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ÚVOD.
1. Podivuhodné jsou věru cesty prozřetelnosti
Boží! Bůh dopustil pádu prvních rodičů; ale ihned
slíbil jim i budoucího Vykupitelel
Bůh dopustil, že lidé hloub a hlouběji do
bezbožnosti klesali. Iztrestal jich po dvou tisících
letech žití lidského hroznou potopou; ale zachoval
věrného Noema s rodinou jeho, aby obnovili
pokolení lidské, na němž by se vyplnilo zaslíbení
Hospodinovo o budoucím Vykupiteli!
Po nových dvou tisících letech seslal konečně
jednorozeného Syna Svého, Jenž by člověčenstvo
opět kleslé hříchů zbavil a uváděl do nebe, již
od počátku pro ně ustanoveného.
Nyní dokonáváme třetí dvoutisíciletí; pře
mnozí opět pohrdli Bohem, a pohrdají ovšem
i Synem Jeho, na svět poslaným. Co nastane
nyní? Snad jako po šesti dnech stvoření světa
nastal sabbath, čili den odpočinutí: i nyní na
stane doba, kdy Bůh odpočívati bude od skutků
milosrdenství Svého. jimiž marně zahrnuje nevděč
níky; a nastane snad opět sabbath, čili připově—
děný den soudu, odplaty
dpočinutí věčného?
Kdož by toho vypověděti
l?
*
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Kdyby nám prospívalo, byl by Bůh zajisté
ve Své moudrosti i lásce zjevil nám!
2. Ale pročr Syn Boží, již v ráji člověčenstvu
na vykoupení slíbený, přišel na svět teprve po
4000

letec/z .P

Jest tajemstvím Božím, jehož netřeba nám
odhalovati, ale jemuž se máme v pokoře klanětil
Ale byt' i nám známo nebylo, proč Bůh právě
v dobu Svou Syna Svého na svět poslal: jsme
přesvědčeni, že v nevýslovné moudrosti činil, jak
učinil; a že Kristus Pán, at dříve at později
svět vykoupit přišel, jest osou, kolem které
otáčí se vykoupen! všech lidí, před Nlm i po
Něm živých; jest On v pravdě »Sluncenz spra—
vedlnostic, Jenž osvěcuje jednoho každého, kdo
přichází na tento svět, at před Ním, at po Něml
Jak jest to možno?
Máme v přírodě kolem sebe když ne toho
důkaz, tedy aspoň podivuhodné podobenství.
Země naše jest oběžnz'cz'slunce, a zcela na
něm závislá. Bez jeho tepla a světla byla by holou
pouští. A podobně jsme i my zcela na Bohu zá
vislí; bez Jeho duchovního světla, a bez oživující
milosti Jeho ničeho bychom nedokázali. Tak tomu
bylo již při prvních rodičích v ráji; a jest tak
tím více po pádu jich, že bez Boha, Jeho světla,
jímž osvěcuje rozum náš; a bez Jeho milosti,
kterou podpcruje a sílí vůli naši, ničeho ku blahu
nebeskému napomáhajícího učiniti nám nelze.
Ale toto světlo,. a toto teplo s nebe zjednal
nám právě Kristus Pán skrze život Svůj a smrt
Svou; a proto jest tedy On tím »Sluncem spra—
vedlnosti: pro všechny lidi.
Slunce na svete dostačuje svým světlem a
teplem pro všechny '(vory, kteří světla a tepla po
třebují; ano síla jeho svítící a zahřívající jest tak
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veliká, že postačuje netoliko pro naši zeměkouli,
ale zásobuje i jiné, zemi naší podobné _světy.
A tak i síla světla i milostí ježíše Krista určena
jest pro celé člověčenstvo, pro všechny národy,
i vymřelé i nynější i budoucí, i pro všechny jedno
tlivé lidi, a ještě není vyčerpána.
Kamkolz' při otáčení země počne slunce sm'tz'ti
a zahřz'vatz', tam počnou šťávy v bylinách se
probouzeti; a byliny vyrůstají, zelenají se, kvetou,
přinášejí ovoce. A kdykoli my mysl svou ku
Slunci spravedlnosti obracíme, aby nás osvěcovalo
i zahřávalo: povstáváme z duchovního ztrnutí,
vzrůstáme v lásce u Boha, vydáváme ovoce bohu
libých a pro nebe záslužných skutků. Kdo se ale
od Krista odvrátil, upadá zpět v mrtvé ztrnutí,
propadá záhubě.
Slunce jest vždy jedno a to same'; & tak

iSlunce spravedlnosti jest vždy jen jedno; a dílo
vykoupení skrze něho jest taktéž vždy jen jedno.
Ale jako slunce světa nez/ylez'a' veškeré/to
světla a žáru sve/za najednou na tento svět, ale
vždy jen tolik, kolik třeba: tak i dílo vykoupení
jest jen jedno; ale Kristus Pán přivlastňuje ho
jednomu každému, kdo na tento svět přichází,
dle míry, jak člověk si zasluhuje, a jak On Sám
za dobré uznávati ráčí. Proto také o díle vyku—
pitelském napsal sv. Pavel k Židům (9, 12):
>Vešel jednou do svatyně, a nalezl vykoupení
věčně.: Věřící v Starém Zákoně nabývali ospra
vedlnění skrze oběti Starého Zákona, pokud ony
ku budoucí krvavé oběti Syna Božího poukazo
valy a jí předobrazovaly; a věřícíNového Zákona
nabývají spasení skrze nekrvavou oběť Nového
Zákona, mši svatou, jež poukazuje zpět ku krvavé
oběti Páně za nás na Kalvarii. Oběť na Kalvarii
podobá se srdci, z něhož tepáním rozváděn bývá
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život do celého těla, až i do nejvzdálenějších

jeho údů.
3 Církev Páne', chtíc v péči mateřské, aby
dítky její vždy před očima i na paměti měly
všechno to, čím nám jest Spasitel náš: sestavila
pořad slavností, kterými by nám jeho pro nás
narození, smrt i vzkříšení připamatovávala; na
působení Ducha sv. upozorňovala; a nás vybízela,
jak bychom oproti tolika důkazům lásky i slito
vání Božího k nám měli _se zachovávati; a po
bojích života tohoto spasení věčného se dodělati.
Rokem církevním výroznnzz'váme tedý son/zrn
všeclz slavností a svátků, od Církve svate', kato
lícke' ustanovených k tomu cíli, aby nám připo
mínaly vše„ co trojjediný Bůh učinil pro vykou

pení, posvěcení ispasení naše; a jež nás povzbu
zují, abychom se o přivlastnění těch nadpřiro
zených a neocenitelných milostí přičiňovali.
Rok církevní jest dle toho jako školou, ve
které nás Bůh skrze Církev Svou poučuje i vy
chovává, vede i podporuje k tomu, abychom cíle
svého záhrobního v nebesích se neminuli. Proto
vnikání do ducha i života roku církevního není
nikterak prací a námahou neužitečnou: ba naopak
velice užitečnou i potěšitelnou, ba nutnou!
4. I jest rok církevní rozdílným od roku ob
čanského, jenž počíná ]. lednem a končívá 31. pro
sincem. Rok církevní začíná před rokem občan
ským, a sice první nedělí adventní, a končí se
poslední nedělí po slavnosti sv. Duc/za.
Veškere' slavnosti a svátky roku církevní/zo
nestojí ale jen tak rozházeně podle sebe: nýbrž
tvoří pospolu souvislý a dobře spořádaný celek,
jenž nám na oči staví tři nejzávažnější doby, ve
kterých se nám láska jedné každé Osoby božské
zvláště zjevila.
'
„I

_7__
I zjevil Bůh Otec svrchovanou láskou Svou
k nám, když nám pro vykoupení naše na svět
poslal jednorozeného Syna Svého, čili o Narození
Páně.
Zjevil nám Bůh Syn nevyčerpatelnou lásku
Svou, když za nás vydal život Svůj na smrt nej
pOtupnějši a nejbolestnější, jak toho památku sla

víme o Velikonocích.
A zjevil nám Bůlz Duc/z svaz)? nevypravitelnou

lásku Svou, když způsobem slavnostním sestoupil
na apoštoly a věřící, jak o tom památku konáme
0 slavnosti Letm'c čili 0 svátcích svalodušníc/z.
Dle toho rozvrhuje se církevní rok ve tři
hlavní doby čili slavnostní kruhy, a sice:
a) dobu vánoční čili dobu pamatující na na
rození Páně ;
b) dobu velikonoční, pamatující na usmrcení
i vzkříšení Páně; a
c) dobu svatodušní, připomínající nám pů
sobení Ducha svatého na spasení naše.
Středy těchto posvátných dob jsou tedy

Hody Boží: Vánoce, Velikonoce, svaíodušní
svátky čili Letnice.
5. K těmto třem středům druží se rozličné
slavnosti, jež buď k Hodům Božím připravují, anebo
po nich mysli věrných křesťanů v nábožné i vděčné
upomínce udržují. Pokud slavnosti ty Hod Boží
předcházejí, slují předhodí; pokud jich následují
a doplňují, slují pohodl.
Předhodím Vánoc jest posvátná kající doba
adventní. Trvá čtyři neděle a jest památkou na
čtyři tisíce let, jež uplynuly, než Kristus Pán na
svět přišel. Příchod jmenuje se latinsky adventus;
a proto době té příchodní a přípravné říkáme

advent
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Pohadz' vánoční obsahuje všechny slavnosti,
jež s narozením Páně jsou ve spojení, až do po
slední neděle po Zjevení Páně.
Před/lodí velikonocz' jest kající doba svato
postm'. Táž začíná popeleční středou a končí sva
tým čili pašijovým týdnem.
Jakožto předpastz', jež k době svatopostní při
pravuje, jsou dnové od neděle devítníku až do.
pOpeleční středy.
Palladz' velikonoční obsahuje všechny ty slav
nosti, jež připojují se k slavnosti vzkříšení Páně,
až do doby slavného ]eho nanebevstoupení.
Před/Lodí svatodušm' začíná hned po ukon
čení doby velikonoční a trvá po deset dnů, jež
uplynuly po nanebevstoupení Páně až do seslání
Ducha svatého.
Pohodz'Svatodušní představuje působení Ducha
svatého v církvi až do skonání světa.
6. Církevní rok představuje nám tedy každo
ročně dílo Boží na spasení naše, od počátku světa
až do jeho konce. A do tohoto věnce odbýva
jících se slavností vpletla Církev Páně celou řadu
svátků svatých, kteří věrně Bohu sloužili, a tedy
spasení skutečně došli.
Přede všemi oslavujeme přirozeně Bohorodičku,
jakožto královnu všech svatých a nádobu milostí
Božích nejpřednější. I oslavujeme svátky zasvěce
nými: den jejího neposkvrněného početí (dne
8. prosince); den jejího narození (8. září); den
jména jejího (v neděli po 8. září); den zvěstování
jí, že se stane Matkou Mesiáše (25. března); den
„návštěvy její u sv. Alžběty (v 1. neděli červen
covou); den očišťování jejího po porodu (2. února);
a den slavnostního nanebevzetí jejího (15. srpna).
Mimo tyto konáme pak ještě i jiné svátky ma
rianské nezasvěcené.
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Mezi svatými Božími oslavujeme zasvěcenými ,

svátky: sv. Štěpána, jenž první pro Krista život/
položil (tedy hned v první den po Narození Páně) ;
dále svatá knížata apoštolská Petra a Pavla v den
mučenické smrti jejich (29. června); a konáme
pospolu

padu)

svátek všech svatých v nebi (dne 1. listo—

Konečně konáme i památku všech svatých
v očistci (dne 2. listopadu) slavností poloviční.
K těmto slavnostem, v Církvi celé konaným,
přidružují se zasvěcené svátky těch svatých, kteříž
v ne'htere' zemi zvláštními za'slnhami před Bohem
se vyznamenali, v zemi té zemřeli anebo pocho
váni jsou. Tak oslavujeme my Ceši zasvěcenými
svátky sv. Václava (28. září) a sv. 7ana Nepo
muche'hc (16. května). Moravané oslavují svaté
apoštoly slovanské Cyrilla a Methaa'ěje (5. čer
vence); Slezané sv. Hedvihn (15. října).
7. Není mým úmyslem, při vydávání knihy
této slavnosti roku církevního dopodrobna líčiti
a významy jednotlivých obřadův a nařízení vy
kládati. O tom pojednávají knihy zvláštní, zvané
liturgz'hy, ku př. sepsaná od Dra. Innocencia
Frencla, od Dominika Špachty; anebo stati v boho
sloví pastýřském (v pastorálce), na př. od dra.
Antonína Skočdopole, aneb v německém od dra.
josefa Ambergra a jiné.
Také nemíním líčiti životů svatých, jichž pa
mátka každoročně se koná, jichž příklady ctností
na oči se nám staví a k následování odporučují.
Kdo o životě svatých dobrého poučení hledají,
“ naleznou jich v »Cz'rhevnim rolenc od B. M. Kuldy;
v životopisech svatých od P. Hugona Karlíka;
od dra. Bílého; a v nejnovějším spise od Fr.
Ekerta »Církev vítěznác, nákladem Dědictví svato
janského vydaném.

__10_
V tomto spise svém chci hlavně ukázati, jaké
duchovní potravy čili »mannyc nabízí nám Církev
svatá na neděle i svátky roku svého církevního
v epištolách a evangeliích, jež čísti dává. Dále,
jak stati předčítané se slavnostmi konanými v sou—
hlasu jsou, k životu bohulibému dle rozličných
dob církevních návod nám dávají, a duše naše
živí i posilují.

Kéž by kniha tato stala se pokladnici kaza
telům, kteří na delší přípravu ku kázaním času
nemívají; imilou čz'tankou všem upřímným kato
líkům, kteříž pro nemoc anebo za jinou příčinou
slovo Boží slyšeti nemohou! Vyjdi tedy, kniho,
z rukou mých a vrať se s požehnáním od Boha
nejhojnějším !

Vjubilejním roce Páně 1900.

[.

Mauna pro slavnostní kruh vánoční.
A)
Pro předhodí vánoční.
Základním bodem kruhu vánočního jest my
šlenka: »Naradz'l se Kristus Pánla
Kruh vánoční líčí nám, kterak dílo vykou—
pení lidského bylo připravováno, přédpovídáno
i předobrazeno, &pak založeno. V kruhu vánočním
líčí se nám hlavně úřad Páně prorocký.
Slavnost vtělení Páně konáme o vánocích;
přípravu ku slavnosti té činiti máme v adventě.
Imáme konati netoliko každoroční, přeradostnou
památku příchodu Páně na tento svět: ale máme
také každoročně připravovati srdcí svých, aby se
v nich Kristus Pán způsobem duchovním zroditi
mohl. A k tomu tedy ustanoveno jest předhodí
vánoční, čili advent.
Prvé, nežli Syn Boží skutečně se vtělil, všichni
lidé rozvážnější a zbožnější úpěnlivě toužili po
Vykupiteli, a volali k nebesům ve smyslu slov
prorockých: »Rorate coeli desuperc; čili: >Rosu
dejte nebesa, a oblakové deštěte nám Spravedli
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vého !: A těmitéž slovy máme i my Spasitele za
duchovní příchod do srdcí svých prositi, a skrze
upřímné pokání příchodu jeho hodnými se činiti.
Proto také začíná sluha Církve u oltáře slovy
»Rorate coeli desuperc adventní mši svatou; a
my dle tohoto začátku adventní mši svaté i »m
ratec říkáme.
Mše svaté rorá'tní slouženy bývají ještě za
tmy, totiž před východem světla slunečního, po
něvadž mají naznačovati dobu temností duševních,
v které zbožní lidé na příchod Slunce spravedl
nosti, jímž jest vtělený Syn Boží, kajicně se
připravovali.
Podobně jako před narozením Páně svět
úpěnlivě toužil a lkal po Spasiteli: máme i my
v době adventní se káti, hlučného veselí se zdržo
vati, horlivě doma i v chrámu Páně se modliti,
a o tajemstvích narození Páně rozjímati.
K účelu tomu výborně se_hodí růženec ra
dostný, jejž nám pro dobu adventní zvláště Církev
Páně odporoučí; dále hodné přijímání svátosti
pokání a nejsvětější Svátosti oltářní.
Abychom na tento dvojí příchod Páně na
svět, totiž na narození Páně v Betlémě a na jeho
tajemné narození v srdcích svých lépe byli upa
matováni, dává Církev svatá v době adventní před
čítati stati z proroctví starozákonných a případné
částky svatého evangelia, povzbuzujíc nás skrze
ně, abychom'se naučili na světě žíti tak, bychom
i potom, až Pán ]ežíš přijde na svět po třetí, totiž
v den soudný soudit živých i mrtvých, mohli
příchod jeho s radostí očekávati.
1. Za tou příčinou čte se zejména na první
neděli adventní evangelium o hrozném konci světa
a přísném soudě Božím, abychom hrůz jeho se le
kajíce, tím snáze k pokání se nakloňovali; ale

'

zároveň těší nás vzpomínka na pláč Dítka be—
tlémského, vyučující nás, že Bůh nechce vchá
zeti s námi v soud přísný: nýbrž že chce nám
milosrdenství prokázati dle zásluh Syna Svého za
nás. Na místě do temností za hříchy zve nás Bůh
ku světlu, vycházejícímu z Betléma; chce nás od

vrátiti od nepravosti, za něž odplata jest v pekle;
zve nás k životu ctnostnému, za nějž odplata jest
v nebi. A proto také volá k nám Církev Jeho
svatá hned v první neděli adventní v epištale ústy
svatého Pavla: >Vězte, že hodina jest, abychom
již ze sna povstali!
2. V neděli druhou adventní pokračuje Církev
v napomínání k životu ctnostnému, poukazujíc
?) epištale k tomu, že spasení jest možno jedině
v Kristu Ježíši, Jenž srdce očišťuje, všelikou bídu
s pokolení lidského snímá, a jakožto Spasitel tak
mnohými způsoby byl na staletí napřed předpo
vídán i předobrazován.
Evangelium toho dne ale vypravuje, kterak
Jan Křtitel poslal dva své učeníky ze žaláře svého
k Pánu Ježíši s otázkou, zdali On jest tím Slibo
vaným čili Mesiášem, Jenž měl býti dle proroctví
i Soudcem i Spasitelem? Nečinil ale Jan vzkazu
svého pro sebe, ježto byl sám Pánu Ježíši při
křtu v Jordáně svědectví vydal, že nad Ním uzřel
Ducha svatého sestupujícího, a že jest Mesiášem
i Synem Božím (Jan 1, 29—34); ale aby Pánu
Ježíši dal příležitost, aby On Sám učeníkům jeho
i ostatnímu lidu ze zázraků svých dokázal, kterak
na místě spravedlnosti Soudce chce konati raději
dílo milosrdenství, jehož Jan Křtitel sám jest
vážným a přesvatým hlasatelem.
3. V neděli třetí adventní vybízí Církev svatá
dítky své skrze čtení epištoly již k radosti z na
stávajícího narození Páně; a za tou samou pří
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činou klade do téhodne následujícího půst čtvrt
letní čili kvatembr, aby věřící skrze posty a hor—
livější. modlitby na příchod Páně se připravovali
a pak hojnějších milostí od Něho obdrželi.
Evangelium téže neděle vypravuje ale 0 po
selství židů k Janovi, jež přišlo se ho zeptat, zdali
snad on sám není Mesiášem. Dotaz ten vydává
svědectví o všeobecné již touze po slíbeném Vy
kupiteli, ježto při obecné skleslosti mravů pomoc
od lidí jevila se býti nemožnou. Dotaz byl ohlasem
skroušených proseb, jež vysílány byly k nebesům:

Rorate coeli desuperl Rosu dejte oblakové; dštěte
nám Spravedlivého! Jan ale vyznává: Já nejsem
Kristus; já pomoci vám nemohu z běd vašich;
já jenom připravuji cestu do srdcí vašich Mesiáši,
Jenž tak vznešeným jest, že já nejsem ani hoden,
prokázati mu službu otrockou, nejnižší.
Jestliže Spasitel Sám nazval Jana Křtitele nej
větším z proroků, ba andělem, ustanoveným, aby
Jemu cestu připravoval (Mat 11,9.10.); a přece
Jan o sobě pokorně dí, že není hoden, Mesiáši
ani řeménků u obuvi rozvázati: je to pro nás vy
bídnutím, jak bychom se měli my s úctou nej
vyšší na příchod Jeho do srdcí svých připravovati.
4. V neděli čtvrtou adventní předčítá se
z) epištole o důstojnosti těch, kteří věřícím svá
tostmi přisluhují, aby věřící srali se tím ochot
nějšími, milostí od Boha nabízených skrze ruce
kněží přijati.

Evangelium téhož dne ale dokazuje, že přišla
v pravdě doba, kdy Mesiáš měl dle proroctví
umírajícího arciotce Jakuba na svět přijíti. Neboť
berla královská byla již vzata od Judy; na trůně
Davidově panovali pohan Pilát a vetřelý cizinec
Herodes; v Jerusalemě hanobili nejvyšší moc du—
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chovní zaprodaní služebníci pohanů:

Kaifáš.

'

Annáš a

A poněvadž království přesvatého Mesiáše
přišlo, vyzývá Jan Křtitel lid svůj i nás: Připra
vujte cestu Páně, přímé čiňte stezky Jeho! Udolí,
to jest: místo, kde se čeho nedostává na dobrém,

budiž vyplněno, dobré dokonáno! Každá hora a
pahrbek, to jest: místo, kde přicházejícímu Pánu
něco v cestě stojí, a to jest každý hřích, zejména
pýcha, budiž odklizeno a upřímnou pokorou na—
hrazeno. Co jest křivého, podvodného, budiž na
praveno; co ostrého, tvrdého, urážejícího, budiž
odklizeno! Kdo nepřipraví srdce svého, aby v ně
mohl přijíti Spasitel: nechť sám si přičte, když
jednou v den soudu nebude s ním jednáno dle
milosrdenství, ale dle spravedlnosti, a když pro—
padne trestům zaslouženýml
I—Ile! již již přichází přemilosrdný Spasitel,
a sice ne v podobě obrovského vítěze, jehož
bychom se lekali: ale v podobě roztomilého Dě
ťátka, abychom tím snáze důvěry k Němu na
byli, a i s Ním jako dítky Otce nebeského se stali.
5. Konečně mysl naši na příchod Páně při
praviti mají i svátky, jež Církev Páně do doby
adventní klade.
je to zejména svátek sv. Ondřeje (dne
30.4istopadu), jehož byl Spasitel nejprvnějšího do
s_boru Svých apoštolů povolal; jenž bratra svého
Simona Petra k Pánu byl přivedl; a jenž pro—
slavil se jakožto milovník kříže i Ukřižovaného.
Svátek

nzeposkzzrněne'lzo Početí přeblahosla—

vené Panny: (8. prosince), s nímž slibované dílo
vykoupení lidského započalo.
Svátek přenesení domku szz. Rodiny do Lo—
retta v Italii (10. prosince), v němž »Slovo Tělem
učiněno jest, aby přebývala mezi námi.:
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Svátek »Očekáoám' porodu přesvaté Panny:
(18. prosince), abychom z touhy Bohorodičky po
Mesiáši naučili se též po Spasiteli toužiti; a mo
dlitbami, rozjímáním, kajicností na svět Ho vítati.
Svátek sv. apoštola Tomáše (21. prosince),
jenž ne tak z nevěry, jako spíše z přehoroucí
touhy po Pánu ostatním apoštolům prohlásil:
>Nevěřím, pokud se Pána nedotknu.<
Ale i ostatní svátky svatých a světic Božích,
jež do doby adventní připadají, poučují nás, jak
bychom měli svatých nebešťanů následovati v té
jejich touze po Bohu, ve které se káli; muky sná
šeli; zdráví, majetek i život svůj v oběť přinášeli,
aby s Ním ve spojení věčné vejíti mohli.
A nyní tedy již podrobně uvažujme, jaké
vzácné pravdy a jaká milá naučení obsahují je
dnotlivé epištoly a evangelia na dobu adventní

ku čtení ustanovené:

Na neděli prvou adventní.
I.

Výklad epištoly.
1. Když se přibližuje ráno, ozývá se při ven
kovských hospodářstvích kuropění, jež probouzí
lid, aby ze sna se probral, a ku dílu dennímu se
odhodlal. A podobně činí Církev sv. dnes, kdy
první krok činíme do nového roku církevního,
v němž máme sobě připamatovati, čeho všeho pro
nás Bůh od počátku činil, aby nás vyhnané syny
Evy ku spasení přivedl. V duchu máme zaběh
nouti do oněch temností, v kterých byl svět před
tím, nežli naň vystoupilo Slunce spravedlnosti,
aby temnosti jeho osvítilo. A proto volá Církev
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Páně dnes jako nějakým kuropěním z krajin nad
zemských, užívajíc slov svatého učitele národů,
abychom z hříšného spánku procitli; a povstavše,
abychom žili a působili tak, bychom v této době
posvátné adventní srdcí svých připravili na ra
dostný příchod jeho na tento svět, i do srdcí
svých. Církev Páně tedy volá:
»Bratřz'! vězte, že hodina jest, abys/zam již
ze sua pat/stable To jest: Napomínám vás, abyste
bez odkladu opustili skutků takových, jež rády
v temnostech se skrývají, poněvadž jsou zlé.
I napomínám vás k odstranění zlého tím více, že
»nym'jest bližší naše spasení, nežli když jsme
uvěřili.:

„

To znamená: Cím více po svém obrácení
z pohanstva prospíváte věkem, tím více prospívejte
izásluhami svými u Boha, protože také vždy více
přibližujete se smrti, a tak i dnu odplaty. Po
vstaňte tedy k dílu s tím větší chutí, čím bližší
.jest odplata vaše, a čím více si zasloužiti můžete!
Lhostejnost při konání dobrých skutků při
rovnává sv. Pavel spaní ; a sice proto, že, kdo spí,
nevidí, neslyší a necítí ničeho z toho, co se kolem
něho děje. Clověk spící podobá se tedy člověku
bezživotnému. Na místě aby jako živý pracoval,
klame se svými sny, a rozličnými ničemnými
přeludy, jež zmizí, když procitl. A podobně
člověk u víře lhostejný ničeho nevidí, necítí, .ne
znamená z toho, co víra svatá jemu za povinnost
ukládá; ale za to obírá se podvodnými věcmi
tohoto světa, shání se po rozkoších tohoto života,
a blaženost svou na nich zakládá. Avšak až pro
citne, sezná ku své veliké škodě, že všecko, co
ho přijeho náboženské lhostejnosti těšilo, jest jen
blud a klam! A z takovéhoto tedy duchovního
spaní, čili z náboženské lhostejnosti budí nás dnes
Manna roku církevního.

2
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Církev Páně slovy apoštolskými, volajíc, >vězte,
že hodina jest, abychom ze sna povstalic; aby
chom nemusili jednou s bolestí oplakávati, že
jsme tolik drahocenného času zmrhali, a zásluh
v něm si získati opomíjeli!
V Americe, v Mexiku, žije pták, jménem
chojera. Ten loví veliké, jedovaté hady, zvané
chřestýře, podivuhodným způsobem. Když spatřil
takovéhoto hada spícího, v kotouči svinutého,
snáší kolem něho bodlavé ovoce z jistého stromu
fikového, jenž v těch krajinách hojně roste; a
hada celého ovocem takovým těsně ohrazuje.
Když tak učinil, zatřepá náhle velikýma křídlama
svýma. Had vyplašen rychle se rozvine, ale při
tom nabodá do těla svého tolik bodláků, že ho
pak pták snadno přemůže a zničí. A podobně
děje se mnohým lidem. Oddávají se rozkoším
tělesným všeho druhu, a při takovém duchovním
spánku svém zapomínají na Boha. Kdo spí, baví
se přeludy. Zatím nashromažduje ale ďábel množství
překážek, upoutá si jich tak, a když oni konečně
při smrti 2 duchovního spánku se probouzejí,
znamenají s hrůzou, že v nástrahách ďábla uvízli,
a na věky zahynou.
Pastýř bdí, aby neztratil svěřených oveček;
myslivec střeží srnu pána svého; vojín bdí na —
stráži před nepřítelem. Zdaliž se nesluší, abychom
i my bděli, kde nejedná se o nějakou věc cizí:
ale o vlastní naši, jedinou, nesmrtelnou duši, aby
neupadla v osidla ďábla, a nezahynula pro celou
věčnost?

2. Ano, píše dále sv. apoštol:
»Nac přcdešla, den pak se přiblížil. Od;
vrzmež tedy skutky temnastz', a ablecme se z; odění
světla.<
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Dobu před Kristem Pánem prošlou nazývá
sv. Pavel nocí. Pohané žili ovšem ve věcech, jež
rády nocí se přikrývají. Oddávali se nejhaneb
nějším způsobům smilství, obžerství iopilství ; do—
pouštěli se rozličných, i do nebe volajících násilí
na slabších; ano v otroctví je jímali. A podobně
děje se až do dneška tam, kde se Boha spustili.
Za dob našich přemnozí bohatí, a Krista Pána a
zákona lásky jeho se zříkající, při dělnících svých
lidské důstojnosti jejich zneuznávají, jako s otroky
a nevolníky s nimi zacházejí, a ničemně, jako
s věcmi s nimi nakládají, když se k práci ne
schopnými stali. jiní, Boha se spustivší, oddávají
se svárům, závisti, zlosti, opilství, obžerství, smil
stvu; a tak zaplétají se vždy více v osidla ďábla,
v nichž snad teprve při smrti 5 hrůzou se po
znají !

'

Kde není Kristus,-tam jsou temnosti hříchů.
Tak bylo na světě po 4000 roků před Kristem
Pánem. Když se Kristus Pán na,svět narodil,
vzešlo světu Slunce spravedlnosti. A kde Kri
stem Pánem a zákonem Jeho pohrdají, tam po—
vstává znovu barbarství, mravní zpustlost a su
rovost.
Římané toho na sobě zkusili, jakými byli
prvé, nežli víru ježíše Krista poznali; a jaká milá
změna se s nimi stala, když si zamilovali ukřižo
vaného pro nás Bohočlověka. Proto klade jim
sv. Pavel na srdce, aby nevraceli se více ku svým
bývalým neřestem, ježto se to na ně více ne—
sluší. A jako se neslušclo na křesťanské Římany,

aby se k ohavnostem pohanským opět navraceli:
tak nesluší se to ovšem ani pro nás křesťany.
A proto napomenutí apoštolské, Římanům učiněné,
platí i nám.
Sv. Pavel dále dí:
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»fřako ve dne poctivě choďme; ne v hodování
a opilství; ne ve smz'lstvz'clz:: nestydatosteck; ne
ve sváru a závistí.- ale ob/ecte se ?) Pána Yežz'še

Krista./c
Smysl slov těchto jest: Varujte se nyní toho,

čeho činiti nestyděli jste se, pokud jste žili v tem—

nostech pohanstva. Tehdy oddávali jste se často
pro pouhou rozkoš po celé noci hodování, jsouce
při tom slavnostně vyzdobení a ověnčeni, a 'pak
tropili jste nejhorší nestydatosti; nyní ale jste kře
sťané, 'a tajemní údové Těla ježíše Krista!
A to napomenutí platí i nám. Hle, nastala
doba adventní, v které slušno na křesťany, aby
srdcí svých připravovali na příchod Páně. Od
vrzte tedy od sebe vše, co by se přicházejícímu
Spasiteli nelíbiti mohlo; co by vám radost z jeho
narození pokazilo; co by Mu příchod do srdcí
vašich zamezilo!
Ale »oblecte se v Pána ježíše Krista: ; to jest:
chovejte se ve všem a všude tak, abyste byli co
nejdokonalejším obrazem života Páně; napodobujte
Ho v čistotě, nevinnosti, zdrželivosti, dobrotivosti,
zbožnosti, poslušnosti, abyste .mohli se radovati
z narození jeho na svět, i z narození jeho do
srdcí svých; abyste přijali od něho milostí nej
hojnějších, pomocí kterých byste Bohu vždy do
konaleji sloužili; zásluhy své pro nebe si množili;
a v den smrti 5 duší, a v den soudný i s tělem
ve věčnou blaženost jeho vejíti mohli. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní evangelium popisuje konec světa, po
dobně jako ono na poslední neděli po sv. Duchu.
Proč asi to?
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Církev svatá si žádá, abychom i na počátku
i na konci jejího roku, tedy po všechen čas při
pomínali si dne soudného hrůzy pro hříšníky,
i oslavy pro vyvolené. A k čemu?
Abychom dle toho život svůj zařídili. Není
věru možná, aby kdo o hrozných trestech hříš
níkův uvažoval, a o nevýslovné blaženosti nebešt'anů
rozjímal, a při tom pevně si neumínil, hříchů se
varovati a bohulibě žítil A k tomu napomínají
nás i dnešní evangelium i epištola.
Připomeňme si tedy onoho okamžiku, kdy
věčný Soudce s tváří hněvivou obrátí se k ne
šťastníkům po levici Své, a oznámí jim hrozný
ortel: »Odejděte ode Mne, zlořečení— do ohně —
věčného— kterýž připraven jest ďáblu a andělům
jehol< Uvažme:
1. Co že uslyší zlořečeníř »Odejděte ode Mne !:

Kdo jim to praví? jest to náš přelaskavý,
nejdobrotivější Spasitel, nejmilosrdnější Vykupitel,
všemohoucí Bůh!
Pryč ode Mne, řekne; pryč odejděte od Mé
oslavené Matičky, jež se za vás, nekající hříšníky
marně přimlouvala.
Pryč od andělů svých strážných, kteří po celý
život při vší vaší nevděčnosti s nejvyšší horlivostí
vás opatrovali!
\
Pryč od svatých a světic Božích, kteříž slo
vem i příkladem svým od zlé cesty vaší vás od—

vrátiti marně se snažili!
Pryč ode Mne odejděte vy, kteříž jste za ži
vota pozemského láskou Mou hanebně pohrdali!
Marně jsem pro vás pracoval, marně krví se
potil; marně hroznému bičování a potupnému
korunováni se podrobil; marně jsem pro vás
ukrutný kříž nesl; marně na rukou i nohou pro
bodati se dal! Vy jste pohrdli láskou Mou!

_22_
Vy jste pohrdli i láskou ke svým bližním;
nebot: lačněl jsem, a nenasytili jste Mne; žíznil
jsem, a nenapojili jste Mne; nahým jsem byl, a
nepřioděli jste Mne; nemocen jsem byl, a nena
vštívili, neopatrovali jste Mne!
Ba, vy jste neměli ani pravé lásky ke své
duši a ke svému tělu, ježto jste nedbali o spasení
jich! A proto pryč, pryč odejděte ode Mne do
ohně věčného!
Tohoto nemluvím snad ze svého; ale ze slov
Samého Spasitele, jak dočísti se lze v kapitole 25.
evangelia sv. Matouše.
Co tedy učiníme, abychom jednou takového
odsouzení slyšeti nemusili?
Stává se často, že, když člověk opuštěn byl
od člověka milovaného, rozumem se pominul,
anebo si zoufal, a jako vrah sama sebe zmařil.
Duše lidská pro Boha jest stvořena; a jako magnet
přitahuje k sobě železo, tak duše cítiti se bude
přitahovanou k Bohu, k jediné Bytosti, jež neko
nečné lásky jest hodna. Ale právě od té uslyší
zdrcující slova: >Pryč, odejdi ode Mne na věkylc
Pak nebude moci nikdo více života svého zma
řiti, aby mukám ušel. Pak věčně jen bude ne
štastníkům hřmíti v uších: »Pryč, odejdi od Boha,
Jenž tě k lásce neskonale stvořil; pryč od Něho
na věkylc
Nyní v životě tomto pozemském vůbec, nyní
v této posvátné době adventní zvláště volá nás
k Sobě Spasitel: »Pojďte ke Mně všichni, kdož
obtíženi jste, kdož hříchy poskvrněni jste: a
Já občerstvím vás, já usmířim vás! : Kdo nechceš
jednou uslyšeti hrozné: »Odejdi ode Mne — na
věky: — slyš nyní opravdově hlasu jeho: »Pojd
ke Mně, a Já občerstvím tebeíc
“
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2. A nyní uvažme o tom, co se stane po
ortelz' Páně: »Odejděte ode Mnelc
Zavržení půjdou do věčných muk; a vyvolení
Boží do života věčného.
[ nastane nevídané divadlo! Andělé obklíčí
svaté a světice Boží, všichni Krista ]ežíše, a se
řadí se v nekonečné procesí do nebe. I budou
všichni mnohem slavnostněji prozpěvovati Hosanna
na výsostech! Hosanna Synu Davidovu! nežli pro
zpěvovali zástupové, když Pán Ježíš po vzkříšení
Lazara jel na oslátku ku slavnosti do Jerusalema.
Zatím ale otevře se propast pod zavrženými,
a objeví se tam strašné temnosti, z nichž vyšle
hují nikdy neuhasínající, černé plameny! Ještě
jednou, pro větší bolest svou, ohlédne se 3 po
hledem zoufalým zlořečený syn za svým vy
voleným otcem, jehož tolik byl sužoval; ohlédne
se zavržený manžel za oslaveným manželem, jehož
život byl mukami naplňoval; ohlédne se zvrhlá
matka za dítětem svým, jež v nevinnosti bylo ze
mřelo: a jižjiž spadají s křikem, srdce rvoucím, do
propasti, kdež je ďáblové řvoucí popadají do moci
své ;, a pak zavře se otvor pekla na vždy!
jak snadno vyslovujeme to slovo věčnost;
a jak málo přemýšlíváme o jeho smyslu! Kdyby
Pán Bůh řekl zavrženým: Vzpomeňte si na veliké
moře na zemi; vždy za tisíc roků přilétne ptáček,
a upije z něho kapku. A až to ptáče celé moře
do dna vypije, vyjdete vy z hrozného žaláře pe—
kelného; pak přestane váš pláč i skřípění zubů;
pak umře červ svědomí vašeho; pak osvítí se
vaše temnosti, a vejdete i vy do slávy Mé: ó peklo,
ňebylo by pak při všech hrůzách svých peklem
více, poněvadž by zavržení měli naději, že přece
jednou, a byť to i za nesčíslný počet věků bylo,
do slávy Boží _vejdoul Ale zavržení vědí: my ani
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za miliony milionů věků muk svých zbaveni ne—

budeme; věčnost neuplyne nikdy, ježto Sám Syn
Boží prohlásil neklamná slova: >Nebe a země po
minou, ale slova má, hrozby a přípovědi Mé ne
pominou nikdy !:
Při které straně budeš v den soudný,' ty,
duše má? —
'“
Chceš-li to zvěděti, uvažuj o tom,
3. proč musí zavržení uslyšeli: »Odejděte ode

Mnelc

Stane se tak proto, poněvadž Bůh nejvýš
svatý nemůže při Sobě strpěti ničeho nečistého,
nesvatého; a hříšníci nebudou moci po celou
věčnost více se očistiti, ježto doba milosti trvá
toliko na tomto světě; v životě budoucím trvá
ale jen svrchovaná spravedlnost. Kniha Kazatel
11, 3. dí: »Kam strom padhe, tam bude,< a zůstane
ležeti.< Umírá-li kdo v těžkém hříchu, zůstane
v něm na věky; a proto se také na věky k Bohu
do nebe nedostane.
Uvažuj tedy, milý křestanel Kdybys dnes
zemříti měl, kam by padl strom tvůjPJSi v pravdě
čist tak, abys společnostis Bohem a se svatými
Jeho hoden byl? Co tedy máš učiniti již dnes,
v tomto posvátném čase adventním?
Svatý Pavel nám to povídá v dnešní epištole,
když vybízí: »Vězte, že hodina jest, abychom ze
sna (hříchů) povstali. Odvrzmež tedy skutky tem
nOSti,c jakými jsou: lenost při službách Božích,
v přijímání svátostí, modlitbách; hříchy: opilství,
smilstva, nestydatosti, sváry a jiné mravní neřesti;
a »oblecte se v Pána Ježíše Krista, t. j. žijte tak,
abyste se Kristu Ježíši ve _všem co nejvíce
podobali.

Takto činíce i smýšlejíce připravíme Jezulátku
důstojný stánek v srdcích svých; ale připravíme
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se také hodně na příchod Páně v den soudný,
a můžeme si tak činiti naději, že i nás pak po
staví Pán po pravici Své; a i nás posléze osloví
takto: >Pojd'te, požehnaní Otce Mého, a vládněte
královstvím, připraveným vám od ustanovení
světa.< Amen.

Na neděli druhou adventní.
[.

Výklad epištoly.
V době adventní hlásá Církev kajicné při
pravování na narození Páně vůbec. Dnes vzdává
chválu svatému Janu Křtiteli, že nebyl třtinou,
větrem se klátící; čili člověkem, jenž by byl
vrtkavým ve službě Boží. A podobné myšlenky
obsahuje také dnešní epištola, jež činí důtklivá
napomenutí tato: Nejprve vybízí ke čtení Písma
svatého, a ovšem i k rozjímání o tom, co pře
čteno bylo.
1. Svatý apoštol píšez' »Bratřil Cažkolz'v
jest (v Písmě svatém), k našemu naučení napsána
jest; abychom skrze trpělivost a potěšení Pz'sem
naději měli.<
Písmo svaté vypravujíc veliké skutky Boží
v Zákoně Starém, i dílo vykbupení našeho v Zá
koně Novém, podává přerozmanitých naučení,
jimiž bychom se v životě říditi měli, abychom
se Bohu zalíbili.
Písmo svaté napsáno jest tedy k našemu
užitku, a ne k lichým hádkám a k jalovému mudro
vání, v nichž libují si nekatolíci. A kdo s upřím
ným srdcem o tom, o čem nás Písmo svaté po
učuje, jakožto o slově Božím rozjímá, nabývá, dle
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ujištění svatého apoštola, ovoce dvojího: trpěli
vosti a potěšení.
A těch jest nám věru velice zapotřebí. Každý
' člověk má svá souženíy ale zejména ti »všickni,
kdo chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, proti
venství trpěti budou,: ujišťuje sv. apoštol vll. Tim.
3, 12. Abychom tedy při všech prudkých ná
strahách ďábla, při vší zlobě světa, i při všech
pokušeních vnitřních Bohu věrnost zachovali, a
odplaty věčné si zasloužili: k tomu třeba věru
mnoho — trpělivosti. A abychom při těch—usta
vičných bojích na mysli neklesali a si nezoufali:
k tomu třeba od Boha i potěšení!
jak mnoho trpělivosti i potěšení od Boha
člověku poskytuje rozjímání o naučeních Písma
svatého, o tom dočítáme se v posvátných dějinách
ze života svatého Servula, žebráka.
Týž narodil se v Římě, jakožto mrzák, z ro
dičů _chudých. Poněvadž k žádné práci nebyl, do—
nášeli ho denně ke dveřím chrámu sv. Klementa,
aby si tam potřeb tělesných vyžebral. I činil tak,
a peněz, jichž pro sebe nepotřeboval, rozdával zase
mezi jiné chudé. Koupil si ale také Písmo svaté;
a poněvadž sám čísti nedovedl, prosíval mimo
jdoucí, aby mu něco z něho přečetli. I rozjímal
pak o přečteném, a osvojil si během času tak
velikou známost Písma svatého, že je téměř z pa—
měti uměl; a nabyl zrozjímání o naučeních jeho
od Boha tolik svaté trpělivosti a potěšení ve svém
smutném stavu tělesném, že s radostí Bohu sloužil,
a jako světec i života svého dokonal. Při smrti
jeho rozezvučely se v chudém příbytku jeho,
u přítomnosti mnoha svědků, chvalozpěvy andělů;
čímž Bůh na jevo dal, že duši jeho. přijímá, ve
slávu svou.,
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V Písmě svatém ale třeba čísti s pokorou,
s uctivostí k slovu Božímu, a dle bible, od někte
rého biskupa katolického prohlédnuté, schválené
a výklady opatřené, což bývá vždy na prvním
listě knihy řádně označeno. Opatrnosti takové
jest třeba, aby čtoucí neupadl do nějakých bludů,
ježto i jinověrci bible mají, jen že mnohdy velmi
porušené, aby se na ně v bludecb svých odvolá
vati mohli.
2. Dále napomíná svatý Pavel Římanů, aby
se nedomnívali, že snad trpělivosti a -potěšení
nabudou z mrtvých liter v Písmě svatém: nýbrž
aby milostí těch očekávali od Boha, Jenž čtoucím
srdce otvírá, a trpělivosti i potěšení udílí Sám.
Píše :

'

»Bů/z pak (Dáme) trpělivosti a potěšem'c; a
připojuje prosbu: »Ten dejž vám, abyste jedna
myslně smýšlelz' vespolek podle 7ežz'še Krista.
abyste jednomyslně, jedněmi 22513!ctilz' Balm, a
Otce Pána naše/za _7ežz'šeKrista.<

To jest: Bůh dá vám potřebných milostí; ale
na vás jest, abyste si darů těch zasluhovali jedno
myslností a svorností mezi sebou.
Svornosti takové bylo Rímanům svrchovaně
třeba, poněvadž křesťané byli tehdy krutě pro
následováni; a kdyby i mezi sebou byli měli růz
nice míti, tím spíše byli by od nepřátel bývali
zničení.

jak mnoho prospívá svornost, učíme se znáti
z dějin našich domách. Kníže Svatopluk moravský,
znamenaje, že se mu smrt přibližuje, povolal
k sobě synů svých, ukázal jim svazek prutů
a jednoho po druhém vyzval, aby ten svazek
rozlomil. Nikdo nebyl s to. I rozvázal Svatopluk
svazek, a pruty jednotlivé snadno rozlámal. Pak
řekl: Vizte, tak bude i s vámi! Budete-li svorně
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pospolu žíti ve svazku v pravdě bratrském: žádný
z vůkolních nepřátel nepřemůže vás; budete—li
ale nesvorni, snadno jim podlehnete!
3. Za svornost mezi svými vyznavači modlil
se Spasitel náš před umučením Svým (Jan 17,21),
Jeho učeníci jednomyslnost vždy hlásali; a první
křesťané k veliké chvále mezi pohany svorně,
jako členové jedné rodiny žili. Za jednotu takovou
máme Boha prositi, ale také sami se o ni při
čiňovati. Jak?
Svatý apoštol nám to povídá v následujících
slovech:
»Pročež přijímejte se vespolek,jako i Kristus
přijal vás ke cti Boží !c
__
To jest: Následujte vznešeného příkladuJežíše
Krista, Jenž vás všechny bez rozdílu, židy i po
hany, shromáždil v Církvi Své. Tak také i vy
nečiňte rozdílu mezi chudým a bohatým,'učeným
i neučeným, mužem a ženou; nebot všichni jsme
k obrazu Božímu stvořeni; všichni na křtu svatém
dítkami Božími a spoludědici Ježíše Krista učinění.
I máme tedy jeden druhému pomáhati, at Cech
anebo Němec, Tatar anebo Cíňan, jsouce v Kristu
Ježíši členy jediné rodiny, jejíž Otcem jest Bůh
nás všech!
4. Mezi křesťany římskými byla tehdáž ne
dorozumění, protože ti, kteříž před křtem židy
byli, se domnívali, něčím více býti, nežli ti, kteříž
před křtem pohany byli. Aby jim příčiny k ne
vražení odňal, a k svornosti snáze jich pohnul, dodal
svatý apoštol:
»Nebo pravím, že Kristus fřežz'šbyl služeb
níkem abřz'zkypro pravdu Boží, ku potvrzení slibů
otcům (našim v židovství) učiněnýmze to jest: Aby
naplnil zaslíbení, židům učiněná, Spasitel mezi
židy se narodil i obřízce jich se podrobil. Čím
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si židé tohoto vyznamenání zasloužili? Ničím!
Stalo se tak jen ze zvláštního milosrdenství
Božího !

O pohanech ale jest v Písmech svatých před
povídáno, že
»po/zanštz' národové oslavovali mají Bolzac
v Církvi.
Cím si toho oni zasloužili? Také ničím! Mají
tak činiti také jen z milosrdenství Božího.

Tedy jedni i druzí jen z milo rdenství Božího
jste byli do Církve povoláni; teěýx nemáte pří
činy, aby se jeden nad druhého vyvyšoval, ježto
jste si všichni rovni!
'
5. Že ale židé i pohané rovnou měrou Boha
oslavovati, a tudíž ve svornosti pospolu žíti mají,
o tom uvádí sv. Pavel nyní čtyři jasná svědectví,
čili čtyři výroky prorocké.
Ke konci pak žehná svatý učitel národu Rí
manům v tato slova:
Bůh pak, naděje, naplnz'ž vás všelikou ra
dostí a pokojem u víře, abyste se roz/zojnilz'v na
ději a moci Duo/za svaté/zo.
To jest: v Boha skládejte ve všem naději
svou. Nežádám vám časných statků, jež člověka
sotva na chvíli těšiti mohou; ale vyprošuji vám
radost a pokoj, trpělivost i potěšení od Boha.
A ta slova platí i nám! Ano, za pokoj Boha
prosíme, ale i sami ho u Něho hledejme ve svaté
zpovědi! V pokoji a svornosti snažme se žíti se
svými bližnímiýa proto varujme se všeho, čím
bychom pokoje toho porušili. Pokoje vyprošujme
i hříšníkům, odpadlíkům, nevěrcům, ale zejména
věrným souvěrcům, abychom se mohli těšiti zpří
chodu knížete pokoje na zemi; mohli se radovati
z narození Jeho na svět, a jednou ze svého vlast
ního narození pro život věčný. Amen.
,
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II.

Výklad evangelia.
Nebyl snad sv. Jan Křtitel v pochybnostech
sám, zdali Pán Ježíš v pravdě jest slibovaným
Mesiášem; vždyť Duchem svatým poučen, vítal
Ho ke křtu v Jordáně, a představoval Ho shro
mážděným zástupům slovy: »Ejhle Beránek Boží,
Jenž snímá hříchy světa!<< Ale učeníci Janovi byli
na rozpacích, mají-li mistra svého opustiti, a toho
tak chudého Ježíše z Nazaretu, jakožto Mesiáše
se přidržeti. A proto poslal je Jan ku Samému
Ježíši s otázkou: >Ty-li jsi, Jenž přijíti máš, čili
jiného čekati mámeřc
A Spasitel neřekl slovy ani jsem, ani nejsem;
ale poukázal ku zázrakům, jež konal na nemoc
ných i mrtvých. Ze skutků Jeho měli učeníci
Janovi seznati, že On v pravdě jest Mesiášem,
ježto by bez poslání od Boha věcí takových činiti
nemohl; a ježto koná, o čem předpovídali pro
“roci, že Mesiáš, až na svět přijde, konati bude.
Po odchodu učeníků Janových Spasitel Sám
vzdával předchůdci Svému chválu nejvyšší pro
jeho kající, spravedlivý život, a prohlásil ho za
více, nežli obyčejného proroka: totiž za anděla
Svého, Jenž předchází před tváří Jeho, aby Jemu
cesty připravil do srdcí lidských.
A tento, od Samého Boha chválený muž,
sedí v tmavém žaláři v královské tvrzi Macheru,
každé chvíle uchystán na smrt. Kterak se to stalo ?
Uvažme o žalařovaném sv. Janu a pozo—
rujme, jaké naučení pro život bychom si z něho
vybrati mohli. I položme si tedy především

otázku:
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1. Proč byl yan Křtitel uvržen od Herodesa
do žaláře ?
Měl se snad Herodes Křtitele báti, že jemu

odebere poklady jeho? Ale kterak by jen mohl
na takovou myšlenku přijíti, když věděl, jak jan
všemi požitky pozemskými pohrdal? Vždyť bylo
zajisté Herodesovi dobře známo, že jan pojídal
jen sušené kobylky a lesní med; pil toliko vodu;
odíval se v srst velbloudí, kterou k tělu koženým
pasem upevňoval; a bydlil ve Skalné jeskyni!
Ci snad by byl mohl jan Herodesovi ubírati
na jeho slávě? Ale jan nižádné slávy světské ne
vyhledával. Vždyť, když jej měli lidé za vrátiv
šího se Eliáše, jenž neumřel, ale v ohnivém voze
do nebe je vzat; nebo za nějakého jiného proroka,
ba docela za samého Mesiáše: on pokorně odpo

vídal: Nejsem nikým takovým; jsem jen hlas
volajícího na poušti: Spravte cestu Páně; Mesiáši
ale nejsem hoden ani řeménka u obuvi jeho roz—
vázati, čili konati při něm službu nejnižšího sluhy.
Což tedy přivedlo Herodesa k tomu, aby
vsadil jana do žaláře? Herodes zachvácen byl
duchem nečistoty. Koho ale smilstvo ovládá, při
tom je veta po dobrých předsevzetích a po životě

zbožnéml I Herodes sám slýchal rád kázaní ja
novo, jako přemnozí hříšníci jiní, kteříž pak uči—

nili pokání a dali se od jana pokřtiti; ale on
sám žije v cizoložství s manželkou bratra svého.
A k ponoukání této zlomyslné ženy Herodiady
dal nevinného i obdivovaného jana uvrci do ža—
láře, nemoha snésti výčitky téhož: »Není ti do—
voleno žíti cizoložně s manželkou bratra svéholc
Z jednání Herodesa poznejme, kam zavádí
duch smilstva i nečistoty. Kdo odevzdal srdce
své chlípným myšlenkám i žádostem, při tom jest
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veta po modlitbách, po hodném sv. přijímání,
po životě bohulibém.
I jest třeba, vystříhati se nejen zevnitřních
úkonů smílných: ale třeba ostříhati i čistotu duše
až i ve věcech nejnepatrnějších. Neboť v Zákoně
Starém nezapovidá Bůh toliko zevních smilných
skutků slovem »Nesesmilníšlc,

ale zakazuje i hříš- —

ných žádostí slovy: Nepožádáš manželky, a ovšem
ani manžela bližního svého! A Kristus Pán učí, že,
kdo by se žádostivostí a chlípností pohleděl na
manželku bližního svého, v srdci svém s ní již
zcizoložil. A sv. Pavel tvrdí, že »žádný smilník
nemá„ dědictví v království Božímc (Efes. 5, 5.).
Proto třeba varovati se smilstva jakéhokoli druhu.
2. Naskýtá se ale jiná otázka: Proč asi ne—
papustz'l Herodes od svě/w smilstva, když přece
fřana rád poslouchal, ano se ho bál?
Poněvadž mu scházela bázeň Boží, a měl
bázeň toliko lidskou čili před lidmi. Bál se jana,
aby mu svými výčitkami před poddaným lidem
neublížil, a ho proti němu nepoštval; bál se sou—
ložnice své Herodiady, aby přízně její neztratil;
a proto jana, o jehož svatém životě byl pře
svědčen, přece vsadil do žaláře.
Bál se jen lidu a pomsty jeho;-a proto jana
hned utratiti nedal, ač bezbožná Herodias o to
usilovala, aby se nepohodlného mravokárce zba
vila. Bál se jen svých spoluhodovníků, aby se
před nimi nezdál býti věrolomným, když byl tan
čící dceři Herodiady v odměnu slíbil, začkoli by
ho požádala; a proto, ač ani přísahou k něčemu
hříšnému zavázati se nemůžeme, k žádosti tanečnice
vydal hlavu janovu statou a položenou na míse.
Herodes bál se jen lidi a ne Boha; a proto
bázeň jeho hříchu ho nezbavila, ale jen k novým
bezbožnostem příčinou mu byla.

—-

ÍXŠ

——

A podobně má se to s námi. Pokud se kdo
bojí jen rodičův a představených anebo hanby
světa, aby nevykonal, k čemu ho náruživost jeho
svádí: ten není jist před hříchem, a zlé náklon—
nosti se nezbaví. Nám jest všudy a vždy, zejména
ale v čas pokušení, třeba, míti bázeň Boží čili
báti se Boha, jenž i v tmavém úkrytě i na poušti
Okem Svým vše sleduje, a tělo i duši každé
chvíle do pekla 'uvrci může. Budeme—lise báti
Boha jakožto přelaskavého Otce uraziti a pře

štědrého Odplatitele zarmoutiti: pak nižádná moc
na světě nebude moci nás ku hříchu jakémukoli
přiměti. Jeu bázeň Boží mysli napravuje, _nevin
nosti uchovává, pokleslé ku kajícímu návratu
přivádí.
3. Poošz'mněme si konečně nepochopitelných

úradhů Božích při ža/ařova'm' Yana Křtitele !
Herodes, bídný ničema, cizoložník i _vrah, jehož
život byl stálým pohoršením pro poddané: veselí
.se uprostřed přátel, hoduje, žije v nadbytku, ve
vážnosti a ve slávě; a jan Křtitel, zrcadlo bohu
libé spravedlnosti pro veškeren lid, prorok veliký,
jejž Sám Spasitel »andělemc Svým nazval: jest
nespravedlivě pronásledován, žalařován a konečně
“i statí

Tak činívá Bůh, že Své věrné jako zlato
v ohni čistí a je připravuje, aby se tím více leskli
ve slávě nebes. Naopak bezbožníky nejvíce tím
trestává, že jich více nekárá, utrpením nenavště
vuje, k pokání nepovzbuzuje. To dobré přebývání
bezbožných na světě podobá se poslední hostině,
kterou i spravedlnost světská dopřává těm, kdož
druhého dne mají skonati na šibenici. Bůh jest
totiž Pánem předobrotivým, ]enž ničeho dobrého

nechce nechati bez odměny, ajcnž proto ani bez
božníkům neodpírá, co jim byl slíbil ; a když vidí,
Manna luku církevního.

3
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že jich očekává trest smrti věčné: na světě jim
to nemnohé dobré odplácí, jež i ti nejhorší zlo—
synové aspoň někdy vykonávají!
jan Křtitel se v žaláři na smrt připravoval, a
proto bez bázně šel jí vstříc, poněvadž žil bohabojně,
cudně, spravedlivě, jedině Boha a povinnosti své
k Němu na _zřeteli maje. Tak dle něho čiňmež
i my v této době posvátné upřímné pokání, jež
on životem i slovy hlásal ; připravujme cestu Páně
do srdcí svých, abychom netoliko o vánocích
mohli se radovati z příchodu Páně na svět, ale
abychom po bojích tohoto života mohli se rado—
vati z narození svého v nebesích. Amen.

Na neděli třetí adventní.
"

I.

Výklad epištoly.
Když poutník po dlouhé a namáhavé chůzi
zří cíl cesty své, byť i ještě poněkud vzdálený,
raduje se v duchu svém a těší tou nadějí, že cíle
svého již brzo dojde. Podobně dělo se i celému
člověčenstvu. Hned po pádě prvních rodičů slíbil
Bůh. že jim pošle Vykupitele; ale se splněním
slibu Svého stále prodléval, tak že člověčenstvo
musilo dlouho kráčeti cestou obtížnou, cestou ne
vědomosti a hříchů. Ob čas poslal Bůh ale na
svět proroky, kteříž by památku na slíbeného
Vykupitele čili Mesiáše v paměti lidské udržovali,
ba příchod jeho jako blízký označovali, a tak
člověčenstvo nadějí obveselovali, až Kristus Pán
v Betlémě se narodil a touhu člověčenstva naplnil.
1. Na památku 4000 let, v kterých lidstvo
na Mesiáše se lkáním čekalo, konáme čtyřnedělní
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přípravu na Narození Páně v tomto právě čase
adventním. A že již již blíží se doba radostného
narození Páně, Církev svatá vyzývá nás k radosti
slovy svatého Pavla, jež on napsal Filipenským

takto:

'

»Bratřz' ! Radujte se z) Pánu vždycky; opět
prat/zm vám, radujte se fc
A k jaké to radosti vyzývá svatý apoštol
a slovy jeho i Církev svatá?
Nevyzývá k radovánkám tělesným, jež nás
mohou sice na chvíli obloudití, ale nedovedou
srdce našeho vyplniti; nýbrž vyzývá nás k radosti
duchovní. Vždyť praví: »Radujte se — v Pánulc
A kterak se máme radovati »v Pánu<ř
Radujeme se v Pánu, když připomínáme si
všech dobrodiní, které nám prokázal: že nás
stvořil; přemnohými dary duši i tělo nám ob—

dařil; Syna Svého k vykoupení našemu na svět
poslal; na křtu svatém hříchu zděděného nás
zbavil; kolikrátkoli kajicně jsme se vrátili, všech
hříchů nám odpustil a znova dítkami Svými nás
činil; v nejsvětější Svátosti Tělem i Krví Páně
nás sytil; ve všech poměrech i potřebách našich
nás podporuje; Církev k posvěcení našemu usta—
novil; nás modlitbami, obětmi i milostmi Svými
provází až za hrob, a neopouští, pokud bychom
k Církvi vítězné v nebi připojeni nebyli. Z toho
se máme radovati a sice — »vždyckyc.
Veselého dárce miluje Bůh ! Proto také vy
zýval svatý poustevník bratry své: »Radujte se,
bratři! Radujte se při postech, zapírání, strádání;"
nebot nadejde doba, kdy smutnýmí budou po
hané, plakati budou židé, teskniti budou hříšníci:
ale spravedliví radovati se budou po celou věčnosth
2. Ano, radujte se! volá sv. apoštol a udává
i příčinu, pro kterou bychom se měli radovati, řka:
*
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»Pa'n blízka jest./c
Ano, blízko jest památka radostného jeho
příchodu na tento svět; ale blízkou jesti doba,
kdy přijde nás soudit, a věrným Svým sluhům
odplatit! A ta doba jest bližší, nežli se nadíti
můžeme! Snad za rok, snad zítra, snad za ho
dinu nás Pán povolá pro odplatu. Kdo věrně
Bohu sloužíš, raduj se tedy: Pán blízko jest! Kdo
'máš co s Bohem vypořádati: vypořádej rychle,
abys i ty se mohl radovati z příchodu Páně! Pán
blízko jest !

\

3. »Abychom se ale mohli v pravdě z příchodu
Páně radovati, třeba všude a vždy křesťanem se
ukazovati. Proto dí sv. apoštol': —
»Jilz'masz vaše známa bud' všechněm lidem./c

Co je to mírnost?
Mírným jest, kdo ve všem zachovává míru,
a sice tu,v kterou nám Bůh přikázaními Svými
naznačil. Clověk mírný je tedy zdrželivým v jídle,
\; pití, v zábavách; jest cudným, tichým, skromným.
Clověk mírný řídí se ve všem dle nařízení Páně;
a ve všech skutcích i řečech svých jeví se býti
hodným učeníkem Páně. A takovouto mírností
působí na polepšení bližních daieko více nežli
dlouhá kázaní.
Tak příkladně vyzýval svatý Bernard již ze
vnějškem svým k milování čistoty,; měl zajisté
v tváři své jasnost nadpozemskou a čistotu an—
dělskou. A proto, když za ním přišli bratři jeho,
aby ho ze zátiší kláštera do víru světa uvedli,
kde mohl ovšem pro svůj rod vznešený a uče—
nost velikou ku znamenitým důstojnostem přijíti:
stalo se naopak! Všichni se svatostí jeho tolik
vzdělali, že sami svatými státi se chtěli; a proto
hluk světa opustivše, k svatému Bernardu do zá
tiší zdí klášterních se uchýlili.
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A sv. Lucian, kněz a mučeník, již pouhým
mírným a zbožným pohledem mnohé k svaté
víře obrátil. Ba císař Maximian, nejkrutější ne
přítel křesťanů, maje ho vysl-ýchati, tváře své od
něho odvrátil a jen skrze tlumočníka s ním mluvil,
obávaje se, aby snad září, 5 obličeje jeho vy
cházející, nebyl oslněn tak, že by se sám kře
sťanem státi chtěl!
4. A kterak takovéto bohulibé mírnosti na
budeme? Sv. apoštol udává k tomu dva pro
středky, a sice tyto: za jedno, abychom neměli
úzkostlivé péče o věci pozemské; a za druhé,
abychom k Bohu rádi se modlili! Pišeť:
»O m'c nebuďte úzkostlivě pač/imf:
Nepraví, že se nemáme o nic na světě sta
rati; vždyť mají pečovati rodiče o dítky, jich vy
chování i zaopatření; vrchnosti o duchovní i tě
lesné blaho svých poddaných; jedenkaždý o duši
svou i tělo své, aby jim tu -— i tam dobře bylo.
Ale svatý Pavel velí, abychom v péčích takových
nebyli úzkostlivi, a řídili se tedy dle rozkazu Páně:
Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti

jeho; to jest: v prvé řadě prokazujte lásku apo
slušnost svou Bohu; a vše ostatní bude vám
přidáno.
Velice tedy chybují, kdo pro službu u lidí

zapomínají na službu u Boha; vneděliave svátek
pracují a služeb Božích i přijímání svátostí za
nedbávají.
Tedy nemáme si připouštěti nemírných sta

rostí o živobytí pozemské; ale máme spoléhati
vždy na Boha, jenž posud více má, nežli rozdal.
A toho máme si zavdččovati modlitbami chvály,
jako svatí v nebi pějí: Svatý, svatý, svatý Pán
Bůh zástupů! Dále modlitbami děkovacími, aby
chom tak nových dobrodiní hodnými se stali.
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A konečně vroucími prosbami za všechno to, čeho
se nám pro duši i pro tělo, pro čas i věčnost ne
dostává. Sv. apoštol píše:
» Ve všeliku' modlitbě a prosbě s dz'kůčz'fzěním

známy bud'/až žádosti vaše Bohu./<
5. A když tak v pravdě činiti budeme, na
plní se i při nás, čeho přeje sv. Pavel Filipenským
ve slovech :

_

>P0k0j Boží (čili pokoj s Bohem i s vlastním
svědomím), kterýž převyšuje všelz'kýsmysl, ostří/mj
srdcí vašz'c/z i myslí vašich: 'z'Kristu Yežz's'z,Pánu
našemcr

Tento vn'trný pokoj a tato neúmorná radost
budou nás chrániti jako hrad přede všemi nepřá
teli; učiní nás účastnými pokoje, jehož Kristus
Pán s nebe přinesl, a jejž andělé lidem dobré vůle
na zemi opovídali; & učiní nás způsobilými,
abychom i po smrti »odpočinutí věčného: do
sáhli. Amen.
ll.

Výklad evangelia.
1. Přísný život a důrazná kázaní sv. jana
Křtitele tolik k sobě lákaly lid, jenž dle přípovědí
prorockých tehdy právě příchod Mesiáše očekával,
že mnozí měli ho již za Mesiáše; jiní aspoň za
nějakého proroka. I sami pohlaváři národa židov
ského byli na rozpacích, co by měli o vystoupení
janově souditi; a proto poslali k němu své vy
' slance z kněží a levitů, by jemu předložili otázku:
»Ty kdo jsiřa A jan nezapřel, ale v nejhlubší
pokoře vyznal: Nejsem ani Kristus, ani prorok,
ale jen předchůdce Páně, jenžjnení ani hoden,
aby Mesiáši konal služby nejnižší, aby jemu totiž
rozvazoval řeménky na obuvi jeho.
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Snadno může nám napadnouti otázka, proč
Církev dává toto evangelium čísti právě dnes?
Ale odpověď není nesnadná. Jan upravoval
cestu Mesiáši k srdcím lidským; a tak podobně
máme i my v této posvátné době adventní i ka
jících srdcí svých upravovati, aby novorozený
Spasitel i do nich vstoupiti, a v nich přebývati
mohl. A jako vyslanci vrchností židovských kladli
]anovi otázku: Ty kdo jsi? a Jan 5 pokorou na
ni odpověděl: tak podobně máme i my samým
sobě otázku tu klásti a samy sebe se tázati: ty
kdo jsi? jakým jsi ty křesťanem? jak jsi hospo
dařil s hřivnami, od Boha ti svěřenými? jak jsi
konal povinnosti své oproti Bohu, bližním i sobě?
A na ty otázky máme pokorně odpovídali, chyby
své zpovědníkovi na sebe žalovati, a za ně i upří
mné pokání činiti, abychom obstáli, až nám Soudce
věčný Sám při smrti položí otázku: »Ty kdo jsiřc
Kdo chce z hříchů se vyznati před Bohem,
]emuž nelze ničeho zapříti, an srdce a ledví
zkoumá a vševědoucí jest, musí tedy sama sebe
napřed často souditi. Kdo má ale sebe správně _
souditi, musí i zevrubně a často jednání i smý
šlení své zkoumati, čili svědomí své zpytozmli; a
k dílu tomu nesnadnému Boha vždy napřed 0 po
moc prositi.
2. Poznání sebe měli již vpohané za vrchol'
moudrosti; a proto také měli Rekové nad vcho
dem do chrámu vymyšleného boha moudrosti
Apolla nápis »poznej se sámlc Za vrchol moudro
sti považovali pak ovšem i všichni křesťanští
mudrcové poznání sebe; a poněvadž dobře po
znati sebe sama jest věcí nad míru obtížnou, mo
dlívali se, jako sv Augustin: »Bože dej, abych
i Tebe, ale i sebe lépe poznával.: Poznáme ale
lépe sebe skrze časté a zevrubně zpytování svě_
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domí. Kdo svědomí svě/zo frťzpytuje, nepozná sebe

nikdy!

Velikým zlem jest slepota tělesná; ale daleko
horším jest slepota duše! Slepec dle těla nevidí
jen krás přírodních; slepý dle ducha vidí sice
krásy přírody, ale nespatří snad krásy nebe věč
ného! S útrpností pohliživáme na souchotináře,
o němž víme, že v málo dnech octne se na hřbi
tově, když takový, sebe sama za zdravého, ale
jen slabého, maje, činí veliké plány pro dobu, až
— zase sesílí! Ale mnohem více má nám býti"
líto těch souchotinářů duševních, kteříž nezname
nají nebezpečí smrti věčné, které jdou vstříc; a
jen vždy nové plány osnují, jak by na světě
tomto získali majetku, cti a požitků. Ti mimo
nadání budou postaveni před soud Nejvyššího,
& tam teprve, ovšem na věky pozdě, těl i žádostí
jeho zbavení náhle spatří všechnu ošklivost duší
svých, 0 které se jim jindy ani zdáti nechtělo! '
3. Kdo chce hroznému odsouzení na věčnosti
ujiti, musi chyb svých napřed znáti a pak jich
napravovati; to jest ale možno jen na základě řádného
zpytování svědomí. Kdo má v ústech jen pošetilá
slova: »Nz'ka/zojsem nezabil; nika/zo nechuti/,c
ten prozrazuje jen, že svědomí svého vůbec ne
zpytuje; nebo kdyby zpytoval, věděl by, že Bůh
nedal přikázaní jen dvou, ale že jich dal deset;
k nimž Církev Páně pro katolíky přidala ještě
svých pět. A kdyby kdo třeba 14 přikázaní za
chovával, a jedním by se proviňoval, jest dle vy
řčení apoštola Páně Jakuba všemi vinen. (2, 10.)
Kdo své svědomí zpytuje, také ví, že přiká
zaní Boží o šetření života i majetku bližního ne
jsou přikázaními nejvyššími: ale že napřed jdou
přikázaní, jež týkají se úcty Pána Boha, v Něhož
máme věřiti, doufati, jej milovati; ]ejž máme při
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modlitbách, službách Božích ive všem jednání
uctívati; pod Jehož zákon máme až i myšlenky
nejtajnější s ochotou skláněti!
A zpytujíce svědomí, nesmíme přestávati na
zkoumání skutků svých jen povrchním, a spoko
jovati se, jen když jsme seznali, že nedopustili
jsme se hříchů smrtelných; ale i na tom nesko
nale záleží, a i o tom se musíme zkoumati a svě
domí svého vyptávati: jak jsme plnili jeden každý
povinnosti stavu svého jakožto hospodář, otec
rodiny, zaměstnavatel dělníků a podobně.> jaké
myšlenky a žádosti choval kdo dobrovolně
v hloubi srdce svého; a zdali nebyly ony smilné,
cizoložné, mstivé, rouhavé? S jakými úmysly kdo
konal i dobré jinak skutky své? Nebo kdyby
kdo, jako fariseové činili, modlil se, postil, svátosti
přijímal, almužen udílel jen pro pochvalu a slávu
u lidí, ten by od Soudce věčného doznal jednou
podobného odsouzení, jako fariseové, jimž Spasitel
prohlásil: »Přiiali již odplatu svou: — totiž od
světa; Bůh, jemuž nesloužili, nebyl a není jim ničím
povinenl
4. Z toho jest patrno, že, máme-li stavu duše
své dle pravdy a skutečnosti poznati, musíme na
poznání to také nálezitou [Jí/i 'Uc
nat/aiz Třeba
činiti podobně, jako činívají opatrní obchodníci.
Ti účtují každého večera, aby seznali, v čem a jak
měli užitek neb škodu, aby pak účty za týden,
za měsíce nebo za rok měli usnadněny; a také
aby záhy, to co jim prospívá, konali, a toho,
co jim uškodilo, se varovali. A podobně činí
vají opatrní křesťané, že svědomí své aspoň
každého dne před spaním zpytují, aby pochybení
ihned oplakali; Bohu novou věrnost slíbili; a v tom,
co jim duchovní prospěch přineslo, s chutí po:
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kračovali. A i když se vší opatrností tak činí,
nejsou přece ještě jisti, že ničeho nepropásli.
Tak vypravuje se o jistém zbožném řeholníku
Štěpánovi, jenž denně své svědomí zevrubně zpy
toval, pak za odpuštění denních poklesků se modlil,
postil, a rozličně kál, že se na svém lůžku smrtel
ném těšil, že všeho chybného byl již odpykal.
Ale na prahu věčnosti stává se duchovní zrak
neobyčejně bystrým; a tak vzpomněl si v tu
dobu také onen kajicně žijící řeholník na jeden
hřích z mládí svého, na který dávno byl již za
pomněl, a musil si říci: »Ano, za tento hřích
jsem posud neodpykal; a nyní není více času ani
příležitosti ku pokání.: Po krátké pak úvaze do—
dal: »Nemám, čím bych Bohu za ten hřích splatil;
ale — spoléhám na milosrdenství Boží. a zajisté
nebudu zahanben na věkylc
Jestliže ale i svatě žijícímu muži se přihodilo,
že při denním zpytování svědomí mohl hřích pře
hlédnouti: kterak bude teprve tomu, kdo svědomí
zpytuje zřídka, snad sotva při velikonoční
sv. zpovědi, snad teprve po 10, 20 a více letech?
A kdo hříchů svých nepoznal, kterak za ně po
kání učiní? A kdo pokání za hříchy neučinil,
kterak že spasen bude?
Proto často, denně kladme si otázku: Ty
kdo jsi ? a vězme, že od odpovědi na tu otázku
závisí celá věčnost, kterou posud máme v rukou.
ale nevíme, do kterého dne a hodiny. A při
pravujme důstojný stánek Božskému Děťátku
v srdcích svých, abychom při odchodu z tohoto
světa umírali s oprávněnou nadějí, že skrze smrt
těla narodíme se pro království Spasitele svého
v nebesích. Amen.
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Na neděli čtvrtou adventní.
l.

Výklad epištoly.
de
veřejně působí, neujde ani veřejnému
posuzování, po případě i odsuzování. To samé
přihodilo se také apoštolu národů, svatému Pavlovi.
Když z Korintu odešel, kde byl po delší dobu
apoštolské dilo konal, počali ho mnozí pro práce
jeho zlehčovati; kdežto jiní, s láskou i vděčností
jemu nakloněni, až z míry jej vychvalovali. Tak
povstaly v Korintě spory, jaké žádné obci ne
jsou na prospěch. A proto sv. Pavel, dověděv se
o tom, dopsal Korintským epištolu, čili list, v němž
mimo jiné, jak dnešní čtení svědčí, vykládá také
poměr, v jakém maji věřící oproti duchovním
pastýřům svým státi.
'
1. Píše: »Bmtřz'!Tak Onás smýšlejčlověkdáka
0 služebními/z Kristovýc/z a. rozdcwačz'c/z tajem
ství Bažz'c/m
To znamená: My všichni apoštolové a naši
pomocníci nejsme při hlásání slova Božího ničím
více, a také ničím méně, než služebníci Ježíše
Krista, a rozdavači tajemství jeho při nejsvětější
oběti mše svaté a při udílení sedmi svátostí.
Proto na tom nezáleží, jaké kdo jméno má;
& zdali kdo vyučen a pokřtěn byl od toho nebo
onoho služebníka Kristova. Vždyť nejsme jako
vladaři tohoto světa, kteříž vládnou jen tělům,
kdežto my jménem Kristovým vládneme duším.
Onino vymáhají si poslušnost i násilím a mocí
brannou; ale my užíváme jen zbraní duchovních:

poučování,'kárání a chválení.
Avšak také nás nikdo neměj za služebníky
své v takovém rozumu, abychom jako otroci dle

'
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choutek a rozmaru věřících se říditi měli. My jsme
služebníci Kristovi, ne od lidí, ale “od Krista usta

novení; a jsme tedy povinni tak jednati, abychom
se ve všem zalíbili Kristu Pánu svému.
jsme službníci Kristovi a rozdáváme tajem
ství—Jeho. I svěřil nám Kristus Pán věci, jakých
ani andělům Svým, ba ani Božské Matce Své ne
svěřil; a pro tuto důvěru Kristovu, pro ten úřad,
jejž zastáváme, žádáme a žádati musíme od věří
, cích úctu i poslušnost! Běda tomu, kdo duchov
ních představených svých a pastýřů duše své za
všechna jimi prokázaná dobrodiní zneuctívá! Praví
Sám Spasitel apoštolům Svým: »Kdo vás slyší,
Mne slyší; a kdo vámi pohrdá, pohrdá Mnou,
i Tím, kterýž Mne poslallc

Kdo ale pohrdá Bohem a zneuctívá Ho,
buď přímo, anebo nepřímo ve služebnících jeho,
důvěrnících Jeho: kterak že bez citelného po
trestání zůstane od Boha? Vždyt' i přísloví naše
tvrdí: »Zlořečená ruka (a ovšem i ústa), jež se
pozvedají proti pomazanému Pánělc Nesnese-li
ani panovník světský, aby ho kdo ze služebníků,
anebo úředníků jeho zneuctíval; nesnese toho
zajisté ani Král králů.
A nyní pozorujme, jak přemnozí křesťané
tohoto napomenutí apoštolského o důstojenství
kněžstva zneuznávají!
Slyšeli jste kdy, aby žid tupil svého rabína
a náboženství své? jsem starý dost, ale posud
jsem toho nepoznal, a vy sotva také. Tedy žid
ctí svého rabína, protestant svého pastora, Turek
svého ulema, i pohan svého domnělého duchovníka:
jen katolíci mnozí jsou tak zvrhlí, že zneuctívají své
kněze, tupí náboženství své, znečišťují hnízdo své!
Vezměte do ruky tak mnohé noviny, i knihy;
píší do nich ——katolíci (!), a hanou

zasypávají
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dědice sv. Petra, dědice svatých apoštolů, biskupy
ikněze, jakoby nějakými vyvrheli byli; a tupí
naše svaté náboženství, jehož ostatně aniskoro
neznají, hůře mnohdy, nežli pohané! Kněz jest
často nucen, nemravy žáků, od rodičů špatně
vedených, i přísněji pokárati. A co má za tu
snahu, že chce děti vésti ku zbožnosti, poslušnosti
oproti

rodičům

i pěstoun—tim, ku počestnosti

&

poctivostiř Leckterás matka přijde si na něho za
to ——vyhafat!

Papír všecko snese, myslí si leckdos. I napíše
na něj všeliké nepravdy a přijde ku knězi, aby
mu je úředně jakožto pravdy stvrdil, a tak při
podvodu jeho spoluvinníkem se stal. Odepře-li
toho kněz, v odměnu za všecka ostatní dobrodiní
vynadá se mu co nejhanebněji.
jiní zase myslí. že u kněze se peníze

jen li—

hnou, ažesnimi neví kudy kam; a tedy že bude
pro něho jen dobrodiním, když mu od peněz po
mohou. Nemůže-li, anebo nechce-li dáti tolik, kolik
si kdo usmyslil, zapomene se na sto dobrodiní

jeho jiných, ahanebná potupa jeho, ináboženství,
jež hlásá, jest jeho odplatou!
Což jsme my duchovní nějací kasírové? Po
dívejte se po městech a dědinách, a porovnáve te,
mnoho-li dají kněží a řeholníci, a mnoho-li jiní
lidé světští, kteří tolik anebo více mají nežli du—
chovní: a jsem ubezpečen, že mi dosvědčíte; že
ať světští kněží, at řeholníci rozdávají k dobro
činným účelům více, nežli kdokoliv jiný! Apřece
nejsme k tomu, abychom jen tělesné' almužny a
podpory rozdíleli, což je povinností každého kře
sťana, kdo více má, nežli nutně potřebuje: ale
sv. apoštol praví, že máme vyšší úkol mezi lidmi,
když velí: »Tak onás smýšlej člověk, jako oslu—
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žebnících Kristových, a o rozdavačích tajemství Bo—

žíchlc
2. »Ale což, když jest bez:* lze/žadný, na
mítne někdo, »toho máme také uctívatiřc
Proto, že někdo posvěcení přijal, nebyl ještě
zbaven křehkosti lidské, nám všem společně; a
může tedy pochybiti v životě i kněz, ibiskup, isám

papež. Avšak my_ nemáme ctíti duchovních pa—
stýřů pro jich skutečné, anebo třebas jen od lidí
zlých jim přilhané poklesky, nýbrž pro jich úřad,
jakožto služebníků Kristových. Dobré dítky modlí
' se za svého chybujícího otce, aby ho Bůh osvítil
aobrátil. Když císaři Konstantinovi kdysi žalovali
na nějaké provinění biskupa, přerušil on řeč ža
lobníků slovy v pravdě křesťanskými: >já, kdy
bych viděl kněze hřešiti, svým císařským pláštěm
bych ho přikryl, aby o hříchu jeho nikdo ani ne
zvěděl, a se jím nepohoršillc
Ovšem běda knězi, jenž by lidu svého hříš
ným životem pohoršoval! Ale iod chybného kněze
platí svátosti; ion hlásá vůli Boží slovy svými; a
nám konečně zajedno jest, napiti se čerstvé vody
z nádoby hliněné, skleněné anebo zlaté, jen když
voda je zdravá a občerstvující!
3. Ovšem ale, píše dále sv. Pavel, že se »při
mzda?/očích (tajemství Božích) vyhledává, aby kdo
věrným nalezen byl. <
A je--li skutečně věrným, tut může i se sva—

tým Pavlem tvrditi, že jemu na posuzování lidí
nic nezáleží, říkaje:
».Mne pole to za nejmenší jest, abyc/z souzen
byl od vás, anebo oa' lidskelzo soudzl; ale ani sám
sebe nesoudz'm, nebo Míče/ZUŠsobě poz'e'dom nejsema

(že bych se byl při díle apoštolském něčím pro
vinil): »ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Ten

pak, kde mne soudí (jsa vševědoucí a spravedlivý),
Pán jest./x
»Ještě se nenarodil člověk ten, jenž by se
libil lidem všem,: praví přísloví. Vždyť ani Sám
Pán Bůh nemůže se všem najednou zachovati, po
něvadž jeden chce míti slunečno, druhý touž
dobou déšťl Také chvála lidí jest příliš vrtkayá,
a rychle mizí jako dým. Po rozumu jest: »Ciň
právě, a neboj se císaře ni krále!< jednejme vždy
dle vůle Boží, a nestarejme se o to, co o nás
lidé mluviti budou! Jen když nám svědomí, jež
jest hlas Boží v nás, pochvalu vzdává!
4. Dle toho sami všeho všetečného posuzo
vání se varujme, jak učí sv. apoštol slovy:
»Nesud'te před časem, daleavadž nepříjde Pán,
Á'tezýž z' skryte věci temuostí osvítí a zjeví rady
srdcí; a telzda bude jednomu každému c/zvála od

Boha.:

Kdo bližního bez příčiny posuzuje, mísí se
v právo Páně, ]emuž jediné mu přísluší soud nad člo
věkem. A proto sudme spíše samy sebe v této
době posvátné, v soudné stolici zpovědní; a na
pravme upřímně, v čemž jsme se provinili. Tak
dostane se nám pravé chvály od Syna Božího;
On vstoupí do srdce našeho, aby se tam jako

znova zrodil; a zůstaneme li Mými ]emu, věr
ným zůstane iOn nám, aby, až- přijde ijako
Soudce a osvítí tajnosti srdcí, ipak nám byl mi
lostiv a chválu nám přiřkl, jež cenu míti bude po
celou věčnost v nebi. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní sv. evangelium představuje nám moc—
ného kazatele pokání Jana Křtitele, rázovitými slovy:
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»Stalo se slow Páně k řafzovi, synu Zac/zarid
šovu, na poušti. [ chodil po vší krajině Yar
da'nske', a kázal křest pokání. . . hlas volající/zo
na poušti: Připravujte cestu Páně./<<
Církev sv. dává nám o tomto působení Ja
nově předčítati dnes, v poslední neděli před ra
dostným Narozepím Páně. Proč asi? Aby nás
snad pobavila? O nikoliv! Ona si přeje, abychom
o kázani nejvyššího z proroků rozjímali; obsah
jeho ne tak k vrstevníkům Janovým, ale spíše
k samým sobě vztahovali; a tedy to, co jan
Křtitel v zemi svaté hlásal, tak měli, jakoby byl
jednomu každému z nás hlásal.
1. A co nám tedy praví sv Jan, předchůdce
Páně? Napomíná: »Připmvujte cestu Páně, přímo"
čiňte stezky řeka !
Když má někam zavítati císař a král, tu se
snaží poddaní, abyjemu připravili uvítání co možná
nejslavnější. Zejména ti, kteříž si naději činí, že
se jim z milosti panovníkovy něčeho dostane:
staví slavobrány, rozvinují četné prapory, osvětlují
u večer okna domů iveřejná místa, vítají mocnáře
provoláváním, zpěvy i hlučnou hudbou. jestliže
ale takto vítán bývá panovník, podobný nám
člověk: čím slavnějšího uvítání zasluhuje teprve
Pán pánů, Král králů, všemohoucí Stvořitel, Za—
chovatel; Vládce nebe i celého nesmírného světa?
Ano, příprava na příchod Páně jest slušná,
jest spravedlivá. jest i potřebná, má-li nám býti
příchod Páně spasitelným. Bůh nechce zajisté spa
siti nás bez nás; ale snámi, čili za spolupřičinění
našeho. Mají-li tedy nastávající Vánoce státi se
nám dobou milostí ku spaseníj třeba nám při
nich spolupůsobiti, čili na ně se řádně připrax
vovaú.

'

'
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2. [ můžeme milosti, jakých se nám má
o Hodě Božím vánočním dostati, přirovnati třem
věcem v přírodě; a sice: slunci, vzduchu a ohni.
Jak rozličné jest působení těchto věcí v pří
rodě! Slunce, působí-li na hlínu, zatvrzuje ji; účin
kuje-li na vosk, rozředí ho! Cerstvý vzduch jest
každému zdravému člověku příjemným, občer
stvuje i posiluje ho; a proto také tak mnozí vy
hledávají v době letní příhodné příbytky v pří
rodě, kde vonný, čerstvý vzduch vane; nemoc
nému na prsa ale čerstvý vzduch zvláštní obtíže
působí, ba ho i usmrcuje! Oheň zlato rozpouští;
co v něm nečistého je, stravuje, a tedy zlato čistí;
kdežto dřeva vlhkého sotva se dotýká, a suché
na popel stravuje a ničí.
_
A podobně působí i milost Boží rozdílně.
Kdo přichází Pánu vstříc se srdcem hliněným, to
jest ke hroudě této země nemírně nakloněným,
ten se jen ještě více zatvrzuje; a sice proto, že
Bůh se cítí od člověka jen pozemský smýšlejícího
tím více uraženým, poněvadž takový ani Hodu
Božího si neváží, a milostmi hojněji nabízenými
pohrdá. Kdo se ale snaží srdce své obměkčiti
vroucím rozjímáním, horlivými i nábožnými
modlitbami, přemáháním nezřízených chtíčů svých,
toho srdce Bůh milostí Svou tím více obměk
čuje, a pro přijetí nebeských darů tím více způso
bilým činí!
Kdo chorou duši svou ozdravěl skrze upřímně
vykonanou sv. zpověď adventní, a tedy zdravým
jest: skrze milosti Boží, při Hodě Božím nabí
zené, jen tím více osvěží a v dobrém se utvrdí.
Kdežto kdo se Hodu Božímu přibližuje nezdravý,
čili hříchy, byť i jen všedními, zohyzděný, anebo
skrze hříchy smrtelné Bohu docela odumřelý,
z nabízených milostí Božích užitku nemá, ale jen
Manna roku vírkevmlm.
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trestuhodnéjším se stává, že doby milostí s lehkou
myslí bez povšimnutí nechává!
Kdo jest již dokonale s Bohem smířen, a
jako zlato před Ním se třpytí, skrze milost Boží
bývá i od nedokonalostí svých vždy víc a více
očišťován; kdežto člověk chladný, milostí vánoč
ních si nevšímající, při svých nedokonalostech
i na dále zůstává.
Snažme se tedy srdcí svých připravovati, aby
Dítko betlémské přineslo nám požehnání nejhoj—
nějšího, pro duši i pro tělo, pro čas i pro věč
nost! Sv. apoštolové připravovali se po slavném
nanebevstoupení Páně po deset dní v ustavičných
modlitbách i rozjímáních, pěním žalmů i 0 po
stech na příchod Ducha svatého; a pro toto pře—
horlivé se připravování obdařeni jsou pak neoce
nitelnými dary Ducha svatého pro sebe ipro
bližní své. Připravujme se i my podobně na pří
chod Páně na tento svět, abychom podobných
darů si zasloužili!
3. A v čem mátato příprava hlavně záležeti?
Sv. jan hlásá na poušti i nám: »Každe'
údolí budiž vyplněno; každá hora a každý pa
lzrbek budz'ž ponížmu
Sv. jan Zlatoústý tvrdí, že horami a pahrbky
na cestě Páně k srdcím našim jsou: pýcha, mar
nivost, domýšlivost, ješitnost naše. Ty tedy musí
Pánu přicházejímu zcesty odklizeny býti.
Spasitel nemiluje lidí pýchou nadutých, ale
jim se protiví; dává však milost těm, kdož rádi
se pokořují, a tak následují jej, jenž trůn Otce
nebeského opustil, a přijal na Se podobu prachu
dého Dírka, položeného ve chlévě vjeslích. Pioto
Herodes, pýchou nadutý, ač žil poblíže Dítka
betlémského, přece nepoznal, že z Téhož vyjde
spasení všemu člověčenstvu. Chladně nadutí a po

krytečtí tariseové sami Herodesovi imudrcům od
východu onovorozeném Mesiáši pověděli, ale pro
svou domnělou spravedlnost ku poznání Ho se
nedostali a v bídě své zahynuli. Za to rozkoší ne
výslovnou oplývají v Betlémě: panenská Matka
Páně, jež v nejvyšším vyznamenání svém přepo
korně se nazvala pouhou děvkou čili nejnižší slu
žebnicí Páně; panenský, pokorně Bohu oddaný
ženich její, sv. josef; a prostí, pokorní, skromní
pastýřové.
Proto cvičme se v pokoře imy vždy, ale
zejména v přípravě k radostnému narození Páně,
abychom i my milosti Boží hodnými se stali!
4. Abychom se pokořování spíše naučili,
dbejme rady kazatele na poušti, jenž též žádá,
aby každé údolí na cestě Páně bylo vyplněno.
To znamená, že máme pozorovati, jak mnoho je
toho, čeho se nám k bohulibému životu nedo—
stává; že máme se snažiti těch nedostatků vždy
více se zbavovati, a tedy i tak jednati, abychom
jich co nejméně měli.
, jak mnoho jest nedostatků našich! Když
rozjímáme neb se modlíme: jak snadno myšlenky
zatěkají jinam! Když almužnu dáváme, jak často
hledáme při ní útěchu a čest pro sebe! Jak ne
radi odpíráme si věci příjemných; jak chatrně za?
chováváme posty i nařízení! Zač stojí tedy v pravdě
skutky naše ity, jež za dobré máme?
Proto radí sv. Bernard, abychom si tři otázky
častěji předkládali, 2 odpovědí na ně se ponižovali,
a tak Pánu cestu k srdci připravovali. Radí: Taž
se časro: Čím jsi byl před 50, 100 lety? A musíš
doznati: ničím, praničím! —-Čím jsi nyní? A doznej:
Nádobou nečistoty a nedokonalosti. ——
A čím brzo
budeš? Přiznej se: Dle těla, na něž si tak často
zakládáš, potravou červů!
*
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5. Kazatel na poušti konečně napomíná:
»Mz'sta křiva' bud'tež zpřz'mena, a ostrá cestami
rovnými. :
Místa kříž/a' musí býti zpřímena; to jest: vše,
co v životě našem jest falešného, nepravého, lži

vého, podvodného, misí býti odstraněno. A místa
ostrá musí býti cestami rovnými; to jest: všecko
příkré, urážející, nelaskavé, zpupné musí se pro—
měniti v laskavost, slitování, odpuštění. Neboť
Ten, Jenž se v jesle položil, z nevystihlého slito—
vání na svět přišel, aby hledal, co bylo zahynulo;
aby odpou'štěl, dobře činil, se slitoval, shovíval,
milosrdenství neskonale prokazoval.
K jeslim tedy spěchejme se srdcem pokor
ným, pravdu i lásku milujícím! Ukliďme ze života
svého všeho, co by mohlo nejsvětějšiho Pána na—
šeho urážeti; a učiňme vše, čím bychom se mohli
Jemu zalíbiti. A pak přijde i k nám s milosrmi
nejhojnějšími, jež nás učiní způsobilými, abychom
i my jednou hosty Jeho se stali, a uzřelz' z' spa
sem' Boží. Amen.

Na slavnost _neposkvrnéného Početí
Panny Marie.
I.

Výklad epištoly.
Dnešní svaté čtení obsahuje velikou chválu
moudrosti Boží. Tato moudrost Boží lidem se
doporoučejíc, uvádí, že s Bohem byla od počátku,
tedy od věčnosti; že byla průvodkyní Jeho při
stvoření světa, i při všem díle všemohoucnosti
Jeho. Tato moudrost Boží vybízí nás, abychom
i my moudrými se stali; a slibuje těm, kdo se
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jí skutečně v životě řídí, život a spasení od Hospo
dina.
Církev dává tuto chválu moudrosti čítati dnes,
kdy přece slavgrre sváttk neposkvrněného Početí

Panny Marie. Kterak že svá/ek dnešní souvisí
& chválou moudrosti Božské?
1. Klíč k otevření tohoto tajemství, čilikpo
rozumění jemu nacházíme v dnešním sv. evangeliu.
V tom vypravuje se o seslání anděla Gabriela
k Panně Nazaretské. Anděl nazývá ji »milostí
plnouc. a požehnanou »mezi ženami . ; čili velebíji, že
má u Boha i u lidí nejvyšší chválu, a žije tedy
svrchovanou měrou dokonale, jak k tomu mou—
drost Boží vybízí;_čili, že Panna Maria jest nej
dokonalejším odleskem vychválené moudrosti
Boží. Chvála moudrosti Boží jest tedy i chválou
odlesku jejiho, totiž přeblahoslavené Panny Marie;
a proto právem dnes ji Církev Páně čítati velí.
Maria Panna byla zajisté v úradách Boha
věčného a vševědoucího od věčnosti; byla v úra
dách jeho i při stvoření světa: ji připověděl Bůh
prvním rodičům po jich pádu, prvé nežli jich
z ráje vyhnal, aby si na světě nezoufali, ale na
dějí na budoucí vykoupení skrze Syna jejího se
naplnili i oživili.

Poněvadž měla tedy Panna Maria býti Matkou
Vykupitele světa, a tak i Matkou druhé Osoby
Boží: se zřetelem k této hodnosti své vyzna
menána byla od Boha Otce předností, nikomu
z obyčejných dítek Eviných více nepropůjčenou;
že totiž nedotknuta zůstala od úhony hříchu dě
dičného, jakou poskvrnění všichni lidé přicházíme
na tento svět. A mimo to udělil jí Bůh i tu mi
lost, že i beze všeho jiného hříchu osobního na
světě žila. I nazýváme ji proto »bez paskvmy
hříchu prwtněho počafou; a Pannou neporu
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šenozu: A tento článek naší svaté víry jest i pří
činou slavnosti naší dnešní.
2. Učení o neposkvrněném početí Boho
rodičky oblažuje i rozum lidský, z' srdce lidské,“
a proto zasluhuje, aby i zvláštní slavností slaveno
bylo.
a) Pravím, že učení o neposkvrněném početí
oblažuje náš rozum; a kterak to?
Rozum náš nám praví, že Bůh všemohoucí
mohl takto jednu z pozemských dcer Svých vy
znamenati, poněvadž jemu právě nic nemožným
není. A svatá víra nás učí, že přeblahoslavenou
Pannu Marii,jakožto Matku Božského Syna Svého,
také skutečně neposkvrněným početím vyzna—.
menal. Poněvadž tedy, co rozum chápe a za dů
stojné uznává, Bůh skutečně i učinil: rozum náš
z poznání toho se raduje, blaženým se cítí.
Ano, blaženým se cítí rozum náš pro vyzna
menání Bohorodičky, poněvadž pátraje v posvát
ných dějinách i v přírodě Boží, v obou již před
obrazy takového vyznamenání nachází.
Tak vypravuje kniha Soudců, v kap. 6, že
přicházeli Madiánští každoročně s velikou mocí
válečnou do země israelské, a zničili tam všelikou
úrodu. Bůh dopouštěl toho pro hříchy vyvoleu
ného lidu Svého. Když však Israelité nahlédli
křivdy své proti Bohu, a s pokorou o pomoc
k Němu volali, vyvolil On Gedeona, aby vysvo
bodil lid ]eho z moci Madiánských. Aby ale Ge—
deon uvěřil, že Sám Bůh ho vyvolil, by s ne
patrnou částkou branného lidu moci Madiánských
pokořil ipotřel: učinil Bůh k žádosti jeho podivu
hodný zázrak. Stalo se totiž, že, ano po celou
noc celé území suchým zůstalo, rouno ovčí,
patřící Gedeonovi, tolik bylo rosou noční svla
ženo, že, když on je vyždímal, celou nádobu
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vodou naplnil. Rouno, rosou nebeskou tolik ovla
žené v době, kdy celá země zůstala suchou, jest
předobrazem přeblahoslavené Panny, kterou anděl
Páně dle dnešního evangelia nazývá »milostí plnou:
v té době, kdy svět ještě kletbou hříchu byl stí
žen a po spasení prahnul!
A i v přírodě Boží máme obraz neposkvrně—
ného Početí Panny Marie; čili té přednosti její,
že od prvního okamžení žití svého v životě ma—
teřském, ze zvláštní milosti Boží, pro budoucí zá
sluhy Syna svého, od kletby hříchu prvotního

byla ochráněna. Obraz její spatřujemevkaštanu.
Ovoce kaštanu iesr velice sličné na pohled, ale
odpočívá v ostnatém obalu, jenž je před poško
zením chrání. A podobně vytvořil Si Bůh chrám
v Panně Marii, v níž tělesně chtěl žíti;azpůsobil,
aby uprostřed trnů, jimiž jsou hříchy lidské, přece
docela ochráněna byla od jich ostnů! Bůh mohl
tak učiniti, a učinil tak, ježto bylo Boha hodno,
aby Matka Jeho ani na okamžik nepodléhala
hříchu, a tak moci ďábla! Vždyť ani my neuklá—
dáme věcí, na kterých nám záleží, do nádob ne—
čistých a na místa pokálená; kterak že by byl
mohl Bůh nejvýš svatý učiniti si chrám včlověku,
hříchem znečištěném, pokáleném?
&) Toho rozum náš tedy uznává, že Bůh
musil Si vyvoliti nádobu přečistou, a raduje se
z toho, že tak učinil. Ale článek naši svaté víry
o neposkvrněném Početí Panny Marie oblažuje
i srdce naše. Kterak jinak?
Vždyť vyznamenaná že'na jest sestrou naší;
jest Matkou naší, kterou Sám Syn Boží, na kříži
umíraje, v dědictví nám doporučil; jest paní naše;
prostřednice naše; orodovnice naše! Tedy aspoň
jedna z dcer Eviných nikdy, ani na okamžik,
nepodléhala moci ďábla: _kterak by to neoblažo—

valo srdce nás, vyhnaných synů a dcer Eviných,
žijících v tomto slzavém úlolí? Zdaliž neradujeme
se upřímně. když pohlížíme na krásu oblohy
a jejích hvězd; na vznešenost nebenosných hor;
když uvažujeme o přepodivné kráse všelikých
tvorů na zemi? A kterak neradovalo by se tedy
srdce naše při rozjímání o arcidíle všemohouc
nosti, dobroty i lásky Boží, o neposkvrněném Po
četí Bohorodičky? O, pravdu věru pěje Církev
svatá v dnešních hodinkách o neposkvrněné Boho
rodičce: »Tvé neposkvrněné Početí, ó Panno!
oznamovalo radost celému světu!a
3. Ale nevýslovné vyznamenání Bohorodičky
nejen že nás oblažuje, ono nás také povzbuzuje
:—
posiluje.

Nebo jestliže

svatá čistota

při nepo—

skvrněném Početí v takové nebeské záři jasně
svítí: jest čistota duší i těl našich Bohu zajisté
nade vše milá. A proto slavnost dnešní nás po
vzbuzuje, abychom netoliko jakékoli poskvrny na
duši nebo na těle v příčině ohyzdného smilstva,
co nejpečlivěji se varovali: ale také abychom
vůbec jakýmkoli hříchem duší svých poskvrniti
se neopovažovali ; a zhřešili—
li jsme, abychom v této
posvátné době co nejdokonaleji se opět očistili!
Rozjímání o neposkvrněném Početí nás ale
také posiluje v boji proti pokušením. Nebo po
třela-li neposkvrněná Panna dle přípovědi Hospo
dinovy v ráji hlavu hada pekelného: zdaliž nás
opustí, když ji za pomoc vzývati budeme v po
kušeních, abychom i my v nich nad ďáblem
zvítězili?

Jsme křesťané, vyznavači ježíše Krista, Syna
Božího, a ctitelé neposkvrněné Rodičky jeho!
Snažme se tedy všichni, každý ve stavu svém,
ať svobodný, anebo manžel; at muž, anebo žena;
ať mladý, anebo starý, nad žádostmi svými bdíti;
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o čistotu, svému stavu přiměřenou, bedlivě dbáti;
skvrny duše ve svátostním soudě ve zpovědnici
obmývati: a Rodička Boží neposkvrněná stane
se nám pomocnicí, orodovnicí, pečlivou Matkou;
a přímluvami svými nám pomůže, abychomi my
stali se hodnými zaslíbení Kristových. Amen
ll.

. Výklad evangelia.
Památná věru jsou ta slova, jimiž anděl Páně
pozdravil přeblahoslavenou Pannu v Nazaretě:
»Zdrávas Maria — milostí plná !: Posel Boží po

zdravem »deívau

uctívá Bohorodičku; jakým

právem nám tedy smějí vyčítati nekatolíci, že
i my Matku Boží těmitéž slovy uctíváme,.jakými
ji jménem Božím uctil anděl Páně?
1. A týž nazýváji »nzz'lostz'plnauc. Proč tak?
Velikých milostí přijali od Boha svatí rodi—

čové přeblahoslavené Panny, Joachim a Anna;
ale nikdy jich anděl Páně nepozdravil slovy:
»milostí plní !: Svatý jan Křtitel nazván jest od
Samého Spasitele nejvyšším z proroků, ano od
proroků předpovídaným předchůdcem Mesiáše;
ale nikdy nenazval ho anděl Páně »milostí plnýmc.
Proč? Poněvadž všichni ostatní svatí lidé počati
byli v hříchu, jejž po prvních rodičích všichni
dědíme; byli tedy aspoň na čas pod mocí hříchu,
a tedy i pod mocí ďábla, a proto i v nemilosti
u Pána Boha. Z obecného pravidla vyňata byla
jedině přeblahoslavená Panna Maria; jen ona je
diná pro budoucí zásluhy Syna svého Ježíše Krista
od prvního okamžiku žití svého v životě mateř
ském byla beze všeho hříchu : čili byla bez hříchu
prvotního již počatá; a proto jest i jakožto nej—

--.. 08 _.

vzácnější tvor, jenž s rukou Božích vyšel, »milostí
Boží plnác.
Záleží na tom přemnoho. abychom i my mi
losti Boží byli vždy plni. Narodili jsme se sice
všichni poskvrněni hříchem zděděným ; ale na křtu
svatém nás Duch Svatý Sám od hříchu toho očistil
a rouchem milosti Své přioděl. I jest nyní po
vinností naší, abychom v této milosti Boží ne
toliko se udržovali, ale i rozmnožovali a sesilovali;
neboť v milosti Boží spočívá jediné .pravé štěstí
na zemi, a blaženost nekonečná v nebi. Bez mi
losti Boží nemá ani život pozemský, ani cožkoli
v něm, ceny pravé; a po smrti následuje ne
štěstí věčné.
2. A v čem záleží ta milost Boží?
Těžko to vysvětliti. V Písmě svatém porovnává
se milost Boží s rouchem svatebním. jako roucho
svatební krášlí tělo: tak tedy milost Boží krášlí
duši. Avšak porovnání to jest přece jen nedoko
nalé, poněvadž roucho svatební krášlí tělo jen
zevnitř: kdežto milost Boží proniká duši skrz
na skrz a činí ji nevýslovně krásnou. My sine
můžeme o kráse duše. milostí Boží 'obdařené,
na tomto světě proto ani žádné představy učiniti,
poněvadž právě duše lidská tělesnýma očima vi
děna býti nemůže. jak krásnou ji ale milost Boží
činí, můžeme poznati z následujícího: Sv. ]an,
miláček Páně, měl zjevení anděla, jenž jemu bu—
doucí věci oznamoval. I byl jan krásou anděla
toho tolik uchvácen, že ho za Samého Boha měl
a jemu se-klaněl. Anděl ale jemu řekl: »Hleď,
abys toho nečinil ; neboť jsem spoluslužebník tvůj.
Bobu se klaň !: (Zjev. 22, 9) A duše lidská, mi
lostí Boží obdařená, podobá se andělům nebeským!
O vznešenosti duše, milostí Boží ozdobené,
svědectví vydává také_ Církev svatá. Umře-li dítko
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po křtu svatém, v nevinnosti neporušené, nekoná
Církev slavnosti smuteční za ně; ale při pohřbu
obléká kněz roucho bílé, roucho radosti. Také se
nemodlí za duši zemřelého, ježto přímluv našich
nemá u Boha zapotřebí; nýbrž vzdává Bohu díky,
že nevinné dítko to v milosti Své k Sobě vzal,
prve než zloby světa poznati mohlo, a je Svou
věčnou láskou v nebi obdařil. Proč tak? Duch
svatý na křtu si je očistil i posvětil, a obdařil
většími poklady, nežli by všichni králové pospolu
byli mohli jemu uděliti.
jinak děje se ale při pohřbu dítěte, bez křtu
svatého zemřelého. Při takovém Církev všech
obřadů odpírá, a mrtvé tělo na místě posvěceném
neukládá. Proč? Kdo nebyl zrozen z vody a Ducha
svatého, nemůže vejíti do království Božího, ježto
nemá roucha svatebního, & není přijatým dítkem
Božím. Proto také prohřešují se velice rodiče
i všichni ti, kdož toho vinu nesou, že dítko křtu
svatého nedošlo, a proto io blaženost věčnou
v nebi oloupeno bylo.
Jestliže ale ani dítko bez roucha svatebního
do života věčného nevejde: nevejde do nebe am'
dospělý, jenž snad skrze křest svatý od hříchu
zděděného byl očištěn, ale roucho své svatební
skrze. hříchy těžké v sobě byl zmařil. Kdo bez
milosti Boží žije, podobá se věru mrtvoly, jež
v blaženosti nebeské místa nemá; tam nic ne—
čistého, nesvatého nevejde.
3. Mrtvola člověka jest něčím hrozným pro
každého. Zemře li v rodině milovaný otec, nebo
matka, manžel, dítě, nikdo s mrtvolou jeho dlouho
v domě se neobírá. Víme, že mrtvola počne se
v brzku měňiti, a hrozný zápach vydávati; proto jest
všem jako ohavností, a rychle ji ukládají do hrobu.
A podobně děje se tomu, kdo ve věci důležité se vší
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rozvahou zákon Boží přestoupil, těžce Boha urazil,
o roucho svatební se připravil, a jest před Bohem
jako mrtvolou. Pročež také hříchu těžkému hřích
smrtelný říkáme. Jako my odkazujeme mrtvolu
i nejmilejšíbo člověka do hrobu: i Bůh odkazuje
mrtvolu člověka, těžkým hříchem stíženého, do
hrobu; do hrobu věčného — v pekleí
Mrtvý neoživne, leč skrze zázrak. Když zemřel
Lazar, bratr svatých sester Magdaleny a Marty,
uložily ho s pláčem do hrobu. Neoživily ho ony, aniž
on sám oživiti se mohl. Teprve když Pán Ježíš
u hrobu jeho slavnostně zvolal: »Lazare, pojď
venlc vystoupil Lazar živ i zdráv z hrobu. A po
dobně, ani kdo těžce zhřešil. z hříchu svého ne
povstane mocí svou; svatebního roucha ztraceného
nezíská přičiněním svým, leč by ho vzkřísil Kristus
Pán Sám, anebo skrze kněze Své ve svátosti po
kání. A Kristus Pán takovou moc Svým apošto—
lům a jich právním dědicům skutečně udělil, když
řekl: »Komu hříchy odpustíte, odpouštějíť se jim !:
Pro mrtvého nemají více ceny žádne" statky
pozemské. A podobně, kdo se hříchu smrtelného
dopustil, všecky dřívější dobré skutky své jako
rázem ubil; zůstávají bez ceny Bez roucha svateb
ního právě nikdo k hostině nebeské nevejde Skutky
dobré ztracené teprve tehdy nabývají ceny opět,
když by hříšník skrze upřímné pokání s Bohem
se smířil; pak mu jich Bůh zase z neskonalého
slitování Svého znova přičítá.
Mrtvý dle těla nepohybuje se více, nemuže
ničeho více zasloužili, si vypracovali. A podobně,
'kdo v hříchu smrtelném žije, nemůže ničeho více
pro sebe činiti, zasluhovati, pokud v hříchu svém
trvá. Spasitel pravil: já jsem vinný keř,' a vy jste
ratolesti. Je—li ratolest od keře ulomená, vadne,
uschne, ale ovoce více nepřináší. Proto také pravil
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sv. Pavel: Kdybych měl víru v Boha, že bych
hory přenášel, ale lásky u Boha bych neměl, nic
by mi neprospělo; kdybych všecky statky své roz—
dal na almužny, bez milosti Boží ceny to nemá;
ba kdybych i tělo své vydal na spálení, bez roucha
svatebního nic by mi to nepomohlo, Bez milosti
Boží právě nic, ale pranic k životu věčnému do
pomáhajícího činiti nemůžeme. (I. Kor. 13.)
Jak pošetile tedy smýšlejí tak mnozí vlažní
křesťané, když se domnívají, že pro nějakou tu
almužnu, kterou někdy udílejí, majíjiž nebe zajištěné,
byť svátostí nepřijímali, služeb Božích zanedbá
vali, v smilstvu žili, bližní své klamalil Č), nikoliv!
Bez roucha svatebního, roucha milosti Boží, nikdo,
ale nikdo do nebe nevejde! —

Hle, tak velikou cenu má milost Boží! Proto
dbejme toho pilně, abychom v ní vždy žili; a kdy
koli jsme snad se provinili, abychom Boha co nej
dříve skrze upřímnou zpověď opět si usmířili.
Aj, nyní čas kající, čas ku pokáníl Dnes slavnost
Bohorodičky, i matky naší, milosti plnél Prosme
ji vroucně za přímluvu, abychom v milosti Boží
vždy žili, v ní se posilovali, a vždy více nebeskými
poklady se obohacovali, tak abychom, až i k nám
přijde posel Boží, anděl smrti uslyšeli pak radostná
slova:

»Zdrávas

duše ——milostí

plná

——pojď

a vejdi v radost Pána svého.: Amen.

B.

Pro Hod Boží vánoční.
1. Co proroci dávno předpovídali, co arci
otcové s toužebnostl po tisíciletí očekávali, co
spravedliví s uctivostí spatříti si žádali, skutkem
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se stalo při narození Bohočlověka v Betlémě.
Přeradostná památka na světovou tu událost sluje
Hod Boží vánoční, čili vánoce, neboli. svatá noc.
Radost z narození Mesiáše vyjadřuje veškerá
bohoslužba vánoční; radost vyjadřují i čtení
i evangelia těch dnů.
Uvodem a přípravou nejposlednější na slav
nost vánoční jest její vigilie-,“neboli svatvečer, čili
štěchý den. Den ten jest dnem přísného postu, jímž
máme srdce své od světských žádostí vyprázd
niti, a ku příchodu Páně připraviti. Den ten sluje
štědrým, že na jeho konci nebe nejvyšším Darem
svým nás obdaruje. Na památku toho pokrevenci

ipřátelé navzájem isebe štědrými dary obmý
šlívají.

V samotný den narození Páně smí každý
kněz třz'_mše svaté sloužiti. A sice jednu o půl
noci, v době samého narození Páně z Panny Ma
rie, na památku tajuplného narození Syna Božího

jakožto člověka; druhou na úsvitě, na památku
podivuhodného narození Páně, jež státi se má
v těch dnech v srdcích našich; a třetí slavnou
za bílého dne, na památku podivuhodného naro—
zení Boha Syna z lůna Boha Otce, jež se stalo
od věčnosti.

_

A k tomu trojímu narození Páně vztahuje se
také smysl epz'šta! a evangelií tolzo dne.
2. Ke dnu narození Páně druží se kruh slav
ností svatých, jichž působení na světě bylo v nej
užším spojení s narozením Spasitele, jenž zajisté
proto na svět přišel, aby milosti Své rozléval
na všechny strany. 'Z Něho tedy plynula svatost
na komonstvo jeho; na prvomučeníka sv. Sič
pána (26. prosince); na svatého miláčka jeho
7ana (27. prosince); i na nevinnost Mládííték
betlémských (28. prosince); dále na se. Tamríšz',
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biskupa, jenž za Církev život svůj položil; i na
sv. Silvestra, papeže, jenž Církev Páně obětivě
k svatosti vedl.
3. Oktáva narození Páně a zároveň slavnost
obřezání Páně spadají s prvním dnem nového
roku občanského dohromady, a jsou nám napo
menutím, abychom nový rok ve jménu Pána Je
žíše začínali, ve jménu tom v něm statečně po
kračovali, a ho jednou i šťastně skončili.
4. Vrcholem Hodu Božího vánočního jest
slavnost sv. tří králů, čili Zjevení Páně. V týž
den slaví se vlastně památka trojí/za zjevení Páně,
a sice: že zjevil se skrze hvězdu prvotinám z po
hanů; že zjevil se po třicetiletém životě v ústraní
při řece ]ordánu shromážděným kajícím zástupům,
a přijal svědectví od Svého Otce s nebes; a ko
nečně, že zjevil všemohoucnost svou, an při svatbě
v Káni galilejské učinil první zázrak Svůj.
Na památku příchodu sv. tří králů svěceny
bývají k slavnosti té zlato, kadidlo a myf/za. Na
památku vstoupení Páně do vod Jordánu, čímž
i přírodu neživou i vody posvětil, jakož i na pa
mátku, že vodu ve víno proměnil, konává se
svěcení vady.
Zlata darem bývá dáno králům; králové,
obdarovavše Ježíška zlatem, učinili vyznání, že
uznávají Ho za svého Krále. Kadídlem kouří se
na počest Bohu; králové vyznali darem svým. že
v nepatrném Novorozeňátku koří se svému Balm.
Myr/za upravována byla na pomazání těl mrtvých,
aby snadno porušení nepropadla; králové daro—
vavše Dítku myrliu, dali najevo svou víru v Něho,
že vidí v Něm netoliko Krále králů a Boha: ale
i smrtelného člověka, jenž za nás sice zemře, ale
porušení nevezme.
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Na štědrý den.
Sotva archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii
poselstvi s nebe, a ona prohlásila: »Aj já děvka
Páně; staniž se mi podle slova tvého !: začala díti
se celá řada velikých tajemstvi Božích. Sv. Josef,
pozoruje přesvatý život snoubenky své Marie,
ale zároveň změny, jež se s ni děly, a nemoha
si věci těch vysvětliti, chtěl Ji tajně propustiti. Ale
když tak učiniti zamýšlel, zradil hozúmyslu jeho
anděl Páně prohlášením: »Neboj se přijmouti Marie,
manželky své; nebo cožv ní zrozeno jest, z Ducha
svatého jest.:
Při narozeni Páně jsou nám tedy zjevována
tajemství Boží veliká; kdo o podobných slyšel?
Kdo vypravovaných pochopí? Ponořme se ale
přece do nich dnes, v den před přeradostným na
rozením Páně, abychom se v nich pokochali iroz—
radovali, ik bohulibému jich slavení připravili!
Předložíme si dnes dvě otázky, a sice:
1. Yaký význam má narození Páně:J a
2. Proč se tak pozdě stalo .P
1. Chceme-li významu narození Páně aspoň
poněkud pochopiti, třeba, abychom si především
položili otázku tuto: Kdo že jest Ten, Jenž se
v Betlémě z Panny Marie narodil?
A odpověď k otázce té zní: Jest to druhá
Božská Osoba, Bůh 'Syn, ve vší slávě i velebnosti
Bohu Otci rovný od věčnosti. Jakožto Syn Boží
zrodil se z Boha Otce Samého od vděčnosti,
matky žádné nemaje. Nyní narodil se na svět
z člověka, Panny Marie, a Sám člověkem se stal,
otce z lidí nemaje; neboť od Boha vyhlídnutý
snoubenec Panny Marie, Josef, stal se jen pěstou
nem novorozeného Ježíška.
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Syn Boha Otce a Bůh stal se i synem Panny
Marie a člověkem. Ten, Jenž s Otcem i Duchem
svatým jest Stvořitelem nebes i země, Sám dobro
volně tvorem se stal.
Jakožto Bůh má všecky vlastnosti Božské;
a jest tedy všemohoucím, vševědoucím, přesvatým,
předobrotivým; čili má přirozenost Božskou. Ale
On stal se i člověkem; čili přijal i přirozenost
lidskou; a má tedy jako my tělo i duši; a v té
duši rozum, svobodnou vůli, pamět, svědomí, jako
my. Ale nejsou to dva Ježíšově, jeden Bůh a druhý
člověk: ale i Božská ilidská přirozenost Pána
Ježíše tvoří jen jednu Osobu, a to Božskou, po
dobně jako naše duše a tělo pospolu tvoří jed
noho člověka. Přirozenost Pána Ježíše lidská ne
byla zničena: ale spojila se nerozlučně s přiroze—
ností Božskou v Bytost jednu!
Kdo pochopí tajemství tohoto? Sv. Basil
právem dí: »Vidí stvořený svět, čehož před tím
nikdy nespatřil; vidí Dítě, jež bylo otcem matky
své, jež jest daleko starším matky své! A Dltko

to má matku, jež jest zároveň ipannou

nej

čistšílc O, dive divoucí, kdo pochopí tebe?
Položme

si další otázku

tuto:

_*řakže při—

chází Syn Boží na tuto zem?
Přichází nahý Ten, Jenž Sám přiodívá pole
i lesy, luhy i háje zelením, květy nejrozmanitěj
šími a ovocem nejpodivuhodnějšíml — Položen
jest v jeslích Ten, f Jehož trůnem jsou nebesa,
a podnoží nohou Jehož jest zeměl- — Pláče jako
bezmocné dítko Ten, k Jehož slovu chvějí se
nebesa, a otřásá se země! —- V plénkách jest
zaobalen jako bez moci vlastní Ten, Jenž svou
vůlí svobodně vládne nebem i zemí ! — V lidské
přirozenosti objevil se Ten, kdož nesmrtelným
jest od věčnostil
Munn. roku církevního.

5
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O, dive divoucí, kdo pochopí tebe, ač učiněn
jsi pro nás, pro spasení naše!
2. Podobně seznáme divem nevystihlé mou
drosti Božské, uvážíme—li,proč asz' Spasitel přišel
na tento svět teprve po čtyřech tz'sz'cz'clzlet od pádu

Adamova?
Vzpomeňme nejprve, jak těžký boj musil

vtělený Bůh podstoupiti, aby židy k víře v po—
slání Své přivedl!
A židé přece očekávali Mesiáše! Zachovala

se u nich neporušená památka na hřích prvních
našich rodičů v ráji, a na přípověd Hospodinovu,
že jich na věky nezavrhne, ale že jim pošle Vy—

kupitele. O tomto slíbeném Vykupiteli vypravo
vali jim po celá století napřed jich proroci; ano
jeden z nich, Daniel, předpověděl určitými slovy
až i dobu příchodu Jeho. K budoucímu Mesiáši
poukazovaly židům rozličné předobrazy v životech
nábožných mužů Starého Zákona, i také oběti
jejich. A přece, když Mesiáš mezi nimi skutečně
povstal, tak těžko se k Němu hlásili; ba většina
jím pohrdla, a na kříž Ho přibila! Co by se bylo
teprve stalo. kdyby se byl Syn Boží bez tisícileté
přípravy vtělil ? Kdo by byl dobrodiní Jeho uznal?
Kdo si jich přivlastňoval?
A jestliže již lid vyvolený tak nesnadno Spa
sitele duší svých přijímal, co máme říci teprve
0 pohancc/z?
Pohané žili v nevýslovné duchovní bídě, a
nepravosti jich dostoupily vrcholu svého, tak že
bylo nebezpečí věčného zahynutí pro všechny.
Rozvážnějši z nich sami uznávali, že od lidí po
moci žádné není; a že bídně zhynouti musí, leč
by přišel někdo s hůry, jenž by je o povinnostech
jich oproti Bohu i bližnímu poučil, cestu ke spa
sení jim ukázal, a také síly k stoupání po cestě
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té udělil. A přece jak nesnadno přijímali pohané
Spasitele, po němž sami byli lkali! Svatí apo
štolé a jich dědici i pomocníci celé potoky krve
obětovali, aby víře ve vtěleného Boha cestu mezi
pohany razili!
'
Co by se bylo teprve stalo, kdyby se byl
Syn Boží dříve vtělil, nežli ještě pohanský svět
celé své nevýslovné bídy pociťoval iuznával?
Svět byl by neschopen býval, pochopiti nevýslov
ného dobrodiní, jež mu Bůh tím prokázal, že
Syna Svého na svět poslal; svět nebyl by chápal,
že vtělení Samého Boha bylo k jeho obrození za—
potřebí; a nebyl by si tedy ani dobrodiní z Něho
vycházejícího vážil.
Konečně ohlédněme se i po světě nyně/Lřz'm!

Jak chladný a lhostejný jest namnoze oproti
milostiplnému vtělení Syna Božíhol Vezměte světu
nynějšímu všecko jeho vědění i umění i mravní
snažení, jež v něm shledáváte, pokud ono na
víře Kristově zbudováno jest, a svět stane se zase
plný nevýslovné bídy, jaká vládla před narozením
Páně! Nebo co jest na světě nyní ušlechtilého,
když do posledních konců sledujeme, poznáme,
že všecko to zakořeněno jest v křesťanství. A přece,
jak málo těch, kdož by dobrodiní víry Kristovy
náležitě oceňovali, a proto idivuplného tajem
ství vtělení Syna Božího s- vděčností si připomí—

nali! Ba při mnohých památka na milosti novo
rozeného Spasitele docela vymizela. Jestliže ale
již nyní jest mnoho chladných a lhostejných ku
Spasiteli: jak by teprve bylo, kdyby událost na
rození Páně byla se již před čtyřmi nebo pěti
tisícivlety stala?
Ze tedy Spasitel dlouho nepřišel, jest skutkem
nevystihlé moudrosti a prozřetelnosti Boží, které
my pochopiti nemůžeme, které se máme ale kla—

.
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něti. Ano, této moudrosti Božské se klaňme, když
na nás kříže a utrpení dopouští, kterých přejeme
si býti zbaveni; s trpělivostí odevzdávejme se ve—

dení moudrosti Boží, jsouce ubezpečeni, že inám
pomoc sešle, až Ona pozná čas Svůj, a až bude
nejvhodnější doba pomoci pro nás. A Bohu se
koříce, a do Jeho přesvaté vůle ve všem dokonale
se poroučejíce, způsobíme, že i tu, i jednou — tam
staneme se hodnými zaslíbení Kristových. Amen.

Na Hod Boží vánoční.
I.

Výklad epištoly.
»Zvěstuji vám radost velikou: narodil se vám
dnes Spasitel, Jenž jest Kristus Pán.: Takto ozna
moval anděl Páně, jasností nebeskou obklíčený,
pastýřům na nivách betlémských ponocujícím;
a zval je, aby sami se přesvědčili, a odešli shlédnout
nemluvňátko, plénkami ovinuté a položené v jes—
lích. A hned potom celé dvorstvo nebeské za
hlaholilo chvalozpěvem »Sláva na výsostech Bohulc
zaplesali i udivení pastýřové, a velebili Boha chudí
pěstounové Novorozeného z těch věcí, jež viděli
i slyšeli.
Ku plesání duchovnímu zve dnes Církev
svatá i všechny nás, dítky svoje, ana dává v dnešní
den, jakožto výroční den Narození Páně, předčítati
v evangeliích vypravování o Božském a lidském
původu Pána Yežíše. Ale zároveň přičiňuje k vy
pravování těm i vhodně duchovní napomenutí, uží
vajíc k tomu slov z epištol sv. Pavla k Titovi a
k židům, jež nám ukazují, jaké z lásky Syna
Božího k nám plynou zase povinnosti naše k Němu.
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1. V třetím dnešním evangeliu, sepsaném od
sv. Jana, miláčka Páně, evangelista jako na perutech
orlích vystupuje až do nebe, až ku Samé Bytosti
Boží, a popisuje věčný původ Pána Ježíše z Boha
Otce proslavenými slovy: »Na počátku bylo Slovo,
a Slovo bylo u Boha, a Bůh byl Slovo.: A otom
Slovu dále dí: »Slovo tělem učiněno jest, a pře
bývalo mezi námi.:
A o tom vtělení Slova Božího vypravuje
sv. Lukáš v evangeliích, jež čítána bývají při
mších svatých o jitřní a na úsvitě, jak stalo se
z přečisté Panny v chlévě betlémském, a oslavo
váno bylo od andělů na nebi, i od. svatých duší
na zemi.

O nevystihlé

.

velebnosti

tohoto

vtěleného

Slova Božího svědčí pak sv. Pavel slovy: nokterýžto

jest oblesk slávy (Boha Otce) a obraz podstaty
f7eh0;< to jest: Sláva Boží se v Pánu Ježíši ob
jevuje jako v zrcadle; & On mese všecky věcz
slovem mocí Sve',< čili jeví se býti všemohoucím.
Dále o něm vypravuje, že když »ačz'štěm'
hřz'clzův učz'm'l,c čili když dílo spasení našeho na
světě vykonal, vrátil se opět do slávy Otce Svého,
a »sedz' na pravici velebnosti (Otce Svého) na vý
sosteclz,c jakožto člověk oslaven od Něho, pro ne—
skonalé zásluhy Své o nás. A sice vyvýšen jest
od Něho v moci a důstojnosti nade všechny an—

děly; neboť jenom jemu dí Bůh Otec: »Trůn
Tvůj, Bože! na věky věků; berla pravosti, berla
království Tvé/zon čili máš se Mnou rovnou moc
a slávu po všechny věky.
A čeho učinil tento Syn Boží, Bohu Otci
rovný, pro nás?
>Učíml očištění hříchů, < t. j. skrze narození,
Ži\ot i smrt Svou sňal s nás kletbu prvních rodičů;
a »obmyl nás ?; diu/zón nameem', < čili očistil nás
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na křtu svatém, a obnovil skrze milosti Ducha
svatého, »ktere'hož vylz'! na nás hojně. .. abychom
ospravedlnění jsouce skrze milost 7eho, byli dědi
cově podle naděje života věčne'ho.<<

Byli jsme tedy hříšníci; a On přišel, aby nás
očistil od hříchů našich. Byli jsme synové zavržení;
a On přišel, aby nás ospravedlnil. Jestliže kdo
zločinci, na smrt odsouzenému a vedenému, při
chází hlásat »milost a odpuštěníc: zdaliž ho
svrchovanou měrou neobveseluje? A narodil-li se
nám dnes Vykupitel. Jenž přináší nám odsouze
ným milost a odpuštění: kdo by z příchodu jeho
se neradoval?

Staré letopisy vypravují o horlivém křestanu
Serapionovi, jenž se z lásky za 20 stříbrných pro
dal za otroka pohanským kejklířům, kteří Boha
hrozněuráželi, aby nabyl příležitosti, slovy i při
kladem svým od cest jejich nešlechetných je od—
vrátiti. I neustal, až je Kristu získal. Když jemu
ale pak svobodu darovali, prodal se.znova jistému
bludaři. aby ho rovněž od bludů jeho odvrátiti
mohl. Není—ližpravda, tot láska nepochopitelelná!
Ale mnohem více učinil pro nás všechny Spasitel
náš! Dnes dává se do otroctví za spasení naše;
dnes se vtělil, aby měl příležitost, slovem i skut
kem nás poučovati, ano Krví Svou hříchy naše
smýti, a 5 O cem nebeským nás usmířiti! Kdo
by se nedivil teprve lásce této? a kdo by Krista
]ežíše pro nás na svět přišlého nemiloval?
Ano »mnohokra't a mnohými způsoby mluví—
val někdy Bůh otcům skrze proroky, << praví
sv. Pavel, »nejposle'ze, v těchto dnech, mluvil na'm
skrze Syna, Yejž ustanovil dědicem všech věcí,
skrze Něhož učinil z' věky.: A tak neučinil »ze
skutků spravedlnosti, ktere'ž my jsme učinili,:
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t. j. ne podle zásluh našich: »ale podle milosrden
stvz' sve'ho spaseny

na's učinil.—=<

2. Jestliže ale Bůh tolik lásky prokázal nám,
že Syna Svého nám za Vykupitele dal: »kterak
že odvděčz'me se Yemn za to my:>

Jestliže se »uka'zala zajiste' milost Boha, dobrota
a laskavost Spasitele našeho, všechněm lidem,: tut,
jak tvrdí sv. Pavel, také »vyuěuje na's,< a sice
dvěma věcem:
a) »abychom odřekli se bezbožnosti a světských
ža'dostz';< čili abychom odřekli se všeho, co Boha
uráží a () zaslouženou čest olupuje; a abychom
zřekli se žádostí po věcech světských, pomíjejících,
jako jsou pýcha, lakota, smilstvo, nestřídmost,
mstivost.
Tak věru slušno! Nebo jestliže Spasitel náš
pro spasení naše tolik se ponížil, že jako nemluvně
v jeslích odpočívá: kdo by měl ještě se pyšniti
a nafukovatiř Jestliže Kristus Pán jako nejchudší
v chlévě se narodil: kdo by měl nespravedlivě a
nerozumné chtíti bohatnouti? Jestliže Syn Boží
z lásky k nám všeho pohodlí se odříká: kdo by
měl proti vůli Jeho různých radovánek vyhledávati?
Dobrota a laskavost Jezulátka má nás ale
nejen od zlého zdržovati, ale učí nás
b) také dobře činiti, abychom totiž, jak píše
sv. Pavel. »střz'zlivě a pobožně živi byli na tomto
světě, očeka'vajz'ee blahoslavené naděje, a příští
sla'vy velike'ho Boha a Spasitele

našeho

_7'ežz'še

Krista,< kterou slíbil i dá všem těm, kdož Jemu
věrně slouží; čili vší nešlechetnosti pilně se varují;
a vše co přikázal, s ochotou a věrností plní.
Tak činil jistý zbožný obchodník. Celý dům
měl úplně spořádaný dle.přikázaní Páně a svaté
Církve Jeho, a v den vánoční ošatil i pohostil vždy
jednu chudou ženu, jednoho chudého muže a jedno
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chudé pachole. Když ležel na smrtelném loži,
zjevila se mu ve snách sv. Rodina. A Ježíšek
jemu řekl: »Poněvadž jsi ty nás tolikrát o váno
cích pohostil, máš i ty hostem naším býti v ne
besích.: Nemocný na to procitl, a vypravoval,
co se mu bylo zdálo. Načež v 'brzku blaženě
skonal. Vyplnilo se na něm zajisté slovo Páně:
»Co jste učinili jednomu z nejmenších bratří svých,
Mně Samému jste učinili.<
Král králů tedy na svět přišel, aby nás spa
sil. Maličkým se stal, abychom my se dokonalými
muži i ženami stali; plénkami ovinut byl, abychom
my vazby hříchů roztrhali; v jeslích položen byl,
abychom my místa v nebesích nabylil
Snažme se jemu tedy opravdovou vděčnost
na jevo dávati; věcí bezbožných se vystříhati;
modlitbami, rozjímáním, zdrželivostí a štědrostí
se Jemu odsluhovati, abychom i my jednou
z vlastního narození pro nebe se mohli radovati.
Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Tak tedy dnes skutkem se stalo, co byl
Bůh prvním rodičům slíbil, prve než je byl z ráje
vyhnal; co a jak o Mesiáši předpovídali po staletí
proroci; co'předobrazováno bylo v Zákoně Sta
rém. Dnes »Slovo tělem učiněno jest,: aby pře
bývalo mezi námi; dnes v Betlémě, městě krále
Davida, naplnili se dnové, aby Panna Maria z Na
zaretu porodila; dnes porodila Syna Božího i svého,
Boha i člověka v osobě jedné, plénkami Ho ovi
nula a položila v jesle.
Chudý na svět přišel, aby naznačil, že chu
dým zvěstováno bude evangelium. Ale přijal
i oslavování skrze Chvalozpěvy andělské, i pocty a
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dary od mudrců i králů pozemských jakožto

Bůh.

2. Mezi prvními ctiteli Novorozence betlém—

ského nebyli však zástupcové učenosti imoci,
ani židovská knížata kněžská, jakožto zástupcové
národa vyvoleného, z něhož byl povstal: nýbrž
chudí pasljýřow' betlémští Proč asi to?
Bylo to jako znamením, že Spasitel Sám
bude pastýřem, pastýřem duší. Mezi prvními cti
teli Novorozence betlémského byli ale pastýřové
i pro svou vlastní ctnost.
Pozorujeme-li, co o nich vypravuje sv. evan
gelium dnešní, snadno se o tom přesvědčíme.
Z jednání jich vysvítá zajisté, kterak byli na vý
sost poslušní, vírou pravou obdaření a pokorní;
a poněvadž pokora jest základem imatkou, všech
ctností: kterak i ostatními ctnostmi se velice pří—
znivě od svých vrstevníků lišili, a zalíbení Boží
si získali.

]en pozorujmeí Sotva uslyšeli od posla Bo
žího: Narodil se vám dnes Spasitel; naleznete
Ho jakožto nemluvňátko plenkami obvinuté a po
ložené v jeslích: tu ihned odhodlávají se k tomu,
aby Ho navštívili a poctili. Neříkají: Kdo asi by
nám uhlídal stáda? Což nám po novorozeném dí
těti? Ale pobízejí se vespolek: »Pojd'me až do
Betléma a vizme to slovo !: A poněvadž tak snadno
slovu Božímu uvěřili, a tak poslušně se jemu po
drobili: dostalo se jim milosti, jaké se nedostalo
před nimi ani králům ani prorokům, že totiž' mezi
prvními spatřiti i uctiti mohli novorozeného Spa
sitele.
Tak milou jest Bohu poslušnost, kterou Jemu
prokazujeme tím, když přikázaní Jeho i Církve
Páně věrně plníme; a i s ochotou vedení svých
vrchností duchovních i světských, svých rodičů,
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představených, anebo jiných zástupců Boha ne
viditelného se podrobujeme! Bůh zajisté velí: Cti
otce i matku svou; a slibuje: dlouho budeš živ,
a dobře se ti povede na zemi — i po smrti!
Všimněme si dále, co krásného při posluš
nosti pastýřů shledáváme. Sotva že o narození
3 toužebností tehdy očekávaného Mesiáše uslyšeli,
ani na okamžik neváhali, čeho by učiniti měli; ale
»přišli chválajz'cec do Betléma k jeslím. Tedy ne

bylina vahách: Máme či nemáme,tam odejítiř
Máme jíti hned, či až bude ráno? O, nikoli! tak
pastýři nerozvažovali. ]im stačilo věděti: Mesiáš
se narodil; sluha jeho to zvěstoval; a již ihned
uposlechli, a na místě Dětátko uctít odešli.
A takováto poslušnost rychlá, bez váhání, bez
cdmluvy právě se Bohu líbí. Apoštoly Sve zval
k Sobě Spasitel jen slovy: »Opustte svých sítí;
pojdte za Mnoulc A že hned učinili dle vůle Jeho,
stali se hodnými povolání svého.
Povšimněme si ještě jedné krásné vlastnosti,
kterou při poslušnosti pastýřů betlémských shle
dáváme. Oni uposlechli pozvání andělského : m
dostz'. Idivoká šelma naučí se poslouchati člověka;
a sice ze strachu před jeho bitím. I líný sluha
konečně uposlechne svého pána; ale činí tak jen
s nevolí a reptáním. [ ďábel musí poslouchati
Pána Boha; ale skřípá při tom zuby. S ochotou,
rychlostí a radostí, jako pastýři betlémští, poslouchá
jen člověk Boha upřímně milující; a tomu dostává
se zase v odměnu svatých radostí a požehnání od
Boha, jako pastýřům betlémským.
3. A když jsme tak uvážili, kterak si toho
pastýři zasloužili, že první povoláni byli k jeslím
Ježíšovým: uvažme dále i to, jak se tam zac/zo

vah?
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Přišedše do jeskyně, osvědčili pastýřové nej
prve žz'wu víru svou. Neboť spatřili Dítko, v plén
kách, chudé, zimou se třesoucí, jež dle zevnějšku
nerozeznávalo se v ničem od nejchudších dětí
pastýřských. Ale co nevidí při Dítku tom oko
tělesné, to zří oko jich duchovní. Uvěřili slovu
andělskému, že tu leží v jeslích jich Spasitel;
u víře té padají před Ním na kolena, a prokazují
Mu úctu, Bohu náležející. Tak ukazují nám,
kterak bychom se i my měli klaněti Spasiteli
svému, Jenž skrytě mezi námi přebývá v nej
světější Svátosti ve svatostáncích na oltáři, kde
Ho rovněž očima tělesnýma nevidíme, ale jen
vírou svatou osvícení poznáváme.
Když byli pastýřové betlémští na ježíška
s udivením i úctou pohleděli, vypravovali o zje—
vení andělském Matce Páně, jež jim Dítko své
ukazovala, „a jež vypravování jich v srdce své
ukládala, Cím více ale o narození Spasitele si
vypravovali, čím milostivějijej v jeslích položeného
oslovovali: tím větší horlivostí pro 7elzo čest a

blaženosti vlastní duše oplývali. A podobně roz
něcuje se iv nás horlivost pro čest Boží a vnitřní
blaženost, čím více v rozjímání o tajemstvích
Božích pokračujeme; čím pokorněji svátosti při
jímáme, čím vroucněji se modlíme.
Výborný obrázek, jak bychom i my Dětátku
betlémskému s užitkem velikým klaněti se měli,
udává nám sv. učitel církevní jeroným z vlastního
života. jako muž již proslulý opustil Řím, odebral
se do Betléma, ubytoval se v jeskyni, v které se
Spasitel narodil, a pobyl tam pak po celých
38 roků, důvěrně s Bohem obcuje. I píše sám
o sobě následovně: kolikrát hledím na to místo,
kde se Spasitel narodil, rozmlouvám s Ním sladce
takto: Milý ]ežíškul jak tvrdě jsi tu odpočíval pro

spasení mé! jak odplatím se Tobě? A Dítko mi
odpovídá: »Nežádám, nežli abys pěl s horlivostí:
Sláva na výsostech Bohu!: Načež já: Milý ježíšku!
Musím ale také já Tobě něco darovati; rci, co
chceš, a dám Ti všecko. A Dítko odpovídá: »Má
jSou nebesa i země; nepotřebuji od tebe ničeho.
Chceš—liale přece dáti, dej chudým.: I odpovídám :
Zajisté dám ; ale i Tobě chci dáti něco, sice bo
lestí umru. A Dítko odpovídá: »jsi-li tak štědrým,
povím, co mi dáš. Dej mi své hříchy, své zlé
svědomí, své zavrženílc — A co s tím chceš
učiniti? — »Vezmu na ramena svá; toť sláva má,
že jsem Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa.:
— Pak začínám já starý muž plakati jako dítě,
a říkati: 0, Dítě, jak jsi pohnulo srdcem mým!
, vezmi, co mého jest, hříchy mé; a dej mi, co
Tvého jest, milosti Své, abych hříchů svých byl
zbaven, a spasením svým ubezpečen.:
Tak i podobně čiňmež i my před jesličkami
jeho, před svatostánkem, kde On odpočívá skrytý
v nejsv. Svátosti. S bezelstnou vírou se. přibli
žujme, se Spasitelem svým důvěrně rozmlouvejme,
těžkosti srdcí svých jemu pře'dkládejme, za od
puštění hříchůi milost k dobrému pokorně žádejme:
& On, jako pastýře betlémské, přijme i nás, aby
nás učinil hodnými zaslíbení svých na zemi i po
smrti. Amen.

Na den sv. Štěpána prvomučeníka.
I.

Výklad epištoly.
Teprve včera slavili jsme radostnou památku
narození Páně; a již dnes konáme sl attest prvo
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mučeníka. Kterak že ty dvě- slavnosti jsou tak
úzce spolu spojeny?
Děje se tak zcela vhodně. Neboť novorozený
Spasitel ukázal nám cestu k nebi; a Církev Páně
představuje nám dnes prvního, jenž po ní kráčel,
a v odměnu svých bohulibých skutků slávy věčné
účastným se stal.
1. Od té doby, co se svatý Štěpán jáhnem stal,
konal četné skutky milosrdenství duchovního i tě
lesného, an s ohnivou horlivostí slovo Boží hlásal,
i též chléb tělesný ubohým lámal. Dnešní část
svatého čtení vydává nám o působení jeho pře
krásné svědectví. Dí:
» V těch dnech Štěpán, jsa pln milosti a .;z'ly,
činil velz'ke'divy a zázraky !) lz'dzm
Málo slov, ale mnoho pravdy v nich! jsou
svědectvím, kterak oslavenec dnešní věrně užíval
darů, od Boha mu svěřených, an péči měl i o těla
i o duše věřících; a Pán žehnaI jemu za odměnu
tak, že učení i jednání jeho skrze zázraky po—
tvrzoval. A tak máme i my povinnosti, jichž nám
stav náš ukládá, se všemožnou svědomitostí, pro
odplatu u Boha konati. Netřeba jednomu každému,
aby kázal; ale třeba jednomu každému, aby pro
čest Boží horlill A pak Bůh žehnati bude i nám,
byt právě ne skrze zázraky na světě, jichž On
bez důležité příčiny, marně nečiní: ale uchystá
nám přehojnou odplatu v nebesích.
2. Za horlení pro čest Boží dostává se nám na
světě nejčastěji ústrků, příkoří a_protivenství, jak
se toho dočítáme v životě sv. Stěpána, o němž
dnešní čtení dále dí:
»! povstali někteří ze školy, která slave Liber
tz'nských a Cyrěnsleýe/z a Alexandrznskýelz a těch,
kteříž byli z Cz'lz'ez'ea z Asie, lza'dajz'ee se se Ště

pánemn
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Zmíněné školy byly židovské, v rozličných
krajinách působící a jedním duchem ,fariseů pro
dchnuté, jež pravdy Boží, ani samým Synem
Božím hlásané, přijati nechtěly. Svatý Stěpán
mluvil členům škol těch do duše a hlásal pravdy
božské s takovou mocí Ducha svatého, že
»ncmahlz' odolatz' moudrosti a Duchu, kterýž
mluvila (skrze něho).
Tak podobně máme jednati i my, když rou
hači víru naši svatou zlehčovati se opovažují.
Tehdy nemáme se úšklebků jich lekati, ani ne
přátelství jich se hroziti : 'ale máme jich horlivě
potírati, ne tak slovy svými, ale spíše slovy Bo
žími, slovy Ducha svatého, Jenž pak stane se
i pomocníkem naším.
3. Když nemohli fariseové odolati svatému Ště
pánu, najali křivých svědků, »kteříž by řekli, že
jej slyšeli mluviti rouhavá slova proti Mojžíšovi
a proti Bohuc (Sk. ap. 6, 11); a když on jim
nešlechetnost takovou a zatvrzelost srdcí jejich vy
týkal, tu
»slyšz'ccpak to, puhalz'
a shřz'pělz'zuby na něho.;

se z; srdcích svých

Takto počíná si zloba lidská! Když nemůže
proti pravdě ničeho svésti, obrátí se proti osobě,
jež ji hlásá, a nepřátelstvím ji zahrnuje.
A jak se oproti nepřátelům těm zachoval

svatý jáhen Stěpán?

Když seznal, že marno déle mluviti k srdcím,
zášti zatvrzelým, obrátil se s prosbami za ně
k Bohu, zdali by srdci jich pohnouti ráčil On,
v Jehož rukou srdce lidské jest, jako hlína v rukou
hrnčířových, jenž z ní udělá, co sám chce. I čteme
tedy o sv. Stěpánu dále:

»On pah, jsa pln Ducha svatého, pohlcděl

do nebem

.
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4. I nebývá zahanbenvna věky, kdo v Boha
doufá; a tak ani svatý Stěpán nemodlil se na
darmo. Ponechal sice Bůh škůdců jeho v zaslou—
žené zaslepenosti rozumu a zatvrzelosti srdce, až
na jednoho: ale ukázal světci prosícímu slávu
Svou za odměnu, i pro posilu k dalšímu boji.
Čteme o něm zajisté:
» Uzřel slávu Boží a _*7ežz'še
stojící/za na pra
vici Boží.:
_
I neváhal sv. Stěpán o tom radostném pře—
kvapení zprávu dáti nepřátelům svým, a novými
slovy a důvody hlásati slávu Božského Mistra
svého, řka:
»Aj! vidím nebesa otevřená a Syna člověka
stojící/zo na pravici Božz'.<
Pán ježíš ukázal se věrnému a neohroženému
bojovníku Svému jakožto vůdce, aby srdnatost
jeho vzpružil; a ukazuje mu místa budoucí od—
platy jeho, tím více mu dodal hrdinné mysli až
k boji poslednímu.
5. Svatý Štěpán viděním svým ale nepřátel
svých k poznání pravdy nepřivedl, nýbrž jen vztek
jich rozmnožil. Neboť oni
»Zkřikše hlasem velikým, zacpalz' uši své
a abořz'lz'se jednomyslně na něho. A vyvr/zše jej
ven z města, hammer/all,: až ho i usmrtili.
Dříve mu vyčítali, že se rouhá; a pak ho
jako rouhače ukamenovali, aby se usmrcení jeho
zdálo býti spravedlivým. Učinili mu fariseové tedy
totéž, čehož učinili i Božskému Mistru: že Ho ne
právem z rouhání nařkli, a na základě toho ne
spravedlivého nařčení pak i odsoudili. Spasitel náš
učí nás ale, abychom se nebáli pro zákon ]eho
třebas i života svého v oběť přinésti, když dí:
>Nebojte se těch, kdož těl zabíjejí: ale bojťe se
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spíše Toho, jenž i tělo i duši může uvrci do pe
kelného ohně !v

v

6. A kterak zachoval se sv. Stěpán oproti těm,
kdož ho nespravedlivě na smrt dali?
Vida jistou smrt před sebou, pamatoval na
duši svou a odporučil ji Bohu, jak psáno:
»! hammavali Štěpána madlz'cz'hase : Pane
?ežz'šz' ! přijmz' ducha

mého [<:

Pak ale
»pohlehl na kolena, zvolal hlasem velikým:
a modlil se za nepřátele své,
»řha : Pane, nepahla'dej jim tqha za hřích !:
Jednoho vyprosil si umírající Stěpán; byl to
ten, o němž psáno, že
»svěa'have' složili roucha sva' u nohou mla'
dence, kterýž slaul Šawl.:
Týž byl rovněž ze školy farisejské; ale ne—
směl ještě pro mladý věk svůj kameny na od
souzence házeti, ač by byl v horlivosti své tak
rád činil. Nemoha Stěpána kamenovati, aspoň
hleděl míti při smrti jeho zásluhu z toho, že ka
menujícím hlídal odložená svrchní roucha jejich.
Týž pronásledoval později velice zuřivě křesťany;
ale na cestě do Damašku zastižen jest hlasem Je
žíše Krista: »Savle, Savleí proč Mne pronásle
duješ Pc I vzpamatoval se rychle, a seznav, jak
mnoho v zášti své oproti křesťanům se byl pro
viňoval, pln opravdivosti zvolal: »Pane, co chceš,
abych učinilřc Idal se pokřtiti, a stal se z úhlav
ního škůdce všeho jména křesťanského nejslav
nějším hlasatelem jeho. Je to zkrátka vyvolená
nádoba milostí Božích — svatý Pavel!
7. O tom, jenž si svou modlitbou za nepřátele
obrácení jeho na Bohu vyprosil, o sv. Stěpánu,
konečně napsáno:
»To pověděv, usnul ?; Pánu.:
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To také znamená: usnul jako Pán; neboť
křiví svědkové povstali proti němu jako proti
Pánu Ježíši ; městem byl vlečen a za městem jako
rouhač usmrcen, podobně jako se stalo Spasiteli;
za své nepřátele se modlil a ducha svého Bohu
poroučel, jako Božský Mistr jeho.
J
8. A jako jednal svatý oslavenec dnešní, po—
dobně máme činiti i my, jsouce rovněž služeb
níky Syna Božího, jako svatý Stěpán. Tedy pro
víru buďmež obětaví; ve vyznávání jí slovem
ipříkladem horliví; v utrpeních do vůle Boží
odevzdaní; a nepřátelům svým věci zlé odplá
cejme věcmi dobrými! Tak shrneme jako řeřavé
uhlí na hlavu jejich, že hanbiti se budou za bídné
jednání své; tak naplníme zákon lásky Kristovy,
a zasloužíme si nových milostí a pomoci od
Boha
A na ten úmysl, aby nás Bůh svatému Ště
pánu podobnými učiniti ráčil, vzývejme téhož rádi
slovy: Oroduj za nás, svatý prvomučeníku Stě
páne, abychom hodnými učinění byli zaslíbení
Kristových. Amen.
II.

Výklad evangelia.
'\[čera klečeli jsme v duchu před Jezulátkem,
v jeslích betlémských položeným; a rozjímajíce
o lásce, dobrotě i slávě Jeho, přáli jsme si, vždy
před Ním zůstávati, vždy s Ním spojeni býti.
Ale hle! hned druhý den po narození Páně vede
nás Církev svatá z Betléma ku bráně hlavního
města jerusalema. a ukazuje nám tam divadlo,
ukamenování sv. Štěpána. Proč to? Snad nechce
Církev Páně, abychom se z narození Páně do syta
poradovali?
Munn" roku cia-kcvniho.

6
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Č), nikoliv! Nechce nám Církev radosti z na
rození Páně pokaziti, vale jen zvýšiti, když nám
právě v umučení sv; Stěpána ukazuje vítězoslávu
toho náboženství, jehož novorozený Spasitel stal
se zakladatelem!
Ano, vine Církev kolem slavnosti narození
Páně zrovna jako věnec slavností na počest sva
tých takových, kteříž novorozenému Spasiteli
zejmena blízkými jsou, a tedy s'avnost narození
jeho jen zvýšují. I slavíme hned dnes slavnost
sv. Stěpána, jenž v zástupu kamenujících jej umírá,
a tedy slavnost svého narození pro nebe první ze
všech mučenníků koná. Zítra konati budeme
slavnost nejpřednějšího miláčka Páně, sv. Jana
evangelisty, jenž i na Srdci Páně spočívati směl.
A pozítří konati budeme slavnost sv. Mláďátek,
jež na místě ]ezulátka povražděna byla.
1 chce nám- Církev Páněr slavnostmi těmi,

ku narození Páně připojenými, zvláště na srdce
vložití :
1. skalopevnou víru sv. Štěpána;
2. plamennou lásku sv. jana; a
3. dětinnou mysl neviňátek.
1. I pošetilá i hanebná jestit zásada, kterou
lidé často papouškují, říkajíce: » Vz'řajako víra;
jen když člověk dobře čz'nz'lc

Kdo činí dobře? Dobře činí jen ten, kdo
činí jen to, a jen tak, jak se s vůlí Boží srovnává.
Kdo činí něco proti vůli Boží, ten nečiní dobře,
ale hřeší.

Vůle Boží jest ale, a může býti jen jedna,
poněvadž nejvýš svatý, a nejvýš pravdomluvný
Bůh Samému Sobě odporovati nemůže.
Tuto vůli Svou prohlásil Bůh v Zákoně Starém ;
a zdokonalil prohlášení Své skrze Syna Svého,
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Ježíše Krista. A Pán Ježíš poklad sv. víry, nezkrácený
a nezkalený, složil jedině v Církvi katolické, an
prohlásil Petrovi: »Ty jsi Petr (t. j. skála), a na
té vzdělám Církev Svou (tedy jen jednu); a ani
brány pekelné nepřemohou jílc
Kdo chce tedy vůli Boží plniti, čili dobře
činiti, musí jednati dle návodu Církve katolické,
na sv. Petru a na jeho právních dědicích založené.
Kdo jedná proti učení Církve Páně, nejedná dobře,
ale hřeší. Dobré skutky jsou jako ovoce se stromu,
jehož kořeny jsou ve svaté víře. Kdo pravé víry
nemá, ani všestranně dobrých skutků nečiní, a
činiti nemůže. Proto prohlásil Spasitel krátce
(Marek 16, 16.): »Kdo uvěří, a pokřtěn bude,
spasen bude; kdo neuvěří -— bude zatracenla
Bez pravé víry nelze tedy líbiti se Bohu; a
proto řekl jsem, že hanebným i hloupým jest
tvrzení, že je víra jako víra.
Ale také víra i pravá sama o sobě nestačuje
ku spasení. Sv. Jakub výslovně dí: » Víra bez skutků
jest mrtvá.<< Také Jidáš měl víru, a sice pravou,
jak se jí byl vyučil z úst Samého Spasitele; a
přece zahynul! Proč? Poněvadž dle víry v Syna
Božího nežil, ale lakotě se oddávaje, až i Božského
Mistra Svého prodal, a pak si zoufal.
Má-li nám pravá víra prospěti, musímev ji
i skutky bohulibými dokazovati, jako činil sv. Stě
pán. Svatě žil; a proto i za jáhna vyvolen byl.
Jakožto jáhen byl pečlivým opatrovatelem chudiny,
ale zároveň i neoblomným hlasatelem učení Syna
Božího. Nebál se učení to hlásati přes zákazy
nejvyšší rady židovské; nebál se pro Krista sná
šeti potupy, pronásledování ani ukamenování.
A proto tedy připojuje Církev svatá ku slavnosti
narození Páně slavnost sv. Štěpána, abychom se
:|:
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od téhož sv. prvomučeníka naučili, víru svatou
nade všechny poklady pozemské si vážiti; a pro
ni a pro Ježíše Krista i škody i pronásledování
s ochotou snášeti; ba," kdyby třeba bylo, i život
svůj za ně položiti, abychom i my jednou narození
své pro nebe slaviti mohli.
2. 52). miláček Páně jest mím vzorem ne
zdolne' lásky & Pánu ?ežz'ši.
Když jemu Pán Ježíš řekl: »Pojd a následuj
Mne !: opustil bez rozmýšlení otce i matku, iře
meslo své rybářské, a od té doby od boku Páně
se téměř nehnul S Ním_ byl na hoře Táboru při
Jeho oslavení; svědkem byl jeho ponížení v za
hradě gethsemanské; & když všichni ostatní apo
štolé Pána opustili, on samojediný stojí 5 bo—
lestnou Matkou Jeho pod křížem. A proto toho
také zasloužil, že jemu Božský Mistr odkázal, co
při Své smrti nejmilejšího na světě měl: Matičku
Svou; a že téže velel, aby i ona jakožto syna svého
milovala jej !

Po smrti Páně a slavném seslání Ducha sva
tého roznášel pak sv. Jan slova pravdy jakožto
apoštol mezi židy i pohany, v Jerusalemě i v cizích
krajích. Jednou byl pro víru Kristovu do kotle,
vařícím olejem naplněného, vhozen; a když ze
zvláštní milosti Boží při životě byl zachován, musil
pak do vyhnanství na pustý ostrov Patmos, kde
se mu dostalo slavných oněch zjevení, jež jsou
částí Písma svatého.
.
Ano, plamennou lásku choval sv. Jan k Bož
skému Mistru svému až do konce života pozem
ského. A proto také, když již věkem sešlý, delší
řeči konati nemohl, napomínal'učenníky své vždy
slovy Páně: »Synáčkové moji! milujte se ve
spolek.: A když oni jednou rozmrzení mu řekli:
»Proč, mistře, vždy ta samá slova nám opakuješ Pc,

odvětil jim slovy, hodnými miláčka Páně: »Po
něvadž jsou to slova Mistra nebeského; a jestli
ta zachováváme, dosti činíme.<
A pro lásku k Božskému Mistru miloval jan
i jednu každou duši lidskou, Krví jeho vykou
penou.
Tak uvedl kdysi mládence, jejž byl právě
na víru obrátil, k biskupovi toho místa, a velel
jemu: »Bdi mi nad tímto mládencem ; nebot
z rukou tvých budu žádati duši jeho.: Avšak
biskup v péči poustál, a mládenec sveden špat
nými společníky, stal se lotrem, ba i vůdcem lou
pežníků. Když se sv. Jan vrátil, ptal se biskupa
na mládence. A ten s úzkostí doznal, že zemřel.
»Kdyř a kde zemřelh tázal se sv. jan. >Zemřel
Kristu, an stal se lotrem,< vyznal smutně biskup.
To uslyšev, vydal se sv. jan ihned za ním do hor,
a přiveden byv před něho, počal k neštastníku,
jenž před ním prchnouti chtěl, volati pln lásky
takto: »Synu můj! Neboj sel Vrať se! Já budu
za tebe prositi Mistra, aby ti odpustil. Nechci ze
mříti, pokud duši tvou nezachovám.c I rozplakal
se pobloudilec, prosil za odpuštění, a smířil se
opět s Bohem skrze dokonalé pokání.
A tuto nezdolnou lásku sv. jana staví nám
na oči Církev svatá při narození Páně, abychom
i my podobnou láskou k novorozenému Spasiteli
svému vzplanuli a spasení došli.
3. Konečně připojuje Církev sv. k slavnosti
narození Páně i umučení sv. Mládžítele, kteráž bez
svého přičinění jako růžová poupátka, vichrem
zlámaná, narození Páně oslavila.
Pán ]ežíš byl milovníkem nevinných; a proto
prohlásil: »Nechtež maličkých přijíti ke Mněc;
a tudíž zajisté tyto maličké, kteříž pro Něho krev
svou prolili, shromáždil kolem Sebe v nebesích.

Nám ale z toho plyne naučení, abychom
roucho svatební, na křtu sv. přijaté, pečlivě opa—

trovali; a jestli jsme nevinnosti své něčím po
káleli, abychom ji skrze upřímné pokání opět zpět
získati upřímně se snažili.

_.,
Předstupme tedy před jesle Páně se zbož
nými pastýři a obětujmve rozmilému jezulátku ne—
zdolnou víru, jako sv. Stěpán ;. plamennou lásku
jako sv. jan; nevinnost aneb aspoň opravdovou
kajicnost, jako sv. Mláďátka: abychom se mohli
jednou ze svého vlastního narození pro nebe rado—
vati. Amen.

V neděli po narození Páně a v předvečer
Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly.
Meškáme v duchu stále u jeslí v Betlémě
a koříme se s pastýři Děťátku, jež z lásky k nám
na svět přišlo a v náručí tolik chudých, ač pře
ctnostných pěstounů odpočívá. Koříme se i pa
nenské Rodičce jeho, jež jej k srdci svému tiskne;
i panickému ženichu jejímu josefovi, jenž pln sta
rostlivosti o ježíška a Matku jeho pečuje. Abychom
ještě k větší radosti povzbuzeni byli, káže Církev,
aby nám předčítána byla dnešní slova svatého
apoštola Pavla ku Galatským, a abychom o nich
horlivě rozjímali.
1. Galatští nazýváni byli tak od své vlasti Ga
lacie, krajiny to v malé Asii, ve které bydlili.
K nim zavítal svatý apoštol na cestách svých;
a na víru je obrátiv, zase jich pustil. Po odchodě
jeho přišli k nim ale slepí horlivci pro zákon
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Mojžíšův, učitelé vůle Boží nepraví; a ti Galatské
sváděli, aby mimo zákon křesťanský, jemuž se
byli od sv. Pavla vyučili, přijali také i Zákon
Starý; a aby se tedy podrobovali také obřízce
a jiným obyčejům židovským. Svatý Pavel, do
věděv se o tom, napsal Galatským poučení ve
zvláštním listě čili v epištole, a snaží se, jich od
bludů u víře odvrátiti a jim dokázati, že ustano
vení Zákona Starého neměla míti platnosti pro
všechny budoucí časy: nýbrž toliko do příchodu
Páně; aby totiž lidstvo veškeré, ale zejména vy
volený národ židovský, na příchod jeho při
pravovala. Kteroužto věc aby jim pochopitelnější
učinil, píše :
»Bratřz'! Pokud jest dědic maličký, nic se ne
liší od služebníka, ačkoliv jest pánem všeho,“ ale
pod poručníky a správci jest až do času, od otce
uložené/zo. Tak i my, když jsme byli maličcí, pa
ča'tkům světa byli jsme podrobeni.<
I užívá svatý Pavel ve slovech .těch podo
benství o vychování člověka, a tvrdí: jako když
člověk jest nedospělým, potřebu má, aby ho někdo
dospělý vodil, jehož též poslouchati musí, bez
rozdílu, zdali bohatým anebo chudým narozen
byl: tak bylo také židovství jako dítě nezletilé;
a Zákon Starý byl pěstounem jeho, jehož židé
poslouchati povinni byli potud, pokud nepřišel
Syn Boží na tento svět, aby nás z poručenství
Zákona Starého vysvobodil. Když tedy slibovaný
Vykupitel skutečně přišel, jha Zákona Starého
nás zbavil, a my tedy nemusíme ho více posluš
nými býti.
2. Svatý apoštol toto osvobození křesťanů od
Zákona Starého vyjadřuje slovy :

»Když přišla plnost času : poslal Bůh Syna
Své/to, učiněné/zo 2 ženy, poddané/to zákonu, aby
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ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupí/, abychom

přijmutí za syny (Boží) přijali.:
To znamená: Kristus Pán stal se proto člo—
věkem, nám všem podobným, a podrobil se zá
konu: aby nás z poroby jeho vysvobodil. 1 ne
jsme tedy poddání více zákonům jimiž obřízka
tělesná a zachování obřadů nařízeny byly.
,
Skrze vykupitelské dílo Ježíše Krista jsme
ale netoliko jha zákona židovského zbaveni, ale
i syny Božími učiněni; a takovým ovšem netřeba
poslouchati zákona otrockého, jakým jest Zákon
Starý.
A tak jest od doby, »,ědyžpřišla plnost času: ;
to jest: od chvíle, kdy se na Pánu Ježíši všechna
proroctví byla vyplnila, jichž o Něm proroci Sta
rého Zákona byli učinili.
3. Hle! jak trudným byl život židů pod jhem
Zákona Starého, jenž jim rozličné obtížné povin—
nosti ukládal, tak že sám svatý apoštol život
jich 'nazývá životem otrockým! Ale ještě o mnoho
bídnějším byl život pohanů, kteří zjevení Božího
vůbec zbaveni byli; a proto v okovech hříchů
život hanebný žili; modlám, to jest stvůrám ďá
belským, na místě pravému Bohu, božskou poctu
prokazovali; ba ďáblům, v podobách těch půso—
bícím, až i životy lidské v oběť přinášeli!
akovými, všeho politování hodnými lidmi
byli před tisícem let ještě i předkové naši, kteří
modlám se kořili; a života synů Božích neznajíce,
toliko na světě blaha svého vyhledávali, a proto
jen na té hroudě zemské lpěli.
O, jak vroucně máme děkovati Pánu Ježíši
za. to, že, stav se člověkem, vinu nás všech shladil;
mrákoty bludů, jež rozum lidský obstíraly, roz
ptýlil; slunce pravdy nám rozsvítil; síly a po—
moci k životu synů Božích nám udělil!
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A. počátek neskonalé lásky té učinil v jeslích
betlémských. Kdo by se neměl tedy z narození
Jeho radovatiP Kdo by neměl díků neskonalých
Jemu obětovati? Zdaž neplesá slepec, jenž byl
náhle zraku nabyl? Zdaž neveselí se vězeň, když
svobody došel? Zdaž neraduje se žebrák, když
bohatých darů obdržel? Kterak neměli bychom
veseliti se z narození Spasitele, jenž duším našim
přinesl světlo, duchům spoutaným svobodu,
ubohým bohatství vnitřních a hodnosti synů

Božích?
'
4. A tak Pán Ježíš skutečně učinil; svatý apo
štol o těchto našich vyznamenáních a nezaslouže—

ných milostech se zmiňuje, když piše dále:
' „Poněvadž pak jste synooe',poslal Bůh Duo/za
Syna Soci/zo?)srdce vaše, volající/zo : Abba, Otče!

Protož již nejsi služebník, ale syn ,' jestližet' pak
syn, z' dědic skrze Boltem

V Zákoně Starém nesměl nikdo Boha na
zývati Otcem ; alejmenovali Jej jen Pánem, Králem,
Nejvyšším, Hospodinem. Nesměli se k Němu hlá
siti jako k Otci, poněvadž kletbou Jeho byli stí
ženi, pro hřích povrženi. Teprve když Syn Boží
vinu zděděnou z nás smyl, naučil nás k Bohu
.volati: Abba, Otče, Jenž jsi na nebesích!
I co jsou zlato, stříbro, veškeré drahokamy,
ba poklady celého světa proti té důstojnosti, že
nejsme více služebníky pod jhem zákona, ale při
jati za syny Boží a tím i 'za spoludědice Vy
kupitele našeho v nebesíchl O, radujme se, ó, ve
selme se, dědicové Boží, synové i dcery Boží,
spoludědicové Jež'še Krista, jednorozeného Syna
Božího !

5 Avšak radujeme-li se v Betlémě u jeslí 2 _ne

výslovných milostí, jež z Dítka novorozeného na
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nás přicházejí: dbejme toho také vždycky, abychom
se nabytého synovství Božího svévolně nezbavilz' !
Zbavuje se ale nevýslovného vyznamenání
svého, kdo Boha hříchem, zejména hříchem
smrtelným, uraziti se opovažuje. Kdo těžce zhřešil,
stává se z dítka Božího a spoludědice Ježíše
Krista otrokem ďábla a dědicem pekelné říše
jeho!
.,
.
Jestliže Kristus Ježíš pro spásu naši od nej
útlejšího mládí trpí.. . ve službě Jeho pevně stůjme ;
a Tomu, Jenž z nevýslovné lásky k nám bídným
i místo Své po pravici Boha Otce opustil, z lásky
třebas i celý hynoucí svět s veškerými malicher—

nými poklady a radovánkami jeho opouštějme!
Tak činíce, si toho u
v den soudný v celé
i pak za spolubratry
Svými učinil po celou

Něho zasloužíme, až přijde
Velebnosti Své, aby nás
Své uznal, a spoludědici
věčnost. Amen.

lI.

Výklad evangelia.
Dnešní sv.evangelium připomíná nám tajemství,
jež vkládáme do čtvrtého desátku růžence radost
ného, který se v této posvátné době vánoční nej
častěji modlíme. Tajemství to zní: »Ježíš, kterého
jsi, Panno, v chrámě obětovala.: Dle vůle Církve
Páně nemáme modlitby růžencové toliko odříká
vati: ale máme též o tajemstvích jejích rozjímati.
Nuže, jaký jest tedy význam tajemství tohoto, jež
máme rozebírati právě dnes?
1. Představme si v duchu přeblahoslavenou
Bohorodičku, kterak přichází chudě oděná ku
chrámu do Jerusalema. V jeho předsíni se za
stavuje a čeká, až přijde kněz, aby nad ní vy—
konal Mojžíšem nařízené obřady pro rodičky na
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očištění jich od poskvrnění, jehož se skrze početí
dopustily. Tu pokleká, podává Dítko své starému
knězi Simeonovi, aby Je obětoval Hospodinu;
a vykupuje je zpět skrze dárek chudých matek,
jež v oběť přinášely bud dvé holoubat aneb dvé
hrdliček. Načež Simeon, Duchem svatým osví
cený, poznává v obětovaném Novorozeňátku Me
siáše, blahořečí Rodičce Jeho, ale zároveň pro—
rokuje i budoucí utrpení obou. K jehožto chvalo
řečím i proroctvím přidala se i svatá stařenka
Anna.
2. A nyní povšimněme si zřejměji oběti, kterou
tehdy přinesla přeblalzaslavena' Panna Maria.
Podrobuje se obřadu očištovacímu ona, jež bez
poskvrny hříchu počala i porodila, a jež jest nad
slunce čistší, nad anděly světější'. A proč tak
činí? Nutí ji k tomu příklad Nejvyššího, Jenž
v podobě nepatrného Dítka se skrývá; povzbuzuje
ji k pokoře takové Nejsvětější, Jenž podobu hříš
níka vzal na Sebe; plní přikázaní, jež sice ji ja
kožto Matku nejsvětějšího Boha naprosto ne
zavazuje, proto, aby jiným matkám, očištění po
třebujícím, dala dobrý příklad, jak by se měly
ony zákonitým předpisům s ochotou podrobovati.
A co obětuje Panna Maria? A proč obětuje?
Obětuje Syna svého i Syna Božího jednorozeného
na usmíření hříchů celého světa. Vždyť při chrámu
byvši vychována, dokonale znala proroctví 0 ne
výslovném utrpení Mesiáše i o přehrozné Jeho
smrti; a Simeon mimo to připomíná jí jich slovy
svými prorockými: »Postaven bude tento Syn
tvůj k pádu i k povstání mnohých v Israeli a na
znamení, jemuž bude odpíráno: a tvou vlastní
duši pronikne meč!c Panna a Matka Maria tedy
ví, k čemu i proč i jak Syna svého obětovati
- má; a obětuje Ho, říkajíc v Duchu zajisté, jako
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se modlil před smrtí Svou Božský Syn její, řka:
:Otče, vezmi ten kalich ode Mne; ale ne jak Já
chci, nýbrž jak Ty chceš; ne Má, ale Tvá vůle
se staňlc Vždyť známe pokoru její od doby, kdy
jí archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou
Mesiáše, a kdy již prohlásila: »Aj já děvka (čili
nejnižší služebnice) Páně ; staniž mi se podle slova
tVéhO!<

3. Pozorujme ale dále také tu oběť, kterou si
v rukou Matičky Své ukládá Pán _7ežz'šSám.
Obětuje-li Se On Otci Svému nebeskému, není
to pouhý bezvýznamný obřad, jako bývá u oby
čejných dětí. Vždyť Pán Ježíš jest i vševědoucím
Bohem, Jenž ví a zná celý pozemský život Svůj
napřed až do nejmenších okolností; ví a zná ve
škeré nastávající utrpení Své až do hrozné smrti
na kříži-. On ví tedy, když Se'v rukou Matky
Své obětuje Otci Svému, že odevzdává se tak ja—
kožto Vykupitel lidstva rukoum spravedlnosti Jeho,
aby za spásu lidstva vypil kalich hořkostí i bo
lestí až na dno. _
4. Konečně přináší se v oběť se snoubenkou

svou a s Božským Dítkem jejím zároveň i svatý
průvodce i ochrance jejich Ýosef. 1 On 5 po
korou na sebe přijímá jho utrpení, které bude
musit pro Dítko i Matku Jeho snášeti; a tak
z lásky i poslušnosti k Bohu-rz vděčnosti za vy
znamenání své, že pěstounem Syna Božího byl
učiněn.
5. Avšak nesluší se dnes obětím svaté RoditTy
toliko se diviti, ale třeba jich i'na'sledavati.
Jestliže tedy přeblahoslavená Panna i sv. Josef
s ní veškeré předpisyo očišťovánínaplnili; jestliže
Pán Ježíš co nejdokonaleji vůli Otce Svého nebe
ského plnil; a tedy i bolestné obřízce se podrobil ;
již jakožto dvanáctiletý Pacholík zevrubně povin
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nosti Israelity dospělého v chrámě naplnil; ano,
konání vůle Otce Svého nebeského Svým po
krmem nazval: zdaliž nemáme i my vůli Boží
co nejdokonaleji plniti, a sice právě tak, kdy
Bůh chce, kde Bůh chce a jak Bůh chce?
6. Mnozí nedbalost svou v plnění vůle Boží
rádi omlouvají námitkou,

že prý ve věcem/zdůle
žitých Balm poslouchají, a jen ve věcech nepatr
ných popouštějí. Kdo ale učinil ten rozdíl mezi
přikázaními důležitými a nepatrnými? V Písmě
svatém o takovém rozdělení povinností nedočítáme
se ničeho. Rozdělování a rozlišování článků svaté
víry v důležité a nedůležité pochází od bludařů,
kteříž jen neprávem »evangelicic si říkají, když
evangelium v jeho celosti zachovávati se zpěčují.
Ač ovšem všechny zákony Boží nejsou stejně
závažné: tož přece třeba zachovávati všechny;
a tedy i ty, které nám méně závažnými se zdají,
poněvadž vždy celého dosahu jejich neznamenáme.
A proč? '
Poněvadž toho vyžaduje úcta k Pánu všech
pánů, abychom i nejmenších jeho pokynů dbali.
Dále, poněvadž konáním jakéhokoli skutku
bohulibého můžeme si spokojenost Boží zjednati;
a poněvadž opomíjením jakéhokoli skutku, Bohem
nařízeného, můžeme nespokojenost Boha vyvolati.
A to by nám mělo a mohlo býti lhostejným,
zdali náš všemocný Pán s námi jest spokojen
čili nic.?

Kdo Boha dokonale poslouchá i ve věcech
nepatrných, ukazuje zvláštní horlivost pro čest
Boží, a jedná, jakoby slovy říkal: Pane! mluv,
čeho Si ode mne přeješ; jako se vší ochotou
konám, co se“mi nepatrným zdá, vykonám i vše,
co velikým jest před Tebou, abych se Ti jen
zalíbil.
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7. Také nemáme k velikým dílům vždy příleži
tosti, abychom skrze ně mohli lásku k Bohu
osvědčovati. Nemůže býti každý učitelem Církve,
apoštolem, misionářem, mučeníkem pro Boha;
ale jeden každý může jednoho každého dne při
přemnohých příležitostech pro Boha něco vykonati,
vytrpěti, se zapříti. Ba, kdo den co den, hodinu
od hodiny snaží se při všech příhodách života
zůstati Bohu věrným, odevzdaným, zbožným, trpě
livým, pracovitým, střídmým, beze všeho omrzení
opatrným a zdrželivým ve všech slovech, ba i v my
šlenkách a žádostech: prozrazuje věru neméně
mysli hrdinské, jako ten, kdo snad jen na krátko
pro Boha velikou oběť přináší.
Kdo skládá haléř ku haléři, korunu ke ko—'
runě, za léta i značný obnos může sobě nastřádati
pro čas nemoci a stáří; a podobně i z četných
malých zásluh můžeme sobě nastřádati poklad
veliký pro věčnost. A naopak: Jako jedno zrnko
písku mnoho neváží, ale celý pytel "jich až příliš
těžkým jest: tak podobně malé nevěrnosti k Bohu
jednotlivě snad mnoho neublíží; ale kdo je hro
madí, tomu mohou se státi tíhou, jež ho zváží
do propasti věčné!
8. Pročež, pamatujíce na oběti svaté Rodiny za
nás, jež ona zcela dobrovolně, z lásky k nám při
nesla: i my z lásky k Ní a k Bohu svému pře
dobrému i v nejnepatrnějšich věcech budme věr
nými, abychom na konci každého dne i roku
znamenali rozmnožení pokladů svých pro nebe,
z nichž bychom se pak po smrti radovali věčně.
Amen.
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Na den obřezání Páně.
l.

Výklad epištoly.
1. Den ode dne, rok od roku připomíná nám
Církev katolická nevýslovnou lásku Boha našeho
ve svých obřadech, pobožnostech, napomenutích,
aby nás k tomu pohnula, bychom i my Boha a
svatý zákon jeho nade všecko si zamilovali. A tak
činí i v prvý den roku občanského, uvádějíc nám
na mysl onu památnou událost ze života Syna
Božího, kdy prvou Krev proléval pode jhem Zá
kona, aby nás vykoupil ode jha hříchů našich.
Ihlásá Církev svatá nevýslovnou lásku tu, uží
vajíc při tom slov svatého apoštola, jež právě
jsem četl, takto:
Nejmilejší! Ukázala se zajisté milost Boha,
Spasitele naše/zo, všechněm lidem.
2. Proč ale právě dnes Církev na oči nám
staví _tu prvou krvavou oběť Spasitele?
Ciní tak proto, aby nás již napřed naplnila
důvěrou v pomoc toho předobrotivého Pána pro
případ, že by nás cokoliv nemilého a odporného
snad v roce nastávajícím potkati mohlo.
Víme to všickni, jak nejistým jest vše na
zemi; jak vrtkavým jest zejména všecko štěstí
pozemské. Dnes má někdo obživy dost, a zítra
snad bude žebrákem. Dějiny vypravují o mocných
králích, kteří na sklonku života bídně hynuli.
Mnohý i vám, rozmilí v Kristu, známý měšťan,
soused měl domy, měl kapitály, měl veliké ob
chody, a posléze dokonal v chudobinci u svatého
Bartoloměje! Někdo měl důstojnosti, a velebili
ho spoluobčané jako výtečníka a spasitele lidu;
a zanedlouho prohlašují jej veřejně za zrádce a
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uvadějí ho_ třebas ve veřejných listech v obecný

posměchl' Leckdos do nedávna kypěl zdravím
jako nezborným: a dnes běduje na lůžku bolestí!
Tak mnohý měl ve štěstí přátel dost; ale když
se ho ruka Páně v neštěstí dotekla, opustili ho
všickni, když by byl slibované pomoci od nich
nejvíce potřeboval; ba, stali se snad jeho krutými
odpůrci anebo nelaskavými odsuzovatelil
Co přinese nám rok nový? Mám za to, že
nebude se lišiti od svých bratrů minulých; a že
i on přinese s sebou mnohé věci nepříjemné, jakž
jinak v tomto slzavém údolí ani býti nemůže.
A proto tedy Církev Páně při počátku roku no—
vého poukazujíc k lásce i milosti Boha nebeského,
vybízí nás takto, abychom již napřed na zkoušky
se připravovali, ale při tom na mysli neklesali,
nýbrž k Bohu ji povznášeli; a od Boha předobro
tivého v křížích také útěchy, pomoci a milosti
doufali.
Když Jakub utíkal před pomstou Esaua, jejž
byl o požehnání otcovo a právo prvorozenství
oklamal, byl pln strachu, jak přes nebezpečnou
poušť dojde k strýci svému Labanovi, kde by
býti mohl v bezpečnosti. Tu, hle! na cestě spatřil
ve snách žebřík, sahající od něho na zemi až
vzhůru do nebe; na něm svrchu Boha Hospo
dina ve slávě Své trůnícího; a po žebříku vy
stupovali andělé, nesoucí modlitby věrných ctitelů
Božích, a zajisté i jakubovy, vzhůru k trůnu Nej
vyššího; kdežto jiní sestupovali od Něho po že
bříku k zemi, milosti uštědřené prosebníkům

do.—

nášejice. Hospodin pak prohlásil ]akubovi: :]á
jsem Hospodin, Bůh děda tvého Abrahama, Bůh
otce tvého Isáka. Neboj se odejíti do ciziny. já
budu strážcem tvým po cestách tvých. l přivedu
tě zpět do vlasti tvé, a dám ji v dědictví tobě

_97_
i potomkům tvými: Procitnuv Jakub, zvolal ra—
dostně: »V pravdě, Hospodin jest na místě tomto,
a já nepřipomínal jsem si toho ic Načež potěšený
vydal se na cestu svou dále.
, A podobně otvírá se i před námi poušť, plná
nebezpečí, a my nevíme ani, čeho všeho nebez
pečného, ano odporného, v sobě skrývá. Ale
obracejme jen zraky své vzhůru k Bohu svému,
a budme ubezpečeni, že neopustí nás, jen když
my se nespustíme ]ehol Nám zajisté neukázal se
toliko ve snách, jako Jakubovi; ale nám seslal
Bůh Otec jednorozeného Syna Svého skutečně na
svět. a sice proto, aby mysl naši k Sobě pozdvihl
a nás milostí svou naplnil, tak abychomsochotou
i obtížnou pout pozemskou vykonali a po bojích
života do vlasti své pravé vejíti zasloužili.
3. Dnes blahopřeji si lidé navzájem. Přeji zve—

dené dítky rodičům svým; přeje manžel spolu
manželi svému; přejí podřízení představeným, slu
žební pánům svým, aby jim Bůh udělil zdraví,
štěstí, blaženosti. Ale slova ta bývají planá, jako
zvuk, jenž rychle zaniká; jako dým, jenž kvapně
mizí, nepotvrzuje-li přání takových Sám Bůh po—
žehnáním Svým s hůry.
A kdy plní Bůh přání lidská?
Když lidé Boha za vyplnění rozumných přání
svých také vroucně prosí; a se své strany vše
činí, aby si žehnání Otce nebeského také za
sluhovali.
Čím bychom si ale požehnání Božího za
sluhovati měli, k tomu nás vede Církev svatá dal
šími slovy dnešní svaté epištoly, ve které čteme

dále :
(Milost Boží) wyučuje nás, abychom, odřek—

nouce se bezbožnosti a světských žádostí -- stříz
Mnnna roku církevního.

7
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líně ——a spravedlivě

— a pobožně žz'w' byli na

tomto svátek
Uvážíme-li slov těch, seznáme, že svatý apo—
štol nejprve dí, že se máme vystříhati toho, čím
bychom Boha uráželi; a pak že máme činiti vše
to, čím bychom požehnání Jeho hodnými se stali.
Praví: »abychom odřekli se bezbožnostic; nebo
kdo »bez Boha: žije, čili tak žije, jakoby Boha
a Pána nad sebou neměl, nejen že se Bohu odcizil,
ale odcizuje se i bližnímu, jejž Bůh pro Sebe Sa
mého milovati velí ; ale tak olupuje i sebe 0 pokoj,
jenž z laskavého obcování s bližními plyne.
Dále máme se odříkati »světských žádostz'c ,'
to jest žádostí mnohých i drahých pokrmů i ná

pojů; žádosti smilstva; pohodlného, nečinného
života; pomsty a jiných věcí, v nichž lidé svě
táčtí štěstí svého vyhledávají: poněvadž nic tolik
spokojenosti naší neruší, jako hovění žádostem
smyslným, jež nikdy nasyceny nebývají.
A když odřekli jsme se všeho, co by nás od
Boha odlučovalo, žádá svatý apoštol, abychom
»střz'zlz'věx žili.

A prá-vem;

neboť kdo

střízlivě

žije, to jest ve věcech dovolených, jako v jídle,
pití, zábavě, pravou míru zachovává: ten si toho
také zasluhuje, aby mu Bůh zdraví dal, jako mu
to dnes přejí; a Bůh je střídmým také dává.
Kdo »sprawdlz'fuěcžije, to jest: Bohu, ilidem,
i své duši, i svému tělu, tedy jednomu každému
dává i prokazuje, čím komu povinen jest: tomu
Bůh i štěstí dává, ježto všestranná spravedlnost
blahobyt mezi lidem utvrzuje.
Kdo konečně »pobožněc žije, to jesr ve všem
dle vůle Boží se řídí, k Bohu rád se modlí a ve—

škeré práce své dle vůle jeho koná, z lásky k Němu
koná: tomu Bůh slibuje odplatu nebeskou, jež
jest blaženosti jedině opravdovou!
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4. Poslouchajíce tedy navedení Církve dle slov
apoštolských, zabezpečujeme si, čeho lidé si dnes
přávají: »zdraví — štěstí -— blaženostic ! O tyto
věci se v pravdě přičiňujeme v naději na pomoc
s hůry, jak dí svatý apoštol:
»Očekáoaj'zee blahoslavené nadeje a příští
slávy velike/zo Boha a Spasitele naše/zo f7ežz'še
Krista, kterýž a'al Sebe Same/zo za nás, aby nás
vykoupil od ošelz'ke' nepravosti

a očzstz'l Sobě lz'd

vzácný, následooný dobrých skutků.:
Takového zdraví, štěstí i blaženosti přeji Vám,
moji drazí! přeji i sobě. A takového dejž nám dle
milosti Své neskonalé předobrotivý Bůh i tu —
i tam. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Včera skončili jsme rok starý; dnes vkročili
jsme do nového. Při takové příležitosti dělávají
opatrní obchodníci rozvahu svých příjmů i vy
dání za dobu uplynulou, aby seznali, v čem zisku
nabyli, v čem ku škodě přišli; aby toho, co
jim prospělo, budoucně se přidržovali; & toho,
co jim ku škodě bylo, příště se vyvarovali. A po
dobně činí dnes opatrní křesťané. Zkoumají, v čem
chybovali roku minulého, a činí pevná předse
vzetí, že se toho v roce novém vyvarují; zkou
mají ale také, z čeho zásluhy si získali, a činí
sobě pevná předsevzetí, že se toho věrně a vy
trvale přidržovati budou i v novém roce i v na
stávajícím celém životě, až povolá je Pán k účto
vání na věčnosti.
Abychom stav duší svých tím snáze seznali,
a pro nápravu hříchů a horlivost v dobrém se
rozhodovali, k tomu směřuje čtení sv. evangelia,
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jak nám je Církev Páně dnes předkládá, a jež
obsahuje dvě pravdy le uvážení; a sice:
1. že obřeza'no bylo Božské Dítě; a
2. že nazváno jest jméno ?eha' ?ežz'š.
1. Dnes obřezán jest novorozený Mesiáš dle
zákona Mojžíšova, pro Něho ovšem neplatícího.
Dnes, v prvém témdni života Svého pozemského,
podrobuje se bolestné obřízce a prolévá první
Svou Krev jako záruku, že v posledním témdni
života Svého proleje Krev Svou až do poslední
krůpěje. Dnes zasnubuje se novorozený Spasitel
kříži a utrpení, a zasvěcuje život Svůj v oběť Otci
nebeskému; a sice život celý, od jeho počátku
až do jeho konce.
Proč tak učinil ?
Padlý anděl, závidě prarodičům našim štěstí
jejich, přiblížil se jim s otázkou svůdnou: Proč
nejíte ovoce ze stromu uprostřed ráje? A když
VZblldll v nich podezření o pravdivosti slova
Božího, přímo k neposlušnosti chuti jim dodal,
řka: Nezemřete, když ovoce zapovězeného po
žijete; ale budete jako Bůh! Ubozí uposlechli více
hlasu svůdce, nežli přikázaní Božího; tak spáchán
první hřích, a s ním vešla kletba uraženého Boha
nejen na Adama a Evu, ale na veškeré pokolení,
jež se z nich zrodilo. Trest jest veliký, ale pro
vinění přiměřený; neboť první rodiče zhřešili ne
změrnou pýchou, chtíce se vyrovnati Samému
Bohu; zhřešili rouháním se, poněvadž odepřeli
Stvořiteli a Pánu povinné úcty; zhřešili neposluš—
ností, protože vykonali s rozvahou, co jim tak
přísně bylo zakázáno; zhřešili nezdrželivostí, je
likož, majíce požitků jiných nadbytek, ruce vztáhli
po nedovoleném, že dobrým a lahodným býti se
jim zdálo.
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A poněvadž Syn Boží se vtělil, aby nás spasil,
počínal si právě naopak, nežli první naše rodiče.
Za pýchu jejich On se na výsost pokořil, an jako
nejchudší a nejbídnější na svět přišel; za neúctu
jejich k Bohu On celý život Svůj úctě Otce ne
beského věnoval; za neposlušnost jejich On po
slušen jest až k smrti kříže; za nezdrželivost
jejich Oh zapírá se od Svého narození v chlévě
betlémském až do ukrutné smrti na tvrdém dřevě
kříže. A dnes tedy počíná prolévati i první Krev
Svou, skrze kterou měly býti smyty viny i pra—
rodičů i veškerého pokolení lidského, z nich po
cházejícího ; dnes počíná mazán býti zápis na smrt
pro hřích zděděný i pro všechny osobní hříchy
lidí všech věků i národů (Cfr. Kolos. 2, 14 ).
A o tomto stavu hříchů našich a přebolestném
zadostučinění za ně skrze Spasitele máme uvažo
vati dnes, kdy konáme památku bolestného ob—
řezání jeho, abychom tak seznali, že, když pře
spravedlivý Bůh i na vlastním jednorozeném Synu
provinění lidská takto hrozně kárá, aby opět
usmířen byl : jak hroznou věcí musí asi býti každý
hřích před tváří Boží; a s jakou opatrností i vy
trvalostí tedy jakéhokoli provinění proti nejsvětěj
šímu Bohu varovati se mámel .
, 2. Druhá pravda ale, kterou nám Církev ve
dnešním. evangeliu k rozjímání předkládá, obsa
žena jest ve slovech, že nazvána jest jméno dnes
obřadně/zo Dírka —- řešíš.
Cizí slovo »Ježíšc znamená v milém jazyku
našem tolik jako Spasitel neboli Vykupitel. I jest
jméno to plno významu, a poukazuje k výborným
vlastnostem vtěleného Boha, povzbuzujíc nás, jak
bychom měli za pomoci jeho nejen hříchu, ja
kožto nejvyššího zla se vyvarovati, ale i dobrých
a záslužných u Boha skutků si nasbromážditi.
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! jest jméno řešíš převedené, ježto si je Syn
Boží již dnes Krví Svou vykoupil. josef Egyptský
nazván byl též spasitelem země, ale teprve tehdy,
když byl po celé zemi egyptské sýpek nastavěl,
do nich po sedm roků všecko přebytečné obilí
shromáždil, a pak v době následující neúrody lid
od hladu zachránil. Bohočlověk ale nazván ]ežíšem
či Spasitelem ihned tehdy, když za spásu lidstva
veškerého byl Krev Svou prolévati počal. Slechtici
zakládají si na slavných jménech, jež zdědili beze
své zásluhy; daleko větší cti ale zasluhuje jméno
toho, jenž sám svými hrdinnými a šlechetnými
skutky se proslavil. Mnohá byla i jsou jména
slavná na zemi; ale jméno nade všechna jména
jest jméno Bohočlověka ježíš, jež On skutky nej
šlechetnějšimi a obětivostí bezpříkladnou byl Sobě
Sám vydobyl.
Jméno ?ežz'š jest spasz'telne', ano »není
v žádném jiném spasení: (Skut. apošt. 4, 12.);
tak prohlásil slavnostně sv. Petr na soudě židov—
ském, když byl souzen, že uzdravil chromého od
narození »ve jménu Pána našeho ]ežíše Krista.
A v pravdě přináší ono nesčíslné požehnání na
pokolení lidské skrze skutky výborné, skrze zá
zračná na víru obrácení, skrze milosti, ve sváto
stech udělované. Jméno ]ežíš jest útěchou v utrpení ,
nadějí umírajících, silou v pokušení, záchranou
v neštěstí, světlem v temnostech, záštitou ve smrti,
spasením na věčnosti!
Yme'no ?ežz'š jest přesvaté, ne lidem ani an—

dělům: ale Samému Synu Božímu od věčnosti
určené. jestliže židé padali na kolena před bi
skupem svým jen proto, že měl na zlaté pásce
na čele 'napsáno jméno Hospodinova: čím více
máme my křesťané v úctě míti jméno ježiš, jehož
význam známe!
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fřme'ua ?ežz'š jest přesladkě. Předobrazem
jeho bylo dřevo, jež Mojžíš na poušti vhodil do
vody hořké, jež pak ihned stala se sladkoua uží—
vatelnou. Pán Ježíš na svém dřevě kříže osladil
všechno utrpení; a proto také sv. František Se—
rafinský říkával, že kolikrát vysloví nejsladší jméno
Ježíš, tolikrát v ústech jako přesladký med okouší.
O. kdybychom i my toto přesvaté jméno vždy
s největší úctou vyslovovali: kterak brzo by naše
řeči trpké, úsudky příkré a výroky nevraživé staly
se sladkými a laskavými!
fřme'na _7ežz'š jest

uším

našim

přelz'bezne';

neboť Pán Ježíš jest naším Otcem; duší pastýřem;
neumělých učitelem; hladových pokrmem; ne
mocných lékařem; zarmoucených utěšitelem. On
jest cesta, pravda i život; odměna i koruna naše!
K Němu tedy spějme, u Něho pomoci hle
dejme, v potřebách jakýchkoli, duševních nebo
tělesnýchl On nás k Sobě líbezně zve: »Pojďte
ke Mně všíclzgzi, kdož jste obtíženi; a Já občer
stvím váslx Ceho by nám mohl odepříti, když
i nebe z lásky k nám opustil, a život Svůj za
nás na smrt vydal?
Ve jménu Pána Ježíše rok začínejme; a za
Jeho pomoci škod duchovních se uvarujeme, zásluhy
každým dnem rozmnožíme, s Pánem Ježíšem
i jednou život nový v nebi započneme. Amen.
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Na neděli po obřezání Páně.
I.

Výklad epištoly,
jako v neděli po Narození Páně.

II.

Výklad evangelia.
Dnešní svaté evangelium vypravuje o,návratu
Pána ]ežíše z Egypta do svaté země. Utěk do
Egypta, víceleté přebývání tam a dnešní návrat
odtud obsahují mnoho tajemství, a zasluhují tedy
našeho povšimnutí. Pozorujme jen, co a jak se
stalo.
1. Sotva se Kristus Pán narodil a svatí tři
mudrci přišli z dáli, poklonit se jemu: již počal
státi "král Herodes 0 bezžz'tz'jeho. Bůh zahanbil
ale chytráctví jeho. Mohl zajisté Herodes poslati
svých sluhů s mudrci do Betléma, aby se dověděl,
kde novorozený Král se nachází; ale on požádal
'toliko mudrce, aby mu přišli povědět o Něm.
Když však tito, andělem napomenutí, jinou cestou
vrátili se do vlasti svých, a Herodes tak ničeho
o Novorozeňátku se nedověděl: počal rozvažo
vati o výpovědích mudrců, a hádal, že Novoroze
ňátko dvou roků věku svého jistě nepřekročila.
Pak ale, aby se ho najisto zbavil, dal ukrutný
rozkaz, aby vůbec všechna pacholata do dvou
roků věku svého v celém Betlémě, ba i ve vů
kolí povražděna byla, v té pevné naději, že mezi
zavražděnými nacházeti se bude i maličký soupeř
jeho. Ale což jest všecko lišáctví oproti moudrosti
Boží! Bůh poslal anděla svého k josefovi téže
noci, po které mělo následovati vraždění dítek,
a velel témuž, aby před zlobou Herodesovou

— 105—
prchl i s Ježíškem i Matkou Jeho do Egypta. joseí
ihned uposlechl, a nežli katané Herodesovi začali
své děsné dílo, byla svatá Rodina daleko od Be
tléma, a Božské Dátko takto zachováno.
2. Proč musil ale 70sef s Božským Dčt'a'tkem
utz'katz'? Což nemohl všemohoucí Pán nebes izemě
učiniti Herodesa neškodným?
Prchal Syn Boží do ciziny, aby nás příkladem
Svým poučil, že i my se máme na tomto světě
považovati za cizince. Tuto pravdu kázal již jako
Dítko; neboť v cizím městě, na cestě v Betlémě,
a v cizím chlévě se narodil; pak v životě neměl,
kam by hlavy složil; uprostřed Svých byl, a ti Ho
nepřijali; na cizím dřevě umírá; v cizím hrobě
odpočívá! I my máme býti na světě jako cizinci,
kteříž nečiní si tu stánků stálých, jichž by nikdy
opustiti neměli; ale shledávají na tomto světě
jako v cizině poklady zásluh, z nichž by se těšili
jednou, po návratě svém, ve vlasti nebeské, po
celou věčnost!
U/mul se Kristus Pa'n před rozlíceným He
rodesem, aby nás poučil, bychom i my lidem
rozlíceným, prchlivým, pokud možno, jako líté
zvěři se vyhýbali, abychom jim příčiny ke hříchům
a k ukrutnostem odňali.
,

Hned po narozeni Sve'mprchl Spasitel před
krvelačným Herodesem, aby nám dal naučení,
že, když se nám ihned anebo brzo po svaté zpo
vědi a po svatém přijímání, jak často se stává,
lítý ďábel do srdce vtírá skrze ohyzdná pokušení,
aby tam Krista Pána zabil čili odtud vypudil:
abychom se svůdnými myšlenkami takovými se ne—
zabývali, a nebezpečných společností ihned opou
štěli, prve nežli by ony nám ublížiti mohly!
3. A proč pre/zal Spasitel právě do Egypta ?
Proč neprchl do země svatých mudrců, kteříž by
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Ho byli dojista s otevřenou náručí uvítali, a proti
nástrahám ukrutného l—lerodesachránili?
Kristus Pán ukazuje se věru od narození
Svého jakožto Spasitel! Sotva který národ byl
totiž tak hluboko poklesl, jako právě Egypťané.
.Oddáni byli rozličným hanebným pověrám i kou
zelnictví; ano, u víře tolik pobloudili, že až býku
jako nějakému boh-u se klaněli! A k těm tedy
spěchal novorozený Pán na znamení, že přišel
Spasit netoliko židů, ale i pohanů, až i těch nej—

pobloudilejších! Proto také při Jeho příchodě do
Egypta modly samy od sebe se svých povýšených
míst k zemi padaly. A když svatá Rodina blíže
města Heliopolis se usadila, kde dosud nouze
o vodu byla: vyprýštil se tam hojný pramen
zdravé vody, jenž odtud zavlažuje vůkolní poušť
až na dnešní den, na znamení, že Kristus Pán
jest pramenem milostí Božích; čili vody, vyskaku—
jící do života věčného. Také tam brzo po smrti
jeho počali se usazovati přečetní pronásledovaní
křesťané, kteříž tu na tisíce hlav čítajíce, přesvatý
život vedli jakožto poustevníci a mniši.
Dle lidského soudu volil Kristus Pán vEgyptě
chudobu, bídu, opuštěnost: ale dle skutečnosti
způsobil tam tolik tichého požehnání! Z toho
.máme my si bráti naučení, že, když se nám někdy
zdává, jakoby nás Bůh byl opustil, ježto jedno
protivenství po druhém nás stíhá: máme se ve
dení Prozřetelnosti Boží dokonale po'drobovati
s tim přesvědčením, že Bůh nejlépe ví, co a jak
nám prospívá; a že vše konečně k našemu nej—
lepšímu prospěchu uspořádá.
4. Znamem'tým z' památným jest chování se
sv. ?asefa při útěku do Egypta. Anděl jemu na—
řídil: >Vstaňlc A on ihned v nocí 5 lůžka svého
povstal. Netázal se lenivě: »Proč mám nyní v noci
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vstávat? Klidu nočního si ubírat? Což nemůže
Bůh jinak Syna Svého zachránit? A kam že se
mám odebrat? Do Egypta? kde nikoho neznám?
Z čeho tam budu s rodinou živ? Kde tam na
leznu přístřešířc:

Svatý Josef žádné z těch a podobných otázek
si nepoložil; ale uslyšev, co jest vůli Boží, ihned
povstal; všeho náčiní svého, jímž se posud byl
obživoval, zanechal, ježto by toho slabý oslík jeho
nebyl unesl,' a ježto by stím nesnadno byl mohl
utlkati; ale jen na bezpečnost nebeského Dítěte
pomýšleje, rychle odcestoval. Svatý Josef učí nás
svým jednáním znamenité ctnosti, za dnů našich,
žel, tolik vzácné, opravdové totiž poslušnosti nejen
oproti Bohu, ale i oproti vrchnostem duchovním
i světským! Jestliže kdo, slyše nařízení svých před—
stavených, desetkrát se omlouvá a vymlouvá. aby
poslechnouti nemusil: ten není více poslušným
lidí, není ale poslušen ani Boha, poněvadž Bůh
řádných představených poslouchati velí.
..
Sv. Josef ani nezvěděl, jak dlouho bude musit
v Egyptě vytrvati. Anděl mu jen řekl: Zůstaneš
tam tak dlouho — až ti povím, abys se zase na—
vrátil do vlasti své. Ano, tak vyvolení Boží oče—
kávají, kdy a jak a kde bude libo Bohu, aby je
kříže jich zbavil. Svatá Lidvína poražena byla
na ledě od rozpustilého chlapce, poranila se a če
kala pak celých 38 roků, až ji Bůh skrze smrt
od muk jejích osvobodil; a stala se při tom svě
ticíl Svatá Monika prosila Boha s přečetnými
slzami a v nejhorlivějších modlitbách za zpustlého
syna svého Augustina 18 roků, nežli ji Bůh vy
slyšel. Ale pak Augustin stal se věřícím křesťanem,
později horlivým knězem, svatým biskupem, svě
tlem Církve katolické a jedním z nejslavnějších
učitelů jejich! A tak máme i my Bohu na vůli
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nechávati, jak s námi nakládati chce; a býti pře
svědčeni, že i při nás bude po bouři jasno slu
neční, a po utrpení že bude radošt tím větší, čím
větší byla naše odevzdanost do vůle Boží při něm.

5. Sv. Yasef radostí se naplnil, když jemu
anděl zvěstoval, že se má vrátiti do vlasti své.
Radoval se s Bohorodičkou, že budou moci mezi
svými Ježíškovi lepšího opatření dáti.

Ale zároveň zastz'ral zármutek mysl jejich,
když si připamatovali, co čeká Ježíška v zemi
svaté: odpor, pronásledování, potupa, hrozná oběť
na kříži.

Na světě není právě radosti bez žalosti, jako
není světla beze stínu. Jedině tehdy, budeme-li
v Egyptě tohoto života pozemského jako v ci—
zině živi, Bohu věrně sloužíce, do vůle- Jeho ve
všem se odevzdávajíce, vejdeme pak při smrti
5 plesáním do zaslíbené země nebeské, abychom
se tam radovali s celou svatou Rodinou beze
všeho konce, až na věky. Amen.

Na slavnost Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly.
1. O vánocích konáme památku narození Páně
a zjevení se Jeho Zidům. Prvními, kdož Jej na
světě vítali a uctívali, byli z národa židovského:
přeblahoslavená, panenská Matička Jeho; sv. Josef,
panický pěstoun Jeho; a zbožní pastýři betlémští,
pozvaní samým dvorstvem nebeským do chléva
betlémského.
Dnes konáme slavnost Zjevení se Páně po
hanům, iichž zástupcové. tři mudrci a králi, hvězdou
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přivedení, přišli novorozeného Spasitele všech lidí
uctít, a víru svou v Něho dary svými osvědčit.
Nebo zlato dává se darem králům; davše zlato,
vyznali tedy králové od východu, že uznávají v novo
rozeném Dětátku svého krále, a tedy Krále králů.
Kadz'dlo spalujeme na čest Bohu; kadidlem vy
znávali tedy mudrci od východu, že novorozený
Mesiáš jest Bohem, Synem Božím, jemuž tedy
i úcta Božská náleží. A hořké a vzácné myf/ty,
jimiž Ho obdarovali, pamatovaly na jeho budoucí
přehořké umučení i usmrcení, jež mohl snášeti
toliko jakožto člověk. Sv. králové tedy vyznali,
že jesulátko není toliko Bohem, ale zároveň
i smrtelným člověkem, nám podobným bratrem.
O těchto tajemstvích dává Církev sv. dnes
přečítati i proroctví i evangelium, jež pospolu se
"doplňují a vysvětlují. Proroctví vypravuje, co se
stane; a evangelium oznamuje, že a jak se stalo,
& proroctví skutečně se naplnilo. Tak tomu za
jisté Bůh chtěl, aby proroci, čili muži světlem jeho
osvícení, již dávno napřed obraz Mesiáše a díla
jeho nám nakreslovali; tak, až by pak On sku
tečně na svět přišel, aby každý člověk dobré vůle
snadno seznati mohl, že vše stalo se i děje dle
vůle Boží, s vědomím vševědoucího a nejdobroti
vějšího Boha našeho.
A tak se to má i s proroctvím Isaiáše pro
roka, z něhož stať jsem byl právě přečetl. Týž
líčí narození Mesiáše z panny; Jeho přehořké
utrpení, usmrcení i oslavení; a pak i rozšíření
království ]eho čili Církve na světě, již 700 let
napřed, tolik živě, že dle slov sv. jeronýma ne
tak prorokem, jako spíše evangelistou nazýván
býti by měl. I poslyšme, co píše:
2. » Vstaň, asvěťse, ?emsaleme! neboťprzsla

světlatvé,a sláva Haspadmava nad tebouvzešlajest .
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Prorok nemluví tak ku hlavnímu městu židov
skému, Jerusalemu pozemskému, jako spíše kjeru
salemu duchovnímu čili k církvi Zákona Starého,
jež měla sídlo své i hlavu svou v ]erusalemě ži
dovském, a jež byla" předobrazem pravé Církve
Páně v Zákoně Novém, Církve katolické. A tento
předobraz pravé Církve Páně, Jerusalem staro
zákonný, byl jako ve tmách a mrákotách hříchu;
a ten tedy probouzí ze sna prorok Isaiáš, řka:
»Vstaň a osvěť se ]erusaleme !:

A proč má se jako ze sua probudíti? Po
něvadž »přišlo světlo jeho< ; to jest: poněvadž na
svět se narodil Mesiáš, z Něhož »sláva Hospodi
nova vzejdec i nad _Ierusalemem i nad celým
světem. »Světlemc ale- nazývá prorok Spasitele,
poněvadž i On Sám o' Sobě později prohlásil:
»Já jsem světlo světa ; a poněvadž také proto
na svět přišel, aby učením Svým rozumy naše
osvítil, a cestu ku spravedlnosti a odplatě nebeské
nám ukázal.
3. Dobře ale uvažme slov prorokových: >Přišlo
světlo mě:; to jest: v tobě jest světlo, světlo
pravé, světlo pravdy; tedy jen v duchovním ]eru
salemě, čili v Církvi novozákonní, katolické, svítí
nezkalené světlo Spasitele; & proto jen obyvatelé
tohoto duchovního ]erusalema, čili katoličtí kře
sťané, budou pravého světla užívati, a spasení
dojdou, jak vysvítá i ze slov následujících:

»Nebaťaj! tma přikryje zemi a mrákota mí
rody; ale nad tebou vžejde Hospodin, a sláva
75,120 ?) tobě se spatří./<:

Slova ta znamenají: mrákota hříchů pokrý
vala celou zemi, a bludy pohanské panovaly u všech
národů; ale nad Jerusalemem duchovním vzešlo
světlo Hospodinova, když poslal Syna Svého na
svět, aby vazby hříchů lidských roztrhal, mrákoty
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bludů roztrhal, světlo pravdy rozžehl, a tak slávou
Svou Jerusalem duchovní naplnil. A k tomuto
tedy jerusalemu duchovnímu, k Církvi katolické,
mají se hlásíti všichni, kdo milostí dojíti chtějí.
4. Do tohoto duchovního jerusalema povoláni
byli v prvé řadě židé, poněvadž měli od Hospo
dina zaslíbení, že z potomků Abrahamových narodí
se Mesiáš; ale po židech měli se i pohané údy
duchovního jerusalema státi, poněvadž Hospodin
byl slíbil Abrahamovi, že v Mesíáší požehnání
budou všichni národové. A že se tak stane,
a i všichni národové do Církve Páně vejdou, aby
rozmnožovalí slávu Hospodinovu, to prorok jíž
napřed vídí, a proto i nadšeně mluyí taktox
»! clzodz'tz' budou národové

ve světle

tvém

(jerusalemel) a krá/ové v blesku vycházející/zo
slunce tvé/za,: jímž jest Kristus Pán, zvaný »Slunce
spravedlností <.
jako všichni lidé, židé i pohané z prvního
Adama pocházejí, a všichni v něm spolu zhřešili:
tak zase všichni skrze druhého Adama, Krista je
žíše, mají býti vykoupení & vejíti do Jeho jeru
salema a do nebe. Spasení vyjde sice z národa
židovského; ale přivlastněno má býti všem ná
rodům, jak Bůh byl slíbil Abrahamovi pro po
slušnost jeho, řka: »V jednom z potomků tvých
požehnání budou všichni národové země.<
5. Takto na staletí napřed prorokoval evange—
lista Starého Zákona,

nic se neohlížeje na úzko—

prsé a sobecké náhledy svých sourodáků, kteříž
chtěli mítí Vykupitele jen pro sebe! 1 mluví tak,
an v duchu vidí již pohany ze všech končin světa
do Církve se hlásící, a spasení v ní nalézající ;
a proto volá prorok v nadšení k Církvi, aby se
veselila, že Bůh tolik dítek ze všech národů jí
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dává, aby všechny spojil v jeden ovčinec a v jedno
stádo. I di:
»Poždvilzni vůkol očí svých a viz : všichni
tito shromážděni jsou, přišli k tobě; synove' tvoji
z daleka přijdou, a dcery tve'odevšad povstanou.:
To znamená: Co by jsi se rmoutil, nebeský
Jerusaleme, že snad židé, kteří předkem do Církve
povoláni byli, aby ve světle chodili, tebou pohrdli ?
Netruchli pro ně, ale rozvesel se; za některé ne
zdárné dítky, jež tebou pohrdli, nesmírné množsví
jiných s radostí přijímá evangelium, a snaží se
věrně sloužiti Bohu.
Tak platilo o církvi Zákona Starého, tak
platí i o Církvi Páně v Zákoně Novém: za ne
vděčné syny a dcery některé nalézá ona celé ná
rody v zemích jiných, kteří s radostí jho Páně
přijímají, a světlo světa, Krista Pána, životem
svým oslavují.
6. I hledě prorok do dálné budoucnosti, vždy
jasněji rozeznává věci budoucí a vidí, kterak noví
a noví národové přinášejí Bohu plodiny jakožto
dary na uznáni závislosti své na Něm; a proto
i píše:
»Tebda'ž uzříš (Jerusaleme) a oplývati budeš,
a divili se bude a rozšíří se srdce tve' (radostí),
když se obrátí le tobě množství moře (to jest

množství národů zámořských a ostrovanů), a síla
národů přijde k tobě. Množství velbloudů přikryje
tě, a dromedaři (na nichž v tamějších krajinách
veškerá skoro doprava se děje) z Madian a Efy
(čili z krajin na Východě ležících) ,' všichni ze
Sáby přijdou, nesouce zlato (aby v Bohu označili
svého Pána) a kadidlo (aby Jemu obětovali jako
Bohu) a zvěstnjíce chválu Hospodinnc skrze do—
konalý, bohulibý život svůj.

-
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Radujme se i my s Církvi, do které jsme
beze svých zásluh již jako nemluvňata byli uve
deni. Snažme se s celým smýšlením iživotem
svým vzdávati Hospodinu chválu i obětovati jemu
zlato poslušnosti, kadidlo modlitby, a myrhy za
pírání sebe, abychom jednou i my jako sv. mudrci
mohli vejíti v říši Pána světla věčného. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Když byli židé v zajetí mezi cizími ná
rody, rozhlásili tam také naděje své v zaslíbeného
Vykupitele, takže skrze ně dověděli se ipohané,
že z domu Jakubova vyjde »hvězda<<, z které
vzejde požehnání všem národům. I uvěřili mnozí
z pohanů v zaslíbení toto, víra ta dědila se od
otců na syny, a pevně se zakotvila i v srdcích
svatých tří mudrců a králů. A proto, když uká
zala se zrakům jich hvězda neobyčejné velikosti
a krásy, jež světlem svým zářila k západu, a dle
vidění blahoslavené Kateřiny Emerichové, ve středu
svém ukazovala podobu děťátka: seznali z toho,
že dávná proroctví o narození Mesiáše se vy
plnila; a proto vydali se od východu k západu
na cestu, aby novorozeného Vykupitele vyhledali,
uctili i obdarovali.
Cesta byla daleka, a proto i velice obtížná
a nebezpečná, poněvadž nebylo tehdy dopravy,
pohodlí a bezpečnosti, jakých máme my v kraji
nách našich. Ale muži ti, láskou k Bohu nadšení,
přemohli všechny obtíže, až druhého roku po
narození Děťátka betlémského dorazili k Jerusa
lemu, hlavnímu městu národa židovského.
2) Leč nastojte! Nové obtíže! Hvězda, jež
je až k městu byla přivedla, náhle zrakům jich
Manna roku církevního.

8
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zmizela. A když se' po městě tázali, řkouce: >Kde

jest ten, který se narodil, král židovskýPc Ne
znamenali žádného radostného překvapení mezi
obyvateli ]erusalema; ba >uslyšev to Herodes
král

— zarmoutz'l

se ——i všecken

_*7erusalem

s ním/<
Lekl se Herodes o svůj trůn, když uslyšel
o novorozeném králi židovském; zarmoutili se
obyvatelé města, bojice se rozličných nátisků od
krále svého, jakožto známého ukrutníka. jestliže
ale sám Jerusalem celý nechce věděti o novo
rozeném Králi a Vykupiteli svém: co má na něm
záležeti cizincům? Neměl—liby se vrátiti jedenkaždý
do své vlasti, a zastyděti se, že tak lehko
nějakým proroctvím uvěřili, a v nové hvězdě hned
hlasatele novorozeného Mesiáše viděli?
0, tak nesmýšleli mudrcové od východu!
Ale neustáli po novorozeném králi se dotazovati,
až poučeni byli slovy prorokovými: »A ty Be
tle'me, země judska'! nz'kolz' nejsi nejmenší mežj
knz'žaal jndskýmz';

neboť .? tebe vyjde pe'voa'a,

kterýž by spravoval lz'd můj z'sraelskýlc
Slovy těmi 'byvše u víře své jen více utvrzení,
vydali se mudrci do Betléma. A hlel že nedali
se zviklati u víře své v připovědi Boží, ani ob
tížemi cesty, ani nevšimavostí židů: Bůh za od
měnu důvěry v Něho, sotva z Jerusalema vyšli,
ukázal jim opět i hvězdu, jež od té doby »před—
c/za'zela je, až z"přz'šedšz' stála nad místem, kdež
bylo Dz'tě.<

Bůh uvedl tedy věrné své, aby mohli patřiti
v milostný obličej Syna Jeho, klečeti u jesli jeho,
klaněti se Jemu.
nosti

A že poddali se s důvěrou vedeni Prozřetel—
Boží zevně, omilostil je Bůh i uvnitř
\,
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světlem Svým, jež duchy jich osvítilo, že v Novo
rozeňátku dokonale poznali Toho, Jenž přijíti
měl. A že v pravdě dokonale Ho poznali, o tom
svědčí dary, jimiž Ho obmyslili; nebo »otevřevše
poklady své, obětovali mu dary: zlato, kadidlo

a myf/mx
Zlato, kov nejvzácnější, dáváno bývá od
poddaných darem králům; králové, obětujíce Je
žíškovi zlato, uznávají sebe poddanými jeho, a Jej
svým Králem.
\
Kadidlo obětuje se Bohu; dým z něho vy—
stupující představuje modlitby věřících,jež k trůnu
nebeskému se vznášejí. Darovali-li mudrcové je
žíškovi kadidlo, znamenalo to tedy, že v Něm po'
znávají svého Boha.
Myrha jest vzácný prášek, z něhož připravují
v krajích východních drahou mast na pomazání
vznešených mrtvých. jestliže mudrcové přinesli
]ežíškovi myrhu na pomazání mrtvého těla: vy
jádřili jemu tím, co o něm věří, že totiž za spa
sení lidstva zemře; a jestli zemře, že tedy jest
i smrtelným člověkem, jako jedenkaždý z nás.
Dary svými tedy mudrci-králové vyznávají,
že Pán ježíš jest naším králem, naším Bohem,
ale i nám rovným člověkem. Kdo jiný mohl jim
toho poučení dáti, leč Sám Bůh?
3. Proč asi konáme my dnes památku svatých
tří mudrců i králů?
Církev velí slavnosti a památky posvátných
událostí konati pro poučení a povzbuzení naše.
jakého poučení máme vzíti ze slavnosti dnešní?
a) Prvé naučení plyne nám z neoblomne' víry
svatých mudrců, a nesbome' důvěry v pomoc
Boží. jako tedy oni nedali se zmásti ani obtížemi
daleké a nebezpečné cesty, ani netečností židů,
ani zmizením vedoucí je hvědy: tak máme i my
*
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věrně při slovu Božím státi, byt bychom nemohli
tajemství svaté víry, právě proto, že tajemstvími
Božími jsou, krátkým rbzumem svým postihnouti;
byt bychom setkávali se s nevšímavostí ilhostej—
ností ve věcech svaté víry a bohulibých ctností
při mnohých křestanech, ba snad i“ při osobách
nad jiné nám milých a blízkých; byť bychom
za vyznávání svaté víry své měli snášeti přemnohé —

obtíže, rozličné potupy, všeliké ústrky, ba snad
ztrátu jmění, zdraví i života, jako svatí mučeníci.
Neboť věrný jest Bůh, a dostojí tedy zajisté pří
povědi Své, kterou zavázal se věrným Svým vy
znavačům, když řekl: »Kdožkoli vyzná Mne před
lidmi, toho i já vyznám před Otcem Svým, jenž
jest v nebesíchc (Mat. 10, 32).
b) Druhé naučení obsaženo jest v dama/z
tří sv. mudrců. jako oni obětovali Novorozeňátku
betlémskému zlato, kadidlo a myrhu: tak máme
obětovati i my Jemu:
předně zlato.
A kterak mohu já dáti zlata, řekne snad
někdo, když zlata ani stříbra nemám, ba i men
ších penízků jen poskrovnu?
A přece, milý příteli! dím, musíš obětovati
]ežíškovi zlato! to jest: to nejvzácnější, co máš;
to jest lásku svou, kterou svatý Bonaventura
zlatem naším nazývá. Miluj Boha nade všecko,
to jest: dávej jemu přednost přede všemi
tvory, ve všech věcech, a obětuješ jemu
zlato. Miluj bližní své pro Boha, že On tak velí,
a jak On velí; miluj duši svou, i tělo své, ale
rozumně, tak abys je k odplatě po smrti při
pr vil: a obětuješ ježíškovi zlato!, Miluj náměstky
Ježíškovy, duchovní představené své, o nichž
Spasitel dí: »Kdo vás slyší, Mne slyší, kdo vámi
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pohrdá, Mnou pohrdá;< a dáváš Jemu v oběť
zlato! Cti Rodičku Boží, svatého Josefa, pomoc
níka v potřebách tělesných; cti přátele Boží, jak
Bůh velí, anebo si přeje: a obětuješ Bohu zlato!
Obětuj i kadidla! To jest vykonávej rád
modlitby své ráno, když den Začínáme; u_večer,
když den končíme. Modli se hlavně v dny ne
dělní i sváteční. . Jednej dle rady sv. Petra:
»Modlitba vaše buď ustavičnáh To jest: při práci
jakékoli, v pokušeních, nesnázích volej stokrát,
tisíckrát pro sebe k Bohu: »Božel milostiv bud'
mně hříšnému! Bože, ku pomoci mé vzezři! Po—

chválena buď nejsvětější Svátost oltářní! Zdrávas
Maria! Anděle Bože strážce můjh a podobně:
a modlitby tvé budou jako vonný dým z kadidla
vystupovati k nebesům.
Obětuj i myrhy, to jest přemálzej zlé sněmí
klonastz.

. což s namáháním i bolestí bývá spo—

jeno: a kolikrát jsi sebe umrtvil, tolikrát smrt
Páně sobě připamatoval, myrhy jsi Ježíškovi
obětoval.
A budeme—litakto Ježíškovi obětovati zlato
lásky — kadidlo modlitby — myrhu zapírání
sebe, nepřemožitelně u víře v_Něho žijíce a ve
všem Bohu se obětujíce: splní se i na nás, jak
dí Písmoo sv. králích, že dle napomenutí od Boha
šťastně vrátili se do vlasti! Bůh bude Průvodčím
naším po cestách života, a uvede nás bezpečně
do pravé vlasti naší, jež jest jen v nebesích.
Amen.

C)

Pro pohodi vánoční.
1. Pohodí vánoční zahrnuje v sobě neděle
a svátky, v nichž připomínáme si život Spasitele
v mládí na zemi, jakož i pokračování života Jeho
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v Církvi jeho. Epištoly té doby pobízejí k ži
votu dle nauk Páně: a evangelia té doby vypra
vují výjevy ze života Páně, a taková podoben
ství, v nichž se děje království Božího zrcadlí.
Pohodí vánoční jest tedy vlastně jen dalším roz—
vinutím slavnosti Zjevení Páně. Dle toho líčí
evangelium:
2. na prvou neděli po Zjevení Páně dvanácti
letého Pána ježiše, plného milosti a moudrosti
u Boha i u lidí, jehož pokrmem jest, činiti vůli
Otce nebeského až do posledního vzdechu života
pozemského. Evangelium
3. na neděli druhou po Zjevení Páně po
pisuje svatbu v Káni galilejské, kde Spasitel první
zázrak učinil, a tak slávu jména Svého do světa
uvedl. Tehdy ale zároveň jaksi slavil svůj sňatek
s Církvi, kterou sice tehdy nestvořil, ale z dítek
Adamových sobě způsobil, přibrav k přesvaté
Rodině nazaretské Svých učeníkův.
Zároveň ale ukázal se Pán Ježíš tehdy i jakožto
nejvyšší kněz, an vodu ve víno proměnil, a tak
i pozdější proměnu vína v Krev Svou' připomenul.
4. V evangeliích od neděle třetí až do šesté,
jež některá leta z části, anebo docela před ukon
čením roku církevního vkládány bývají, oslavuje
se zjevení království Božího na zemi, jak jeviti se
má v srdcích lidských, a jež projevuje se láskou.
O tom podávají naučení také epištoly té doby.
Zejména ukazuje evangelium
5. na třetí neděli po Zjevení Páně, kterak
Pán ]ežíš do kruhu Své sv. Rodiny přijal netoliko
lepší části lidské společnosti, jakými byli učeníci
jeho; ale i ztracené ovce domu israelského, jež
představuje uzdravený malomocný; ano i pohany,
jak ukazuje uzdravení služebníka pohanského set—
níka. Evangelium
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6. na neděli čtvrtou po Zjevení Páně uka
zuje, že říše Páně na zemi nebude

bez bouří

a pronásledování světa, jak se apoštolové nadáli;
ale že Spasitel lodičku Církve uprostřed všech
bouří neviditelné říditi bude tak, aby ukázal, že
ona Jeho dílem jest; a že jí ani brány čili moc
nosti pekelné nepřemohou. Evangelium
7. na neděli pátou po Zjevení Páně dává
na srozuměnou, že Církev na zemi není prosta
všech pokušení i pohoršení, jako Církev vítězná
na nebi; že tedy nesestává ze samých členů vy
volenýchyčistýcha svatých: ale že mezi pšenicí
na zemi trpí Pán do času také i koukol. Evan
gelium.
8. na neděli šestou po Zjevení Páně ko
nečně naznačuje úkol, jaký má Církev Páně na
zemi; aby totiž i při všech překážkách a při všem
odporu se strany ďábla, světa i zkažené přiroze
nosti naší jako zrno horčičné vzrůstala, a útulkem
všech národů se stala.
9. Také jiné svátky, jež do pohodí vánoč—
n_ího připadají, v souhlase jsou s významem jeho.

Slavnost Jména Pána Ježíše naznačuje, že

se Zjevením Jeho zároveň oslavováno býti má
Jméno Jeho, v kterémžto Jménu klekati má
každé koleno nebeských, zemských i pekelných
tvorů (Fil. 2, 10).
Dne 23. ledna koná se slavnost zasnoubení
přeblahoslavene'Panny Marie s panickým ženichem
Josefem, jež jest zároveň obrazem zasnoubení
Moudrosti

Božské

s Církví.

——

Významným způsobem koná se zvláště druhý
svátek marianský v té době, totiž slavnost očišťo
vání Panny Marie čili Hromnic (dne 2. února).
Bez hříchu počatá, a hříchem nikdy neposkvrněná
Bohorodička přišla s Dítkem svým obětovat na
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očištění své, jak předepsáno bylo rodičkám židov—
ským, poněvadž v hříchu rodily. Nemajíc potřeby
očištění, ukázala Panna Maria tak svou neob

mezenou poslušnost oproti zákonu Božímu, a na
učila nás, abychom s podobnou ochotou šíje své
pod jho zákona Božího skláněli. Starý kněz Si
meon vzal Dítko Ježíše do náručí svého,_a nazval
ho »světlem k zjevení pohanům, a k slávě lidu
israelskéhoc (Luk. 2, 32); a proto svěceny bývají
toho dne svíce, s nimiž koná se pak slavnostní
průvod, pamatující na příchod sv. Rodiny do
]erusalema. Svícím těm říkáme ale hromnice
proto, poněvadž 'věřící na modlitby Církve, při
svěcení jich konané, spoléhajíce, v čase hromo
bití a jiných pohrom je rozsvěcují. _
Dále koná se v pohodí vánočním případně
slavnost založení stolcepapežského skrze náměStka
Páně v Církvi na zemi, sv. Petra v Římě (dne
18. ledna); a obrácení druhé/za knížete apoštol
ské/zo, sv. Pavla (dne 25. ledna). Slavnosti ty
mají nám býti obrazem rozhodného prohlášení se
pro Krista, a nadšení pro Církev Jeho.
Památka sv. panny a mučenice Anežky
(dne 21. ledna), jest obrazem nev-innosti i lásky
k Pánu, a svědkem, jaké lilie a růže květou
v Církvi Spasitelově. Konečně koná se památka
sv. Blažeje, biskupa a mučeníka (dne 3. února),
o které udílí se věřícím jménem Církve požehnání,
při němž dvě hořící svíce, v podobě

kříže spo

jené, kladou se žehnaným na hrdlo. Obřad ten
jest jako upamatováním a'povzbuzením, abychom ve
světle sv. víry Spasitele následovali, zejména na
Jeho cestě obětí a kříže, jež již v následujícím ob—
dobí velikonočním na mysl se nám klade.
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Na neděli prvou po Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly.
1. O Spasiteli našem píše evangelista Páně
památná slova, že >číuí! a učil.: Učiti začal ve
řejně v 30. roku věku svého, jako bylo tehdy
obyčeiem u učitelů židovských; ale činiti počal
vůli Boží již od nejútlejšího mládí. Právě dnešní
svaté evangelium popisuje nám, kterak dvanácti
letý spěchal k slavnosti z Nazareta do jerusalema,
tři dny cesty vzdáleného, kamž nebyl posud po
vinen přijíti, a tam vykonal celou pobožnost,
po osm dnů trvající. ]eho horlivost pro službu
Boží již v mládí Jeho jest vzorem, s jakou horli
vostí má zejména mládež do chrámu a k službám
Božím přicházeti. jeho uctivost ku kněžím i učitelům
při chrámu, a jeho poslušnost k Matičce “i k Pě
stounovi jsou zrcadlem, v němž by' se vzblížeti
měly všecky dítky. Kristus Pán tedy celým ži
votem Svým učil, jak bychom se měli k Bohu, k bliž
ním i k samým sobě-chovati, abychom si lásky
a odplaty u Boha získali.
\
2. A podobně dává apoštol Páně v dnešní
epištole naučení, jak bychom i my život svůj za—
říditi měli, abychom opravdovými vyznavači Kri
stovými čili křesťany byli. Idoporouči nám v pří
čině té jisté ctnosti. Píše:
»Bratřz'! Prosím vás skrze milosrdenství Boží,
abyste vydávali těla sva' v občt' živou, svatou,
Bo/zuv!z'bou, rozumnou službu svou.<

Rímany, .jimž píše, nazývá líbezně »bratřic,
jakými křesťané v pravdě jsou, ježto jsou ditkami
jednoho Otce, Boha; a přijímají dary jednoho
a téhož Ducha svatého.
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A ty prosí »skrze milosrdenství Božíc; při
pomíná jim totiž, jaké milosrdenství Bůh jim pro
kázal, že jich údy Církve Páně učinil.
Jestliže ale Bůh tolik milosrdenství i dobroti—
vosti jim prokázal, jsou ovšem povinni, Bohu se za
ně vděčiti. A kterak? Sv. apoštol tvrdí. že tím,
aby vydávali těla svá v oběť živou . . .c Židé i po

hané přinášívali krvavé oběti ze zvířat mrtvých;
vy ale, praví apoštol Páně, máte tělo své oběto
vati, a sice tak, aby na živu zůstávalo, a bylo
tedy obětí »živom; to jest: máte veškery údy
těla svého zasvěcovati službě Boží; tedy jich po
svěcovati, čili »obětí svatou: činiti. aby byly
Bohu milé, čili obětí »Bohu libouc.
A tak máme činiti i my, a tak konati »službu
rozumnouc ; nebot“po rozumu zajisté jest, abychom
i my tělo se všemi údy jeho službě Boží zasvěco
vali; sebe samy spíše nežli statky své Bohuvoběť
přinášeli, ježto i Kristus Pán, člověčenství za nás
na se přijav, v oběť přinesl ho na spasení naše.
Rozumnou jest služba taková také proto, poně
vadž, neslouží-li kdo s tělem svým Bohu, ale
světu: snad nashromáždí statků; ale ty jemu
zase smrt vezme, a svět jím naposled pohrdne.
Kdo ale Bohu v službu rozumnou vydává tělo
své: naskládá si u Něho poklady pro věčnost,
jichž ani zloděj neukradne, ani rez nesežere, ani
smrt neodejme!
O pravdě těchto slov přesvědčil se jasně jistý
muž, jenž po celý život svůj statky pozemské na
shromažďoval, a na službu Pánu Bohu zapomínal.
Když se na smrt roznemohl, svolal k sobě všechny
domáci, a prosil je, aby mu pomohli, když on až
posud tolik pečlivě se staral o ně Ti ovšem po
moci nemohli. Prosil tedy manželku i dítky, pro
něž byl se zvláště lopotil, aby mu pomohli v hrozné
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chvíli jeho; ale i ti s velikým pláčem doznávali:
My bychom vám velmi rádi pomohli, ale ne
můžeme! I zvolal onen ubohý starostlivec: »Hle,
nyní v hodině odchodu mého na věčnost nikdo
pomoci my nemůže, leč Bůh, o Něhož jsem posud
skoro nedbali O, kéž bych byl aspoň polovic
prací svých věnoval Bohu: oč šťastněji bych nyní
umírallc
3. Aby oběť těla našeho ve službě Boží byla
v pravdě rozumnou a Bohu libou: třeba, abychom
tělo Bohu obětovali v poddanosti ducha; a pak
abychom duc/za z' těla Bohu obětovali pospolu.
Proto píše dále svatý apoštol:
»A nepřz'podobňujtese tomuto světu: ale opravte
se 7) nor/ate“smyslu svě/zo, abyste zkusili,

která

]iesl vůle Boží dobrá a lz'bezná a dokonalá.:
Dvou věcí domáhá se sv. apoštol. Předně,
abychom od duše své vzdalovali vše to, co
ji poskvrňuje; čili abychom nejednali dle zhoub
ných příkladů světáků. A za druhé, abychom
obnovili smysl svůj, čili přetvořili ducha svého
dle zákonů ]ežíše „Krista. Neboť svět jest měnivý;
koho dnes haní a tupí, zítra oslavuje; a naopak.
Svatý Norbert nebyl by se snad světcem stal,
kdyby ho svět nebyl napřed pohaněl. Teprve
potom mu dal výhost, tělo své se žádostmi jeho
podrobil vedení ducha, a s duchemi s tělem pak
sloužil Bohu až do smrti co nejdokonaleji, až si
zasloužil korunu života.
4. Avšak těm, kdo Bohu věrně sloužiti se snaží,
hrozívá kruté nebezpečí, aby totiž, porovnávajíce
způsobu života vlastního s jinými, neupadli vpýchu,
kterou i andělé v nebi se provinili, & pro kterou
na věky zavržení jsou. Pýcha zajisté jest hrobem
veškeré ctnosti. A proto, aby milých svých od
pýchy uvaroval, píše dále sv. Pavel:
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:Nebot' pravím skrze milost, kteráž mz“da'na
jest (t. j. vedle úřadu svého apoštolského dávám
napomenutí) všechněm, kteří jsou mezi vámi:
abyste nemyslili (o sobě) -více, než sluší mysliti;
ale abyste myslz'li k střídmosti, a jakož Bůh jed
nomu každému ndžlil míru víry.:
Křesťané v Rímě měli mezi sebou jakési roz
míšky proto, že ti, kteříž před obrácením svým
na víru byli židé, domnívali se číms lepším býti,
nežli ostatní, kteří dříve byli pohany. ,
A proto je sv. apoštol napomíná, aby se
jedni nad druhými nevynášeli, ježto jedni i druzí
z pouhého milosrdenství Božího křesťany se stali;
a proto aby o sobě smýšleli '»střídměc čili po
korně; a aby jedenkaždý působil dle vloh, statků
a postavení svého na tom místě, kam ho Bůh
postavil, pro čest Boží a pro spásu duše i těla
svého.
5. Tedy upřímnou, bratrskou svornost klade
sv. Pavel Rímanům i nám na srdce. A tu tím
snáze zachováme, budeme-li se navzájem považo—
vati jakožto údové jednoho celku, čili jednoho
těla, jehož hlavou jest Kristus. A proto dí sv.

apoštol:
»Ncbo jako v jednom těle mnohe' údy máme,
ale nemají všichni údove'jednostejne'ho díla: tak
jsme mnozí jedno tělo v Kristu, všichni pak
jeden drnhc'ho údove', v Kristu Pa'nzc našem.:
V těle každém mnoho jest údů, jež rozličná
díla konají: Ruce pracují, nohy nás z místa na
místo přenášejí, oči cestu ukazují atd. A tak po
dobně jest i v duchovním Těle Ježíše Krista. Ně
kteří křesťané jsou biskupy, jiní kněžími; jiní
otcové rodin, jiní učenci, úředníci, řemeslníci,
dělníci . . . ale všichni mají sobě navzájem v těles

ných i duchovních potřebách pomáhati, jako
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údové v těle jednom navzájem si slouží a pomá
hají. Kdo by nechtěl tak činiti, podobal by se
údu v těle, jenž by síly těla jen sám p o sebe
míti i užívati chtěl. Tak by ale netoliko ostat
uích údů vyhubil, ale při tom i sám zahynul.
Zkoumejme se tedy, rozmilí v Kristu! jak
jsme si až posud v životě počínali! Zdali, jsouce
křesťany, jakožto vyznavači Krista Pána tělo své
v oběť Bohu jsme přinášeli, pod vedení ducha je
skláněli, s duchem i s tělem Bohu sloužili, pýchy
a domýšlivosti ďábelské se chránili, a svorně se
svými spolubratry pro čest Boží působili. Jestli
ukazovali jsme se vždy věrnými služebníky Páně,
vyplní se zajisté i na nás přípověď Jeho, že »kde
Pán jest, tu i služebník Jeho věrný bude.: Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Dnešní sv. evangelium vypravuje

nám

o pouti sv. Rodiny zNazaretu do chrámu vJeru
salemě. Dle předpisů Starého Zákona povinen
byl každý dospělý a zdravý žid přijíti ku slav
nostem do Jerusalema, kdež byl jediný chrám
židů. Scházeli se tedy poutníci ze všech stran, po
silnicích i cestách, ku slavnosti beránka veliko
nočního, do chrámu v městě Davidovu, zpívajíce
i modlíce se. Uprostřed nich kráčela i sv. Rodina.
Ač Ježíšek, jakožto pacholík teprve dvanáctiletý,
nebyl ještě ku pouti zavázán: vyžádal si přece od
Svých pěstounů, aby směl s nimi jíti, ježto chtěl
býti Učitelem netoliko lidí dospělých ve Svém
věku dospělém, ale i Učitelem dítek ve Svém
dětství, jak by dle příkladu Jeho i ony chovati
se měly!

_

2. Spěchal tedy Ýežzířekdo domu Otce Své/za
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nebeské/zo, a sice s radostí velikou, že mohl Ho
tam uctiti jakožto člověk. Nepobyl tam od doby,
kdy Ho Matička Jeho v chrámě obětovala, a
Simeonovi na ruce položila. Vždyť každé dítě ra
duje se velmi, může-li po letech vrátiti se do
milovaného domu otcovského.
Ježíškovi rychle míjely dny při slavnosti, jež
trvala celých osm dnů. Věděl, že po slavnosti
budou chtíti pěstounové Jeho, aby se s nimi
vrátil do Nazareta. Aby jim odříci nemusil, bez
jich vědomí zůstal ještě v chrámě, aby tu déle
s Otcem nebeským se pokochati, i také dítkám
příklad dáti mohl, jak mají na místě Božím ná
božně se chovati, a výklady kněží s pozorností
sledovati.
O, jak zahanbuje Ježíšek, "Jenž ani osmidenní
pobožností unaviti se nedal, tak mnohé, kteří ne
osm dnů, ani osm hodin, ale ani té půl hodiny
celé při nejsvětější oběti vydržeti nemohou! Kristus
Pán spěchá až z Nazareta do chrámu Jerusalem
ského, ač nebyl ještě k pouti takové povinen, a
ač cesta z Nazareta do Jerusalema byla obtížná
a trvala tři dny; a mnohý má do kostela snad
sotva čtvrthodinky, ba snad i varhany a zpěvy
z kostela slýchá v příbytku svém: a přece nepři
chází do domu Otce svého nebeského, aby Ho
tam uctil, Jemu za dosažená dobrodiní poděkoval,
a nových se tam hodným učinil!
Kristus Pán opouští pro Otce nebeského až
i milovanou Matičku Svou, a pečlivého pěstouna
Svého; a tak mnohý nechce opustiti své zábavy,
hříšného výdělku, aby mohl přijíti do chrámu
Páně! Běda takovým! Spasitel'náš praví : Kdo by
miloval otce, matku, manžela, dítě, pole, dům
anebo cožkoliv jiného na světě více nežli Mne —

není Mne hoden!
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3. Přeblahoslavená Panna a sv. Josef nezna
mena/i

i/med,

že Yežz'še/ě nešel & nz'mz' nazpět.

Byl totiž již tehdy obyčej, jaký při řádných pro
cesích křesťanských posud platí, že muži chodili
v průvodě pospolu, a ženy také pospolu. Přibylo-li
na daleké pouti některé dítko do průvodu, šlo
buď s otcem, anebo s matkou. Tak se přihodilo,
že na zpáteční cestě blahoslavená Panna se do
mnívala, že Ježíšek kráčí se sv. Josefem; sv. Josef
ale zase myslil, že Ježíšek putuje se Svou Ma
tičkou. Teprve když den cesty od Jerusalema
urazili, a u večer k noclehu se zastavili, zpozoro
vali, že Ježíšek nešel ani sjedníni„ani s druhým,
ba ani s nikým z příbuzenstva. O jaký to meč
bolesti pronikl Srdce přeblahoslavené Bohorodičky,
když první noc musila tráviti bez Božského Dítka
svéhol
Čím kdo více koho miluje, tím větší bolest
má z/toho, když ho ztratil. Mnozí pro ztrátu
osoby milované izšíleli, anebo mrtvicí raněni
k zemi skleslil
A Rodička Boží neztratila člověka obyčejného,
ale Syna svého, Jenž byl i Synem Božím, a na
Němž celé její srdce lpělo!
Jestli ale bolest ze ztráty někoho jest důkazem
o lásce naší k němu: jak málo miluje asi Ježíše
Krista ten, kdo se nermoutí proto, že Ho skrze
hřích ztratili Mnohý ale běduje nad“tím, že přišel
o korunu, o kus šatu, o pěknou knihu, o kus
dobytka, o věno zdraví, čest: ale ani si nevšímá
toho, že ztratil přátelství Ježíše Krista! Jestliže
ale kdo Boha nemiluje: kterak ' že Jemu čehos
z lásky učiní? A jestliže Bohu z lásky neslouží:
kterak že jsi u Něho odplatu věčnou vyslouží?
4. Že Řadička Boží pro ztrátu Syna'čiěa
svě/zo nesmíme byla zkormoueená, z toho vysvítá,
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že spatříc Jej opět, plná úzkostí řekla: »Synu,
proč jsi nám tak učinil?< Jestliže ale Bohorodička
nesmírně se rmoutila, když Pána Ježíše bez své
viny ztratila: jak mnoho měli bychom se rmoutiti
my, jestliže jsme Ho ztratili pro svou vinu!
A kdo nám teprv poví, co budou trpěti od
souzenci v pekle, jak hrozný červ zlého svědomí
bude jich tam užírati, jako horoucí plamen bude
je tam _stravovati proto, že skrze svou vinu, své
hříchy byli od Něho odloučenil I budou nesmír
ných muk okoušeti po celou věčnost, poněvadž
nechtěli na krátko želeti na světě, že dobrovolně
Krista Pána se zřekli.
5. Uvažme také, proč a kdy svatí pěstounove'
?ežiška ztratili:> Byly toho příčiny tři.
a) Ztratili Ho, ne na cestě do Jerusalema,
ale když ?erusalem opouštěli. A tak také i my
neztrácíme Boha, & neopouští On nás, pokud pro
Něho a Jeho svatý Jerusalem, čili pro věci Božské,
horlíme: ale počíná od nás ustupovati, když
v horlivosti pro čest Boží ulevujeme, a vlažnými
se stáváme; když bez rozvahy a bez lítosti všed
ních hříchův se dopouštíme. Sv. Augustin dobře
řekl: Podej ďáblu vlásek; a on připojovati bude
vlásek ku vlásku, až si z nich splete mohutný
provaz, za který tě jako otroka potáhne za sebou
do pekla. To jest: počni Bohu býti nevěrným
v malých věcech, ďábel tě svede vždy ku větším,
až tě k nekajicnosti a do pekla přivede!
b) Ztratili sv. manželé Ýežíška, když se do
mnívali býti v bezpečnosti a Ně/zo. Sv. Josef myslil,
že jest u Panny Marie, a ona zase se domnívala,
že Ho opatruje sv. Josef. A tak pádu nejbližším
bývá, a Pána Ježíše nejsnáze ztrácí, kdo sám
o sobě myslí, že-jestiť dosti silným a bezpečným
proti pokušením. Kdo si o sobě myslí, mohu si
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příkladně dělati známosti s osobami druhého po—
hlaví; mohu všetečně pohlížeti na ně; poslouchati
jich lichotivých řečí; mohu navštěvovati zábavy
lehkomyslných lidí; čítati nevěrecké nebo oplzlé
knihy, a neuškodí mi to: kdo takto smýšlí a bez
pečným se cítí, zahrává si jako s ohněm, a při
prudším pokušení hluboce klesá, Pána Ježíše ztrácí.

c) Ztratili svatí pěstounow' Pána ?ežz'še ko
nečně z) lomozu veliké/za města ýez'usalema. Pokud
žiliv zátiší v Betlémě i Nazaretu; pokud žili opu
štění v cizině, byl jím Pán Ježíš stále na blízku;
ale v hluku velikého města ztratili Ho. A tak se

posud děje. Leckterý jinoch, leckterá dívka do
stali dobrého vychování u pečlivých rodičů, a byli
vzory nevinnosti, pracovitosti, poctivosti a zbož
nosti, pokud žili v úkrytě svých chaloupek; ale
když přišli lehkomyslně do velikých měst, bez
řádných vůdců, stali se oběti svůdců, ztratili
ctnost, ztratili Ježíše Krista, a kráčejí i budoucí

zkáze vstříc!
6. Když v nevýslovné úzkosti srdce svého
Panna Maria řekla Synáčkovi svému: »Synu, co

jsi nám to učiní/Pa odpověděl jí On taktéž otázkou :
»Zdali jste nevěděli, že já v těch věcech, které
jsou Otce Mého, musím býti Pc
Nikdy nemilovaly se dvě duše tak vroucně,
jako milovala Bohorodička Syna svého, a jako
On miloval ji; ale oběma výše šla vůle Otce nebe
ského, nežli jich láska. Proto, když Pán Ježíš
otázkou Svou na tuto jich lásku k Bohu Otci
upozornil, Panna Maria mlčky se podrobila, do
vůle Boží se odevzdala, Bohu Otci oběť svého
srdce mateřského s ochotou přinesla;
Když modlíváme se růženec radostný, a v něm
tajemství, »kterého jsi Panno v chrámě nalezla,<
pamatujme na tuto odevzdanost Bohorodičky, od
Mauna roku církevního.

9
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ní se učme vše milé i odporné z rukou Božích
přijímati, při tom Pánu Ježíši vždy a všude věr
nými býti, abychom se sv. Rodinou jednou i v nebi
v blaženosti věčné spojeni byli. Amen.

Na neděli druhou po Zjevení Páně, a na slav
nost nejsv. Jména Ježíš.
I.

Výklad epištoly.
Dnes čítávse podruhé sv. evangelium o Jménu
Pána Ježíše. Cetli jsme o něm v den obřezání
Páně. V týž den ukázal se Pán Ježíš jakožto po
tomek Abrahamův, an obřízce se podrobil; a přijal
jméno Ježíš, čili česky »Spasitelc, jež„-_snebe Mu
bylo dáno, a od anděla zvěstováno prvé, nežli
v životě Panny Marie počat byl. A dnes opětně
oslavujeme to přesladké Jméno, 'připomínajíce
sobě, kterak Syn Boží skrze skutky Své jména
Spasitele či Ježíše Si zasloužil; a proto také čítáme
v evangeliu nedělním o prvém Jeho zázraku v Káni
galilejské, kde vodu ve víno proměnil; a o prvém
zázraku, jejž apoštolové Jménem tím učinili při
chrámě Jerusalemském.
Tam býval žebrák od narození chromý, jejž
sv. Petr ujal za ruku a uzdravil slovy: »Ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choďlc Když
pak stalo se z toho veliké vzrušení mezi četně
shromážděným lidem, sv. Petr odmítl od sebe
všecku pochvalu i oslavu, kterou jemu vzdávati
chtěli; ale prohlásil slavně, jak vypravuje dnešní
epištola sváteční: »Muži israelští, co na nás hle
díte, jako bychom my mocí svou byli tohoto
mrzáka uzdravili? Ne mocí svou, ale skrze jméno

—131—
Pána našeho Ježíše Krista, kterého vy jste ukřižo
vali, a Jejž Bůh vzkřísil z mrtvých, stojí tento
před vámi zdráv. A není v žádném jiném spasení;
nebo není dáno jiného jména pod nebem lidem,
skrze kteréž bychom měli spasení býti.:
Jak bychom ale mohli i měli spasení svého
skrze Krista Ježíše dosíci, o tom obšírněji vy—
kládá sv. apoštol Pavel v dnešní epištole nedělní.

Táž jest pokračováním epištoly neděle předešlé,
v které sv. apoštol ukázal, že Kristus Pán jest
naší Hlavou, a my všichni pospolu jako údové
Těla Jeho. Nyní ale dále výklad rozpřádaje, uka
zuje, jak se máme jakožto údové Těla Páně také
chovati, a to:
1. jedenkaždý v povolání svém vlastním; a
2. k spolubližním vůbec.
1. [ píše: »Bmtřz'! Máme deny rozdílné podle
milostí, kteráž dána jest míru;: to jest: Jeden—
každý z nás má v duchovním těle Kristově jiné
práce i úřady přikázány, jež má věrně plniti, po
dobně jako v každém těle jeden úd napomáhá
druhému. I uvádí sv. Pavel ty rozličné povinnosti
zejména, jež nebeský Hospodář jednomu každému
ukládá, a naléhá na plnění jich řka:
»Buďto (tedy že komu Bůh svěřil úřad) pro
roctvz', (konejmež jej) dle pravidla víry.: Slovem
proroctví nevyrozumívá ale tak předpovídání
budoucích věcí, jako spíše kázaní a vysvětlování
vůle Boží. Kdo tedy ustanoven jest k tomu, úřad
učitelský při jiných konati, má úřad svůj konati
dle pravidla víry, čili ve shodě se sv. vírou, jak
ji Bůh zjevil; a ne dle nějakých domněnek a vý
myslů lidských, jako činí lžiproroci a kazitelé
sv. víry.

Dále napomíná sv. Pavel: »Buďta (že Bůh
komu svěřil) úřad, (zastávej on jej) v poslu/zo
*
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va'm';c to jest: Kdo přijal od Boha úřad, aby
posluhoval při mši svaté, udílením svátostí a že—

hnáním lidu: bud pilným v posluhování a konání
úřadu tohoto.
A nědo učí, (pracuj)

?) učení,:

atsi kněz

anebo nekněz; a jestli má kdo povinnost, jakožto
představený ostatních, podřízených napomínati
i kárati: věz, že »kdo napomz'na', (pilen má býti)
fu napomz'na'm'.:

A kdo povinnost má, jakožto jáhen, aby
almužny a milodary chudým rozdílel: věz, že
nědo uděluje, (udělovati má) ve sprostnostz',< ne
ohlížeje se totiž na osoby, ale na jich opravdové
potřeby; a nehledaje za námahy své ani chvály,
ani zisku, leč odplatu u Boha!
A nědo jest představeným (jako biskupové
a kněží v Církvi, anebo světští hodnostáři ve
věcech pozemských: věztež, že spravovati své pod
řízené mají) : pečlivoslz',c aby svým podřízeným
ukazovali cestu k spasení.
-A nědo čz'm'milosrdenstvz'(zejména příkladně
kdo dobrodiní udílí nemocným, čiň tak) : veselz'mc
čili s vlídností, a ne s nechutí, nevolí, výčitkami!
At má tedy kdo, jakožto úd Těla Páně,
úřad, zaměstnání, anebo povolání jakékoliv, jeden
každý právě ve svém povolání má býti věrným,
aby se stal hodným zaslíbení Hlavy své, Krista;
není možná, jinak života věčného dojíti, ježto »není
zajisté jiného jména pod nebem dáno lidem, skrze
něž bychom mohli spasení býtilc
A jako nemají rozličné údy jednoho a téhož
těla tentýž úkol, ale každý má úkol jiný, an
jeden vidí, druhý slyší, třetí hmatá, čtvrtý cítí atd.,
tak také rozliční lidé mají rozličné úkoly na světě;
ale jedenkaždý _má ve svém povolání povinnosti
právě téhož svého povolání, jakožto biskup, hebo
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kněz, nebo úředník, nebo řemeslník, nebo dělník,
nebo pán, nebo služebný, věrně a svědomitě
plniti, věda, že komu Bůh více svěřil, od toho
že bude také při účtování více požadovati; a že
komu svěřil hřiven jen málo, snad jen jednu, od
toho že bude také méně požadovati, aby ho v od
—platu přijal do nebe. Zejména má ale jedenkaždý
péči míti o nejbližší své a domácí, jak dl svatý
apoštol: »Nebo jestliže kdo domu svého spravo—
vati neumí, kterak bude o Církev Boží péči
mítiřc (I. Tim. 3, 5).

2. V druhém oddělení dnešní epištoly při
chází ale sv. Pavel k povinnostem, jež máme
všichni křesťané -vůbec k sobě navzájem, bez
ohledu na své povolání, věrně plniti, a tak nebe
si zasluhovati. Všechny ty povinnosti sbíhají se
ale v jednu, jež slove — láska, jak krátce při
kazuje Bůh: »Miluj bližního svého, jako sebe
saméholc A tato křesťanská láska má se při nás
jeviti rozmanitými způsoby v obcování s bližními.
A proto sv. apoštol píše:
Milova'nz' bud' bez pokrytstw'; čili milovati
musíme bližní své netoliko na oko, a potají snad
jim ubližovati a úklady strojiti; ale milovati máme
je upřímně; a to tak, jak praví sv. apoštol,
»majz'ce ?) nenávisti z/e', držíce se dobré/zoe; to

jest: nesmíme nadržovati bližnímu ve věcech zlých;
nesmíme schvalovati jemu chyb a hříchů jeho;
ale máme ho slovem i příkladem naváděti k do—
brému, čili ku věrnému plnění vůle Boží. _

Při tom láska bratrská neruší rozdílnosti
stavu, jak tomu chtějí pošetilí socialisté, a není
na újmu povinné úctě ku představeným, ale
zušlechťuje ji. Proto dí sv. apoštol: »Lás/eou bratr—
skou vespolek se milujz'ce, uclz'wstz' vespolek se
předcházejí/e !:
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Avšak pravá láska nepřestává na uctivosti a
zdvořilosti ve slovech: nýbrž musí se jeviti i ve
skutcích; pročež sv. Pavel dí: »V pečování ne
!enujtelc Upřímný spolubratr i na sebe zapomíná,
aby jiným pomoci mohl; a tak prozrazuje, že jest
»jako Dne/zem vroucí;< že v nitru jeho plápolá
oheň sv. lásky, jež ho pobouzí, aby »Pa'nn nebes

věrně sloužil. :
Cině ale tak,_ prospívá netoliko jiným, ale
isobě, ježto »radnje se 7) naději,: že odplaty
věčné najde u Boha; a tato vnitřní útěcha působí,
že ani v souženích mysli neztrácí, ale jest »v son
žení trpělivým,c věře tomu, co praví sv. apoštol
jinde (Rím. 8, 18), »že utrpení toho času nejsou
rovna budoucí slávě, kteráž se zjeví v nás!:
A k tomu posiluje ho i nad jiné vydatný pro
středek, totiž »nstam'čná modlitba,: jež jej k nebi
pozdvihuje, a již napřed blažeností nejčistší opojuje.
A když takto sv. apoštol povinnosti kře—
sťanské lásky všemu vůbec připomenul, dopo
roučí ještě zvláště podporování chudých a potřeb—
ných, slovy: »V potřebách se svatýmí (totiž kře
sťany) se sdělnjíce, pohostinství ochotně prokazu
jíce',c především tedy věrným křesťanům; ale ruka
naše nemá býti uzavřena ani nepřátelům, jak dí
sv. apoštol: »Dobrořečte těm, kteříž vám proti
venstzzí činí; doorořečte a nezlořečteh
Obraz pravého milovníka bližních jeví se
dále i v tom, že snaží se míti upřímný soucit
s bližními; a proto »mduje se s radujz'cínzi, a
pláče s plačíeímz'.: Dále v jednostejností čili ve
svornosti se všemi žíti se snaží; a proto vší
vysokomyslnosti se varuje, a k nízkým a prostým
dobrotivě se ponz'žuje, jak učil Pán slovem iskut—
kem: »Uěte se ode Mne, nebot já jsem tichý
a pokorny' Srdcem!
\
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Tak tedy vylíčen obraz dokonalého křesťana,
jenž ví, že není jména pod nebem, v němž bychom
měli spasení býti; a povinnosti křesťanské vůbec,
ale ve svém povolání zvláště co nejsvědomitěji
plní, aby také i skutečně dosáhl spasení jehož
Bůh skrze Syna nám slíbil; a v lásce, kteréž se
byl na světě naučil, po celou věčnost v nebesích
se svýin Spasitelem pokračoval. Amen.
lI.

Výklad evangelia.
l. Konáme dnes slavnost nejsvětějšího Jména
Ježíš, o němž svatý Pavel píše, že »v Něm kle
kati má každé koleno nebeských, zemských i pe
kelnýchc (Filip. 2, 10). I máme se jemu ovšem
kořiti i my. Abychom blahodárných účinků vzý
vání Jména Pána Ježíše tím spíše okoušeli, vy—
zývá nás Církev svatá, abychom dnes aneb v ná
sledující týden zkroušeně knězi z hříchů svých se
vyznali, a s Pánem Ježíšem Samým v hodném
svatém přijímání se spojili. A aby horlivost naše
více se roznítila, a láska ku Pánu ]ežíši mocněji
vzplanula, uděluje Církev svatá z pokladů nebe—
ských plnomocné odpustky, čili odpuštění všech
časných trestů, kterým bychom se buď v tuhém
pokání na světě aneb v hrozných mukách v ža
láři očistcovém po smrti i po svaté zpovědi pod
voliti musili. Uděluje Církev odpustky plnomocné
dnes všem těm, kdož s pravou nábožností svá
tosti přijmou, a mši svaté přítomnými jsou.
2. I vypravuje se oslava Jména Pána ]ežíše,
jež prvně skrze svaté apoštoly Petra a Jana se
stala, v dnešním posvátném čtení. Petr a Jan šli
totiž dle obyčeje svého do chrámu jerusalemského
pobožnosti své konat. Před branou chrámovou
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byl žebrák člověk, jenž od narození svého byl
chromým. Ivztahoval i oproti nim ruku svou,
aby dárek nějaký obdržel. Petr, pohleděv naň,
řekl: »Zlata ani stříbra nemám; ale co mám, to
ti dám! Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského
vstaň a chodlc Potom ujal ho za ruku pravou a
poz'dvihl. A v tom okamžení chromý žebrák vy
skočil z místa svého úplně zdráv, velebil Boha a
přidal se k apoštolům. Což když zpozoroval lid,
přidával se v zástupu ku svatým apoštolům; načež
Petr—oslovil ho slovy: »Muži israelští, co se di
víte, anebo co na nás hledíte, jako bychom svou
silou aneb mocí byli učinili, aby tento chodil? . . .
Bůh oslavil Syna Svého Ježíše, kteréhož vy jste
vydali (na hroznou smrt) . . . knížata lidu, a starší
slyšte! . .. Ve jménu Pána našeho ?ežz'še Krista
Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, jehož
Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze Toho stojí tento
před vámi zdráv*)!<
3. Dnešní svaté čtení sváteční ohlašuje první
oslavu jména Pána ježíše skrze apoštoly; a ne
dělní evangelium oznamuje zázrak, jímž Pán ?ežz'š
Sám poprvé ýmo'no Své oslavil přede vším lidem
na svatbě v Káni Galilejské. Zároveň ale idruhé
jméno, nám katolíkům nejlahodnější, jméno pře
blalzoslaveno' Bohorodičky : jmo'nem Pána ýežzíše
se pojí, abychom oběma vzdávali úctu nejvybra
nější: Pánu ježíši pro jeho moc a nesmírnou
dobrotivost; Panně Marii pro její mateřskou péči
a nevyrovnatelnou moc přímluvy její!
Ibylo třeba, aby Pán ježíš poznati se dal
napřed ovšem svým učeníkům, jichž si byl
k dílu Svému učitelskému přibral; učinil tak tedy
v Káně. Kána Galilejská byla městečkem v Gali
*) Skut. apošt. 3. a 4. kap.
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leji, blíže moře genesaretského, vzdálená asi čtyry
hodiny cesty směrem východním od Nazareta,
kde byl Pán Ježíš mládí Své strávil. Či svatba se
v Káni konala, známo nám není. Snad byli sva
tebčané příbuznými, anebo dobrými sousedy Pána
ježíše, že nejen jeho, ale i přeblahoslavenou
Matku ]eho Marii, ba i učeníky jeho pozvali.
4. Že přijal Pán Ježíš se Svou Matičkou
pozvání ku hostině, soudíme z toho právem, že
i my smíme někdy při nějaké zvláštní slavnosti
přátele své sezvati i nad obyčej jich pohostiti
proto, abychom si vzájemnou lásku osvědčili, a
svazky přátelství utvrdili; nikoliv nemá se ale tak
díti pro pouhé jídlo, pro nemírné pití, lehko—
myslné tance, anebo docela za peníze cizí a —
na dluh! Na takovou hostinu nebyl by Pán Ježíš
s Pannou Marií pozvání přijal.
'
5. Že právě na svatbu přijal Pán fřežz'š
pozvání, stalo se proto, aby poctil řádný stav
manželský, od něhož závisí blaho netoliko jedno
tlivých rodin, ale i celých _obcí, národů, říší. Pán
ježíš přijímá ale pozvání na svatbu posud, an
o stavu manželském se vyjádřil: »Co Bůh spojil,
toho člověk nerozlučuj!( ajindy: »Kde jsou dva
nebo tři shromážděni ve jménu Mém: jsem já
uprostřed nich.*)c Přijímá pozvání Spasitel na
svatbu lidí takových, kteří za svobodna počestně
žili, při volbě manžela neohlíželi se tak na slíčnou
tvář, lepou postavu, dovednost v tanci a dvořenl:
nýbrž na počestnost, zbožnost, bohulibé mravy.
A pak On jako třetí uprostřed manželů milostmi
svými vody tohoto života proměňuje ve víno ra—
dosti a spokojenosti na světě, a přeblaženou od
měnu po smrti.
*) Mat. 18, 20.
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Nepřijímá ale Spasitel pozvání k takovým,
kteříž jen z nízké žádostivosti po druhém pohlaví
baži, hříšné známosti si činí, snad před sňatkem
hanebně, jako ta němá tvář spolu souloží. Pro ty
a takové nechystá předobrotivý Spasitel štoudve
vína k oblažení, ale štoudve, které provinilci budou
musiti naplňovati — slzami! Nebo tací připravují
si rozličné muky a strasti pro život pozemský, a
tím více pro život záhrobní!
6. Svatebčané v Káni byli asi chudí, neboť
došlo jim víno, jimž chtěli hosty uctiti. >Nemajz'
m'nac, oznámila Bohorodička Pánu Ježíši. Nikdo
ji o přímluvu nežádal; ona sama, sotva rozpaky
svatebčanů zpozorovala, již upozorňuje Božského
Syna svého na nedostatek, z pouhé vlídnosti a
lásky. A ani neprosí, a přece vyslyšení došla pro
svatebnikyl Což učiní ji k vůli Božský Syn její
teprve, když prositi Ho bude? 0, v pravdě, že
není slýcháno, aby se byl kdo k Bohorodičce
o pomoc utekl, a oslyšen byl! napsal sv. Bernard
již před šesti sty roky . . .
7. »Co Mně a tobě jest — žena?“ odpověděl

Pán Ježíš. Nebyl tak snad nezdvořilým ku Své
Matce, ježto v řeči._aramejské, v které Pán Ježíš
rozmlouval, znamená ženo tolik jako >panic.
»Nepřz'šla hodina ma',< pravi dále, ježto Boha
prosbami svými nemůžeme nutiti, kdy a jak by
nám pomáhati měl; ale On Sám činí vždy vše
časem Svým; smilování Jeho má své vlastní doby;
ale když bývá bída nejvyšší, bývá pomoc Boží
takénejbližší, když vroucně za ni prosíme.
8. Panna Maria zajisté věděla, že Božský Syn
její pomůže, i jak pomůže. Kterak to mohla vě
děti? Již anděl Gabriel pozdravil jí slovy »Zdrávas
Maria, milostí plnác; byla tedy milostmi Božími,
a tudíž zajisté i duchem prorockým naplněna.
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A proto velela sluhům při svatbě, »cažkolz' vám
řekne,

učiňte !<<

Mělo li býti svatebníkům zpomoženo, velí
Matka Boží poslechnouti Syna jejího. A to týká
sei nás. Chceme-li, aby Matička Boží vroucně se
za nás přimlouvala, a Pán ježíš dle milosrdenství
Svého nám pomáhal: musíme jej poslouchati,
tedy přikázaní Boží i Církve jeho věrně plniti.
9. A šest štaudw' vína dal Spasitel hodov
níkům. Proč tolik mnoho? Dal hojně, jak se na
Krále slušelo, jímž býti se ukázal; aby odvděčil
se za pohoštění Sebe — panenské Matky své i ——

učeníků Svých! A tak podobně přehojně od
plácí těm, kdož na místě jemu dobře činí třebas
nejmenším z bratří jeho, totiž chudým — uctívají
Matku jeho — podporují biskupy a kněze, dědice
učenníků jeho, aby mohli chléb slova Božího vě
řícím lámati, svátostmi přisluhovati, pro čest Boží
a blaho bližních snáze působiti!
Učeníci spatřivše prvý zázrak Mistra svého,
>uvěřz'lz' v Nělza<<. O, kéž bychom

i my u víře

v ježíše Krista se utvrdili, nejsladší jména jeho a
Matičky jeho slovy i skutky zde na světě vše
možně uctívali, a k oslavě jich také v království ne
beské jednou povoláni býti zasloužili! Amen.

Na neděli třetí po Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly.
V dnešní epištole pokračuje svatý Pavel v po
učování Římanův i nás o povinnostech, jež máme
konati, chceme-li dobrými křesťany netoliko slouti,
ale i v pravdě býti. Zejména vykládá o tom,
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kterak se máme chovati ke svým protivníkům,
abychom s nimi v míru žíti mohli. I učí, že jest
třeba, napřed všeho se vystříhati, čím bychom
mohli vůbec nepřátelství roznítiti, an píše:
1. Bratří ! nebuďte opatrní sami u seběhl
To jest: nebudte domýšliví, tak abyste sami
sebe za lepší jiných měli, a proto jinými pohrdali.
Kde jest pýcha, tam jest i konec jednómyslnosti,
jak i Písmo svaté svědčí slovy: »Mezi pyšnými
ustaviční jsou svarové.: (Přísl. 13, 10.)
Před pýchou a domýšlivostí varuje sv. Pavel
křesťanské Římany, poněvadž žili uprostřed pyš
ných pohauův a pyšných židů. lidé byli pyšní na
to, že jsou členové národa vyvoleného; a proto
každým nežidem pohrdali. Pohanští Rímané pyš
nili se ale zase pro své bohatství, jež tehdy ze
všech končin země do Ríma splývalo, a pro svou
učenost i světskou moudrost, kterými před ostat
ními se vyznamenávali. Sv. Pavel praví tedy kře
sťanům v Římě i nám: Vy nad jiné se nevyná-l
šejtel Ale pokorně, skromně o sobě smýšlejte,
vědouce jako křesťané, že, co máme a čím jsme,
že jen z milosrdenství Božího máme, ]emuž bu—
deme musiti jednou ze všech statků svěřených
počet klásti. A tak i snáze zachováte mír s bližními.
2 Ze ale na světě tak snadno všech urážek
vůbec ujíti nelze, radí sv. Pavel pro zachování
svornosti :
»Za'a'ne'mu zlé/za za zlé neodplácejte !<<

Neboť, kdo odpůrci svému zlé zlým splácí,
jen více v nepřátelství jeho ho utvrzuje, a k novým
křivdám dráždí; podobně jako kdo olej do ohně
lije, ohně neuhasí, ale jen více jej rozšíří. Kdo
však křivdu v trpělivosti snáší, snadno odpůrce
odzbrojuje. Sv. Pavel tedy jakoby řekl: Pobané
považují za čestné, protivníkovi se pomstiti, a tvrdí,
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že msta sladkou jest. Ba, i u židů platí: »Oko
za oko, zub za zubc ; ale vy, křesťané, zlého zlým

neodplácejte! Ba, ještě více: vy protivníky své
přemáhejte příkladným životem. Sv.. apoštol vy
jadřuje to delšími slovy: '
»Opatrujz'ee dobre' netoliko před Bohem, ale
také přede všemi lidmi.:
To jest: Abyste tedy zlobě pohanův i židů
odňali příčiny, chovejte se všude a vždy. tak,
abyste nelíbili se pouze Bohu, ale i všem lidem.
Svatý Bernard tvrdí, že »Bohu povinni jsme svě
domím, a bližnímu pověstíc. Tedy máme netoliko
zlé zlým nespláceti, ale i všeho toho bedlivě se
varovati, čím bychom mohli podezření na sebe
uvaliti, že něco zlého podnikáme. Sv. apoštol
Pavel na jiném místě tvrdí, že, kdyby koho pb
horšoval tím, že by masa požíval, ač požívání
masa dovoleným jest: zdržel by se ho přece až
do smrti. Tedy i věcí dovolených musíme si někdy
odepříti, abychom bližních svých nepohoršili. A tak
dle rozkazu Páně tohoto: »Tak svět světlo vaše
před lidmi, at vidí skutky vaše dobré, a slaví
Otce vašeho, jenž jest v nebesích.: (Mat. 5, 16.)
3. Dále napomíná sv. Pavel k míru slovy:
»Může—lz'to býti, což na nás jest, se všemi
lidmi pokoj mějte ./<
jSou lidé, s kterými nelze v míru žíti, ježto

oni ze zlé vůle jako ďáblové jen mrzutostí a vzdorů
stále vyhledávají. Proto také praví přísloví: »Člověk
nemůže déle pokoj míti, než jak dlouho bude
súsed chtíti la
Avšak i s takovými máme -— pokud na nás
jest — míti pokoj; a tedy všeho se vystříhati,
čím bychom jim příčinu ke hněvu zavdali. Zlé
zlým nemáme jim spláceti, ale dobrým příkladem
je vzdělávati.
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Toto, >pokud na nás jeste, neplatí ovšem
tehdy, kdy povinnost nám káže, abychom mlu
vili i jednali, byť by se při tom i někdo, ovšem
nespravedlivě, rozhněval Kde jedná se o čest
Boží, spásu naši anebo bližních: tu sluší se, více
ohlížeti se na Boha nežli na lidi! Když se tedy

kdo Bohu rouhá, jeho svatá náboženství tupí:
nesmíme mlčeti, byť bychom i někoho podráž
dili. Kdo snad sám vnáboženství málo vzdělaným
jest, aby vydatně tupiteli ustanovení Božích od
porovati mohl, má aspoň prohlásiti, že se řečmi
takovými nesouhlasí, jich poslouchati nebude;
a na důkaz toho má společnosti takové opustiti.
Představení nemají trpěti nemravnosti při
svých podřízených, mistři při svých dělnících,
hospodáři při své čeledi, rodiče při svých dítkách,
byť by i pro čest Boží horujíce, u toho nebo
onoho nezbedy narazili. Neboť, kdo mravní ne
plechy trpí, ten není více křesťansky mírným, ale
křesťanem zbabělým ; bude snad míti pokoj s lidmi,
když jim vše projíti nechá: ale nebude míti po—
koje s Bohem, jenž ho s vinníky zároveň po

trestá.
Doklad o tom máme v Písmě svatém. Židov
skému nejvyššímu knězi Heli často bylo žalováno,
že jeho synové Ofni a Finees nehodně v chrámě

i při obětích se chovají, a lid od řádné bohoslužby
odvracejí. Heli ale v orcovské slabosti netrestal
synů svých. Když pak vypukla válka 5 F ilištin—
skými, a synové Heliho s archou úmluvy do ní
táhli: jsou oba zabiti, a archa upadla v moc ne
přátel. A když to Helimu zvěstováno bylo: spadl
s křesla, na kterém právě seděl, a zlámal vaz.
4. Oproti zlovolným protivníkům sluší se dle

rady sv. Pavla jednati takto:
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»Nezasta'vejte samí sebe, nejmilejší, ale dejte
místo hněvu./<<

To znamená: Nemstěte se; a hněvu, jenž se
vám do srdce lije, nedopřejte místa.
»Nrba psána jest : Mněťpomsta, _?a'ťodplutím,

praví Pant

Bůh jest naším Pánem i Soudcem i Mstitelem
bezpráví. On vše ví ; a až uvidí čas Svůj, ztrestá

škůdce našex Kdo ale sám protivníku svému se
mstí, osobuje si právo, jež dle slov Božích toliko
Samému Bohu přísluší, a tak Boha uráží. Mimo
to snadno v rozdrážděnosti své míru překračuje,
a tak k novým zlobám a nespravedlnostem podnět
dává.
Tichost a mírnost i pohané ctili. Když přišel
kdysi proslavený Alkibiades k učiteli svému, mudrci
Sokratovi, pro nepřemožitelnou trpělivost chvále
nému, celý rozdrážděný stěžoval si na nepřítele,
jenž ho urazil. a pomstou mu hrozil, řekl klidně
Sokrates: »A což kdyby na cestě byl na tebe
pes zaštěkal? anebo osel kopytem po tobě vy—
hodil? Co bys byl učinil? Pomysli si, že onen
škůdce také jen jako zaštěkal, anebo kopytem vy
hodil, a nevšímej si toho dále !:
5. Tím více sluší se tedy i nám křesťanům
odpouštěti, jež Kristus Pán naučil za nepřátele
své se modliti, jim i dobře činiti. Proto také do
kládá sv. Pavel:
»Lační—lz'nepřítel tvůj, nakrm 120; žízní-lí,
dej mu píli,- nebo to číně, uhlí řeřcwe'slzmeš na
hlavu je,/20.4:

To jest: Učiníš-li škůdci svému dobrodiní,
bude ho to mrzeti či páliti podobně, jakoby nás
pálilo řeřavé uhlí, kdyby nám ho kdo na hlavu
vysypal.
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6. Na konec shrnuje sv. apoštol naučení svá
o tom. jak se máme chovati k protivníkům svým,
ve slova:
»Nedej se přemoci zlc'mu: ale přemálzqí zlé
dobrým,/<
To jest: Neustaneš-li zlé dobrým odpláceti:
unavíš svého Škůdce, že od nepřátelství svého za—
hanben ustoupí. Kdo ale dříve v boji ustoupil.
za přemoženého se vydává. Zvítězíš tedy tak jistě
nad nepřítelem svým. A kdyby snad ne zde na
zemi: bude koruna tvá tím slavnější po smrti,
ježto dí sama Pravda Božská: »Blahoslavení po
kojní (pokoje milovní): neboť oni synové Boží
slouti budou.< Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní“ sv. evangelium vypravuje o dvou zá
zračných uzdraveních, jež vykonal Spasitel; asice
o uzdravení malomocného, a o uzdravení služeb
níka setníkova. Obě tyto události obsahují pro
nás mnoho poučného.
l.“ Představme si tedy nejprve děj : malo
mocným Když Pán ježíš sestupoval s hory, kde
byl zástupy učil, zástupové ti, slovem Jeho do
jati, hrnuli se za Ním do Kafarnaum, kam se byl
Spasitel po Svém obyčeji kzotavení odebral. Před
městem tím vyšel Jemu vstříc člověk malomocný,
a prosil jej za uzdravení
_
Malomocenství jest nemoc hrozná. Clověk
jím stížený

má celé tělo osypané

bílou vyraže—

ninou; tělo jeho ponenáhlu za živa hnije; oči
mu vytekou, úd po údu od těla mu upadá.
Z malomocného vychází hrozný zápach a nemoc
jeho jest nakažlivou. Proto vyobcováni byli ubozí
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malomocni z lidské společnosti a musili žití
v trapné samotě, daleko od příbytků lidských.
Povšimněme si nyní, jak se zachoval malo
mocný, když si chtěl uzdravení od Pána Yežz'še
vyprositi. Prosil: »Panc, chceš-lí, můžeš mne uzqu
vili.: Když někdo snáší hrozná muka, jest p'řiro
zeno, že i všemožně o to usiluje, aby muk těch
zbaven byl. Ale malomocný neřekl: »Pane, máš
moc! Prosim Tě, uzdrav mnel Ba Ty mne uzdra
viti musíš, když víš, jak trpím, když Tě prosím,
a když máš moc, mne uzdraviti! Nýbrž pravil:
»Pane! — chceš-lila
ó, jak mnoho ctnosti skrývá se v těch ně
kolika slovechl Praví: »“Panelc t. j. já vyznávám,
že jsi Pánem nebes i země, života i smrti, zdraví
i nemoci! Já pevně v Tebe věřím.
Malomocný pravi: »Pane — chceš-lil: t. j.
také tolik, jako by prohlásil: Vím, že můžeš mne
uzdraviti; vím, že mne i uzdraviš prosiciho, je-li
to Tvá vůle. Doufám pevně, že tak učiniš, jestli
se to tak shoduje s vůlí Tvou. Jestli se ale svůlí
Tvou nesrovnává, abych byl dle těla zdráv, buď
jen vůle Tvá; já se do vůle Tve' dokonale ode
vzdávám.
Malomocný vyznává tedy prosbou svou i viru.
naději i dokonalou odevzdanost do vůle Boží,
ó, jak zahanbuje tak mnohé křesťany, kteří při
daleko menších křižích a souženích jako s ná
silím chtějí na Bohu osvobození od nich vymoci,
a sice ihned. A když jim Bůh ihned nepomáhá,
rouhavě si stěžují: Bůh o mně neví; Bůh nechce
o mně věděti; Bůh mne tyransky pronásleduje!
Kristus Pán naučil nás ale modliti se: »Budvůle
Tvá jako v nebi, tak i na zemi! Ne Má, ale Tvá
vůle, ó, Otče nebeský! se staň!< A tak máme tedy
Manna roku církevního.

10
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činiti i smýšleti i my, a nechtíti Bohu předpiso—
vati, kdy a jak by měl našim přáním vyhověti.
Zejména třeba do vůle Boží odevzdávati se
tehdy, když prosíme o statky časné, ježto nemů
žeme při své krátkozrakosti věděti, zdali by nás
nepřivedly ke zkáze věčné. Mnohý již prosil
o bohatství; a sliboval, co vše by z něho pro
čest Boží a blaho bližních vykonal; ale když zbo
hatl — ,skutek utek'! Mnohý za trpké nemoci
sliboval Bohu věrnou službu, když by se uzdravil;
a když zase zdraví nabyl, na všecky sliby své za
pomněl, prostopášně žil a zhynul! Proto prosme
jen i my: Pane, chceš-li, můžeš mne toho a toho
soužení mého zbaviti; ale ne, jak já chci, nýbrž
jak Ty chceš, tak se staň! Ty nejlépe víš, co mi
k životu věčnému napomáhá!
Že malomocný s takovou pokorou a ode—
vzdaností do vůle Boží Pána ježíše prosil, nalezl
u Něho milosti; a proto uslyšel od Něho slova:
»Chci, buď čistlc I uzdraven jest dokonale v tu
chvíli. Spasitel jakoby byl řekl: Poněvadž ty chceš,
co Já chci: nuže, chci zase já, co ty chceš; totiž
budiž zdráv!
Pozorujeme-li v životě svém, kdy jsme nej
snáze vyslyšení proseb svých od Boha dosáhli,
seznáme i my, že to bylo pravidelně tehdy, když
i my, jak malomocný učinil, s pevnou vírou, se
živou nadějí a s dokonalou odevzdaností do vůle
Boží jsme prosili. Proto nezapomínejme prosití,

jako prosil malomocnýl
Na konec nabádá Spasitel malomocného ke
třem věcem.

Praví:

» Viz, abys

a zázračném

uzdravení sněm nikomu nevyprawzralx Tím nás
učí, že ani my pro dobrodiní, bližním prokázaná,
nemáme vyhledávati liché chvály od lidí.
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Dále praví Pán: »7dz', a ukaž se kněžím./<
To jest, od kněží dej si vyhotoviti vysvědčení, že
jsi úplného zdraví nabyl, a že se tedy do společ
nosti ostatních lidi vrátiti můžeš. Tím Kristus Pán
chrání úctu ku Svým sluhům; a zároveň odkazuje
i nás, když jsme malomocenstvím duševním, totiž
hříchem, se poskvrnili, kam bychom mělijíti, aby
chom nalezli jistoty, že jsme hříchů zbaveni a du
chovně očištěni. I nám praví : Ukažte se kněžím!
Vyznejte se na místě Božím kněžím, jimž dal jsem
moc, hříchy odpouštěti, řka: »Komu hříchy od—
pustíte, odpuštěny jsou; komu hříchy zadržíte,
(čili neodpustíte), zadržány jsou!:
Konečně nakázal Spasitel malomocnému:
»Obětuj dar !: To jest: Buď Bohu vděčným za
dobrodiní ti prokázané, a z vděčnosti té zase čiň
dobrodiní jiným, abys vděčnost svou tak na
jevo dal, a jakožto vděčný nových darů od Boha
si zasluhoval. A to platí i nám, abychom se po
odpuštění hříchů Bohu vděčili tím, bychom bliž
ním svým dobře činili; nebo co učiníme jednomu
z nejmenších bratří svých, počítá Bůh, jako bychom
Jemu Samému byli učinili.
2. Druhé uzdravení vykonal Pán ježíš v Ka
farnau samém. Když byl vešel do města, vyšel
jemu vstříc pohanský setník, a prosil za uzdra—
vení věrně/za služebníka svého Pán ježíš jemu
řekl: Přijdu k tobě a uzdravím ho. Za tolik ale
setník nežádal; a proto řekl v nejhlubší pokoře:
»Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, (čili do příbytku mého); ale rci (či poruč)
toliko slovem, a uzdraven bude služebník můjíc
jako mne, jakožto svého představeného, podřízení
vojáci moji na slovo poslouchají: tak Tebe, Pane
nebes i země, života i smrti, zdraví'i nemoci, po
slechnou i nemoci; a nařídíš-li tedy, aby nemoc

.

—148—
služebníka mého opustila, věřím i doufám, že se
tak stane zajisté.
Tato—pevná víra inaděje, jakož i hluboká
pokora setníkova pohnuly Pána Ježíše, že jemu
ihned služebníka nemocného uzdravil. Zároveň ale
tyto ctnosti jeho židům za vzor postavil a veřejně
pochválil, vyčítaje jim, žeač první povoláni byli
do říše Mesiášovy, a ač On nesčetnými zázraky
Svými dokazoval, že skutečně Mesiášem jest:
přece v Něho nevěřili, zaslepeni jsouce svými
bludy, dle nichž očekávali Mesiáše ne jakožto
Spasitele duší, nýbrž jako přemocného panovníka
pozemského, jenž jim měl zjednati vládu světa.
Zato ale, že Mesiášem pravým pohrdli, vyhro—
žuje Pán, že na věky zavržení budou ti, kteříž po
hrdli

Jím.

__

Víra i pokora setníkova líbily se tedy na výsost
Pánu Ježíši; a pro ně vyslyšel prosbu jeho. A až
./—posuda vždy víry v Krista Ježíše, jakožto Syna
Božího, jest nevyhnutelná potřeba. Bez víry té
nikdo nemůže se líbiti Bohu. Proto ve víře svaté
rádi se vzdělávejme; naději svou celou v Krista
Ježíše skládejme; často, ale zvláště před svatým
přijímáním v nejvyšší zkroušeností volejme: »Pane,
nejsem hoden, abys vešel do srdce mého, ale
rci jen slovem, a uzdravena bude duše mála
A Pán Ježíš skloní se i knašim prosbám, uzdraví
malomocné na duši, v dobrém posílí i utvrdí,
abychom jednou i my stolovati mohli se svatými
arciotci v nebesích. Amen.
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Na neděli čtvrtou po Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly,
1. Stěžujeme si často na vzrůstající nemrav
nost, a ne bez příčiny. Vždyť jsme sami svědky
nevázanosti mládeže, zpustlosti rozličných výrostků
obého pohlaví, nevěrnosti v manželství, nedbalosti
rodičů vevychování dítek, rozličných poškozování
bližních na jich zdraví, majetku, cti a mravopo
čestnosti. Uvážíme—livšak o těch a takových pře

stupcích, jež blahobyt pozemský hubí a o nebe
olupují, seznáme, že všechny ty hříchy vyplývají
z jediného pramene; a tím jest — mrzké sobe
ctví chybujících, kteří ani Bohu, ani bližním svým
dopřáti nechtějí, co jim náleží; ale jen sebe hle
dají, jen svůj prospěch, svou oslavu, svůj požitek
na zřeteli mají.

A zase naopak veškeré lidské ctnosti, jimiž
Bohu vzdávána bývá náležitá čest, anebo jimiž
zpříjemněn bývá pospolitý život mezi lidmi, mají
rovněž jediné, společné zřídlo; a tím jest sv. láska
k Bohu; a z této lásky vyplývající láska ik bliž
nímu. A proto také Církev svatá, když nás byla
po tři poslední neděle nabádala ke konání rozlič
ných bohulibých a bližním užitečných ctností,
v dnešní epištole vede nás ku pramenu, z něhož
všechny ctnosti vyplývají ; anebo ke kořenu, z něhož
všechny opravdové ctnosti vyrůstají, a zve nás
k upřímné, vzájemné lásce slovy apoštolovými:
»Bratřz'! Žadne'mu nebuďte mc dlužní, než
abyste se vespolek milovali. :
Slovy těmi jakoby sv. apoštol řekl: Platte,
co jste komu dlužní, ať je to daň a clo vrchno
stem, anebo co jste se vypůjčili od svých spolu
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bratří. Když jste takto učinili, co jste povinni, přestal
dluh váš, a ničím více nejste povinni po straně
práva. Avšak jinak se to má s povinnostmi našimi,
jichž nám ukládá láska ku bližním.
Kdybychom sebe častěji bližnímu svému lásku
byli osvědčili, nikdy nemůžeme říci, že. jsme bliž
ního již dost milovali a nadále ho milovati ne
musíme. Láska bratrská jestiť dluh, kterého se
nikdy nezbavíme; nikdy nenastane doba, že bychom
více povinni nebyli, bližním svým dle možnosti
své skutky lásky se propůjčovati.
2. Ale, namitne snad někdo, kterak to přijde,
že láska jest dluhem takovým, jejž třeba stále
upláceti, a jenž přece nikdy zaplacen nebude?
Povinnosti té pochopíme,"uvážíme-li následu
jící věci: Všecko, co máme a čím jsme; všechny
naše přednosti, duševní i tělesné, jsou darem od
Boha. Zdali pak tedy nejsme jemu k nejvyšším
díkům zavázáni? Bůh Otec nás stvořil a nade
všechny tvory vyznamenal i povýšil; Syn Boží
za spasení naše až i Krev Svou prolil a jí viny
naše smyl; Duch Svatý milostmi Svými nás oči
sťuje i posvěcuje. Zdaliž tedy nejsvětější Trojice
Boží nemá práva na nás, aby žádala, co ráčíř
A hle! nejsvětější Bůh žádá na nás, aby
chom za nesčíslná dobrodiní, jež nám prokázal
i prokazuje, & ještě slibuje, milovati jej; a z lásky
k Němu abychom milovali'i bližní své. A tážeme-li
se se žalmistou Páně: »Cím se odplatím Hospo—
dinu za všecko, co učinil mi?: Odpovídá nám
Božský Mistr Sám slovy: »Co jste učinili jednomu
z nejmenších bratři Mých, Mnět jste učinilic (Mat.
25, 40). A sv. miláček Páně praví, že jestli kdo
praví se býti vděčným Bohu, & tvrdí-li, že miluje
Boha, avšak nenávidí bližního svého, pravdy ne—
mluví, ale lhářem jest (l. 4, 20). Bohu jsme tedy
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k nevýslovným díkům zavázáni, a nemůžeme se
odvděčiti jemu, leč když milujeme i bližní své, a
sice stále, jako i stálých dobrodiní od Boha do
stáváme.
Avšak bližní své povinni jsme neustále milo
vati netoliko pro Boha, nýbrž i pro ně samé;
neboť i to, co nám lidé již prokázali a posud pro
kazují dobrého, vyžaduje, abychom uznávali, že
jsme stále jich dlužníky. Vzpomeňme, co všecko
lidé nám dobrého učinili a činí!
Sotva jsme na svět přišli, ujali se nás rodiče
anebo i jiní lidé, bez jejichž pomoci byli bychom
musili zahynouti. Bližní naši vystavěli pro nás pří
bytky; zasázeli stromy, jichž ovoce užíváme; vzdě
lávali pole, z jichž úrody žijeme; založili školy,
kostely, v nichž se nám vzdělání dostalo. Ano,
dosud žijeme za pomoci a podpory svých bliž—
ních. Každý potřebuje rozličné řemeslníky, po
mocníky při práci své, na uchování života svého;
ano, pomoci svých bližních po celý život svůj ne—
budeme se moci zříci. jestliže však na pomoc
svých bližních stále jsme životem svým, v potře
bách svých duchovních i tělesných, poukázání,
máme také oproti nim stálý dluh, jehož tedy ne—
zaplatíme, pokud žíti budeme.
\
A tak tedy, ať uvažujeme o tom, čím Bohu
jsme povinni, anebo jak bližní k díkům a odplatě
nás zavazují, vždy musíme uznávati platnými slova
apoštolská: »Žádnému nebuďte nic dlužní, než
abyste se milovali vespolek.:
Proto také jiný apoštol Páně, sv. jan, ne
moha pro sešlost věkem ve shromáždění věřících
více mluviti, vždy jen říkal: »Syn'áčkové moji,
milujte se vespolek !: A když učeníci jeho těmito
často opakovanými slovy byli rozmrzeni, a se
otázali: »Mistřel Proč nám totéž naučení stále
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opakuješřc Odpověděl sv. Jan, jak slušelo se věru
na »miláčkaa Páně: >Protože to přikázaní Páně
jest; a když to se naplní, dosti jest.:
3. Na dotvrzení přikázaní svého o lásce k bliž
nímu připojuje dále sv. Pavel takto: »Nebo kdo
miluje bližní/zo, zákon naplnil.:
A v pravdě, kdo bližního svého opravdu
upřímně dle vůle Boží miluje, tím samým plní
již povinnosti své, jež má oproti jeho životu, po
ctivosti, majetku i cti. A proto také dokládá sv.
Pavel: »Neboť přikázam': Nezoz'zoložz'š,nezabiješ,
nepokradeš,

nepromluoíš

lzřz'oe'lzosvědectví,

nepo—

žddáš, a jestli které jine', o tomto slově se zavírá.
Mz'looatz' budež bližní/zo své/zo, jako sebe samé/to !:

Kdo bližního v pravdě miluje, v ničem jemu ne
ubližuje, ale vše činí, čím by se jemu v pravdě
zavděčil.
* O tom, kdo bližního svého dle vůle Boží mi
luje, lze právem říci, že i povinnosti své k Bohu
věrně plní, a tedy i Boha věrně miluje; a sice
proto, že kdo bližního upřímně miluje, jen proto
ho upřímně miluje a milovati může, že napřed
Boha miluje, jenž právě lásku tu ke bližnímu na
kazuje. Kdo Boha miluje, pro Boha miluje i bliž
ního; a kdo Boha nemiluje, nemůže pro Boha
milovati ani bližního.
Krásně vysvětluje toto blahoslavený Dorotheus
v podobenství o kruhu a středu. Dí: Kruh jest
svět; střed jeho jest Bůh. Čáry jdoucí od okraje
kruhu ke středu jeho znamenají rozličné snahy,
city i lásku srdce člověka; kteréžto čím více od
okraje jsou vzdáleny a čím více středu se blíží,
tím blíže také Ř sobě se sbíhají, až konečně ve
středu všechny splývají. A podobně i láska naše,
čím více tělu a světu uniká a čím blíže k Bohu,
se vznáší: tím více i k bližnímu se přibližuje, až
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konečně i v Bohu samém splývá a se sjednocuje.
Cím více tedy od milování Boha se vzdalujeme,
tím více vzdalujeme se i od milování bližního;
a čím více se lásce k Bohu oddáváme, tím doko
naleji také i bližního milujeme.
A že tomu tak, dokazuje každodenní zkuše—
nost. Kdo nemiluje upřímně Boha, toho také
láska k bližnímu nemá základů, a při'zkoušce ne—
obstojí. Kdo ale lásku k Bohu má na mysli,
osvědčuje i přátelství bližnímu netoliko ve štěstí,
ale i v neštěstí.
A proto i dokládá sv. Pavel: »Mz'looatibliž
m'lzo nečiní zlé/zo; a protož plnost zákona jest mi
lovám'.<

Ano, láska jest pramenem všech ctností; bez
lásky není vůbec pravé ctnosti, a bez ctnosti také
není odplaty věčné u Boha. Chceme-li tedy býti
pravými učeníky Páně, navzájem lásku sobě mu
síme prokazovati, jak dí Pán: »Po tomto poznají
všichni, že jste učeníci Moji, budete-li míti mezi
sebou společné milování.: Takové osladí dělníku
jeho námahy i strasti, uchrání mnohých nářků
i slz, zamezí různice isváry, zpříjemní požitky to—

hoto světa, a stane se předchutí oné nevýslovné
blaženosti, kterou Bůh Svým milovníkům uchystal
teprve v životě věčném. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Bouře na moři jest divadlo velkolepé, plno
nejen hrůz, ale i kras a veleby. Vichr prudce
burácí a opírá se o hladinu vodní; následkem
toho vody mořské divoce se zmítají; povstávají
a kupí se vysoké vlny jako domy a vrchy, jež
rychle opět klesají a do nastalých propastí vod
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ních se řítí; anebo o břehy a skály s hrozným
hukotem se rozrážejí. Běda lodi, jež do těch roz
kácených živlů se dostalal Brzo na vlnách vystu—
puje, jako by k nebi plynouti měla; a hned zase
na to spadá do propasti. Při tom lomcují jí roz
bouřené vlny se všech stran, usilujíce o to, aby
ji rozlomily nebo překotily a pohroužily.
V prudké bouři mořské pokrývají se obličeje
i nejsrdnatějších mužů bledou hrůzou a zděšením;
a ústa, dávno snad Bohu odumřelá, šepotají rno
dlitbu k Bohu za vysvobození. Ne bez příčiny
praví proto přísloví: Kdo se neumí modliti, naučí
se tomu při hrozné bouři mořské.
Obraz takové bouře mořské podává nám
dnešní sv. evangelium. Praví, že bouře ta byla
veliká, tak že se lodička Petrova, na které se
Spasitel se Svými učeníky plavil, přikrývala—vlnami.
Všechno úsilí učeníků Páně, aby lodičku do bez
pečnosti uvedli a sebe zachovali, ukázalo se již
matným; a proto v úzkostech smrtelných přišli
vzbudit Pána, a prosili jej: »Pane, zachovej nás,
hynemelc Pán ježíš pak vytknuv jim malověrnost
jejich, přikázal větrům, aby se utišily; načež náhle
uklidnilo se i moře, jimi zmítané.
Proč asi dává nám Církev Páně toto vypra
vování o bouři mořské předčítati? Bez příčiny se
tak jistě neděje; a proto uvažme, jaká asi naučení
měli bychom si z dnešního evangelia pro život
svůj vybrati?
2. Uvažujme především a té bouři mořské.
Kdo tonuli při ní v nebezpečí života? Byli to snad
nějací potutelní odpůrci Páně, jež Spasitel ztrestati
chtěl?
ó nikoliv! Pluli s Ním ve zmítané lodičce
přátelé jeho, milí učeníci jeho.
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A přece že musili přestáti bouři tak hroznou,
že o bezžití jich šlo?
Ano, stalo se tak, jak vykládá sv. Bonaven
tura, ze zvláštního dopuštění Božího, že na Bož
ského Mistra, s učeníky vlodičce Petrově se pla
vícího, příkvačila hrozná bouře mořská; a sice
proto, aby Pán ježíš ukázal také všemohoucnost
Svou oproti vicbru a bouři na moři, podobně jako
byl nesčíslněkrát již dokázal všemohoucnost Svou
na pevné zemi, v přírodě, na nemocných i mrtvých;
a aby tak víry učeníků Svých v Něho, že jest
od Boha poslán, ano Sám Bohem, jen tím více
upevnů.
Z toho slušno vzíti si rozličná naučení. jako
Spasitel o to péči měl, aby upevnil víru učeníků
Svých tehdejších: má On nemenší péči i o upev
nění viry učeníků Svých nynějších. jako učeníkům
tehdejším poslal hroznou bouři, aby jim pak Svou
moc zázračnou osvědčiti mohl: tak posílá až dosud
rozličné bouře Svým milým, aby oni znich moc,
moudrost i lásku jeho tim patrněji seznati mohli.
Iposílá Spasitel bouře na jednotlivce i na
celé národy i na Církev Svou celou.
Posílá bouře na jednotlivce; bouře pokušení,
starostí, útrap, pronásledování, nemoci, nedostatků,
& těm podobné, aby, poznávajíce, že by se svým
úsilím nikterak ze záhuby nevyvázli, tím více
přesvědčení nabyli, že Pán ]ežíš pomoci může,
i pomůže, když i oni plni víry volati budou:
Pane, zachovej nás, hyneme!
Když národ náš spustil se víry Svatováclavské
a zamiloval si bludy jana Husí, poslal Bůh na něj
hrozné bouře války“ husitské, v nichž miliony ná
rodního majetku bylo zmrháno, a statisíce lidí za
hynulo, až se přišlo k poznání, že jedině Bůh po
moci může. Když nastaly nové rozbroje nábo

—156—
ženské skrze stoupence husitů, luterányakalvínce,
dopustil Bůh strašnou bouři války třicetileté, ve
které země naše byla skoro v poušť obrácena, a
čtyřipětiny obyvatelstva zahynuly. A bude to snad
div, když Bůh při nynější nevěře a spoustě mravů
pošle opět nějakou smrtonosnou bouři, aby nám
ukázal, že On jest Pánem naším, & že jen skrze
Něho i na světě šťastni i po smrti blaženi býti
můžeme?
Ba Bůh posílá bouře veliké i na církev Svou,
jež byla předobrazena lodičkou Petrovou, v které
dle dnešního vypravování s učeníky Svými se
plavil. Poslal bouři třistaletého krvavého pronásle
dování Církve od židů a pohanů, kdy na patnáct
milionů věrných vyznavačů víry Jeho život svůj
položilo za víru svou, aby utvrdil víry i věřících,
a povzbudil k uvěření i nevěřících. Pán ježíš do
pustil na Církev Svou i bouře od odpadlíků, ne
věrců, bludařů i kacířů způsobené; ale při všech
bouřích těch Církev zachovává, aby utvrdil víru
naši v Něho, že Církev Jeho ani brány či moc
nosti pekelné nepřemohou; a tedy, že duše své
vedení jejímu beze všech pochybenství svěřovati
můžeme.
3. jako ale Pán Ježíš utvrzoval v bouři na
moři víru milých učeníků Svých, tak upevňoval
i naději jejich. Při bouři nechává jich zúmyslně
těžce pracovati, Sám spánku se oddávaje. Zajisté
že učeníci svelikým namáháním stahovali plachty,
aby se vítr o ně opírati nemohl a lodičku jim
nep vrhl; že veslovali ze všech sil, aby se na
bezpe né místo dostali; že čerpali vodu, jež se jim
přes okraje lodi dovnitř valila. Pán ježíš nechává
jich se namáhati a při tom spí! Spal jistě? Ano,
spal jakožto člověk; ale jakožto Bůh také pilně
přihlížel k počínání učeníků Svých; a čekal, až by
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nestatečnost sil svých poznavše, za vysvobození
Ho prosili. ó, jak užitečným byl tedy spánek
Pána Ježíše, když v učenících ]eho způsobil po
znání vlastní nedostatečnosti a naději na pomoc

Páně!
A tak podobně zdává se často i nám, když,
pokušení,_útrapy, starosti, bolesti na nás doléhají,

jakoby Pán spal, a o našich bědách nevěděl. Avšak
ví On o každém hnutí srdce našeho; ale také od
nás čeká, abychom se k Němu o pomoc utíkali;
a jest ochoten pak naději naši splniti; vždyť Sám
ujišťuje: »Proste, a bude vám dáno; tlucte, a
bude vám otevřeno !c

. 4. Pán řešíš rychle pomohl učem'kům Svým,
když s plnou důvěrou k Němu volali: »Pane, za
chovej nás, hyneme!< Pokynul jen, a stalo se
ihned utišení veliké. Tak ale dobrodiní učiniv
učeníkům Svým, probudil v nich novou, větší
lásku.
Podobně činívá i nám; nechává nás spoléhati
na vlastní síly, hledati pomocí u příbuzných a
přátel při protivenstvích; ale bouře utrpení ne—
zbavuje, až bychom u Něho pomoci hledali i na
lezli, a až by i nás k nové a větší lásce povzbudil.
Nuže tedy, jestliže Pán Ježíš dopustil prudkou
bouři na milé učeníky Své, aby v nich víru utvrdil,
naději posilnil, lásku rozplámenil; a dopouští-li
i na nás bouři pokušení a utrpení, aby v nás tři
božské ctnosti vzbudil, bez nichž nikdo do nebe
nevejde: nechtějme proti Bohu reptati, když On
v nevystihlé Prozřetelnosti Své bouře v životě na
nás dopouští; ale berme si znich příležitosti, aby
chom u víře vBoha se utvrdili, v naději na pomoc
od Něho se posílili, proto od hříchů svých v ná
ležité svaté zpovědi se očišťovali, Tělem Páně
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k bojům se sílili, abychom po bouřích života
do přístavu věčného míru a věčné lásky v nebe—

sích se dostali. Amen.

Na neděli pátou po Zjevení Páně.
I.

Výklad epištoly.
1. Žalmista Páně pěl: »Hle, jak dobře je to
a jak utěšené, když bratři přebývají v jednotě !:
(Ž. 132). Když tedy bratři, ač povoláním roz
dílní, přece jeden druhého předcházejí uctivostí,
úslužností, laskavostí ! Bratrstvo takto jednomyslné
podobá se věru královskému nástroji varhan, ve
kterých jsou píšťaly dlouhé i krátké, tlusté i tenké,
a jež přece pospolu působí líbezný souzvuk na

čest Boží.

Podobná jednomyslnost má panovati ve kře
sťanských rodinách i obcích i říších. Vzorná jedno
myslnost panovala v městě Kolose v Malé Asii,
kde byl svatý Pavel obec křesťanskou založil.
Avšak po odchodě jeho přišli tam židovští učitelé,
kteří všude různice mezi křesťany činili, nakazu—

jíce jim, aby i předpisy Zákona Starého zachová
vali. Svatý Pavel, dozvěděv se tom, že nepřátelé
jeho zasévají koukol rozbrojů do pšenice jeho
dobré v Kolose, napsal Kolosenským ze žaláře
svého v Římě list čili epištolu, aby je opět k jedno
myslnosti uvedl. A sice píše:
»Bmtřz'! Oblecte se, jako vyvolení Boží, svatí
a milí, ve srdečné milosrdenství, v dobrotivost,
pokoru, mírnost, trpělivost.:
Svatý Pavel poukazuje Kolosenské nejprve
k jejich vznešené důstojnosti jakožto křesťanů.
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Nazývá je tedy »vyvalmýmz' Bažz'mz'c, poněvadž
je Bůh z přemnohých lidí vyvolil, aby byli pra
vými služebníky ]eho.
Jmenuje je »svatýmic, poněvadž na křtu sv.
byli ode všech hříchů očištěni i posvěcení, a na
dále vsvatě žíti mají.
Ríká jim »milz' Bažz'c, poněvadž stali se na

křtu svatém dítkami Božími, a budoucími spolu
dědici ]ežíše Krista.
2. A když takto svatý Pavel Kolosenským,
a tak ovšem i nám poukázal ku vznešené dů—
stojnosti křesťanů, vykládá, co činiti, abychom
důstojnosti té také hodnými se ukazovali. A ve
příčině té tedy dí: »Oblecte se./c
Lidé tělesné smýšlející obláčejí těla svá
stkvostně, aby se světu zalíbili; nás křesťany vy
zývá svatý apoštol, abychom oblékli čili vyzdobili
duše své.

A kterak?
Zejména skrze těchto pět ctností. Svatý apo

štol dí:

»Oblecte Se v srdečné milosrdenství: ; to jest :
mějte v srdcích svých milosrdenství k trpícím,

podobně jako Spasitel plakal u hrobu přítele
svého Lazara, anebo Jeremiáš nad zkázou Jeru
salema.
»Oblecte se ?) dobrom/osm napomíná svatý
apoštol. To jest: Buďte ku každému vlídní, ne
toliko na oko, jako tariseové: ale z opravdové
uctivosti.
»Oblecte se v pokoru; pobízí svatý Pavel.
To jest: Snižujte se rádi i k nižším, jak Spasitel
Sámtučí: Učte se ode Mne, neboť Já jsem tichý
a pokorný Srdcem!
»Oblecte se v mz'mostc čili tichost, učí svatý

iapoštol dále. To jest: Potlačujte v sobě hněv a

všelikou nespravedlivou nevůli. Tak činil příkladně
sv. František Saleský, jemuž z toho až žluč úplně
zkameněla, jak bylo po jeho smrti shledáno.
»Oblecte se o trpělivost; pobádá konečně
svatý Pavel. To jest: Snášejte rádi křivdy bez
reptání, zlého zlým nikterak neodplácejíce.
Ano, tuto svatou trpělivost svatý učitel ná
rodů zvláště doporoučí, když takto dokládá:
»Snášejte jeden druhé/zo a odpouštějto sobě
oespolok; ma'-li kdo proti komu žalobu, jakož
i Pán odpustil vám, tale z' v_j/.c

]edenkaždý z nás má své křehkosti a vady.
Jako si přejeme, aby jiní shovívali vám : tak máme
zase my shovívati i odpouštěti jiným, chceme-li,
aby jednou i nám Bůh odpustil. Kdo se modlí
v Otčenáši: »Odpust nám naše viny (zrovna tak),
jakož i my odpouštíme našim vinníkůmc, a při
tom nechce odpustiti těm, kdož mu ublížili, byť
i škůdce provinění svého uznával a usmíření vy
hledával: říká Bohu pokaždé: »Neodpusť mi,
Otče. nebeský, zrovna tak, jakož i já neodpouštím
svým vinníkůmlc
Těmito pěti ctnostmi: milosrdenstvím, dobro—
tivostí, pokorou, mírností i trpělivostí máme tedy
duše své ozdobovati, aby svatý mír, a taki pravé
štěstí mezi námi místa měly.
3. Ale ctností těchto nemáme konati z po
hnutek nějakých světských, nýbrž z upřímné lásky
k Bohu, ]enž velí bližního milovati, jako sebe sa
mého. Ctnosti tedy na opravdové lásce musí býti

zbudovány, jak ] dokládá svatý apoštol ve slovech:
»Nad to pak nade všecko mějte lásku, kteráž
jest svazek dokonalostí.
A kdo dle toho naučení jedná, tomu slibuje
svatý apoštol, že pokoje nabude v srdci svém
vlastním; pokoje nabude i s bližními; pokoj bude
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míti ovšem i s Bohem; tak bude na světě šťastně
žíti, a bude se pro pokoj nebeský připravovati.
Proto dí sv. Pavel:
>>
Paka/'

Kristův

vz'tězz'ž z; srdcích

vaších,

h němuž z'povolání jste v jedno tělo; a buďtež

vděčni ! <

To jest: Z vděčnosti k Bohu, ]enž kvelikým
věcem v nebesích vás povolal, takto se chovejte!
4. Abychom ale snáze v této snaze po svor
nosti vytrvali, jest ovšem třeba, nezřízené vášně
i náruživosti v sobě přemáhati, a jednomyslnost
jistým řádem podporovati. Proto napomíná svatý
apoštol Páně Kolosenských, aby pilnými byli
služeb Božích doma i v kostele. A píše:
»Slow Kristovo přebýwj ve vás hojně ve
vší m0udrostz'.<<

To jest: Rádi poslouchejte slovo Boží, ježto
kázáuo bývá při nejsvětější oběti mše svaté ; a sice

poslouchejte ho »ve vší moudrostic; čili tak,
abyste slov kazatele neobraceli na jiné, a myslili,
že kazatel jen jejich chyb se dotýká: ale abyste
slova kazatele obraceli vždy na sebe, a přesvěd
čenými byli, že kazatel právě vás napomínal.
5. jakožto další výborný prostředek odpo-_
roučí svatý Pavel modlitby se zpěvy, an dí:
»Učz'ce a napomz'hajz'ce sami sebe žalmy, zpěvy

a písničkami duchovními, s milostí zpz'z/ajz'ce
v srdcích svých Bahzm:
Kdo má radost v srdci, rád ji zpěvem pro
náší, jak již básník dí: »Tam, kde zbožný zpěv
se rozléhá, rád se zdržuj; lidé zlí nemají písní.:
Zalmy obsahují radostná proroctví o Mesiáši, a
převeliký počet nejrozmanitějších pocitů posvát
ných. Proto užíváno jich k bohoslužbě Zákona
Starého, modlí se je kněží i řeholníci po celém
Manna roku církevního.

11.
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světě na každý den, a zabývají se jimi rádi ioby
čejní křesťané.

K těm připojujme radostné zpěvy z Písma
svatého. A sice chvalozpěv Bohorodičky, jejž pro
nesla, když přeradostné poselství anděla přijala:
»Magniňkatc čili »Velebiž duše má Hospodina lc
Chvalozpěv kněze Zachariáše, když se jemu na
rodil Předchůdce Mesiáše, jan Křtitel. Chvalozpěv
kněze Simeona, když ježíška na rukou svých
držel.
A podobně máme i jiné nábožné zpěvy pěti
na čest Boží, jako činívali naši zbožní předkové,
jak nám o tom četné kancionály zvěstují. Zpívali
zajisté při každé vhodné příležitosti; zejména
z rána i u večer; před' prací i po ní; při mši'sv.
i doma; v dobách radostí i v dobách kajících;
v adventě i v postě. A sice w srdcích svýchc,
to jest: netoliko ústy, ale i s uvažováním slov
uvnitř.
6. Ba, máme celý život Bohu v oběť při
nášeti, vše v něm pro větší čest a slávu Boží ko
nati, jak učí sv. Pavel slovy:
» Všecko, cažkolz' činíte v slovu nebo skutku, \

všecka (čiňte) ve jménu Pána Ýežz'šeKrista, díky

c'z'm'ceskrze Nělza Bohu a Otci.:
Chybují velice ti lidé, kteří každý den klo—

potí se jen pro zisk, na Boha při pracích svých
nepamatujíce. Kdyby Bohu vše obětovali, na zisku
pozemském ničeho by neztratili, ale zároveň ve
liké zásluhy u Boha by si získali. Svatý Ignác
z Loyoly před každou prací a obětí posiloval se
pcvzdechem: »Všecko pro větší čest Boží !:
Tak čiňmež i my, jedenkaždý v povolání tom,
do kterého Bůh ho uvedl, bez jehož vědomí ani
jedinký vlas s hlavy nám nespadne Tak p'osvě- \
tíme sebe, zcela, a zachováme povinnou lásku
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k bližnímu. A u vnitřním štěstí a ve svornosti
s bližními žijíce, staneme se hodnými, abychom
dočkali se jednou od Boha »odpočinutí věčného:
v blaženosti nebeské. Amen.
_

II.

Výklad evangelia.
1. Dobrého semena nasil na poli svém hospo
dář, o němž vypravuje dnešní sv. evangelium.
Když ale po čase přišli služebníci jeho shlédnout,
jak zasetá pšenice vzrůstá: tu se zděšením zpozorovali,
že mezi pšenici vyrůstá i mnoho koukolu. Ivrátili
se k pánu svému, a otázali se ho: Pane, zdaliž jsi
nenasil dobrého semena na poli svém? Odkudž
tedy má koukol? A pán jim odpověděl: Koukol
ten do pšenice zasil nepřítel náš. V čas žní se
berou ženci koukol ve snOpky ku spálení: ale
pšenici dobrou shromáždí do stodoly mé.
To jest v podobenství řečeno. Abychom my
sami v den žní, čili vden smrti a odplaty nebyli
shledání jakožto koukol, jenž uvržen bude do pece
pekelné k spálení; nýbrž abychom shledání byli
pak pšenicí dobrou, pro uschování v stodole ne
beské způsobilou: jest si nám povšimnouti trojí
výstrahy, jaké dnešní evangelium v sobě uzavírá.

A které jsou to?
2. Všimněme si nejprve, kdy že nepřítel nasz'l
koukalu do pšenice .P

Stalo se tak, když služebníci pánovi spali.
Kdyby nebyli všichni spali, nebyli by toho do—
pustili. Z toho plyne, že nechceme-li, aby ďábel
koukol zlých myšlenek i žádostí nasil, do srdcí
našich, musíme býti nejen někdy, ale vždy, po
celý život na stráži, jak napomíná sv. Petr (I. 5.):
»Střízliví budte a bděte, neboť protivník váš ďábel
jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.:
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To jest: nikdy nebudtež bezstarostní, nikdy se
nemějte za bezpečné před pádem!
Kdo přestává nad hnutími s'rdce svého bdíti,
a co Včněm nezřízeného, hned v zárodcích potla—

čovati, počne upadati napřed snad v chyby malé,
pak vždy ve větší, až snad konečně nezhrozí se
ani nepravosti největších. Někdo snad po měsíce,
snad po léta proti svým zlým náklonnostem bo—
ioval, až se mu zdálo, že nad nimi zvítězil; načež
přestal býti ostražitým, ale začal býti hříšníkem.
Odstrašujícím příkladem jest nám král David.
Bohu sloužil od mladosti své; Bohu pěl i skládal
přestkvostné žalmy; pro čest Boží vždy a všude
horoval. Kdo by se toho byl nadál, že i on
přehluboce klesne? A přece se tak stalo. A proč?
Poněvadž přestal nad sebou bdíti! Po dobré ho
stině počal se procházeti po ploché střeše svého
domu, a pustil volnost očím svým. [ nahlédl do
sousedního domu, kde se právě sličná manželka
Uriášova myla. Koukol byl zaset do duše jeho;
a že ho záhy z kořene nevytrhl, zachtělo se mu
ženy Uriášovy, stal se s ní cizoložnikem, a pak
i vrahem 'Uriášel
Kdo se chce hříchů velikých uvarovati, musí
nad sebou stále bdíti, tak aby ani s malými po
klesky nezačlnal. Vždyť oči naše nemusí vše vi
děti; uši nemusí vše slyšeti; člověk nemusí všude
býti a ode všeho okoušeti; ale třeba přečasto se
zapříti, mnohdy i věcí dovolených si odříci, aby
chom se naučili tím spíše s sebou vládnouti, a
odříkati se pak věcí nedovolených. Oči a uši ze
jména jsou jako okna a dveře, kterými ďábel rád
do duše naší vniká, aby v ní zasil koukolu, když
člověk spí, čili ostražitým býti přestává.
Kdo ale jest otcem, hospodářem, představe
ným, má mimo to povinnost: bditi stále i nad

—165—
dítkami, čeledí, dělníky a podřízenými svými, aby
ďábel neměl příležitosti, koukol nevěry, smilstva,
zbůjnictví, nepočestnosti a jiných mravních ne
řestí mezi nimi rozsévati. Zcela nekřesťanská a
proto i nemravná jest omluva mnohých: »Když si
můj dělník vykonal práci svou, nic mi není po
ostatním životě jeho.< Ne tak, milý příteli! ]e-li
ti dělník dobrý k práci a k výdělku, máš za to
od Boha povinnost, bdíti nad bezúhonnosti jeho
mravní; neboť praví sv. apoštol národů: »Jestliže
pak kdo o své, a obzvláště o domácí péče nemá,
zajisté zapřel víru -— a jest horší než nevěřící:
(I. Tim. 5, 8.).

První výstraha dnešního evangelia zni tedy v ten
rozum, abychom nad sebou i nad svěřenci svými
bděli, by ďábel koukol zlého v nás zasívati nemohl.
3. Druhá výstraha stane se nám patrnou, po
všimneme-li si, kam ďábel koukala nasz'lP
Nasil ho mezi pšenici. Jaká to zloba i úskoč
nost ďábla! Kdyby byl koukolu nasil někde sa
mého o sobě, snadno byl by poznán a brzy vytrhán;
ale ďábel seje koukol doprostřed pšenice, aby
odtud nesnadno mohl býti vytrhán.
A podobně jemu činí i pochopové jeho na
zemi, svůdci k zlému. Nedávají na sobě znáti
hned celou špatnost, podlost svou: ale staví se
dle okolností nábožnými, skromnými, počestnými
přáteli lidu. Avšak kdo jich déle a zevrubně pozo—
ruje, sezná jistě, že pod jich rouchem ovčím vy—
kukuje, jak se říká, čertovo kopejtko! Prozrazují
ponenáblu vnitřní smýšlení své, skrze skutky své!
Ne bez příčiny varuje tedy Pán, abychom ihned
někomu nedůvěřovali, kdo se naším přítelem staví,
nýbrž abychom dříve ovoce jeho činů déle a ze
vrubně pozorovali; a slibuje: »Podle ovoce poznáte
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je!: Posečkejme nějaký čas, a pak se ukáže, že
mezi pšenicí jest a vzešel koukol.
O, jak mnoho duší nevinných, zbožných,
ztratilo nevinnost, zbožnost, spokojenost svou, že
uvěřilo úlisným slovům svůdcův, kteří jim v tomto
slzavém údolí již nebe slibovali! Ze čítali se zá
libou knihy nevěrecké, nebo necudné, že obcovali
s lidmi nepočestnými, lehkohyslnými, Boha zpust
lýrni!
Druhá výstraha dnešního evangelia tedy jest:
Nevěř každému mluvkovi anebo písaři, jenž tě
jen o čest, ctnost, majetek oloupiti chcel
4. Třetí výstraha konečně vyplývá ze slov
kospadářovýclz.

Když služebníci jeho plni horlivosti chtěli
ihned všechen zlomyslně zasetý koukol vytrhati,
nedopustil toho. jest to výstraha před horováním
ukvapeným a nerozvážným. Slepá horlivost jen
škodí, poněvadž zlých nepolepšuje a dobrých od
ráží, odpuzuje. Všecko má svůj čas; a tak i horo—
vání pro odklízení věci zlé anebo takové, jež zlou
se býti zdá.
Sv. Augustin učí, že s vytrhováním koukolu
čili s odsuzováním chybujícího nemá se hned a
beze vší rozvahy začínati; a sice proto, poněvadž
role Boží má takovou podivuhodnou sílu v sobě,
že mnozí, kteří ukazovali se býti koukolem, později
skrze upřímné pokání stávají se dokonalou pšenicí
čili pravými dítkami Božími. A toto obrácení ne
stává se tak přívalem nevčasného horlení, jako
spíše a snáze, když na bližního působíme jako
paprsky sluneční, totiž mírnými slovy, slitováním,
trpělivostí; dále skrze rosu čili slzy na modlitbách
za něho; a skrze okopávání čili ky-pření duše jeho
skrze dobrovolné skutky kající za něho.

'Proto, nejmilejší! bděme nad sebou i nad svě
řenci svými, aby ďábel koukolu zasévati nemohl;
důvěřujme slovům a zaslíbením Božím, a nenechá
vejme se podváděti úlisnými slovy svůdníků!
S trpělivostí, na modlitbách i v dobrých skutcích
pracujme o blahu svém i milých svých: abychom
v den žní shledání byli jako pšenice výborná,
Bohu milá, jež zasluhuje shromážděna býti do sto—
doly nebeské. Amen.

Na neděli šestou po Zjevení Páně.
\!
1

Výklad epištoly.
1. Šťastná osada taková, ve které duchovní
pastýř a duchovní ovečky jeho v dobrém sou
hlasu žijíl Blaze, kde pastýři dle příkladu Bož
ského Spasitele s obětivostí slovo Boží hlásají,
svátostmi horlivě přisluhují, a ovečky Kristovy ku
spasení spravují; ale kde také ovečky u vrouc—
nosti i oddanosti pastýřů svých se přidržují, učení
Páně s ochotou přijímají, svátostí s upřímnou ná—
božností a horlivostí užívají, a vedení duchovních

pastýřů rády se podrobují!
A takovýto přeutěšený obraz pravého po
měru mezi pastýřem a ovečkami líčí nám dnešní
čtení z epištoly k Tessalonicenským. Tessaloni
cenští byli obyvatelé města Tessalonichu v Mace
donii-. K nim byl sv. Pavel zavítal na své cestě
z Malé Asie, a oni přijali ho 5 nejlepší ochotou.
Po odchodu svém poslal k nim sv. “Pavel uče
níka svého sv. Timothea, jenž podal sv. Pavlu
o životě Tessalonicenských zprávy nejchvalnější.
Na to napsal jim sv. Pavel list čili epištolu s tím
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úmyslem, aby je vživé vířejejichještě více upevnil,
a připomíná jim proto práci svou apoštolskou při
nich, an dí:
»Bmtřz'! Díky čzm'mc Balm vždycky ze všech
vás, přz'pamínajz'ce vás na mad/ztba'c/z svých bez
přestání. <
Smysl slov těch jest: Byl jsem židy přinucen,

abych z města vašeho uprchl; ale v duchu jsem
při vás stále. Nemoha vám prospívati osobně,
vzpomínám na vás tím více na modlitbách, aby
Sám Bůh při vás doplnil toho, co mně pro zlobu
židů možným více nebylo.
2. Ano, modlitba pam/ře za ovečky mnoho
může jim prospěti, jak vysvítá i z příkladu Sa—
mého Spasitele, jenž se za Své věrné po celé
noci modlíval.
Ano, třeba modlitby pastýře za ovečky, ježto
jinak přičinění jeho zůstává bez požehnání s hůry,
poněvadž »ne ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá,
jest něčím; ale ten, kdo vzrůst a požehnání dává <
Tak ujišťuje tentýž sv. Pavel vlistě ku Korintským
(I., 3, 7 .

Ale také modlitba samého pastýře ku spa—
sení nedopomůže, jestliže některý věřící sám ne
chce se spolu přičiňovati. Třeba i modlitby i při
činění! Přičiňuj se, člověče! praví přísloví, a Bůh
ti pomůže. Kdo sám o spasení své nedbá se při
čiňovati, nedojde ho. O tom povím doklad
následující.
K horlivému sluhovi Páně Matěji Baschimu
přistoupil kdysi tupitel náboženství, a přetvařuje
se, jakoby byl'učením jeho velice pohnut, prosil ho
za modlitbu, aby prý se jemu pokání snáze po
dařilo. Pak ale—odešel ke svým druhům, a vysmál
se knězi. Po několika dnech přišel k němu opět,
a stěžoval si, že mu modlitba jeho nic nepomáhá,

—169—
a že žádné nábožnosti v sobě nepociťuje. »Po
radím ti tedy jinak,: řekl sluha Páně; »ale zatím
pomoz mi naložiti tu ten těžký pytel obilí na lodi:
Přetvářenec uposlechl a chtěl knězi pomoci. Sotva
však pytel zvedl, Baschi ho na své straně k zemi
upustil. A tak stalo se několikráte. Tu rozzlobil
se přetvářenec a zvolal: »Sám nepostačím na ten
těžký pytel. Chceš-li, starče, abychom pytel do
stali na loď, musíš mi pomáhati.: A Baschi od
pověděl: »Zcela dobře. Ale pamatuj, že ani já
sám ku spasení ti nemohu pomoci, nechceš-li ty
sám spolu se přičiňovati !: A podobně mnozí zpo
zdile se domnívají, že těžké dílo spasení vykonají,
když jen kněz za ně modliti se bude, byť by
sami nijak se nepřičiňovali!
3. Tak pošetile ovšem nejednali Tessaloni
cenští, jak vysvítá z dalších slov sv. apoštola,
an píše:
»Pamatujeme na skutek víry vaší, a na práci,
a lásku, a na stálost nadeje v Pa'na naše/za ?e
žz's'eKrista, před Bohem a Otcem naším, věa'auee,

bratři Balm milí, o vyvolení vašem.:
To znamená: Mám živě na mysli víru vaši,
a oběti, jež pro ni přinášíte, abyste Bohu
lásku svou osvědčili. A tak jednáte, že máte ne
zvratnou naději v odplatu od Pána Ježíše u Boha
Otce. A z tohoto celého vašeho v pravdě bohu—
libého si počínání právem soudím, že jste vy
vo'eni pro oslavu v nebesích.
Tři Božské ctnosti: víra, naděje a láska, jsou
ovšem i dary od Boha; ale zároveň jsou i ovocem
spolupůsobení našeho, zejména víra v Boha, jež
jest základem veškerého života bohulibého. Víru
musíme tedy v srdcích svých pěstovati, a proto
tedy s ochotou učení apoštolského přijímati. Za
tou příčinou nařídil Pán apoštolům svým zajisté:
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»Jdouce, učte všecky národy;
a věřícím platí
slova jeho 0 apoštolech: »Kdo vás slyší, Mne
slyší; a kdo vámi pohrdá, Mnou pohrdálc
Sv. Pavel připomíná, kterak rozkazu Páně
sám věrně poslušen byl, řka:
>Neb0 evangelium naše k vám nebyla toliko
vřečz',a t. j. nepřičiňoval jsem se toliko slovem
svým, abych vám pravého učení poskytl; ale evan
gelium naše bylo ti v mocí z' v Duc/zn svate'm,
í vplnosti mnalze',jakož víte,„jací jsme byli mezi
vámi pro vás:; to jest: Cemu já se svými
druhy jsem učil, toho Bůh mocí Svou hojně po
tvrzoval skrze zázraky, jež jsem jménem Jeho
činil.

4. Ba v pravděl Kde kněz horlivě působí, za
svěřence své se modlí a pilně jich poučuje: tam
i Bůh rád pomáhá, sv. víra se vzmáhá, a z ní
vyrůstají bohulibé ctnosti věřících. Proto také
Církev svatá vyzývá při čtvrtletních postech, čili
v suché dny, věřící, aby se modlili na ten úmysl,
by Bůh horlivých dělníků duchovních vyslal na
vinici Svou.
Avšak nestačí, za dobré duchovní toliko pro
siti, ale třeba i naučení jich s ochotou následo
vati, jako činili Tessalonicenští, jak o nich svatý
Pavel 5 pochvalou se zmiňuje ve slovech:
»A vy učinění jste následovníci naší z' Páně,
přz'jávs'e slava (Boží) v mnohém sonženz' s radostí
Duc/za svaté/za: tak že jste učinění příkladem
všem věřícím v Macedaníí z' v Ale/zají.:
Kéž by tak platilo o každé obci křesťanské,
že členové její s ochotou přijímají naučení Páně,
a jim se řídíce, podobají se v životě Samému
Kristu Pánu, a ochotni jsou pro víru svou i roz—
ličná protivenství snášeti! Jako Kristus Pán obě
toval se za nás v mukách nejhroznějších: tak
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i Tessalonicenští snášeli pro víru svou v Něho
příkoří přemnohá; ale tak dali zároveň jiným
obyvatelům v Macedonii i Achaji dobrý příklad,
že i oni viru vježíše Krista si zamilovali, a Bohu
věrně sloužiti se jali.
5. Tak mocně působí dobrý příklad na jiné,
že, když věrně povinnosti své křesťanské plníme,
i bližních svých k pilnému sloužení Bohu po
vzbuzujeme; a tak každý věrný křesťan stává se
i apoštolem bližním svým, a obdrží proto jednou
i přiměřenou odplatu apoštolskou!
O tom svědčí sv. Pavel slovy:
»Nebo od vás roz/zlász'la se řeč Páně netoliko
?) Macedonii

a 7) Aelzajz', ale z'po ošelz'ke'm místě

roznesla s'e vím vaše, kteráž jest ?) Bo/zn, tak že
není nám potřebí nz'omluvní.:
To jest: Tito tedy, od vás příkladem vaším
na víru obrácení sousedé, nyní vypravují sami,
jak my jsme vás od nepravých bohů odvrátili,
Bohu pravému získali, a naději na budoucí ra
dostnou odplatu v nebesích vám zabezpečili.
6. Tak, nejmilejší v Kristu! snažme se i my
s ochotou slovo Boží přijímati; za dar upřímného
.života křesťanského Boha vroucně prositi; bližních
svých od model tohoto světa, jakými jsou hříšné
rozkoše, mamonářství, ctižádost a pýcha, odvra—
ceti; a sice skrze vlastní příkladný život svůj!
A budeme-li takto Bohu věrně sloužiti a bližním
svým apoštolovati, budeme moci i my Syna Bo
žího s nebes v den soudu i vzkříšení s radostí
očekávati. Neboť pak nezavrhne nás, ale prohlásí
nám: »Pojď, služebníče věrný! Že nad málem
jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím.: Amen

—172—
II.

Výklad evangelia.
1. Přeutěšené to divadlo, o němž vypravuje
sv. evangelista Páně Matouš v 13. kapitole svého
evangelia. Pán ]ežíš vyšed z domu, usadil se při
moři galilejském. A když scházeli se k němu zá
stupové, poslouchat naučení jeho: vstoupil do 10
dičky Petrovy, a odraziv maličko od břehu, usadil
se na ni, a všechen zástup posluchačů rozestavil
se kolem Něho na břehu. I byla modrá obloha
nad nimi jako klenba nesmírné svatyně; na té
svítilo slunce jako věčná lampa před Nejsvětějším;
a lodička Petrova byla jako kazatelna, 5 které
božský Mistr promluvil v podobenstvích, aby si
lidé naučení Jeho snáze zapamatovali.
Představme si živě obraz ten, a mysleme si,
jako bychom Samého Spasitele řečniti a vůli Boží
vykládati slyšeli! Uvažme zejména o jeho po
rovnání království Božího se zrnem hořčičným,
o němž právě jsem byl přečetl; a. pozorujme,
čemu bychom se sami z podobenství toho přiučiti
mohli, zejména, když přidáme se k učení svatého
Augustina, jenž učí, že zrnem hořčičným jestiť
Kristus Pán Sám.
2. Všimněme si tedy především vzrůstu zrna
lzořč'z'čnť'lza.Spasitel

praví

o

obyčejném

zrnu

hořčičném, že patří mezi nejmenší semena; když
však bývá od hospodáře vseto do země, za pomoci
Boží vzrůstá tak, že stává se větší, nežli všechny ».
byliny, a bývá strom, v jehož ratolestích přebývá
ptactvo nebeské.
A zrnu hořčičnému podoben jest Pán ]ežíš.
Učení zkoumatelé těles nebeských tvrdí, že ne—
sčetný jest počet hvězd nebeských. Mléčná dráha,
kterou za jasných nocí vídáme táhnouti se po
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obloze od severu k jihu, sestává ze samých hvězd,
jichž pouhým okem od sebe ani rozeznati nelze.
A všechna ta tělesa nebeská mají své dráhy,
v nichž se pohybují, jako naše ze'mě, jež jest
v oboru nebeském taktéž jen hvězdou. Avšak ač
svět jest tedy nesmírně veliký, že ani číslic ne
máme, jimiž bychom mohli velikost jeho označiti:
jest Bůh přece ještě větší! Neboť svět má přece
své meze, ač jest nesmírně veliký; ale Bůh mezí
a konců nemá žádných; On jest prostě nesmírný:
neobsáhlý co do míry, a věčný co do času!
A tento nesmírný Bůh volil státi se člověkem!
Týž uzavřel se do panenského těla, jako zrno
hořčičné vseto bývá do země. I stalo se tak tehdy,
když anděl Jeho zvěstoval Panně Marii: »Duch
svatý vstoupí v tebe, a moc Nejsvětějšího zastíní
tebe; a proto, co se z tebe narodí svatého, slouti
bude Syn Boží!c O, jak malým bylo toto zrno
hořčičné, s nebe sestouplé! Když ale zrno to vzešlo
ze země, čili když se Spasitel v Betlémě narodil:
zrno to vzrůstalo vysoko, vzrostlo na dřevě kříže
v mohutný strom, jenž květe i ovoce vydává ve
mši svaté a svátostech; a své ratolesti čili své
požehnání rozestírá na všechny země, na všechny
národy, na všechny lidi, v časech minulých i pří
tomných i budoucích!
Ú, podivujme se tomuto stromu a chvalme
a vyvyšujme ovoce jeho! Strom ten jest tajem
stvím Božím, jehož nelze nám pochopiti, jemuž
ale můžeme i máme se klaněti. A abychom tak
spíše činili, uvažujme dále:
3. fíak výborným jestz'ť ovoce vzrostlé ze
stromu, jenž vyšel z nebeského zrna hořčičného!
Ovoce čili semeno z obyčejného stromu hoř
čičného vzešlé má tu vlastnost, že když je roze
třeme a'požijeme, ono žaludek nám zahříváatrá
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vení podporuje; člověku při tom sice slzy z očí
vyhání, ale posiluje ho. A podobně má se to
s ovocem se stromu, jenž vyrostl ze zrna hořčič
ného, s nebe vyšlého, totiž s milosti Boží, jež
prýští s kříže Páně.
Milost ta chladné srdce naše zahřívá ku lásce
Boží; vduši naší zahlazuje a stravuje hříchy, jichž
tak mnoho v zaslepenosti rozumu svého se do
pouštíme. Milost, kterou nám Kristus Pán na kříži
získal, vyhání slzy lítosti a kajicnosti z očí našich;
ale při tom duše naše občerstvuje a k bojům za
spasení sílí.
Proto přibližujme se často k tomuto zázrač
nému stromu kříže, abychom ovoce jeho získali;
ale nezapomínejme ovoce to také rozetříti a roz
mačkati, čehož učiníme, když o pravdách života
i umučení _Páně horlivě budeme rozjímati. A pak
tato semena hořčičnái požívejme, a sice tam, kde
se nám zvláště nabízí: totiž_ při vroucích a po
korných modlitbách ! Rádi tedy obcujme oběti mše
svaté, jež jest nekrvavým obnovováním krvavé
oběti Páně na kříži; vždy, kdykoli se nám ktomu
naskytuje příležitost; zejména ale vždy v den ne
dělní &sváteční. Rádi, často a nábožně přijímejme
svátosti, zejména nejsv. Svátost oltářní, v které obě
tovaný Spasitel nejsvětější Tělo a Krev Svou za
pokrm i nápoj duší nám nabízí. Rádi a vroucně
se i modlívejme k Bohu, a On dary nejhojnějšími
odplatí prosby naše!
4. Konečně uvažujme, jak vzácný stín pasky
tuje onen podivuhodný strom, z nebeského zrna
hořčičného vyrostlý!
Spasitel praví o obyčejném stromě hořčičném,
že >bývá strom, tak že ptáci nebeští přilétají, &
bydlí na ratolestech jeho.c- Ku ptactvu nebeskému
přidávají se ale zajisté i zvířata pozemská, jež pod
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mohutnými ratolestmi stromu vyhledávají chladu,
klidu, občerstvení. A tak podobně se to má i se
stromem Kristovým, jenž milosti své rozkládá do
všech věků i ku všem národům, tak že u něho
občerstvení a klidu nabývají netoliko ptáci ne
beští, totiž lidé, kteří věcí pozemských si neváží,
ale smýšlením svým kvěcem nebeským se nesou,
a v Božském Srdci Páně útočiště i odpočinek
hledají; ale pod stromem Kristovým sbíhají se
i rozličná zvířátka, totiž hříšníci, kteří nalézají ve
stínu kříže Páně ochlazení v žáru pokušení, občer
stvení v útrapách žzvota, posilnění v bojích proti
nástrahám pekla, zachránění od věčného zahynutí.
5. Proto přibližujme se horlivě k tomuto
stromu milostí, a ukrývejme se v ratolestech jeho;
v Srdci Páně odpočineme nejjistěji, nejbezpečněji,
nejblaženěji. Ale pomáhejme z lásky k Bohu i bližním
svým. Stává se mnohdy, že slovo zlé, před nedo—
spělými promluvené, jest jako zrno hořčičné,
z něhož snad po letech vzroste strom hříchů i ne
pravostí, ovoce jedovaté, smrtonosné. Ale zkuše
nost nás učí, že i slovo dobré, laskavé, slitovné
ujímá se v srdcích lidí jako zrno hořčičné, jež
časem svým, milostí Boží oplodněné, přináší ovoce
výborné, živící do života věčného.
Zasívejme tedy zrna hořčičná dobrá do duší
svých bližních; zalévejme je modlitbami, zapíráním
sebe, dobrými skutky za bližní obětované. A tak
způsobíme, že nebeské zrno hořčičné vzrůstati
bude utěšeně v nás i mimo nás; a že vzroste _
i nám ve strom široký i vysoký, po němž bychom
jednou vystoupiti mohli pro odplatu svou v ne
besích. Amen.
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Na slavnost Očišťování Panny Marie.
1. Z trestu za své bezbožné jednání přišli
židé do zajetí babylonského. Když ale tam pro
vinění svého uznali, a kajicně k Bohu se vraceli
poslal jim Bůh proroka, jenž jim blízké vysvobo
zení ze zajetí oznámil, a slíbil, že pak »zjew' se
sláva Hospodinova, a uzřz' vše/ike; tělo spasem
fřelzoc. Když se židé do vlasti své opravdu vrá
tili, vykládali si další toto proroctví v ten smysl,
že přijde pak ihned Mesiáš s velikou mocí s nebe,
všechny jejich nepřátele pohubí anebo sobě pod—
mani, a ze židů, jakožto údů vyvoleného národa
svého, učiní panovníky celého světal Když ale
tak se nedělo, jak očekávali, počali o přípovědích
Božích pochybovati, nevrlými i malomyslnými býti,
ano, konečně i Bohu se rouhati, že prý pohanům
a hříšníkům nadržuje, a přípovědí jim učiněných
nedbá! A tak nečinil pouze obecný lid, ale činili
tak i levité a kněží.
Tu konečně vystoupil prorok Malachiáš a
oznámil lidu jménem Hospodinovým:
»Aj,< vizte, po čem toužíte, stane se.
»?a'; totiž Pán a Mesiáš, »posz'la'm(již) an
děla své/zoe čili předchůdce Svého, Jana Křtitele;
a ten »přípraw' cestu před tváří Mouc. To zna—
mená: Přišel, bych již; ale nemohu pro samou
necestu k vám. Posečkejte maličko, až Mi Můj
předchůdce připraví cestu k vám, jako i zvláštní
hodnostáři připravují cestu panovníkům světským,
kam ti mají přijíti.
Tento Můj předchůdce tedy napřed hory po
níží, údolí Vyplní, pahrbky poníží, místa křivá
narovná. To jest: jste plni nešlechetností, před—
sudků i bludů. Kdybych k vám, tak jak jste, za
vítal, k čemu by vám byl příchod Můj pro
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spěšnýmř Když bych nenaplnil vaše světácké
touhy, ale pracoval na spasení vašich d\1ší: cítili
byste se zklamanými, a pohrdli byste Mnou.
A proto nevyhnutelně třeba jest, aby vás
předchůdce Můj na příchod Můj připravil, oči
vám otevřel, pokání kázal, a vás poučil o tom,
že Mesiáš nepřijde na svět království pozemského
zakládat, ani neúrody, hladu a jiných svízelů to
hoto pozemského života odstraňovat: ale lidí
s Bohem usmiřovat, a království Božího mezi vámi
rozšiřovat. A když Můj předchůdce srdce i mysli
vaše pro věci nebeské připraví, pak budu moci
přijíti, i přijdu!
Ano, po té přípravě »přijde do chrámu Své/za

Panovník,

?elzaž vy hledáte:,

praví prorok;

wa anděl zákona, které/mz“ vy duetem
Přijde tedy Panovník nebeský na svět. Ale
neubytuje se kdesi v paláci nebo v ležení -vojen

ském: nýbrž dlíti bude ve chrámě; a jen ve
chrámě budete moci Ho nalézti; jen tam jest
Jeho trůn—,“
jen tam Jeho přebývání!

2. Připomínajíce si toto proroctví, snadno
chápeme, proč Pán Ježíš, sotva na svět přišed,
dal se nésti do chrámu, aby se tam v rukou kněze
Simeona Bohu, Otci Svému, obětoval, jak o tom
vypravuje dnešní sv. evangelium.
Sotva Jemu bylo 12 roků, putoval s pěstouny
Svými do chrámu, a zůstal v něm déle, nežli'oni
i všichni ostatní poutníci. V chrámě nalezli Ho
Panna Maria a svatý Josef třetího dne, an sedí
mezi učiteli, poslouchá jich, dotazuje se jich.
Za Svého veřejného života chodil do chrámu
na svátky, a vyučoval" tam. Když. chystal se na
ukrutné umučení, poslední slavnou cestu vykonal
na oslátku do chrámu v Jerusalemě. A od po
Mnnna roku církevního.

12
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slední večeře, kdy ustanovil nejsvětější Svátost
oltářní, v chrámech bydlí i trůní, ve dne i v noci.
A o tomto Panovníku dí prorok__Páně, že
přijde jakožto anděl, čili česky »poselc zákona.
Přinese tedy zákon nový, křesťanský; na plnění
toho bude naléhati, a ku plnění jeho bude i mi—
losti a pomoci s hůry propůjčovati, aby zacho
váván býti mohl.
»Aj přz'chdzz',c tvrdí prorok; to jest: přijde
zajisté; neboť tak nepřislibuje nikdo menší, než
Sám nejvýš pravdomluvný Bůh! Proto přidává
prorok slova: »Dz' Hospodz'uc.
3. Přijde tedyjistě Mesiáš, jak ujišťujejménem
Božím prorok, a jak se na příchod jeho těšili
židé. Ale táže se jich prorok: »Ale kdo bude moci
myslz'tz' den příchodu 7e/zo, a lado ostojz' u w'děm'

YelzoRe To jest: Kdo bude moci bez bázně jtn
pomýšleti na příchod jeho? Kdo, připomínaje si
provinění“ svých, může si dělati jistotu, že před
Ním obstojí, a nebude zavrženř Vy židé ovšem
si myslíte, že jsouce údové národa vyvoleného,
můžete bez bázně na příchod Mesiáše se těšiti;
ba že kdo ví jaké chvály a cti u Něho dojdete;
avšak vynášejíce se svým původem, a pohrdajíce
pohany, nalezáte se na nemalém omylu! »Neboť
Ou (přijde) jako oheň přeháezeý'ztz'c; to jest: jako
oheň přehání, rozpouští přísady ve zlatě a stříbře,
a odměšuje jich: tak Mesiáš oddělí zlé od dobrých;
neboť jest také »jako bylina valchářovaa ; to jest:
Jako louh z byliny valchářovy vymývá skvrny ze
sukna a koží: tak Mesiáš přijde jakožto přísný
Soudce, jenž na nikom, ať žid, af pohan, nepra
vostí nestrpí ; a co vyčistiti se nedá, jako škváru

odhodí, zavrhnel
Proto dokládá prorok: Mesiáš »sedětz'bude,

pře/zduěje a vyčiszuje střz'broc; to jest:

oddělí
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dobré od zlých, věřící od nevěřících, kajicníky od
nekajících, spravedlivé od nespravedlivých; a sice
skrze kázaní svého evangelia. Jeho zákon bude
jako vějička v rukou Jeho, kterou vyčistí humno
Své, a shromáždí pšenici do obilnice Své; kdežto
plevy spálí ohněm neuhasitelným. A poněvadž
i na spravedlivých najde lecjakés příhany, bude
i těch napravovati, očišťovati i ospravedlňovati.
4. Až tedy Mesiáš přijde, seděti bude na
soudné stolici své, souditi bude všechny vůbec,
zejména

ale »oyčz'slz'syny Levic,

t. j. duchoven—

stvo, »a přecedí je jako zlato a stříbro,: aby se
čistotou jako zlato nebo stříbro leskli. Tak ale
učiní, poněvadž duchovenstvo, jsouc učitelem lidu,
v prvé řadě svatě a spravedlivě žití má.
A až budou služebníci oltáře vyčištění, pak
»budou Hospodina obětovali oběti ve spravedl
nostic, totiž ve vyšším, nadpřirozeném stavu, čili

jsouce postaveni vposvěcující milosti Boží; kdežto
posud, v Zákoně Starém, Bohu sice obětovali oběti,
ale jsouce v nespravedlnosti čili ve hříších po
stavení.
A ty oběti kněží ospravedlněných pak »za
líbí 'se Hospodinuc jakožto »obět' fifudy (: ?eru
salemac; čili oběť pravých potomků Judových,
a tím i Jakubových, a obyvatelů Jerusalema no
vého, čili pravých katolických křesťanů.
A sice zalíbí se oběti jejich Bohu »jako za
dnů věku a jako za let dáwzýclzc, když Jemu
totiž ve spravedlnosti obětoval praotec Levi, jak
za to má chválu v Písmě svatém.
5. Co tu prorokováno o Mesiáši, až přijde,
že totiž přijde do chrámu Svého, to se sta'o dnes,
jak otom vypravuje dnešní sv. evangelium.“ Když
se naplnili dnové očišťování Panny Marie dle zá
\kona Mojžíšova, přinesli novorozeného Mesiáše
*
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pěstounové Jeho do chrámu, a postavili před
Pánem. A kněz Simeon vzav Jej na lokty své,
velebil Boha a předpověděl Rodičce Mesiášově:
»Aj! postaven jest tento (Syn tvůj) ku pádu a: ku
povstání mnohým 7) [smelz'c ; k pádu čili zahynutí
totiž zlým, a ku spasení věřícím a vůli Boží ovšem
i plnícím.
Proroctví i Simeona i Malachiáše v tom se
shodují, že Mesiáš, až přijde, vše přečistí; zlato
a stříbro od trusek osvobodí; čili spravedlivé od
hříchů očistí a od hříšníků oddělí, aby sprave
dlivé přijal ve slávu Svou, a hříšníky zavrhl do

pekla; a sice oboje na věky.
Proroctví Simeona i Malachiáše jsou již vy
plněna. Církev Páně založena, ve které nabýti
můžeme i máme ospravedlnění od hříchů svých.
Jestli Bohorodička vykonala s Ježíškem dalekou
cestu do Jerusalema, aby se podrobila zákonu
o očišťování, ač ona nikdy poskvrněna nebyla,
tedy z pouhé pokory a poslušnosti: imy zákony
Boží věrně ostříhejme; rádi ve svátosti pokání se
očišťujme, když toho tak častou potřebu máme.
Abychom jednou, až Pán Ježíš v den soudný
spravedlivé od nespravedlivých na věky oddělo
vati bude, uslyšeli z úst jeho: »Pojdte, vy po
žehnaní Otce mého, a vládněte královstvím, při
praveným vám od ustanovení světa.< Amen.

lI.

Manna pro slavnostní kruh
velikonoční.
A)
Pro předhodí velikonoční.
1. Kruh slavností vánočních líčil nám, jak
bylo dílo vkaupení lidského předpověděno, ozná—
meno i založeno, & jak i vzrůstalo; čili úřad
Páně proracký. Kruh slavností velikonočních ale
pokračuje v líčení života Páně, kterak mnohé
členy pro Svou říši získal; jak odchází, aby ja
kožto nejvyšší Kněz obětoval, & sice Sebe Sama
za spásu člověčenstva; a pak vešel zpět ve slávu
Otce Svého.
Kruh velikonoční líčí tedy Spasitele v nej
hlubším Jeho ponížení, ale i v jeho nevýslovném

oslavení. Liči velekněžský úřad Pána Ježíše.
2. Má—livšak oběť Spasitelova býti nám ke

skutečnému prospěchu, jest potřeba, abychom i se
své strany konali vše, co by nás ovoce jejího
hodnými činilo. Jest zapotřebí, abychom hříšnosti
&nehodnosti své uznávali, & skrze upřímné pokání
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k Bohu se vraceli. A k tomuto kajícímu smýšlení
přivésti nás hledíc, matka Církev odívá sluhy své
od počátku předhodí velikonočního v roucha ňa—
lová čili kající; neprozpěvuje více chvalozpěvu an
dělů »Sláva na výsostech Bohuc při mši svaté,
ani radostných alleluja: ale pěje zpěvy žalostné,
smutné, kající; a zve věrné své zejména ku zbož
nému konání »pobožnostz'křížové cesty: a růžence
bolestně/zo.

3. Předhodí kruhu velikonočního začíná de
vítníkem čili devátou nedělí před Hodem Božím
velikonočním. V té době tedy Spasitel volá ku
spasení; trpí, na smrt jde, poslušen jsa až k smrti
kříže; a nás tak učí, abychom ve spojení s Ním
pokání činili, žádosti své přemáhali, ukřižovali;
starého člověka se sebe svlékli, a jako novými
stvořeními se stali.
4. I sestává toto předhodí velikonoční ze
čtyř stupňů. První jest devítník se svými dvěma
následujícími nedělemi; druhý jest doba svato
postní; třetí doba smrtelná, počínající pátou ne—
dělí v době svatopostní; a čtvrtýa nejvyšší stupeň
jest svatý nebo-li pašijový týden. Stupně ty na
značují, že máme krok za krokem Spasitele svého
na cestě utrpení jeho následovati, a vždy k větší
horlivosti v kajicnosti postupovati.
[

1. První stupeň předhodí velikonočního za
číná tedy devítníkem čili devátou nedělí, neboli
7/0 dnů před Velikonocemi. Je to památka na
oněch 70 téhodnů, »jež ukráceno jest nad lidem
vyvoleným a nad městem svatým, aby — sko
nalo přestoupení, konec vzal hřích, shlazena byla
nepravost, a přivedena byla spravedlnost,c jak
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předpovídal anděl proroku Danielovi (9, 24) 0 při
chodě Mesiáše na svět tento. V této době, kdy
svět ve svých slavnostech masopustních volá k nej—
rozpustilejším veselím; a ďábel rozestírá sítě své,
aby co možná nejvíce nalapal svých ctitelů a synů
zavržení: Církev volá k upřímnému pokání, k oprav
dové nápravě života, a na cestu ku spasení. Kdo
ji slyší, Samého Vykupitele slyší (Luk. 10,6).
2. Na neděli devítnlk dle toho oznamuje
evangelium povolání do říše Páně, jako ku práci
na vinici h0spodářově. Sice povolal Bůh do vi
nice Své všech lidí od stvoření světa; avšak již
první rodiče zhřešili, a tak z práce Jeho dobro
volně vystoupili, i o mzdu v nebesích se připra
vili. A proto volal Bůh do vinice ku práci znova ,
napřed Abrahama s jeho potomky, potom v roz
ličných dobách národy pohanské.
Avšak toto nové povolání není pozváním k blaže
nosti rajské, ale pozváním ku pokání, abychom
skrze to a pro milosrdenství Boží z povolaných
mnohých stali se i vyvolenými, jichž oproti po
volaným jest ovšem jen menší počet. Proto v epi
štale toho dne pobízí sv. Pavel k závodění v umrtvo
vání zlých žádostí i náklonností, sebe sama za
příklad klada.
3. Na neděli prvou po. devítnlku vypravuje
evangelium o tom, kterak símě slova Božího při
náší rozličný užitek dle půdy, na kterou při roz
sévání dopadá. I jest pobídkou pro nás, abychom
srdce svého světu uzavírali, tak aby símě slova
Božího při nás nepadalo ani vedle cesty, ani mezi
trní, ani na skálu.
A jako obyčejné role, má-li užitek přinésti,
musí býti rozoráno, očišťováno: tak i na roli duší
našich musí býti pracováno; musíme pro spasení
snášeti mnoho námah, prací, nebezpečí, pronásle—
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dování, postů, zapírání, podobně jako v epz'što/o
vypravuje sv. Pavel o sobě.
4. Na neděli druhou po devítniku líčí evan
gelium nejvyšší lásku Spasitele, k Sobě nás zvou
cího, ano, vypravuje o jeho vstupování do jeru
salema, kde. měl za spásu naší obětován býti.
Poukážání toto jest tím významnějším a dů
tklivějším v den tento, kdy svět jako bez rozumu
lásku Boží hanebnostmi uráží, podoben jsa onomu
slepci, jenž při cestě do jerusalema seděl, a přece
ku slavnosti tam jíti nemohl a nešel; podoben jsa
Korintským, jimž sv. Pavel v epz'štole toho dne
vyčítá, že i při svém křesťanství spíše na mysli
měli, co by je slavnými činiti mohlo, jako zázraky
a znalost tajných věcí: nežli čím by se lepšími
stali, a Bohu za lásku Jeho láskou spláceli.

5. Také svátky této doby, a sice: slavnost
stolice sv. Petra v Antiochii (dne 22. února),
a slavnost sv. apoštola Matěje (dne 24. února),
povzbuzují nás k tomu, abychomzpodivuhodného
vyvolení sv. Matěje do sboru apoštolů, a ze zá
zračného množení se křesťanů skrze působení
sv. Petra v Antiochii brali si příčiny, od světa se
odlučovati, a pod praporem Spasitele v lásce o spa
sení svém se přičiňovati.
Svátky pak »Moa'litby Pána 7ežz'še na hoře
Olivetsko'c (v úterý po devítníku), a památka umu
čení Pána fřežz'še(v úterý po prvé neděli po de
vítníku), navádějí nás k tomu, abychom o utrpení
Páně rozjímajíce, s tím větší ochotou počali se
za hříchy káti.
II.

1. Druhý stupeň předhodí velikonočnlho je“
doba svatopostní. Trvá čtyřicet dnů na památku,
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že i Mojžíš po 40 dnů se postil, nežli kamenné
desky se zákonem Božím obdržel; že po 40 dnů
se postil i prorok Eliáš, jenž v ohnivém voze vzat
jest beze smrti do nebe; že i Pán ježíš po 40 dnů
se postil, než boj s ďáblem začal.
Před svatopostní dobou zahaleny bývají
obrazy na hlavních oltářích rouškou, na jejímž svrchu
upevněn bývá veliký kříž na znamení, že kříž má
býti v této době hlavním předmětem rozjímání—
našich.
Ctyřicetidenní půst začíná škaredou čili pa
pelečm' středou. V týž den bývá svěcen popel,
jímž pak kněz čela věřících znamená. 'Tak jim ale
zároveň udílí církevního požehnání pro tuto ve
likou dobu kající. Při udílení popelce říká kněz:
>Pomni člověče, prach že jsi, a v prach se opět

obrátíšlc,

kterýmížto slovy pamatuje na pád

prvních rodičů, jimž ta slova řekl Bůh, prve nežli
je z ráje vyhnal. Pro nás mají slova ta smysl
ten: Vzpomínej na podvod hada v ráji, jenž naše
prarodiče svedl předstíráním, že Bohu vyrovnati
se mohou; vzpomínej na slitování Boha svého,
jenž chybujících na věky nezavrhl, ale Vykupitele
jim slíbil i poslal; vzpomínej ale i na to, že jen
skrze upřímné pokání a pokorné přiznávání se ku
všestranné nestatečnosti své vykoupení i spasen

hodným státi můžeš!
Myšlenky ty vyjadřují i epištala toho dne,
jež vybízí k postu a kajicnosti, i evangelium, jež
vykládá, že postiti se třeba ne pro lidi, ale z upřímné
kajicnosti a z úcty k Bohu vševědoucímu.
2. Na neděli prvou v postě vypravuje evan—
gelium o počátku boje proti žádosti těla, žádosti
očí a pýše života, jak ho podstoupil Sám Spa
sitel, an po čtyřicetídenním postě pokušitele ďábla
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po třikrát vítězně odmítl, a nám tak příklad k ná
sledování zůstavil.
Epištola toho dne ale udává nám duchovní
zbraně, jimiž bychom mohli přemáhati pokušení,
jež se strany těla, světa i dábla na nás přícházejí,
vybízejíc nás zejména ku statečnosti, střídmosti,
moudrosti a spravedlnosti.
2. Na neděli druhou v postě ukazuje evan
gelium odplatu Pána Ježíše za Jeho vítězné boje,
líčíc podivuhodné proměnění Jeho na hoře Tá
boru. Tak ale pobízí nás, abychom s Kristem ví
tězně proti pokušením bojovali, bychom i my
svého vlastního přeradostného proměnění za od—
platu se dočekali.
A epištola toho dne poukazuje nás, že ráje
zpět dobýti můžeme jen skrze vítězství nad sebou.
Petr přál si ihned na radostech oslaveného
Mistra podíl míti, & proto chtěl na Táboru zů
stati; ale Spasitel, rozmlouvaje s Mojžíšem i Eli
ášem o Svém nastávajícím utrpení, ukázal, že te
prve po skončených bojích na světě kyne trvalá,
nevýslovná oslava v nebesích.
4. Na neděli třetí V postě líčí evangelium,
kterak Spasitel vymítal ďábly, zejména ďábla, jenž
člověka nešťastného činil němým: Je to poučením,
že ďábel, byť i vypuzený, rád se vrací do duší
nešťastníků, a činí je němými tak, aby z hříchů
svých buď vůbec se nevyznali, anebo skrze pýchu
a nepravý stud ku zpovědi neupřímné a svato—
krádežné svedení byli.
Epištola toho dne ale směřuje k tomu, aby
nám bylo dokázáno, jak hrozným jest takové
otročení ďáblu, ježto žádný smilník anebo la
komec nebo bezbožník v království B0ží nevejde.
5. Na neděli čtvrtou v postě vypravuje evan
gelium o zázračném nasycení 5000 mužů na poušti,
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chystajících se na slavnost velikonoční. Z vypravo
vání takového jest patrno, kterak Spasitel hor
livost i vytrvalost v kajicnosti rád odměňuje ob
čerstveními nebeskými, jež zase jsou předobrazy
věčné hostiny v nebesích.
Epištola toho dne ale, poukazujíc ku dlouhé
neplodnosti Sary, pak pramatky národa vyvole
ného, vyznívá v ten smysl, že matka Církev, byť
i se všech stran od počátku svého byla pronásle—
dována i utiskována, aby dítek pro nebe neplo—
dila, přece za zvláštní pomoci Boží stále nové zá
stupy svatých i světic Božích do nebe vysílá, tak
nebe i duše zbožné obveseluje, a na světě boju
jící i trpící dítky své k vytrvání v kajicnosti
vybízí.

6. Také svátky, jež v době svatopostní ko
náme, mají ten účel, nás povzbuditi, abychom
s ochotou hluku světského se stranili, a skrze
skutky kající Spasiteli svému se připodobovalí.
Za tím účelem slavíme v pátek po popelci pa
mátku tmavě kamny Páně; v pátek po prvé ne—
děli v postě památku kopí a hřebů Páně; v pátek
po druhé neděli v postě památku posvátné/zb, pa
lzřěbnz'lzakmenu; Páně; v pátek po třetí neděli
postní památku pětz' ran Krista Pána; v pátek
po čtvrté neděli postní památku přesvaté Krve
Páně.
Také slavnost Zvěstování Panny Marie, jež
v tu dobu připadá (25. března), jest vlastně taktéž
slavností Páně, ježto téhož dne konáme památku,
kdy Slovo Boží tělem učiněno jest, počalo pře—

bývati mezi námi, a strádati i trpěti a se oběto
vati pro nás.
\
Připomíná-li nám ale slavnost tato i účasten
ství přeblahoslavené Bohorodičky při díle našeho
spasení : připomíná nám připadající slavnost sv; 70
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sefa, pěstouna Pa'ně (19. března) požehnané spolu—
působení i téhož patriarchy při díle vykupitelském.
Obě tyto slavnosti předchází ale vhodně svátek
sv. archanděla Gabriela (18. března) na znamení,
že jen z vůle Nejvyššího a prostřednictvím kní
žete andělů dílo vykoupení našeho začalo.
III.

1. Třetí stupeň předhodí velikonočního, čili
doba smrtelná, jest ona část doby svatopostní, ve
které se máme výhradně věnovati rozjímání
o utrpení Páně, skrze které právě vykoupení jsme
byli. Proto bývají před nedělí pátou kříže za
haleny fialovými rouškami. A evangelium téhož
dne, jenž také nedělí smrtelnou se nazývá,
vypravuje, že měl býti Spasitel kamenováním
usmrcen. ale té doby se skryl před nepřáteli
Svými; ano, skryl icelé Božství Své při nastáva
jícím umučení, jemuž jakožto zástupce náš pod
robil se za nás.
V epištaleale na neděli smrtelnou vykládá
sv. Pavel židům, kterak chybují, když se domní
vají, že Starý Zákon se svými oběťmi krvavými
dostačuje Bohu, a proto o usmrcení Páně usilo
valí; kdežto celý Zákon Starý byl jen přípravou
na dokonalý Zákon Nový; & oběti jeho byly jen
předobrazy v pravdě usmiřující oběti Beránka
Božího. Všecko, co Abraham & jiní zbožní lidé
před Kristem konali, jedině skrze Pána Ježíše
cenu má; pročež i Abraham se radoval, aby viděl
den Jeho.
Nám ale je to poučením, že ani my sami
o sobě, ani skrze největší skutky kající ničeho
ku svému spasení dopomahajícího vykonati ne
můžeme; ale že ku všemu dílu spasnému a Bohu
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libému třeba nám jest oběti, milosti, podpory,
pomoci Spasitelovy!
2. V pátek po smrtelné neděli konáme pa
mátku sedmi bolestí přeblalzaslawne' Bohorodičky.
Ona se svým Božským Synem všecky bolesti
v duchu spolutrpěla; ji Kristus Pán na kříži umí
rající milovanému učeníku Svému a tak i všem
věrným ctitelům Svým odevzdal; v ní jako v ně
jakém zrcadle zřítí můžeme, jak bychom měli na
utrpení Páně podíl míti, a z něho si zásluhy osvo—
jíti. Proto i tento svátek jest nám jen další po—
bídkou, abychom horlivěji o utrpení Páně rozjí
mali.
IV.

1. Čtvrtý

a poslední

stupeň

předhodí

velikonočního obsahuje skutečné slavení tajemství,
o nichž v době smrtelné jsme byli rozjímali. Týden
pašijový jest zároveň dobou i nejvyššího ponížení
Syna Božího i nejvyššího oslavení ]eho; jest dobou
zvýšené kajicnosti křesťana s Kristem,

ale i po—
čátkem nového, bohulibého života v Kristu.
Pašz'javým se tento týden nazývá, poněvadž

v něm kněz při mši svaté čte. a zpěváci pějí vy
pravování o umučení Páně, jež latinsky zní passio
(pašije).
2. Pašijový týden začíná neděle, které říkáme
květná. Způsob slavení neděle květné jest jako
základním kamenem všech slavností následujícího
téhodne ; nebot představuje nám v evangeliu slavný
vjezd “Páně do ]erusalema jakožto cestu Jeho ku
poslednímu boji na smrt, a zároveň jakožto před—
obraz Jeho přeslavného vystoupení do ]erusalema
nebeského.
I chtěl Pán Ježíš pět dnů před ždovskou
slavností velikonoční do ]erusalema slavně vkročiti
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na znamení, že On jest tím pravým Beránkem
neposkvrněným, Jenž snímá hříchy světa. Neboť
pět dní před Velikonocemi svými vybírali Židé
beránka velikonočního, jejž pak zabíjeli na pa
mátku beránka, jejž jedli otcové jejich v Egyptě
před vysvobozením svým z otroctví, a jenž je
krví svou vysvobodil od smrti, když v oné »ve
liké noci: vše prvorozené v Egyptě ranou Boží

zhynulo.

A k této oběti smírné táhne se také smysl
dnešní epistoly, ve které svatý Pavel poukazuje
k dobrovolnému ponížení Páně, jež se stalo pří
činou našeho spasení, a Jeho nevýslovného osla
vení před nebem, zemi i peklem.
»Hossana synu Davidovu !c jež lid Spasiteli
na cestě k umučení Jeho volal, jest jako ozvěnou
nevýslovného Jeho oslavení v nebesích.
Na průvodě tom míváme účastenství : rato
lestmi živými v rukou jako na znamení, že, krá—
čejíce za Pánem v životě tomto v utrpeních, pře
jeme si míti jednou také účastenství s Ním ve
vítězoslávě.Jeho na nebesích.
3. V posledních třech dnech ta'/zadne paši/0
ve'lza koná Církev památku dokonání oběti Páně
skrze Jeho hrozné umučení. Jestliže již o devítníku
byli jsme nabádáni ku smutku, kajicnosti a sou
citnbsti: dosahuje napomínání Církve v těchto
dnech k těmto věcem svého vrcholu skrze cír
kevní hodinky, rozličné dojemné obřady, žehnání
i pobožnosti.
O zeleném čtvrtku mísí se zármutek z utr
pení Páně s radostí z ustanovení nejsv. Svátosti.
Poněvadž ale tou dobou zármutek převládá, osla
vujeme ustanovení nejsv. Svátosti způsobem zvláště
slavným teprve ve čtvrtek po neděli, nejsvětější
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Trojici Boží zasvěcený, čili o svátku a slavnosti
Božího Těla.
Základní myšlenkou církevních slavností na
zelený čtvrtek jest dokonalé odevzdání se Spa
sitele za vykoupení naše. Obnažení oltářů, mytí

nohou jsou toho důkazem patrným.
Na velký pátek dává Církev nejhlubší svůj
zármutek najevo, ana nekoná toho dne oběti
Páně nekrvavé čili mše svaté, jež jest památkou
a obnovováním oběti krvavé, která se toho dne
stala; odívá se "v roucha nejvyššího smutku,
v roucha černá; kříž odkrývá, jemu se klaní; a
staví Boží hroby, v nichž zakrytého Spasitele
k veřejnému odprošování vystavuje.
Na bílou sobotu koná se památka Páně
v hrobě, a úvod ku slavnosti vzkříšení Jeho.
Toho dne vykřesává se před branou kostelní
nový olzeň z křemene, na památku, že z kamen
ného hrobu za městem Božím živý povstane
Kristus.
Z tohoto nového ohně 70.0
žekuzí se postupně
všechna světla kostelní, na znamení, že z Ježíše
Krista plynou všechny milosti, jimiž obdařeni,

]emu podobnými se stáváme.
Veliká svíce velikonoční

&pěti jz'zvamz', roz

žhatá, pamatuje na Spasitele, pěti hroznými ranami
znamenaného, ]enž se stal světlem světa.
Ctená proroctví poukazují k duchovnímu
znovuzrození lidstva skrze křest i pokání ; pročež
pak i následuje svěcení vody křestní a udělování
křtu dospělým.
Následující slavnostní litanie ku všem Svatým
poukazuje ktomu, že všichni svatí a světice Boží
jen tak nevýslovné odplaty v nebesích se dodě
lali, že dle příkladu Páně a v milosti jeho žili;
tatáž cesta že přikázána jest inám; a že svaté za
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pomoc i přímluvu vzýváme, abychom i my cíle
svého dosáhli jako oni.
Pak následuje slavnostní mše svatá, při níž
radostné zpěvy »allelujac opět zavznívají. Zvony,
které byly při mši svaté na zelený čtvrtek umlkly,
znova se rozezvučí na znamení. že již již přestává
doba ponížení, zármutku, lkání; a že nastává pře
radostná doba oslavení i vzkříšení Páně, jak o tom
pak pod večer hlásá kněz při slavnosti vzkříšení,
an pěje: »Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitellc
A nyní tedy již dopodrobna uvažujme, jakou
mannu duchovní nabízí nám Církev svatá v před
hodí velikonočním ve svých epištolách a evangeliích,
a zkoumejme bedlivě, jak bychom nejvyššího pro—
spěchu z nich nabyli.

Na neděli devítník.
I.

Výklad epištoly.
1. Poněvadž mnozí dle jména křesťané ná
sledují pohanských mravů, zvláště v této době,
a se domnívají, že v masopustě všecko jim jest
dovoleno, že tedy mohou všech rozkoší plnými
doušky si dopřávati, a všem žádostem těl svých
hovětiž počíná Církev Páně obraceti zřetel svůj
k trpícímu choti svému, Kristu ježíši, a rozjímati
o přehořkém umučení Jeho, jež podstoupil za spa
sení naše. A proto odívá ode dneška sluhy své
v roucho fialové, roucho kajicnosti, a začíná dobu
zármutku. Proto otvírá ústa svá a napomíná slovy
apoštola Páně ku Korintským, řkouc:
»Bratřz' ! Zdalz'ž nevíte, že, kteří o závod
běží, všickm' sz'ce běží, ale jeden be'ře základ?
Tak běžte, ať dosáhnete Ic
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Slova tato obsahují velice vhodné podoben
ství. V Řecku, kde Korint byl, konávány bývaly
veřejné zápasy, při kterých zápasníci o závod bě
hali, jezdili, šermovali. Kdo zvítězil, obdržel ko
runu z ratolestí olivových, dubových nebo vavří
nových. I bylo vítězství při závodě ku veliké slávě
vítězi i rodině jeho, tak že jistý otec, dověděv se
o vítězství syna svého při zápasu, radostí zemřel!

Smysl slov apoštolských dle toho jest: jako
ti, kdo o závod běží, musí ovšem s velikým na
máháním běžeti, aby cíle svého dosáhli: tak mu
síte i vy se vším úsilím se přičiňovati, se namá
hati, násilí si činiti, chcete- li odplaty nebeské do
síci. A dokládá: jako
»každý, kdo o závod bojuje, ode všech věcz'se
zdržuje—<(jež by sil jeho umenšily, a vítězství ne

snadným mu učiniti mohly); a tak činí všichni,
ač jen jeden jakožto vítěz bývá korunován, a »aby
(toliko) porušitelnou korunu obdrželi: : tak a více
sluší se nám, všemožné násilí si činiti, když víme
že jedenkaždý neporušenou korunu věčné slávy s'
vyzískati můžeme!
Nemáme na vůli zápasiti anebo nezápasiti!
Kdo jest člověkem dospělým, jinak korunv od
platy nedosáhne, leč když si jí namáháním za—
sloužil. Království Boží násilí trpí, a jen ti, kdož
násilí si činí, uchvacuji bo, praví Spasitel. Kdo
by tedy nechtěl zápasiti, již tím samým sebe za
přemoženého vydává, a bude zavržen!
2 A kterak zápasiti?
Svatý apoštol dí: »Každý, kdož o závod bo
juje, ode všech věcí se zdržuje,: t. j. vede přísný
„způsob života, aby sil svých uchoval i rozmnožil.
Ti totiž, kdo se k zápasům připravovali, byli ve
lice střídmými v jídle, požívali jen prostého pe
čiva, a zdržovali se pití nápojů opojných. Také
Manna roku církevního.
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zdržovali se všelikých smyslných rozkoší, snášeli
vedro i zimu, a tloukli údy svého těla, aby jich
proti ranám svých protivníků otužili. A podobně
máme se tedy i my otužovati, abychom v boji
proti světu, tělu i ďáblu vítězně obstáli; a ne
máme tedy tělu svému ničeho dovolovati, čím by
ono k odporu proti duchu zmohutnělo, a duchu
podrobeným býti přestalo.
3. Jak bychom to začíti měli, abychom těla
svého v poslušnosti oproti duchu udrželi, a ducha
i s tělem Bohu a svatému zákonu Jeho podrobe—
nými učinili: o tom dává nám svatý apoštol
příklad na sobě samém, když píše dále takto:

»Protož já tak běžim, ne jako v najisto, tak
bojuji, ne jako do větru mdo/taje (jako činili zá
pasníci, k vítěznému zápasu se připravujíce) : ale
tresoi tělo své a v službu podrobuji, ab)/eli snad,
jiným káže, sám nebyl završen.: _
Tresty těmi, jimiž svatý apoštol tělo své káral
a v služebnosti udržoval, vyrozumívá posty, ná
mahy, zdržování se rozkoší, újmy ve spaní, v po
hodlném oděvu, kterýmižto věcmi tělo své otužoval
a žádosti jeho umrtvoval. Jestliže ale sám svatý
apoštol, jenž jiným kázal, takovouto kázeň těla
svého za nezbytnou považoval, aby snad, jiným
káže, sám nezhynul: čím více sluší nám, abychom
všem nezřízeným žádostem těl svých statečný odpor
kladli, kteříž nejsme takovými vyvolenými nádo
bami Božími, jako svatý Pavel, abychom do za
bynutí neupadli?
4. A proto také dočítáme se v životech svatých,
jak všichni žádosti těl svých umrtvovali, aby tělo
v poddanosti pod duchem udrželi a Bohu věrnost
zachovali. Tak svatá Růžena limanská nosila pro
umrtvení těla stále trnovou korunu na hlavě;
sv. Hedvika dávala si sice dle stavu svého stkvostné
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lože upraviti, ale spávala vedle něho na Iholé
zemi; sv. Václav za mrazivých noci navštěvoval
pražské chrámy Páně; sv. Prokop odebral se na
poušť, a tam v nejhlubším strádání dlouhá léta
trávil. Soliman, císař turecký, zhlédnuv překrásné
město Damašek, jež mu bojovníci jeho vybojovali,
zvolal: »Vítej mi, zemský ráji! Překrásná jest po

loha tvá; nádhernými jsou paláce tvé; nesmírným
jest bohatství tvé; vše vábí v tobě ku rozkoši.<
Pak ale vzdychl a dodal: »Poněvadž mi toto
krásné město Bůh dal v moc, nevejdu v ně, aby
snad krása jeho ducha mého nezaujala, tak že
bych na Boha zapomněllc To řekl, a nespatřil
Damašku v životě více!
5. A tak a podobně musíme smýšleti a jed
nati i my, chceme-li býti pravými následovníky
Ježíše Krista, a zasloužiti si v odměnu království
nebeské. Vždyť přece nemusíme všude býti, vše
viděti, vše slyšeti, ode všeho okusiti! Kdo všeho
chce užíti, snadno zaplete ducha svého do žádostí
těla, zapomíná na nebe, nedbá o ně, a zahyne!
Proto, že nám až dosud Bůh snad mnoho
milostí již dopřál, nikterak nesmíme se míti za
bezpečné tak, jako bychom na věky zavrženými
býti nemohli. Svatý apoštol nás varuje, an praví:
Podobně jako »všichni naši otcove' byli pod
oblakem, a všichni (červené) mořepřešli, a všichni
„three Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a moři
(když se vraceli z Egypta do země zaslíbené);
a všichni týž pokrm duchovní (mannu) jedli, a
všichni zjýžnápoj duchovní pili (pili zajisté z du
chovní skály, kteráž je následovala; skála pak
byl Kristus), ale (přece ne všichni, nýbrž jen)
nemnozz' z nich líbili se Bohu,“ neboť (přemnozí)

poraženi jsou na poušti: (a zahynuli tam): tak
také mnozí křesťané s ostatními

věrnými .sice

\
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mnoho milostí Božích již přijali i přijímají, avšak
na konec přece zahynou, poněvadž Boha zase se
Spustili, jemu až do smrti věrně a vytrvale sloužiti
odepřeli, a tak se jemu zase znelíbili!
Proto, nejmilejší! Budmež na stráži,- aby se
podobně nestalo i nám. Ať Bůh volá někoho
ráno, či o třetí, šesté, deváté anebo o jedenácté
hodině denní: s ochotou do služby Páně nastu
pujme, a věrně v ní stůjme, odříkajíce se všeho
hříšného, v službu uvádějíce tělo své, odpírajíce
jemu radovánek nedovolených, a cvičíce ducha
ve skutcích bohulibých ! Tak aby, až nebeský Ho
spodář povolá nás k účtování, shledal nás hod
nými koruny odplaty mezi povolanými i vyvole
nými. Amen.
Il.

Výklad evangelia.
1. Dnešní neděle jest devátou před Hodem
Božím velikonočním; a sluje proto Devítník. Od
této neděle počínají mnozí křesťané připravovati
se již k hodnému přijetí Beránka Božího veliko
nočního skrze upřímnou kajicnost; a proto také
služebníci církevní oblékají se ku službám Božím
v roucha fialová, pamatující na kajicnost.
A Církev svatá velí předčítati dnes čtení
z epištoly sv. Pavla, jež obsahuje důtklivé napo
menutí, abychom o spasení svém pilně se přiči—
ňovali, jako se zápasníci přičiňují a o závodrbě
hají, aby cenu pro vítěze neboli sázku získali.

Ze zápasníků jen jediný, a to jen vítěz sázky do
bývá, kdežto ostatní za své namáhání žádné od
měny nemívají. Nám ale nejen některým, nýbrž
všem slíbena jest nevýslovná odplata, kdož věrně
závodí; a slíbena jest v odměnu koruna nepomí
jející, nehynoucí a věčná.
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Sv. čtení dnešní tedy pobádá, abychom zá
vodili, o spasení své se přičiňovati začali, zejména
od dnešního dne, jímž kající čas začíná. A ze
čtení dnešního evangelia vyplývá nám dále na
učení, kterak bychom si počínati měli, abychom
bohulibě závodili, a slíbené koruný věčné odplaty
skutečně dosáhli.
2. Představme si vduchu ten přemilý obrázek,

jak nám ho kreslí Sám Kristus Pán! Hospodář
v rozličných dobách denních vychází na náměstí
i do ulic,- aby tam hledal dělníků do práce na
vinici svou. Kterých nalezl tam na zahálce a na
čekání, najal do práce a posílá ihned do vinice
své, aby mu tam za umluvenou mzdu pracovali.
A nyní uvažujme:
?ak se to má s tou prací na vinici hospo
dáře?
Hospodářem, jenž dělníků najímá, jest Sám
Otec nebeský. Vinicí ]eho jest pravá Církev Pána
Ježíše. A že hospodář v rozličných dobách na
jímal dělníků na vinici svou. znamená, že Otec
nebeský zve ku práci každého člověka, jednoho
každého z nás, aby se u pravé víře v Církvi Jeho
přičv'ňoval.

Jsme-li ale ku práci v Církvi Páně pozváni,
pravím ku práci, a ne ku zahálce, tedy musíme
se také i díla chápati, a sice jeden každý dle po
volání svého, a dle vloh i sil svých. Z práce vyňat
není nikdo; pracovat, přičiňbvat se povinen jest
bohatý i chudý, zdravý i nemocný, mladý i starý,
slepý, kulbavý, malomocný, anebo jakýmkoli
křížem stížený.
A jakou práci máme konati v Církvi Páně,
ve vinici nebeského Hospodáře? Kdo pracuje na
vinici pozemské, musí kopati, mrviti, sazenice za—
sazovati, je opatrovati, pak i víno sbírati a liso
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vati. A podobně musíme se přičiňovati ve vinici
Páně. Musíme pracovati zejména na vzdělávání
vlastní duše své; a tak činíme skrze rozjímání
o pravdách Božských, skrze umrtvování nezří
zených, hříšných žádostí a náklonností, skrze
upřímné pokání, čili vytrhávání hříchů," skrze za
sazování ctností a bohulibých činů, z nichž bychom
měli sladkého a oblažujícího ovoce pro život
věčný.
3. Uvažme dále, jak se ta' má : odměnou za

práci?

'

Když pozemský dělník má slíbenou dobrou
odměnu, tu se do úmoru namáhá, a neváží ani
horka, ani zimy, ani hladu, ani žízně, ani una
vení, ani vysílení. Ano, čím hojnější má slíbenou
odplatu, tím usilovněji se také přičiňuje, aby jí
dosáhl. Tak příkladně se již vícekráte stalo, že
dílna na dynamit aneb na prach tu onde do po
větří vylétla a četné dělníky zabila; a přece zase
nastupují do nebezpečné práce takové dělníci jiní.
Proč? Protože se jim při takovém nebezpečném
díle slibuje odměna mnohem vyšší, nežli kdekoli
jinde.
A v čem že záleží odplata ta? V málo zla
tých, za které si může dělník poříditi sotva nutné
věci pro sebe a domácí své.
jestliže ale dělník pozemský za nepatrnou
odměnu podvoluje se i nejobtížnějším a nejnebez
pečnějším pracím tělesným: čím více sluší se při
čiňovati se na vinici Hospodáře nebeského, jehož
odplata jest neskonalá! Abychom totiž při pracích
a strádáních se neomrzeli a malomyslnými anebo
zoufalými se nestali, slíbil nám Hospodář nebeský
za každodenní zapírání a duševní boje také mzdu.
Nemáme Jemu sloužiti zadarmo, ale za peníz
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umluvený, kterýž nám dáti se zavázal, když nás
do Církve Své na křtu svatém přijímal.
A jaký peníz slíbil věrným pracovníkům
Svým?

_

Peníz nade všechny peníze vzácný a draho
cenný: blaženost věčnou. Blaženost věčná jestit
tedy tou mzdou, kterou Hospodář nebeský po
děluje Své věrné každého dne 11 večer; totiž
jednoho každého tehdy, když den života jeho se
nachýlil, a on z tohoto světa odchází. I jest od—
plata v nebesích tak veliká, že si jí v tomto ži
votě pozemském ani řádně představiti nemůžeme,
poněvadž právě na světě není nic jí podobného.
Proto také napsal sv. učitel národů Pavel: »Oko
lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo, srdce lidské
nepocítilo toho, co Bůh připravil těm, kteříž Jej
milujíx, a lásku svou ovšem poslušností oproti
Bohu a Jeho sv. zákonům osvědčují.
, kéž bychom o této. nevýslovné mzdě rádi
uvažovali, a její nevypravitelnou krásu a věčné
trvání na mysli vždy chovali! Pak bychom v obtí
žích na mysli snadno neklesali, vedro izimu, ná
mahy i soužení s trpělivostí & ochotou snášeli,
ano i útěchy a posily v nich nalézali, když ani
porovnati se nedají veškerá utrpení tohoto světa
s budoucí slávou, jež se v nás zjeví.
4. Uvažujme konečně i () zakončení práce.
Když se slunko na západu k zemi nachýlilo,
skládají dělníci náčiní své, stírají pot s čela, a ho
spodář přichází, aby jednomu každému dal mzdu,
jakou si zasloužil. ó, jak útěchy plnou jestiť věr
nému dělníku doba ukončení práce, kdy obdrží
odměnu, aby si mohl opatřiti občerstvení, zota
vení, odpočinutí! Ale daleko utěšenějším bude
teprve věrnému křesťanu večer života jeho, až
bude přijímati odplatu, po celou věčnost oblažu

jící! Tehdy rázem přestanou zármutky, soužení,
pronásledování,

hlad i žízeň, vedro i mráz, a na—

stane blaženost bez konce. Č), kdybychom za sta
letý život utrpení neměli jiné odplaty, nežli že
bychom pak po celou věčnost měli všech odpor
ných věci zproštění býti: již toto věčné osvobo
zení od utrpení stálo by za to, abychom se na
něj po celý život co nejvěrněji přičiňovali. Ale
nebe není toliko osvobozením od běd, ale zároveň
i místem nevýslovné, netušené blaženosti, po celou
věčnost trvající. jaké to teprve zasluhuje práce a
snahy!
Avšak pracujíce na vinici Páně a o spasení
duše své, nechtějme zapomínati, že »s bázní a
třesenímc třeba tak činiti, abychom na sebe
hříšně nespoléhali. Dále že odplaty věčné dojde
u Boha jen ten, kdo skutečně na vinici Páně pra
cuje, a tedy tak jedná, jak Bůh chce, a protože
On tak chce. Nebo jsou na světě pracovníci mnozí,
kteříž se velice namáhají, a přece odplaty v nebi
nedosáhnou. jsou to ti, kteří jako dělníci dneš
ního evangelia, nejsou spokojeni se mzdou od
Pána. Při pracích svých totiž činívají jako fari
seové, ani nehledají tak činiti vůli Boží, ale spíše
získati pro sebe peníze, domy, oslavu, rozkoše.
Takovým řekne nebeský Hospodář u večer: »Pro
Mne jste nepracovali, ale pro svět a pro sebe;
a proto přijali jste již odplatu svou; a já vám
ničím nejsem povinen:. Služebníkům nevěrným
prohlásí Pán: »Odejděte ode Mne zlořečení do
temností zevnitřních, kde bude věčný pláč a skří—
pění zubůlc
.
Proto pracujme my věrně na vinici duše své,
jak Bůh chce, a protože tak chce, aby nám u večer
řekl: »Pojd, služebníče věrný, vejdi v radost Pána
svébOc. Amen.
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Na neděli prvou po devítníku.
I.

Výklad epištoly.
1. Těžko jest něco vystavěti, jestli nám někdo
jiný opět lehkomyslně bourá, co jsme pracně
urobili. A tak se vedlo také sv. Pavlu v Korintě.
Půl druhého roku tam se vším úsilím rozšiřoval
sv. evangelium, a založil tam církev čili obec kře
sťanskou. Ale sotva odtud do jiného kraje krá—
lovství Božího hlásat odešel, povstali v Korintě četní
falešní učitelové, kteříž počali o to usilovati, aby
bohulibé dílo jeho podkopali. Aby cíle svého
snáze došli, jali se sv. apoštola všemožně zlehčo
vati, zásluhy jeho snižovati, ano i poslání jeho
od Boha v pochybnost bráti.
Kdyby bylo šlo toliko o osobní čest jeho,
nebyl by se asi sv. Pavel proti útržkám těm bránil,
ponechávaje pře své Bohu, Jenž se nevinně utisko
vaných ujímá. Poněvadž ale s pohanou apoštola
mělo býti pohaněno i bohulibé dílo jeho v Ko
rintě, a novokřesťané měli býti v náboženství svém
zvikláni a zmatení: odeslal sv. Pavel Korintským
druhý list, ve kterém se očišťuje z věcí, v nichž
ho nepřátelé jeho zlehčovali.
2. Zejména ale tak činí v té stati, kterou jsem
byl právě přečetl. Při tom ale zároveň kreslí pře
krásný obraz života svého apoštolského. Píšcf:
»Bratři! rádi zajiste' trpite nemaudre',jsouce
sami moudří. Neboť trpíte, jestliže vás kde ve
službu podrobuje, jestliže vás kdo žžíra', jestliže
vás kdo abz'ra',jestliže vás kdo paždí/íkuje, jestliže
vás kde ve tvář bije.:
To znamená: Divím se tomu, že, dělajíce se
moudrými, přece tak rádi posloucháte falešných
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učitelů, kteří jsouce ze židovstva vyšli, zákon
židovský, pro křesťany nezávazný, vám znovu
.ukládají ; a učí, že se máte podřizovati zákonu
o obřízce, obřadech a i krvavých obětech staro
zákonných. Spasitel pravil: »jho Mé jest sladké,
a břímě Mé jest lehkélc Avšak mnĚzí z vás to
sladké jho, jež jsem vám ukládal, jste zavrhli. Za
to ale trpíte, když utrhači moji tvrdé jho Zákona
Starého pro svou chloubu vám ukládají, a tak
vás v nehodnou službu podrobují. Ba, vy toho
nejen trpíte, ale necháváte se i od lžiproroků za
to ještě vyžírat, o majetek odírat, a rozličnými
urážkami jako ve tvář bít! A proto
% zalzanbení pravím, jako bye/zam v te'ča'stce
slabí bylin: To jest stydím se za to, že tak málo

nás ceníte!
3. Ale zdali asi protivníci mojí majív pravdě
nějakou přednost přede mnou ?
Nesluší se sice, vychloubati se; když ale již
tak *nemoudře jednáte, nutíte mne, abych se hájil.
A proto pravím:
» V čem kdo smí (se chlubiti), smím (zajisté)

í ja'. (Neboť) žz'de'líjsou? (Jsemť) [ ]a'! Israels'tí
jsou .P I ]a'! Ple'mě Abrahamova jsou:J [ jd!
(Tvrdí-li o sobě, že) služebníci Kristem jsouc:
jsem já služebníkem Kristovým lepším, nežli oni,
ježto jsem pro Krista více vytrpěl; a sice: v pra—
cích přemnohých, v žalářích, v ranách, v nebez
pečenstvích smrtelných, an jsem pro vyznávání
víry Kristovy od židů vytrpěl pětkrát čtyřicet
ran vždy bez jedné, čili 195 ran holí; třikrát byl
jsem proto metlami mrskán, jednou kamenován,
tak že mne jako mrtvého ležeti nechali. Když
však péčí věrných vyznavačů Kristových byl jsem
životu opět navrácen, neohroženě jsem dále pro
řrista Pána horoval; pro Něho třikrát na moři
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jsem tonul ; den“ a noc na hlubokosti mořské byl;
mnoho jsem cestoval, a při tom bezčetných ne
bezpečenství zakusil na řekách, od lotrů, od židů
i od pohanů, v městech i na poušti, na moři
i mezi falešnými bratry. Přitom jsem se oddával
pracím, bdění, postům mnohým, a snášel hlad
i žízeň, zimu i nahotu, a bídu všelikou.
A při tomto neustálém utrpení na těle, klesal
takřka duch můj pod tíží starostí každodenních
o všecky církve,

čili obce křesťanské,

jež.—jsem

v rozličných krajích založil: ježto se ve všech
svých potřebách i souženích všichni ke mne
o pomoc, útěchu i posilu uchylují!
4. Vyčí'tajz'mz také, že jsem opustil Damašek.
Ale neprávem! Neboť Damašek musil jsem opu
stiti, poněvadž
»V Damašku vladař lidu krále Arety ostřz/za!
města Damascenskýclz, aby mne jala (a na smrt
vydal). A poněvadž jeden každý člověk povinen
jest, života hájiti, pokud ho Bůh od něho nežádá;
a pokud bez újmy cti Boží tak činiti lze: proto
učinil jsem tak i já. Za tou příčinou
reknem v koši spuštěn jsem byl přes zed; a

tak jsem ušel rukou vladařem
5. Avšak že Bůh mne apoštolem učinil, abych
já vám pravé učení jeho hlásal, otom mám také
ještě vzácnější svědectví, jimiž všechny učitele ne
pravé překonávám. Nerad se jimi chlubím; ale
pro vaše upevnění u víře, kterou já jsem hlásal,
vidím se nucena vyznati, že měl jsem také zvláštní
wz'děnz' z' zjevení Páně,“ ba vytržen jsem byl
až do třetí/za nebe a do ra'je, a tam slyšel jsem
tajná slova, jz'c/zž nelze člověku 1nluvz?z'.<

Avšak zásluhy.z toho si“nepřičítám, ježto co
Bůh se mnou činil, z milosti činil. Co při tom

mého jest, milerád doznávám, že jsou to jen mé
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nemoci čili křehkosti lidské. Ba přiznávám se i ku

svým lidským pokušením.
»Aby velikost zjevení mne nepozdvz'lzla,<
čili abych pro veliké milosti, od Boha obdržené,
nezpyšněl,
»dán jest mi asten těla vne/za,: čili trápím
se prudkou žádostí tělesnou, jež podobá se an—
dělu satanovu, který mne jako zášijkuje.

»Prota prosil jsem Pána třikrát, abych taka
trápení zbaven byl;< ale Pán a Spasitel uznal za
dobré, v utrpení tom mne ponechati, abych s mi
lostí Jeho síly své osvědčoval, a jen hojnější od
platu u Něho získal.
6. Rozmilí v Kristu! Boj zlých proti Bohu
a věrným služebníkům Jeho byl od počátku světa
a nepřestane, pokud tento svět trvati bude. ]iž
Kain, syn prvních rodičů, zabjl bratra svého Abela,
že týž Bohu věrně sloužil. Zidé zabíjeli proroky,
zabili i Syna Božího. Falešní učitelé stěžovali sv.
Pavlu jeho úřad, a musil se proti nim hájiti.
A posud lidé Boha Zpustlí a ve zlém si libující,
*tupí dědice sv. apoštolů: papeže, biskupy i kněze.
[vykládají falešná učení svá. Volají: »Nevěřte
kněžím, spíše věřte nám! Oni z vás chtějí udělati
otroků Božích; ale my vám neseme osvětu; dáme
svobodu, bratrstvo, rovnost; zbudujeme palác
blahobytulc Ale zatím lebkověrným posluchačům
svým ukládají jho služebnosti, vyžírají je, odírají
je o pracně získaný výdělek jejich; olupují je
o víru v Boha, o spokojenost i o blaho po smrti.
Máme k tomu mlčeti?
Nikoliv! Kdo jsi pravým křesťanem, otvírej
oči svým omámeným bližním, &varuj je před fa
lešnými proroky, jako sv. Pavel. Neumíš li ale
snad svatou víru svou 5 důstatek hájiti, aspoň ze
společnosti takové rychle odcházej, kde ona a
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služebníci její jsou zneuctíváni; a tak proti potu
pám Boha a učení jeho protestujl
Sám jeden každý hled' mravní zkázy se ucho
vati; pro čest Boží ve svém povolání pracovati
i bojovati, trpěti i horliti, aby jsi mohl na sklonku
života svého podobně jako sv. Pavel s radostí
provolati: Dobrý boj jsem bojoval, víru zachoval;
a proto uchystána jest mi koruna vítězství pro
život věčný. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Přeutěšený obrázek líčí nám "dnešní svaté
evangelium, vypravujíc, kterak Spasitel uprostřed
shromážděného lidu prodlévaje, milostivě vykládá
podobenství o rozsévači a semenu. Tak ale vy
kládaje, vypravoval v obrazu 0 Sobě Samém!
Neboť, On" Sám byl právě tím rozsévačem, an
slovo Boží vykládal, a jako semeno do srdcí Svých
posluchačů zaséval.
Avšak Spasitel nebyl rozsévačem slova Božího
toliko za pozemského života Svého, ale jest jím
posud; neboť po odchodu Svém z tohoto světa
uložil sluhům Svým, aby semeno slova Božího do
srdcí lidských bez ustání zasévali, řka: »Jdouce
učte všechny národ ; učte je zachovávati všecko,
cožkoli přikázal jseršr vámlc I_hlásajíce dědici sv.
apoštolů, biskupové a kněží, slovo Boží, zasévají
je do srdcí lidských, a budou tak činiti i dále, až
do skonání světa.
I hlásají sluhové Páně všechno učení Jeho,
jak byl On velel. V době posvátné před veliko
nocemi hlásají ale hlavně o utrpení Páně, jež jest
nejpádnějším svědectvím o nevýslovné a nepochopi
telné lásce Bohočlověka k nám hříšným a ne
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vděčným lidem: abychom z této nevýslovné lásky
Páně k nám brali si příčinu, lásku tu jemu dle
sil svých láskou spláceti; a pro tu lásku hříchů
pečlivě se varovati; spáchaných upřímně želeti
i pokání opravdové za ně činiti; & Tělem Páně,
hodně přijatým, proti budoucím pokušením se
zbrojiti, a v bojích posilovati.
O v pravdě! poslouchání i rozjímání o utrpení
Páně jest zrnem hořčičným, z něhož vyrůstá ve—
liký strom požehnání ; jest semenem, jež do dobré
půdy srdce zapadnuvší, přináší užitek stonásobný!
2. I máme rozličné příležitosti, kdy lze s pro
spěchem na utrpení Páně pamatovati, a semeno
dobrých myšlenek do duše zasévati. Jest to přede
vším oběť mše svaté, při které Církev semeno
dobré zasévá do duší našich.
Nebo co jest mše svatá? Svatá víra naše
násučí, že mše svatá jest ustavičná oběť Nového
Zákona, v které se ježíš Kristus pod způsobem
chleba a vína Otci Svému nebeskému způsobemi
nekrvavým obětuje; a sice právě tak, jako se obě—
toval na' kříži; s tím toliko rozdílem, že na kříži
obětoval se způsobem krvavým, kdežto při mši
svaté obětuje se způsobem nekrvavým; totiž tak,
že při mši svaté znova netrpí a neumírá. Krvavě
obětoval se Kristus Pán na kříži jen jednou ;- ale
tuto oběť krvavou obnovuje tolikrát, kolikrát řádně
posvěcení sluhové jeho mši svatou slouží. Při
oběti krvavé i při mši svaté jest týž obětující
kněz, a týž obětní dar, totiž ježíš Kristus Sám.
Kněz u oltáře přisluhující jest jen viditelným ná—
strojem Krista Pána.
Pozdvihování Těla Páně a Krve Páně při mši
svaté pamatuje na povýšení Páně na kříži na hoře
Kalvarii. _Ve dvou zvláštních způsobách či po—
dobách děje se pozdvihování, ve způsobě totiž
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chleba zvláště, a pak vína zvlášť: poněvadž od
Těla na kříži pnícího veškerá přesvatá Krev se
oddělila,_a na zem'stekla. Kněz láme svatou Ho
stii, aby představil smrt Páně; on ji i přijímá a po
žívá, aby naznačil pohřeb Páně.
Při umírajícím Spasiteli stály pod křížem Jeho
duše svaté: Matka ]eho, miláček Jeho, a kající
Magdalena, jakožto zástupcové všech duší Boha
upřímně milujících, a pokorně kajících. A podobně
mají duše Boha milující, a z hříchů svých upřímně
se kající, rády přicházeti ku mši svaté, a při ní
0 utrpení Páně nábožně rozjímati. To uchová jich
od roztržitostí, a stane se zároveň i semenem
dobrým, jež přinese užitku stonásobného při pracích

denních,'i pro věčnost.
3. Ba, o utrpení Páně lze s velikým pro
spěchem rozjímati netoliko když pozorujeme
průběh přesvaté oběti mše svaté, ale i také, když
si všímáme

zewzěyšz'lzavzezření kněze při oltáři.

Kněz obléká ku mši svaté humerale, totiž bílé
roucho, jež přes hlavu na hrdlo klade: jest to
obraz onoho roucha, jímž katané přesvatý obličej
Páně zakryli, když jej ve tvář bili a se rouhali:
>Pověz, Kriste, kdo tě udeřilřc
Alba, čili bílá říza, jež knězi od krku až
k nohoum splývá a tělo jeho zahaluje: jest ná
podobením onoho roucha bílého, jímž Herodes
Pána pro potupu jako nějakého šilence při
odíti dal.
Provazce, jimiž kněz“jest přepásán, pamatují
na provazy, jimiž Spasitel byl spoután, a tak od
jednoho nespravedlivého soudce k druhému
smýkán.
Mešní roucho pamatuje na plášt potupy,
kterým Spasitele vojáci v síni Pilátově byli při
oděli.
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Kříž na rouchu mešním pamatuje na kříž,
jejž Spasitel nesl na Kalvarii, kde pak na něm
byl přibit.
Pokrývka na hlavě kněze, kráčejícího k oltáři,
pamatuje na trnovou korunu Páně. Kroky kněze
při oltáři připomínají smutné cesty Páně při
umučení.
Kdo takto pohlíží na kněze při oltáři, jak on
připomíná utrpení Toho, jenž v rukou jeho ne
viditelně se obětuje, a oběť Svou krvavou nekr
vavě opakuje: ten zajisté naplní se dobrými my
šlenkami i předsevzetími pro celý následující den;
a ty myšlenky stanou se mu jako semenem dobrým,
jež přinese užitku stonásobného pro následující
den i pro věčnost, pro čest Boží, pro blaho bliž
ních, i pro pravý prospěch jeho vlastní.
4. Konečně můžeme s velikým prospěchem
na utrpení Páně pamatovati i při každodenních
modlitbách. jak často si stěžujem'e, že myšlenky
roztržité modlitby naše poškozují! Kdybychom
ale při modlitbách i na utrpení Páněpomýšleli,
snadno bychom mysl sebranou udrželi.
Modlíme-li se tedy v době noční: vzpomí
nejme, že v noci odešel Pán ježíš modlit se do
zahrady gethsemanské, kde se pro nás až krví
potil.
Modlíme-li se z rána: pamatujme, že to doba,
kdy Spasitel náš po hrozném žalářování v noci
veden jest na soud k soudcům nespravedlivým.
Modlíme-li se mezi dopolednem: rozpomí
nejme se, že v tu dobu Kristus Pán nejsvětější
odsouzen byl k smrti nejbolestnější a nejpotup
nější.

Modlíme-li se v poledne, postavme se v duchu
na Kalvarii, kde Syn Boží byl ukrutně na kříž
přibit.

__ mx;__
Modlíme-li se odpoledne, vzpomínejme, že
o třetí hodině Kristus Pán za nás na kříži Duši
vypustil.
Modlíme—lise pod večer, pamatujme, že v tu
dobu přesvaté Tělo Páně bylo do hrobu uloženo.
5. ó, kdybychom takto rádi a často oběti
mše svaté přítomnými byli; při ní dílo kněze
i celý jeho zevnějšek pozorovali, a o něm uvažo
vali; také při každodenních modlitbách na pře
ukrutné umučení Páně vzpomínali: kterak snadno
bychom roztržitosti zapuzovali; na pobožnostech
církevních zalíbení nacházeli; hříchů svých vždy
pokorněji oželovali; pokání vždy s větším skrou—
šením činili; a zásluhy pro život věčný si množili!
Jestliže jsme snad až posud jen liknavě o utr
pení Páně uvažovali i rozjímali: slibme Bohu
v tuto chvíli, že věc napravíme zejména v této
posvátné, přípravné době ku slavnosti velikonoční,
aby i při nás símě slova Božího přineslo užitek“
stonásobný pro život věčný. Amen.

Na neděli druhou po devítníku.
I.

Výklad epištoly.
1. Velikou chválu vzdává sv. apoštol v dnešní
epištole upřímné lásce křestanske', která záleží
v tom, abychom Boha milovali z celého srdce
svého, z celé duše své, z celé mysli své, z celé
síly své; čili zkrátka »nade všeckolc a tedy více
než lidí, než statky své, než zdraví své, než život
svůj. A pro takovouto lásku k Bohu, abychom
milovali ibližního svého, a sice tak, abychom
jemu prokazovali pro Boha všecko to a tak, jak
Manna roku církevního.

_

14
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bychom si navzájem mohli žádati zase od něho,
aby činil nám.
Sv. apoštol tvrdí, že bez takovéto lásky ničím
nejsou žádné dobré skutky naše, byt i sebe
více chvály měly u lidí; a že ničím nejsou ani
neobyčejné milosti, kterých by nám Bůh snad
uštědřil, abychom Ho snáze oslavovati mohli.
2. O svaté lásce tvrdí dále sv. Pavel, že ona
ma' svrchovanou cenu nade všechny věci pozem
ské, ba i nad ostatní ctnosti bohulibé.
Nebo všechny věci pozemské jsou nedokonalé
a nedostatečné oproti oné dokonalé známosti,
které se nám o nich dostane po 'smrti v nebi.
Zde na světě poznáváme krásu Boha ze skutků
Jeho jenom z části; teprve po smrti poznáme za
odměnu Boha a skutky Jeho co nejdokonaleji.
A podobně jako dospělý muž neváží si hraček
mládí svého: tak oslavenec v nebi nebude si vá
žiti věcí tohoto světa. A podobně jako v zrcadle
poznáváme věci jen po jedné straně, nejasně a
nedokonale: tak děje se nám, že věci pozemské
poznáváme vůbec jen nedokonale, ale teprve v nebi
poznáme i Boha, a v Něm všecko dokonale tak,
tak jest. A proto milování Boha, jež nám v od
měnu přínáší statky nejvzácnější, má také cenu
nejvyšší.
Ukázav takto sv. apoštol, že upřímná láska
,křesťanská má cenu vyšší nežli pomíjející věci
pozemské jakékoli, dokazuje dále, že ona také
výše stojí, nežli ostatni i vznešené ctnosti. Nebo
po smrti přestane víra i naděje, a zůstane toliko
láska, která zde započatá, trvati bude po celou
věčnost! Přestaneme ale po smrti věřiti, co nám
Bůh zjevil, poněvadž Jej Samého budeme viděti
tváří v tvář; a tedy i co nejdokonaleji poznávati.
Přestaneme i v Boha doufati, poněvadž již všeho
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užívati budeme, co nám zde na světě sliboval.
Nepřestaneme ale Boha více po celou věčnost
milovati!
3. Avšak této bohulibé lásky nemáme míti
toliko v ústech: ale máme ji osvědčovati z'skutky !
Kdo Boha upřímně miluje, ten tedy váží si všech
jeho darů, a dle vůle ]eho jich ku svému spa—
sení i používá; a tedy rád přikázaní Boží i cír
kevní zachovává; rád službám Božím dbcuje;
často a hodně svátostí přijímá; přečasto s Bohem
rozmlouvá v modlitbách.
Kdo Boha upřímně miluje, rád činí také
dobrodiní bližním pro tělo i pro duši; a nehledá
při dobrodiní dříve svou zábavu anebo chválu,
jako íariseové činili, o nichž pak pravil Spasitel,
že již přijali odplatu svou.
Kdo Boha upřímně miluje, ten také krotí
rozličné nedovolené žádostí v sobě. Krotí i svou
dovolenou žádostivosr jídla, pití, zábav, spaní,
aby přemáhaje se ve věcech dovolených, tím
spíše přemohl se v nedovolených.
Ze skutků kajících jsou jiné dobrovolné, jiné
ale výslovně nakázané. Které ale skutky kající
zejmena konati máme, vysvítá z nařízení našeho
milovaného arcipastýře, jež takto zní: (nyní se
„přečte postní mandát biskupský).
II.

Výklad ev angeli a.
1. Dnešní svaté evangelium vypravuje o zá
zračném uzdravení slepce. Týž seděl při cestě,
vedoucí do města ]ericha, a žebral na kolem
jdoucích almužnu, aby se obživiíi mohl. Když
uslyšel, že jde mimo něho četný zástup, pozeptal
se, co by to bylo; a když zvěděl, že mimo kráčí
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ježíš Nazaretský, jenž přemnohým byl již pomohl
zázračně od neduhů jejich, zmocnila se veliká dů
věra v téhož Divotvorce, i naděje ve vlastní uzdra—

vení od Něho; a proto zvolal mocným hlasem:
:ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnoulc
A předobrý Spasitel vyslyšel prosbu jeho, a uzdravil
ho na místě.
Zázračná událost tato jest svrchovanou měrou
poučnou; o čemž snadno se přesvědčíme, když
si některých okolností, uzdravení toho se týka
jících, blíže povšimneme. Uvažme tedy:
2. Yak bz'dnýmjest život slepce.
Slepci krásné Slunko na nebi nesvítí za dne,
žádná z nesčíslných hvězd netřpytí se jemu v noci;
slepce neobveselují ani modrá obloha, ani ladné
hory a lesy, ani pestré koberce luk, ani vlnící se
obilí, ani stkvoucí červánky na nebi; on nepatří
ve sličné tváře lidí, ani na veselé pohyby rozlič
ných zvířat, ani na rozličné i velikolepé úkazy
v přírodě, jež nás obdivem naplňují. 'Pro slepce
není na světě, leč čirá. neproniknutelná, věčná
tma. jaký to stav! jaký to svět pro slepce!
jaké to neštěstí, býti na světě slepým dle těla!
Avšak je—lislepota tělesná neštěstím, jest toto
neštěstí jen dočasným, a tedy snesitelným. Vždyť
žije—lislepec bohulibě, dříve snad, nežli se naděje,

slepoty své bude zbaven, uvidí Samého Boha
tváří v tvář, a v Něm poznávati bude i veškeré
tvorstvo jeho ve vší jeho kráse; a sice pak ne—
jenom na rok, nebo po několik roků: nýbrž po
celou nekonečnou věčnost.
Horší jest proto slepota duchovní. Duchovně
slepými jsou ale všichni ti nešťastnici, kteří stavu
duší svých nepoznávají, nevidí, ba poznati, viděti
ani nechtějí; a sice proto, aby se polepšiti ne
musili. Taková duchovní slepota působí jako mor
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na všechen život duchovní, a přivádí ve slepotu
i záhubu věčnou.
již pohané, jdouce toliko za poznáním krát
kého rozumu svého, seznávali, že poznání sebe
jest základem všech ušlechtilejších snah; a proto
jakožto vrchol moudrosti napsali nad vchodem
do chrámu domnělého boha svého Apolla: »Gnóthy
s'autónlc čili česky: >Poznej se sámh A svatí
Učitelové života bohulibého tedy právem tvrdí,
že poznání sebe jest nejužitečnější vědou, a ne
zbytnou pro život dokonale křesťanský, poněvadž
tak poznává netoliko rozum lidský, ale zjevení
Boží tak učí.

A v pravdě! Kdo nezná sebe, nezná se ani
k povinnostem svým oproti Bohu; a kdo se nezná
k Bohu na tomto světě, tomu se stane jednou
jako oněm pannám nemoudrým, o nichž vypra
vuje v podobenství Kristus Pán. Ty promeškaly
opatřiti si oleje do lamp svých; a když později
tloukly na dvéře, aby se dostaly ku svatbě Ze
nichově, uslyšely jen slova jeho: »Neznám vás!:
3. Uvažme dále, jak se slepec u _?erz'chazbavil
slepoty své.
Volal mocně: »ježíši, Synu Davidův, smiluj
se nade mnou!< On Pána ]ežíše prosil, čili hor- “
livě k Němu se modlil. V modlitbě nalezl tedy
pomoc svou. Z toho plyne také naučení všem

slepcům duchovním, jak by se duchovní slepoty
své zbaviti mohli a měli. Třeba, aby volali k Bohu
o pomoc, aby se jim ve slepotě jich poznati dal.
V katechismu našem se dočítáme učení, na
Písmu svatém založeného, že >člověk bez milosti
Boží—ničeho — tedy ani mála, ani mnoha, ale —

docela ničeho k životu věčnému napomáhajíciho
učiniti nemůže;c a že tedy ani žádného poznání
sebe a povinností svých k Bohu nenabude, jestli
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jemu Bůh skrze milost Svou nápomocným nebude.
Milost Boží máme si ale dle vůle Boží vyprošo
vati, jak velí Pán: >Proste a bude vám dáno;
tlucte a bude vám otevříno; azačkoli budete pro
siti Otce ve jmenu Mém, dát vámlc
Máme tedy i sami o poznání

sebe se přiči—

ňovati, a tedy svědomí své často a bedlivě zpy
tovati, zejména každého večera před spaním, a
hlavně před sv. zpovědí ; ale zároveň máme k Bohu
jako slepec, u ]ericha žebrající, volati mocně a vy
trvale, aby On světlem Svým nás osvěcoval, aby—
chom se ve svých chybách skutečně poznali, a
jich napraviti se snažili. Proto také volával
sv. Augustin: »Bože, Ty jsi vždy Ten samý;
ó kéž bych poznal Tebe i sebelc Asv. František
Serafinský vzdychal bezpočtukráte: »Kdo jsi ty,
() Bože —- a kdo jsem já oproti Toběřc A svatý
Bonaventura krásně dí: »jako když slunce počne
osvěcovati komnatu, v jeho svitu tisíceré prášky
ve vzduchu poletovati vidíme, kterých jsme před
tím neviděli: tak když milost Boží zasvitne do
duší našich, poznávati začínáme i nejmenší nedo
konalosti své, kterých jsme si jindy ani nevšímali.:
Ano, kdo spojuje se zpytováním svědomí i
horlivé modlitby za osvícení, ten nebude pak lehko—
myslně a pošetile po jiných papouškovati: »Nevím
z čeho bych se zpovídal; nemám na sobě žádných
hříchů,: ač snad rok i více roků u zprávy Boží
nebyl. Ale sezná, že pravdivá jsou slova apoštolská:
>Praví-li kdo, že hříchu nemá, lhář jest a pravdy
není v něm! A jen ten, kdo ani jazykem nepo
chybil, jest teprve muž dokonalýlc
4. Uvažme konečně, jak byl slepec vytrvalým
při svých prosba'clz.
Ač jemu kolemjdoucí domlouvali, aby mlčel,
nepřestal k Pánu ježíši volati: »Synu Davidův,
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smiluj se nade mnoulc Ba, jak sv. Marek doli
čuje, odhodil i roucho své, aby mu nepřekáželo
v chůzi, a rychle povstal, aby Pánu kráčel vstříc.
Jest to opět vhodné naučení pro nás. Chceme-li
snáze ku Pánu Ježíši přijíti, třeba rouch, totiž vše
likých světských žádostí, jež nás obklopují, odha
zovati, čili jich se zříkati, aby mysl naše snáze
mohla vznášeti se k nebesům, a k Dárci světla
s hůry. Úábcl ničeho více se neleká, než abychom
skrze zpytovaní svědomí a světlo s hůry nepřišli
k lepšímu poznání sebe a povinností svých; a
proto také duchovně slepým zrazuje, aby svědomí
svého nezpytovali, a Boha za dar osvícení nepro
sili I připravuje jim tisíceré překážky a pokušení,
aby jich od poznání sebe, a pak i od nápravy
života odvrátil, a tak k sobě do záhuby uvedl.
Proto, následujme my slepce, a nenechávejme
se odstrašiti lákáním odkudkoli; odhazujme plášť
všelikých světských žádostí; a s úsilím ipokorou
dovoláveime se osvícení i pomoci s hůry, abychom
se poznali; a v tom, co při nás chybného, opravdu
se napravili. K tomu také směřují přikázaní cír
kevní, jež v době svatopostní ohlušující veselí za—
povídají; a rozličné posty, zapírání sebe, skutky
kající. horlivější modlitby, dobročinné skutky, a
zejména i hodné přijetí svátostí nakazují, jak vy
svítá z nařízení našeho milovaného arcipastýře, jež
hned přečtu.
Budeme-li ,se příkladem světců a nařízeními
Církve Páně věrně spravovati, budeme o Veliko
noci Beránka Božího i hodně i s velikým pro
spěchem přijímati. On pak stane se hostem naším
milým, a popřeje nám, jako slepci u jericha, zde
osvícení i posily, abychom při vykročení ze ži
vota tohoto i my jeho hosty stali se v nebesích.
Amen.
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Na neděli prvou v postě.
I.

Výklad epištoly.
1. Vstoupili jsme do doby kající, svatopostní.
V nedělích této doby čítána bývají evangelia,
v nichž se popisuje, kterak Kristus Pán zvítězil
nad ďáblem; jak oslaven a za Syna Božího pro
hlášen byl od Boha na hoře Táboru; jak zázračně
nasytil zástupy; zahanboval odpůrce své; vjel
jako král na oslátku do Jerusalema; tam vykou
pení naše dokonal, a Svým vlastním z hrobu po
vstáním naději naši na budoucí vzkříšení upevnil.
Církev svatá věci tyto nám představujíc, chce,
abychom o podivuhodném životě, utrpení i vzkří
šení Páně rozjímali; a tak toho přesvědčení nabyli:
že jen skrze vítězné boje s ďáblem, se zlým světem
a s vlastním tělem lze za Pánem ježíšem do slávy
]eho' vejíti.
Jak bychom si ale v boji tom mnohostranném
měli počínati, ukazují epištoly této svatopostní
doby, a tak zejména i dnešní. Táž psána jest sice
v prvé řadě pro duchovní pomocníky sv. Pavla
v Korintě; avšak naučení, jež obsahuje, týkají se
i nás všech.
2. Sv. Pavel píše:
»Bratřz'! Napomz'náme va's, abyste milostí
Boží nadarmo nepřijz'malz'.c
A které to milosti? Zejména té, že jste byli
do Církve Páně přijati, a syny Božími učinění.
To jest: Třeba jest, abyste křesťany netoliko se
nazývali: ale abyste také všude a vždy jako kře
sťané se chovali.
I my jsme bez vlastního zasloužení, z pouhé
milosti Boží, již jako nemluvňata do Církve byli
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přijati, a spoludědici ježíše Krista učinění; a proto
i nám platí, abychom se skrze celý život svůj ja
kožto křesťané čili vyznavači Krista Pána osvěd
čovali, jak praví Pán: »Ne ten, kdo Mi říká:
Pane, Pane! vejde. do království nebeského, ale
ten, jenž -— činí vůli Otce Mého, jenž jest v ne
besích, vejde do království nebeského.:
3. A na osvědčování

života v pravdě kře—

sťanského jest příhodnou doba zejména svatopostní.
Sv. apoštol ve smyslu tom píše dále:
»Nebot'pmw'Bů/z (a sice ústy Isaiáše pro
roka): V čas příjemný uslyšel jsem tebe; v den
spasení spamalzl jsem tobě. Aj, nyní jest čas pří—

jemný, aj, nyní jest den spasení.:
Sv. apoštol Pavel užívaje slov prorokových,
jako by říkal: jako Bůh vysvobodil židy z vy
hnanství, jež na ně pro hříchy jich byl dopustil,
když upřímně se káli, v dobu, která jemu pří-_
hodnou byla: tak pomáhá i nám v bojích našich
za spasení sice vždycky, ale zvláště v době svato
postní. Tot doba příhodná, doba spasení. Tu uml
kají radovánky světské; tělo krotíme posty; v ko
stele kříž na oltáři připomíná nám boje, utrpení
i vítězství Páně; roucho kněze fialové, kající, po
bádá člověka, aby do sebe šel, a milosti Boží
hodným se činil. Proto kdo nezemřel nyní hříchu,
nebude se moci radovati ze vzkříšení o veliko
nocích; ten nadarmo milosti křestní přijal; pro
toho marně Kristus Pán zemřel!
4. Kterak se máme však chovati, abychom
milosti Boží marně nepřijímali, o tom poučuje
dále sv Pavel takto:
>Ža'dne'mn nedávajz'ce pohoršenzj'a to jest:
nečiňte a nemluvte před jinými ničeho, z čeho by
si oni mohli bráti příčinu, aby zhřešili čili hor
šími se stali. Praví zajisté Spasitel: »Běda světu
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pro pohoršení. Kdo by pohoršil jednoho z ma—
ličkých, kteří ve Mne věří, lépe by jemu bylo,
aby jemu uvázán byl kámen mlýnský na hrdlo
a on utopen byl v propasti mořskélc Především
máme se tedy varovati všeho, čím bychom jiných
pohoršili, a čím by pohaněna býti mohla svatá
víra a bohoslužba.
Dále však třeba, abychom netoliko zlého ne
činili, ale ve všelikém skutku dobrém se vyzna
menávali, a tak »ve všem se vydávali jako slu
žebníci Bažz'.<

A čeho tu činiti?
Svatý Pavel tvrdí, že třeba, abychom se uka
zovali jako praví služebníci Boží v rozličném utrpení
a soužení.
Křesťané tehdejší snášeli mnoho pronásledo
vání, »souženz', úzkostí, ran, žalářava'nz'c od židů
a pohanů; i nám jest pro svědomité plnění vůle
Boží od lidí Boha zpustlých, často i mnoho sná
šeti. Máme to trpěti z lásky k Bohu, a pro od
platu u Něho.
Ba, máme i sami si ukládati z pokání za
hříchy své »pm'cz', bdění, past)/,c abychom Boha
tím spíše usmířili. Máme dbáti čistoty, v slovech
i řečech; ba, manželé mají se i toho, co jim jinak
dovoleno jest, na čas zdržovati, aby tím snáze
mysli své k Bohu obraceti mohli.
Dále máme dbáti umění čili o to, abychom
si v této posvátné době získali důkladnějších vě—
domostí náboženských; za kteroužto příčinou ko
nají se také častější pobožnosti, kázani a jiná cvi
čení.
V obcování s bližními máme býti dlouha
čekajz'cz',čili shovívaví; dabratz'vz', vnuknutí Ducha
Svaté/zo dbali, a v lásce neošemetně čili upřímné
bližním svým oddaní. Máme je také vzdělávati
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slovem pravdy Boží, bez bázně jich napomínajíce,
podobni jsouce takto bojovníkům, kteříž v pravo
i v levo nepřátel svých potírají; dále nevšímajíce
si toho, zdali se nám za takové horlení pro čest
Boží a pravé blaho bližních dostane slávy anebo
pohaněm', dobré anebo zlé pověsti.
5. Ve všem máme se tedy ukazovati jako praví
služebníci Boží, ať svět o nás soudí, jak mu libo,
snažíce se toliko zalíbiti se Samému Pánu Bohu.
Ať nás tedy svět tupí jako svůdce, neznámé čili
s láskou svou do cizí vlasti se nesoucí ; jako již
hynoucí, odsouzené, na mysli skleslé čili smutné,
jako vyhoštěné a všeho zbavené: my jen trvejme
pro Boha při životě ctnostném, nepřestávajíce mlu
viti pravdu; milovati Církev Páně; žíti i působiti
pro čest Boží; obohacovati bližní své statky du
chovními; v radosti duchovní panujíce nad sebou
samými; potírajíce dráždění dábla -a náhončích
jeho mezi zlými lidmi!
Budeme-li takto nejen všeho pohoršení bliž
ních se varovati, ale jim i dobře činiti, je vzdě
lávati, pro čest Boží při nich horliti: pak nepři
jali jsme milosti Boží marně. A byť svět život
náš měl za neutěšený; my oplývati budeme mírem
i štěstím vnitřním, světu neznámým, jež jest již
předchutí blaženosti nebeské, kterouž uchystal Bůh
Svým věrným; a kterou nám jednou i dá v odměnu
za ctnosti. Amen.
I.

Výklad evangelia.
1. Dnešní neděle jest první v době svato
postní. A v týž den dává nám Církev svatá před
čítati evangelium o postě Páně, a o vítězném pře—

možení dábelských pokušení se strany našeho
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Spasitele. Proč asi? Myslím, že toho každý sám
a snadno uhodne. Církev velí, abychom v době
svatopostní v jisté dny masitých pokrmů se zdržo
vali všichni; aby v dny všední celé posvátné doby
té újmu v jídle činili si všichni zdraví, dospělí; a
abychom zdržovali se také všichni v době této
veškerého hlučného veselí. Aby nám konání po
vinností těch více usnadnila, poukazuje tedy Církev
ku příkladu Krista Ježíše, jak On se postil, jak
On vítězně s pokušitelem zápasil; a jak bychom
dle příkladu tohoto nebeského Mistra svého měli
i my přikázaní opostech a zdrželivosti v této po
svátné době zachovávati, a všeliké, nástrahy se
strany svých pokušitelů: ďábla, světa i těla pře—
máhati.
2. Pán ]ežíš tedy se postz'l. On, o němž pěje
žalmista Páně, >že oči všech v Něho doufají, a
On všem, lidem i zvířatům, dává pokrm v čas
příhodný; otevírá ruku Svou, a naplňuje všelikého
živočicha požehnánímx (144, 15. 16 ). Syn Boží
se postí; a proto i my, spoludědicové jeho, po
stiti se máme.
Proč přišla kletba na lidstvo? Proč všichni
vzdycháme v tomto slzavém údolí?
Dědíme kletbu Boží jeden po druhém od
prvních rodičů. A čím si oni kletby takové pro
sebe a veškeré potomky své zasloužili?
Zdá se to býti pouhou maličkostí! jednou
jen požili ovoce ze stromu uprostřed ráje, zněhož
jim Bůh jísti zakázal; a neštěstí bylo hotovo.
Jest to možno, aby za tak malé provinění
následoval trest tak veliký?
Provinění prvních rodičů nebylo malé; nýbrž
nesmírné! A sice proto, že Bůh nesčíslnými dary
duše i těla jich zahrnul; a v ráji žádného
jiného, leč toho jediného a tolik snadného přiká
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zaní jim neudělil; a Adam a Eva ze sobectví ani
v tak nepatrné věci Bohu vděčnosti na jevo ne—

dalil .
A tak posud'zdá se mnohým lehkomyslným

křesťanům, že přikázání postního porušiti, jest jen
věcí maličkou, nepatrnou; ale oni přece hřeší
mnoho, ne sice, že jedli masa aneb neučinili si
újmy: ale že, jako Adam a Eva, byli neposlušní;
a že darů Božích neužívali dle vůle Boží!
3. Pán Ježíš postil se dále po celých 40 dnů
a 40 nocí; praničeho nepoživ. Jaký to dlouhý boj
proti nejmocnějšímu pudu přirozenosti lidské! Celá
postava Jeho zajisté že vyhubla, vyschla, ztrávena
byla!
Ovšem, postil se Pán více, než naší přiroze—

nosti lidské o sobě jest možno, an měl hlásati
Zákon Nový, zákon dokonalý. Vždyť i Mojžíš
postil se po 40 dní, prvé nežli přinesl Zákon
Starý, v desky kamenné vrytý, s hory Sinai.
/Také obyvatelé h(íšného města Ninive postili
se po 40 dní ku kázání proroka Jonáše, prve nežli
jim Bůh odpustil. A Kristus Pán přišel hlásat nám
pokání. Jest to něco divného, jestli i nám Církev
nařizuje půst 40 dní, v nichž bychom za hříchy
své se káli, než bychom usmíření došli?
Pán Ježíš, jakožto nejsvětější Syn Boží, nepo
třeboval pokání pro Sebe; ale postil se za usmí
ření naše; zdaliž není spravedlivo, abychom i my
sami za vlastní provinění svá se postili i jinak
káliř
4. A v pravdě, že půst jest nám svrchovanou
měrou užitečný pro duši i pro tělo, pro čas i věč

nost; nebot
.a) Půst jest nejmocnější zbraní proti nástra—
lza'm ďábla.
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Adam jedl přes zákaz Boží, tak Boha urazil,
přemožen byv od ďábla; a proto druhý Adam
skrze půst Boha usmiřuje, a vítězí nad ďáblem.
A i my máme skrze půst nad ďáblem vítěziti,
poněvadž mnohdykrát požívali jsme proti vůli Boží
a byli tak přemožení od ďábla.
Sv. Basil proto půst doporoučí slovy: »Půst
dává člověku zbraně proti celému válečnému šiku
ďáblovu.: A sv. Jeroným dí: »Půst očišťuje od
hříchu, činí člověka příjemným Bohu i lidem, a

hrozným ďáblu: poněvadž ďábel bývá skrze půst
jako skrze nejostřejší meč i s pokušeními svými
přemožen.<
Půst jest tedy dle svědectví Otců církevních
zbraní; a proto jest i smysl dnešního evangelia
o postu Páně: »Chápejte se, vy ovečky Kristovy!
zbraně postu, hned při počátku doby svatopostní,
abyste se mohly o Velikonocích zároveň s Pánem
Ježíšem z vlastního vítězství nad ďáblem rado—
vatilc .

b) Půst jest pokrmem pro duše. Sv. Jan
Zlatoústý vyjadřuje se v příčině té takto: »Jako
tělesný pokrm působí, že tělo lidské vzrůstá a
sílí: tak půst sílí duši, a dává jí jako křídla, aby
se k Bohu a k věcem nebeským povznášeti
mohla.: A sv. Athanáš tvrdí : »Půst jest pokrmem
duše, občerstvením mysli, lékem ku spasení, zá
kladem cudnostinr
Ba, odvolávám se rozmilí v Kristul ku vlastní
vaší zkušenosti. Rcete: kdy vnikáte při rozjímání
v tajemství Boží hlouběji, a kdy zakoušíte při
pobožnostech rozkoše a sladkosti větší: po dobrém
obědu a při žaludku plném — anebo z rána a
lační? Každý zajisté dáte mi za pravdu, že nej
lépe se modlíme, a nejsnadněji rozjímání konáme
z rána, pokud jsme lační. A z toho tedy plyne:
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Popřávali-li jsme jindy více tělu, v posvátné době
svatopostní popřávejme více duši — skrze zacho
vávání postů nařízených, skrze zdrželivost vůbec,
a odříkání se i radostí dovolených, abychom pak
tím spíše dovedli se přemáhati ve věcech nedo—
volenýchl
.
c) Půst přitahuje anděly. Dnešní evangelium
vypravuje, že když se byl Pán ježíš po 40 dnů
postil, »přistoupili k Němu andělé, a sloužili
jemu.: A tak děje se i lidem, a vším právem.
N'ebo andělé, jsouce pouzí duchové, pokrmů po
zemských nepožívají. jestli ale který člověk dle
těla se postí, stává se andělům tak podobnější, a
patří jako do jich sboru. Proto také krásně dí
sv. Basil: »Andělé kráčejí v kostelích, a zazna
menávají do svých knih ty přítomné, kteříž se
postí; a sice proto, že postící se stávají se hod
nými společností andělů. Ba Bůh svolává anděly,
aby “k takovým, kdož se postí, přihlíželi, jim se
divili, a jim ve všech potřebách pomáhalia Ovšem,
jestliže andělé zlí čili ďáblové radovali se z Adama,
když jedl z ovoce zapovězeného: jak by se ne
měli radovati andělé dobří v nebi, když vidí hor
livé ctitele Boží se postiti?
d) Půst konečně prospívá netoliko duši, ale
i tělu; slouží netoliko ku blahu nebeske'mu, ale
z' ku pozemskému.

Znáte, nejmilejší! sami zajisté leckohos, jenž
zdědil veliké jmění a umřel v bídě. Proč? Poně
vadž navykl dobře žíti a nechtěl tělíčku svému
ničeho odepříti! Tažte se lékařů, kteří _lidé nej
déle žijí, a nejzdravější jsou do vysokého stáří?
Myslíte snad, že dlouho žijí a zdrávi jsou ti, kdož
hojnost masa, piva, vína a lahůdek požívají?
O nikoliv! Tací nejdříve bývají nemocemi na
vštíveni, a dlouhého \věku obyčejně se nedočkají.
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Proslaveného pohanského lékaře Hippokrata, sto
letého, tázali se přátelé jeho, kterak toho dokázal,
že tak vysokého věku a ve zdraví dožil? A on
odpověděl: »Nikdy nevstal jsem od stolu zcela
nasycen.:
Ba v pravdě, kdo střídmě žije, tělesné žá
dosti krotí a v uzdu béře, netoliko na duši pro
spívá: ale i zdraví tělesnému nejlépe slouží, jak
vidíme při tak mnohých venkovanech, kteří při
tuhé práci málo požitků sobě dopřávati mohou!
Půst tedy prospívá duši i tělu', pro blaho
pozemské izáhrobníl A proto rádi zachovávejme
posty, moudře od Církve nám nařízené; a i sami
rozličné odříkání příjemných věcí pozemských
sobě ukládejme — ďáblům na vzdory — andělům
na radost — sobě na občerstvení a ducha očištění
i posilnění: abychom dle příkladu Páně se postíce,
s Ním také jednou v království jeho spolu hodo
vati mohli. Amen.

Na neděli druhou v postě.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní svaté evangelium líčí nám slavné
proměnění Páně na hoře Táboru, a naplňuje nás
blahou nadějí, kterak imy dle zaslíbení Páně
máme se jednou radostného proměnění dočekati.
Ale nesmíme při naději té zapomínati, že promě
něný Spasitel rozmlouval se zástupci Zákona Sta
rého, s Mojžíšem a Eliášem, o nastávajícím utrpení
Svém, po němž teprve měl vejíti trvale v nesko
nalou slávu Otce nebeského. jest to pro nás na—
učením, že také my teprve tehdy na radost věčnou
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těšiti se můžeme, když jsme z lásky ku Spasiteli
nesli jeden každý kříž svůj, jako Onz nevýslovné
lásky k nám nesl kříž Svůj. Vždyť On Sám řekl:
»Chce-li kdo přijíti za Mnou — ovšem do oslavy
nebeské

——vezmi kříž svůj, a následuj

Mnelc

K nebi není cesty, leč cesta kříže; kdo té se leká,
života věčného nedojde.
Abychom na kříž Páně lépe se pamatovali,
k tomu zasvěcuje Církev svatá zvláště tuto dobu
svatopostní; koná v ní kázaní o umučení Páně,
pobožnosti křížové cesty a jiné, aby nám. lásku
Pána Ježíše co možná nejživějí před oči postavila,
a nás tak k nesení našeho kříže tím spíše po
hnula.

_

2. Mimo kříže utrpení, bez nichž nikdo se
v tomto slzavém údolí neobchází, máme sobě dle
vůle Církve Páně uložiti v této svatopostní době
také kříž upřímně/zopokání. A proto také dává
čísti v dnešní epištole napomenutí svatého apo
štola Tessalonickým, jež obsahuje pobídku ku ná
pravě života, a udává i nejhlavnější dvě protivy
pokání. I píše apoštol národů:
»Bratři ! prosime vás, a žádáme ?) Pánu Ye

žiši, jakož jste přijali od nás (čili jak jsme vás
osobně poučili), kterak byste měli clzodz'ti a lz'biti
se Bohu, tak abyste i chodili, abyste se více roz

hajňovali. Vite zajisté: jaká přikázam' dal jsem
vám skrze Pána _*7ežz'še.<
To znamená: ]souce kře

sťané, nesmíme se spokojovati s jmenem tím; ale
musíme jako křesťané také pokračovati, čili v zá
slubách se >rozhojňovati—c.Musíme vydávati ovoce

dobrých skutků, každým novým dnem i nové zá
sluhy si skládati, abychom tak o víře své svě
dectví vydávali, a odplaty nebeské hodnými se činili.
3. je—litomu ale tak: pak třeba jest vystří
hati se nepravosti, jež v prvé řadě životu kajícímu
Manna roku církevního.

15
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a bohulibému na odpor jsou. Svatý apoštol uvádí
Tessalonickým na pamět dvě, jež v městě jich
nejvíce panovaly, a sice: smilstvo, a podvody z) ob—
chodech.

a) Tessalonich byl velikýmf městem, kam
schá'zelo se množství obchodníků po suché zemi
i po moři. Ti tam zanesli sice mnoho bohatství,
ale také i prostředků ku všelikému rozkošnictví,
jemuž se tamější pohané mrzce oddávali. Svatý
apoštol křesťany tamější zrazuje, aby v tom po
hanů nenásledovali; a vším právem. Neboť není
ohavnější neřesti při křesťanech nad smilstvo!
Smilstvo hanobí tělo, jež má býti chrámem
Ducha svatého; smilstvo olupuje duši o roucho
její svatební, na křtu svatém přijaté; a zohyzduje
obraz Boží v člověku více, než kterýkoli hřích
jiný, poněvadž člověka snižuje ku zvířeti,jež ovšem
za pudy svými jíti smí. Smilstvo zatemňuje člo
věku rozum, aby věcí nebeských nechápal; a na—
kloňuje vůlijeho ku vší jiné nešlechetnosti. Smilstvo
hubí a rozrušuje síly těla i duše; často podrývá
zdraví; činí bídným a neutěšeným ve stáří; půso
bívá hrozné roztržky v rodinách; otravuje spo
kojenost a blaho mezi manžely; působívá před
časnou smrt. A co jest při něm nejsmutnějším,
jest to,že člověk smilný hříchu svého se nena—
baží, ale jednotlivým ukájením. zvířecí žádosti své
jen více se rozněcuje, a k novým pádům podpa
luje. I podobá se tak věru marnotratnému synu,
o němž vypravuje Spasitel, že když předobrého
Otce svého se spustil, pak sloužil zlému pánu —
ďáblu, jenž jemu za všechnu věrnou službu nedo
přál nasytiti se ani s vepři, jež opatrovati musil!
Aby Tessalonických. a ovšem i nás, od ta
kové hnusné poroby odvaroval, napomíná tedy
svatý apoštol:
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»Taf jest zajíste' vůle Boží, posvěcení vaše:
abyste se zdržovali smz'lstvz', aby jeden každý
z vás uměl nádobou svou (t. j. tělem svým) vla'
dnoutí ve svatosti a ve cti, ne v náružive "ža'dostz,
jako z'pohané, kteříž Boha neznají. <
To znamená: nechtějte býti otroky těla svého
skrze smilstvo; ale varujte se smilstva ivšeho, co
k němu svádí.
Co ale ku smilstvu sva'dz', otom poučuje
nás katechismus, jenž vypočítává, že ku smilstvu
svádí: zahálka, jež jest vůbec počátkem nepravosti
vší; příliš svobodné zacházení s osobami druhého
pohlaví; nestydaté a všetečné pohledy na tělo
vlastní aneb cizí; nestřídmost v jídle anebo pití ;
nestoudné řeči; čtení nestoudných čili oplzlých knih.
Oči i uši jsou jako dvéře, jimiž ďábel 5 po—

kušením vniká do duší našich. Kdokoli znamená,
odkud pokušení na něho přichází, a příležitostí té
ku hříchu tomu se nevaruje, sezná, že se na něm
vyplní předpověď Písma: »Kdo miluje nebezpečí,
zahyne v němíc
Inejsou v příčině té před pádem jisti ani
lidé staří ani jinak moudří. Král David byl mužem
dle Srdce Božího, krásnými žalmy opěvoval Boha
a vznešená díla jeho, a borlil pro čest Boží. A přece
'klesl hluboce! Proč? Všetečně pohlížel na krásnou
ženu souseda svého Uriáše, zcizoložil s ní, a dal
pak muže jejího zabiti, aby ji mohl za manželku
pojati. Šalomoun obdařen byl moudrostí od Boha
takovou, že se jemu nevyrovnal nikdo ani před
ním, ani po něm. A přece stavěl na sklonku života
svého chrámy modlám. Proč? Svedli ho k ha
nebnosti té pohanské ženy, snimiž obcoval! A tak
stalo se a děje se, že mnohý člověk, jenž si již
krásné zásluhy pro nebe získal, na konec v osidla
těla svého upadl a zahynul, poněvadž nad žá

——228—

dostmi svými nebděl! Nebo kdo se hříchem
smrtelným poskvrní, a v hříchu tom zemře, do
nebe nevejde na věky. A každý hřích proti čistotě
jest hříchem smrtelným.
Chceme—lise tedy smilstva ucizovatz', musíme
se všeho toho pečlivě varovati, co k němu svádí.
Máme pamatovati, jako Josef egyptský, na pří
tomnost Boha všude a vždy, o samotě i ve spo—
lečnosti, ve dne i v noci, a říkati: »Kterak mohl
bych něco mrzkého konati před obličejem Božímřc
Dále máme pamatovati na smrt, soud a odplatu
na věčnosti; nebo dí Písmo: »Pomni člověče, že
zemřeš: a na věky nezhřešíšh Posléze nechtějme
spolehati na statečnost svou: ale spolehejme na
pomoc, milost Boží, bez které ničeho, v pravdě
pro život věčný dopomáhajícího, činíti nemůžeme.
A tedy. Boha často za pomoc prosme ——často
ve sv. zpovědi duši svou očištujme ——Tělem Páně
při sv. přijímání se posilujme! Zejména—také nej—

čistší Rodičku Boží za mocnou přímluvu vzývejme!
b) Vedle smilstva jest lzřz'šna'žádost majetku,
jež kajícímu & bohulibému životu křesťanskému na
odpor jest. A proto také píše sv. Pavel:
»aby žádný nepřestz'hal, am' neoklama'val v je
dnání bratra své/zo!c
Kdo se po bohatství nezřízeně pachtí, upa
dají v mnohá osidla d'ábelská. Tak bylo při po
hanských Tessalonických, kteříž při velkých ob
chodech svých šidili asi v míře i váze, podváděli,
kradli a lichvařili.
4. Smilstvo i podvody úzce spolu souvisí.
Smilník potřebuje obyčejně i mnoho peněz na
ukájení zvířeckých žádostí svých; a proto i bližní
své podvádí a utiskuje, aby si k nim pomohl.
A nespravedlivý dříč nabývá zase prostředků ku
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volnému smilství. A proto i smilství inespravedl-
nosti stejnou měrou vystříhati se jest;
>Neb0 vše/za lalzo mstz'talemjčst Pán, <<dí svatý

apoštol.
5. A naposled naučení svá jako v jedno shr
nuje, dí: »Neba nepovalal vás Bůh k nečistotě,
ale ku posvěceny čili ku svatému životu. Tělo
naše jest výkvětem přírody; a proto sluší se po
ctivě i svatě s ním zacházeti, ježto má jednou
rovněž oslavené v nebi se radovati. “Svatě s ním
ale zacházíme, když je duchu podrobujeme, a
s duchem i s tělem Bohu Sloužíme. Tak se podo
báme Samému Pánu ježíši, jenž se přemáhal,pře
svaté Tělo Své pod jho kříže skláněl, Otci nebe
skému nejdokonaleji. sloužil. Za to byl jakožto
člověk na hoře Táboru proměněn, a v nebi po
pravici Boží usazen Budeme-li i my Ho následo
vati, budeme dle zaslíbení Božích i sNím v nebi
po celou věčnost kralovati. Amen.
II.

Výklad evangelia.

\

1. Žijeme v době svatopostní, jež určena jest
k tomu, abychom hojněji než kdy jindy rozjímali
o utrpení Páně; jakož i o tom, co je zavinilo,
totiž o hříších svých; a tak abychom se tím spíše
k nápravě života povzbudili. Aby nám vdíle tom
Církev svatá nápomocnou byla, odívá sluhy své
v roucha Halová, čili v roucha kající; koná pobož
nosti křížové cesty, růžence bolestného,kající postní
kázaní. Ale nyní najednou vypravuje v dnešním
evangeliu o zázračném, podivuhodném proměnění
Páně? Kterak to přichází do pobožnosti kajících?
A přece zcela V\hodně do pobožností kajících
vřad'uje Církev Páně rozjímání o proměnění Páně;
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a sice proto, abychom i jako málo poodpočinuli
v myšlenkách kajících, a i sil svých osvěžili ku ka
jicnosti ještě hojnější, skrze uvažování o překrásné
a přeblažené odplatě, jež nás za kajicnost očekává.
Když svatí apoštolové spatřili pouhou částečku
slávy Boží na hoře Táboru, tolik se v myslích
svých rozradovali, že si až přáli, přerozkošného
pohledu toho ihned věčně užívati, a proto na Tá
boru navždy zůstati. A podobně stane se i nám.

I uvažme tedy:
2. Proč zvolil Pán Yežz'š za svědky promě
nění Své/zo na hoře Žábam právě tyto tři apa
štaly: Petra, Yakuba a ý'ana?
Byli toho tito tři z ostatních apoštolů zajisté
nejhodnější. Petr vyznamenával se hlavně svou
nezdolnou vírou. Neboť když' se Spasitel v kra—
jinách Cesarey Filipovy otázal učenníků, kým
praví oni býti Syna člověka, Petr jménem všech
slavnostně prohlásil: »Ty jsi Kristus, Syn Boha
živéholc Jakub ztvrdil naději svou vtohoto Syna
Božího před ostatními apoštoly tim, že první
z nich za Krista Pána život svůj položil jakožto
mučenník. A sv. jan neobmezenou lásku k Pánu
osvědčoval tím, že sebe v panictví svém za stálou
oběť Bohu přinášel, takže ijména »miláčka Páněc
si zasloužil.

Z toho, že Kristus Pán zvolil Petra, jakuba
a jana za svědky oslavení Svého na hoře Táboru,
vyplývá pro nás naučení: abychom i my, jako
sv. Petr, celou víru, jak ji Kristus Pán zjevil, a
jeho katolická Církev vykládá, s celým srdcem
i přijímali i vyznávali; abychom imy, jako svatý
jakub, v pevné naději na odplatu u Boha ochot
nými byli kalich jakéhokoliv utrpení píti: abychom
i my, jako sv. jan, _Pánu Bohu upřímnou lásku
osvědčovali přede vším tvorstvem; abychom bližní
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své pro Boha milovali jako sebe samy; abychom
i my cudně, čistotně a svaté žili, jedenkaždý dle
povinností stavu svého; a tak hodnými se stali,
patřiti jednou tváří v tvář Spasitele svého v ne
besích, kde ještě jasněji, a po celou věčnost stkvíti
se bude krásou nejvznešenější!
Uvažme dále:
3. Proč se Pán Yežz'šproměnil před utrpením
Svým?
Krátce před tím, nežli se Kristus Pán na
hoře Táboru proměnil, zvěstoval učeníkům Svým
veliké ono naučení: »Chce-li kdo za Mnou při
jíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj (na sebe ka
ždého dne), a následuj Mnelc A pak slavnostně
se před Svými apoštoly proměnil, a svědectví od
Svého Otce přijal. Tak nám naznačuje, že za
trpělivé a odevzdané nesení kříže v odměnu oče

kává nás nevýslovná odměna od Boha Otce.
Na toto naučení nemáme zapomínati při kří
žích svých, ať jsme jich zasloužili za hříchy své
anebo nezasloužili; af. nás sužuje tělo nebo duše,
zlí lidé anebo ďábel. Neboť dle slov Spasitelových
nic se bez dopuštění Božího neděje, an bez vě—

domí Božího ani jediný vlas s hlavy nám nespadá.
Na světě třeba nám zapírání, přemáhání, oběto
vání se Bohu. Kdyby jiná cesta k nebi vedla, byl
by nám ji ten přelaskavý a přemilosrdný Spasitel,
]enž z lásky k nám i trůn Otce Svého na čas
opustil, jistě ukázal, ale On tvrdí: Chce-li kdo
za Mnou přijíti do oslavení: zapři sebe sám, vezmi
kříž svůj na sebe, a teprve s křížem na ramenou
vstupuj za Mnou do oslavy věčné!
Zde v Praze—na mnohých místech se staví,
k mnohým domům zhotovují sochaři i pěkné
sochy. Víte, jak to činí? Lidé přivezou jim veliký
kámen, na němž nikdo ničeho pěkného nevidí.
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Sochař počne do kamenu tlouci dlátem ; kladi
vem, až se z něho podoba lidská utváří. Cím má
býti socha krásnější, umělejší; tím více ran-do
stává od sochaře. Apodobně činí snámi Bůh v ži
votě duchovním. Cím větší odplatu chystá milé
duši, tím více ran dává jí zakoušeti, až posléze
promění její tvář, dosud zármutkem a starosti za
střenou, v zářící slunce; a tělo, odříkáním zmořené,
nechá zastkvíti se leskem, jako padlý sníh v jasnu
slunečním!
Uvažme konečně:

4. Proč Kristus Pán odvádí milé apoštoly
Své s Táboru, a uvádí jich na horu Olz'vetskou,
aby Ho tam spatřili v nejhroznějším utrpení,
v němž se tam až Krví potilP
Stává se, že nám Bůh někdy již zde na světě
nechává okusiti vnitřní rozkoše, spokojenosti
i zbožnosti, tak že bychom snadno, jako oni tři
svatí apoštolové, zvolati mohli: »Pane, dobře nám
jest zde býtil Udělejme si stánky trvalého zde
přebývání nazemilc Avšak Bůh nestvořil nás pro
krátké a vrtkavé radosti tohoto světa: nýbrž určil
nám, abychom si tu na světě ve službě jeho zí
skali blaženost nevýslovnou v nebi. Posílává nám
tu sice někdy kapky útěchy, ale jen proto, aby
chom při souženích svých na mysli neklesali, a
pookřáli. Činí tak podobně, jako činívají matky
nemocným dítkám svým, že jim totiž hořký lék,
jenž jich uzdraviti má, napřed ocukrují, aby jim
tolik odporným nebyl!
Kdybychom jen sladkostí ve službě Boží
okoušeli, snadno bychom se domnívali, že již do
konalými a svatými jsme; snadno bychom se
pýchou prohřešili. A proto Bůh útěch pozemských
snadno zase odnímá. Abychom však při bojích
svých nemalomyslněli, občas nám jich popřává;
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zvláště činívá tak tehdy, když nám hodně těžký
kříž chystá!

_

Také Kristus Pán zakusil oslavení od Svého
Otce nebeského na Táboru před Svou hroznou
smrtí; ale neměl z Táboru vystoupiti na nebesa:
nýbrž učinil tak z hory Olivetské, kde Svou hroznou
oběť krvavou za nás byl započal.
Na to pamatujme, a pak ve štěstí nezpyšníme,
v neštěstí nezmalomyslníme; nýbrž povbuzovati
se budeme, abychom vše hořké i sladké s ode
vzdaností do vůle Boží přijímali, snášeli; abychom
s ochotou pro čest Boží, blaho své ibližních
svých pracovali; abychom za pomoc Boží vždy
vroucně prosili; z hříchů upřímně se káli; ve
svátostech očištění i posilnění i posvěcení hledali ;
a tak jednou i ze své hory Olivetské ku promě
nění svému v nebesích se odebrali. Amen.

Na neděli třetí v postě.
I.

Výklad epištoly.
1. Karel IV. král francouzský, tázal se kdysi
proslaveného básníka italského Torquata Tassa,
koho má za nejblaženějšího.
Básník bez rozmýšlení odpověděl: »Bohah
»To ví ovšem každý,a řekl král; »a proto
jsem se já na to netázal. Ale otázka má týkala
se_lidí: kdo z nich je nejblaženějšímřc
A básník odpověděl: »Z lidí nejblaženějším
jest zajisté ten, kdo se Bohu nejvíce podobálc
A pravdu děl věru. O tom svědčí sv. Augustin,
jenž dle vlastní zkušenosti napsal: »Nepokojným
jest srdce člověka, pokud nespočine v Tobě,
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6 Paneh Čím tedy kdo více v Bohu spočívá,
čím podobnějším Jemu býti se snaží: tim pokoj
nějšlm, šťastnějším i blaženějšlm se cítí.
A k takovéto podobnosti s Bohem zve neto
liko Efeské, ale nás všechny sv. apoštol, když
v dnešní epištole piše:
»Bratřz! Buďtež následovníci Boží, jakožto
S]?ZOUť'flťjm21q3230

choďte 7) mzlooa'm', jarkož

z Krzstus mzloval nás, a vydal Sama Sebe za
nás, ?) občtova'm a obet' Bohu k oům lz'bezne'.4:

Boha máme tedy v jednání svém následovati,
chceme-li se Jemu podobnými, a jednou blaženými
státi. A čím budeme Bohu podobnější, tím budeme
blaženějšl již na světě na čas, a v nebi jednou
věčně.

Jestli jest Bůh vševědoucí, a tudíž všecko
ví: máme my rozum svůj i paměť svou stále
vzdělávati, abychom si nashromáždili vědomosti
o Bohu a vůli Jeho. co nejdokonalejších.
Je—liBůh všemohoucí, a tedy všecko může:
máme my vůli svou zákonu Jeho co nejvíce

podrobovati, abychom pro čest Boha, a blaho
své i bližních svých vykonali co možná nejvíce.
Shovívá-li Bůh nám: máme i my shovívavými
býti ku křehkostem svých bližnlch.
Odpouští-li Bůh nám: když se kajicně k Němu
vracíme: máme i my kajlclm odpůrcům i škůdcům
svým odpouštěti.
Je-li Bůh nejvýš svatý, spravedlivý, dobrotivý,
věrný: máme Ho ve všech těch dokonalostech
hleděti napodobovati co nejvíce. »V lásce choďte,
jakož i Kristus miloval Vás,: volá sv. Pavel
k Efeským i k nám; a tak vydáme Bohu život
svůj celý k vůni líbezné, jako učinil Kristus Pán;

a jako libou vůní byly jemui oběti starozákonné,
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jakožto předobrazy předokonalé oběti ježíše Krista,
Učitele našeho.
2. K obětím nás tedy zve svatý apoštol; ale
zároveň připojuje i výstrahy před nepravostmi,
jež obětí na zmar přivádějí. Varuje před neřestmi,
jaké panovaly v Efesu, jenž byl velikým městem,
oplývajícím bohatstvím, ale irozkošnictvím. Píše:
»sz'lstw' pak a všelz'ká nečistota, neb la
komstm', nebuď anz' jmenováno mezi vámi, ja/eož
sluší na svaté; aneb mrzbost, aneb bla'znooe' mlu
vení, anebo šprýmooa'nz',kterážto věcjest nenáležz'ta';
ale raději dz'kůčz'něnzíc

Pohané měli smžlstvo a lakotu za dovolené,
poněvadž neznali Boha, ani určení člověka, a
neměli naděje na odplatu věčnou. Křesťané, mezi
nimi žijící, byli v nebezpečí, aby od pohanů
k neřestnému životu svedení nebyli. Proto jich
sv. Pavel varuje; a 'na mysl jim klade: »Byli-li
jste na křtu svatém za dítky Boží přijati, nesluší
se více, abyste si v neřestech pohanů libovali.<
Varuje jich, aby se vystříhali netoliko skutků
smilných, ale i mrzkostí, čili oplzlých řeči, a
i ostatního bláznovského šprýmování, jakožto věcí
křesťanů neslušných.
Lehkomyslnými řečmi bývá zajisté mnoho
zlého způsobeno. Kdo mluví řečí oplzlých, _pro
zrazuje, že v duši své více čudným není; nebo dí
přísloví. čím srdce oplývá, tím ústa přetékají.
Kdo ale jest necudným v srdci svém, stává se
jím při nejbližší vhodné příležitosti ive skutku
zevnitřním.
Kdo necudně mluví, ubíjí také studu svého
i společníků svých, a svolává na sebe kletbu Toho,
jenž říci ráčil: Běda světu pro pohoršení! Kdo by
pohoršil zejména někoho z maličkých, prostých
i nevinných: lépe by jemu bylo, aby mu byl
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uvázán kámen mlýnský na hrdlo, a aby s ním
utopen byl v propasti mořské! To jest: menší by
byl tento trest na provinilce, nežli ten, jenž ho
stihne po smrti na věčnosti pro pohoršení!
/
Tedy ne takovými věcmi i řečmi máme se za
bývati; ale spíše máme o dobrodiních Božích uva
žovati, o nich mluviti, a za ně Bohu díky činiti.
3. Zapovídá-li ale sv. Pavel šprýmování neřestné,
nezapovídá tím ovšem žertů přátelských vůbec.
Smíme tedy pro obveselení a potěšení bližních
i řečí žertovných užívati; ovšem jen takových,při
kterých nebývá Bůh urážen; ani bližní ku hříchu,
zejmena ku hněvu a pomstě drážděn. Lidská po—
vaha naše jest již taková, že žádá občas dovole
ného uvolnění, nemáme-li se před časem ku práci
vytrvalé neschopnými státi. Víme, že i miláček
Páně svatý jan, po tuhých pracích apoštolských
bavíval se dětinně s holubicíl
4. Sv. Pavel tedy vysvětlil, jak neslušnými
věcmi jsou smilstvo a lakota, ježto jsou pravým
modlářstvím, an při nich člověk prvé místo v srdci
svém nedává Bohu, jak jemu přísluší, ale tvorům;
totiž některému člověku, anebo nějakému statku
pozemskému. Potom ale popisuje zhoubnost neřestí
těch následujícími slovy:
»Nebo o tom vězte, rozumějz'ee, že žádný
smz'lnz'k, anebo nečistý, anebo lakomec (což jest

modloslužebnost) nemá dědictví v království Kri—
stově (na zemi) ani (v království) Božím (v nebi):.
To jest: kdo se neřestem těm oddává, jest ne
hodným, odumřelým údem Církve svaté na zemi,
a vyloučen bude i z království nebeského po smrti.
Proto varuje sv. apoštol nejen před neřestmi
samými, ale i před těmi, kdož k nim svádí, řka:
»At' žádný vás nesoea'e marnými slovy: (čili
lživým předstíráním, že snad neřesti ty jsou do
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voleny, poněvadž se jim mnozí oddávají). »Neba'
pro takové věcipřichází hněv Boží na syny nevěry.
Nebývejtež tedy zičastm'či'jějz'clzm

Až posud mnozí svůdci slovy úlisnými, po
kryteckými svádí nevinné ku smilstvu, aby jich
žádostem svým naklonili.
Jsou falešní proroci mezi námi, kteříž hlásají
»svobodnou lásku, a chtějí, aby lidé pospolu se
směšovali a zase od sebe odcházeli, a tak žili,
jako ta němá tvář. Varujte se jich, vědouce ze
slov apoštolských, že »žádný smilník aneb nečistý
nemá dědictví v království Kristovu.<<
5. Konečně připomíná sv. Pavel Efeským, že

když opustili temnosti bludů pohanských, aby ja
kožto synové světla chodili i žili

we vší dobrolě a spravedlnosti a pravdě/<
Tak čiňmež i my, vyznavači ]ežíše Krista, a
spoludědici Jeho! Cvičme se zvláště v této po
svátné době v modlitbách, v postu, odříkání, po
kořování, zejména ale při přijetí svátostí. Chovejme
tělo své v počestnosti, jakožto chrám Ducha sva
tého! Dávejme ze statků svých rádi v ruce chu
dých na úrok u Pána Bohal Abychom se stávali
Bohu vždy podobnějšími ; a po bojích života stali
se s Ním jednou tím blaženějšími. Amen.
II.

Výklad na evangelium.
1. Za nešťastného máme každého člověka,
kterému některý smysl schází. Nešťastným jest
slepec, jenž nevidí krásy slunce, měsíce, barev
květů, ani tváří obkličujících jej miláčků jeho; jej
obestírá věčná tma. Nešťastným jest hluchý, jenž
neslyší líbezných zvuků zpěvu, hudby a lahodných
řečí přátel svých; jej obkličuje věčné ticho hro
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bové. A že řeči lidí neslyší, také se jí ani od nich
nepřiučí; a bývá tedy člověk hluchý i němým.
Před málo lety upozorněn jsem byl v ústavu pro
slepce na Malé Straně na dívku, asi dvacetiletou,

jež byla od narození slepáihluchá, a protoi němá.
Domácí mohli se s ní jen v nejnutnějších věcech
dorozuměti skrze hmaty rukou. Věřte, že bez za
chvění nebylo lze na toho ubohého tvora ani po—
hlédnouti! A takovým byl tedy také onen ubožák,
o němž vypravuje dnešní sv. evangelium, že byl
hluchým i němým. Sv. Matouš o něm dokládá,
že byl také i slepým. Ubožák ten byl posedlým
od ďábla, jenž ho slepým i hluchým i němým
činil. Pán ježíš prstem moci Své ďábla z něho
vymetl; načež člověk ten prohlédl a slyšeti i mlu
viti začal.

Zázračné uzdravení to nestalo se bez příčiny;
a Církev rovněž nedává bez příčiny vypravování
o zázraku tom čísti právě v nynější dobu svato—
postní. Onen ubožák, ďáblem posedlý a od Pána
ježíše uzdravený, jest totiž obrazem ——hříšníka
od ďábla oblouděného. A jako když Spasitel
z ubožáka ďábla vymetl, týž úplně zdravým se
stal: tak máme i my nyní Pána ]ežíše vroucně
prositi, aby; nás klamů ďábla zbavil, a duši naši
uzdravil. Ze tomu tak, snadno se přesvědčíme,
jestliže o uzdravení onoho ubožáka něčeho více
uvážíme.
2. Uvažme tedy, že ďábel ho učinil slepým.
To se stalo tak, že ďábel usadil se do srdce jeho,
jako do pevného hradu,auzavřel za sebou všechny
vchody, a tedy i tělesné oči ubohého, aby zmísta
svého vypuzen býti nemohl.
A podobně činí ďábel ve smysíu duchovním
i každému hříšníkovi On oslepuje mu totiž vnitřní
zrak, čili rozum jeho, aby duševní bídy své ne—
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poznával, a nevšímal si nebezpečí, v němž vězí;
že totiž každé chvíle může propadnouti věčnému
zavržení.
]e-li slepota tělesná věcí zlou, jest slepota du—
chovní neštěstím největším ! Duchovně slepý člověk
podobá se nešťastníku, jenž se zavázanýma očima
kráčí po úzkém prkně, pod nímž zeje hrozná
prOpasť. Podobá se nemocnému, nebezpečnou zim—
nicí stíženému; jenž ale proto, že tělesnýma očima
vidí, za zdravého se považuje: a proto také lé
čivých prostředků neužívá, a tak smrti a záhubě
neodvratně kráčí vstříc.
O kéž by nás Bůh takovéto slepoty duchovní
uchránil! Ale i my samy máme se chrániti všeho
toho, čím bychom do slepoty duchovní uvedeni
byli: tedy všeho hříchu, poněvadž hřích uvádí
člověka v moc ďábla, jenž pak otroka svého
oslepuje, aby mu uniknouti nemohl.
Boha máme vroucně prositi' za pomoc, aby
chom v hříších svých prohlédli; alei sami máme
často způsob života svého přísně zkoumati, čili
svědomí své zevrubně zpytovati, zejmena ku svaté
zpovědi velikonoční: abychom poznali, jak jsme
konali povinnosti své oproti Bohu, oproti svým
bližním, oproti vlastni duši a vlastnímu tělu svému.
Kdo sama sebe přísně odsuzuje a napravuje, tomu
nebude třeba, aby ho soudil i odsoudil jednou
nejvýš spravedlivý Soudce náš, Bůh! '
3. Uvažme dále, že ďábel učinil ubožáka,
o němž dnešní sv. evangelium vypravuje, také
hlzzclzým; to jest: uzavřel i sluchu jeho, aby skrze
ten do duše nešťastníka nevniklo slovo Boží, jež
by ho z hradu jeho vypudilo.
Vpravdě hluchý neslyší ovšem ani líbezných,
ani varovných hlasů, byť by vedle něho stříleli
anebo hrom bill A podobně způsobí ďábel při
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člověku ve smyslu duchovním, když mu v srdci
svém místa dopřál, an si hřích zamiloval. Ěábel
učiní ho netoliko slepým, nýbrž i hluchým.
A když jest hříšník hluchým, neslyší pak ani na hlas
Boží, v nitru jeho se ozývající; totiž na hlas svě—
domí, byť by ho ono i sebe důtklivěji k návratu
a pokání nabádalo. Hříšník nedbá slov kazatelů,
nedbá. napomenutí věrných rodičů, nedbá dobrých
rad nejupřímnějších přátel. Proč? Ěábel učinil ho

hluchýml
Duchovně hluchý nevšímá si ani nejdůtkli—
vějších událostí v životě, jež by ho mohly přivésti
ku poznání sebe, ku pokání, a ku křesťanské pří
pravě na smrt, soud a život věčný. Proč? Dábel
ho učinil hluchým!

On neslyší, kdyby Bůh i hromem podle něho
mluvil, on neslyšítaké volání Církve v této po
svátné době, aby si duši řádnou svatou zpovědí
velikonoční očistil. A tak jako slepý a hluchý
kráčí lehkomyslně ku propasti pekelné.
Č), jak mnoho jest těch ubohých, kteří byvše
od ďábla o zrak i sluch oloupeni, hroznému ne
štěstí jdou v'stříc! Svědectví o tom vydávají —
ty zpovědnice vkostele, nyní tak málo navštěvo
vané!
4. Ěábel učinil konečně onoho ubožáka, jejž
byl pak Spasitel uzdravil, nejen slepým & hluchým,
nýbrž i němým, tak aby nemohl mluviti ani
s Bohem, ani s lidmi.
,
A podobně činí ďábel i otrokům hříchů: že
je činí němými, tak aby nevzdávali ústy svými
chválu a díky Bohu; a aby nevzdělávali slovy
i skutky

bližních svých.

—

A i tehdy užívá ďábel ještě zvláštní lsti, aby
otroka hříchu jen tím více upoutal, a tím jistěji
pak k sobě do záhuby stáhl. Dopouštívá jemu
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totiž někdy na chvíli prohlédnouti a na chvíli
slyšeti. Bývá to tehdy, když hříšníka stíhati počí
_nají neštěstí v rodině, nezdary při pracích, a jiné
protivenství i odporné příhody v životě. Tu si
hříšník snad na krátko představuje bídnýr stav
své duše i nebezpečí věčného zahynutí, v němž
vězí; a pociťuje v sobě žádosti, aby života svého
v čas napravil. Ale tu ho ďábel náhle činí opět
němým, to jest on ho zráží, aby se jen svátostné
nevyzpovídal. Hříšník tedy kojí se nadějí, že
i bez svátostní zpovědi ——snad! — odpuštění do
sáhne. Anebo jde-li přece do zpovědnice, tu bývá

němým, že snad některé nepatrné poklesky na
sebe žaluje; ale mlčí o tom, z čeho by se v prvé
řadě vyznati měl: že totiž dopouštěl se smilstva;
že snad po léta žije v divokém“ manželství anebo
cizoložství; že bližních svých podváděl vobchodě,
v míře a váze, aniž by jim byl posud povinné
náhrady učinil; že oloupil o dobré jméno snad
dobrodince své anebo kněze, a tak požehnané působ
nosti jich zmařil; že čítal knihy nevěrecké,a hubil
nevinnost.
A proč mlčí nešťastník takový? Poněvadž
ďábel učinil ho zase slepým, aby nepoznal, že se
hrozných svatokrádeží dopouští, kdo svátostí ne
hodně přijímá; a že kdo Tělo Páně jí nehodně a
pije Krev jeho nehodně: jí a pije si — dle slov
apoštolských — své zatracení!
Č) jaký to hrozný stav hříšníka, jejž dábel
činí slepým, hluchým a němým! Zdaliž to není
nejhroznější pošetilost, nechtíti se ve zpovědnici
zahanbiti před jedním člověkem, jenž na věky
o tom jeho zahanbení mlčeti musí: a za to pak
po celou věčnost nositi na sobě na odiv hanebnosti
své, jako znamení __Kainovo, a míti hanbu před
celým nebem i celým peklem, a 'po celou věčnost?
Mnnnn roku církevního.

16
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O prosíme Krista Ježíše, aby i nás zbavil sle
poty, hluchoty i němoty duchovní; abychom hodně
svátosti přijali, a z milosrdenství Božího netěšili
se toliko v tomto životě, ale z něho Boha chvá—
lili i po celou věčnost. Amen.

Na neděli čtvrtou v postě.
I.

Výkladepištoly.
1. Dnešní epištola jest poněkud těžší ku po
rozumění. Kdo jí chce snáze pochopiti, tomu třeba
věděti, že ji psal svatý Pavel Galatským, čili oby
vatelůrn Galacie, kteří byli před obrácením svým
na víru křesťanskou pohany. K těm přišli bludní
učitelé, kteří před tím židy byli, a nepřestávali
při nich horliti pro zákon Mojžíšův, žádajíce ze
jména, aby jeden každý pohan napřed židem se
stal, a pak teprve křesťanem; a aby všichni kře—
sťané vůbec povinni byli zachovávati i zákon ži
dovský o obřízce a o všelikých ceremoniích ži
dovských.
Poněvadž tito bíudaři na dotvrzení bludů svých
k výrokům Písma svatého se odvolávali: svatý
Pavel, chtěje bludů jich odmítnouti, a Galatských
neoprávněného jha, jež jim skrze Zákon Starý
uložiti chtěli, sprostiti, odvolává se rovněž ku Písmu
svatému. Ale dovozuje z něho, že křesťanům ne
třeba, aby se na dále dali vázati obtížnými před
pisy neplatného již zákona pro židy. A ku cíli
tomu užívá podobenství o dvou synech Abraha
mových.
2. Se syny Abrahamovými má se to ale
takto. Když Sára, manželka Abrahamova, se již
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sestarala a zůstávala neplodnou: Abraham se svo
lením jejím, jak tehdy v obyčeji bylo činiti, aby
potomků nabyl, pojal Agar, jež jemu porodila
syna Ismaela. Teprve později, když Abraham a
Sára ještě více se byli sestarali, slíbil Bůh Abra
hamovi za velikou oddanost i poslušnost jeho
syna z pravé manželky jeho; a ten když se pak
skutečně narodil, nazván jest Isak. Syn Ismael,
zplozen byv s otrokyní, toliko ku službě a otroctví
byl zplozen; syn ale pravé a svobodné manželky
Isak měl býti také pravým dědicem Abrahamovým.
A k těmto dvěma synům jedno/za otce Abra
hama přirovnává sv. Pavel oba Zákony Boží,
Starý a Nový, jež oběma těmi syny předobrazeny
byly.
1 tvrdí sv. Pavel: Jako Ismael byl zplozen ku
službě, ježto Agar, matka jeho, jsouc otrokyní,

toliko služebné ploditi mohla: tak iZákon Starý
zavazoval ke službě otrocké. Nebo Agar utekla
do Arabie, kde Bůh dal na hoře Sinai Desatero
čili Zákon Starý; Zákon ten tedy zákonem slu
žebnosti jest. Ale od hory Sinai jest pokračování
hor až do země svaté, kde se narodil

syn svo—

bodné Isak, určený ku panování. Tak ze Zákona
Starého jest pokračování do Zákona Nového,
v němž ale není více služebnosti otrocké, ale pa
nování synů Božích.
Sára, dříve neplodná, stala se skrze syna
svého a potomky jeho národem velikým, jehož
členů jest jako písku na břehu mořském, anebo
jako hvězd na nebi. A tak i Církev Páně, zprvu
zcela malá, nepatrná, rozmohla se poznenáhlu
v národ veliký, ano daleko mocnější, než byl kdy
národ židovský; a proto právem o ní platí slova
Písma: » Vase! se neplodná, kteráž nerodz'š: vzkřz'km'

.
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a zvolej, kteráž nepráonjes' knporodn ,' nebo mno/zo
jest synů opuštěně, více než te', kteráž má muže.:
Z toho, že Církev jest duchovní nevěstou
]ežíše Krista, potomka Isákova dle těla, uzavírá
svatý apoštol, že my křesťané, jakožto synové
Církve Páně nikterak nejsme povinni otrocký
Zákon Starý na dále zachovávati; a proto tedy
píše: »My pak, bratří, jsme podle Izáka synové
zaslíbení. <
*
3. Dokázav takto sv. Pavel Galatským, že
nejsou jakožto křesťané povinni, podrobovati se
starozákonnému nařízení o obřízce a jiných ce
remoniích židovských, těší jich z toho, že musili
mnoho trpěti od falešných proroků, ze židovstva
vyšlých, řka: »?ako tehdáž ten, jenž se bylpodle
těla narodila (totiž Ismael), protivil se tomu (to
jest: všelijak ubližoval tomu), kterýž podle duc/za
zpložen by! (totiž Isakovi, že jemu měl panování
popustiti, jehož by se byl po Abrahamovi jednou
dodělal, kdyby se témuž Isak nebyl narodil): tak
z' nynz'c (se totiž děje, že přívrženci zákona otro
ckého všeliké příkoří činí nám křesťanům, žijícím

dle Zákona Nového)
Ale těšte se, jako by řekl: Co se stalo Agaře
a synu jejímu Ismaelovi, o nichž dí Písmo: »Vyvrž
děvkn a syna její/zo; nebot nebude dědicem syn
děvky se synem svobodne'cz tak se stane i za sle—

peným židům, kteříž od mrtvých obřadů svých
spásu očekávají, že jednou vyvržení budou z domu
Abrahamova; to jest ze zaslíbení Bohem jemu
učiněných; a že přijdou národové jiní od východu
i od západu, a stolovati budou s Abrahamem,
Isakem i Jakubem; kdežto vlastní potomci jich
kvíleti a bědovati budou v temnostech zevnitřních,
kde jest pláč a skřípění zubů. —
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4. Avšak, pomyslí si snad mnohý: k čemu
čte se nám takovéto naučení, když přece nikdo
z nás ceremonií židovských nedbá?
A přece má Církev svatá důležitou příčinu,
proč naučení toto každoročně, a právě v čase
svatopostním ku čtení irozjímání nám předkládá.
Máme z něho poznávati, že »nejsme synové (Muž)/,c
a nemáme tedy otročiti zákonům Mojžíšovým; ale že
»jsouce synovo'svobodně, ktoroužto svobodou Krisms
nás osvobodz'l,<<máme svobodně Bohu sloužiti;
z lásky & oddanosti ku Kristu Ježíši, Jenž z lásky

k nám zákonu židovskému Sám dobrovolně se
podrobil, aby nás od otroctví jeho vysvobodil.
Sloužiti máme s vděčností Bohu Otci, Jenž
nám jednorozeného Syna na svět poslal; sloužiti
máme Duchu svatému, Jenž nám z nepřeberných
pokladů milostí Ježíše Krista rozdílí, nás od hříchů
očišťuje, posvěcuje, rouchem svatebním přiodívá,
společnosti nebešťanů hodnými činí.
Složiti máme se sebe v této posvátné době
veškeré otroctví hříchů, do nichž tak snadno kle
sáme; a tak za pomoci Ducha svatého; v náležité,
upřímné, kající svaté zpovědi; a posíliti se tak ku
další

šťastné

pouti

fzojsvětějlšz'm Tělem

Páně.

Proto také čteme v dnešním svatém evangeliu
o zázračném nasycení tisíců, jež bylo předobrazem
toho přesvatého nasycování, jež děje se při sv.
přijímání. Z mála chleba sytí se denně tisícové
kněží při mši svaté, a tisícové tisíců při svatém
přijímání; a přece Těla Páně neubývá, ale ono
stále se obnovuje, ve všech dílech světa, každého
dne, až do skonání světa!
5. Sloužiti tedy máme Bohu ve svobodě
synů Božích. A v čem, že svoboda ta záleží/>
Svobodným není ten, kdo volá: »nechceme
ani Boha, ani pána, ani zákonů,: jak možno dost
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často slyšeti, a jak učí falešní proroci ubohý “lid.
Nebo nechtíti se nikým a ničím vázati, znamená
ne svobodně, ale bezuzdně žíti, žíti jako zvíře
žije, jež rozumu nemá.
Svobodně žije, kdo v mezích zákonů Božích,
církevních i platných zákonů občanských volně
se pohybuje, Bohu slouží pro Něho Samého;
bližním dobře činí pro odplatu u Boha; duši svou
v čistotě spravuje, a tělo své v poddanství pod
rozum, svatou vírou osvícený, sklání.
Kristus Pán Sám tvrdí, že nepřišel zákona
zrušit, ale zdokonalit. V mezích od Něho ustano
vených jest nám tedy žíti svobodně ;__
kdo zákonů
ani Božích ani lidských nedbá, ale jen dle žádostí
svých jedná: otrokem se činí těchto nezřízených
žádostí svých, a není svobodným! Kdo žije jen
proto, aby tělu sloužil, marných vyznamenání
a důstojenství nabyl, peněz a jiných statků na
shromáždil, z nichž přec ničeho s sebou nevezme
do hrobu: není svobodným, ale otrokem těchto
žádostí svých, nad nimiž dle vůle Boží měl pano
vati; & podíl jeho bude s těmi falešnými učiteli,
kteříž jako synové děvky na věky vyvržení budou.
Kdo ale Bohu dobrovolně a s láskou slouží,
přikázání jeho tedy věrně plní, i přikázání lidí,
pokud Božím na odpor nejsou, svědomitě zachovává,
z poklesků upřímně se kaje, Tělem Páně často a
vždy hodně se posiluje: ten toliko chová se jako
pra-vý, svobodný syn Boží; a stane se v čas, Bohu
milý, účastným nevyslovné odplaty, které Bůh
věrným synům Svým uchystal v životě věčném.
Amen.
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II.

Výklad evangelia.
1. Rozkošný to věru obrázek, jaký nám na
oči staví vypravování dnešního sv. evangelia! Pod
večer, kdy zapadající slunko posledním svým
svitem pozlacuje krajinu blíže jezera Genesareth
ského, sedají do trávy, jako na zelený koberec,
tisícové lidí vyhladovělých, očekávajících nasycení.
Před nimi stojí Spasitel v nevýslovné Své vzneše—
nosti, žehná chlebu i rybičkám, a apoštolové
roznášejí obé. Aj hle! zástupové se nasycují, ale
pokrmů požehnaných neubývá! Ba zástupové již
jsou všichni nasycení, ' nikdo více pokrmů si ne
žádá: ale požehnaných pokrmů neubylo, nýbrž
naopak zbývá jich celých dvanácte košů, a tedy
daleko více, než původně bylo! jaký to- zázrak!
Zázrak ten jest ale předobrazem zázraku
ještě většího, který učinil Kristus Pán při poslední
večeři u přítomnosti apoštolů, a který opakuje se
při každé mši svaté! Nebo:

2. jako Pán řešíš na poušti pozvedl očí
le nebi,

Otci nebeske'mu díky čz'm'l, elzle'b šelma!

i lámal: totéž učinil i při poslední večeři!
Na- poušti nasytil zástup asi 5000 mužů,
přítomných žen a dětí počtem daleko větším v to
nepočítaje: ale v nejsvětější Svátosti, v podobě
chleba nasycuje miliony věřících, kteříž ku stolu
Jeho přistupují ! '
Po chlebu na poušti zlačněli lidé opět; ba
i manna, kterou Bůh na poušti židy živil, padala
toliko po čtyřicet roků; ale manna nebeská
v nejsv. Svátosti živí až do života věčného!
Na poušti tak málo bylo ujedeno, že na
konec více zbylo, nežli na počátku bylo. A při
svatém-přijímání zůstává Tělo Páně neporušeno,

—-248—
nezmenšeno, ač milionové po celá století Ho
požívají!
o jaký to div lásky Boží! Zdaliž neměli
bychom zaň Bohu více vděčnými býti, nežli oni
zástupové, nasycení na poušti, kteří chtěli z radosti
i vděčnosti Pána Ježíše králem učiniti?
3. Uvažme dále, kterak dnešní zázrak nejsv.
Svátost předabrazuje.
Pán Ježíš Sám na poušti žehnal, ale Sám
chleba nerozdílel; to činiti nakázal apoštolům.
Pán Ježíš začal nejprvé chleby rozmnožovati
v rukou Svých skrze požehnání Své; pak ale
v díle tom pokračovali apoštolové, že se v rukou
jich při rozdílení chleby rozmnožily tak, až se
všichni lační do syta najedli, a až více zbylo,
nežli před rozdílením bylo. A podobně se to má
s nejsv. Svátostí. Při poslední večeři Pán Ježíš ji
začal, an chléb a víno proměnil ve Své Tělo a
ve Svou Krev. Pokračování v díle tom zázračném
ponechal ale apoštolům, an jim velel: »To čiňte
na Mou památkulc A dle rozkazu toho apošto
lové také Tělo i Krev Páně rozmnožovali při
každé nekrvavé oběti mše svaté; jich dědicové,
biskupové a kněží, činí tak posud, a činiti budou
až do skonání světa, že nasycovati budou hla—
dových zástupů.
Pamětihodným také jest, že Pán ]ežíš ne
žehnal toliko chlebu, ale také rybám. Ryba slove
řecky, jak se tehdy ve svaté zemi mluvívalo,
»ichtys.< Hlásky, z nichž slovo toto jest složeno,
jsou začátečními písmeny slov, jimiž Syn Boží
bývá nazýván. Totiž: Jesus, Christus, Theu, Hyos,
Sóter; to jest: Ježíš Kristus, Boha Syn, Spasitel.
První křesťané směli se ku bohoslužbám scházeti
toliko ve skrýších a podzemních sklepeních. Aby
pozornosti slidičů od sebe odvrátili, nedělali obrazů

\
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Spasitelových, ani křížů na místech posvátných,
ale malovali tam rybu. Křesťané věděli, že ryba,
ichtys, pamatuje na Pána ]ežíše. A podobně i že
hnání ryb, jež vykonal Spasitel, jako by mluvilo
takto: Já Spasitel dám vám Tělo Své za pokrm
v podobě chleba; ale chléb po požehnání nebude
více chlebem, nýbrž promění se ve Mne, Jenž
v pravdě jsem Boha Syn, Spasitel!
Také to, že Pán Ježíš požehnal ryby dvě, není
bez hlubokého významu. Pán ježíš jest totiž
i pravým Bohem ipravým člověkem, jako kdokoli
z nás. Má tedy přirozenosti dvě: Božskou i lid
skou. Požehnal—liryby dvě, jako by říkal: Kdo
Mne v nejsvětější Svátosti přijme, přijme Mne zcela
jak jsem: jako Boha i jako člověka.
() jak podivuhodným způsobem postaral se
Pán ježíš při zázračném nasycení zástupů na poušti
i o to, aby víra naše v tajemství nejsvětější Svá
tosti byla upevněna!
4. Konečně si také povšimněme, co vypra—
vuje svatý evangelista o nasycených. Praví o nich,
že byl zástup veliký, jenž Pána ?ežz'še na poušť
byl následoval. V zástupu tom byli ale lidé roz
ličných druhů. Někteří z nich byli zajisté nedu
živci. Slyšeli' o zázracích Páně, a přišli, by toho
Divotvorce spatřili, slyšeli, a od Něho, pokud
možno i uzdravení nabyli. Hledali zdraví více
nežli chleba, a našli zajisté obého. jinL přišli za
Pánem plni horlivosti, aby se o Bohu a o cestě
ku spasení lépe poučili. Hledali tedy nejprve krá—
lovství Božího a spravedlnosti jeho; a Kristus Pán
jim vedle toho přidal i zázračného nasycení. Ko
nečně přišli také na poušť za Pánem ]ežíšem pouzí
zvědavci; a i ti, ukojivše zvědavosti, přijali nasy
cení, ale pak bez poděkování Pána zase opustili.
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A podobně se to má při sv. přijímání. Při
stupují k němu duchovní neduživci, čili hříšníci
kající; a ti nacházejí od hříchů očištění, uzdravení
i posílení ku životu ctnostnému. Přistupují i svatí

horlivci; ati nacházejí duchovního nasycení, a
rozněcují se novou láskou k Bohu. Přicházejí
k stolu Páně ale i nevděčnlci, kteří jen z/donu
cení ku zpovědnici byli přistoupili; v ni bez li
t05ti a zaniceni se zpovídali; ba snad hříchy těžké
docela zamlčeli a švatokrádežně se zpovídali. Ti
ovšem'ze sv. přijímání užitku nemaji, ale spíše
naplní se při nich slovo apoštola národů: »Kdo
jl Tělo Páně nehodné, a pije Krev Páně nehodně,
jí a pije si své ——zatracenílc

K jakému druhu přijímajících patříme jeden
každý z nás?
Uvažujme o tom v této posvátné době, kdy
každý dospělý pod smrtelným hříchem zavázán
jest, svátostné se vyzpovídati, a Tělo Páně hodně
přijati! Modleme se k Bohu za milost hodného
sv. přijímání, i pro sebe i pro miláčky své, aby
chom od stolu Páně odešli do domova svého na
sycení pro život věčný; a aby se i na nás vypl
nila přípověď Samého Spasitele: »Kdo jí Mé Tělo
a pije Mou Krev, přebývá ve Mně a Já v něm;
a já jej vzkřísim v den nejposlednější. Amen.

Na slavnost Zvěstování Panny Marie.
I.

Výklad epištoly.
l . Dnešní svaté čtení obsahuje vypravování zpro—
roctví Isaiáše proroka, líčící nevýslovnou dobrotu,
shovívavost i trpělivost Hospodina oproti vyvo
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lenému lidu Zákona Starého; kteréžto vlastnosti
Boží ještě v jasnějším světle zářívZákonu Novém.
Abychom slovům svatého čtení spíše poroz
uměli, třeba věděti, v které době, a při jaké-pří
ležitostí řečeny byly?
Proti Achazovi, jenž kraloval v]udsku, spikli
se totiž dva jiní králové, a sice král syrský Rasin,
a král israelský Facee s tím úmyslem, že Acha
zovi království jeho odejmou, a o ně se mezi
sebou rozdělí. Achaz, jsa ve veliké tísni, požádal
krále assyrského za pomoc proti spojeným ne
přátelům svým. Bůh ale nechtěl tomu, aby Achaz
zbaven byl trůnu, a aby nepřátelé jeho roztrhali
království jeho; a proto přikázal proroku Isaiáši,
aby Achazovi vyřídil, by se nebál, ježto i bez
pomoci krále assyrskěho bude z moci nepřátel
svých vysvobozen, an Bůh Sám budejeho ochran—
cem a pomocníkem
A aby Achaz přípovědi té spíše uvěřil,
nnlzwz'l v těch dneelz Hospodin (skrze Isaiáše)
k Aclzazozzz',řka': Požádej si znamení od Hospo
dina, Boka sve/zov hlubokosti podzemní, anebo na
výsosti_vzlzůru.<< Jako by řekl: Znám tvůj bez
božný život, a tvou lásku k modlám pohanským;
a proto i vím, že bez nějakého znamení, čili bez
zázraku neuvěříš tomu, co ti připovídám. Žádej

tedy na uvěření zázrak, jakýkoli chcešakde chceš;
ať v hlubokosti podzemní, čili aby se otevřela
země a vydala tajemství svá; at na Výsosti vzhůru,
čili na nebi; na vůli ti dávám, abys žádal jaký
kolivěk div na potvrzení, že král assyrský ti nepo
může, ale že pomohu ti Já!
2. Avšak na místě, aby byl Achaz tolik do
broty a milosrdenství Božího u vděčnosti si při
pamatoval, a vedení Hospodinovu u víře i důvěře
se odevzdal,

.t\
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nořeklAchaz: Nepoža'da'm (znamení), anebudu

pokoušeli Hospodina.:
Takto ale zázraku nabízeného neodmítal
z opravdové bázně Boží, jakoby Boha uraziti ne
chtěl; ale jen z nevěry i nedůvěrvaoha. Prorok
Isaiáš dobře však poznal, že Achaz jen nevěru svou

a pohrdání Bohem pokrytecky zakrývá; a proto
také opatrně sice, ale přece zřejmě zpronevěru
jeho do očí rnu vyčetl, a jmenem Hospodinovým
»řeěl: Slyšte tedy, dame Davidův! (To jest:
ty Achazi, z pokolení Davidova, i s celým pO
tomstvem svým :) mda/£ jest vám málo, obtíž
nými býti lidem, že obtížni jste z' Baltu me'muPc
jako by řekl: Považujete to za maličkost, že
pýchou, neposlušností, nevěrou a jinými nepravostmi
obtěžujete lidi dobré a bohabojné, zvláště nás
proroky, kteříž vám vůlí Boží zvěstujeme; aproto
jdete dále, a dopouštíte se věcí horších, a sice
tak, že obtěžujete i Samého Boha Hospodina. Jejž
já ctím, za Boha svého Ho maje; Jemuž ale vy
nevěříte, v Něhož vy důvěry nemáte, Jehož nemi
lujete, poněvadž přiklonili jste srdce svého k mo
dlám a k neřestné modloslužbě. Takovým nebyl
předek váš, král David. Kdyby ten žil, nebyl by
zajisté obtížným lidem, aby jich rozkazem anebo
zlým příkladem sváděl; a tím méně byl by ob—
tížným Bohu, aby ho nevěrou, nedůvěrou anebo
jinými hříchy urážel. Ale naopak, bližní své by
dobrým příkladem vzdělával; a pro čest Boží by
horoval i pracoval. Vy však jste jemu zcela ne
podobní, v mravech zvrhlí, bezbožní potomci jeho,
zejména ty, Achazil
A Achazů, lidem iBohu obtížných, jest věru
mnoho i mezi křesťany! Mnoho jest takových,
kteříž obtížni jsou rodičům, představeným, pří
buzným i sousedům, urážejíce jich svými lžemi.
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pomluvami, krádežemi, protivenstvími, jimiž se
jim za dobrodiní zle odměňují. Obtížni jsou ale
i Bohu, ježto Církvi Páně lají, přikázání Boží i cír
kevní svévolně přestupuji, dnů svátečních nesvětí,
svátostí nepřijímají, službám Božím se vyhýbají.
le přijde doba, kdy Bůh Sebe i lidi takovéhoto
břemene zbaví!
3. Achaz a ostatní, kteříž byli stejného s ním
smýšlení, nechtěli znamení od Boha žádati, a my
slili, že proto Bůh také žádného neučiní. Ale Bůh
neučinil, jak oni se nadáli, nýbrž jak Sám v pro
zřetelnosti Své byl ustanovil. Proto také oznámil
jim Isaiáš: Když tedy nechcete žádati,
»Protož Sám Pán dá vám znamení: Aj,
panna počne a poradí syna, a nazváno budejméno
jeho Emanuela (Bůh s námi).
To znamená: Znamením Hospodinovým bude
to, že v době krátké, jaká bývá mezi početím a
porodem, tedy v devíti měsících, bude ]udsko od
svých nepřátel osvobozeno. A na památku toho
novorozený syn nazván bude »Bůh s námi,< že
nás totiž Bůh milostivě vysvobodil.
4. A o tomto novorozenci dále tvrdí prorok:
»Ma'sla a med jisti bude, aby uměl zavrcz'
zlé a vyvolz'ti dobrác
To znamená: syn ten nezemře po porodu,
ale živ bude; a požíváním pokrmů těch dospěje
k užívání rozumu svého tak, aby dobře rozezná—
vati uměl dobré od zlého. Ale prvé než bude
moci pachole uměti dobré od zlého rozeznávati,
to jest během dvou neb tříroků, zpustošeny budou
země nepřátel judska tak, že na nich povstanou
tučné pastviny, na nichž i dobytek ivčely najdou
hojné potravy, aby dali hojnost másla i medu.
A jak Bůh takto slíbil, tak ovšem i splnil.
Poslal krále assyrského Piglata, jenž povstal proti
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nepřátelům Judska, na hlavu je porazil, a země
jich zpustošil.
5. Avšak tímto vyplněním předpovědi Isaiá—
šovy nebylo ještě vyplněno proroctví celé. Ono
totiž obsahuje mnohem více, než pouhou před
pověď o vysvobození království Judského. Obsa
huje i přípověď o vysvobození lidstva celého
z otroctví ďábla!

Praví prorok: Aj — považte—panna pravá,
přečistá, svého druhu jediná, Panna Maria, počne
způsobem zázračným, bez poznání muže, pouhým
zastíněním Ducha svatého; a poradí Syna Božího,
Bohočlověka, Jenž přese všechnu bezbožnost
Achaza, to jest ďábla i zlého světa, lidstvo vy
koupí. I slouti bude v pravdě Emanuel, Bůh
s námi, ježto Sám Bohem jest, a bude přebývati
mezi námi, pln milosti a pravdy. Bude jz'stz'másla
i med ; to jest: bude prospívati věkem, moudrostí
i milostí, u Boha i u lidí, že všichni lidé nad
moudrostí Jeho žasnouti budou.
A co tehdy Isaiáš předpověděl,toho památku
splnění konáme dnes. Anděl Gabriel zvěstoval Panně
Marii, a ona počala z Ducha svatého. Syn její—
Pán Ježíš naplnil svět podivením, a naučil nás
cestám spravedlnosti. Jemu a Matičce Jeho budiž
za to čest v nebi i na zemi po všechny věky
věkův. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní slavnost Bohorodičky patří mezi nej
vyšší ze všech; nebo dnešním dnem začíná dů
stojnost její jakožto Matky, nad kteroužto důstoj
nost není nic vyššího ani na zemi ani na nebi.
Proto svatý Bonaventura napsal: »Bůh mohl stvo
řiti krásnější slunce, mohl stvořiti sličnější měsíc,
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mohl stvořiti stkvělejší hvězdy: ale nemohl stvo
řiti vznešenějšího tvora, nežli jest Panna Maria,
Matka Syna Jeho, kterou posel nebeský jmenuje
——milostí plnáíc

“ Rodička Boží došla vyznamenání svého ovšem
z části z pouhé milosti Boží; ale ona si vyzna
menání toho z části i sama zasloužila, a sice skrze
nevýslovnou pokoru.
ím vyšší má vystavěn býti dům: tím hlubší
musí míti i základy; a čím výše měla postavena
býti Bohorodička: tím více musila se i ponížiti
v pokoře! A podobně, čím výše chceme i my
státi u Boha v lásce: tím více musíme milovati
i pokoru, jež jest základem všech ctností tak, že
bez pokory všechny ctnosti jsou jako dům bez
základů, jejž bouře snadno na hromadu srazí,
anebo povodeň rychle podemele a rozbourá.
Pokory jest nám ale třeba zejména ku svaté
zpovědi, ku které všichni v této posvátné době
povinni jsme přístoupiti, abychom se dokonale
vyznali ze všech svých nepravostí, hříchů, po
klesků i křehkostí člověku jinému, jenž sám přese
všechno svěcení a přes mimořádné milosti Boží
nepřestává býti taktéž člověkem křehkým, chybám

podrobeným. Abychom tedy této potřebné pokory
tím snáze nabyli, uvážíme
l. o pokoře Bohorodičky; a
2. o pokoře naší vlastní.
1.

Kdo jest pokorným? Pokorným není ten, kdo
o svých přednostech neví, aneb svévolně jich zne
uznává; nebo pokora není ani nevědomostí ani
hloupostí. Ale pokorným jest ten, kdo o svých
přednostech sice dobře ví, avšak jimi nikterak se
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nevynáší; ano jich všemožně před lidmi zakrývá
v tom přesvědčení, že co má aneb čím jest, nemá
ze sebe, ale jedině od Boha; a Tomu tedy že je
dině čest a chvála přísluší.
A tak ipřeblahoslavená Bohorodička výborně
znala, co o ní proroci předpovídali, když ji na
zývali »květoucíratolestí z kořeneJessea, »stkvostnou
archou úmluvy Nového Zákonac, »řebříkem od
země k nebi dosahujícímc, »uzavřenou zahradou
rozkošic, »vznešeným cedrem z Libanonuc a po
dobně; věděla »že Ji budou velebiti všichni ná
rodovécz ale samé sobě ničeho z té oslavy ne
přičítala, leč jedině Bohu čest ztoho přikazovala.
Proto žila v úkrytu v Nazaretě jako vonná ňalinka,
jež se v houští skrývá, ale přece vůni odtud roze
sílá. Panna Maria s nikým o svých vznešených
darech se nebavila; nikde na odiv jich nestavěla,
aby chvály u lidí měla.
Ba, když z pozdravení andělského seznala, že
teta její Alžběta v krátce porodí syna, s chvátáním
dalekou cestu k ní podnikla, aby jí — jsouc vy
volenou Královnou nebes! — služby nejnižší v těžké
době porodu prokazovala. Ani tetě té byla by se
se zázračným mateřstvím svým nepochlubila, kdyby
Alžběta sama, Duchem svatým osvícená, nebyla
zvěděla, jak- \elice Bůh ji vyznamenal, že ji za
Matku Syna Svého vyvolil. A proto když ji teta
blahoslaví slovy: »Požehnaná ty jsi mezi ženami,
a požehnaný plod života tvéhocz Maria Panna od
mítá veškeré chvály od sebe, a Bohu čest vzdává
vznešeným chvalozpěvem: »Velebí duše má Ho
spodinac. A v tom chvalozpěvu samu sebe nazývá
jen nízkou >děvkou<, čili poslední služebníci Páně,
za kterou i andělu Gabrielovi se byla prohlásila!
A když se od tety vrátila, a Ýosef, pozoruje
těhotenství jejího, jehož vysvětliti si nedovedl,
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tajně opustiti ji chtěl: Maria Panna, ač viděla
úzkost josefovu, přece s tajemstvím svým se jemu
nepochlubila. Ba, ač věděla, že když ji ]osef opustí,
upadne v potupu lidu jakožto nevěrnice, & snad
i ukamenována bude: ona přece ničeho nemluví,
co by bylo na čest jejíl Anděl Páně musil se uká—
zati Josefovi, aby jemu řekl: »Neboj se vzíti
k sobě Marii, manželku svou; nebo co v ní zro
zeno jest, z Ducha svatého jest!c Panna Maria
čest svou odevzdala Bohu: a Bůh Sám ujal se jíl
Mohla míti mnoho cti a oslavy, kdyby se byla
příbuzným pochlubila, že se stane Matkou ode
všech očekávaného Mesiáše: ale Maria mlčí o všem,
co by jí samé ku cti sloužiti mohlo; ona hledá
jen čest Boží.
,
Proto také neostýchala se _na veřejnost vy
stoupiti, i když jí bylo snášeti potupy pro Boha!
Když se Pán Ježíš s křížem nad městem Jerusa
lémem potácel, a jiní Ho jakožto nejhoršího zlo
čince odsuzují: ona jakožto Matka jeho k Němu
se hlásí. Neleká se potupy a posměchu, ale věrně
při Něm trvá pod křížem, mrtvé Tělo jeho líbá
na klínu svém, a provází Ho ku hrobu. A tak
Panna nejpokornějši zasluhovala si vyznamenání
nejvyššího u Boha i u lidí, na nebi a na zemi.
2.

A čeho oproti tomu nedostává se nejčastěji
nám?

Pokory!

'

Mnozí ovšem za pokorné se mívají ; ale
v pravdě jimi nejsou! Pozorujme jen jednání jich,
a snadno se o tom přesvědčíme!
Rodička Boží provází Pána ]ežíše na horu
Kalvarii, a snáší pro Něho a s Ním všechnu po
Manna roku církevního.

17
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tupu. Ale mnohý, jenž se pokorným zdá, nedo
vede pro Boha snésti ani tvrdě/zo slova. Ba snad
i zpovědníkovi má za 'zlé, když ho pro některé
chyby mezi čtyřma očima kárá, ač týž zajisté
s nejlepším úmyslem ho kárá, aby ho totiž spíše
ku nápravě pohnul. Mnohý při napomínání i zuří,
anebo celými dlouhými řečmi se omlouvá. Víte,
čeho se mu nedostává? Pokory, jež by ho naučila
z lásky k Bohu a pro odplatu u Něho i neza
slouženého pokárání snésti; čím více teprve po
kárání zaslouženého!
Nedovede-li ale kdo ani tvrdšího slova snésti,
což činí teprve, byl-li skutečně odstrčen, apro ně—

které místo, na které naději si činil, za neschop
ného prohlášen? Achl tu jest nářků! »Toho _
jsem si nezasloužil; mám větší zásluhy; věci
mnohem lépe rozumím; bojí se mého rozumu, a
proto mne hledí odstraniti !: Kdo ale takto mluvíš,
věz, že stůněš na pýchu a domýšlivost; a pokud
ve svých očích nad jiné vyšším budeš, pokory
pravé míti nebudeš!
Jsou ještě i jiní, kteříž se skromnosrí dílo
uložené začínají i končí, s myslí veselou s ním se
zabývavše. Pak ale stávají se najednou mrzutýmz',
malomyslnými a nedůtklz'z/ými. Proč? Domnívali
se, že dojdou za práci svou uznání a odměny;
a když si nikdo práce jich nevšímá, cítí se býti
zklamanými. Co jim tedy schází? Pokora, jež by
jim po dokonání všeho díla v ústa kladla slova

apoštolská: »Když jste všecko vykonali, rcete:
služebníci neužiteční jsmelc Co jsme dobrého vy
konati mohli, toliko za pomoci Boží vykonati
jsme mohli, jenž dává síly těla i duše a chuť
k dobrému. Co při dílech našich naším vlastním
v pravdě jest, jsou jen chyby naše.
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Mnoho na světě žilo lidu, kteří u lidí prosluli
jakožto hrdinní vojevůdci, hledaní umělci, slavní
učenci: ale. u Boha vyjdou za všechno s prázdnou,
nebudou-li dokonce zavržení. A jest mnoho ta
kových křesťanů, o nichž se téměř nemluví, kteří
ve skrytu, v domácnosti své konají práce své,
často zcela nepatrné, nízké, ale s upřímnou po
korou k Bohu. A hle! andělé jich strážní zapisují
každý dobrý skutek jich písmem zlatým v knihu
života; a za každý chystají jim i zvláštní drahokam
do koruny odplaty nebeské.
Moji drazí! Učme se zpříkladu Bohorodičky
povinnosti své v pokoře plniti, zejména svaté dílo
ve zpovědnici s upřímnou pokorou konati, ne
jako činí pyšní, jimž se Bůh protiví, a kteří lí
čenou pokorou mohou sice oklamati lidi, ale ne
Boha. A čím více budeme se pokořovati, tím více
budeme se i Bohorodičce pokorné podobati, a
tak si toho zasloužíme jednou od Boha, Jenž po—
korným milost dává, abychom i s oslavenou Boho
rodičkou jej v nebi věčně chválili. Amen.

Na neděli pátou, čili smrtelnou v postě.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní epištola jest částí dlouhého dopisu,
který napsal sv. Pavel k židům, totiž křesťanům,
kteří dříve židy byli, a tehdáž v zemi svaté žili.
Ti znali slavné obřady, jak dle předpisů staro
zákonných v chrámě jerusalemském konány byly;
a porovnávajíce jich s prostičkými službami Bo
žími, jak je konali křesťané, toliko po domech, bez
vlastních chrámů, měli za to, že bohoslužba kře
*
\
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sťanská jest Boha méně důstojná. A že je nad
to židé jako nějaké odpadlíky krutě pronásledo
vali, vězeli v nebezpečí, aby od přijaté víry kře
sťanské zase neodpadli. Proto, aby jich u víře
svaté utvrdil, napsal jim svatý apoštol list, čili
epištolu, v které dokazuje, kterak bohoslužba kře
sťanská, ač dotud jen prostince konaná, cenou
svou daleko překonává bohoslužby Zákona Sta—
rého, třeba posud slavně konané, ale již úplně
neplatné.
V dnešním pak čtení zejména dokazuje, jak
vysoko stojí nejvyšší Kněz Zákona Nového, Kristus
ježíš, nad nejvyšším knězem, nebo-li biskupem
židovským; a jak daleko vyšší cenu má boho
služba Kristova nad onou již neplatnou, židovskou.

Píše:
»Bratřz! Kristus, příšed jako nejvyššz Kněz

budoucí/zodobre'lzo,skrze větší a dokonalejší stánek,
ne rukou udělaný, to jest, ne tohoto stavení, anz

skrze krev kozlů neb telat: ale skrze Svou vlastní
Krev, vešel jednou do svatyně, a nalezl vykoupení
věčně.:

Slova tato sama o sobě jsou temná, ale
smyslu jich přece snadno pochopíte, když přidám
něco na vysvětlení. Sv. Pavel porovnává úkony
]ežíše Krista, jakožto nejvyššího kněze, s úkony
biskupa židovského, a tvrdí, že biskup židovský
byl služebníkem věcí toliko tělesných.
Chrám jerusalemský totiž, v němž biskup
židovský. bohoslužby konal, sestával ze tří částí:
předsíně, svatyně a nejsvětějšího.
V předsíni prostranné stál veliký a vysoký
oltář, čili vyzděný stůl obětní, na němž obětovány
a páleny bývaly oběti krvavé. V předsíni této
obcoval bohoslužbě lid.
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Ve svatyní stál po levé ruce zlatý, sedmi
ramenný svícen, na jehož ramenech svítilo sedm
lamp. Po pravé straně byl zlatem obložený stůl,
na němž obětováno bylo každou sobotu dvanáct
chlebů a nádoby s vínem za dvanácte pokolení
israelských. Před oponou, jež oddělovala svatyni
od nejsvětějšího, byl malý zlatý oltář. Do svatyně
vcházel dle pořádku každého rána i večera kněz,
jenž lampy na svícnu do pořádku dal, a na oltá
říku kadidlo Bohu zapálil. To když tam činil
kněz Zachariáš. oznámil jemu zjevivší se anděl
Páně, že se jemu narodí slavný syn, Jan Křtitel.
;
V nejšvětějšz'm, čili ve svatyní svatých, menší
to krychlové jizbě, byla toliko archa úmluvy.
Archa úmluvy byla stkvostná truhla, zlatem oblo
žená, přikrytá zlatým víkem, na němž byli dva
zlatí andělé. Táž obsahovala desatero Božích při
kázaní, jak je Sám Bůh do dvou kamenných
desek vyryl a Mojžíšovi na hoře Sinai slavnostně
odevzdal. Do nejsvětějšího vstupoval biskup ži
dovský toliko jednou za rok, a sice v den smí
ření, jemuž židé nyní říkají dlouhý den. V týž
den byli všichni židé povinni, z kajicnosti se po—
stiti; a biskup jejich obětoval—nejprve v předsíni
kozla za hříchy lidu, a pak tele za hříchy své;

načež teprve odešel do nejsvětějšího odprošovat
Boha.
S touto bohoslužbou Zákona Starého po
rovnává sv. Pavel bohoslužbu Ježíše Krista. Nazývá
]ej nejvyšším knězem, čili biskupem, poněvadž
Kristus Pán v pravdě za lid obětoval, a sice ne
zvířat, jako biskup židovský, ale Sama Sebe
v oběti krvavé na kříži.
O oběti Pána ježíše tvrdí sv. Pavel, že ne
obětoval jí Spasitel za Sebe, poněvadž jest Sám
Bohem nejsvětějším. Také že nebylo třeba, aby

—262-—
Svou oběť jako biskup židovský každoročně opa—
koval, poněvadž Jeho. obět' rozhněvaného Otce
Jeho uSmířila najednou.
Dále učí, že Kristus Pán nepotřeboval chrámu
ierusalemského k oběti Své: ježto založil Církev
Svou, kteréž chrám jerusalemský pouhým před
obrazem byl. Nebo sedmiramenný svícen nazna
čoval sedm darů, jež Duch svatý věřícím v Církvi
rozdílí ; a pamatuje zároveň na sedm svátostí,
z nichž milosti Boží v Církvi se prýští. Stůl
s chleby a vínem ve svatyni byly předobrazy
oběti mše svaté; a archa úmluvy v nejsvětějším
byla obrazem Zákonodárce Ježíše Krista, Jenž ve
svatostáncích našich na oltáři žije.
Pokračuje sv. Pavel, uči, že Kristus Pán
nás s Otcem Svým dokonale usmířil, odpuštění
hříchů v pravdě nám vyzískal, a Svým věrným
život věčný uděluje. Protoinazývá Ho tedy »nej
vyšším Knězemc obudoucího dobrého:, totiž od
platy nebeské; a tvrdí o Něm, že »má lepší stánek,
ne rukou udělanýc, totiž Církev Svou; a v té že
není obětí kozlů a telat: ale oběť. vlastní, oběť
krvavá na kříži, jejíž památka opakuje se při ne
krvavé oběti mše svaté, v které přivlastňováno
nám bývá >vykoupení věčnéc.
2. Ze oběť Krista Pána tuto moc v sobě má,
dokazuje sv. Pavel dále takto: »Nebo jestliže
Krev kozlů a býků, a popel jalovice (jejž do vody
dávali, a pak se tou vodou pokropovali), pokro—
pujz'cpaskvměnýdz, posvěcujejz'e/z k očištění (pouze)
těla, čímž více Krev Krista, Kterýžta skrze Ducha
svate'lzo, (t. j. působením Jeho se vtělil a) Sebe
Same/zo obětoval (v celém životě Svém, ale zejména
při oběti na kříži) neposkvrněné/zo Boku, očistí
svědomí naše od skutků mrtvýchc (čili hříšných,
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jež smrt věčnou působí; a učiní nás způsobilými)
»ku sloužení Bohu živému: na světě i v nebi?
Svatý Pavel takto dokázal, že Kristus Ježíš,
ač bohoslužba Jeho s menší oslavou se koná, než
konána byla ona židovská v Jerusalemě, přece
neskonale vyšším a důstojnějším Knězem jest,
nežli biskup ž dovský; a že bohoslužba křesťanská,
jež duše naše očišťuje a pro nebe způsobilými
činí, neskonale výše stojí, než sice nádherná, ale
již i neplatná bohoslužba židovská, kterou očišťo—
vána byla jen těla; a jež vůbec jen potud cenu
měla, pokud při ní židé víru a naději v Mesiáše,
Krista Ježíše, na jevo dávali.
3. A protože se židé na Pána Ježíše horšili,
že na kříži zemřel, kdežto oni myslili, že Mesiáš
nezemře: dokazuje sv. Pavel dále, že co židé při
pomínají Pánu Ježíši na potupu, slouží Jemu jen
na větší oslavu. Píše:
»A protož nové smlouvy Prostředuíkem jest,
aby prostředkem smrtí, podniknuté k vyplacení
te'c/zpřestoupeuí, kteráž byla za první smlouvy,
zaslíbení věčně/zodědictví příjalz' tí, kteříž jsou
povolání.

<<

Smysl slov těch jest tento: Když Bůh v Zá
koně Starém učinil smlouvu s lidem israelským
na hoře Sinai, an jim dal přikázaní, a za věrné
jich plnění slíbil jich uvésti do země zaslíbené,
mlékem a strdí tekoucí ;"a lid Jemu věrnost při
pověděl: tehdy obětoval Mojžíš na potvrzení
smlouvy té, akrví zvířecí lid pokropil. A tak po—
dobně, když Kristus Pán Nový Zákon ustanovil,
spečetil ho krvi, ale Svou vlastní; a tak zároveň
zaplatil i za »přestoupeníc,

nebo—liza hříchy »za

první smlouvy:, čili za Starého Zákona spáchané;
a činí zároveň učastným »dědictví věčnéhoc,
v nebi každého, kdo se ho pro osobní svou od

— 264—
danost iposlušnost oproti Bohu hodným činí.
A tak smrt Ježíše Krista není tedy pro potupu
Jeho, ale pro větší oslavu Jeho!
O tom rozjímejme i my v této době, utrpení
Páně věnované; a uvažujme, jak hroznou věcí
jest hřích, jenž Syna Božího křižoval — jak ne
výslovná jest spravedlnost Bollia Otce — i láska
Jeho Syna

——
abychom se nyní očistili, posvětili,

a nejen ze vzkříšení Páně, ale jednou l z vlastního
vzkříšení se radovali. Amen.
lI.

Výklad evangelia.
Dnešní sv. evangelium představuje nám jako
v obrázku, kterak Kristus Pán stojí v nevýslovné
vznešenosti uprostřed rozzuřených židů, a klade
jim památnou otázku: »Kdo z vás může Mne
trestati ze hříchuřc Co svět světem stojí, nemohl
nikdo právem otázky takové bližním svým polo
žití, ovšem proto, že nikdo posud nebyl tak beze
všeho stínu hříchu, jako Pán Ježíš.
Představme si v mysli tu velebnost' Syna
Božího, tázajícího se; a zlobu židů, kteříž chápají
se kamenů, aby Ho jimi usmrtili. ó, jaká tO za
slepenost, jaká to zatvrzelost židů! A při tom
uvažujme:

1. _*7a/ěbz'dným jest

—

stav

zatvrzclce!

Když

slunko vychází, otvírají květiny své kalíšky proti
němu, a sice proto, poněvadž beze světla a tepla
sluhečného nemohou kvésti, ba ani ne růsti.
A podobně jest to s duší jednoho každého z nás.
Bůh ji stvořil pro Sebe; a nepůsobí-li On, jakožto
Slunce spravedlnosti, aby rozum její osvěcoval a
a vůli její ku činům šlechetným zahříval i sílil,
musí ona hynouti. Kolikrátkoli ale dopouštíme se
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hříchu těžkého, tolikrát děje se s duší naší tak,
jako bychom na ni kladli ledovou přikrývku, pod
níž duchovní život tuhne i zmírá. Jestliže se ale
neodvracujeme od Slunce spravedlnosti i milosti
Boží docela: Slunce to ukáže se silným dosti, že
kůru ledovou, duši naši usmrcující, rozehřívá a
nový život do duše ztrnulé vlévá; to jest: Bůh
počne k hříšníkovi mluviti skrze hlas jeho svě
domí; kárá, varuje ho; k milosrdenství Syna
Božího poukazuje; až tuhá kůra v slzách lítosti
se rozplývá, a člověk v upřímném pokání
s Bohem se smíří, a s novou horlivostí sloužiti
jemu počínál
Běda ale tomu. kdo se v hříších svých za
tvrdil, jako židé! Clověk v hříších zatvrzelý po
dobá se chodci, jenž se uchyluje do severních
krajin, kde panuje věčný sníh a lcd; kam pa—
prsky slunečné nevnikají nikdy, tak že tam člověk
upadá do ztrnutí věčného, a smrt věčná jest
hrozným koncem jeho. O zatvrzelcích platí zajisté
slova žalmisty Páně: »Mají oči, a nevidí: — zá
hubu, do které upadají; a »mají uši, a neslyšíc —
varovných hlasů, jež je zachrániti chtějí!
\
O bídném stavu člověka oproti Bohu zatvr
zelého,

2 podává obraz král egyptský, Faraa.
Týž měl množství

příležitostí, aby se pře—
svědčil, jak mocným i vznešeným jest Bůh, kte
rého vzývají Israelité. Ale on zápolí přece stále
s milostí Boží, aby uposlechnouti nemusil, až
i záhubě propadli Bůh činil před ním skrze
Mojžíše zázraky největší, nejnápadnější; proměnil
vodu v krev po celém Egyptě; trestal zemi skrze
hmyz, krupobití; až konečně za jednu noc pobil
všechny prvorozené Egypťanů, tak že se pláčem
a nářkem naplnila celá země. Ale Farao, pokud
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rána trvala, sliboval sice propustiti lid; sotva ale
pohroma ku přímluvám Mojžíšovým přestala, ne
chtěl ničeho více o slibu svém věděti, až konečně
zastihl ho poslední trest Hospodinův, a on utonul
i s vojskem svým v moři. skrze něž za odcšlými
Israelity se byl hnal, aby je k návratu do
otroctví v Egyptě donutil.
Farao nenapravitelný, zatvrzelý a zahynulý
jest obrazem oněch neštastníků, kteří ani nej—
většími soudy Božími nedávají se pohnouti, aby
od hříchů svých odstoupili, a pokání učinili.
Farao zatvrzelý jest obrazem nepřátel Církve
Páně, kteří tím zuřivějšími se stávají, čím patrněji
Bůh prokazuje ochranu Svou Církvi Své, na
_sv. Petru jako na skále vzdělané, tak aby jí ani
brány, čili mocnosti pekelné přemoci nemohly!
Nenapravitelný Farao jest obrazem oněch rou
hačů, kteří jako židé, dle dnešního evangelia,
očí svých uzavírají, aby neviděli nepřehledné a ne—
popíratelné řady zázraků, jež křesťanství po
18 věků udržují; kteří uší svých uzavírají, aby
slyšeti nemusili napomínání Církve ku nápravě
života, a tak v záhubu upadají; kteří jako židé
kameny sbírají, aby jimi házeli po Kristu, Církvi,
sluhách jejích!
Kristus Pán skryl se židům; skrývá se ipo—
sud ——ale On se opět ukáže — ale pak hrozný,

jakožto — Soudce!
. ó, modleme se za zatvrzelce; obětujme za
ně posty i almužny na ten úmysl, aby se Bůh
nad bídou jejich smiloval; hojnějším žárem milosti
Své jich mysli osvítil i rozehřál, aby ušli hrozných
soudů jeho! Vždyť láska křesťanská nás k lásce
i oproti nepřátelům napomíná; a mnozí z nich
snad jsou blízkými příbuznými našimi; anebo
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mají

svěřil!

duše,

které

zvláštní naší péči Bůh byl

Avšak uvažujíce o hrozném stavu zatvrzelců,
čiňmež tak s opravdovou pokorou; nebot
3. před zatorzolostz' a konečnou záhubou nikdo
bezpečným není !

Kain byl synem prvorodičů, kteří se Samým
Bohem byli rozmlouvali, a bratrem Abela spra
vedlivého; a hle! závistí sveden, zabil bratra, a
zoufal sobě, prohlásiv: >Větší jest hřích můj, nežli
aby mi ho Bůh — i přemilosrdný! — odpustiti
mohllc
Saula vyvolil Bůh za krále israelského z tisíců
jiných pro jeho ctnosti v mládí; a hle! týž později
zpyšněl, v úřad velekněze nespravedlivě se vtíral,
nevinného Davida na smrt nenáviděl, a posléze
jako _samovrah bídně zahynul!
Salomoun vyprosil si jakožto mladík po smrti
otce svého Davida moudrost, jaké se posud ni
komu ze smrtelníků nedostalo; a hle! v pozděj
ších letech života svého dal se od žen pohan—
ských svésti až k modloslužbě!
Jidáš byl docela jedním z apoštolů Páně. Sám
Syn Boží s ním co nejdůvěrněji obcoval; ještě
v zahradě gethsemanské při políbení přítelem ho
nazval. A hle! týž ]idáš, lakotou sváděn, dříve
z milodárků věřících, v_šemspolečných, ukrádal;
a posléze i Pána prodal, pak si zoufal, a jakožto
samovrah bídně zhynull
A podobně děje se i jiným. Mnohý dopustil
se příkladně hanebného smilstva; pak ve sv. zpo
vědí hříchu toho ze studu zamlčel, a tak svato
krádeže se dopustil. Snad přistoupil nehodněi ke
stolu Páně, a plní se na něm slova apoštola Páně:
>Kdo jí Tělo Páně nehodně, a pije Krev Páně
nehodně: jí a pije si své ——zatraceníh
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O

jiný počal odpírati poslušnosti svým řádným
představeným ve věcech menších ; pak neuposlechl
i ve věcech nejdůležitějších, a zatvrzelcem se stal!
Ne bez příčiny praví proto sv. Augustin: >Podej
ďáblovi jen vlásek; on „počne splétati vlásek ku
vlásku, až z nich splete tlustý provaz, na němž
tě jako otroka povede za sebou do propasti pe
kelné!<
Nyní jest doba příhodná ku pokání; na
pravme všeho, v čem a jak jsme se provinili, ve
sv. zpovědi skroušené, úplné, upřímné! jiné po—
moci k zachránění není. Abychom i my, třebas
po dobrých začátcích, na konec bídně nezahynuli.
A Tělem Páně posilnění, pak v dobrém i pevně
stůjme, abychom v den odchodu z tohoto světa
ku věrným sluhům Páně připočtěni býti zaslou
žili. Amen.

Na neděli květnou.
1. Nikdy

nejsme ochotnější,

bližního v ne—

štěstí jeho politovati, jako když jím byl zastižen
náhle. Nikdy neželíme pádu člověka na vrcholu
štěstí a vyznamenání postaveného více, jako když
pád jeho byl neočekávaný. Nikdy o ,pomíjejícnosti
všeho pozemského nebýváme přesvědčeni patrněji,
jako když člověk plný života a síly zachvácen byl
smrtí nenadálou. A proto tak velice dojímají kaž
dého dějiny bohatce, o němž Pán Ježíš vypravuje,
že od veselé hostiny vzat jest, a pohřben byl
v pekle. Cím předehra jest veselejší: tím následu
jící smutný děj jest děsnější a úchvatnější!
A tak právě dnes koná se také slavnostní
předehra divadla srdce rozrývajícího. V těchto
dnech Zivitel nebes i země bude náhle ochuzen,
že nebude míti; čím by nahoty Své zakryl; ba
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ani klidného místečka na zemi, na němž by umřel!
Umře jako vyvržen od nebe i země, uprostřed
obou, na kříži! Král všech králů potupen bude
v důstojnosti své od surových žoldáků; silný lev
z pokolení Juda potřen bude smrtí nejhroznější !
Když byl Pán Ježíš učením i příkladem Svým
základ duchovního království, království milostí a
pravdy, položil, odebral se do Jerusalema, kdež
chtěl dílo Své korunovati smrtí Svou. Bylo to
v tentýž den, kdy židé vyhledávali po dama/z
nejkrásnější beránky, jež stužkami okrašlovali, a
s jásotem do chrámu k obětováni přiváděli. Poně
vadž velikonoční beránek židů byl předobrazem
Vykupitele, Beránka Božího. Jenž sníti měLhříchy
světa: proto také On Sám v tutéž dobu, kdy
předobrazy Jeho nebeskému Otci představovány
byly, chtěl se Otci Svému nebeskému ve slávě
jakožto Beránek obětní představiti.
I jede do Jerusalema na asla'tku, aby jednak
naplnil řečivproroků, o vjezdu jeho učiněné; ale
také aby Zidům ukázal, že království jeho jest
královstvím míru a pokoje, v kterém oni jezdívali
na tichých os'átcích; a ne královstvím bojovného
krále, jak oni si Messiáše představovali, a jejž
proto na bujném oři pyšně přijíždějícího oče
kávah.

I provázeli Pána Ježíše na cestě Jeho učen
m'cz'a přátelé Jeho; velebíce veliké skutky Jeho.
zejména poslední, že byl totiž Lazara vzkřísil,
jenž již po čtyři dny v hrobě odpočíval a hni
lobou zapáchal. A ti kladli roucha 'svá na cestu,
kudy se ubíral; sekali ratolesti se stromů, a me
tali je na cestu Jeho. A zástupové lidstva stále se
množící, že v JeruSalemě pro nastávající svátky
velikonoční množství poutníků se bylo sešlo, vo
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lali hlasy vž'dy mohutnějšími:

»Í—Iasamza Synu

Davidovu! Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně! Hosanna na výsostechlc
Na památku toho vítězoslavného vjezdu Páně
do ]erusalema, velí Církev Páně dnes ratolesti
světiti,_ a ve slavnostním průvodě s nimi kráčeti,
podobně jako Pán Ježíš za radostného provolávání
hrozné smrti Své kráčel vstříc.
Týden tento nastávající, v němž dílo vykou
pení lidského se stalo, sluje také týdnem velikým.
A proto slavností dnešní jako nějakou branou do
něho vstupujeme, abychom s tím větším účasten—
stvím pak hrozné děje od zahrady gethsemanské
až nahoru Kalvarii sledovali.
Avšak nemáme toliko chladným rozumem na
utrpení Páně pohlížeti, vzpomínati: ale máme
o něm také s celým srdcem, a se všemožnou
vroucností rozjímati. Neboť teprve opravdové roz
"jímání o utrpení Páně stává se nám užitečným.
A sice, čím vroucněji budeme o utrpení Páně
rozjímati, tím více budeme si i prospívati ——
všichni — ať již spravedlivz' nebo hříšníci.
2. Kdo jest na světě, byt i v pravdě

spravedlivým byl, aby rozličných utrpení neza
koušel? Přicházejí i na spravedlivého chvíle, kdy
se mu zdá, jakoby ode všech byl opuštěn; a kdy
si říká: »Život jest mi obtíží; ó, kéž bych mohl
vyjíti ze slzavého údolí tohoto, a odejíti tam, kde
bolestí nenílc
A hlel právě pro takovéto doby trudné za
nechal Spasitel věrným Svým útěchu i oporu ve
Svém přehořkém umučení, jež nám Církev jeho
v těchto dnech v pašiích a pobožnostech tak živě
na oči staví. Těšívá-li nás pochvala a přízeň lidí
vzácných tolik, že se mnozí po celý život svůj
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po nich shánějí: čím více musí nás potěšiti láska
a přízeň Samého Bohočlověka, jakou nám právě
v těchto dnech osvědčuje? Ci může kdo koho
ještě více milovati, nežli když i život svůj za
milovaného pokládá? A to učinil Spasitel! Aj,
vizme Jej na 'kříži přibitého z lásky k nám! Tam
ruce Své rozpíná, aby na jevo dal, že v náručí
Své, na Srdce Své chce nás přitisknouti. Ba
Srdce Své i otevříti Si dal, abychom lásku jeho

—dokonalou

zřítí mohli!

Proto, trápí-li tě, milý příteli! že jsi ztratil
přízeň u lidí: sem spěchej, a stím větší horli
vostí přijímej přízeň Krále králů! Trápí-li tě, že
lidé snahy tvé i nejšlechetnější zneuznávají, po
mluvami tě zneuctívají, o poctivý chléb tě olu
pují: na Kalvarii v duchu“ spěchej, Srdci Páně
otevřenému se odevzdej! A On potěší tebe; ()n
tě naučí inepřátele milovati; On tě potěší od
platou, kterou ti chystá na věčnosti! Slyš, jak
zve k Sobě všechny trpící- slovy přelaskavými:
»Pojďte ke Mně — všichni, kdož pracujete, obtí—
žení jste, kříž jakýkoli snášíte: a — já občer
stvím vás!:

.

“

Slyš, jak s kříže volá: jsi chudým? Viz Mne,
Jenž všeho zbaven, nemá, kam by složil trním
korunovanou hlavu Svou! jsi tupen? Viz Mne
uprostřed lotrů umírati; slyš, jak jedovaté jazyky
otravují poslední okamžiky života Mého pozem
ského! Ú V pravdě, pohlížíme-li v utrpeních ku
Spasiteli trpícímu, můžeme zvolati jako sv. Bernard:
nó sladká vzpomínko na utrpení Páně! Ty ra
dostí pravou naplňuješ srdce mé! (
3. Ale netoliko spravedliví, nýbrž i hříšníci
mohou skrze rozjímání o hrozných činech tohoto
téhodne útěchy nabýti, pokud se jen veškeré víry
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v Boha svévolně nebyli zbavili. I jim volá Církev
Páně: Viz, hříšníku, rány Spasitele, jež i pro tebe
snášel; »zsinalostí Jeho uzdraveni jsme !c Viz Krev
Spasitele, jež teče, aby i tvoje hříchy smyla! Viz
Srdce Jeho otevřené, jež i tobě vstup dovoluje!
Viz náručí rozpjaté, jež i tebe obejmouti chce!
Nezoufej v hříších svých; ale věz, že Syn Boží
právě proto tolik trpěl, ne aby hříšníků v záhubu
uvedl, ale aby je spasill
Táhne-li tě tíha hříchů tvých k peklu: věz,
že cena Krve Páně může tě pozdvihnouti k nebi!
Volají-li hříchy tvé o pomstu k nebi: věz, že ne
vinná Krev tohoto Abela volá pro tebe—o slito—
vání! A ztratil-li jsi snad již všecko, slyš, co píše
sv. miláček Páně: »Synáčkové moji! toto vám
píši, abyste nezhřešili. Pakli by kdo zhřešil, pří
mlzwce máme u Otce, ]ežíše Krista spravedlivého.
On jest oběť slitování za hříchy'naše, & netoliko
za naše, ale i za (hříchy) všeho světa (1. 2, 1. 2.) !c
Proto zhřešivše, nechtějme zoufale říkati jako
Kain: »Nepravost má větší jest, nežli aby mi ji
Bůh odpustiti mohl-r; ale k Spasiteli se utíkejme,
a za slitování i odpuštění vroucně i kajicně

prosme; a stane se nám!
Tedy i spravedliví i hříšníci o hrozném utrpení
Páně v těchto dnech se vší vroucností rozjímejme;
tak nalezneme útěchy v křížích, posilu vbojích, od
puštění v hříších. A přijmeme-li i Samého Spasitele
hodně v srdce své při sv. přijímání, pomůže On
nám, abychom i my v bojích tohoto života zvítě
zili; a netoliko o velikonocích z jeho vzkříšení se
radovali, ale i svého vlastního budoucího, pře
radostného vzkříšení se dočekali. Amen.
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B)
Pro Hod Boží velikonoční.
1 Přeradostné a přeslavné alleluja ! jest vý
razem Božího Hodu velikonočního i celého jeho
oktavu. jest to výraz nejdokonalejšího nadšení
Církve Páně ku chvále Boží, že skrze vzkříšení
Spasitele upevnil veškerou víru naši v Jeho slova
izaslíbení. >To jest den, jejž učinil Pán; radujme
se a veselme se v něma; tak zve Církev Páně
po celou dobu tu věrné své, aby spolu radovali
se z vítězství Vykupitele, jako v době kající
předcházející rmoutili se z utrpení jeho. Zároveň
ale vybízí nás, abychom s Kristem v pravdě po
vstali, vazeb hříchů se zbavili, spravedlností bohu
libou se naplnili, a tak vlastního jednou vzkříšení
radostného se dočkali.
Dnové v oktávu Hodn Boží/zo rozvádějí my
šlenky tyto, ježto v evangeliích vypravují o roz
ličných zjeveních se vzkříšeného Spasitele; kdežto
epištoly poukazují ku milostem, jež působí vzkří
šený Vykupitel v srdcích svých věrných.
2. Oktav Hodu Božího čili prvá neděle po
velikonocích sluje bílá, poněvadž v týž den do
spělí, kteříž byli v bílou sobotu, čili v sobotu
před Hodem Božím pokřtěni a bílými rouchy při
oděni, téhož dne přišli v slavnostním průvodě ku
službám Božím a ku svatému příjímání, načež
rouch bílých odložili. \
Ze v průvodě se dostavili, neděle tato také
provodnz' nebo průvodní se nazývá.“
Proto také epištola toho dne poukazuje k těm,
kteří roucha svá v Krvi Beránka Božího byli vy
čistili skrze svátosti křtu anebo pokání; & evan
gelium dokládá, kterak vzkříšený Kristus Pán ve
Manna roku církevního.

18
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všech těchto vítězství Své slaví; čili vítězoslávu
z vlastního vzkříšení také na všechny z hříchu
v pravdě povstalé rozšiřuje.

Na neděli velikonoční.
I.

Výklad epištoly.
1. Nebesa i země ozývají se dnes radostným,
vítězoslavným zpěvem Alleluja, jímž oslavují ví
tězství Páně nad smrtí, a přeradostné vzkříšení
]eho. Církev 'Páně vypravuje o něm v dnešním
evangeliu, jak se o něm dověděly nábožné ženy,
jež přišly pomazat mrtvého Těla Páně.
Ale málo by nám prospělo, ze vzkříšení Páně
spolu se veseliti, kdybychom nechtěli i s Ním
duchovně z hrobu povstati.

A kterak se to stane?
Jako Pán Ježíš z temného hrobu, kam jej

hříchy naše byly přivedly, povstal k životu no—

vému a oslavenému: tak máme i my z hrobu
hříchů svých povstati, a nový, bohulibý život
vésti.
A kterak toho dokážeme?
O _tompoučuje nás svatý učitel národů v dnešní
epištole, v které čteme:
»Bratři ! Vymeťtestarý koas, abyste byli nove'
skropenz',jakož jste nenakvašenz'. Nebo Beránek
na'š velikonoční obětován jest, Krístus.<
Slovy těmito poukazuje svatý apoštol k be
ránku velikonočnímu, kterého požívali každoročně
židé. Než z Egypta vyjíti mohli, nařídil jim Mojžíš,
aby v jedné každé rodině zabili beránka ročního,
beze vší poskvrny; a toho aby jedli upečeného

—275—
v celosti, tak aby v něm kostí nezlámali. Krví
tbho beránka aby ale namazali veřeje dveří. V noci
téže ale poslal Bůh anděla svého, ienž pobil
všecko prvorozené v zemi egyptské; kde ale
uzřel krev beránčí na domech, tam pominul,
pozoruje, že v domě tom bydlí Boha poslušný
žid. Krev beránka osvobodila tedy prvorozenéf
židovské od smrti. I nařídil Bůh židům, aby kaž
dého roku slavili památku vysvobození svého
z Egypta, a při té památce aby opět zabíjeli be
ránka. Slavnosti té říkali »veliká noc:, že v noci
pobiti jsou všichni prvorození škůdců jejich, oni
sami ale že by byli zachráněni.
K beránku velikonočnímu' jedli ale židé vždy
chléb nekvašený, na památku, že před útěkem
z Egypta neměli času, chleba si upraviti, ale ne
kvašený jedli. Za tou příčinou tedy vždy před
slavností velikonoční veškerý kvas z příbytků
svých odstranili.
Tyto velikonoce židovské byly předobrazem
velikonocí křesťanských. Jako beránek židovský
skrze krev svou osvobodil židy od smrti časné:
tak Pán Ježíš, jejž svatý jan Křtitel nazval Be
ránkem Božím, snímajícím hříchy světa, osvobodil
nás skrze Krev Svou od smrti věčné.
Nekvašené, čili kvasem neposkvrněné chleby
byly „obrazem čistoty mravů.
Ze židé před užíváním nekvašených chlebů
musili všechen kvas z domů odstraniti: zname
nalo, „že mají všeho porušeného v životě, to jest
všech hříchů se odříci, chtějí-li státi se účastnými
vykoupení skrze Beránka \Božího, Jehož před
obrazem byl právě beránek iich velikonoční.
A nyní mohou nám býti jasna slova apo
štolská. Dl: »Vymet'te starý kvasa t. ]. se vší
zevrubnostl a pilností, jako činili židé, kvasu
.
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z domu svého vypuzujíce, vypuzujte z domů
svých všeliké pohoršení, všeliký hříšný návyk,
všelikou nešlechetnost, všeliký hřích i veškeru
lásku a náklonnost ke hříchu, abyste byli »jako
nove' skropenz'c, čili jako nové stvoření; »jakož
jste nenakvašenic, čili jakož se hodí pro stav duší
vašich, ježto vás Ježíš Kristus smrtí Svou od
hříchů osvobodil; jakož se hodí tedy pro duše
očištěné, milostí Ježíše Krista na křtu svatém po
svěcené. »Nebo Beránek náš velikonoční obětován

jest Kristus.:
2. Avšak, kdežto židé musili slaviti každo
ročně velikonoce, a jísti beránky i nekvašené
chleby: my křesťané máme oproti tomu jísti a
hodovati v Kristu nejen jednou za rok, ale stále,
poněvadž Pán ]ežíš za nás jednou sice umřel,
ale navždy nás od hříchů vysvobodil.
A proto svatý apoštol dále napomíná, abychom
netoliko každého hříchu jakožto křesťané pilně se
varovali: ale abychom i v dobrých a bohulibých
skutcích čím dále tím více pokračovali; řka:
»A protož hodnjmec t. j. obcování dobré
mějme »ne o kvasu starém, ani 7) kvasu zlosti
a nešlechetnosti: ale ?) přesnioíoh upřímnosti a

pravdy.:

Takto napomíná svatý Pavel Korintské, a
ovšem i nás. A Církev Páně zcela vhodně napo
menutí toto předčítati dává v dnešní slavnostní
den vzkříšení Páně, abychom ku slavnosti té nejen
srdcí svých ode vší nešlechetnosti ve svátosti po
kání svědomitě očistili; a k cíli tomu se vší svědo
mitostí, s jakou židé kvasu k slavnosti veliko
noční odklízeli, všechny záhyby srdcí svých pro
zkoumali; všech hříšných navyklostí odložili: ale
abychom i kořeny ku zlému vytrhali, ježto jako
málo kvasu celou spoustu mouky prokvasí a tedy
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zkazí, i nějaká malá náklonnost ku hříchu, když
patřičného odporu nenalézá, brzo se vzmáhá, a
ponenáhlu celého člověka opanuje i zkazí.
, slyšme napomínajícího hlasu svatého apo—
štola i Církve Páně! Trvá-li kvas nevěry, bez
božnosti, nenávisti, pýchy, lakoty, nečistoty a
jiných neřestí v srdci našem: vykliďme ho odtud
se vším úsilím, abychom s čištým srdcem požívati
mohli pravého Beránka velikonočního, Pána je
žíše Krista, při svatém přijímání. A jako se dnes
z jeho přeslavného vzkříšení radujeme: abychom
za pomoci milosti jeho jednou i z vlastního vzkří
šení radovati se mohli. 'Amen.
II.

Výklad evangelia.
Radostná, ano přeradostná jest to slavnost
dnešní, slavnost vzkříšení Páně! Pojďme v duchu
s nábožnými ženami ku hrobu Páně, jenž byl
tolik neočekávaně oslaven! Jest záhy z rána;
všude panuje posvátné ticho. Hrob uzavřen jest
pevně těžkým kamenem, a vojáci jej střeží, aby
prý mrtvého Mistra nikdo neukradl; ale dle úrad
Prozřetelnosti Božské proto, aby strážci ti, lho
stejní ku víře Páně, stali se tím bezpečnějšími
svědky jeho vzkříšení, jeho nebeské oslavy. Snad
právě nyní z rána počítají, že jest třetí den od
jeho smrti; a že řekl: Třetího dne vstanu
z mrtvých! Ale On posud tiše v hrobě prodlévá,
jako včera v sobotu, i jako v pátek před ní.
Uvažme:
1. _7estpravda, že Pán řešíš zcela tie/137a
nežz'vý dlí ?) hrobě.? Nikoli! Toliko jeho svaté
Tělo odpočívá pod kamenem, plátny obalené,
ztuhlé. Ale Duše jeho lidská zatím sestoupila do
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předpeklí ku svatým duším Zákona Starého, a
oznámila jim vysvobození jich z toho žaláře, a
nastávající odchod do nebe. I dala jim zajisté
spatřiti mrtvé Tělo Své v hrobě, Krví podlité,
pěti otevřenými ranami znamenané. ó, jak děko
valy asi duše ty lidské Duši Pána Ježíše za vy
koupení své, jež Syna Božího tolik utrpení na
Duši i na Těle stálol
2. Avšak pohled na mrtvé Těla Páně měl
se náhle proměnili. Stalo se tak, když lidská
Duše Páně s Tělem svým se opět spojila. Z Těla
náhle zmizely veškeré zalitiny; znetvořené Tělo
obklíčily světlo a lesk ohnivý, jako na hoře Tá
boru; Tělo nehybné, ztrnulé, najednou stalo se
jasným, jemným, hybným, nesmrtelnosti a ne,
beskou oslavou přioděným. Rány na něm stkví
se“ jako stkvoucí drahokamy, jež od té chvíle
,stkvíti se budou na něm po celou věčnost. Hle,
to obraz vzkříšení a slavného proměnění!
Sv. Augustin tvrdí, že všecka to, co se stala
při pohřbu, vzkříšení z' nanebcwtoupem' Páně,
stalo se netoliko proto, abychom v tajemství ta
uvěřili, ale i za tou příčinou, abychom dle nich
život svůj si zařídili.

Jestliže Kristus Pán do hrobu vstoupil s Tělem
Svým: i my máme tělo své umrtvovati, a jako
do hrobu ukládati nezřízené žádosti jeho.
jestliže Spasitel náš povstal z hrobu k životu
novému: i my máme povstati z hrobu hříchů,
nový život začíti, a v něm až do konce věrně
vytrvati.
Pán ježíš povstal z hrobu záhy z rána, ne—
pobyv ani celých 40 hodin v hrobě; a tak máme
i my záhy z hříchů povstati, kdykoli bvli jsme
tak neštastnými, že jsme Boha některým hříchem
urazili. Nemáme tedy s pokáním nikterak odklá
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dati, ježto nevíme ani dne, ani hodiny, kdy nás
Pán Bůh na soud Svůj povolá. A běda, věčná
běda tomu, koho Bůh v hříších povolá na věč
nost; nebo tam nelze více pokání činiti, nýbrž
tam třeba jen za hříchy tresty přijímati!
Pán Ježíš povstav z hrobu, více nezemře, a
do hrobu se nevrátil; nýbrž po 40 dnech dalšího
pozemského přebývání vystoupil k Otci Svému
do nebe, aby přijal od Něho nejvyšší odměnu
po pravici ]eho. A tak nemáme se ani my po
dobré velikonoční sv. zpovědi více k hříchům
svým vraceti; a proto máme se na dále veškerých
příležitostí ku zlému, a všech svých zlých návy—

klostí vystříhati. jak zlou věcí jest, do starých
hříchů zpět upadati, řekl Sám Spasitel onomu
člověku, jenž po 38 roků byl v Jerusalemě

ne—
mocným, a jejž byl zázračně uzdravil. Když ho
byl uzdravil, řekl jemu: »Nehřeš více — aby se
ti něco horšího nestalolc A co horšího by se
jemu mohlo státi, než bylo již to, že 38 roků
stonalř Mohl býti náhlou smrtí zastižen, a pro
padnouti pokutám pekelným!
A to platí každému, kdo do starých hříchů
hnedle zase upadá. Čím bude vina jeho větší, tím
bude i trest jeho tužší, když ho Bůh neusmíře—
ného náhle z tohoto světa odvolá. Vždyť i samy
soudy světské trestávají mnohem přísnějitoho, kdo
téhož, zločinu vícekrát po sobě se byl dopustil.
O, jak mnoho jest těch, kdož stále a stále
do svých starých hříchů zpět upadají! Podobají
se kostelům před svátky, jež bývají vyklízeny,
vyčištěny i vyzdobeny. Ale na jak dlouho? Sotva
na ty svátky, a pak se zase všecko vrací do
starých kolejí! Mnozí při velikonoční sv. zpovědi
duši svou vyčištují; vírou, nadějí i láskou vy
zdobují. Ale sotva z kostela odešli, na dobrá

—280—
předsevzetí docela zapomínají, ku starým poku—
šením se navracejí, a v nich opět po starém způ
sobu klesají.
Sv. Rehoř napsal: Když osel na ledě klo
pýtl a udeřil se, nejde na led po druhé; ale my,
ač ze zkušenosti víme, že jsme v těch a těch
společnostech vždy znova poklesli, přece se zase
do nich vracíme, pádů dřívějších nedbáme, a

proto do nových hříchů upadáme!
3. Konečně povšz'mněme si z' toho, kterak Pán.
Yežz'š z hrobu Své/za povstal ?

Sestoupil anděl s nebe jako blesk, sklonil se
ku hrobu Páně, a kámen hrobový položil na
stranu, při čemž země se třásla. Na to vystoupil
Pán Ježíš stkvoucí z hrobu, v nevýslovné kráse.
Strážcové, spatřivše, co se stalo, hrůzou jatí a
omráčení padli k zemi. Vzkříšeného obkličují ale
ihned neviditelní, nesčíslní zástupové nebešťanů.
Zpívali-li při příchodu Jeho na svět v Betlémě
»Sláva na výsostech Bohu! : zpívali zajisté chvalo
zpěvy Vítězi nad smrtí i peklem tím slavnější a
radostnějšíl A proto také Církev Páně jako
ohlasem chvalozpěvů oněch volá ku svým věrným
dítkám: »Totot jest den, jejž učinil Pán. Radujme
se, a veselme se v něm!<
I radujme se, ale tak, jak vyzývá sv. apoštol
Páně (Kolos. 3, 1—4): »jestli jste s Kristem po—
vstali, těch věcí, které svrchu jsou, hledejte, kdež
Kristus jest, sedě na pravici Boží; o věci, které
svrchu jsou, pečujte, ne (o ty), které jsou na
zemi . .. Když pak se ukáže Kristus, život
váš, tehdy i vy se ukážete s Ním ve slávě.:
Ano, tak se radujme s Kristem, abychom
z hrobu hříchů povstali, dle přikázaní Kristových
věrně žili, myslí svou vždy k nebesům směřovali,
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a pak po bojích i souženích tohoto světa i
s Kristem Pánem vzkříšeným v nebi pospolu
věčně se radovali. Amen.
\

Na pondělí velikonoční.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní svaté čtení obsahuje kázaní sva
tého Petra 0 vzkříšení Páně. Kázaní to konal
v domě setníka Kornelia, v městě Cesarei. Kor
nelius ten býval pohanem; ale jsa mužem pováž
livým, snadno nabyl přesvědčení, že pohanství
pravým náboženstvím býti nemůže. I stal se tedy
židem; ale ani v židovství nenalézal upokojení
duše. A proto vzýval Boha israelského mnohými
a vroucími modlitbami, aby jemu a milým jeho
pravé cesty ku spasení ukázati ráčil; a upřímné
modlitby své spojoval s hojnými almužnami a
četnými posty.
I stalo se jemu, jako Bůh činí všem, kdož
s upřímným srdcem Ho hledají, že se jim ně—
jakým vhodným způsobem poznati dává. Pro ve
likou touhu jeho po spasení poctil ho Bůh po
selstvím anděla, jenž jemu zvěstoval: »Korneli!
Modlitby tvé a almužny vstoupily před Boha.
Pošli některých mpžů do města ]oppe, a povolej
k sobě nějakého Simona, kterýž má příjmí Petr.
Ten tobě poví, co by jsi měl činiti.<
Kornelius učinil tak; svatého Petra dal vy
hledati, a zaprosil k sobě. A když Petr skutečně
přišel, svolal Kornelius celou svou rodinu i čeleď
kolem sebe, maje jako hodný hospodář upřímnou
péči nejen o duši svou, ale i o duše sobě svě
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řené; a tu Petr, stoje uprostřed shromážděného
toho lidu, řekl:
'
»Muži, bratři! Vy vz'te, ktere' slovo se stalo
po všem Yudsku: a sice počínajíc od Galileje po
křtu, kterýž ka'zal yan, kterak pomazal Bůh _*ře
žz'še z Nazareta Duc/zem svatým a moci, kte7ýž
clzodz'ldobře číně a uzdravuje všecky poražené od
d'dbla, nebo Bůh byl s Ním.<
Praví-li svatý apoštol »Bratřil Vy víte,< při
pomíná posluchačům svým to, co o Pánu ježíši
zajisté již od jiných slyšeli: kterak povstal v Ga
lileji, odtud odešel k řece Jordanu, kde se dal
od sv. jana Křtitele pokřtiti; načež odešel na
poušť, kde se po 40 dnů postil, a na úřad svůj
učitelský připravoval. Pak ale za patrné moci Boží
ve své vlasti obcházeje, všude dobře činil, ne
mocné uzdravoval, mrtvé křísil, ďábly vymítal,
neobmezenou moc nad přírodou ukazoval, a skutky
těmi dokazoval, že jest od Boha slíbeným Mesi
ášem. Nebo nebyl by zázraků Svých činiti mohl,
kdyby od Boha poslaným nebyl, ježto Bůh ne
může nějakého podvodníka skrze zázraky osla
vovati.
2. Tohoto všeho svatý Petr posluchačům
svým připomíná, a tvrdí, že on 5 druhy svými
toho svědky jsou, řka:
»A my jsme svědkove' všeho, co činil v kra

jině judske' a v ?erusalemě.:
Ovšem, nenalezl u lidu Svého víry, poněvadž
protivil se žádostem i očekáváním jeho; a proto
kříži.

»usmrtz'lz' Ho, pověsz'vše ua dřevěc, totiž na

Zdáti by se tak mohlo, že Ho Bůh potupiti
nechal; ale není tomu tak! Nechal Ho sice upad
nouti na čas v opovržení, ano usmrtiti smrtí
nejpotupnější a nejbolestnější; ale jen potud, aby

'
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zadost učinil za hříchy naše. Pak ale Bůh teprve
nevýslovně Ho oslavil; nebo:
»T0/10 Bů/z vzkřísil třetího dne, a způsobil,
aby zjeven byl, ne všemu lidu, ale „rz/žákům od
Bolza předzřz'zeným (čili napřed ustanoveným,
totiž :) mím, kteříž jsme : Nz'mjedli a pití, když

byl z mrtvých vstah

Po Svém vzkříšení neukazoval se Kristus
Pán všechněm lidem, a tedy i Svým nepřátelům;
nebo když oni zavrhli Jej a na smrt vydali: za
vrhl nyní On zase jich. Ale ukazoval se Svým
věrným, kteříž měli se 0 Jeho vzkříšení najisto
přesvědčiti, aby pak o vzkříšení Jeho mohli před
židy i pohany právoplatné svědectví vydávati.
[ ukázal se Kristus Pán po Svém vzkříšení
Magdaleně v podobě zahradníka; učenníkům do
Emaus jdoucím; apoštolům bez Tomáše. A když
Tomáš z dopuštění Božího ani spoluapoštolům
svým věřiti nechtěl, že by byl Pán Ježíš z mrtvých
vstal, leč by mohl vložiti prst do ran oči hřebů
na rukou Jeho, a celou ruku do rány od kopí
v boku Jeho: ukázal se Spasitel podruhé všem
i s Tomášem, a „veleljemu: »Vlož prst svůj do
ran na rukou Mých; a vpusť ruku svou v bok
Můj, a nebuď nevěřící, ale věřícíla I dal se i od
ostatních apoštolů dotýkati, jedl s nimi pečenou
rybu i Splást medu; rozmlouval s nimi, poučoval
jich o věcech, jimž by před umučením Jeho ne
byli mohli rozuměti, vykládaje jim zejména, čeho
ku zřízení a spravování Církve Jeho bylo třeba.
A podobně ukazoval se Pán po Svém vzkříšení
i jiným učenníkům Svým, jichž bylo do set, pokud
nevystoupil slavně na nebesa.
Idokládá svatý Petr 0 vzkříšeném Mistru
svém:
'
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»A přikázal

nám ka'zatz' lidu a svěděz'tz', že

On jest, kterýž ustanoven jest od Boha Soudcem
živých i mrtvýchc; to jest, že jest pravým slibo—
vaným Vykupitelem
a Spasitelem, čili Mesi—
ášem.
A o tom svědčíme netoliko my, ale
a'fřemut' z' všz'cknz'proroci svědectví vydávají,
že odpuštění hříchů vezmou skrze jme'no ?eho
vs'z'cknz',kteříž věří v Něhoc.

3. Takto tedy kázal sv. Petr v domě setníka
Kornelia, že kdo chce spaseným býti, v Ježíše
Krista, pro hříchy naše ukřižovaného, ale opět
vzkříšeného, musí věřiti a dle zákonů ]eho žíti!
A když takto kázal, Duch svatý sestoupil na
posluchače jeho, že byli uvěřili, a naplnil jich zá
zračnými dary Svými, aby víru svou na dále
i skutky osvědčovali, a spasení došli.
Proč se nám ale dává památná událost tato
předčítati?
Abychom si připamatovali, že ani nám ne
kyne jinak naděje na spasení, leč když uvěříme
tolika důkazům o vzkříšení Páně; a vzkříšeného
Pána slovem i životem vyznávati budeme!
A aby nám to snadnějším bylo, proto Kristus
Pán nahromadil důkazů o vzkříšení Svém, aby
žádný nepředpojatý o něm ani nejmenší pochyb—
nosti neměl.
4. I vstalť z mrtvých k vůli sobě — ik vůli
nám!
a) Vstalt k vůlí sobě, aby naplnil, có bylo
v Písmě svatém o Něm předpovídáno. Žalmista
Páně ale o Něm pěje: »Nezanecháš duše mě
v hrobě, aniž dáš svatému svému viděti porušeníc.
(15, 10.)

A i Kristus Pán Sám vzkříšení Své předpo
věděl. Když na Něm židé žádali, aby učinil ně
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jaké znamení na nebi, praví: »Pokolení tomu
zlému nebude dáno znamení, jedině znamení Jo
náše proroka. Nebo jako byl Jonáš v břiše vel
ryby tři dní a tři noci: takt bude Syn člověka
v srdci země tři dní a tři noci, a potom vstane
z mrtvých.: A když na Něho doléhali, aby se
ospravedlnil, proč vyhnal kupce z chrámu, děl:
»Zrušte chrám tento (a při tom ukázal na Tělo
Své), a ve třech dnech jej zase vzdělámc (Jan 2,19);
to jest: >Zabte si Mne: ale ve třech dnech vstanu
zase z mrtvých !:
Kristus Pán musil tedy proroctví naplniti a
ukázati, že jest pravým Mesiášem; »nebo nepo
vstal-li Kristus, marná jest víra naše v Něholc
Vstalť tedy i aby dokázal, že jest Mesiášem, alei
b) k vůli mim, aby utvrdil víru a naději naši
v Něho, a ujistil nás o vlastním našem z mrtvých
vstání. Mohl-li vzkřísiti Sebe, bude moci vzkřísiti
i nás; zůstal-li po smrti Své jako vítěz na bojišti:
bude moci býti vítězem i nad smrtí naší, jak byl
slíbil ve slovech: »Já jsem vzkříšení i život: kdo
věří ve Mne, byť i umřel, živ budelc (Jan 11,25)
5. Je-li ale tomu tak, že když Krista vzkříše
ného budeme se přidržovati, i vlastního vzkříšení
dojíti můžeme : což tedy učiníme? Jak se zachováme?

Kristus teprve po smrti, kterou za nás pod
stoupil na Kalvarii, přeslavně z mrtvých vstal.
A chceme-li v pravdě Jeho dítkami býti zde i po
smrti, třeba, abychom i my hříšným žádostem
umírali; a sice abychom je ve svaté zpovědi ve
likonoční jako v hrob skládali; kříže z rukou
Páně s ochotou přijímali; Tělem Páně na cestu
ku věčnosti rádi a často se sílili. A tak, jako ra
dujeme se dnes ze vzkříšení Páně: jistě pak se
toho dočkáme, abychom jednou i z vlastního
vzkříšení se radovali. Amen.
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Il.

Výklad evangelia.
Velice zajímavou událost vypravuje dnešní
sv. evangelium ze života Páně hned druhý den
po jeho slavném vzkříšení. Dva učenníci jeho
kráčejí z ]erusalema, kde se světové děje vykou
pení pokolení lidského staly, po osamocené cestě
do městečka Emaus, plni jsouce zármutku, že
ztratili dobrého svého Pána; a plní pochybností,
zdaliž z mrtvých vstal a Mesiášem jest. I roz
mlouvají pospolu o věcech těch. Tu pojednou
přidružil se k ním jako spolucestující Sám vzkří
šený Spasitel, aniž by se jim byl ale hned po
znati dal.
Představme si v duchu ten děj, a uvažujme
o něm! Kladu si některé otázkyl Tedy přede
vším:
1. Proč se zjevil Pán Ýežíš právě těm-lo
dvěma učenníkům?
Sv. evangelium vypravuje o jich velikém
zkormoucení; a že zvikláni byli u víře v nebeské
poslání Pána ježíše. On se jim tedy zjevil, že za
rmouceni a pochybnostmi zmítáni byli, proto,
poněvadž i ve Své oslavě jestit tím »dobrým Pa
stýřemc oveček Svých, jenž za nimi úzkostlivě
spěchá, aby jich nebezpečí uchránil. Pán Ježíš
zjevil se těmto učenníkům Svým také proto, že
jest oním »předobrotivým Pánemc, o němž pěje
žalmista Páně (33, 19): »Blízko jest Hospodin
těm, kteříž jsou souženého srdce: a ponížené
duchem spaseny činí:.
Uvažujme o této dobrotivosti Páně; ale zá
roveň si připomínejme také to, že se Pán ježíš
oněm dvěma učenníkům tehdy zjevil, když na
cestě — o Něm rozmlouvali; čili když duchovní
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rozmluvy konali. Neukazuje se Pán Ježíš těm, a
nepotěšuje těch, kdož ve svém zármutku nepa
matují na Něho, ale útěchy i občerstvení vyhle
dávají v řečích marných, neužitečných.
2. Uvažme dále, jak působil Pán ?ežz'š na

srdce aněclz dvou učenm'ků .P

Čím déle s nimi rozmlouval a Se bavil: tím
více zapuzoval také od nich zármutek i pochyb
nosti, tak že posléze naplnění byli takovou
útěchou i radostí, že se tomu pak divili a pra—
vili, když jich Pán Ježíš byl opustil: »Zdaliž srdce
naše nehořelo v nás, když mluvil na cestě a
otvíral nám Písmařc
Z toho můžeme snadno seznati rozdíl mezi
útěchou od lidí, a mezi útěchou od Boha; mezi
poučováním od lidí, a poučováním od Boha!
Pokud oni dva učenníci potěšovali jeden druhého,
zůstávali oba ve svém zármutku; pokud poučoval
jeden druhého o událostech posledních dnů, zů
stávali oba v pochybnostech. \Když ale k nim
promluvil Pán ježíš, hned přicházely k nim utě
šení i pochopení. Ba v pravdě! Nemluví—li Pán
Ježiš uvnitř, v duši naší: všechno těšení se strany
lidí jestit marným; promluví-li ale Pán ježíš slova
útěchy a poučení, duše naše ihned oplývá
útěchou přehojnou, a všeliké pochybnosti z ní
mizejí jako tma před svitem slunečními
To si tedy dobře zapamatujme, až na nás
pokušení i kříže doléhati budou, že u Bohajest všeho
druhu potěšení; aže krátkou, vroucí modlitbou více
útěchy sobě zjednati můžeme, nežli rozhovory a
poradami i s nejvznešenějšími lidmi, a čtením
i nejdůmyslnějších knih!
3. Konečně uvažme i o tom, zač oni dva
učenm'ci Pána prosili?
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Pravili: »Zůstaň s námi; neb se připozdíválc
Pán Ježíš se s nimi u Emaus zajisté loučil a
dělal, jakoby chtěl dále jíti. Když Ho tedy uctivě
prosili, a na pozdní dobu ukazujíce, za hosta
k sobě zvali: zalíbila se ]emu prosba jich, stal
se hostem jich, a novými milostmi je zahrnul, až
i poznati se jim dal.
Z toho ovšem plyne pro nás naučení. Věděl
Kristus Pán, zdali si učenníci jeho přejí, aby byl
hostem jich, anebo nevěděl? Věděl zajisté, po
něvadž jest vševědoucí. A proč tedy čekal na
pozvání Svých učenníkův? Poněvadž On za milosti
Své chce býti prošen. Ciní tak zajisté, jako činí
i rodičové oproti dítkám svým. Znají potřeby
jich, ale nedávají vždy, leč byvše prošeni. Sami
říkají: »Chceš-li míti, milé dítě, to a ono: po
pros pěknělc A když dítko pokorně poprosí, dá—
vají mu rodičové, zač prosí. A podobně činí
s námi iOtec náš nebeský. _On chce za dary
Své býti prošen; ba čím více si od Něho žádáme,
tím vytrvaleji musíme i prositi. Spasitel Sám nám
velel: >Proste, a bude vám dáno; klepejte, a
bude vám otevřínOc.
A kdyby nám Pán Bůh k vytrvalým prosbám
přece nedal toho, zač jsme prosili: vězme, že
jsme v krátkozrakosti žádali za něco, co by nám
škodilo; a že, nedá-li nám Bůh právě toho, zač
jsme prosili, marně přece prositi se nedá; ale dá
něco jiného, co nám pro tělo i pro duši, pro čas
i pro věčnost prospěje více!

Z toho jest patrno, jak nemoudrými a po
šetilými jsou slova některých křesťanů: »Pán Bůh
ví, čeho se mi nedostává; a proto mi to může
dáti i bez prošeníc. Anebo: »Dost jsem se na
modlil, a Pán Bůh mne přece nevyslyšel; a proto
více modliti se nebudulc Bůh naše potřeby ovšem
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zná, ale On chce býti za ně prošen, a mnohdy
dlouho a úpěnlivě prošen! Kdo se nemodlí, ne
obdrží; kdo se málo modlí, málo obdrží; kdo se
mnoho, pokorně ivroucně modlí, všeho si na
Bohu vyprosí, co mu v pravdě prospívál
Zejména se ale líbí Bohu, abychom se k Němu
utíkali, když se připozdz'vá. To jest: abychom se
“k Němu -modlili, když se blíží večer, když se
blíží stáři i smrtl Nezapomínejme vroucně se
k Němu utíkati také tehdy, když večer víry nám
nastává, čili když pochybnosti u víře mysl zaka
lují; když se naděje naše šeřl, a myšlenky malo
myslné. ba snad dokonce zoufalé se o nás po—
koušejí! Když láska v nás uhasíná, horlivost
chladne, ctnosti blednouti počínají. Tehdy zvláště
vroucně prosme: »Pane, zůstaň s námi, nebo se
připozdívá! Neopouštěj nás s milostí Svou, abychom
nezahynuli !: Právě proto mnozí do temností
upadají a na věky hynou, poněvadž, když se
v myslích jich šeřilo, neprosili jako učenníci Páně.
»Pane, zůstaň s námi!:
Budeme- li se vroucně k Bohu utíkati, o něm
rádi mluviti i rozjímati, u Něho vytrvalé pomoci
hledati: On dle velikého milosrdenství Svého
nám pomůže, abychom při svých dobrých předse
vzetích, jež jsme při svaté zpovědi velikonoční
učinili, věrně setrvali; v pokušeních obstáli; _po
vinnosti stavu svého, i obtížné, věrně a svědomitě
plnili: a jako se nyní ze vzkříšení jeho radujeme,
jednou i ze vzkříšení vlastního věčně se radovali.
Amen.

Manna roku církevního.
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Na neděli prvou po Velikonocích.
I.

Výklad epištoly.
]. Když byl Kristus Pán apoštolům Svým
nakázal: »Jdouce učte všechny národy:, a i Ducha
svatého na pomoc jim seslal, rozešli se do všech
úhlů světa, kázat evangelium. Svatý miláček Páně
odebral se do Malé Asne, a'tam zvolil sobě město
Efesus za sídlo'své, odkud pravdy sv. evangelia
na všechny strany rozšiřoval.
jako ale všude ďábel rád rozsévá koukol
mezi pšenicí, tak učinil i v Efesu. Povstali tam
znávodu jeho bludaři, kteří se počali vychloubati
velikou učeností, a hlubším pronikáním pravd
evangelických; a matouce věřící u pravé víře,
pohoršovali jich zároveň svými světáckými mravy.
Svatý Jan napsal proti nim své evangelium, jakož
i prvou svou epištolu, z které jsem právě úryvek
p'řečetl. A v těch Oproti bludařům rozvádí tyto

myšlenky:
a) že hlavním úkolem pravého křesťana jest,
aby přemáhal svět; b) že toto přemáhání v pravdě
možným jest toliko na základě pravé víry ]ežíše
Krista, jakožto vtěleného Boha.
A poněvadž bludaři tvrdili, že Kristus Pán
byl pouhým člověkem, a ne zároveň Bohem;
anebo že byl Bohem, ale nebyl zároveň ičlo—
věkem, nýbrž že měl lidské tělo toliko zdánlivé,
a že trpěl tedy jen na oko: opírá se jim sv. Jan
důkazem, že Kristus ]ežíš byl i Bohem pravým,
aby uraženému Otci nebeskému Boha hodného
zadostiučinění dáti mohl; a že byl ipravým člo
věkem„ aby na sebe hříchy lidí vzíti, a za ně
zadostiučiniti s to byl.
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2. I píše tedy:
»Nejmz'lejls'z'! Všecko, co se narodila

3 Boha,

přema'lza' svět.: A kdo že se z Boha narodil?
Všichni narodili jsme se na tento svět z lidí, ro
dičů svých. Kdo byl ale pokřtěn, narodil se
znova, a sice z Boha, pro Boha, a pro život
věčný.
Stali-li jsme se ale na křtu svatém dítkami
Božími a spoludědici ]ežíše Krista, nabyli jsme
nevýslovné důstojnosti. jsme-li ale tolik vyvýšeni,
že máme nároky na život věčný v nebi: vzali
jsme na sebe také povinnost, abychom tak žili,

jak se na spoludědice ježíše Krista sluší; to jest:
abychom, jako On nám k tomu příklad dal,
)přemáhali světe.
A kdo přemáhá svět? Kdo všeho toho se
zdržuje, co nás od Boha odvrací, a ku hroudě
této země poutá. Kdo přemáhá svět, potírá v sobě
ozývající se žádost po majetku hříšném, a rád
uděluje ze svého ubohým. Kdo přemáhá svět,
bojuje proti nečistým žádostem těla svého, proti
nestřídmosti v jídle a pití, lenosti i hříšné poho
dlnosti. Kdo přemáhá svět, bojuje protipýše,
domýšlivosti, slavomamu. A boj ten podstupuje
každého dne znova, ještě žádosti naše mohou býti
sice potlačeny, ne ale zničeny; a i opětně pře
možené, vždy zase znova v nás se rodí.
3. Boj musíme tedy podnikati každodenní, &
vítězství jest nesnadné. Kdo se ho dodělá, aby se
i slíbené koruny v nebi jakožto vítěz dodělal?
Svatý Jan tvrdí, že zvítěziti, a koruny odplaty
věčné dosíci může jen ten, kdo naplněn jest
opravdovou vírou v ježíše Krista, Spasitele na—
šeho. Dí:
»A toto jest vítězství, které přemálza' svět :

víra vaše.:

*
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Kdo jest Bohu v upřímné víře oddán, na—
bývá v ní zvláštní síly ku přemáhání. Upřímný
křesťan sama sebe povzbuzuje ku přemáhání
pomýšlením: Oko Boží mne všude vidí ; Bůh Sám
jest Pomocníkem mým; On tím více mi odplatí,
čím věrněji jsem bojoval, pro Jeho čest horlil,
i kdyby nikdo z lidí o mých snahách nevěděl.
Víra svatá ukazuje nám pravou cenu iničemnost
všeho pozemského; nabízí nám statků duchovních,
nehynoucích. Víra svatá nás učí, abychom při
všem svém pozemském snažení předkládali si
-vždy otázku, jako sv. Alois: »Co pomůže mi
toto pro věčnostřc a dle poznání toho abychom
se i řídili. Víra svatá učí nás nabývati milostí ve
svátostech; učí nás dobře se modliti, a mysl
k nebi a k Bohu věčnému povznášeti.
4. Avšak všecko toto působí víra toliko pravá,
ne ale nějaká víra bludná, vymyšlená. Proto píše
miláček Páně:
»Kda jest, jenž přemá/za' svět, lečrkdo věří,
že ?ežz'š jest Syn Boží.?
Nevěřz'Jz' člověk v Boha právě, dělá dobrotu

jen potud, pokud ztoho svůj prospěch má, anebo
pokud nad ním ruka trestající stojí. Když myslí,
že jeho činu nikdo se snad nedozví, potajmu šidí,
okrádá, podvádí, smilní, cizoloží a jiným neřestem
se oddává.
Také i ti, kdo bludné o ]ežíši Kristu věří,
světa nepřemáhají, jako příkladně činí protestanté,
čili jak oni sami si rádi říkají, »evangelícic. Oni
učí, že Kristus Pán vše za nás vykonal, a ničeho

od nás nežádá; ba že na dobré skutky spoléhati,
velikým hříchem jest! jestliže ale takto bludně
věří: kterak že by hříšných žádostí svých iuvnitř
duše své krotili? Také nemají, až na křest, svá—

\
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tostí, od Krista Pána ustanovených, aby za po
moci jich svět, tělo i dábla přemáhati mohli.
5. Na konec dokazuje miláček Páně, že
Kristus Pán byl v pravdě iBohem i člověkem
zároveň, a uvádí na doklad tyto věci:
»Onťjest, Kterýž přišel skrze vodu a krev;
ne u vadě tolika, ale u vodě a krví. A Duck jest,
Yenž svědectví vydává, že Kristus jest pravda.<
Smysl slov těch jest: Ze ježíš Kristus jest
pravým Bohem, o tom svědectví vydal Sám Bůh
Otec u vodě; když byl totiž Pán Ježíš v řece
]ordanu od jana křtěn, Otec nebeský prohlásil
slavně: »Totoť jest Můj milý Syn, v Němž se Mi
dobře zalíbilo.<

Kristus Pán vydal dále Sobě Samému svě
dectví při krvavé smrti Své, když Kaifášovi pří
sahal: »já jsem Syn Boží.:
Kristu Pánu svědectví vydával konečně Duch
svatý, jenž skrze apoštoly nesčíslných zázraků
činil na osvědčení, že pravdu Božskou hlásají, ani '
]ežíše Krista jakožto Syna Božího hlásají.
Bůh Otec, Syn i Duch svatý. tedy
»t-říjsou, kteříž svědectví vydávají Pánu ?e—
žíší na nebi,“ a tí tři jednou jsou,- čili souhlasně
svědčí; podobně jako na zemi tři souhlasná svě
dectví jemu vydávají: voda, Krev, Duch svatý.

Imůžeme

imáme

tedy svědectvím těm věřiti.

Nebo věříme-li již dvěma, nebo více hodnověrným
svědkům z lidí: oč více sluší se věřiti nejvýš
pravdomluvnému, vševědoucímu a nejsvětějšímu
Bohu!
6. Kdo tedy pevně věří, že Ježíš jest Bohem
i člověkem, Pánem i budoucím Soudcem naším:
přemáhej svět i jeho žádosti; užívej jeho svátostí,
ustanovených na očištění i posvěcení našel A čím
věrněji budeš Pánu svému sloužiti, tím pevněji
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budeš i u víře v Něho přesvědčen. A On stane

se i Pomocníkem naším, abychom jednou jej,
v Něhož jsme nyní věřili, spatřili tváří v tvář, a
věčně se s Ním radovali. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Představme si v duchu ten děj, o němž vy
pravuje dnešní sv. evangelium. Apoštolové sedí
večer po slavnosti velikonoční pospolu při zavře—

ných dveřích, poněvadž se báli nátisků od ne
přátel Božského Mistra svého. I r_ozmlouvají o pře

hrozném umučení Toho, jejž za Mesiáše měli; a
hned zase přetřásají v řečech to, co jim byly ná—

božné ženy vypravovaly; totiž to: že umučený
Božský Mistr nezůstal mrtvý v hrobě, ale slavně
vstal z mrtvých.
V duších apoštolů střídají se bázeň před
vrahy Páně; naděje zklamané, že Pán ježíš neza
ložil světové říše židovské, na jakou i oni, v před
sudcích židovských- vyrostlí, se byli těšili; a zase
naděje nové, že snad vzkříšený Spasitel učiní,
čeho neučinil za života dřívějšího; a ty naděje
měli smíšené v pochybnosti, zdali ženy skutečně
vzkříšeného Spasitele viděly, a nebylo-li snad zje
vení, jež měly, pouhým výtvarem jich podrážděných
myslí.

A když se tak duše apoštolů potácejí mezi
úzkostí a naději, zjevil se Pán ]ežíš náhle uprostřed
nich, a pozdravil je slovy: »Pokoj vám!: Načež
ukázal jim Své ruce i bok; a odevzdal jim moc,
jménem Ducha svatého hříchů odpouštěti. Po—
všimněme si některých okolností tohoto zjevení,
a uvažme, jaké naučení měli bychom si z nich
pro sebe vybrati. Tedy

—295—
1. Proč se Pán ?ežz'š zjevil dříve nábožným
ženám, nežli Svým apoštolům?
Proč že se Pán Ježíš dříve zjevil nábožným
ženám? Mám za to, že se tak stalo proto, poně
vadž nábožné ženy při Pánu ]ežíši věrně vytrvaly
i tehdy, když apoštolové Ho byli ze slabosti &
bázně opustili; že nábožné ženy Pána ježíše na
jeho cestě křížové věrně doprovázely; poslední
vzdechy jeho na kříži vyslechly; ku hrobu mrtvé
Tělo jeho doprovodily; a nemohouce více před
slavností židovskou tak učiniti, hned po ní ku
hrobu Páně přišly, aby Mu poslední čest proká
zaly, & Ho drahými mastmi pomazaly.
Apoštolům zjevil se ale Pán ]ežíš později,
nežli ženám, aby jich za slabost i bázlivost jejich
šetrně pokáral; dále také proto, aby prodléváním
touhu jich po Něm tím více roznítil, a pak radost
jich ze shledání tím více rozmnožil. Nebo čím
toužebněji koho očekáváme, tím více se radujeme,
když ,se s ním skutečně shledár'e.
O, jak často opakuje se úkaz-ten i v životě
našem, že toužíme po některém daru od Pána
Boha; že prahneme po té neb oné milosti od
Něho, v tom přesvědčení, že bychom se na Výsost
šťastnými cítili, kdyby nám Bůh přání našeho vy
plnil! Ale Pán nedává, zač prosíme; odkládá
s vyplněním prosby naší, buď aby nám jako
bázlivým apoštolům za zpronevěru naši pokání
uložil; anebo aby mysl naši větší ještě touhou
po milosti Své naplnil, a my tedy z pozdějšího
udělení milosti větší radost i prospěch mělil
Proto také píše jistý světec dle skutečnosti:
Často nás žádosti podněcují, ano mocně popuzují;
ale uvažujme při tom, zdali žádostí v srdci chova
jíce, více horlíme pro čest Boží, anebo pro svůj
prospěch? Prodlévá-li Bůh, aby nás vyslyšel, upo
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zorňuje nás, abychom zkoumali, zdali skutečně
pro čest Boží žádostí v srdci svém chováme?
A ne-li, abychom takové v srdci svém vzbuzovali,
pamětliví jsouce, že Boha máme milovati nade
všecko na světě, a tedy také čest Jeho více nežli
čest a prospěch svůj!
Uvažme dále:
2. Proč se ukázal Pán ?ežz'š apoštolům při
zavřených dveřích .P

Pán Ježíš ukázal se milým apoštolům Svým
zajisté proto při dveřích zavřených, aby jednáním
Svým naznačil, že ti, kdož se chtějí z návštěvy
Jeho radovati, musí dříve dveří do srdcí svých
pečlivě uzavírati, aby jimi nikdo jiný vcházeti a
a v srdcích jejich usazovati se nemohl. Pán Ježíš
jest zajisté žárlivým milovníkem duší lidských,
Jenž nesnese soka vedle Sebe.
Cím více tedy uzavíráš, milý ctiteli Kristův!
srdce svého, a čím méně tedy vcházejí do něho
hosti cizí, jakými jsou rozličné radovánky, žádosti
i snahy tohoto světa: tím jistěji můžeš očekávati,
že při uzavřených dveřích z nenadání vejde do
srdce tvého host nebeský, Ten, Jenž dnes při za
vřených dveřích navštívil apoštoly Své. A jako
jim přinesl pokoj i požehnání s hůry, přinese je
i tobě!
Proto tedy očisti především dům svůj, srdce
své, ode vší nečistoty hříchů i ode všech nezří
zených náklonností a návyklostí ; a pak uzavři
dvéře za sebou, a volej milého Pána a Boha
svého, Ježíše Krista, k sobě! I očekávej Ho ve
vší tichosti, odevzdanosti, trpělivosti, zbožnosti,
jako svatí apoštolé; a On, až uvidí příhodnou
Sobě dobu, přijde i k tobě, a obdaří tě svatým
pokojem i mírem, jakého svět dáti nemůže, a
nad nějž není nic vzácnějšíhol
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Povšimněme si konečně
3. jak laskavým ukázal se Pa'n Yežíš ku
Svým apoštolům, když se jim zjevil!
Ani slovem jim nevyčetl, že Ho' všichni'
zrádně Opustili; že o jeho zaslíbeních pochybo
vali; že na ]eho pomoc zapomínali, a proto jen
při zavřených dveřích za bezpečné

se měli. Ale

přinesl jim pokoj, tolik žádoucí po“tolika dnech
zlých a nepokojnýchl
Aby jim bázně odňal, tak se k nim snižuje,
že žádá _od nich jisti pečenou rybu a chléb
s medem, ač pokrmu pozemského nepotřeboval;
a že Tomáši, jenž o jeho vzkříšení pochyboval,
nařídil, aby vložil prst svůj v místa, kde ruce
]eho od hřebů byly probodeny; a aby vpustil
ruku svou v otevřený od kopí bok jeho!
Vzpomínajíce na tuto nevýslovnou laskavost
Božského Mistra, s jakou snažil se kleslé mysli
učenníků Svých pozdvihnouti a nedůvěry jich vy
léčiti: připamatujme sobě. jak přečasto od dětinství
_našeho až na tento den, Kristus Pán všemožnými
způsoby lásku Svou i nám najevo dával; a učme
se z laskavostí ]eho shovívavými, milosrdnými
i laskavými býti i ku bližním svým! Pokořiti se
před Bohem, a pro Boha i před bližním svým,
neznamená snad se zahazovati, ale znamená ctnost
svou stavěti do pravého světla. Ctnost bez oprav
dové pokory, jest budova bez pevných zá
kladů.
Zveme rádi, zejména v této posvátné době
velikonoční, Spasitele svého k Sobě, a nabízejme
Jemu také s láskou rybu, na ohni pečenou, čili
zapírání svých zlých žádostí; a med s chlebem,
čili vroucí modlitby se sladkým rozjímáním. A On
i k nám rád zavítá, a mysl naši obdaři pokojem,
předchutí to blaženosti věčné. Amen.
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C)

Pro pohodí velikonoční.
1. Pohodí velikonoční obsahuje památku na
čtyřicetidenní život vzkříšeného Vykupitele na
tomto světě, a končí slavnostním jeho vystoupením
na nebe. V době té zjevil se Pán častěji Svým
apoštolům, a zacházel s nimi způsobem přelaskavým,
aby víru jich utvrdil; rozmlouval s nimi 0 krá
lovství Božím na zemi, poučoval jich a zasvěcoval
je v tajemství říše té. A proto i doba tato jest
naplněna radostnými ohlasy alleluja.

2 Na neděli druhou po velikonoci uka
zuje se Pán Ježíš v evangeliu jakožto dobrý
Pastýř ovcí Svých, a poukazuje ku bezpečnosti
i štěstí jich.
Aby ale mohl Pán Ježíš býti hlavou říše Své
na zemi i po Svém vystoupení na nebesa, po
třebuje viditelných a hodných zástupců; a prOto
k těmto poukazují epištoly druhé i třetí neděle.
3. Na neděli třetí po velikonoci odhaluje
Spasitel 7; evangeliu budoucí osudy říše Své na
zemi, v níž třeba skrze boje vejíti ku vítězství, a
skrze utrpení k trvalému oslavení. Za tou příčinou
tedy učí, že třeba světu se odcizovati, a za pou
hého poutníka na něm se považovati.
4. Na neděli čtvrtou po velikonoci po—
ukazuje Spasitel 7/ evangeliu k milostem s hůry,
jichž dostává se těm, kdo se skutečně na světě
za pouhé poutníky považují.
Sprostřcdkovatelem milostí těch jest ale Duch
svatý, Jenž bude i v apoštolích Pána ježíše oslavo
vati, i proti nepřátelskému jim světu jim po
máhati.

,
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5. Na neděli pátou po velikonoci líčí Spa
sitel ?) evangeliu poměr Svých věrných oveček
xk Otci Svému v nebesích, a tvrdí, že skrze víru
v Něho stávají se samy dítkami Otce nebeského
a dědici slávy jeho. Avšak i na světě již mohou
s Otcem nebeským důvěrně obcovati jako dítky
s otcem, a to při modlitbě.
Evangelium neděle této jest zároveň úvodem
ku následujícím prosebnjm čili křížovým dnům,
ano ukazuje moc a sílu dobré modlitby, povzbu
zujíc nás, abychom rádi a dobře se modlívali; a
veškeré potřeby, i duševní i tělesné, Bohu s dů
věrou předkládali, zejména také i za úrody zem
ské vroucně prosili.
Epz'štoly neděle čtvrtě z'pdte' poukazují

sou—

měrně k těmto myšlenkám, kterak třeba od světa
neporušeným se zachovati, a celý život tak zaři
zovati, aby byl jako nepřetržitou bohoslužboua
modlitbou.
6. Křížové dni velmi dobře připojují se ku
slavnosti nanebevstoupem' Pa'ně, ježto tak Církev,
jakožto tajemná nevěsta Spasitele, před Jeho vi
ditelným odchodem ze světa takřka všecky své
potřeby jemu na Srdce klade, aby se za vyplnění
jich u Otce Svého nebeského přičiňoval.
7. Také slavnosti pohodí velikonočního
krásně se řadí k oslavě Páně Tak slavnost zje
vení sv. Michaela archanděla (8. května), jakožto
slavnost anděla strážného řiše Páně; sv. Marka
(25. dubna), 57), apoštolů Filipa a Yakuba
(1 května), a sv. _?ana před branou latinskou
(6 května), jakožto slavnosti sloupů Církve Páně,
a svědků i učení jeho;

s'o. _*7ana Nepomuckého

(16. května), jakožto slavnost vznešeného svědka
a mučenníka za tajemství svátostní,
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Na neděli drýuhou po Velikonocích.
I.

Výklad epištoly.
1. V mravech svých na výsost výstřední
Nero dal 2 pouhé lehkomyslnosti hlavní město
nesmírné říše své, Řím, na mnoha místech sou
časně zapáliti, aby si mohl učiniti živý obraz
o požáru proslaveného města Troji, jejž básníci
živými barvami líčili. Když ale znamenal, že ho
Římané pro požár svého města ve velikou ne
náv'st, pojímají, svedl vinu činu svého na křesťany,
k nimž dosud byl snášelivým; a tvrdil, že oni
Rím zapálili ze zášti k bohům pohanským, kteří
v Římě uctíváni byli. A aby pomluva ta stala se
pravdě podobnější, začal Nero křesťany způsobem
nejukrutnějším pronásledovati a utráceti.
Sv. Petr, řídě toho času z Říma lodičku
Církve Páně, znamenaje, že pronásledování kře
sťanů z Ríma do celé veliké říše římské se roz
šiřuje, napsal věřícím v Malé Asii okružní list,

v němž je na nastávající pronásledování připra
vuje, a poučuje, jak by se v něm zachovati měli.
Dnešní sv. čtení jest výňatkem z tohoto listu
okružního. V tom povzbuzuje věřících k tichosti
a trpělivosti, a poukazuje k tomu, aby tak ná
sledovali příkladu Samého Spasitele, jaký nám On
při Svém utrpení dal. Píše:
»Nejmz'lejšz'! Kristus trpěl za nás, mím zů
staz'z'v příklad,

abyste následovali

slepě/í Yelza.<<

jako by řekl: Neníť služebník nad pána.
jestliže Pán náš trpěl, čehož jiného můžeme se
nadíti, nežli že i nám bude protivenství snášetiř
Slova ta jsou v souhlase s výrokem svatého
Pavla, jenž píše Timotheovi (11. 3, 12): »Všickni,

—3OI—
kdož chtějí pobožně živi býti v Kristu ]ežlši, pro
tivenství trpěti budou:; ovšem ne sice vždy od
ukrutných Neronů, ale od lidí bezbožných, kteří
jsou nepřáteli Božími, a proto vždy věrné ctitele
Boží s ochotou utiskujl.
I dopouští Bůh pronásledování na Své věrné,
bud aby v utrpeních jako zlato v ohni očištěni
byli; anebo aby jim dal příležitosti, aby si zá—
sluhy "své rozmnožili. Proto také dočítáme se v ži
votech svatých, že přátelé Boží vždy také utrpení
pro Boha milovali. Tak sv. Terezie říkala: »Ně
dám křížů a utrpení svých za všecky poklady
světa: ; a učinila heslem svým: »Bud trpěti, anebo
umřític. A sv. Magdalena z'Pazzi šla ještě dále,
a prosila Boha: »Nenech mne ještě umřlti; ale

nech mne pro Tebe trpětilc
2. Aby kníže apoštolů věřících tím snáze k ti
chosti a trpělivosti povzbudil, líčí jím nevinnost a
tichost Pána Ježíše, an píše:
>Kterýžt0 lzřz'c/zuneučinil, aniž jest nalezena
_! __lest?) ústa/z

75,110; [(terýžlo,

když Mu la'lz', ne

lá! ,' když trpěl, nehrozil; ale vydával se tomu,
jenž soudil Ho uespravedlivě.<<
To znamená: Kristus Pán byl bez všelikého
hříchu, tak že i nepřátelům Svým mohl položiti
otázku: »Kdo z vás bude Mne trestati ze hříchuřc
(jan 8, 46) A nikdo z hříchu Ho nevinil, poněvadž
nikdo na Něho hříchu nevěděl.
A On neodplácel zlé zlým, aniž si žádal, po
mstiti se nepřátelům Svým. Když Mu láli a Sa—

maritánem Ho nazývali, jenž ďáblem jest posedlý:
prostě odpověděl, že ďábla nemá. Když Ho bili,
jako jeden ze služebnlků Annášových, klidně
témuž odpověděl: »Mluvil-li jsem zle, svědectví
vydej o zlém; pakli dobře, proč Mne tepešic
Jindy při potupách i ranách docela mlčel, a vy
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dal se bez námitek v ruce nespravedlivého soudce
Piláta.
3. Když byl takto sv. Petr z tichosti a trpě
livosti Páně dovodil, abychom i my do šlepějí
Páně nastupovali, a v utrpení tichýmí a trpělivými
byli: poukazuje dále k nevýslovnému dobrodiní,
jež nám Spasitel skrze utrpení Své byl prokázal;
a bere si z toho novou příčinu ku povzbuzení,
abychom Ho tím snáze v utrpení následovali.
Píše:
»Kterýžto (Kristus Pán) lzřz'clzynaše Sám na
Sněm Těle vnesl na dřevo, abychom lzřz'clzůmze

mrouce, spravedlností živi byli; Yehož zsz'nalastz'
uzdravení jste.:
_
To znamená: On hříchy naše vnesl na dřevo
kříže; čili smrt, které my jsme za hříchy své za
sloužili, On podstoupil za nás na hrozném kříži,
aby za hříchy naše spravedlnosti Otce Svého za
dost učinil. Avšak tak nás veškerého spolupůso
bení ku spasení našemu nezbavil, nýbrž jen jako
věřitelem naším se stal, jemuž my jako dlužníci,
když nemůžeme splatiti všeho dluhu svého, po
vinni jsme skrze utrpení spláceti aspoň tolik, kolik
můžeme.
Chceme-li se tedy utrpení Syna Božího
účastnými státi, a odpuštění hříchů svých dojíti:
musíme hříchům odumírati; ve svátosti pokání
jich se zbavovati; nesmíme jich více páchati;
nýbrž musíme naopak spravedlivě žíti; a tresty,
kterých na nás Bůh dopouští, s odevzdaností do
vůle Boží a v duchu pravého pokání přijímati.
A to tím více, ježto >zsinalostí Páně uzdravení
jsmec; čili že On skrze rány, modřiny, bolestné
pruhy na Těle Svém to způsobil, že my, od
hříchů na duchu zranění, byli jsme zhojení a
k novému životu přivedeni.
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4. Svatý Petr nechce jen takto věřících k ti
chosti a trpělivosti přivésti, ale ještě více si žádá:
aby totiž věřící, jako Kristus Pán učinil, netoliko
zlé snášeli, ale i za zlé dobrým se odpláceli, a
tak Jemu podobnějšími se stávali. A proto připo
míná věřícím b_ídnýstav, v kterém se před Kristem
nacházeli; a onen utěšený stav, do něhož skrze
utrpení Kristovo uvedeni byli, an dokládá:
»Bylz'jste zajistč jako ovce, blaudz'ce; ale nyní

obrácení jste k pastýři a biskupu duší vašichc
jakoby řekl: Dříve podobali jste se stádu
ovčí bez pastýře, jež nemá potravy ani ochrany
proti dravcům. Pokud jste totiž vězeli v bludech,
neznali jste pravdy, a záhubě věčné šli jste vstříc.
Od té doby ale, kdy přišel Kristus Pán na svět,
a život svůj položil za vás, přijal vás do ovčince
Církve Své, postaral se vám o potravu duševní, a
vysvobodil vás od hrozící záhuby. On Sám jest
Pastýřem duší vašich neviditelným; ale v Církvi
ustanovil i viditelné zástupce Své, biskupy a
kněze, pod vrchní správou náměstka Svého, aby
vám chléb slova Božího lámali; zhřešivší s Bohem
smířili; ve svátostech vás posvěcovali; při nekrvavé
oběti mše svaté neskonalé zásluhy z krvavé oběti
Páně na kříži vám přivlastňovali.
Z toho ovšem plyne: Jestliže Kristus Ježíš
tolik pro nás vytrpěl i vykonal, z lásky k nám,
abychom i my zase z lásky i vděčnosti k Němu
kříže i utrpení tohoto života v tichosti i trpělivosti
snášeli; ba odpůrcům svým zlé dobrým spláceli;
tak Božskému Mistru svému vždy podobnějšími
státi se snažili; a s dobrým Pastýřem dobré ovečky
jednou i ve slávě Jeho spolu radovati se mohli. Amen.
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II.

Výklad evangelia.
1. V dnešním sv. evangeliu tvrdí o Sobě
Spasitel, že jest Pastýř dobrý, takový, jenž iživot
Svůj dává za ovce Své. Tak věru i učinil, a sice
způsobem nejhroznějším na kříži.
Kristus Pán má tedy péči o ovečky Své tu
nejupřímnější, nejlaskavějsi. Toho překrásný doklad
dává nám také zjevení se Jeho apoštolu, sv. To
máši.

Když témuž spoluapoštolové s radostí vypra
vovali, že za jeho nepřítomnosti Pán se jim zjevil,
s nimi mluvil, i jedl, nemohl tomu Tomáš uvěřiti,
takže až i prohlásil: Nevěřím; ba nemohu ani
vám všem uvěřiti, že by byl Pán ]ežíš tolik hrozně
ztýraný, zemřelý a v hrobě střeženém uložený,
opět živ. Vy jste zajisté měli jen nějaké vidění.
]á nemohu uvěřiti tomu, co vy mi vypravujete;
uvěřil bych jen tehdy, kdybych mohl vložiti

prst do ran od hřebů na rukou jeho; a kdybych
vložil ruku do otevřeného od kopí boku Jeho.
A když takto Tomáš v pochybnostech tonul,
& vzkříšení Páně pochopiti a uvěřiti nemohl,
ukázal se Pán náhle i jemu, u přítomnosti apo
štolů ostatních, a vyzval ho: »Vlož prst svůj sem,
a viz ruce Mé; a vztáhui ruku svou, a vpusť ji
v bok Můj; a nebudiž nevěřící, ale věřícílc
I uposlechl Tomáš rozkazu Páně, vložil prst

do ran jeho, vpustil ruku do boku Jeho, Pána
svého tedy ohmatal, a tak se přesvědčil, že On
skutečně nejen jako duch, ale i s Tělem Svým,
nyní oslaveným, stojí před ním. A přesvědčiv se
takto, klesl před Ním na kolena svá, a vyznal:
»Pán můj! a Bůh můjlc
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Představme si v duchu ten celý výjev, a pozo—

rujme, jaká naučení pro život bychom si z něho
vybrati mohli?
I tažme se tedy:
2. Proč by! Tomáš nevěřz'cz'm?
Přihodilo se jemu, že se mu rozum zatemnil,
a on ani samým spoluapoštolům, jichž upřímnost
přece za tříletého s nimi obcování seznal, nevěřil,
poněvadž -— nebyl s nimi, když se jim Spasitel
zjevil.

A podobně děje se i nám, že když opouštíme
společnost bohulibých spolubratří, a přestáváme
s nimi účastenství míti ve' společných modlitbách,
a při službách Božích, zejména ale v dny nedělní
a sváteční: počíná se rozum náš zatemňovati, a
my stáváme se přístupnými rozličným nepravým
učením; počínáme pochybovati o přísných soudech
Božích; o povinnostech svých oproti Bohu, k Církvi
Páně, i ku bližním svým; stáváme se pochybo
vači, až snad i odpadlíky a nevěrci!
Kdo se chce těch a takových smutných
konců vyvarovati, musí tedy rád ve společnosti
lidí bohabojných prodlévati, a z horlivosti jich
svou vlastní horlivost víc a více rozněcovati. Bůh
Sám stane se pak Pomocníkem naším v živé víře,
poněvadž tvrdí Sám Spasitel: »Kde jsou dva nebo
tři shromáždění ve jménu Mém, jsem — já upro
střed nich !:
Tažme se dále:
3. Yak se zachoval Spasitel k nevěřz'cz'mu
Tomáši ?
Tak, jak byl prohlásil, když o Sobě užil
podobenství, nazývaje se »Pastýřem dobrýmcl
Tomáš nevěřící stal se ovečkou zbloudilou.
Aby tedy tu ovečku zbloudilou, u víře slabou
zachránil, vyhledal jej Spasitel Sám, an po osm
Manna roku církevního.
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dnech, kdy poprvé byl se apoštolům všem zjevil,
z nenadání při zavřených dveřích ukázal se jim
podruhé, když i Tomáš mezi nimi dlel, před
tohotmse postavil, od něho na rukou i boku
ohmatati se dal, a tak nevěru jeho uzdravil.
Nemyslil si, jako by někdo po lidsku učinil:
»Však mohli-li všichni ostatní apoštolé uvěřiti;
proč by nemohl iTomáš? A nechce—livěřiti, po
nechám ho osudu jeholc ó, nikoli! takto ne—
smýšlí »Dobrý Pastýře, jenž i99 oveček nechává
v bezpečnosti, aby vyhledal jednu zbloudiloul
jediná ovečka, Tomáš zbloudilý, dostačila Pánu,
aby se apoštolům znova zjevil, a Tomáše z po—
blouzení jeho vyvedl.
Tak činí Spasitel vždy. Vzpomeňme si, jak
často inás hledal; skrze hlas svědomí ku návratu
z cesty zlé zval; skrze napomínání kněží anebo
dobrých přátel vyzýval, abychom opustili bludů
svých, pošetilosti své, nevěry své, a v pokoře
před Ním se sklánějíce, volali jako uvěřivší Tomáš:
»Pán můj, a Bůh. můjlc
Připomeňme si dále :
4. Za kterých okolností se Pán ?ežz'š Tamá—
šavi zjevil .P

Zjevil se jemu u přítomností ostatních apo
štolů. Proč asi? Aby oni byli svědky jeho obrá
cení, jako byli dříve svědky jeho nevěry!
A tak podobně nemáme se ani my styděti
za své pokání velikonoční; ale pohOršili-li jsme
koho řečmi, jednáním svým: vzdělávejme je svými
řečmi bohabojnými, a skutky v pravdě křesťan
skými! Sv. Marketa Kortonská tak velice želela
pohoršení svých, že i veřejně z hanebností života
svého se vyznávala, a všechny známé pro Boha
za odpuštění prosila.
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Sv. Tomáši zjevil se ale Spasitel před ostat
ními apoštoly i proto, aby jemu jako na sroz
uměnou dal: Této milosti nedostává se ti pro
tebe, a pronevěru tvou: ale pro společnost ostat—
ních apoštolů. Bůh právě rád přijímá přímluvy
Svých věrných, a udílí milostí mimořádných ku
prosbám nejen sv. nebešťanů, ale i milých přátel
Svých na světě. Tak když se Abraham přimlouval
za to, aby Bůh Sodomy se sousedními městy
nezahubil pro nepravosti jich: Bůh jemu slíbil,
měst těch zachovati, kdyby ve všech aspoň
10 spravedlivých nalezeno bylo. A posud až i ku
podivení našemu zachovává mnohá velká města,
ač hrozné neřesti se tam dějí, pro ty nemnohé
duše svaté, jež v nich buď v klášteřích, anebo
i ve světě žijíce, za slitování Ho prosí!
Konečně položme si otázku:
5 _?aký význam ma' nevěra sv. Tomáše pro
nás.?
Sv. Tomáš nestal senevěrcem ze zlého srdce,
ale v záchvatu bolestí, jíž pociťoval z hrozné
smrti Mistra svého. A stalo se zajisté jen“ dle
prozřetelnosti Boží, že apoštol ten na krátkou
dobu 11víře v Mesiáše zviklán byl. A proto také

dí sv. Řehoř Veliký: »Nevěra Tomášova mnohem
více nám prospěla, nežli víra ostatních apoštolů. <
Kdyby totiž ion snadno byl uvěřil, snad by po
zději byli povstali lživí učitele, a říkali by, že

apoštolé neviděli Pána i s Tělem jeho: ale jen
ducha Jeho; že tedy nevstal v pravdě z mrtvých
i s Tělem; a nevstal-li Sám, že tedy — ani nás
nebude moci jednou vzkřísiti, jak byl slíbil. Když
ale sv. Tomáš ihmatem se přesvědčil, že zjevivší
se Pán i Tělo Své opět má: pak vzata jest pří
čina ku všelikému pochybování se strany naší, a
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nám nezbývá, než vyznávati: »Pán můj, a Bůh
můjlc — a ovšem dle slov těch i žíti!
Nuže, tak také žijme, v Pána Ježíše s plným
srdcem věřme i doufejme, a lásku svou nezkrá
cenou jemu věnujme, aby i na nás se splnilo
slovo Páně: »Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvě
řililc Amen.

Na neděli třetí po Velikonocích.
[.

Výklad epištoly.
1. Dnešní čtení jest výňatkem z epištoly
sv. Petra, kterou on věřící v Malé Asii poučuje,
jak by se měli v protivenstvích pro víru zacho
vati. Poněvadž pohané ukrutností, jimiž křesťany
stíhali, omlouvali výčitkami, že prý křesťané roz
ličných zločinů se dopouštějí, a zejména vrchnostem
světským poslušnosti odpírají : napomíná sv. kníže
apoštolů věřících, aby v pravdě křesťansky žili,
vrchností světských ve všech věcech dovolených
ochotně poslušni byli, a tak nevěřících zahan
bovali.
Naučení tato týkají se ovšem netoliko kře—
stanů tehdejších, ale i nás. Poslyšme tedy, co a
jak píše sv. Petr! Dí:
»Nejmz'lejšz'! Prosím vás jako kostí a pout
níků-v, abyste se zdržovali od tělesných žádostí,

kteréž bojují proti dušix
Prvá povinnost věřícíchtedy jest, abychom
nehověli tělesným žádostem; ale abychom i v do
volených věcech byli zdrželivými, bychom se tím
více opanovati dovedli ve věcech nedovolených.
A aby nám tato ustavičná zdrželivost byla
snadnější, máme uvažovati, že tu na světě jsme
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jen jako hosti a poutníci, kteříž za maličko času
odtud odejdou, aby za skutky své přijali odplatu
věčnou.
Takovou zdrželivosti vyznamenávali se horliví
křesťané vždy. Tak zdržoval se sv. apoštol Jakub
masa, vína a lázní až do smrti své; a modlival
se, na kolenou kleče, tak vytrvale, že měl od kle
čeni kolena tolik tvrdá, jako velbloudi. Sv. ]an,
poustevník, po 40 roků nespatřil osoby druhého
pohlavi. Sv. Prokop, maje dosti statků pozem
ských, všeho dobrovolně se odřekl, vstoupil do
řehole v Břevnově, a odtud později odešel do
údolí, zvaného nyni svatoprokopského, aby tam
poustevničil. A když ho i tu Pražané počali vy
hledávati, odebral se do pustiny při řece Sázavě,
kdež až do smrti v dobrovolném strádání Bohu
sloužil.
A tak podobně máme v uzdu bráti žádosti
své tělesné i my; a sice netoliko žádosti těla,
aleji žádosti duše, pokud ony na odpor jsou zá
konu Božímu.
2. Ale ani tak ještě nestáváme se křesťany
dokonalými, když jen ničeho 'zlého nečiníme. Kdo
nemá dluhů, není ještě bohatým. Chceme-li du—
chovně býti bohatými před Bohem, musime také
dobré činiti, a sice proto, jak píše sv. Petr,
abychom
»abcoz/a'nz'své mezi pohany (a špatnými kře
sťany) majz'ce dobré, v tom, v čem utrhajz' nám,
jako zločincům, spatřujz'ce skutky naše dobré, ve
lebilz' Boha v den navštz'vem'c.

Tak se chovali prvi křesťané v pravdě. Když
císař pohanský Traian křesťany pro domnělé jich
zločiny krutě pronásledoval, zastal se jich spiso
vatel pohanský Plinius, jenž, života jich pozorovav,
takto císaři napsal: Křesťané chodí na úsvitě do
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shrOmáždění, tam se modlí, zpívají a se zavazují
ne k nějakým lotrovinám, ale k tomu, že zdržo
vati se budou smilstva, vraždy, krádeže, loupeže
i jiných nepravosti ; a že ve všech věcech dovolených
poslušnými budou vrchností. Císař svědectvím
tím pohnut, další pronásledování křesťanů za
stavil.
_,
A podobně máme se zlého vystřihati a dobré

kon'ati před lidmi bohaprázdnými i my. Tak za
hanbíme jich životem svým; a snad bez mnoha
slov dle vůle Boží mnohým pohneme, aby bez
božného života zanechal, nás v dobrém násle
doval, a Boha pak chváťil v den navštívení.
3. Když byl takto sv. Petr obecného naučení
všem věrným křesťanům udělil, předkládá pak ně
které předpisy zvláštní. Dotýkaje se poměrů pod
daných ku vrchnostem, píše:
»Podda'nz' tedy buďte ošelz'ke'mu lidskému zří
zem' pro Balzac; čili že Bůh tak velí; že Kristus
Pán řekl: »Dávejte, co jest císařovo, císaři; a co
jest Božího, Bohuc; a že Bůh bude jednou ne
poslušné poddané trestati. A tak, praví dále, pod

dáni budte
»bud'to králi, jako ne;?yššz'mu, nebo vladařům
(čili jeho náměstkům), jakož od něho poslaným
ku potrestání zločinců a ku pac/wale dobrých.
Nebo tak jest

vůle Boží, abyste, čim'ce dobře,

& mlčení přivedli

nevědomost

nemoudrých

lz'dz'.<<

Pohané pomlouvali křesťanů, že prý proto
nechtějí vrchností občanských poslouchati, že se
praví býti syny Božími. A byli v tom domnění
utvrzováni tou okolností, že židé tehdy proti
vládě římské rozličné pikle kuli, a častěji i revo
luci vzbudili; pohané měli ale křesťany za pouhou
sektu židovskou.
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Praví ( křesťané ale proti zákonitým vrch
nostem nikdy se nevzpouzeli, revolucí nedělali.
jen tehdy se nespravedlivým žádostem na odpor
stavěli, když vrchnosti žádali něco, co se Bohu
protiví, majíce na mysli výrok “svatých apoštolů,
kterého učinili oproti vrchnostem židovským, jež
jim zapovídali kázati o Kristu Ježíši. Tehdy zajisté
řekli Petr a jan jménem ostatních apoštolů:
»Suďte sami, zdali by to spravedlivé bylo, abychom
vás více poslouchali, nežli Boha? Nelzeť nám ne—
mluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.c A odpí—

rali vrchnostem dle rozkazu Páně, až si všichni
zasloužili i koruny mučennické.
Podobně dala se celá křesťanská, vítězná legie
sv. Mořice spíše porubati, ač by byla" mohla
odporem 'snadno zvítěziti, nežli aby poslechla
rozkazu císaře, a obětovala modláml A podobně

máme smýšleti i jednati i my, :jakažla praví
služebníci Bažz'c, a jakožto lidé »swbadm'c, čili
svobodnou vůlí od Boha obdaření. Nebo »svo—xx
bodným< býti neznamená tolik jako »nevázanýmc
býti: ale svobodným v pravdě jest, kdo se udr
žuje prostým hříchů; a tedy v mezích, jež jemu
Bůh zákony Svými dal, volně se pohybuje; a
přesvědčen jest, že na světě svobodným není
on sám, ale že svobodnými jsou ijiní, jichž práv
má tedy šetřiti, jako si sám přeje, aby zase jiní
šetřili práv jeho.
Kdo si svobodu vykládá v ten rozum, jakoby
ani Bohu, ani lidem ničím povinen nebyl, a mohl
naprosto činiti, jen co by se jemu líbilo, jako
hlásají u nás anarchisté a jiní bludaři našich dnů:
ten užívá dle slov apoštolských slova svobody
jen za »za'stěru elastic ; a jest v pravdě násilníkem,
tyranem, neznabobem.
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Dále nabádá sv. apoštol, jak bychom všichni
navzájem k sobě chovati se měli, an píše:
» Všecky ctěte; bratrstvo (to jest spoluvěřící
zvláště) milujte; Boha se bajte, krále zz uctz'wstz'
mějte/<
4. Posléze dává sv. apoštol ještě zvláštní na
učení lidem služebným.
Služebnými vlastně jsme všichni, ježto jeden
pro druhého pracuje. Papež sama sebe nazývá
»služebníkem služebníků Božíchc; ai panovník
každý povinen jest sloužiti svým poddaným
k jich blahu. Sloužiti není hanbou, když jest dě
díctvím naším po prvních rodičích rozkaz Páně:
>V potu tváře budeš jisti svůj chléb:; a když
Kristus Pán Sám, vtělený Bůh, z chudé Panny se
“narodil,chudého řemeslníka Josefa pěstounem Svým
učinil, a Sám jemu po 30 roků při práci po.
máhal. I jest tedy ta
»milost 7) Kristu ?ežzíšz', Pánu našem, aby
služebníci poddání byli pánům, netoliko dob?;ým
a mírným: ale_ také zěým, ve vší báznz', pro
Balm,<
až nás nebeský Hospodář z díla našeho na
světě povolá, aby nás jako věrné služebníky Své
přijal v odplatu do říše své v nebi. Amen.
Il.

Výklad evangelia.
' " Dnešní sv. evangelium líčí loučení se Pána
]ežíše s apoštoly, a uvádí poslední slova Jeho.
Apoštolové byli při nich zachváceni nevýslovnou
teskností, nemohouce toho pochopiti, že by jich
předobrý Mistr opustiti měl. Pán ježíš dává jim,
jako umírající otec synům svým, poslední napo
menutí, a snaží se, mysl jich slovy útěchy po
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vzbuditi. Pozastavme se při těch" jeho slovech;
neboť jsou i nám řečena.
Co tedy praví loučící se Božský Mistr apo
štolům Svým? Di:
1. »Amen, amen pravím .va'm: že vy budete
kw'leti a plakati, ale svět se bude mzda?/Mic
Slovy těmito vyjadřuje Spasitel veliký rozdíl,
jaký panuje zde na světě mezi lidmi v příčině
těch věcí, v nichž oni štěstí i blaženost svou vy
hledávají. Štastnými, ba blaženými chtějí býti
všichni lidé; ale jak různé jsou cesty, po kterých
za svým štěstím se shánějí! Jedni plesají; jiní bě
dují a lkají. Jedni vyhledávají blaženosti své na
cestách růžových; kdežto jiní blaženosti své docí
liti chtějí na cestách trnitých!
V Písni Šalomounově prohlašuje král, že se
za šťastného bude pokládati, když bude moci
nazývati svou nevěstu sličnou a milovanou; a
sv. Alexius opouští v den svatby své se sličnou
a bohatou nevěstou tuto družku, aby šťastným
býti mohl bez lásky její!
Bohatý král Krésus považuje sebe za štast
ného, že může pohlížeti na hromady pokladů
svých; a sv. František Serafmský, všeho bohat
ství dobrovolně se odřeknuv, hledá štěstí své
v oděvu žebráckém!
A tak děje se vesměs ve světě. Synové to
hoto světa litují těch, kdož se radovánek jejich
zdržují, raději v úkrytu práce své konají a Bohu
slouží. A věrní služebníci Boží zase s politováním
pohlížejí na světáky, kteří vratkým radostem to—
hoto života lehkomyslně se odevzdávají, srdce
svého jimi nenasycují, při tom veliké zodpověd
nosti za hrobem, a snad i věčné záhubě své
vstříc spějí!
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2.

Odkud

šlení lidí ?

pochází

tento rozdíl ve smý

Rozdíl ten vylíčen jest ve slově Spasitelově:
»Malz'čkm.
.
»Co jest to?: tázali se učenníci Páně, »že

praví: Maličko? Nevíme, co praví.:
A tak se to má i s námi. Poněvadž jeden
druh lidí tomuto slovu »maličko: nerozumí,
anebo si ho nevšímá: raduje se z věcí, které
příčiny k radosti pravé nezavdávají. A poněvadž
jiný druh lidí slovu »maličko: dobře rozumí, a
dle poznání svého také žíti se snaží: proto z věcí
pomíjejících a malicherných se neraduje, ano bě—
duje nad těmi, kdož se z nich radují!
ó, kéž bychom my dobře pochopovali vý
znamu slova »maličkm! Vše, co na světě jest,
trvá jen maličko, jen kratinkou dobul Raduje se
tedy král z milované a sličné nevěsty své jen
»maličkm, jen krátkou dobu; pak ale přijde 2 ne—
nadání smrt, milou družku života jemu odejme,
a krátká jeho radost ze šťastného spojení je

ta taml

Opustil-li tedy sv. Alexius bohatou a sličnou
nevěstu svou v den svatby, a opustil-li i milé
rodiče své, aby ve vzdálených krajinách Bohu
v ústraní sloužil: zdá se, že život bezradostný a
smutný vyvolill Ale jen >maličkoc, jen na krátce

jest zármutku jeho; a on po krátkém strádání
vchází u Otce svého nebeského v nevýslovnou blaže
nost, jež potrvá beze všeho konce, věčně!
Když tedy nás láká svět se svými krátkými,
vratkými a pozlátkovými radovánkami i požitky:
pamatujme na to jediné slůvko »maliěkm; a
snadno žádostivost svou přemůžeme, mysli své
od krátkých rozkoší odvrátime, a k nehynoucím
obrátíme! A když rozličné bolesti, útrapy a kříže
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na nás doléhají, a snad nesnesitelnými býti “se
nám zdají: pamatujme opět na to slovíčko >ma
ličko: ; maličko jen času uplyne. a jestli jsme
Bohu věrnost zachovali, On Sám všelikou slzu
setře s očí našich, a za krátké utrpení udělí bla
ženost neskonalou, věčnou.
3. Uvažme konečně, jaký význam mají slova
Spasitelova, jimiž chtěl zarmoucených učenníků
Svých potěšiti? Řekl jim: »Vy pak se budete
rmoutitz'; ale zármutek váš praměm'se z)radostc
Vidouce všeliké radovánky světáků, a pozo—
rujíce mnohé vnady při tvorech Božích na zemi,
snad se při nich pozastavujeme, a zármutek chce
se vlouditi v srdce naše. Snad někdo prořekne, a
jiný aspoň povzdechne si v srdci svém, ve slova:
»Hlel jak ten či onen člověk má mnoho jmění,
slávy, pochlebování, důstojenství mezi svými spolu
občany; a přece jak málo za to slouží Bohu, a
dbá o přikázaní ]ehoh
Ale uvažme jen o tom »maličkoc, a o zaslí
bení Páně, že zármutek jeho milých obrátí se
v radost. Uvažujme o statcích nebeských a věč—
ných, kterých Svým věrným uděliti slibuje Sám
Bůh: a pak se snadno ve své krátkozrakosti po

známe; snadno ipochopíme, že veškeré statky
pozemské, jež se nám při bližních lesklými býti
zdají, jsou věcmi jen nejistými a vratkými; se
známe, že mnoho pozemských statků působí jen
mnoho těžkostí i starostí, a že jich bez bázně a
soužení ani míti nelze!
. ó nechtějme ve štěstí pozemském pyšnými
býti, když vše na světě jen tak »maličkoc a na
krátce trvá. Nechtějme ale také při křížích a sví
zelích tohoto života malomyslněti, když víme, že
bez dopuštění Božího ani jediný vlas s hlavy
naší nespadne; když víme, že Bůh skrze utrpení
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na světě, jako zlato v ohni nás čistí; anebo nám
skrze ně jen příležitost k novým zásluhám dává.
Ale i v dobrých i v nepříjemných věcech Bohu
věrně služme, a bližních svých ku věrné službě
Boží povzbuzujme: aby po bojích tohoto života,
bez nichž nikdo vtom slzavém údolí nežije, ina
nás vyplnila se slova těšícího Spasitele: »Ma—
ličko - a zármutek váš obrátí se v radost:, a
sice v radost i blaženost věčnou. Amen.

Na neděli čtvrtou po Velikonocích.
I.

Výklad epištoly.
1. Slovo Boží připodobuje se zhusta světlu
slunečnímu, a právem. Nebo jako slunce jasnými
paprsky svými osvěcuje ty, kdo před ním očí
svých neuzavírají : tak i slovo Boží osvěcuje rozum
lidský vznešenými pravdami všem, kdož se jim
svévolně neuzavírají. A jako slunce zahřívá ty,
kdo ve světle jeho kráčejí: tak i slovo Boží roz—

něcuje ku ctnosti a spravedlnosti všechny ty,
kdož je s ochotou a rádi přijímají. Tot také
smysl slov sv. Jakuba v dnešní epištole, píšícího?
»Nejmz'lejlší! Všelike' dání výborně, a všeliký
dar dokonalý : lzů7y jest, sestupu/'e od Otce světel,
u Něhož není proměnění, ani stínu změny.:
Slovy těmi jakoby sv. jakub řekl: Bůh jest
Sám v Sobě svrchovaně dobrý a dokonalý; a
z Něho jako z pramenu pochází vše dobré, kde
koli se nachází. On jest původem všelikého světla,
pozemského i duševního; totiž pravdy, ctnosti
/i milostí, jichž tvorům rozumným udílí. Ale Bůh
neproměňuje se jako slunce, jež jednou jasně
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svítí, a po druhé za mraky se skrývá: nýbrž On
zůstává vždy Tentýž beze změny. A proto cokoliv
věrným Svým rozdává, vždy stejně výborným a
dokonalým jest, ať jsou to již dary tělesné, jako
zdraví i sily těla a statky pozemské — anebo
dary duchovní, jako věrná pamět, bystrý rozum,
svobodná vůle — anebo aťjsou to příležitosti ku
vzdělání ducha; pečliví rodiče i pěstouni; anebo
vnitřní vnuknutí a řízení osudů našich.
2. Jestliže ale všechny dary výborné „konečně
od Boha pocházejí, tut povstávají nám z nich
také i povinnosti. A jaké?
Přede vším, abychom Bohu za ně, seč jen
můžeme, vděčnost svou na jevo dávali slovy,
říkajíce jako žalmista Páně: »Co jest člověk,
ó Pane! že jsi jeho pamětliv? Učinils ho málo
menším andělů, slávou &ctí korunoval jsi jej nad
dílem rukou Svých. Cim se odplatím Hospodinu
za všecko, co učinil mi?: Skutkem ale dáváme
nejlépe vděčnost svou Bohu najevo tím, když
darů Jeho náležitě užíváme k tomu, k čemu nám
jich udělil; totiž pro jeho větší oslavení, a sobě
i bližním. svým ku prospěchu a spasení.
Připamatujíce si dále, že všechny dary dobré
od Boha jsou, učme se z té okolnosti náležité
pokoře. Pozorujeme-li nějaké přednosti při sobě,
kterých se snad jiným lidem nedostává, nechtějme
se pro ně nad jiné lidi vynášeti, ale dle pravdy
s ochotou vyznávejme: Cožkoli dobrého při sobě
mám, toliko s hůry, od Otce světel mám; co
mého jest, jsou jen křehkosti a poklesky mé, kte—
rými ovšem chlubiti se nebylo by ku chvále, ale
ku pohanění. Bohu Samému patří čest a sláva
z každého daru výborného.
3. Ze ale v pravdě všeliké dary výborné od
Boha pocházejí, dokazuje sv. apoštol z toho, že
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nás Bůh na křtu svatém znova zplodil, od hříchu
očistil, a jako nová stvoření ku životu věčnému
posvětil. Píše takto:
»Neba dobrovolně zplodí! nás slovem pravdy.
abychom byli počátek nějaký stvoření fře/zac
Tohoto nesmírného dobrodiní jsme si na
Bohu ničím nezasloužili; nýbrž On nám je pro—
kázal z pouhé dobré vůle a milosti Své, abychom
z množství pokolení lidského byli takřka prvoti
nami. A ač dojista nesčetná jsou dobrodiní, jež
nám Bůh každého dne na duši i na _těle proka
zuje: není přece žádné vyšší toho, že nás vy
koupiti, a na křtu svatém vykoupení toho účast
nými učiniti ráčil. Nebo co by nám jinak pro
spěly všechny statky a požitky tohoto světa,
kdybychom vykoupení nebyli, a života věčného
a blaženého dosíci nemohli? Bez vykoupení rodilí
by se lidé na svět jen pro svou záhubu věčnou!
4. Jsme-li ale skrze křest svatý znovuzrození,
a ku blaženosti nebeské povoláni, jest další naší
povinností, abychom i také tak žili a smýšleli,
jak se na křesťany sluší. Sv. Jakub uvádí nám
těchto „křesťanských povinností na mysl slovy:
»Budíž pak každý člověk rychlý !&slyšení,
ale zpozdilý k mluvení, a zpozdilý ku hněvu.
Nebo hněv muže nepůsobí spravedlností Boží.:
Stávalo se v křesťanských shromážděních
Církve prvotní nezřídka, že mnozí prostořecí kře
sťané při výkladu Písma svatého kazatelům rádi
do řečí vskakovali a je mistrovali, aby svou
vlastní domnělou moudrost ukázali. A takovéto
lidí má sv. Jakub na zřeteli, když nabádá: »Budiž
každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý
k mluvení.: A poněvadž takovíto lidé ukvapení a
popudliví odporem snadno ku hněvu svésti se
nechali, proto varuje sv. jakub před hněvem, udá
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vaje za důvod, že »hněv spravedlnosti Boží nepů—
sobie; čili nevodí k tomu, čeho Bůh po sprave

dlnosti od nás-žádati může: ale zavádí člověka
k rozličným nešlechetnostem.
Toto napomenutí sv. apoštola platí ovšem
až podnes, zvláště všem mladým a nezkušeným
lidem, aby byli rychlí ku slyšení a ponaučování,
ale zpozdilí k mluvení; neboť jak učí mudřec
Starého Zákona (Přísl. 10, 19.): »Mnoho mluvení
nebývá bez hříchu; kdo pak zdržuje rty své,
opatrný jest.< Proto také dal nám Bůh dvě uši
k slyšení, a jen jedna ústa k mluvení, abychom
více slyšeli, nežli mluvilil
Proto také všichni ti, kdož v křesťanské
dokonalosti vycvičiti se chtějí, mlčení zhusta si
ukládají a pilně je zachovávají. Tak příkladně sv.
Basil Veliký zachovával v klášteře mlčení po tři
nácte let, oddav se čtení Písma svatého a mo
dlitbě. Sv. Arsenius zachovával vždy velikou
mlčelivost. Když se ho bratři jeho jednou tázali,
proč tak málo mluví, odpověděl: »již častěji jsem
litoval toho, že jsem mluvil; ale ještě nikdy neli
toval jsem toho, že jsem mlčel!
Také hněvem nemáme se dávati uchvátiti.
Pokud rozčílení trvá, nemáme mluviti ani čehos
činiti, poněvadž hněv rozum zatemňuje, tak že se
v hněvu snadno něčeho dopustíme, čehož později
trpce pykati musíme.
5. Posléze napomíná sv. Jakub věřících, čeho
by se měli zvláště vystříhati, a co činiti, an píše:
»Pročež advrlznouee vše/ikea nečistatu a kaj
nost zlosti, s tichosti přijímejte svaté slovo, které
může spasz'tz' duše vaše. <<

To znamená: Jste-li tedy v Kristu nová stvo
ření, hleďte i nový, křesťanský život žíti; plevel
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z role “duši svých vyklízeti; slovo Boží jako slmě
Boží do srdci svých zasévati; abyste vydali jednou
výborné ovoce pro život věčný. Amen.

ll.

,;

Výklad evangelia.

1. Dnešní čtení svatého evangelia jestiť části
řeči Spasitelovy po poslední večeři, kterou chtěl
apoštoly, nejvěrnější přátele své, připraviti na smrt
Svou. A poněvadž věděl, že je tak velice zarmoutí,
snažil se jich potěšiti tím způsobem, že jim v ná
hradu za Sebe slíbil seslati Utěšitele Ducha sv.,
Ducha pravdy.
O Duchu svatém ale tvrdí, že, až přijde,
trestati bude svět, totiž zlé lidí, ze tří věcí, a
to: ze hříchu; ze spravedlnosti; a ze soudu.
A udává i příčiny. Proč?
a) Trestati bude svět ze hříchu, a sice z toho
hlavně, že v Něho neuvěřili, čili věřiti Jemu ne

chtěli, ač nesčíslnými zázraky dokazoval, že jest
od Boha poslán.
b) Trestati bude Duch svatý svět ze sprave—
dlností, t. j. osvědčí spravedlnost Ježíše Krista
novými zázraky, zejména slavným vzkříšenim a
nanebevstoupením Jeho, z nichž bude patrno, jak
spravedlivým byl On; a tedy jak nespravedlivě
chovali se k Němu ti, kdož za hříšníka Ho měli,
a proto svatým slovům Jeho viry odpírali. Ibude
pak v nebi po pravici Boží přebývati věčně, tak
že Ho apoštolé na tomto světě více zřiti ne—

budou.
c) Trestati bude Duch svatý svět ze soudu,

t. j. ukáže světu nespravedlivý jeho soud, že při
držuje se i na dále strany lháře a podvodníka od
počátku, totiž ďábla, ač Pán Ježiš dokázal, že moc

—321—
jeho nad člověčenstvím zlomil, an dábly pouhým
slovem vymítal; a z mrtvých povstav, ukázal, že
moc má i nad smrtí, kterou ďábel skrze svedení
prvních rodičů na svět byl uvedl.
Krátký rozum slov těch jest: Duch svatý
usvědčí zlé lidi zevnitř skrze kázaní apoštolův
a jich dědicův; uvnitř skrze hlas svědomí, osví
cení rozumu a jiné dary: že žijí v hříšné nevěře,
nedbají křesťanské spravedlnosti, a soudí neroz
umně i svrchovanou měrou nespravedlivě.
2-. Povšimneme-li si my zejména toho posled
ního soudu Ducha svatého, musíme doznati, že
i my sami soudu i odsouzení Duc/za Svaté/zo pro
padáme, poněvadž posuzujeme tak často bez do
statečné příčiny, čili apovážlz'vě; také bez povin—

nosti ku posuzování, čili nepovolané; a proto i ne
spravedlivě, a tudíž i hříšně.
I jest úžasno, jak lzřz'ch apova'žlz've'lzaposuzo

vání blz'žuz'clzhrozně je:! rozšířen. již svatý ]an
Zlatoústý tvrdí: »Nesnadno nalezen bývá člověk,
jenž by se opovážlivým posuzováním neprohře
šovallc A sv. Augustin tvrdí, že většina lidí této
neřesti hoví; že jeden na druhém jen chyby vidí,
je posuzuje, ale sám od nikoho. posouzení snésti

nemůže!
Toto opovážlivé posuzování bližního _podobá
se prachu, jenž,i do nejstkvostnějších pokojů
vniká, všude se usazuje, lesk obrazů, zrcadel

i zlatolištů znešvařuje. Opovážlivé posuzování po—
dobá se i kouři, jenž všemi dveřmi se prodírá,

a příbytky lidské odporným zápachem naplňuje.
Nebo projděme města i říše, prohlédněme paláce
i chatrče, oblédněme se ve společnostech mezi
lidmi nejvyšších inejsprostších stavů: všude s hrůzou
seznáme, že naplněny jsou pomluvami, utrháním
na cti, nespravedlivým posuzováním, z nichž vzni
Manna roku církevního.
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kají nepřátelství, sváry, hádky, urážky, rvačky
v malém, i hrozné války ve velkém, jež celé
národy rozdvojují, a o blahobyt i štěstí olupují.
3. Ohlédněme se jen v životě vůkol, a po
známe nesčetných k tomu dokladů. Tu se při—
kladně něco ztratilo. Hned se řekne najisto, že
to zabrala služka anebo ta neb ona sousedka,
kdežto pravý zloděj jest kdes. Ta neb ona dívka
ukáže se na ulici v slušnějším šatě. Ihned dotknou
se jí jedovatí jazykové, a beze vší příčiny tvrdí,
že jest pyšná, marnivá záletnice; a kdo ví, kdo
jí té parády nakoupil, a zač? Kdežto ona z oprav
dových úspOr svých pořídila si kousek slušnějšího
oděvu, v němž by návštěvy udělala u Boha
v chrámě, anebo u svých příbuzných anebo dobro
dincůl Ten neb onen měšťan znám jest jakožto
zámožný; ale hned nachází opovážlivých soudců,
kteří za jisté vydávají, že majetku svého podvodem
nabyl; kdežto on byl v pravdě přičinlivým, dů—

vtipným i šetrným, atak jmění poctivě nabyl,
anebo ho třeba z části i zdědil. Toho onoho
zneuctívají, že prý jest lakomec a nenasyta, po
něvadž záhy ráno vstává, a pozdě do noci pra
cuje; kdežto on jen poctivě se přičiňuje, aby na
stará kolena nikomu na obtíž nebyl; anebo aby
dítkám svým, jež mu Bůh na vychování svěřil,
slušné živobytí zaopatřil; anebo také, aby i slu
žebným svým v práci, počestnosti, šetrnosti dobrý
příklad dal. A tak podobně.
4. Kdo ale takto opovážlivě bližního po
suzuje, o tom učí sv. Dorot/zeus, že činí se jako
vševědoucím Bohem, Jenž jedině zkoumá i znám
srdce i ledví naše, Ba, takový opovažuje se více,
nežli Bůh, poněvadž Bůh jen skutečného hříšníka
odsuzuje, kdežto opovážlivý posuzovatel, od ni
koho povolán nejsa, jako na soudnou stolici
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zasedá a odsuzuje bližního i nevinného a ne
spravedlivě. A proto posuzování bližního bezpří
činy a bez povolání, jaké mají vrchnosti nad pod
danými, rodiče nad dítkami, hospodáři nad čeledí,
jestit velikou neřestí, velikým hříchem proti lásce
i spravedlnosti oproti bližnímu; a propadá tedy
soudům Ducha svatého.
Za příčinou tou varuje tedy Spasitel: »Ne
sudte dle tvářnosti (čili dle pouhého zdání), ale
spravedlivý'soud sudtelc (jan 7, 24) Nechtějte
viděti smítka v oku bratra svého, a neznamenati
břevna ve vlastním oku svém! >Neboť jakým
soudem souditi budete, takovým budete souzeni;
a jakou měrou měřiti budete, takovou bude vám
zase odměřeno la (Mat. 7, 2.)
, Lidé spíše věřívají o bližních Špatným věcem

na pouhé bezdůvodné vypravování: nežli věcem
dobrým, byť by jich kdo i přísahou stvrzoval.
Prozrazují tak zkažené srdce. My ale slyšme, čemu
učí svatý apoštol Páně jakub (3, 2) : >Ve mnohém
zajisté klesáme všichni. jestliže kdo ve slově ne
klesá, tenť jest (teprve) muž dokonalý.:
To by si tak měli dobře zapamatovati všichni
ti, kteříž po měsících, ba snad po letech k svaté
zpovědi přicházejí, a pak tvrdí, že na sobě hříchů
nemají! Kolik jen opovážlivých posuzování bližního
si asi za dobu tu dovolilil Kolikrát za dobu tu
nectně dotekli se působení kněze, vrchností du
chovních i světských! Kolikrát odsoudili bez přl
činy jednání svých domácích i lidi neznámých!
A budeme-li dle přípovědi Páně musit počet klásti
již ze slov jen zbytečných a neužitečných: mnoho—li
odpovídání budou míti teprve Opovážliví posuzo

vatelé!
\
5. jistého poustevníka obžalovati chtěli spolu—

bratři jeho u společného představeného. Ten, do
*
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zvěděv se o tom, přišel do středu jich, maje na
zádech velůcý pytel písku, a v ruce misku se
štipcem písku. Když se ho tázali, co by to mělo
znamenati, řekl: Své veliké i četné hříchy nesu
na zádech, t. j. zapomínám na ně; a malé hříchy
bližních nesu před očima svýma, a chci je posuzo
vati. Žalobníci porozuměli smyslu slov těch a odešli
zticha, dále nežalujíce. Každý vzpomněl, že jest lépe
dříve mésti před prahem vlastním, než před cizím.
Tak, nejmilejšíi čiňmež i my. Při svaté zpo—
vědí velikonoční vyznejme se ze všeho opovážli
vého i hříšného posuzování bližního, čímž jsme
snad mnoho nepřátelství a hoře způsobili. Snažme
se chyb i následků jich odčiniti; budoucně na
padené cti bližního, zejména nepřítomného, se ují—

mati; na dobré stránky jeho poukazovati: abychom
při soudě Ducha svatého obstáli, a \za odplatu
věrnosti své jednou do radosti věčné přijati býti
si zasloužili. Amen.

Na neděli pátou po Velikonocích.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní svaté čtení jest výňatkem z epištoly
sv. Jakuba, v které týž dává spasitelná naučení,
jak bychom slova Božího netoliko s ochotou při
jímali, ale také život svůj dle něho zařídili.
Napomenutí to jest velice důležité, poněvadž
protestanté, čili křesťanští odštěpenci tvrdí, že »sa
motná vírac, bez skutků dobrých, spasiti může;
ano jeden ze lžiproroků, Martin Lutr, až i epištolu
tuto ze svého »Písma svatého: vyhodil, že příliš
proti učení jeho svědčí.
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Ale jest i mnoho katolíků, kteří se domní
vají, že stačí toliko katolíkem slouti, a netřeba
také i katolicky žíti! I píše těm sv. Jakub takto:
>Nejmz'leylřz'l Buďtež činitelé slova, a ne pa—
sluclzačz' tolika, alelama'vajz'ce sami sebem

Ze" slov těchto patrno, že nestačí slovo
Boží toliko slýchati, ale že třeba také dle něho
žíti. Kdo tak nečiní, klame se sám, ježto si slibuje
budoucí odměnu v nebi, které se mu ale nedostane.
Praví zajisté Pán: »Ne ten, kdo mi říká: Pane,
Pane! (tedy křesťanem, a Mým poddaným býti se
praví), vejde do království nebeského; nýbrž ten
vejde do království nebeského, jenž činí vůli Otce
Mého, Jenž jest v nebesích !:
Také o Spasiteli Samotném dí Písmo, že
»činil i učillc Tedy napřed po 30 roků vůli Otce
nebeského co nejdokonaleji plnil, a teprve poslední
tři roky pozemského života Svého také slovem
vůli Otce Svého hlásal. A tak podobně máme
i my víru svou v Boha osvědčovati napřed skrze
věrné plnění přesvaté vůle Jeho, ježto by jinak
i o nás platilo, co napsal miláček Páně v prvé
své epištole, a kapitole druhé: >Kdo praví, že
Boha zná, a přikázaní Jeho neostříhá: lhář jest,
a pravdy není v němlc
_Co tedy platno běhati od kostela ke kostelu,
z jednoho kázaní na druhé, když kdo po deset
a dvacet roků beze všeho odporu v těch samých
chybách dále trvá?
Jestliže však již ten, kdo jen slovo Boží slýchá,
ale jím se v životě neřídí, sama sebe klame, a ži
vota věčného nedojde: jaké hrozné odplaty do
stane se teprve těm, kdo se nepřáteli stávají těch,
kdož jim pravdy Božské hlásají, a je za tuto dobrou
službu jen tupí a pronásledují?
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2. Ze nesluší se, slovo Boží toliko slyšeti, ale
že třeba také jím se říditi, vykládá sv. jakub dále
skrze podobenství takto: »?estlz'že kdo posluchač
slova, a ne činitel: teu jiřz'rovuán bude muži, spa
třujícímu obličej uarozeuz's'oe'lzov zrcadle; i 0211led!
se a odešel, a hned zapomněl, jaký by byl.<
Zrcadlo ukazuje věrně podobu těla tomu, kdo
před něj předstoupil; a slovo Boží ukazuje nám
věrně podobu, v které duše naše se nachází. Jako
však muži, jenž se zběžně do zrcadla po tělesné
podobě své ohlédl, ale rychle na postavu svou
zapomněl, nic pohlížení tak'ové neprospělo: tak
neprospívá také člověku na chvíli viděti obraz
duše své v zrcadle pravde Božích, když rychle na
nedostatky své zapomíná, a slovem Božím se
neřídí.
Spíše máme činiti, jako činí marnivé ženy.
Vzhlížejí se rády v zrcadle, a pak rychle na sobě
napravují, co by je hyzdilo A tak máme i my
ve slovu Božím se vzhlížetí; pozorovati, co duši
naši hyzdí, a toho odstraňovati, rychle se po
lepšovati.
Tak činili všichni světci. Sv. Antonín pou
stevník příkladně slyšel jakožto jinoch v kostele
předčítati slova Spasitelova: »Chceš—libýti doko
nalým, prodej vše, co máš, rozdej chudým, a
budeš míti poklad v nebi.: Iřekl sám sobě: Do
konalým býti musíš, chceš-li míti velikou odplatu
v nebi. Tedy zachovám se dle rady té. I prodal
skutečně veliké statky své, rozdal vše chudým, a
následoval Spasitele v chudobě, poslušnosti a cud
nosti až do vysokého stáří.
3. Pošetilcem jest tedy ten, kdo se vzrcadle
slova Božího vzhlíží, ale nenapravuje se; naopak
ale chválí sv. jakub toho, kdo slovo Boží rád
slýchá a ostříhá. Píše:
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»Ale kdo by vzklčdl v dokonalý za'kon svo
body, a zůstal by ?) ne'm, nejsa zapomz'navý po

sluchač, ale činitel skutku: ten blahoslavený bude
?) skutku svému: čili obdrží blahoslavenství

v- ne—
besích za jednání své.
>Zákonem dokonalým: nazývá tu sv. Jakub
Zákon Nový, Zákon Pána ]ežíše, jenž k dokona
losti nás přivádí, když se jím řídíme. Nazývá ho
také >zákonem svobodyc, poněvadž Zákon Páně
sprostil nás jha obřadů starozákonných, osvo
bozuje od otroctví hříchů, a činí z nás svobodně
dítky Boží.
jest tedy ke spasení zapotřebí, slovo Boží
i slyšeti, i dle něho život svůj zaříditi.
4. Ale dle čeho poznáme, že skutečně dle
slova Božího žijeme?
Ukážeme to trojím způsobem; když totiž
předně pozornými budeme na své řeči; když za
druhé konati budeme skutky lásky k bližnímu;
a když za třetí libovati si budeme v čistém, svatém
smýšlení. Sv. apoštol jakub vyjadřuje se v příčině

té takto:

»de-lz' se “pak komu z nás, že jest na'božný,
a nepojz'nza'?) uzdu jazyka soe'ko, ale svodz' srdce
sve', lo/zo marne' jest náboženstm'.<
a) Pravá nábožnost vtom záleží, _,že Boha

uznáváme jakožto Pána svého, a všude a ve všem,
vnitř izevnitř jemu podvolovati se snažíme. Kdo
nebere v uzdu jazyka svého, a tedy lže, pomlouvá,
na cti utrhá, se rouhá, necudné řeči mluví, sváry
rozsévá; zkrátka nad řečí svou nebdí: ten Boha
jakožto Pána svého nectí, a toho nábožnost jest
tedy marná a—ničemná.

,

b) V pravdě nábožný křesťan poznán bývá
tedy dle toho, že v uzdu pojímá jazyka svého;
mluvívá jen to, co jest pro čest Boží, ku vzdělání
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i potěšení bližního; a varuje se v řeči všeho, čím
by Boha urazil, a bližního pohoršil.
Bohulibý křesťan poznává se ale dále také
z toho, že činí skutky bohulibé, jak učí sv. Jakub,

an píše:
»Náboženstvz' čisté a neposkvrněné u Boha
a Otce jest tota : Navštěvovati sirotky a vdovy
v sauženz'clzjejich.:
Židé v dobách sv. apoštola konali ještě své
slavné bohuslužby, a na těch si zakládali; pohané
konali tehdy slavné oběti svým nepravým bohům,
a těmi se honosili. Křesťanům radí sv. Jakub, aby
se honosili zvláště svou láskou k bližnímu; aby
milosrdenství konali zejména sirotkům a vdovám
takovým, jichž živitelé byli od židů nebo pohanů
pro věrné vyznávání víry Kristovy umučení. A sice
mají tak činiti z lásky k Bohu, a pro odplatu
u Něho.
Tak jednali praví křesťané vždy a všude:
svátosti přijímali, modlitbu milovali, oběti mše
svaté rádi obcovali, posty zachovávali, ale i bliž
ním dobře činili pro Boha. Sv. František Seraňnský
rozdal veškeren majetek, a sloužil Bohu v dobro
volné, největší chudobě. Sv. Vavřinec rozdal po
klady, a pak položil i život svůj v hrozné smrti
na rožni ohnivém. Pohané, pozorujíce, jak kře
sťané navzájem dobře si činí, volali: »Hle, jak se
ti křesťané milujílc a stávali se pak sami kře
stany!
c) V pravdě nábožný konečně ostří/zá se ne
poskvrněné/zo od tohoto světa; to jest: varuje se
nemravných společníků, bohaprázdných knih i novin,
nestoudných obrazů i soch, a vůbec všeho, čím
by mysl jeho mohla poskvrněna býti; a bdí pilně
nad lákáním vlastního těla, řídě se radou Písma:
>Pomni, člověče, že zemřeš: a na věky nezhřešíš le
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Tak i my všichni snažme se slovo Boží ne
toliko pilně slýchati, ale dle něho i řeči i skutky
i myšlení zařizovati, aby v den odchodu našeho
z tohoto světa i o nás pak platilo: »Blalza
slavení, kteříž slovo Boží slyší, ale také ostříhajílc
Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Slýcháváme přání : Kéž bych mohl Pána
Ježíše na vlastní oči viděti a na vlastní uši sly
šeti, jako bylo přáno současníkům Jeho! Ale ne
třeba toho; neboť Kristus Pán zanechal naučení
Svá jako poklad v Církvi katolické; a ta nám je
neomylně vykládá, jako Sám Spasitel, Jenž ji ne
viditelně spravuje i řídí. Budeme-li naučení. ta
věrně plniti, spatříme Spasitele najisto tváří v tvář;
a sice nejen na krátkou chvíli: ale budeme se ze
společnosti jeho nevýslovně těšiti po celou věčnost.
Zatím můžeme si v duchu představiti, jako
bychom u nohou Spasitelových seděli anebo kle—
čeli, a z přesvatých úst Jeho naučení slyšeli. Ve
dnešním evangeliu, jež Církev svatá velí před
čítati v neděli před dny prosebními

čili křížo—

vými, vyzývá nás Spasitel zejména k horlivým
modlitbám. Slyšme tedy, co nakazuje:
»Budete—lz'zač prositz' Otce ve jménu

Me'm,

dá! vám. Proste a vezmete, aby radost vaše byla

dokonaláx

A při jiné příležitosti praví : »Proste, a bude

vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte a bude
,

vám otevřeno.:
Kdo jest Ten, Jenž takto mluví? Je to Sám
Syn Boží, Jenž nejlépe ví, jak dabratívjm jest Otec
?e/zo nebeský. Jaká útěcha plyne tedy z pobídky
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Páně: Proste, hledejte, tlucte, modlete se, když
víme, že Otec nebeský v nevýslovné dobrotě Své
jen na prosby naše čeká, aby nám udělil, čeho
si přejeme, ba více, nežli čeho nadíti se můžeme!
2. Aby Pán ježíš důvěru naši v Boha Otce
tím více rozmnOžil, porovnává dobrotu jeho 5 do
brotou otců pozemských, řka: »Kdo z vás bude
otce (pozemského) prositi za chléb: zdali kámen
dá jemu? Anebo za rybu: zdali místo ryby dá
jemu hadaPc jakoby řekl: Mnozí lidé jsou tolik
úskoční, podvodní, zlomyslní; a přece nepřenesou
toho přes srdce, aby vlastnímu dítěti odepřeli
potřebného pokrmu; anebo aby jemu dali cos
škodlivého, když jich za výživu prosí. Kterak by
tedy mohl Otec nebeský odepříti potřeb dí'tkám
Svým, když Ho vroucně za ně prosí?
Máme tedy ve slyšení rozumných proseb
doufati předně proto, že Bůh jest nejvýš dobro
tivý Otec. Za druhé ale máme se všeho nejlepšího
od Boha Otce nadíti proto, že máme u Ně/zo »přz'
mluvce ?ežz'še Krista spravedlz'w'lzoc, jak o Něm.“
svědčí svatý jan, miláček Páně (I. 2, 1).
Kdo má u mocných tohoto světa mocné pří
mluvce, mnohem více dokáže, než kdo nemá žád

ných. A což když se za toho přimlouvá jediný
syn a dědic králův! A hle! U Krále králů při
mlouvá se za nás Sám jediný, jednorozený Syn
jeho, rovný jemu Bůh! Zdaliž možno, aby Otec
nebeský něčeho odepřel přimlouvajícímu se za
nás Synu Svému od věčnosti? jestli Bůh nebeský
uděluje nám mnoho milostí pro duši i pro tělo,
pro čas i pro věčnost bez prošení: což jest, co
by nám v pravdě prospěti mohlo, čehož by nám
odepřel ku přímluvám věčně milovaného Syna
Svého?
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3. Přimlouvá se ale za nás Syn Boží hlavně
tak, že Otci nebeskému stále představuje, co všecko
z lásky k nám na světě vykonal ; zejména že smrtí
nejbolestnější nás vykoupil. Památku přehořkého
umučení Páně konáme ale při mši swte', jež jest
vnekrvavou obětí Nového Zákona, vždy trvající
památkou a obnovováním obě-ti krvavé, kterou
]ežíš Kristus na kříži vykonal,c jak učí náš kate
chismus. Milestí nejhojnějších na přímluvu Spa
sitele dostává se nám tedy hlavně při mši svaté,
když jí s pokorným a nábožným srdcem obcujeme.
Když arciotec Abraham oběto ati chtěl Bohu
co nejmilejšího na světě měl, totviž syna Isáka:
oznámil jemu Bůh v odměnu: »Ze jsi neušetřil
syna svého pro Mne : požehnám tobě, a rozmnožlm
potomky tvé jako hvězdy nebeské, a jako písek
na břehu mořském ; a v jednom z potomků tvých
požehnlni budou všichni národové zeměc ; čili:
z potomků _tvých narodí se Mesiáš. A když král
David obětoval Bohu zvířata, pro přímluvu jeho
odvrátil Bůh mor/od lidu jeho. Jestliže ale již
oběti a přímluvy věrných sluhů Páně tak velikých
'věcí zasloužily: čehož mohl by Bůh odepřiti pro
sícím věrným křesťanům při nejsvětější oběti mše
svaté, a ku společným modlitbám ve dny pro—
sebné?
4. Konečně odvolávajíce se k nevýslovné do
brotě Otce nebeského a ku přemocným pří
mluvám Ježíše Krista, máme také i sami o snažší
vyplnění proseb svých u Balm se přz'čiňovatz',' a to
se stane skrze konání v pravdě dobrých skutků,
z nichž Bůh nižádný nenechává bez odměny.
Konání jakýchkoli pobožností, hodné přijí—
mání svátostí, horlivé zapírání nezřízených, ba
i dovolených žádostí, svědomité zachovávání postů,
duchovní nebo tělesné almužny, bližním prokazo
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vané, zavazují Boha dle přípovědí ]eho Samého,
aby se klonil ku prosbám našim, a vždy novými
milostmi nás zahrnoval.
5. Ale, namítne mi snad někdo, naprosz'l jsem
se Boha v tě a onč věci, a přece mne osb/šel!
Broč asi? Snad proto, že by tě nemiloval?
O, nikoliv! Právě opak jest na pravdě. Právě
proto, že nás Bůh otcovsky miluje, nedává nám
věci, o níž ve Své vševědoucnosti napřed ví, že
by nám jen škodila. Mnohý modlí se za zdraví;
ale kdyby byl zdráv, oddal by se snad rozličným
rozpustilostem, na Boha by zapomněl a zahynul.
Bůh nechává ho tedy na lůžku bolestí trpěti,
a tak nebe si zasluhovati. Jiný domáhá se na
Bohu statkův a důstojenství pozemských; ale jak
mnoho jest těch, kdož byli upřímnými ctiteli Bo—
žími v chudobě a poníženosti, zhrdli ale v blaho
bytu a slávě, Boha opustili a zahynulil Bůh lépe
zná srdce naše, nežli my sami; a proto často
odpírá nám, zač v krátkosti své prosíváme.
Ci jedná moudrý otec z lidí jinak? Kdyby
ho dítě i s mnohými slzami prosilo za břitký nůž
anebo za sladký jed: dá mu je otec? Nikoliv!
Ale nepřestává-li dítě prositi, dává mu věc jinou,
neškodnou, výhodnou, aby marně neprosilo. A po
dobně činí i Otec náš nebeský. Proto, prosíme-li
Ho za věci pozemské, máme vždy ku prosbám
svým přidati také modlitbu, které naučil nás Sám
Syn Boží: »Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na
zemi. Otče, vezmi ten kalich (to utrpení) ode
Mne; ale ne jak já chci, ale jak Ty chceš.:
6. Modleme se rádi, často, vroucně; ba spo
jujme všechny práce své, byť i nejnižší, s nábož
nými povzdechy; a tak i nejprostší dílo své po—
světíme, a Bohu milým učiníme. Zejména ale mi
lujme upřímně oběť mše svaté.
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Sv. František Borgiáš rozjímával přede mší
svatou o tom,' kterak při jednotlivých částech
jí opětuje se památka'utrpení Páně. Při mši svaté
samé doporoučel do rány na pravé ruce Páně
vrchnosti duchovní: papeže, biskupy, kněze; do
rány na levé ruce Páně vrchnosti světské: krále
i zastupce jeho; do rány na pravé noze: všechny
duchovní řády mužův i žen; do rány na levé
noze : své příbuzné, dobrodince, přátele ; do Srdce
Páně pak sebe 5 duší svou, s tělem svým, se
všemi pracemi i utrpeními — pro větší čest Boží.
Tak Boha horlivě prose, Pána Ježíše za pří
mluvčího vzývaje, a dobré skutky i ve prospěch
bližních svých vytrvale konaje. zasloužil si od
platu nebeskou, jak i nám ji Spasitel slibuje ve
slovech: »Blahoslavení milosrdní; nebot oni milo
srdenství dojdoux Amen.
'

Na slavnost Nanebevstoupení Páně.
I.

Výklad epištoly.
1. Umírá-li v rodině hodný otec, anebo chy
stá-li se na dalekou a dlouhou cestu, shromažďuje
dítky své kolem sebe, a dává jim napomenutí
o věcích, jež jemu nejvíce na srdci leží; a matka
pak osiřelým dítkám ráda o skutcích otcových
vypravuje, a posledních jeho napomenutí jim při—
pomíná. A podobně učinil Božský Spasitel, že
před viditelným odchodem z toho světa shro
máždil milé přátele Své kolem Sebe, a nejdůleži
tější poučení i napomínání jim učinil; Církev
Jeho ale, jako pečlivá matka, poslední činy i slova
nebeského Chotě svého uvádí nám na pamět,
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abychom o nich často a bedlivě uvažovali, ajimi

v životě se i řídili.

Svatý Lukáš
čtení:

v příčině té píše v dnešním

_

»Prrmz' zajisté řeč učinil jsem, a' T/zeq/íle,
fřešíš čz'm'ti a učitz', až do dne,
?) která/iš dávaje skrze Duc/za svaté/zo příkaz/ani
apoštolům,_ jež byl t))/volil, vzat jeste, Člll až do
a všem, co začal

doby nanebevstoupení Jeho.
Mluvě svatý evangelista o »první řeči:, při
pomíná tím své »evangeliumc, v němž byl vypsal,
co činil a čemu učil Sám Božský Spasitel.

I na—

psal tak k vůli jistému Theoňlovi, jenž byl asi
\nějakým znamenitým křesťanem. Začínaje ale ny
nější knihu svou, která sluje »Skutky apoštolskéa,
chce vypsati, co pro rozšíření Církve konali svatí
apoštolové Páně. A poněvadž učení o vzkříšení a
nanebevstoupení Páně jest jako osou celého sva
tého náboženství našeho: svatý Lukáš v této
druhé" řeči, čili v knize Skutků apoštolských
k tomu vzkříšení i nanebevstoupení Páně se vrací;
_a proto píše:
'
»Ýz'mžta (totiž vyvoleným apoštolům) i Sebe
Samé/w (Pán ]ežíš) zjevoval, žz'zze'lza
po Sve'm umu—
čení ve mnohých důvodech, ukazuje se jím po čty—

řicet dní, a mluvě () království Bažina
To znamená: Pán Ježíš ukázal se apoštolům
bez Tomáše, podruhé s Tomášem; Magdaleně;
učenníkům do Emaus jdoucím; jindy i celým/'
zástupům věřících; a poučoval je o království
Svém, jak nám o tom zevrubněji vypravuje ústní
podání, neboli apoštolská tradice. Všechno to ale

činil, aby je utvrdil ve víře, že vstal z mrtvých
Sám; a že tedy bude moci i je z mrtvých
vzkřísiti, jak jim byl sliboval.
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2. Tak činil po čtyřicet dnů“ od vzkříšení
Svého. Dnešního dne sezval si ale milé apoštoly
Své do večeřadla, v němž byl před Svou smrtí
s apoštoly se loučil, a na památku smrti Své
nejsvětější Svátost oltářní ustanovil. Svatý Lukáš
o tom píše:
»A pojea' s nimi, přikázal jim, aby neodchá—
zeli z ?erasalema, ale očekávali zaslíbení Oteova,
kteréž jste (prý) slyšeli skrze. ústa ma',< to jest:
že jim pošle Utěšitele Ducha svatého.
A o působení Téhož dále di:
»fřan zajiste' křtil vadou: ale vy pokřtěni
budete Dae/zem svatým po ?ZEMIZOÍlýCÍZ
dnech.:

Pán ježíš pojedl s apoštoly, aby jim naposled
ukázal, že v pravdě i s Duchem i s Tělem Svým
jest přítomen. A ukazoval jim z proroctví, v Písmě
svatém obsažených, že se na Něm vše vyplnilo,
co proroci před sta lety o Něm“ předpovídali, a
že jest On tedy Tím slíbeným, čili Mesiašem.
Apoštolům pak vykládal, že právě je k tomu
vyvolil, aby pravdu tu všemu lidu _hlásali; a
k účelu tomu že jim pošle na pomoc Ducha sva

tého za málo dnů po Svém odchodě; aby tedy
zjerusalema neodcházeli, nýbrž tam na modlitbách
a při postech na příští jeho se připravovali.
3. A aby jim působení toho Ducha svatého
naznačil, porovnává je se křtem sv. jana. I dí:
jan podtápěl ty, kdož nápravu života slibovali,
do vody; Duch svatý pohrouzí vás ale ve Své
světlo, v němž byste veškeré Mé učení jasně po
znávali; a pohrouzí vás i ve Svou sílu, abyste
všech překážek při hlásání jména Mého statečně
překonávali.
Slova tato překvapila shromážděné apoštoly;

a proto
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:tázalz' se Ha, řkóuce : Pane, navrátz'š—lz'tento
čas království z'sraelske'Pc
Domnívali se vžidovských předsudcích svých,
že Ježíš Kristus bude Spasitelem lidu takovým,
aby pokořeným židům omohl zase ku vládě,
tak aby nebyli poddání ímanům, ale aby sami
celému světu vládli.
Pán Ježíš nepřišel ale, židů na světě vyvýšit,
nýbrž spasit všeho pokolení lidského. Nyní ale
nechtěl apoštolům Svým lichých předsudků jejich
vyvraceti, věda, že po seslání Ducha svatého pře
stanou samy; a proto řekl vyhýbavě:
„»Nepřz'na'ležík vám, znáti časy nebo chvíle,
kteréž Otec položil v moci Sve': ale přijmete moc
Duc/za svaté/za, přicházející/zo na vás, a budete
Mi svědky v ?emsalemě a ve všem ýudsku z'Sa
mařsku a až do končin země.<
To znamená : Postačí vám věděti, že nebudete
zůstaveni samým sobě; ale že budete obdařeni
milostmi Ducha svatého; a pak že budete o Mně
svědectví vydávati netoliko v těchto krajinách
země židovské, ale i u všech národů do všech
, končin země.
4, Pak odešel Pán Ježíš s apoštoly na horu
olivetskou, aby odtud na nebe vystoupil. Slušelo
se, kde začal Své přehořké utrpení za nás, an se
tu v zahradě Gethsemanské za nás Krví potil:
aby začal také i Svou nebeskou oslavu, a sice
před mnohými svědky.

Tam tedy postaviv se, domluvili pomlčel.
Apoštolé, pozorujíce, že se chce od nich odebrati,
padli před Ním na kolena svá, a v hluboké po
koře se Jemu klaněli. On však pozdvihl rukou
Svých, aby jim naposled na zemi udělil Svého
požehnání. Svatý Lukáš o tom přepamátném oka

mžiky píše krátce:
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»A to pověděv, ani na to hledí, pozdvižen
jest: a oblak (světlý) vzal 327 s ačz'jejz'e/z.<
I hleděli plni touhy za Ním. A tak máme
činiti i my dnes, ve výroční památku slavného
nanebevstoupení Páně, ipo celý život svůj. Neboť
v nebi jest naše pravá vlast. Kristus tam vystoupiv,
nechal za Sebou dvéře otevřené, aby tam jeden
každý vstoupiti mohl, kdo by chtěl věrným slu—

žebníkem Jeho býti. Vystupujme tedy zatím často
v duchu za Pánem svým do blaženosti nebeské,
abychom mohli jednou při smrti i ve skutečnosti
za Ním do nebe vstoupiti. Vězme ale, že za
Kristem nebude moci vystoupiti, kdo na sobě
bude míti těžké okovy, jakými jsou: pýcha, la
kota, smilstvo, obžerství, závist, lenost ve službách
Božích a jiné hříchy.
5. Vizme konečně, co se svatým apoštolům
při nanebevstoupení Páně ještě přihodilo. Svatý

Lukáš píše:

>>Aledyž lzlede'lz' Naň, an jde do nebe, aj!
dva muži z; rauše bíle'm sta'lz' vedle nie/z, kteřz'žta
z' řekli: _Muži galihy'štz', eo stojíte, lzledz'ee do
nebe .P Tento _?ežz'š, Kle7ýž vzat jest od vás do

nebe, tak příjde, jakož jste Ha viděli jdoucí/za
do uebe.<=

Ukázali se tedy apoštolům dva andělé v po
době lidské, a těšili je pro odchod Páně, pouka
zujíce k tomu, že s takovou slávou opět na svět
se vrátí, ale až v den soudný, aby pak jednomu
každému i dle duše i dle těla odplatil, čeho si
zasloužil. Ve slovech těchto leží napomenutí, aby
tedy věrně pro Krista horovali, aby při druhém
příchodu jeho odplaty nehynoucí přijati zasloužili.
A napomenutí to týkalo se netoliko apo—
štolů, ale platí i nám. I my máme, pokud nám
dobrý Bůh života tohoto popřává, pro čest Jeho
Manna roku církevního.

' 22
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horovati; aspoň jedenkaždý v rodině své, v pří
buzenstvu, sousedstvu svém; především ale při
sobě samých; abychom, až Pán ježíš přijdesoudit,
šťastně obstáli, a za Spasitelem do nebe vystouplým
v odplatu i sami do věčné slávy a blaženosti ve
jíti mohli. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Oboje dnešní svaté čtení v souhlase líčí nám
vítězné zakončení pozemské pouti Pána ježíše.
Oslava jeho začala již, když třetího dne po Své
přebolestné a přepotupné smrti způsobem slavným
vstal z mrtvých.
V době od Svého vzkříšení až do nanebe
vstoupení, jež trvala po 40 dnů, ukazoval se
Božský Mistr učenníkům Svým, aby je o zá
zračném vzkříšení Svém přesvědčoval; a proto se
jim na rozličných místech zjevoval, s nimi roz
mlouval i jedl; ano, Tomášovi, jenž nejdéle uvě
ření se vzpíral, dal se i ohmatati, aby ho ujistil,
že se skutečným Tělem Svým před ním stojí.
Mimo to poučoval Spasitel v době 40 dnů
po Svém vzkříšení apoštolů Svých o zřízení po—
zemského království Svého čili Církve Své; a vy
kládal jim rozličná tajemství svaté víry Své, kte
rých před jeho smrtí i vzkříšením pochopiti ještě
nemohli, jsouce v předsudcích národa svého vy
rostlí.

A poněvadž věděl Spasitel, že apoštolé jeho
pro odchod jeho budou truchliti, slíbil jim se
slati Utěšitele, Ducha svatého, jenž je naučí všem
věcem, jenž jim všechna naučení jeho bude při
pomínati, jenž jich v obrovském boji proti světu
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bude sílíti, a řeč jejich velikými zázraky stvrzo
vati, aby u lidí dobré vůle snáze víry našli.
A když takto Pán ježíš pozemské dílo Své
dokonal, s nevýslovnou slávou vzat jest do nebe
a posazen po pravici Boží. Předložme si některé
otázky, této veliké události se dotýkající, abychom
z odpovědí na ně čerpati mohli pravidla pro život.

Tedy:

2. V čem záležela oslava Spasitele dnešní/zo
dne.?
Dnešní svaté čtení líčí nám ji jen málo, ovšem
rysy rázovitými; ale v těch málo rysech obsa
ženo jest velice mnoho. Písmo svaté prostě dí:
Pán ježíš vyzdvižen jest od země; oblak s nebe
sestoupil, a vzal jej od očí shromážděných jeho
apoštolů, učeníků a nábožuých žen, mezi nimiž
byla zajisté na prvém místě přeblahoslavená Matka
jeho; a nyní sedí na pravici Boží.
Ale uvažme, že Spasitel vracel se ve slávu
Otce Svého jakožto vítěz nad smrti i nad ďáblem.
jakožto vítěz vedl s Sebou tedy kořist Svou.
Byly to zejména duše všech svatých lidí, kteříž
před Ním žili, ale do nebe vystoupiti nemohli,
poskvrněni jsouce hříchem, od prvních rodičů zdě
děným. Když při smrti Páně lidská Duše jeho
od Těla jeho byla se oddělila, sestoupila do před
peklí, kde duše Bohu libé toužebně vykoupení
svého očekávaly, a oznámila jim, že oběť smírná
na kříži právě byla dokonána, a že již v málo
dnech budou moci s Vykupitelem svým odejíti
do slávy věčné. A dnes tedy je ten přešťastný

pro ně den, kdy staletéitisícileté očekávání jejich
se naplnilo. S plesem nevýslovným ubírají se se
Spasitelem svým do slávy i radosti věčné.
'
A tomu plesajícímu sboru, od země vystupu
jícímu, přicházejí v oblaku s nebe vstříc sbory
:|:

andělů i archandělů; a s chvalozpěvy vykoupenců
Kristových spojují nevýslovné Chvalozpěvy své,
a tak doprovázejí Pána Ježíše před trůn Otce
jeho nebeského.
Dnes plesá i Spasitel jakožto člověk, Jenž
jindy nad bloudícími a zatvrzelci plakal. Plesají
apoštolé Páně se svými druhy, tak že radosti své
ani slovy vyjádřiti nedovedli, nýbrž v němém
úžasu za Božským Mistrem do nebe hledí, až"
andělé Boží vzpamatovati je musili.
Nevýslovná v pravdě a nevypravitelná jestiť
oslava, kterou Bůh slíbil, uchystal i dává věrným
bojovníkům Svým!
3. Položme si další otázku: Proč vystaupz'l
Pán Yežz'šslavně na nebe?
Pán _Iežíš vystoupil zjevně a patrně na ne
besa, aby ukázal, co jednou očekává i nás.
Představil se Otci Svému nebeskému, aby
počet vydal z veškerého působení Svého na zemí,
od Svého narození vBetlémě, z dob Svých jinoš—
ských, z dob Svého apoštolování, z dob pře
hořkého utrpení Svého. A tak i nám bude jednou
klásti počet Bohu ze všech let a všech povinností
našeho stavu, ze všech skutků i řečí i myšlenek.
Pán Ježíš shledán byl na soudě Otce Svého
jakožto člověk všemi dokonalostmi obdařený;
a proto posadil Ho Bůh Otec za odměnu pře
svatého života jeho na trůně po pravici Své; čili
dal Mu jakožto člověku v nebi nejvyšší moc a
slávu. A tak podobně odplatí Bůh jednomu ka
ždému z nás dle věrnosti, s jakou jemu na zemi
sloužil.

.

Cím více kdo na světě pro Boha horlil, tím
vznešehější a radostnější bude jednou i odplata
jeho. Pánu Ježíši Bůh Otec dal za trůn potupy
v domě Pilátově trůn po pravici Své; za společ
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nost lotrů, visících podle Něho na kříži, a jiných, \
rouhajících se ]emu pod křížem, dal jemu spo—
lečnost nejvznešenějších duchů nebeských, a jméno,
jež jest nade všecko jméno, v němž klekati musí
každé koleno zemských, nebeských i pekelných
(Filip. 2, 9. 10). Zdaliž neučiní i nám podobně,
když ]emů—přede všemi tvory přednost dávati a
věrně sloužiti budeme?

4. Položme si jinou otázku: Proč Pán ?fžz'š
právě : Izary Olz'vetskč chtěl vystoupiti na m'
besa

.P

_

Na hoře Olivetské snášel 'úzkosti smrtelné, tak že
se až Krví potil; tam ponížený potácel se v prachu
země; tam od apoštolů zanechán jcst bez útěchy,
z modlitby vyplývající, a konečně idocela opuštěn;
tam zrazen od jednoho ze dvanáctinejdůvěrnějšich
přátel Svých, tam svázán, potupen smýkán ku
přebolestné smrti. Na hoře Olivetské učiněn za
čátek hrozného umučení jeho.
Kde byl Spasitel vydán nejhlubšimu ponížení,
tam chtěl v odměnu přijati také počátek Svého
povýšení. A to jest pro nás památným poučením.
Jako platí, že, v čem kdo zhřešil, v tom bývá
i trestán: tak také platí, že, v čem se kdo vy
znamenával, v tom bude i oslaven. Tak to bývá
již ina světě, a bude dle přípovědi Boží tím více
v nebi. Tak příkladně, že sv. Jan Nepomucký
uměl v čas ohnivě mluviti a v čas mlčeti: Bůh
oslavil pozemský jeho jazyk tím, že ho zachoval
po plných pět stoleti neporušený. Sv. Stěpán,
král uherský, byl pro svou nadmírnóu štědrost
vyznamenán od Boha tím, že pravice jeho podnes

jest neporušená
Když tedy lkáme ivzdycháme na tomto světě,
nechtějme proto i malomyslnosti se odevzdati,
vědouce, že přijde doba, kdy Bůh setře veškerou

_342__
slzu naši, a slávou nevýslovnou odplatí i nám,
v čemkoli pro ]eho čest jsme horlili nebo trpěli.
5. Hora Olivetská jest po východní straně
jerusalema. Naskytá se nám ještě i ta otázka:
Proč Pán ?ežíš clztěl vůči Yerusalemu na nebe
vystoupiti .P

Stalo se tak zase pro poučení naše. Jerusalem
pozemský, jejž s hory Olivetské bylo dobře vi
děti, a v němž zejména chrám leskl se od bílého
mramoru a zlata, jest obrazem ]erusalema nebe
ského, jehož nevýslovnou krásu popisuje svatý
miláček Páně dle Zjevení. Jerusalem nebeský má
dle něho dvanácte bran, každou z jedné veliké
perly; zdi městské i základy jejich jsou z nej
dražších kamenů; ulice jsou ze zlata, podobného
průhlednému sklu; městem teče řeka, přiníž roste
strom života, jenž naplňuje všechny tužby lidí
svatých. Bůh Sám v nebi s nebešťany obcuje jako
Otec s dítkami, a podílu jim dává na vší moci
Své, na celém .životě Svém.
Tuto nevýslovnou odměnu máme si tedy
i my vždy na oči stavěti, abychom tím snadněji
dovedli se v pokušeních opanovati, a na budoucí
soud se připraviti, aby věčný Soudce pak i nás
shledal spravedlivými; a do té slávy, do které dnes
Syna Svého povolal, i nás jednou uvésti ráčil.
Amen.

Na slavnost sv. Jana Nepomuckého.
I.

Výklad epištoly.
1. Kóaáme dnes památku milého patrona
svého, sv. jana Nepomuckého, jenž po vzorném
životě posléze pro svou svátostní mlčelivost v před
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večer sv. Benedikta, totiž 20. března L. P. 1393

od pochopů bohaprázdného krále Václava s mostu
pražského svržen byl do Vltavy, kde se utopil.
Bůh oslavil ho velikým zázrakem ihned při ná
silné smrti jeho, když rozžehl pět velikých světel
v podobě hvězd, jež jeho tělo, v řece plynoucí,
provázely. Na pravém břehu Vltavy, při Starém
Městě pražském, vyplynulo bezduché tělo sv.
mučenníka, a odtud odneseno bylo do tehdejšího
klášterního kostela sv. Kříže Většího, kdež bylo
veřejné úctě vystaveno. Dne 16. května potom
odneseno bylo s velikou slávou do velechrámu
sv. Víta na hradě pražském, kdež nalezlo stkvostný
pomník, a oslaveno bylo přečetnými zázraky, jež
zavdaly stolici apoštolské příčinu, aby Jana Ne
pomuckého prohlásila za svatého, a úctu jeho
celému okrsku zemskému nakázala.
I velí Církev Páně, aby bylo dnes čteno
evangelium o sv. Janu Křtiteli, jmenovci ]ana
Nepomuka, jehož on byl nevyrovnatelným násle
dovníkem v bohulibém, obětmi i ctnostmi na;
plněném životě, i v násilné smrti pro hlásaní
spravedlnosti Boží. Dnešní epištola ale, vzdávajíc
velikou chválu mlčelivosti, oslavuje i sv. jana
Nepomuckého, jenž ji zachoval až do toho hrdla
i statků veškerých! Povšimněme si jen, jakou
chválu vzdává moudrý Sirach člověku mlčelivému;
jak odsuzuje jednání člověka v řečích neopatrného;
a jak sv. ]an zasloužil si chválu mudrce v Písmě
svatém!
2. Dnešní čtení z knihy Sirachovy dí:
»Bla'zen oknem nakládá do domu; muž pak
vycvičený vně postoji.“
Bývají rozličné příčiny, jež nás donucují,
abychom někdy do cizích domů vcházeli. Ale
rozdílně si počínají lidé, kteří do cizích příbytků
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vejíti mají. ]inak sobě při tom počíná člověk
vzdělaný a moudrý, jinak nemoudrý a nevzdělaný.
Blázen, čili člověk neopatrný a nemoudrý,
nevchází dveřmi do domu; nečeká, až mu kdo
na zazvonění nebo zaklepání přijde otevřít: ale
staví se k oknu a tudy' do domu nahlíží; dívá se,
kde co jest, a co kdb dělá? Počíná sobě tedy tak,
jakoby okno bylo dveřmi ku vcházení, a dvéře
jakoby byly oknem k nahlédání. A proč tak činí?
Jedině proto, že jest nemoudrým. Oproti tomu
muž vycvičený čili vzdělaný nehláslvá se u okna,
ale jde ke dveřím, a tam posečká, až mu někdo
přijde otevřít, aby ho do domu vpustil.
3. Dalším důkazem, že jest někdo nemoudrým
bláznem, je to, když kdo rád za dveřmiposlouchá,
co se v domě některém mluví; a poštěstí-li se
mu, nepozorovaně nějaké tajemství zvěděti, ztoho
se raduje, jakoby kdo ví jaký poklad byl získal;
a těší se na tu chvíli, kdy bude moci v celém
okolí roznášeti, co způsobem nešetrným byl zvěděl.
Moudrý Siršch ve příčině té dí:
»Bla'znovstw' člověka (dokazuje) poslem/zah

za dveřmi; moudrý páči si to za hanbu.:
Moudrý právem pokládá to za hanbu, býti
zvědavým, všetečným a nestydatým ve věcech,
po nichž mu nic není, a jimiž by bližního svého
na pranýř stavěl. Má-li s kým co mluviti nebo
jednati, vejde k němu přímo, a projedná s ním
otevřeně, čeho třeba. Ale na tajemství cizí lačně
nečeká; a dověděl li by se o nich náhodou, ani
se o nich nezmiňuje dle rozkazu Páně: »Všecko,
cožkoli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte
jimlc a ovšem i: Cožkoli nechcete, aby vám jiní
činili, ani vy nečiňte jim! Anebo dle našeho pří—
sloví: »Co tě nepálí, nehas!c Křehkostí cizích
vyzvídati, a “pak lehkomyslně jich roztrušovati
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nemůže člověk moudrý; to—činí jen opravdový
pošetilec a blázen, a sice hodně nestydatý.
4. Ale na tom není ještě dost. Blázen, na
Boha a odplatu u Něho nepamatující, netoliko
bláznovsky jedná, on také i bláznovsky mluví.

Proto píše dále mudřec:
>Rtow' neopatmýc/z bláznivě věci rozprávějz';
slava pak opatrfzýc/z na váze se vážit
Lidé blázniví mluví, co jim slina na__iazyk
přináší, na následky nikterak se neohlížejíce. Clověk
bohabojný a moudrý však dříve sám na váze roz
umu svého odvažuje .to, co mluviti chce, a před
kým ; zdali snad před nedospělými anebo v ctnosti
neutvrzenými? aby komu Slovy svými pohoršení
neučinil, když Spasitel tak přísnými tresty hrozí
těm, kdo by bližního pohoršili. A poněvadž člověk
opatrný slova svá vždy napřed váží, pak nic ne
moudrého a pohoršlivého nemluví, ale tak roz
práví, že i jiní slova jeho v úctě mají, a si jich
také

váží.

_

'

5. Ovýrocích bláznů i moudrých praví moudrý
Sirach, dále je líče, takto:
»V ústech bláznů srdce jcjz'c/zx; to jest: blázni
mluví všecko, co v srdcích jejich se nalézá. A co
je to? Nic jiného nežli bláznovství, hříšné my
šlenky i'žádosti, převrácené snahy i předsevzetí,
jak dí Spasitel: »Ze srdce vycházejí zlá myšlení,
vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svě
dectví,. rouhání: (Mat. 15, 19). Kdo má bezbožné

srdce, máji dábelská ústa.
Oproti tomu:
»V srdci moudrých jsou ústa jejich; to jest:
V srdcích jejich jest všecko té, co z moudrých
úst jejich vychází, co oni ústy svými mluví. A co

je to? Jsou to: moudrost, pravda, spravedlnost,
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šlechetnost všeho druhu. Kdo má bohabojné srdce.
má i opatrná ústa.
A taková ústa mlčelivá a takové srdce šle
chetné měl sv. jan Nepomucký, jehož nám Církev
Páně dnes za vzor staví. Ctnostmi přemnohými
se vyznamenával před Bohem i před lidmi ; a proto
i mlčelivost nařízenou zachoval, ač za mlčelivost
svou i život svůj musil obětovati!
6. V následujících slovech uvádí moudrý Sirach
ještě dva druhy bláznů: a sice: jeden zlořečníků
čili zlolajců; a druhý; nadýmačů čili klevetníků.
Praví :
»Když bezbožný zlořečz' ďáblu, zlořečz' sám

duši svět; a sice proto, poněvadž Boha se od
říkaje a vinu provinění svého ďáblu přičítaje, sám
na sebe žaluje, ano, k tomu se zná, že vnuknutí
ďábla poslouchá; a tak zlořečí duši své.
»Nadýmač pak (čili ten, jenž jako ďábel ob
chází, klepy sbírá a rozšiřuje, tak jednoho proti
druhému popuzuje a jako nadýmá) zprzňuje duši
svozu; čili hanobí tak nesmrtelnou duši svou, a
trestuhodnou ji činí i před Bohem i před lidmi.

Proto:

»Bude ode všech nenáviděn ,' i ten, kdo by

s ním přebýval, v nenávisti budet, jako nějaký
vtělený ďábel, ježto ani ďábel nemůže ničeho
horšího činiti, nežli lidi ku hříchům popouzeti.
Proto následujmež všichni v povinné mlčeli
vosti svého sv. patrona; mějme jazyk na uzdě;
varujme se klevet i popuzování ; milujme mír, svor
nost, přátelství a lásku s bližními, aby se jednou
i na nás vyplnilo, co na sv. ]anu:
»Mlčelz'vý a rozumný ctěn budec i od lidí
moudrých na zemi, i od celého dvorstva u Boha
v nebi. Amen
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II.

Výklad evangelia.
Konáme dnes slavnost sv. Jana Nepomu
ckého, patrona země české, přemilého rodáka na
šeho. Církev svatá velí dnes čísti v epištole chválu
lidí mlčelivých, jazyk řádně ovládajících, vzácných
u lidí, milých u Boha. Chválu tu vším právem
vztahovati sluší k svatému rodáku našemu, jenž
vyznamenal se sice ohnivou výmluvností, kde toho
čest Boží vyžadovala ; vyznamenal se ale i hrdinnou
mlčelívostí, kde Bůh mlčeti velí.
Ale spodivením nám býti může, proč dnešní
svaté evangelium celé jedná jen o sv. Janu Křti
telí, když přece konáme slavnost sv. Jana Nepo
muckého?
Uvažujeme-li o životech obou svatých janů,
shledáme, že, ač oba žili v rozličných poměrech
a dobách, přece oba měli cosi společného, zač si
nebeské odplaty u Boha, pochvaly a úcty u lidí
zasloužili; a že chvála, vzdávaná Janu Křtiteli,
plným právem náleží i janu Nepomuckému.
Oba svatí totiž byli, každý dle svého povo—
lání, jako pyšnými, kdy svět bývá pokorným;
a oba byli i pokornými, kde svět pyšně si po
čínává.

1. Svět, čili lidé dle tohoto světa smýšlející,
bývají tedy pokornými, kdy svazjý Yan 'řtz'tel

počínal si jako pyšně.
Světáci totiž lichotí boháčům; neřestné skutky
jich přikrývají, vymlouvají anebo idocela ctnostmi
nazývají; žádostem mocných s ochotou se podro
bují; vůli rozvášněného lidu ve všem povolují,
pranic na to se neohlížejíce, zdali sejednání jejich
s vůlí Boží srovnává čili nic. Světáci zbaběle uni
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kají nepřízni a odporu lidí, a lehkomyslně vysta
vují se hněvu Samého Boha.
]e takovéto jednání světáků snad pokorou
pravou ?
'
Nižádným způsobem !jest pokorou nanejvýš —
psovskou.

Kterak to?
Kopněte nezpůsobného psa nohou, a on sice
odletí; ale podávejte mu hned na to V'ruce mastnou
kost, a on beze všeho studu pro ni přijde, a na
ní si pochutná. A tak podobně počínají si světáci,
že každé kopnutí “lidí bohatých a mocných sná
šejí, jen když za ně mohou získati peněz a tak
i pohodlí, jemných rouch, dobrého jídla a pití,
jež tolik milují.
jak zcela jinak a jako pyšně oproti lidem
světáckým počínal si sv. jan Křtitel !“ Celý zjev

jeho při řece jordánu byl pravým opakem lidí
svět milujících. Půst stal se jemu jako druhou
přirozeností. Hlad svůj zaháněl usušenými kobyl—
kami a lesním medem; tedy stravou lidí nej
chudších. Nápojem byla mu po celý život voda;

nápoje opojného'neokusil nikdy. 'Oděn byl jen
srstí velbloudí. Hlavu měl nepokrytou, nohy bosé_
A podobně jako celý zevnějšek byl opakem
světáků, také i celé jeho vnitřní smýšlení i je:
dnání zcela stálo v odporu s jednáními smý
šlením lidí, svět milujících. Lidu prostému kázal
slovy důraznými pokání ; mocným fariseům, kteříž
ze ziskuchtivosti před bídným Herodesem se pla
zili, hřměl do uší: »Plemeno ještěrčí, kdo vás na
učil unikati nastávajícím soudům Božímřc A cizo
ložnému a ukrutnému králi směle ve tvář vrhá
slova: »Není ti dovoleno, míti za ženu manželku
bratra svéholc
.
(
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Sv. Jan Křtitel věděl, že za takovéto

poči

,nánl si nenajde vděku ulidí; však mu o něj také
naprosto nešlo; chtěl jen věrně konati úřad svůj _
jakožto předchůdce Páně. On nebyl v pravdě
třtinou, větrem se klátící: ale pyšným dubem,
jenž může sice násilím podťat býti, avšak nikdy
dle větru se neskláníl
_
A podobně jednal i náš sv. jan Nepomucký,
ač v jiných poměrech žil. 8 ohnivou výmluvnbstí
hlásal vůli Boží, a napomínal k nápravě mravů
v kostelích pražských, zejména ve velechrámě.
Také 'nesklonil šíje své před králem Václavem,
nýbrž neohroženě jemu hlásal: Není dovoleno
.cizoložiti, ukrutným býti, tajemství svatá vyzvídati.
A tak činil rovněž u vědomí, že si pochvaly vzne
šených nezíská, nýbrž že i život svůj v sázku dává.
Vždyť nejednou při kázaní o blízkém konci života
svého, a o násilném způsobu jeho posluchačům
svým se zmínil. Také od svého jednání ani tehdy
neupustil, když již byl rozličné týrán i sužován
a mučen; 'a věrnost Bohu zachovalnezlomenou,
až'i život svůj ztratil ve vlnách Vltavy!
Vzpomínejme, nejmilejší v Pánu! jak jsme
se posud chovali my? Byli jsme neústupní jako
jan Křtitel, jako Jan Nepomucký, když se jednalo
.o zákon Boží: anebo jsme byli povolní, podajní,
zdrželiví, zbabělí, abychom si s někým octa ne
rozlili a mrzutostí neměli? Vězme, 'že i na nás
často doléhá povinnost' zvolati: Příteli — dítě —
dělníku — služebníku můj, ' nemohu toho a toho
pochybení tvého mlčky snéstil Není ti dovoleno,
“hříšnýchspolků vyhledávati, nestřídmosti, smilstvu
hověti. Kdo říká: »Co mi po tom, co můj slu
žebník dělá, jen když mi práci vykázanou udělá—:
nejedná jako křesťan, ale hůře nežli pohan; neboť
praví sv. apoštol Páně: »Jestliže pak kdo o své
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a obzvláště o domácí péče nemá: zapřel víru,
a jest horší nežli nevěřící: '(I. Tim. 5, 8).
2. 57). Yan Křtitel byl dále pokorným, kdy
svět bývá pyšným.
Sám Spasitel nazval Jana více nežli prorokem;
a sice andělem, jenž před tváří Boží předchází;
největším z těch, kdož se ze ženy narodili. Celý
Jerusalem táhl se za ním k Jordánu. Tak velikou
vážnost měl u všech, že mu předkládali otázky,
zdali jest prorokem, Eliášem, ba Sám Mesiášem?
Kdyby Jan byl pyšným býval, jako světáci,
byla by mu tak veliká vážnost nesmírně lichotila,
a mnoho pokušení k domýšlivosti a pýše způso
bila. Ale kde svět pyšným bývá, Jan byl dokonale
pokorným. Odmítal cti, jež mu nenáležela; ne
staví se na roveň s Eliášem anebo s jiným pro
rokem; ale vyznává: »Já nejsem hoden, Mesiáši
ani řeménků u obuvi rozvázati, čili vykonati Jemu
službu otrockou;
_
A podobně pokorně o sobě smýšlel a se
choval i sv. Jan Nepomucký. Pohrdl hodnostmi
i dary, kterých jemu král za zradu na úřadě zpo
vědním nabízel; v nejhlubší pokoře podvolil se
ukrutným mukám, až i smrti pro zločince.
A tak svatí ]anové před světem byli sice za
svou spravedlnost za živa pokoření, ale v brzku
proměnil Bůh potupu jejich v neskonalou oslavu
nejen před celým dvorstvem nebeským, ale i po
vší zemi, přede vším lidem všech věků.
3. A nyní pozorujme i život svůj. Zdaliže
v pravdě pohrdáme pochvalou lidí, abychom chválu
měli u Boba? Zdali jsme v příčině té přinesli již
jakýchkoli obětí na majetku, cti a zdraví? Zdali
jsme i při dobrých skutcích svých měli v pravdě
na zřeteli čest a slávu Boží, jak jsme to o sobě
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tvrdili? Anebo snad jsme pod nepravou záštitou
tou hledali v pravdě jen zisk a čest pro sebe?
Učmež se tedy dle příkladů svatých Janů
býti v dobrém smyslu pyšnými, když svět hříšně
v prachu se plazí; ale buďmež zase dokonale po.
kornými, kde svět pyšně svůj zisk vyhledává, aby
se na nás vyplnilo slovo apoštolské, že »Bůh
pyšným se protiví, ale pokorným dává milostc;
a v té milosti abychom i žili i umřeli, a se sva
tými lany v blaženosti věčné se shledali. Amen.

III.

Manna pro slavnostní kruh
svatodušní.
A)

Pro předhodí svatodušní.
1. Slavnostní éru/z svatodušní zahrnuje v sobě
dobu od slavného nanebevstoupení Páně až do
skonání světa. V době té sedí Spasitel v nebi
po pravici Boha Otce; odtud seslal Ducha sva
tého na apoštoly Své, aby skrze ně podmanil
všechny národy a spojil v jednu říši,Církev Svou;
a v této Církvi Své vládne jakožto Král ku blahu
národů cel—ýchi lidí iednotlivých, až by všem ná

ležitou jejich odplatu přisoudil po celou následující
věčnost.
Slavnostní kruh svatodušní líčí tedy úřad

Spasitelův královský.
Jest-li ale tomu tak, stává se naší povinností,
abychom milostí Ducha svatého očištění a posilo
vaní, vždy ovoce dobrých skutků a výborných
ctností vydávali, tak vždy připraveni jsouce na
příchod Páně, abychom s Nírn kdykoli k bodům
v nebesích zasednouti mohli.
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2. Před/lodím Boží/zo Hadu Svatodušní/za jsou
dnové po nanebevstoupení Páně až do toho Hodu
Božího samého, počtem deset, vkterýchžto dnech
svatí apoštolé trvali pospolu na modlitbáchvjeru
salemě, s Matkou Páně a s učeníky jeho, příští
Ducha svatého očekávajíce. A podobně máme
i my v ústraní, na modlitbách a o-nařízeném
postě připravovati srdcí svých na příchod Ducha
svatého, aby nám hojných milostí k životu Bohu
milému uštědřil. A v tom smyslu čítány bývají
také epištola i evangelium na neděli šestou po
Velikonoci, jež do předhodí svatodušního při
padá.
Pro kruh svatodušní hodí se zejména pobož
nost růžence slavnostní/za.

Na neděli šestou po Velikonocí.
I.

Výklad epištoly.
1. Slova Písma svatého ať jsou vyslovena
krátce, anebo rozvedena šíře, jsou jako zlatá zrnka,
jež krásy své nikdy neztrácejí. A tak se to má také
s krátkými slovy svatého Petra z dnešní epištoly,
jež obsahují zlatá naučení: o opatrnosti, a horlivé
modlitbě za ní; o vzájemné lásce vůbec, a o ochotě
oproti hostům zvláště; o sdělování se o dary
Boží, & dobrém jich užívání.

I píše svaté kníže apoštolů takto:
»Nejmz'ley'šz'! Buďte opatrní,
dlz'tbáclzls

a bděte na m0

Podobně jako Sám Spasitel v dnešním svatém
evangeliu předpovídá Svým věrným mnohá proti
venství, jež budou musit snášeti pro vzýv'áníJména
Manna roku církevního.

23
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Jeho, tak že budou ze škol vyháněni; ano, že každý,
kdo by je zabil, docela ještě bude se domní
vati, že tím Bohu službu prokázal: tak také svatý
Petr předpovídá v předchozí části dnešního čtení
věrným vyznavačům Kristovým rozličná proná
sledování; a slovy právě přečtenými snaží se jich
poučiti v tom, jak by se v nich zachovati měli.
Praví-li »Búd'le opatrní: v pronásledováních,
vyznívá ze slov těch zajisté upomínka na jeho
vlastní pád! Když mu Pán _Iežíš předpovídal při
poslední večeři, že i on Ho opustí: troštoval se
směle, a na sebe spoléhaje, prohlásil: Ikdy
bych s Tebou měl umříti, já se nad Tebou ne
pohorším, Tebe se nespustím ! A hlel Nežli kohout
za krátkou dobu na to podruhé zazpíval, zapřel
Pána svého do třetice, a hroznou lež svou ko
nečně i přísahou stvrdil!
Svatý Petr tedy napomíná: Buďte opatrní!
To jest: nespoléhejte v pokušeních na svá i nej
lepší a nejpevnější předsevzetí! Ale pozorujte, co
pro nebe dobrým a užitečným „jest, toho abys'e
se přidržovali; a jsouce příliš křehkými, hledejte
se vší pokorou vždy pomoci u Boha, ]enž ne
opustí nikdy těch, kdož s vroucností za pomoc
Ho prosí. Proto dodává: Buďte opatrní — a bděte

ňa modlitbách!
Ba vpravdě, že Bůh neopustí těch, kdož ne

přestávají se vší důvěrou do jeho svaté ochrany se
doporoučeti. Svatá Maria egyptská, Opustivšisvého
hanebného života a odšedši na poušť pokání činit:
snášela tam hrozná pokušení, aby se do víru světa
vrátila; ale ona ve svaté kajicnosti věrně po celá
desítiletí vydržela, že co nejhorlivěji modliti se
nepřestávala. Svatý František Saleský byl v mládí
svém stále sužován myšlenkou, že zavržen bude;
ale že nepřestal Boha vroucně vzývati, Bůh na
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plnil ho konečně nevýslovným štěstím vnitřním
již na zemi, jež stalo se mu předchutí života
věčného.
2. Další napomenutí knížete apoštolského smě
řuje ku konání lásky k bližnímu. I píše tedy:
»Přea'evšz'm pak společnou mezi sebou lásku
ustam'čnou mějte Ic
To jest: Hlavní věcí mezi vámi budiž láska,
a sice stálá, a tedy nejen někdy, snad při pouhém
rozmaru se jevící. A lásku tu doporoučí slovy, řka:
»nebot láska přikrývá množství hříchů-;
to jest: přikryje množství hříchů našich, jichžto
nám Bůh pro účinnou lásku k bližnímu odpustí.
Ale přikryje také množství cizích hříchů tím způ
sobem, že, kdo bližního miluje, tajné jeho chyby
zakrývá a zjevné omlouvá. Svatá Monika příkladně
nikdy mezi lidmi nevypravovala, co by je mezi
sebou rozhněvati mohlo; ale vypravovala o těch
věcech, jež by bližní usmiřovaly. A sv. Bernard
napomíná: »Nelze—lihříchu bližního více přikrýti,
poněvadž již v obecnou známost vešel: můžeme
aspoň úmysl chybujícího omlouvati, že snad tak
zle to nemyslil, jak to dopadlo,; že má i dobré
stránky při sobě; že jsme všichni slabí i křehcí.:
3. A jakožto zvláštní odrůdu lásky doporoučí
sv. Petr pohostinství, zejména kltrpícím věrným
křesťanům, když dí:
»Hostinm' (buďte) vespolek bez reptám'lc
Pohostinství bylo třeba zejména v krajinách
východních, protože tam nebylo žádných veřejných
hospod, kde by kdo za mírný poplatek pobýti
mohl. Takovou pohostinnosti vyznamenávaly se
svaté sestry, Praxedes a Prudenciana v Římě, jichž
dům byl jako obecnou hospodou pro všechny
mučenníky. Takovou pohostinnosti proslavil se také

.
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sv. Haštal, dvořenín císařský, jenž věrné křesťany
v příbytku svém přechovával, až sám byl pro
zrazen a umučen. My můžeme pohostinství pro—
kazovati, když budeme se ujímati lidí opuštěných,
příchozích, osiřelých; a když pomáhati jim bu
deme ku přístřeší a obživě, by jednou v den
soudný Spasitel i nám říci mohl: >Pojďte, pože
hnaní Otce Mého, a vládněte královstvím Jeho;
neboť pocestným jsem byl, a přijali jste Mne!<
4. Konečně poučuje sv. Petr v dnešní epi
štole o užívání darů Božích, an dí:

»Yeden každý, jakož jest přijal milost, ve
spolek si ji sdělaj'te, jako dobří správcové mnoho
násobně milosti Božzíc
To jest: Bůh dle milosti Své rozličným lidem
rozličné statky dal. Ale těch statků, jimiž kdo
dle vůle Boží vládne, užívejjedenkaždý i pro blaho
svých bližních, považuje se ne za skutečného ma
jitele, nýbrž toliko za správce těch přemnohých
věcí, jimiž- vládne, ježto v pravdě bude musit jeden
každý nebeskému Hospodáři ze statků svěřených
jednou počet klásti. Má li kdo tedy více, nežli
nutně potřebuje, má z přebytku svého rád sdíleti
se s nemajetnými, a tak nebe si kupovati; kdežto
potřebný má pomoCi bratrské s vděčností uzná
vati, a skrze trpělivost nebe sobě dobývati.
5. Na to udává sv. Petr za příklad, jak jeden
každý s dary, od Boha svěřenými, zacházeti má, řka:
»Mluw'Jz' kdo, mluviž jako řečíBoží; jestliže
kdo poslu/zuje, poslu/m] jako z moci, ktere'ž udě
luje Bů/z; aby ve všem clen byl Bůh skrze řežz'še
Krista, Pa'na naše/zo.:
Mluví-li tedy kdo, totiž jako kazatel a učitel
lidu, necht mluví skutečně ku vzdělání lidu, a ni
koliv snad pro chloubu svou. Posluhuje-li kdo,
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totiž udělováním almužen, opatrováním nemocných,
konáním rozličných prací při svém řemesle, statku,
úřadování : necht pamětliv jest při jakémkoli díle
svém, že má se chovati jako plnomocník od Boha
ustanovený, Jemuž bude musit z jednání svého
počet vydati v den smrti. A pak zajisté chovati
se bude jedenkaždý a ve všem tak, aby skrze
dílo jeho více uctěn byl Bůh, a jak si toho Syn
jeho ježíš Kristus, Pán náš, vždy od nás přál
i přeje.

Kdo nechce díla svého konati pro čest Boží,
ale hledá z prací svých ien oslavu vlastní : p_o
dobá se ďáblu, jenž též Bohu cti popřáti nechtěl,
ale samému sobě ji přiřkl, začež ovšem vyvržen
jest s nebe. Kdo ale při všem svém díle má na

mysli, aby jím Boha uctil: podobá se zedníku,
jenž kámen na kámen klade, aby z nich vysoký
dům sestavil; to jest: den co den, skutek na
skutek pro čest Boží skládá, a samému sobě pří
bytek nevýslovné krásy v nebesích si buduje.
Proto, nejmilejší v Pánul vzbuzujme často
dobrý úmysl, že vše, co podnikáme anebo trpíme,
budeme pro větší čest a chválu Boží činiti
itrpěti; čiňmež tak zejména z rána a při počátku
každé větší práce, opatrně říkajíce se žalmistou
Páně: »Ne mně, ale Tobě budiž, Pane, ve všem
čest a chvála !: Tak vše, i nejnepatrnější dílo jako
ozlatíme; milosti Božích nových hodnými se sta
neme; dobrým příkladem svým ibližní vzděláme,
a tak povinnou lásku jim osvědčíme; darů Božích
nejlépe užijeme; a věru naplníme, čehož si od
nás žádá svatý apoštol ve slovích: »aby ve všem
ctěn byl Bůh skrze ]ežíše Krista, Pána našeho.:
Amen.
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Il.

Výklad evangelia.
l. Cím více blížila se doba odchodu Páně z to
hoto světa, tím více hleděl On vštípiti učenníkům
Svým naučení, která zvláštní váhu mají; a tím
více hleděl také myslí jich povzbuditi, aby ne
malomyslněli, ale těšili se, že po viditelném od
chodě Božského Mistra bude On neviditelně upro
střed nich v nejsvětější Svátosti přebývati; a že
nad to sešle jim Utěšitele Ducha svatého, aby
Týž jim připamatoval a osvítil všecko, co byli
od Pána Ježíše slyšeli anebo ze skutků Jeho po
znali; a aby je obdařil zvláštní mocí i silou, aby
i při křehkosti a slabosti své přece věrně plnili
úkol, který na ně Spasitel byl snesl.
Když pak Pán Ježíš skutečně v nevýslovné
slávě na nebesa vystoupil, a dva andělé nebeští
byli učenníky Jeho poučili, že by na hoře Oli
vetské, odkud ve slávu Svou vešel, marně čekali na
nový návrat Jeho na tento svět před koncem jeho:
odešli tedy všichni zpět do Jerusalema, tam
v ústraní oddali se tichým rozjímáním i modlitbám,
jež s posty spojovali, a připravovali se tak na
příchod Ducha svatého, Jenž měl k nim přijíti
dle přípovědi Páně v málo dnech.
Postavme se v duchu uprostřed nich, a po
zorujme přípravy jich, abychom si z nich dobrá
naučení pro sebe vybrati mohli.
2 Především pozorujme, jak velice Duc/za
svaté/zo učenm'kům Páně zapotřebí byla Byli za
jisté nadmíru nevědomými, malomyslnými a báz
livými prve, nežli Ducha svatého přijali; a přece
měli plniti rozkaz Páně: »Jdouce, učte všecky
národy, křtíce je ve jménu Otce, iSyna, iDucha

svatého!
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Byli nevědomými; a proto Spasitel Sám pravil
jím: »Měl bych mnoho mluviti vám; ale nemůžete
snésti nyní.: Ač Sám byl po tři léta Učitelem
jejich, přece beze zvláštní pomoci Ducha svatého
zůstali tolik málo chápavými!
Byli malomyslnými a bázlivými netoliko při
umučení Páně, kdy všichni se rozprchli; ale ještě
i tehdy, když již o vzkříšení Páně byli slyšeli i se
přesvědčili, měli se bezpečnými toliko při zavře
ných dveřích!
A- tito tedy učenníci nevědomí a bázlivi mají
odejít jako ovce mezi vlky, hlásat evangelium,
a při tom v sázku dávati i život svůj, jak jim
Božský Mistr předpověděl: »Ven ze škol vyženou
vás; ano, přichází hodina, že každý, kdo vás za
bije, domnívati se bude, že by službu prokazoval
Bohu !:

o, jak veliké pomoci bylo jim třeba! A té
se jim také při seslání Ducha svatého plnou měrou
dostalo! Duch svatý světlem Svým osvítil tem
nosti rozumu jejich, tak že se na všechna slova
Páně upamatovali, všem pak výborně rozurňěli,
i jiným je vyložiti dovedli. Duch svatý ohněm Svým
utvrdil vůli jejich, tak že se nebáli nadále nižád
ných překážek ani obětí pro Božského Mistra
svého, až i všichni život svůj položili za Něho
jakožto mučenníci.
3. Ku přijetí tolika darů Ducha svatého měli
se ale učenníci Páně také náležitě připravovati.
Sám Spasitel jim nařídil, aby tak činili, nakázav,
aby zůstali pospolu v ]erusalemě a očekávali za
slíbení Jeho Otce; čití aby u víře ve slíbeného
Ducha svatého vytrvali, tak aby víra jich tím
očekáváním se množila, a žádost po darech Ducha
svatého víc a více se v nich rozněcovala.

Kdo chce mnoho milostí od Ducha svatého
obdržeti, musí mnoho po nich prahnouti, a vroucně
za ně prositi. Jako chtěl v Zákoně Starém Bůh
Otec, aby celý svět na slíbeného Mesiáše po celé
čtyři tisíce roků čekal, a v tom dlouhém čekání
aby žádost po Mesiáši a spasení skrze Něho vždy
víc a více v lidstvu se vzmáhala: tak chtěl i Bůh
Syn, aby učeníci Jeho v čekání na příští Ducha
svatého tím větší touhou po darech Jeho se na
plnili a roznítili.
Bylo li ale samým apoštolům, kteří Krista
Pána Samého viděli i slyšeli, ještě potřeba, aby
skrze modlitby, rozjímání a posty na příští Ducha
svatého se připravovali: máme přípravy na dary
Ducha svatého tím více zapotřebí my, kteříž jsme
s viditelným Spasitelem neobcovali !
4. [ my jsme podobní učmm'kům Páně co do
nevědomosti i slabosti. Rozpomeňme se, mnoho—li
naučení o Bohu a povinnostech našich k Němu
slyšeli jsme již jako děti ve škole, jako dospělí
v kázaních i ve zpovědnici; mnoho-li dověděli
jsme 551od dobrých přátel anebo z dobrých knih:
a jak často přece jsme na rozpacích, jak bychom
si při svých pracích izaměstnáních počínati měli,
a se s vůlí Boží v pravdě srovnali! A jak často
býváme i při jasném poznání, čeho si Bůh od
nás žádá, v neštěstí malomyslnými, v pokušeních
slabými, u vyznání víry bázlivými! Jak často dá—
váme se od konání křesťanských povinností svých
odstrašiti myšlenkou: »Co tomu lidé řeknouřc
a pranic se netážeme, co jednání našemu řekne
Bůh !

Proto třeba pomoci s hůry i nám; a proto
čekati máme v ústraní čili v Jerusalemě, v po
svátné samotě, zvláště v tomto témdnu z bázně
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“před židy čili nepřáteli spasení svého. Uvažujme
„tedy bedlivě, kde? kdy? kterak? se máme při
praviti, aby Duch svatý sestoupil i na nás, pokud
kdo ještě biřmován nebyl; anebo aby obnovil
i rozmnožil milosti své u těch, kdož jej ve svá
tosti biřmování již byli přijali.
1bude třeba, abychom Duchu svatému v srdcích
svých čiszfýstánek připravili; nebot jako ani my
neukládáme vzácných věcí do nádob nečistých:
tak ani Duch svatý nevchází s dary Svými do
duše nečisté. Bude nám tedy třeba, ve svátosti
pokání duši svou obmýti, a hříchů všech se zbaviti,
zejména ale vší pýchy a domýšlivosti, ježto dle
slov apoštolských »Bůh se pyšným protiví, ale
pokorným dává milostc.
A když jsme byli duši svou opravdu očistili,
třeba s myslí bezelstnou pozor dávati na la, la čemu
Duc/z svaly? skrze vnuknutí svá nás vybízí, a dle
toho i jednání své zaříditi. Cítíme-li se ale po
vzbuzenými k věcem neobyčejným, velikým : třeba
také poraditi se se zpovědníkem, aby on dle úřadu
svého posoudil, nejsou-li to vnukání ošemetného
ďábla, jenž někdy lidi k věcem velikým pohání,
aby jich pak v zoufalství uvedl, když by seznali,
že předsevzetí svých vésti nemohou.
Seznáme-li, že vnukání od Ducha svatého
jsou, věrně dle nich jednejme, a blaženosti věčné
dojdeme. Sv. Antonín poustevník slyšel v kázaní
slova Boží: »Chceš-li dokonalým býti, prodej, co
máš, rozděl chudým, a pojď a následuj Mne.<
Duch svatý dotkl se srdce jeho; on jsa bohatým,
vše prodal i rozdal; a Bohu slouživ_až do vyso- .
kého věku na poušti, velikým světcem se stal.
Připravujme i my srdce Duchu svatému;

vroucně za dary jeho prosme; dle vnuknutí Jeho
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jednejme: a On provede i nás skrze všechna ne—
bezpečí tohoto světa, a uvede za odměnu do ži
vota věčně blaženého. Amen.

3)
Pro Hod Boží svatodušní.
Hod Boží svatodušní koná se padesátý den
po vzkříšení Páně čili po Velikonoci.

Padesátý den potom, když byli Židé pojedli
beránka, jehož krví pomazali veřeje dveří svých,
aby anděl Páně, v noci přicházeje, ušetřil prvo
rozených jejich od smrti, stáli shromáždění kolem
hory Sinai, jež všecka se kouřila, se třásla, a byla
zahalena hustým oblakem, z něhož hrozně hří—
malo i se blýskalo. Načež zazněl zvuk trubic, tak
že lid v ležení se hrozil. Za takovýchto příznaků
ohlašoval Bůh slavnostně desatero Svých přiká
zaní, čili Starý Zákon.
A podobně stal se 50. dne po vzkříšení Páně
zvuk s nebe, jako přicházejícího prudkého větru,
a naplnil všecken dům,' kdež byli apoštolové ku
přijetí Ducha svatého shromáždění. Ohniví jazy
kové posadili se na hlavu jednoho každého z nich.
I naplnění jsou všickni Duchem svatým, a počali
mluviti rozličnými jazyky k úžasnutí i hrůze oby
vatelů Jerusalemských. kteříž hřmotem povstalým
přilákání, k domu tomu byli se sběhli. Duch
svatý sestoupil viditelně na apoštolyadruhy jejich,
aby Zákon Nový, zákon lásky, nevepsal více vka
menné desky, jako na hoře Sinai, ale v měkká
srdce lidská. A kdožkoli ukázali se milostem Jeho
přístupnými, ty přidružil křtem svatým k zástupu
posavadních ctitelů Ježíšových, a ohlašovaná ]ím
nová říše Boží, Církev svatá byla založena.
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O pravdách těchto hovoří epištoly í evangelia
netoliko neděle svatodušní, ale i celé následující
oktávy. I jsou vyzýváním, abychom přikázaní
Božích Starého i Nového Zákona věrně zachová
vali, ježto Kristus Pán dle vlastních slov Svých
nepřišel _Zákona Starého zrušit, ale jen zdokonalit

Na neděli Svatodušní.
I.

Výklad epištoly.
1. Veliké dílo Ježíše Krista, totiž vykoupení
pokolení lidského, dokonáno i dotvrzeno jest se—
sláním třetí Božské Osoby na svět, jak toho dnes

památku konáme.
Působil sice Duch svatý milostí Svou vždycky
na vývoj pokolení lidského; ale nikdy před tírr.
neobjevila se působivost Jeho tak hojnou, jako
když sestoupil viditelně na apoštoly a jich druhy,
jak otom vypravuje dnešní svaté čtení. Toto
čtení předkládá nám Církev svatá k zbožnému
uvažování, abychom skrze ně po darech Ducha
svatého co nejvíce se roztoužili, a jim příhodný
stánek v srdcích svých připravili.
I píše sv. Lukáš, spisovatel Skutkův apoštol

ských, takto:

>V těch dnech, když naplnilo se dm' pade

sáte, byli všichni pospolu na jednom místě. ] stal
se náhle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru
prudke'ho, a naplnil všechen dům, kdež byli sedz'ce.<
2. Není bez) významu žádná okolnost při se

slání Ducha svatého.
Uvažme: kdy že Duch svatý sestoupil na
apoštoly?
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Stalo se tak, »když se naplnilo dní padesátce
po obětování Beránka Božího, a po slavném vzkří
šení Jeho.
Židé slavili každoročně velikou noc na pa
mátku, že před svým východem z Egypta jedli
beránka, 'a pomazali krví jeho veřeje dveří svých;
načež, když anděl smrti procházel noci té Egypt
a zabil vše prvorozené :' dveří, krví beránčí zna
menaných, pominul, a ze židů nikoho nezabil.
Padesátý pak den po slavnosti beránka veliko
nočního obdrželi od Boha způsobem přeslavným
desatero Božích přikázaní s hory Sinai. I toho
každoroční památku konali slavností, které říkali
letnice, že na léto přicházela, a že při ní obětovali
chleby již z mouky nové.
Letnice židovské byly tedy předobrazem letnic
křesťanských, v kterých Duch svatý sstoupil na

zem, aby zákon lásky vepsal vsrdce lidská; akdy
i prvotiny křesťanství zasvěceny jsou Bohu.
3. I sestoupil Duch svatý na ty, kteří shro
mážděni »bylz' všz'clmz'"fospolu na jednom

mz'stěc,

čili kteří jednomyslně a svorně Jeho příští byli
očekávali.
Tak stalo se zajisté na znamení, že, kdo
chtějí účastnými býti darů Ducha svatého, musí
po způsobu apoštolův a jejich druhův, jichž bylo
pospolu 120 hlav, trvati ve svornosti a jedno—
myslnosti mezi sebou, a ve spojení se sv. apoštoly,
za vedení hlavy Církve, dědice sv. Petra v Rímě.
4. [ sestoupil

Duch svatý

v >přz'clzázejz'cz'm

prudkém větruc. Vichr tennebyl

obyčejný, ale

zázračný, an zvěstoval velebný příchod třetí Božské
Osoby na svět.
Stal se vítr prudký a hlas s nebe mocný,
aby i mysli shromážděných se na dary Ducha
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svatého připravily, i židé v městě aby na příchod
Jeho na svět upozorněni byli.
_

jako desatero dáno bylo za hrozného hřímání
a u velikém zvuku trub: podobně ozval se zvuk
s nebe při sestupování Ducha svatého, Zákono
dárce lásky; a objevily se blesky ohnivých jazyků.
5. Sv. Lukáš dále píše:

»! ukázali se jim rozděleni jazykové jako
okně, a posadil se na každém z nich.: To jest:
apoštolové a jich druhové obdrželi dar jazyků,
jimiž by obdaření kázati mohli evangelium Páně.
I ukázalo se jazyků mno/zo, na znamení, že
všem národům kázati se má i bude.
A jazykové ti byli >jako o/zněc; oheň ale
svítí i zahřívá. Duch svatý přišel tedy na svět,
aby rozum lidí osvítil, by pravdy sv. evangelia
snáze chápali; přišel ale také, aby v srdcích .iid
ských roznítil plamen víry, naděje i bohulibé lásky,
příkladně takové, jakou vyznamenával se sv. mu—
čenník Vavřinec. Když ho na rošti pekli, on pal
čivosti těla necítil, poněvadž oheň lásky jeho k Bohu
mnohem více rozněcoval nitro jeho, nežli oheň
přirozený mohl páliti tělo jeho.
6. A jaký že byl výsledek seslání Ducha sva

tého na apoštoly a jich druhy?
Sv. Lukáš o tom píše takto:
»A naplněni jsou všichni Duc/zeni svazýnz,
a počali mluvili rozličnými jazyky, jakož Duch
svatý a'a'oal jim vymlouvají.:
Naplnění byli tedy všichni Duchem svatým;
a tu nemohli se zdržeti, aby v zápalu lásky své
nemluvili o velikých skutcích Božích tak, jak jim
Sám Duch svatý vnukal, a jak mysl jich osvě
covaL

I nemohly tyto věci zůstati v tajnosti v ]eru
salemě; a nebylo také v úmyslu Ducha svatého,
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aby dary Jeho v tajnosti zůstaly. I přivábeno jest
veliké_množství židů jerusalemských i cizích, kteříž
byli slavnosti letnic do Jerusalema slavit přišli, ze
všech národů, kteříž pod nebem jsou, a jak sva
tému Lukáši známi byli. A ti všichni příchozí,
když slyšeli »hlas< čili zvuk jako přicházejícího
prudkého vichru s nebe; a slyšeli jedenkaždý, že
Duchem svatým obdaření mluví i jazykem jejich:
úžasem se naplnili velikým a volali:

»Slyšelz'jsme je, ani mluví jazyky našimi
veliké skutky Boží./c
7. Jak to jen Duch svatý apoštoly zázračně
proměnili Byli prostými, neučenýmirybáři; anyní
počínají vykládati i nejhlubší učení Páně s na

prostou jistotou!
Jindy naplnění byli velikou bázni před lidmi.
Když Pána Ježíše tupiti viděli, všichni se rozutekli.
Toliko při zavřených dveřích měli se v bezpeč
nosti ještě i tehdy, když již byli uslyšeli, že milo
vaný jich Mistr vstal z mrtvých, jak byl před
pověděl. Ale nyní beze vší bázně předstupují před
samé vrahy Pána Ježíše, a hřmí jim do duše:
Zabili jste svého" Vykupitele; a nedojdete spasení,
leč byste v Jeho poslání uvěřili, a Jeho pravidly
života se řídilil
A Bůh provází řeči jejich zázraky, aby je ja
kožto hlasatele vůle Své označil; oni mluví roz
ličnými jazyky, jimž nikdy se nebyli učili; a sami
činí zázraky na nemocných i mrtvých i v přírodě!
8. A týž Duch svatý, Jenž na apoštoly se
stoupil, působí v Církvi až posud. Mimořádných
darů k činění zázraků sice z pravidla neudílí mezi
námi, ježto žijeme uprostřed Církve, a o pravdi
vosti učení Páně můžeme i máme se i bez zá
zraků poučovati. Působívá ale Duch svatý i zá
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zračnými ději tam, kde učení Páně má teprve
vštípeno býti, anebo kde víra svatá byla oslabena.
Působí ale Duch svatý skrze milost Svou nás
posvěcující anebo k dobrému nám napomáhající.
Ba, bez těchto milostí Jeho vůbec nikdo a ničeho
k životu věčnému napomáhajícího vykonati ne
může !

9. Abychom milostí těch hodnými se učinili,
máme se na příchod Ducha svatého podobně
připravovati, jak činili svatí apoštolé.
A kterak oni to činili?
Napřed od Pána naučení s upřímným srdcem
přijímali, a dle příkladu Páně život svůj zařizovali.

Po Jeho odchodu ale trvali v jednomyslnosti, na
modlitbách za dary Ducha svatéh , při postech
a odloučení od hluku světa. A talščiňmež i my;
a Duch svatý přijde i k nám, rozum náš k po
chopení vůle Boží osvítí; slabou vůli ku konání
vůle Boží posilní, zejména ve svátosti biřmování;
abychom Bohu věrnost zachovali až do posled
ního vzdechu svého na zemi, a po smrti v lásce
věčné s Ním spojeni byli v nebi. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Dnešní evangelium jest částí promluvy,
kterou učinil Spasitel apoštolům Svým “v před
večer Svého umučení, když se s nimi loučil. Že
se pro odchod jeho rmoutili, slíbil jim na místě
Sebe seslati Utěšitele jiného, Ducha svatého.
Co tehdy slíbil, naplnilo se dnes. Duch svatý
sestoupil na apoštoly, odňal jim zármutek 2 od
chodu Páně, a radostí převelikou naplnil srdce
jejich. Avšak Duch svatý nepřišel na svět toliko
pro apoštoly Páně, nýbrž i pro nás všechny;
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a proto jako blaženosti nevýslovnou naplnil apo
štoly,- radostí podobnou přeje si naplniti i nás.
Aby radost naše z příchodu Ducha sv. byla
tím účinnější a dokonalejší, představme si dnes,
v památný den seslání Ducha svatého, onen veliko
lepý i: zázračný výjev, jak nám ho v dnešním
sv. čtení popisuje sv. Lukáš.
Bylo to padesátý den po vzkříšení, a desátý
po slavném nanebevstoupení Páně; apoštolové
Páně s učenníky i Matkou jeho, jakož i s jinými
nábožnými byli pospolu shromážděni, v postech
a na modlitbách. Tu stal se asi okolo 9. hodiny
ranní náhle zvuk s nebe, jako přicházejícíhovichru;
na to ukázali se ohniví jazykové nad jedním ka
ždým přítomným, a Duch svatý naplnil všech ve
likými milostmi i dary Svými. Načež oni počali
mluviti ku podivení sběhnuvších se zástupů ve
liké skutky Boží rozličnými jazyky, jimž před '
tím nikdy se nebyli učili.
2. Oheň sestoupivších jazyků nebyl přirozený,
ale nadpřirozený a duchovní. Proč volil Duch
svatý podobu ohně?
V Zákoně Starém byl oheň obrazem zjevují—

cího se Boha; znamením i jeho vnitřní naprosté
čistoty i svatosti; i jeho zevnitřního, požehnaného
působení při tvorech, jež světlem Svým osvěcuje,
ohněm Svým rozněcuje i proměňuje.
Oheň při seslání Ducha sv. na apoštoly byl
tím samým ohněm, jenž se ukázal Mojžíšovi na
poušti v keři, který hořel, ale neshořel. Když
k němu Mojžíš přistupoval, aby seznal, proč ne
shoří: uslyšel z něho hlas Hospodinův: »Nepři
stupuj sem ; zzuj dříve obuv z nohou svých ; nebot
místo, na kterém stojíš, země svatá jest.<
Oheň při seslání Ducha sv. na apoštoly byl

tím samým, jímž jeden ze Serafínů dotekl se rtů
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Isaiáše proroka, aby byla odňata všeliká nepravost
jeho úst (Isai. 6, 6), a on směl uzříti Boha i hlá
sati vůli ]eho lidem.
Oheň při seslání Ducha sv. na apoštoly byl
tím samým, jehož obraz- bez přestání hořeti musil

v chrámě ]erusalemském, podobně jako v našich
chrámích ve dne v noci hoří »věčné světloc před
svatostánkem nejsvětější Svátosti.

Podobu jazyků volil ale Duch svatý při se
stupování Svém na apoštoly, poněvadž jazyk jest
nástrojem slova; 3 On tedy chtěl naznačiti, že
poslán jest od »Slovac; totiž od druhé Božské
Osoby čili od Pána ]ežíše, ]ejž miláček jeho
»Slovemc nazývá, když píše (I. 5, 7): »Tři jsou,
kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo &
Duch svatý; a ti tři jedno jsou.:
Podobu jazýků volil Duch svatý při sestupo—
vání Svém na apoštoly také proto, aby naznačil,
že je chce učiniti způsobilými, aby dovedli lásku,
slitovnost, milosrdenství i dobrotivost Slova věč
ného jazyky svými celému světu hlásati, a řečí
čistou & svatou srdce lidská k milování Boha roz
něcovati.
Č), jak podivuhodně označuje Bůh přesvatou
Bytost Svou a tajůplné působení Své! Lidé svě—
táci snad mnohdykrát v posměch berou úkony
prozřetelnosti i moudrosti Boží; a proto se nám,
věrným ctitelům Božím, sluší tím více jim se ko
řiti i klanětil
3. Uvažme dále, co () olmz' : nebe praví Sám
Spasitel. Prohlásil (Luk. 12, 49): »Oheň přišel
jsem pustit na zem; a co chci, jediné, aby za
»Bůh jest láska,< praví miláček Páně (I., 4. 8).
V ohni tedy, v němž Duch svatý na svět se
Manna roku církevního.

24
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stoupil, láska Boží sestoupila na zemi, o které
praví Písmo svaté, že mocnější jest nežli smrt,
poněvadž vše přemáhá, vše propálí, vše odporné
překonává. Proto také napsal sv. Bonaventura:
»Duch svatý jest oheň, láskou planoucí, jenž rozum
osvěcuje, vůli rozněcuje.< A sv. Antonín dí : >Není
možná, aby mysl, kterou Duch svatý roznítil,
popálena byla od ohně protivenství anebo od
ohně ďábelských pokušení, poněvadž oheň Ducha
svatého překonává zlé žádostivosti.:
S bedlivostí Uvažujme o těchto slovech ve
likých učitelů v Církvi Páně. Jestliže Pán Ježíš
poslal nepřemožitelný oheň Ducha svatého na
tento svět, aby ho láskou zapálil: proč asi ne
zapálil i u tebe, milý křestaneř
Nezapálil—li u tebe,

není tím

vinen Duch

svatý, ale ty sám! Neboť Bůh nikomu neodnímá
svobodné vůle jeho, tak že můžeme se sice Jemu
blížiti, ale můžeme se Ho také dobrovolně vzdalo
vati, Jemu odpírati, milostmi Jeho pohrdati. Kdo
se ale sám Boha dobrovolně vzdaluje, tomu On
'se nevtírá, tomu násilí nečiní. A proto také člověk,
Boha dobrovolně se vzdalující, ohněm lásky Boží
zanícen nebývá. Nechceš-li tedy, aby i tobě Hod
Boží svatodušní minul bez užitku: srdce své se
vším úsilím k Bohu obracej, a Ducha svatého za
oheň lásky Jeho v nejhlubší pokoře pros; a On
i tvůj rozum osvítí, i tvou vůli láskou roznítí.
4. Uvažme konečně také toho, co učztel mí
rodů, 57).Pavel, a almz' : nebe tvrdí. Napsal (Žid.
12, 29): »Bůh jest oheň spalující.<

Oheň přirozený má rozličné podivuhodné
vlastnosti; on svítí, pálí, očišťuje, zahřívá, věci

sobě odporné ztravuje. A podobně působil nad
přirozený oheň Ducha svatého při apoštolích.
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Rozum jim osvítil, tak že od chvíle, kdy na ně
sestoupil, všechno učení Páně stalo se jim jasným;
a oni na vše se upamatovali, co jim Božský Mistr
byl vykládal, a čeho tehdy namnoze ještě nebyli
chápali. Duch svatý apoštolům vůli jejich roznítil,
tak že se nebáli více pro milovaného Mistra svého
snášeti největších nátiskův a pronásledování, až ko
nečně všichni i umřeli jakožto mučenníci. Duch
svatý ohněm Svým spálil v nich také jejich ne
dokonalosti i poklesky, aby nadále s čistým srdcem
pro čest Boží a blaho svých bližních horovali.
A podobných darů, jakých se od ohně Ducha
svatého dostalo apoštolům, potřeba i nám ,všem;
a na nás jest, abychom za ně vroucně prosili,
zejména při udělování svátosti biřmování, a při
slavnosti svatodušní.
Otevřme tedy srdce svá, aby sžírající oheň
Ducha sv. do nich mohl vniknouti; a prosme
v nejhlubší pokoře, aby Duch svatý, vstoupiv do
srdcí našich, osvítil je, tak abychom do učení
Páně vždy hlouběji vnikali; aby nám tedy dal
dar rozumu, dar pravé moudrosti, dar rady v po
chybnostech, dar umění takového, abychom vždy
to, co se Bohu líbí a nám prospívá, volili. Prosme
ale také vroucně, aby Duch sv. naši vůli sílil,
když těžších obětí na nás _vyžaduje; a proto také
aby idar síly, dar upřímné pobožnosti, a dar
opravdové dětinné bázně Boží nám dal. Takto
vyzbrojení, v pokušeních nepoklesneme, za pro
vinění v čas pokání řádně vykonáme, ctnosti své
rozmnožíme, abychom mohli jednou i koruny
odplaty dojíti v nebesích. Amen.
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Na pondělí svatodušní.
I.

Výklad epištoly.
l. Svatého Petra ustanovil Kristus Pán ná
čelníkem Svých apoštolů, a jemu přikázal také
úkol, aby první židy a také první pohany přijal
do Církve jeho.
Včerejší svaté čtení vypravovalo nám, kterak
Duch svatý sestoupil v bouři a v podobě ohni
vých jazyků na apoštoly. Načež Petr vystoupil
před dům, v němž byli shromážděni, a kázal
židům, jež byl neobyčejný ten zjev přivábil, že
nikdo spasen nebude, leč by uvěřil,že Ježíš Kristus,
]ejž byli ukřižovali, jest slíbeným od Boha Vy
kupitelem; a leč by chtěl činiti pokání, a dal se
pokřtiti ve jménu Ježíše Krista. I dalo se z po
sluchačů jeho ihned pokřtiti na tři tisíce duší, jež
staly se začátkem Církve Kristovy.
Dnešní svaté čtení ale jest částí vypravování,
kterak sv. Petr hlásal evangelium pohanům, a sice
shromážděným v domě setníka Kornelia v Cesarei.
Tu když posluchači jeho slovům jeho 3 ochotou
uvěřili, sestoupil i na ně Duch svatý viditelně se
Svými dary, tak že počali mluviti rozličnými ja
zyky, a chváliti Boha; načež přijal je sv. Petr skrze
křest svatý do sboru ostatních křesťanů jakožto
prvotiny z pohanstva do Církve Páně.
2. [ předkládají se nám dnes k uvážení okol
nosti, za kterých Duch svatý na pohany sestoupil.
Cteme tedy:
. » V těch dnech otevřev Petr

ústa svá, řekl.

Muži bratří! Nám přikázal Pán kázati lidu a
svědčz'tz',že On ]ťSÍ, kterýž ustanoven jest od Ěaha
Soudcem živých z' mrtvých.c
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V domě setníka Kornelia, jenž poučen byv
zjevením nebeským, Petra byl k sobě povolal,
kázal tedy Petr o tom, že Pán Ježiš bude Soudcem
všeho stvoření; a sice že bude Soudcem netoliko
jakožto Bůh, ale i jakožto člověk, poněvadž v lid
ském Těle se za nás obětoval, aby nás vykoupil;
a s lidským Tělem vystoupil i na nebesa, posadil
se po pravici Boha Otce, aby odtud přišel zase
v den soudný soudit živých i mrtvých; to jest:
živých pro nebe, čili spravedlivých, a mrtvých
pro nebe, čili hříšníků. Jakoby řekl: Jednostejné
to bude, jestli mi uvěříte anebo neuvěříte; jestli
Pána Ježíše vyznávati budete anebo nebudete:
soudům Jeho neujde nikdo, ježto přijde jednou
s nebe soudit všech vesměs. Ze slov těch plyne
tedy naučení: Proto použijte té příležité doby, a
přilněte k Pánu Ježíši s celým srdcem, abyste
pak na soudě Jeho dobře obstáli.
3. Naučení to ovšem že neplatilo toliko po
sluchačům Petrovým, ale platí i nám. Málo by
nám prospělo, kdybychom chtěli jen křesťany čili
vyznavači Kristovými slouti, kdybychom nechtěli
zároveň i řádně po křesťansku žití. Neboť praví
Pán: »Ne ten, kdo mi říká Pane, Panel vejde do
království nebeského: nýbrž jedině ten, kdo činí
vůli Otce Mého, Jenž jest v nebesíchlc Kdy
bychom tedy jen slovy ke Kristu se hlásili, ale
životem svým Ho zapírali : odsouzení svého bychom
se dočkali.
Marné budou výmluvy: Tělo mé mne příliš
lákalo; zlí lidé mne sváděli; ďábel zle mne po
noukal. Neboť řekne Kristus Pán: Vizte, kterak
Já jsem všecku přirozenost lidskou vzal na Sebe
z lásky k vám; kterak že vy jste se neměli pře
mábati opět z lásky ke Mně? Rozpomeňte se,
kterak Já jsem odpíral pokušením ďábla a ná—
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strahám zlého světa: kterak že jste neměli činiti
dle příkladu Mého, a to tím spíše, když jsem
vám tolik pomoci zaslíbil ve svátostech a při
vroucích modlitbách?
4. Neprospěje tedy v den soudný nic, leč
jestli jsme byli spravedlivě dle víry Kristovy živi;
anebo zhřešili-li jsme, když učiníme pokání. Pak

platí slovo apoštolské:
nfřemuf (totiž Pánu Ježíši) všz'okm' proroci
svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezmou
skrze jméno Yoko všz'clmí, kteříž věří v Nělzo.<
Kdo tedy v Ježíše Krista věří, a víru tu
ovšem i životem osvědčují, mají naději na od
puštění hříchův a spasení.

Jest nám to k veliké útěše, ani tak často
klesáme. Zhřešili-li jsme, nemusíme sobě tedy zou
fati, ježto máme siíbeno odpuštění, budemeqli či
niti pokání. Ježíš Kristus Sám jest naším zastancem
u Boha Otce, sedě po pravici Jeho. Ale třeba
také užívati těch prostředků, jichž Ježíš Kristus
ku smíření s Bohem Otcem byl ustanovil: totiž
zejména svatostně se zpovídati. Svatý Augustin
ve příčině té dí: »Bůh chce, abychom se ze hříchů
svých zpovídali, ne jakoby o hříších našich ne
věděl, jsa vševědoucí : ale proto, aby vyznání
naše i ďábel slyšel a seznal, že hříchů svých i li
tujeme a napraviti se snažíme; a že tedy ničeho
při nás více nemá, co by nám právem vytýkati
mohl.<
Krásný příklad důvěry v milosrdenství Boží
dovídáme se ze života proslaveného biskupa line
ckého Rudigiera. Když se jej před smrtí tázali,
zdali z nastávajícího soudu o přečetné a těžké
povinnosti své strachu nemá, odpověděl, umí—
raje s klidem: »Spoléhám úplně na milosrdenství
BOŽÍ.:

_ 375._
5. Dále vypravuje svatý Lukáš ve dnešním
čtení:
>A když Petr ješte“ mluvil slova ta, připadl
Duch svatý na všecky, kteříž poslouchali slova.<
Duch svatý sestoupil tedy viditelně na po
slouchající pohany, jako dříve na apoštoly, tak
že počali mluviti rozličnými jazykyavelebiti Boha.
Stalo se tak proto, aby začátečníky u víře po
silnil, když slova Petrova tak velikým zázrakem
stvrdil. Dále, aby ukázal, že kazatelé Kristovi ze
vnitř mluví, ale Duch svatý slova jejich milostí
Svou provází. Konečně i proto, aby ukázal kře
sťanům z obřízky čili ze židovstva uvěřivším, že
i bez obřízky, na které oni si posud zakládali,

přijíti lze ku spasení. Aby se tedy nehoršili nad
pokřtěním Kornelia a společníků jeho, když byli
seznali, že ještě před pokřtěním Duch svatý se
Svými dary na ně sestoupil.
Ti skutečně zámyslu' toho ihned pochopili,

jak stojí psáno:
»! užasli se věřící z obřízky, kteříž byli
přišli s Petrem, že i na pohany milost Duc/za
svate'lzo vylita jest; nebot' slyšeli je, ani mluví
jazyky a velebí Boka. Tedy (řekl na divení jich
čili) odpověděl Petr: Zdali může ka'o zabra'niti
vody, aby nebyli pokřtěni tito, kteříž Duc/za sva
te'lzopřijali, jakož i my: (totiž ze židovstva přišlí)?

Padla tedy hradba mezi židy a pohany; po
znali židé, že Církev Páně zařízena jest k přijetí

všech národů, jak i byl Spasitel apoštolům Svým
nakázal: »jdouce, učte všecky národy, a křtěte je
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.<
»! rozkázal tedy Petr je (totiž nově uvěřivší)
pokřtiti ve jménu Pa'na 7ežíše Krista: a tak
i zevnitř veřejně a slavně k Církvi jich připojiti.
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6. A nyní pozastavme se krátce při podivu—

hodném působení Ducha svatého na Kornelia.
Ze Kornelius Boha a svatou vůli Jeho opravdu
poznati se snažil, a za tou příčinou i s rodinou

is čeledí svou mnohé modlitby konal i hojné
almužny udílel: Duch svatý přicházel mu vstříc,
a zázračným způsobem ho poučil, u koho by po—
učení o pravém Bohu a vůli Jeho hledati měl.
A když on učení ta od Petra se vší upřímnosti
přijal, Duch sv. způsobem zázračným uvedl ho
do pravé Církve; a neopustil ho při tak upřímné
snaze, aby Bohu věrně sloužiti mohl, zajisté ani
později, ale provázel jej bezpečně až k cíli v bla
ženosti věčné.
A tak Duch svatý působí až posud při těch,
kdož se srdcem bezelstným přicházejí Jemu vstříc:
On milostí Svou nás předchází, k dobrému po
vzbuzuje, rozum k chápání pravd nebeských osvě
cuje, vůli ke konání dobrého posiluje, člověka po
podivuhodných cestách životem provází, až jej za
odplatu i do nebe uvádí. Přicházejme i my Jemu
se srdcem vždy upřímným a pokorným vstříc,
aby zázraky Své i při nás působil, a nás do bla
žené věčnosti v nebesích uvedl. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Včera slyšeli jsme o tom, kterak Duch
svatý, od Ježíše Krista svatým apoštolům slibo
vaný i poslaný, způsobil při nich zázračné pro
měny, an rozum jejich o'svítil, vše učení Páně jim
připamatoval, vůli jejich nezdolnou odvahou i silou
obdařil, tak že se z pouhých rybářů stali výmluv
nými hlasateli evangelia, učiteli národův i divo
tvorci.
,
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Dnes připomeňme si neméně nápadné půso—
bení Duc/za svaté/zo při prvních křesťanec/z.

Jak podivuhodné rozvinul se život jejich!
Když se jarní vánek dotkne země, vypučí traviny,
pokrývají se stromy i křoví poupaty i květy;
všude probouzí se veselý život. A tak podobně
stalo se i v Jerusalemě ve smyslu duchovním,
když Duch svatý o slavnosti Letnic dotekl se
srdcí lidských. Tehdy stala se prvá Církev jako
zahradou Páně v které rychle vypučely přeušlech—
tilé ctnosti víry„naděje, lásky, nevinnosti, milo—
srdenství na oslavu Ježíše Krista.
Svatý Lukáš toto dílo Ducha svatého při
prvých věřících v jerusalemě popisuje ve Skutcích
apoštolských v kapitolách 2. a 4. takto: »Trvalz'
?) učení apošzolske'm — a ve sdz'lnastz' lámání
chleba, a — na modlitbách (2, 42) — byli jedno
srdce a jedna duše: aniž kdo něco z toho, co
měl, pravil býti svým ;_ale všecky věci měli spo
lečné. Aniž pak byl mezi nimi kdo nuzný.< Neboť,
kdo co měli, prodávali a přinášeli stržené peníze
k nohoum apoštolů, kteří ztoho rozdělovalijednomu
každému, jakž komu potřebí bylo (4, 32—35).
Povšimněme si nyní zevrubněji života prvých
křesťanů v jerusalemě, abychom poznali ceny jeho;
jakožto také, abychom seznali, jak velice život
ten liší se od života, jejž zavésti slibují potřeštěné
hlavy jistých sociálních demokratů, kteří krátko—
zrakým lidem slibují rajský život pozemský při
majetku společném.
2. Svatý Lukáš, líče život prvých křesťanů,
tyto rysy jeho označuje. Dí nejprve: Kteří uvě
řili a pokřtěni byli, >trvalz' ?) učení apoštolskému.
To znamená, že rádi poslouchali naučení svatých
apoštolů; to si také s velikou ochotou do srdcí
svých vštěpovali, a v životě svém následovati se

/
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snažili, nedávajíce se od něho odstrašiti ani pro
následováním nevěrců, ani úlisnými řečmi bludařův.
Ovšem, neboť praví Pán: »Kdo činí pravdu, jde
k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, protože
v 'Bohu učinění jsou.<
Ale jak“ zcela jinak počínají si ti naši milí
socíni bez Boha! Učením apoštolským pohrdají,
náboženství veřejně za věc toliko soukromou pro—
hlašují, tak jako by kdo jiným býti mohl doma
a jiným na veřejnosti; ale zároveň po straně je
dnoho každého urputně pronásledují, kdo se učení
apoštolského věrně přidržují, a proto i dle něho
žíti se snaží. Ovšem, nebot praví Pán: »Každý
zajisté, kdo zle činí, nenávidí světla a nejde k světlu,
aby nebyli trestáni skutkové jeho.:
Bez pravé víry a žití dle ní nelze se ale lí
biti Bohu a býti v pravdě šťastným ; pročež i svatý
Pavel napsal: »Ale bychom pak my neb anděl
s nebe kázal vám (něco jiného) mimo to, co jsme
vám kázali (my): proklat budlc (Gal. 1, 8).
3. Druhý rys obrazu, jejž činí sv. Lukáš o ži
votě prvokřesťanů, je ten, že o nich tvrdí : »Trvalí
ve sdz'lnostz' lámání chlebac; to jest: Pospolu při—
jímali chléb nebeský čili nejsvětější Svátost oltářní ;
a rádi obcovali mši svaté, ježto Spasitel náš nej
světější oběť ustanovuje, velel apoštolům: »To
čiňte na Mou památkulc
Poněvadž prvokřestané chrámů míti nesměli,
scházívali se všichni ke službám Božím a ku spo
lečnému svatému přijímání v domech soukromých.
Nejsvětější Svátost stala se jim tu pramenem mi
lostí ; v ní spojovali se s Kristem Pánem vždy úžeji;
v ní se učili milovati se navzájem, a nabývali po
sily k čistotě, trpělivosti, poctivosti, vytrvalosti a
k ostatním ctnostem. Tak činili u víře ve slova
Páně: »Tak Bůh miloval svět, že Syna Svého
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jednorozeného dal, aby, kdo v Něho věří, ne
zahynul, ale měl život věčný.<
Socíni bez Boha svátostmi i obětí křesťanskou
pohrdají; jim se rouhají. Scházívají se sice také,
ale ne k hostině duchovní: nýbrž utrácejí při
hodováních a pitkách mozolně vydělané příspěvky
svých oblouzených druhů; tvrdí, že proti přepychu
boháčů bojují: a zatím“ po nich se opičí a nej
vzácnějších jídel i nápojů si dopřávají, jak často
ve veřejných listech, jež o schůzích náčelníků soci
alních demokratů pojednávají, dočísti se lze.
Stěstí ale nekyne člověku tomu, kdo žádostem
tělesným, jež jsou nenasytné, nezřízeně hoví: ale
kdo je pod zákon Boží sklání, a s tělem i s duší
Bohu slouží!
4. Třetí rys v obraze prvokřestanů jest ten,
že »trvalz' na modlitbách. Ovšem, vždyť velí Spa
sitel: »Bděte, a modlete se!: »Proste, a bude
vám dánolc »Budete-li zač prositi Otce ve jménu
Mém, dát vám.:
Modlitbou zvláště působivou jest ale modlitba
společná; neboť řekl Pán: »Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu Mém, tuť jsem Já upro
střed nichc (Mat. 18, 20).
Modlili se tedy prvokřesťané rádi při spo—

lečných bohoslužbách; ale i soukromně: ráno,
u večer; před prací, po práci; před jídlem, po
jídle; bud děkujíce Bohu za dobrodiní dosažená;
buď nové si vyprošujíce; anebo s anděly Boha
oslavujíce. A Bůh byl Silou jejich.
Socíni namnoze na kletbách vstávají i lehají ;
práce své bez Boha a neradi konají. Odkud že by
jim tedy mělo přijíti požehnání a štěstí?

5. Víra beze skutků jest mrtvá, bezcenná;
proto bylo čtvrtým znakem věřících prvokřesťanů,
že víru srdce svého označovali zevnitř skutky
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lásky, ani ?)jednamyslnostz' žili, a v lásce bratra-ke“
všemožně se podporovali. Vždyť Spasitel děl:
»Podle toho poznají lidé, že jste učenníci Moji,
budete-li se milovati vespolek.<
I podporovali se ve všech potřebách — ale
dobrovolně, přinášejíce statky své — k apoštolům

na rozdělení. Socíni chtějíale každému majetnému
vzíti, co má, : násilím a rozdíleti — sami!
Bylo by to asi spravedlivé rozdílení od lidí,
Boha se nebojícíchl Rád bych věděl, kdo by pak
při takovéto svobodě, když by vždy tomu, co si
kdo vydělal, brali s násilím, chtěl ještě pracovati?
A když by lidé dle této svobody všichni chtěli
jen bráti a užívati, a žádný pracovati: jak dlouho
by to asi potrvalo, aby bylo oč se děliti?
6. lidé i pohané říkali s podivením o kře
sťanech: »Hle, jak se miluji!: jak dalecí jsme
my této lásky, kterou prvokřestané Krista jiným
hlásali! Kruté spory národnostní i boje sociali
stické jsou pravým opakem Zákona Božího : »Miluj
Boha nade všecko — a bližního jako sebe sa
mého !
Vzpomínejme častěji na život prvokřestanů
i jich vzájemné štěstí, a snažme se i my jich
napodobovati, seč síly naše stačí, jak daleko pů
sobnost naše dosahuje: vrodinách,vpříbuzenstvu,
v obcích, říši. Vzývejme horlivě Ducha svatého,
aby rozum nám osvěcoval, bychom snáze sezná
vali, co se Bohu líbí, a čím bychom si u Něho
větší zásluhy získali; aby vůli naši posiloval, bychom
i při zděděné křehkosti a nestatečnosti své, Tělem
Páně často posilovaní, v modlitbách horliví, v lásce
účinní, po bojích tohoto života korunu vítězství
věčného dosíci si zasloužili. Amen.
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C)
Pro pohodí svatodušní.
1. Pohodí svatodušní začíná slavností nejsv.
Trojice Boží, jež rok církevní dělí ve dví.
Od počátku adventu až do ukončení oktávu
slavnosti svatodušní připomínali jsme si život Pána
?ežz'še Samé/zo; tedy, co Syn Boží vykonal pro
nás. Od této doby připomíná se nám ale život
tajůplne'lza Těla Páně, čili Církve svaté : kterak
ona jest ústavem,

v němž se nám zásluhy Vy—

kupitelovy přivlastňují; kterak jest královstvím,
ve kterém Kristus Pán dílo Své vykupitelské do
konává skrze Ducha svatého; kterak jest říší, ve
které jedenkaždý spasení dojíti může. Vdobě této
připomíná se tedy nám, čeho my sami pro sebe
činiti máme. A tento druhý díl roku církevního
nazývá se i pry/lodím svatodušm'm.
2. Toto pohodí svatodušní dá se rozvésti ve
tři částky, a sice se zřetelem ku třem hlavním
obdobím v království Božím na zemi.

Hlavní období ta ale jsou:
I. doba zevnitřního rozšíření Církve;
II. doba vnitřního upevnění jejího; a
III. doba zdokonalení jejího.
Tato období ale, jsouce jako proroctvími
i o rozvinování se Církve Páně na světě vůbec,
i o rozmnožování se jejím v srdcích jednotlivých
lidí zvláště, často se mezi sebou proplétají.
I.

1. Doba zevnitřního rozšíření království
Božlho na zemi zaujímá dobu od prvé až do je
denácté neděle po seslání Ducha svatého.
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V době té líčí se hlavně rozšiřování krá
lovství Kristova v Církvi vůbec, a v životě jedno
tlivců zvláště.
Doba ta začíná vhodně slavností nejsvětější
Trojice Boží. A proč?
Starý Zákon počínal prvými přikázaními de
_ satera: »Já jsem Hospodin, Bůh tvůj; nebudeš

míti bohů cizích přede mnou... (a proto také)
nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmoc
(čili nevyslovíš ho bez příčiny a bez uctivosti;
leč toliko vyslovovati je smíš při modlitbách;
a dále) »Pomni, abys den sobotní (čili sváteční,
jakožto den, jejž si vyhradil Hospodin, Pán tvůj,)
světil.< Bůh nakázal tedy vyvolenému lidu Svému
jakožto první věc, aby pravou víru v Boha pra
vého zachovával, a Témuž Pánu svému'se klaněl,
čili nejvyšší úctu Mu prokazoval. A tuto vůli Svou,
ve třech prvých přikázaních desatera vyslovenou,
vryl také do prvé kamenné desky zákonníka
Svého.
A podobně má se to s vyvoleným lidem Zá
kona Nového, s členy Církve Páně. [ křesťanům
musí na prvém místě povinností státi úcta k Bohu,
s tím však rozdílem, že i čehož Bůh v Zákoně
Starém nebyl zjevil, ale v Novém skrze Syna
Svého nám byl oznámil, uctívati musíme při Bohu.
A to jest Jeho přesvaté tajemství, že v jediné
Bytosti Božské jsou od Sebe rozdílné Osoby tři:
Otec, Syn a Duch svatý, z nichž každá má o spa
sení naše zásluhu jinou; jež ale pospolu nerozlučně
jsou spojeny, a pospolu mají býti uctívány.
Avšak vyznavači Zákona Starého neměli to
liko Boha Svého svrchovanou měrou uctívati: ale
měli také z poslušnosti k Němu i v řádném po
měru k bližním svým žíti; zejména rodičů svých
uctívati, o život i zdraví, čistotu mysli i těla, ma
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jetek i čest jejich řádnou péči míti. A tyto po
vinnosti k bližním vryl Bůh na druhou kamennou
desku zákonníka Svého.
A podobně nestačí ani nám, israelitům Zá—
kona Nového, toliko Bohu se klaněti: ale mu
síme i k bližním svým povinnosti své řádně plniti,
chceme-li za odměnu života věčného v pravdě do
jíti. Noíý Zákon poučuje nás zajisté o tom, jak
mnoho a neskonalého milosrdenství prokázal Bůh
nám; ale pobízí nás tak zároveň, abychom milo
srdenství i lásku osvědčovali zase bližním svým.
Proto, když přečetli jsme čtení o slavnosti
nejsvětější Trojice, následuje evangelium na ne
děli prvou po sv. Duchu, vybízející nás, abychom
milosrdenství prokazovali bližním svým pro Boha.
_Epzlštalatoho dne napomíná nás k tomu, abychom
nejen veškeré nespravedlnosti a krutosti oproti_
bližnímu se varovali, jak již Zákon Starý velel:
ale také abychom bližnímu co nejvíce možná lásku
dobrými skutky osvědčovali.
2. Po slavnosti nejsv. Trojice následuje slav
nost Božího Těla, opět velice případně. Zidé pro
kazovali Bohu svou nejvyšší úctu zejména při arše
úmluvy, nad níž Bůh jako na trůně uprostřed
lidu Svého přebýval. I při milých ctitelích Svých
chtěl Spasitel viditelně přebývati, jako dobrý Pastýř
při milých ovečkách Svých; a k cíli tomu vy—
myslila láska Jeho nejsvětější Svátost oltářní.
Kolem svatostánků Jeho máme se tedy my shro
mažďovati; zde Ho uctívati; zde pomoci i síly
k bojům u Něho hledati; zde Tělem i Krví ]eho
se posilovati i posvěcovati.
Proto v epz'štole slavnosti té varuje se před
nehodným a záhubným zneuctíváním této Svá—
tosti; a evangelium toho dne poukazuje slovy
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Sam'ého Spasitele ku blahodárným účinkům sva
tého přijímání.
3. Podobně na neděli druhou po sv. Duchu
čítá se evangelium o pozvání k veliké večeři bo
hatého pána. Touto večeřívyrozumívá se ale věčná
blaženost, ku které pozváni jsou sice mnozí od
východu i od západu, aby s bohulibými arciotci
bodovali; které však účastnými nebudou leč ta
koví, kteří s ochotou hlasu Páně poslouchají ; na
světě záruky blaženosti nebeské, totiž Těla i Krve
Páně s náležitou uctivostí a zbožnosti přijímají;
a žádostem po statcích i požitcích světských vý
host dávají.
Také epištola této neděle, jež připadá do
oktávu Božího Těla, těsně přiléhá ke smyslu evan
gelia, ana nás vybízí, abychom hříchů se varovali,
lásku k Bohu láskou k bližnímu osvědčovali, a tak
z pozvaných ku hodům nebeským i skutečnými
hosty se stali.
jakožto zadostučinění tak mnoho zneuzná
vané i urážené lásce Pána ježíše, kterou na jevo
nám dal zejména při Svérn umučení za nás a skrze
ustanovení nejsv.'Svátosti pro nás, konáme v pátek

po oktávu BožíhoTěla slavnost Božského Srdce
Páně, jež je tedy jako doplňkem slavnosti Božího
Těla, & v nejužším spojení s ní.

4. Evangelium na neděli třetí po sv. Duchu
vypravující o ztracené ovci, kterou hledal až do
nalezení pastýř; a o ztraceném penízi, který s úsilím
hledala žena, poukazuje k ú'silovné péči Páně, aby
skrze Církev jeho bloudící hříšníci byli získání,
a do říše jeho uvedení.
Epištola toho dne poukazuje ale k tomu, že
vstup do říše Páně otevřen jest jen v pravdě po
korným, a na milost i pomoc Boží spoléhajícím.
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5. Evangelium na neděli čtvrtou po svatém
Duchu, jež vypravuje o zázračném lovu ryb, který
učinili apoštolé, když ku slovu Páně rozestřeli sítě,
poučuje nás, že Kristus Pán nechtěl pro spasení
naše všecko vykonati Sám: ale že k dílu Svému
nejen za svědky, ale i za pomocníky Své vyvolil
apoštoly, aby z moře tohoto světa vylovovali ne
sčíslné duše lidské, Krví Jeho vykoupené.
Sv. Pavel ale z; epištole toho dne rozebírá
myšlenku, že pro hřích prvotný všechno stvoření
od svého cíle se odkloňuje, a vykoupení svého
dojíti může jedině skrze Krista Pána.
6. Evangelium na neděli pátou po sv. Duchu,
vypravujíc o nedostatečné spravedlnosti fariseů,
zároÍeň poukazuje k tomu, jak nedokonalou byla
spravedlnost dle Zákona Starého, kdy stačily jen
zevnější úkony; a kterak dokonalou jest sprave
dlnost dle Zákona Nového, v němž nedostačují
pouhé zevnější, s literou Zákona se srovnávající
úkony: ale v němž třeba zpravidlovati iřeči, my
šlenky a žádosti nejtajnější.
V epištole ale vybízí svatý Petr k takovéto
opravdové svatosti ve smýšlení, v řečech i ve
skutcích.

_

7. Evangelium na neděli šestou po svatém

Duchu vypravuje o zázračném nasycení čtyř tisíců
sedmi chleby a maličkem rybiček, jež se stalo na
poušti. Tak ale poukazuje nás Spasitel, že kdo
v říši jeho nasycení a věčného oblažení vyhledává,
musí Ho následovati na poušť; čili musí opouštěti
pozemského blaha a radovánek, a zamilovati si
odříkání a zapírání'sebe pro Boha.
K tomutéž, abychom hříchu odumřevše, na
dále se vzkříšeným Vykupitelem jen ctnosti živí
byli, napomíná i epzštola na tento den.
Manna roku církevního.

25
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8. Evangelium na neděli sedmou po sv.
Duchu uvádí výstrahy Páně před falešnými pro—
roky, kteříž v rouchu ovčím mezi ovečky Páně
vstupujíce, je hltati chtějí, ale dle skutků svých

poznání býti mohou. jest to poukázaní na hlavní
příčinu úpadku říše Páně na zemi vůbec, a v srd
cích jednotlivců zvlášť; jsou to bludná učení, jež
od lidí bezbožných v učení Páně vmíseny bývají.
Těchto tedy bludných učení a jich bezbož—
ných hlasatelů třeba se vystříhati; a Církve Páně,
jím samým až do skonání světa přemoudře řízené,
třeba se přidržovati; tot smysl naučení epištoly
z' evangelia na ten den.

9. Evangelium na neděli osmou po sv.
Duchu vypravuje podobenství Páně o opatrném
vladaři, jenž maje pánu svému počet klásti ze
Svěřených statků,

a vědom jsa sobě svých ne—

správností, dopustil se nových podvodů na pánu
svém, aby měl se ke komu utéci, až by nemohl
více vládnouti. Vypravování to obsahuje v sobě
naučení, jak bychom měli bojovati oprOti nepravé
moudrosti světáků, kteříž na všechny strany se
zachovati chtějí, ale při tom povinné poslušnosti
oproti Bohu zanedbávají a tak hynou.
Epz'štala\toho dne proto i napomíná, abychom
nežili po způsobu světáků, kteříž za dlužníky
svých těl se mají; ale abychom vésti se dávali
Duchem Božím, a tak se stali i syny Božími.
10. Evangelium na neděli devátou po sv.
Duchu vypravuje, kterak Bůh naloží s těmi, kteří
darů jim od Něho svěřených zneužívali: přijdou
na ně dnové zlí, jako na zpronevěřilý jerusalem,
nad jehož zkázou Kristus Pán plakal.
Epištola ale z hrozného ztrestání hříšníků
béře si příčinu, varovati před všelikou zlou žá
dostí, z níž pak i zlí skutkové povstávají.
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11. Evangelium na neděli desátou po sv.
Duchu vypravuje podobenství Páně o modlitbě
pyšného farisea, a o modlitbě pokorného publikana
ve chrámu. Spasitel chce nás vypravováním tím
poučiti, abychom nebojovali jen proti bludným
učením, nepravé moudrosti světáků, a žádostivosti
vlastního těla, jak jsme k tomu vedeni byli zej—
ména v posledních třech nedělích: nýbrž abychom
také bojovali proti nezřízeným hnutím v duších
našich v příčině pýchy a přeceňování sebe, jež
právě při těch lidech snadno se ukazují, kteří
v pravdě Bohu dokonaleji nežli jiní sloužiti si umí—
nili. Za důvod uvádí, že Bůh se pyšným protiví;

a každý, kdo se povyšuje, bude ponížen.
A v souhlasus navedením tím ku pokoře
hlásá sv. Pavel ?) epištole toho dne, že všechny
přednosti naše jsou pouhými dary Ducha svatého,
bez Jehož pomoci nemůžeme vysloviti ani slova
»Pán Ježíšc.
12. Evangelium na neděli jedenáctou po
sv. Duchu konečně vypravujíc o zázračném uzdra—
vení hluchoněmého, poukazuje k tomu, že Bůh
při těch, kteříž překážky při rozšiřování království
Božího v sobě byli překonali, stává se stálým
hostem. I sděluje s nimi skrze působení Ducha
svatého ovoce království Svého, an otvírá uši jich,
aby vznešená tajemství svatosti Boží s vírou při
jímali; a rozvazuje jazyky jich, aby Boha vroucně
oslavovali,
Také epištala toho dne hovoří otom, kterak
zjevoval se vzkříšený Spasitel v odměnu těm,
kdož v Něho s ochotou byli uvěřili.
Tak i epištola i evangelium této neděle ukon—
čujíce líčení, kterak království Kristovo v Církvi
vůbec i v jednotlivcích zvláště bývá zevnitř roz
šiřováno, poukazují zároveň k jeho vnitřnímu
*
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upevňování, a činí tak přechod od období prvého
ku druhému.
13 Také slavnosti v době této připadající,
poukazují k období rozšiřování království Božího
na zemi. Tak slavnosti marianské, ustanovené na
památkuxzvláštní ochrany Bohorodičky nad Církvi
celou i nad jednotlivci: Slavnost Pomoone' Panny

Marie (24. května); Navštívení Panny Marie (na
prvou neděličervencovou) ; Panny Marie Karmelské
čilí škapalířove' (16. července). Dále slavnost na—

rození so. 7ana Křtitele (24. června), jenž byl
důrazným kazatelem, napomínajícím všech, aby
skrze upřímné pokání vstupovali do říše Mesiášovy.
Potom slavnosti sv. apoštolů, kteří byli svědky ži
vota i učení Páně, poslanými ku všem národům,
aby je skrze křest svatý do říše Páně přijímali;
a sice: slavnost so. apoštolů Petra a Pavla
(29. června); rozeslání szz.apoštolů (15. července);
51). Barnabaše

(11. června); SU. fifa/euba Většího
(25. července). Konečně i slavnost sv. Anny (26. čer
vence), báby Krista Pána, matky Bohorodičky

a Královny apoštolů.
II.

1. Doba vnitřního upevnění království Bo
žlho na zemi zahrnuje dobu od prvé neděle srp
nové do poslední neděle říjnové.
V době té líčí se vnitřní upevňování králov
ství Božího v Církvi vůbec, av životě jednotlivců
zvláště. V tomto smyslu sestaveny jsou epištoly
i evangelia, jež v době té čítány bývají.
Evangelium na neděli dvanáctou po sv.
Duchu vypravujíco milosrdném Samaritánu, jenž po
mohl ubohému, neohlížeje se ani na jeho národnost,
ani náboženské vyznání, leč jen na bídu jeho, pou
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čuje nás, že živou víru v Boha osvědčovati máme
účinnou a opravdovou láskou k bližnímu.
Také epištola nás nabádá, abychom nejednali
jen dle mrtvé litery zákona, nýbrž v duchu lásky,
jenž zákony oživuje.
2. Evangelium na neděli třináctou po sv.
Duchu vypravujíc o zázračném uzdravení desíti
malomocných, z nichž jen jeden vrátil se Pánu
ježíši poděkovat, dává nám na srozuměnou: že
byvše spojeni s Bohem skrze svatou víru, naději
i lásku, nabýváme od Něho očištění i posvěcení,
a stáváme se účastnými zaslíbení jeho, již Abraha
movi učiněných.
O tom též činí výklad iepz'štola, a sliby opa
kuje, pokud jen s vděčností k Bohu se máme.

3. Evangelium na neděli čtrnáctou po sv.
Duchu líčíc starostlivost Boha o ptactvo nebeské,
trávu polní i o člověka, oukazuje k přehojným
milostem duchovním vgové říši Páně, jichž On
přeštědře udílí těm, kdož po nich touží, a pro ně
smyslných požitků se zříkají.
Souhlasně k tomu vypočítává sv. Pavel 7)epi
štale skutky těla, jichž jest se třeba vystříhati; a
ovoce ducha, na něž se máme snažiti.
4. Evangelium na neděli patnáctou po sv.
Duchu vypravuje o zázračném vzkříšení mládence
v Naimu, a poukazuje nás: že v Církvi Páně jest
život nový i radostný, ježto Spasitel, v ní působící,
má moc, život dáti i vzíti, komu a jak chce; a
Sebe Sama nám dává ku požívání v nejsv. Svá
tosti.
A epištola v souhlase k těmto pravdám na
bádá k osvědčování vytrvalé lásky k bližnímu,
abychom tak zákon Kristův plnili, a odplaty ne
hynoucí si zasloužili.
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5. Evangelium na neděli šestnáctou po sv.
Duchu vypravuje o
a o tom, že třeba
na místo vzácnější.
chom v duchovním

uzdravení vodnatého v sobotu;
na svadbu pozvaným nesedati
Tak ale poučuje nás Pán, aby
životě pokračovali, na nepravé
posudky světáků se neohlížejíce; a čím více po—
stoupiti chceme, abychom tím spíše se pokořovali,
a v jeho slitovnost i lásku doufali.
A v podobném smyslu nabádá epz'štola,aby
chom v souženích nemalomyslněli; ale od Boha
tím více milostí očekávali, čím více bychom u Něho
v lásce vkořeněni i upevnění byli.

6. Evangelium na neděli sedmnáctou po

sv. Duchu vypravuje, kterak Spasitel zahanbil
farisea, tázajícího. se po největším přikázani v Zá
koně, poukazuje mu ku dvěma přikázaním lásky.
To jest ale pokynútím pro nás, že lid celý i každý
jednotlivec blaženým býti může, když spojen
jest s Bohem v dokonalém milování ; a když s bliž
ními v lásce žije, jako člen veliké rodiny Boží.
A k takovéto jednotě duchů ve svazku pokoje
vybízí i epištala toho dne.
7. Evangelium na neděli osmnáctou po sv.
Duchu vypravuje, kterak Spasitel zázračně uzdravil
šlakem poraženého, napřed na duši, a pak i na
těle. Nám jest to pokynem, že dokonalého po
koje v duši i na těle můžeme se nadíti od Spa—
sitele, když věrně při Něm vytrváme v Církvi
jeho, v které poklady Svých zásluh byl složil.
V epištale sv. Pavel díky činí Bohu za všecky
milosti, kterých věrným svým pro čas i pro věč
nost popřává.

8. Evangelium na neděli devatenáctou po
sv. Duchu vypravuje podobenství Páně opozvání
na svatbu, ku které když pozvaní pro pozemské
snahy přijíti zanedbali, pozval král lidi z rozcestí,
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mezi něž vpletl se také jeden, jenž se roucherr.
svatebním nepřioděl. Soud krále nad nehodným
hostem pamatuje nás na soud Páně, jemuž všichni
budeme se musit podvoliti; a vybízí nás, abychom
ani dne ani hodiny soudu toho nevědouce, vždy
naň připraveni byli; a proto v čistotě duše i těla
věrně Bohu sloužili až do té doby, kdy zavzní
pozvání ku svadbě Beránka Božího v nebesích.
A ku spravedlivému životu, dle vůle Boží
spořádanému, pobízí i epištola toho dne.
Voláním ale k bodům nebeským končí se
období vnitřního upevnění království Božího v Církvi
i v jednotlivcích, a začíná poslední období Církve
i jednotlivců, totiž zdokonalení.
9. Také svátky, jež do tohoto druhého ob
dobí pohodí svatodušního připadají, naznačují,
v jakém duchu máme je slaviti; totiž jak máme
království Boží v sobě samých uvnitř upevňovati.
Jsou to zejména dva svátky Páně: Proměnění
Páně (6. srpna), jež jest pozváním, aby nejen celé
lidstvo, ale i veškeré tvorstvo vůbec v Kristu
Pánu svého proměnění i oslavení očekávalo; a
Svátek Povýšení sv. Kříže (14. září), jež jest jako
obrazem budoucího oslavení všeho, co s Kristem
Pánem zde na světě ponížení snášelo.
V podobném smyslu konají se i svátky pře
blahoslavené Panny, v období tom připadající,
mezi nimiž vyniká zejména slavnost Nanebevzetí
Panny Marie (15. srpna). Slavnost tato vybízí nás
ku vytrvalosti v dobrém, i k horování pro roz
šíření i upevnění Církve svaté, abychom jednou
v odplatu i my za Rodičkou Boží odejíti mohli.
Ostatní svátky marianské zobrazují jednotlivé činy
Matky Boží ve prospěch království Božího na zemi.
Tak: slavnost sedmi bolestí Bohorodičky (v neděli
třetí v září); slavnost růžence Panny Marie (v prvou
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neděli října); narozeni Panny Marie (8. září);
,'?me'na jejiho (v následující neděli); a jiné.
Také slavnosti Všechandělů strážných (v prvou
neděli v září), a sv. Michaela archanděla (29. září)
pamatují nás na to, že andělé Boží jsou učinění
pomocníky našimi, abychom snáze v dobrém se
utvrzovali, a cíle svého na věčnosti dosáhli.
Slavnosti Stětí sv. _*řanaKřtitele (29. srpna)
a sv. Václava (28. září), ukazují nám vzory věr
nosti k Bohu až do těch hrdel.
Rovněž jsou připadající v tu dobu svátky
svatých apoštolů Páně pobídkou, abychom v říši
Páně, o jejímž založení i utvrzení oni až do těch
hrdel se namáhali, samých sebe utvrzovali i zdoko
nalovali. Jsou to svátky: Ohovů sv. Petra (1. srpna),
sv. Bartoloměje (24. srpna), sv. Matouše (21. září)
a svatých Šimona a Yudy (28. října.)
III.

1. Doba zdokonalení království Božího na
zemi, čili poslední doba pohodí svatodušního, po
číná prvou nedělí v listopadu a končí před ad
ventem.
V době té líčí se ukončení království Božího
v čase, a zdokonalení ho v nitru člověka.
Když byla Církev již v neděli devatenáctou
ve svém čtení povzbudila ku zdokonalení, vykládá
v evangeliu na neděli dvacátou po sv. Duchu
o zázračném uzdravení syna královského úředníka
v Kafarnaum; a z chování téhož otce, pokorně
prosivšího, předkládá nám naučení, abychom 5 po—

korou a opatrností svého zdokonalení očekávali,
ježto dnů zkoušek a utrpení i pokušení jest mnoho;
a Pán, jiné do království Svého vyvoluje, snad
by nás pominouti mohl.
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K opatrnosti a vroucím modlitbám za vytr
vání v dobrém až do konce vybízí také epištola
toho dne.
2. Evangelium na neděli dvacátou prvou
po sv. Duchu vypravuje podobenství o služeb
níku, jenž byl pánu svému dlužen deset tisíc hři—

ven; a sám, odpuštění nesmírného dluhu svého si
vyprosiv, pak pro dluh nepatrný se spoluslužeb
níkem svým se hrdloval. Z toho vyplývá pro nás
naučení, že nemohouce se zachránitipro své vlastní
zásluhy, jež jsou pro veliké hříchy naše naprosto
nedostatečnými, aby nás mohly s Bohem usmířiti,
máme milosrdenství prokazovati bližním, abychom
milosrdenství došli u Boha.
Epištola toho dne vyzývá nás dle toho, aby
chom vyzbrojili se zbraní duchovní ku přemožení
všech nástrah, jež nám zejména dábel na cestě ku
spasení činí.
3. Evangelium na neděli dvacátou druhou
po sv. Duchu vypravuje, s jakým úskokem přišli
fariseové „a herodiáni k Božskému Mistru, by Ho
v řeči polapili. Ten ale, dav si ukázati peníz cí
sařský, zahanbil je odpovědi: »Dávejtež, co jest
císařovo, císaři; a co jest Božího, Bohu a Z toho
plyne pro nás naučení, že i za nás odpoví Kristus '
Pán v den soůdu, budeme—li jen s Ním i sami'
mezi sebou vespolek v lásce sjednocení, věrně dá
vajíce i prokazujíce, čím jsme Bohu i bližním svým
i sobě povinni.
Sv. Pavel ale ?)epištale vydává svědectvíota
kovéto lásce, jakou on sám měl a jakou přeje si
shledávati i při všech věrných vyznavačích Kri
stových.
4. Evangelium na neděli dvacátou třetí po
sv. Duchu vypravuje o uzdravení ženy, krvotokem
trpící, a o vzkříšení dcery Jairovy. Z čehož plyne
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pro nás poučení, abychom u Spasitele, jenž mocí
vlastní i nemocné uzdravoval i mrtvé křísil, po
moci vždy hledali, poněvadž až posud vždy ocho
ten jest k usmíření i slitování oproti všem, kdož
s upřímnou vírou a opravdovou důvěrou k Němu
se utíkají!
Také v epz'šlale nabádá sv. apoštol národy
k úplné důvěře ve Slitovníka nebeského, a pouka
zuje k hrozným koncům těch, kdo tělu svému
jako nějaké modle slouží. o spasení duše péče
nemajíce.
5.je-li po sv. Duchu více neděl, nežli dvacet
čtyři, vsouvána bývají čtění na scházející neděle
2 neděl po Zjevení Páně. Pak ale mají evangelia
ta smysl takový, jenž na toto místo přísluší:
Na nedělí třetí po Zjevení Páně: Mnozí od
východu i západu stanou se účastnýmí hodů ne
beských s arciotci, kdežto dítky jich budou za
vrženy.
Na nedělí čtvrtou po Zjevení Páně: V po
sledních dobách ukáže Kristus Pán, jak mocně
bude říditi Církev Svou za bouří; a že v pravdě
jest záchranou všech, kdož v Něho doufali.

Na nedeli pátou po Zjevení Páně: Nastane
doba, v které kOukol bude sebrán a ve snopcích
do ohně uvržen, kdežto dobrá pšěnice uschována
bude do stodol Hospodáře nebeského.
Na nedělí šestou po Zjevení Páně: Blaze
tomu, kdo v těch dnech bude odpočívati pod
stromem Církve, z malého zrna hořčičného daleko,
široko i vysoko vzrostlé; blaze i tomu, kdo v ži—
votě dokonalém dospěl až ku dokonalému životu
vnitřnímu s Kristem.

6. Evangelium na neděli dvacátou čtvrtou
& poslední po_sv. Duchu vypravuje proroctví
o zkáze ]erusalema, a o. konci světa. jerusalem
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zkažen byl způsobem hrozným za zpronevěru svou
a podobně jistě přijde i zkáza světa, a den, kdy
Vykupitel přijde jako Soudce živých i mrtvých;
_kdy království jeho pro věčnost bude dokonáno.
ó, kéž by i život náš byl tak dokonale dokon
čen, abychom s Božským Mistrem mohli vládnouti
po celou věčnost!
Aby se tak stalo, k tomu dává vhodná naučení
toho dne epištola.
7. Plna významu koná se v době té slavnost
Všech Svatých (1. listopadu); neboť slavností tou
naznačuje se ona doba království Božího, kdy po
čet vyvolených bude dovršen, a všichni spravedliví
s Kristem vejdou do slávy jeho, aby s Ním žili
i panovali po celou věčnost.
*
Den po této slavnosti koná se památka Všech
věrných dušiček, aby této části Církve, v očistci
trpící, spomoženo bylo skrze oběti mše svaté a
rozličné dobré skutky; a aby dušičky co možná
nejdříve od svých nedostatků byly očištěny, a do
slávy věčné připuštěny.
Blahoslavená Bohorodičko, svatí apoštolové,
mučeníci i vyznavači, svaté panny i vdovy, a
všichni svatí a světice Boží! orodujte za nás; aby
chom i my stali se hodnými zaslíbení Kristových.
Amen.
v-v,

Na slavnost nejsvěteJSI Trojice Boží.
[.

Výklad epištoly.
1. Během roku církevního slavíváme troje
Boží 'Hody na oslavu tří Božských osob. 0 vá
nocích připomínáme si otcovství první Božské
Osoby, jež nám Syna Svého na svět poslala;
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o velikonocích oslavujeme utrpení i vzkříšení Boha
Syna; o svátcích svatodušních radujeme se ze
vstoupení Ducha svatého na svět, a z milosti
]eho. Dnes ale konáme pospolu slavnost všech
tří Osob v Bytosti

Božské,

čili slavnost

nejsvě—

tější Trojice Boží.
Otevřeme li náš katechismus, dočteme se tam
poučení o nejsvětější Trojici takovéhoto: Bůh jest
jen jeden ; ale v jedné Bytosti Boží jsou tři o Sobě,
čili tři Osoby, z nichž jedna každá pro Sebe má
veškeré vlastnosti Božské. jest tedy jedna každá
všemohoucí, věčná, nejvýš svatá, nejdobrotivější . . .
Otec zrovna tak jako iSyn; a rovněž tak i Duch
svatý.
Z těchto Božských Osob prvá nazývá se
Otcem, poněvadž jest nejen původcem všech tvorů,
ale i počátkem Osoby Božské druhé, a sice tak,
že druhá Božská Osoba z prvé se \rodí od věč
nosti. Druhá Osoba, ta zrozená, nazývá se Bůh
Syn. Duch svatý, třetí Božská“ Osoba, není zro
zena ani z Otce ani Syna, ale z obou vychází.
A kdy že se to vše tak stalo? Od věčnosti tak
jest. To znamená: vždycky tak bylo; před tisíci
a miliony roků bylo, jako inyní jest; a tak bude
až na věky.
Bůh, jak jest, jest tedy od věčnosti.Kdybychom
si ale rozdíl mezi Osobami Božskými představiti
chtěli, řekli bychom takhle: Kdyby byla bývala
nějaká doba, v níž by byl Bůh Otec začal býti:
byl by se začal v tomtéž okamžení, kdy
začal býti Bůh Otec, rcditi z Něho Bůh Syn; a
v tomtéž okamžení byl by začal z obou vychá—
zeti Duch svatý. Ale nikdy nebylo doby, kdyby
Bůh Otec nebyl býval; a proto také nikdy ne
bylo doby, v které by nebyli bývali Bůh Syn a
Duch svatý. Bůh trojjediný jest právě věčný.
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2. Chápete tota učení, v Písmu sv. nade vší

pochybnost postavené?
Řeknete zajisté: Nechápeme. A já dodám:
já Sám ho také nechápu. A kdybyste se tázali
všech biskupů i papežů a hlav nejbystřejších,
všichni vesměs by vám odpověděli: Nikdo z nás
učení o nejsvětější Trojici Boží nechápe, a ani
pochopiti nemůže.
Nedivte se tomu. jest na světě množství věcí,
jež vidíme, slyšíme, cítíme, hmatáme: a přece ne
víme, co jsou! Slunéčko právě nám krásně svítí
sem do kostela. Otažte se toho největšího učence,
čím to světlo sluneční ve své podstatě jest, a on
vám řekne: nevím! Vidíme, jak elektřina pohání
vozy po městě, osvětluje ulice i domy; můžeme
působnost její i v těle svém poznati. Otažte se
těch, kteří s elektřinou zápolí, v čem jest podstata
její? a oni dle pravdy řeknou: Známe elektřiny
účinky; ale čím ona jest, nevíme!
jestliže ale ani těch věcí na světě nechápeme,
jichž smysly svými poznáváme: kterak bychom
teprve svým krátkým rozoumkem chtěli prozkou
mati tajemství trojjediného Boha, vládce nebes
i země, a Ducha neviditelného?
3. Také toho Bůh na nás nežádá, abychom
tajemství Jeho zde na světě chápali. Když Kristus
Pán apoštolům před Svým odchodem ze světa
nakázal, lidstvu tajemství o nejsvětější Trojici hlá—
sati, řka: >jdouce učte všecky národy, a křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,: ne—
žádal více, nežli víru v toto tajemství, a ne také
jeho pochopení.
'

Poznati máme Boha dokonale teprve v nebi,
a sice v odměnu za bohulibý život na světě;
tam máme Mu patřiti »tváří v tváře; čili tak do
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konale Ho poznati, jako poznáváme člověka na světě,
když jemu dle libosti ,do tváře hleděti můžeme.
3. Netřeba tedy chtíti chápati, co Bůh nám
rouškou tajemství zakrýti za dobré uznal; ale
třeba tajemství nejsv. Trojice, na němž veškerá
naše víra, jako na základu spočívá, uctívali, a
jemu se diviti, jako činí sv. apoštol Pavel v dnešní
epištole, když píše:
»O blubo'bostz' bohatství, moudrostí z' vědo
mosti Boží! _7akjsou nevyzpytatelnz' soudové 7e/zo,
a neoystz'žz'telne' cesty ?e/zolc

To jest: ó jak se nám Bůh jeví v nepře
berném, nevystižitelném bohatství své moci; jak
nevýslovným jest On ve Své moudrosti, v které
vše na světě pořádá i řídí; jak nepochopitelným
jest On ve Své vědomosti, an zná všechny věci,
a židy i pohany na cestu ku spasení podivuhod—
nými cestami vedl!
Nemusil zajisté Sám Syn Boží na svět jako
Dítě přijíti, a po 33 roků neúmorně pro nás
pracovati; Bůh znal zajisté i na tisíce jiných cest
ku spasení člověčenstva. Ale On usoudil právě
tuto skrze vlastního Syna Svého. Proč? Poněvadž
právě >nevyzpytatelní jsou soudové Jeho, a nevy—
stižitelné jsou cesty Jehol<
4. A že tomu tak, to dokládá sv. Pavel
dalšími slovy:
>Nebo kdo poznal smysl Páně? anebo kdo
byl rádcem řeka? Anebo kdo prve' dal Yenzu, a
bude mu zase odplacenoPc
To znamená: Bůh se s nikým neradil, od
nikoho moudrOsti a vědomostem se neučil; On
Sám ze Sebe od věčnosti jest nejvýš moudrým a
vševědoucím. A proto také nikdo nemá práva,
aby se po tom tázal, proč vyvolený národ zavrhl,
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a znemravnělé pohany do Církve a ku spasení
povolal?
A poněvadž Bůh od nikoho dobrodiní nižád
ného nepřijal, proto také nemusí se nikomu »od:
plácetic; a poněvadž tedy naprosto nezávislým
jest na všechny strany, proto není k lidem ne
spravedlivým anebo nevděčným, jestliže jedny
k Sobě volá, jiné zapuzuje; židy zaslepenosti
jich ponechává, a zbloudilým na cestu ku spasení
ukazuje.
Dejmextomu, že bych byl malířem, a vytvořil
bych na svém plátně, a svými štětci a barvami
obraz: zdaliž není mi volno, udělati s obrazem,
co chci? Mohu ho tedy prodat, nebo darovat,
nebo přemaloVat, nebo rozřezat, anebo spálit!
Bůh ale vtiskl obraz Svůj v duši naši, kterou
Sám byl stvořil; kterak že by nemohl nakládati
s jedným každým, jak Sám ráči?
A On také tak činí, aniž by Jemu kdo čehož
předpisovati směl, any, jak sv. Pavel dále dí, '
>z Nělzo, a skrze Nělza, a ?) Něm jsou všecky

však

6. Slova tato jsou povážení hodna. »Z Něh0,c
totiž z Boha, jsou všecky věci, poněvadž On jest
Stvořitelem všech; »skrze Něhoa jsou všecky věci,
poněvadž je moudrostí Svou zachovává a řídí;
a »7/ Němx jsou všecky věci, poněvadž k Němu,
jakožto ku cíli svému vše na světě se sbíhá.
Slovy těmito připomíná sv. Pavel třech Bož
ských Osob, z nichž Otec nás stvořil; skrze Syna
jsme vykoupení; a v Duchu svatém nabýváme
posvěcení ku životu věčnému.
Na jednotu Božskýcb tří Osob v nejsv. Tro
jici pamatují ale také slova následující :
»fřemu (totiž jednomu) sláva na věky. Amen.:
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7. Tajemství nejsv. Trojice nechtějme tedy
všetečně i marně zkoumati; ale snažme se ho
uctz'vatz', jako sv. Pavel říkajíce: ó hlubokosti
bohatství, moudrosti i vědomosti Boží!
Snažme se i Trojice Boží v životě napodobo

vali: Otce ve štědrosti k chudým a potřebným;
Syna Božího, Jenž nevýslovných obětí za spasení
naše přinesl, v zapírání žádostí svých pro Boha;
Ducha svatého, Dárce milostí, v horlivých modlit
bách za dary nebeské.
Ano sláva Bohu Otci pro jeho všemoc; sláva
Bohu Synu pro jeho nejvyšší moudrost; sláva
Duchu svatému pro jeho milost! Tak hlásejme
slovy i skutky, abychom hodnými se stali, po
bojích tohoto života i se svatým dvorstvem ne
beským přeblažení po celou věčnost pěti: Sláva
Bohu, Otci i Synu i Duchu svatému, jakož bylo
na počátku, i nyní, i po všechny věky. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Při rozličných příležitostech a rozličnými
způsoby vykládal Božský Mistr učení Své, že Bůh
jest jen jeden, ale ve třech Osobách. Sotva kdy
ale tajemství nejsv. Trojice Boží vyjádřil slovy
určitějšími, než ve chvíli před Svým slavným na
nebe vstoupením. A tak právě; neboť louče se se
Svými apoštoly, chtěl jim jako v jeden celek shr

nouti učení 0 tajemství tam, jež jest základém vší
balzovědy z' bolzaúczjy; bez něhož by ostatní učení

Páně bylo naprosto nepochopitelno.
Toto učení o nejsv. Trojici Boží odevzdal
Spasitel jako nezadatné dědictví apoštolům Svým,
zahrnuv je ve slova: »Jdouce, učte všecky národy,
křtíce je ve jménu Otce — i Syna - i Ducha
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svatého.: A aby při obecné lidské křehkosti a
slabosti od učení toho nikdy se neodchýlili, sli
buje jim neustálou pomoc Svou, dodávaje: >Aj,
]á s vámi —< a ovšem i s právními

dědici va—

šimi — »jsem po všecky dny až — do skonání
světa.c
Majíce dnes konati slavnost převelikého ta
jemství nejsv. Trojice Boží, snažme. se nejprve
mysli své povznésti do výšin nebeských, abychom
tam v duchu spatřili Boha v neskonalé velebnosti
i slávě Jeho; obklíčeného nesčíslnými a přestkvě
lými zástupy andělů, svatých i světic Božích; se
dícího na trůně moci Své, jak Ho spatřil Isaiáš
prorok (kap. 6), anebo sv. jan, miláček Páně
\(Zjev.). A pozorujme v duchu cherubíny i serafíny
i všechny ostatní nejvyšší mocnosti nebeské, kte
rak trůn Boha živého obkličují, a ku chvále jeho
navzájem se povzbuZují, volajíce ve zpěvích
nadšených: »Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupůl
Plna jsou nebesa i země slávou jeho! Hosanna
na výsostechlc
2. A když jsme tak byli v duchu až ku trůnu
Božímu vystoupli, uvažme, kterak byc/zam sz' ta
jemství trajjedine'lzo Balm znázornilz' čili předsta
vili, aby ono se nám aspoň poněkud pochopitel—
nějším stalo.
A v pravdě, že nalézáme na zemi obrazu
nejsv. Trojice, byť jen podoby nedokonalé!
Rozpomeňme se, že vlastní duše naše k obrazu
Božímu jest stvořena. ]e-li ale tomu tak, jak samo
slovo Boží učí: tuť i ve vlastní duši musíme ně
jakou podobnost s nejsv. Trojicí nalézati. A v prav dě
že nalézáme!
'

Bůh jest jeden; ale v jednom Bohu jsou
:o soběa tři: Otec, Syn a Duch svatý, kteří ne
rozdílně spolu jsou spojení v Bytost jednu. Že
Manna roku církevního.
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._»oSobě: jsou, Osobami je nazýváme; že pospolu
Bytost Božskou tvoří, Osobami Božskými je na—
zýváme.
Také duše naše jest jediná, nerozdílná, ne—
smrtelná. A v té jediné duši jsou tři od sebe roz
dílné věci: rozum, vůle, paměť. jen že ovšem tyto
tři vlastnosti nejsou samostatné osoby, ale právě
jen tři vlastnosti jedné a téže duše; a tak jsou
jen nedokonalým obrazem Boha jediného v Oso
bách třech.
Božské tři osoby takto se od Sebe rozezná
vají: První Osoba, Bůh Otec, jest Sama ze Sebe;
a tak od věčnosti. Druhá Osoba, Bůh Syn, od
věčnosti z té první se podivuhodné radí, čili zplo
zena nebo-li zrozena jest; pročež také jí říkáme
Bůh Syn; a první Osobě, z které se rodí, čili
z které zplozena či zrozena jest, říkáme Otec.
Třetí ale Osoba, Duch svatý, nerodí se ani z Otce
ani ze Syna: ale vychází z obou, a sice rovněž
od věčnosti.
A podobně, aspoň poněkud, má se to v duši
lidské s rozumem, vůlí a pamětí! Rozum ovšem
není sám ze sebe, ale jest z Boha; jest odleskem
]eho neskonale dokonalého rozumu. Z rozumu
rodí se vůle; a z rozumu i vůle vychází pamět.
Nemohu zajisté něco chtíti, čeho jsem roz
umem nikdy nepoznal. Kdo z vás příkladně žádal
si najísti se mauiokuř Myslím, že nikdo. Proč?
Poněvadž asi žádný z vás posud neslyšel, co by
maniok byl? Když bych vám ale živě popisoval,
kterak keř maniok, jenž roste v nejteplejších kra
jinách Ameriky, má mnoho kořenů, a ty kořeny
že obsahují mnoho látky'moučné, z které dá se
upéci výborný chléb: snad by pak mnohý z vás
chtěl také takovéhoto'chleba užiti. Vizte, napřed
musíme něco rozumem pojati, a z rozumového

.
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poznání teprve se rodí chtění, čilivůle. A z rozumu
i vůle pak teprve vychází pamět; nebo nemohu
jiného v paměti zachovati, leč co jsem dříve po
znal, a čeho se mi pak chtělo nebo nechtělo.
I v přírodě nacházíme podobenství nejsvětější
Trojice. Tak příkladně třemi různými věcmi zdají
se býti led, sníh a voda; a přece jednou a touže
věcí jsou. Nebo dáme-li led neb sníh k teplu,
roztají, a stane se z nich rovněž voda.
3. Avšak všecko to, co bychom na světě vy
pozorovati mohli, jest jen nepatrným obrazem
Boha trojjediného, nevyzpytatelného. Nejsvětější
Trojice jest právě tajemstvím, s něhož my nikdy
roušky nestrhneme, jehož si na světě nikdy ne
vysvětlíme.
Sv. Augustina o tom poučil Bůh Sám. Poslal
jemu totiž anděla, který na břehu mořském v po
době pacholete moře do malého důlku přeléval,
a Augustinovi divícímu se počínání jeho, prohlásil:
Spíše já to veliké moře, jež přece meze své má,
přeleju do malého důlku, nežli abys ty v ma
linký rozum svůj mohl pojati Boha trojjediného,
jenž mezí nemá žádných! Načež sv. Augustin
napsal v knize své, jež o moci a působení nejsv.
Trojice pojednává: Clověče, ty chceš seznat při
rozenost Boží? Poznej spíše, že jí poznati ne
můžeš!
Ano, Bůh by více Bohem, nesmírným a ne—
skonalým nebyl, kdyby přestal býti větším, nežli
my pochopiti můžeme!
A naší povinností také nikterak není, Boha
pochopiti; ale povinností naší jest, jemu z celého
srdce věřiti, a v nejhlubší úctě se klaněti.
Nesčíslný jest i na světě počet věcí.jichž smysly
svými poznáváme, a přece nechápemel Kterak to
příkladně přichází, že z ošklivé housenky povstává
*
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překrásný motýl? Kterak že zrno v zemi shnije,
a přece z něho vyrůstá živá bylina, nesoucí pře
krásné květy a přelahodné ovoce? Kterak že duše
naše neviditelná může s tělem hmotným tvořiti
člověka?
ádný učenec nám ku-záhadám takovým od—
povědi nedá. A jestliže ani věcí, které vidíme a
hmatáme, pochopiti nemůžeme: kterak mohli by
chom chtíti vyzkoumati Samého Boha, Tvůrce
všeho toho?
Rouška s tajemství Božích spadne teprve na
věčnosti. Kdo toho hoden bude, uvidí Boha tváří
v tvář, a pak ho teprve pozná co nejdokonaleji,
aby se z"poznání takového v odměnu radoval po
celou věčnostl
_
4. Boha tedy na světě nikdy nepochopíme;
ale uctívali Ha tu máme, dle toho, co pro nás
učinil, an Otec nás stvořil, Syn vykoupil, Duch
sv. posvěcuje. Rozjímaiíce o nesčíslných dobrodi
nícb nejsv. Trojice, v pokoře vyznávejme : Co jsem
já, 6 Panel že jsi mne byl pamětliv, nežli jsem
na svět přišel? Ze jsi mne stvořil, cti a slavou
přioděl, o málo menšího andělů učinil? Kterak
jsem si zasloužil toho, co praví Spasitel (]an 14, 23.): .
»Miluje-li kdo Mne, řeč Mou zachovávati bude;
a Otec Můj bude jej milovati a — k němu při
jdeme a — příbytek u něho učinímeřc:
Jestli Bůh, Jehož svět obsáhnouti nemůže,
tolik miloval nás: zdali se nesluší, abychom i my
Ho uctívali, milovali, chválili i velebili slovy iskutky?
Ano čiňmež tak na světě, abychom s dvorstvem
nebeským i po smrti pěti mohli: Sláva Bohu
Otci . . . Svatý, svatý .. . Amen.
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Na slavnost Božího Těla.
I.

Výklad epištoly.
1. V dnešním svatém čtení vytýká sv, Pavel
křesťanům v Korintu některé nepřístojnosti, jichž
se dopouštěli, ku stolu Páně přistupujíce. Aby
jich ku náležité úctě oproti nejsvětější Svátosti
přivedl, líčí slavnostní její ustanovení od Pána Ježíše
při poslední večeři; učí, že v ní jest pravé Tělo
a pravá Krev Jeho; a dovozuje z toho, kterak se
sluší, toliko hodně ku stolu, Páně přistupovati,
ježto nehodně přijímající propadají trestům i na
světě tomto, i v životě budoucím.
Píšeť zajisté:
»Bratřz'! Když se vespolek scházz'te, jižť není

večeřiPáně jistit
Slovy těmi poukazuje sv. Pavel k obyčeji
prvních křesťanů, že když se scházívali ku mši
svaté, při které spolu s knězem přijímali Tělo
Páně, pak po mši svaté užívali společně, jakožto
dítky jednoho Otce, i pokrmů tělesných, tak zvané
agape čili hodů lásky. Avšak právě při těchto
hodech lásky vyskytly se některé nepořádky,
o nichž zmiňuje se sv. apoštol slovy:
»Nebojedenkaždý bere večeřisvou k jedenác
to jest: Na místě, aby z přinesených pokrmů dal
na rozdělenou mezi všechny, zajména nemajetné:
jí sám napřed, na dělení nečekaje, tak že chudí,
kteří ničeho s sebou přinésti nemohli, zůstávají
bez jídla, a tak
wzěkdo zajisté (při hodech lásky) Začm',a jiní

pak (totiž neužilý bohatý, přesycený a) upilýjest.:
'I táže se sv. Pavel takovýchto neomalených
bohatých:

——406—
>Zdalz'ž nemáte domů & fedem' a pilíře
To jest: jde-li vám jen o jídlo a pití, a ne
také o čest Boží, vzdělání sebe a bližních, proč
nejíte a nepijete doma? proč přicházíte k službám
Božím pro najedení a napití, jako do nějakých
hostinců?
»Čz'lz' Czrkev Boží (nebo-li sdružení věřících)
potupujete (na místě abyste ji vzdělali), a graham-_
bujete ty, kteříž nema/že, čili chudé, na místě abyste

jich podpořili? Co mám o takovémto jednání va
šem říci? táže se sv. apoštol.
'
»Což vám dz'm? chválím wish O kdybych
vás i mohl v jiných věcech, a pro jiné dobré
stránky vaše chváliti: v této věci chváliti vás ne
mohu!
) V tom nec/wáh'mc; v tomto ohledu chváliti
nemohu; ale vytýkám vám nepořádek ten, a ká
rám vás, poněvadž si při večeři Páně počínáte,
jakoby nebyla od Boha ustanovena; kdežto od
Boha ustanovena v pravdě jest.
2. A aby tohoto výroku svého dotvrdil, vy
pravuje sv. Pavel krátkými slovy ustanovení oběti
mše svaté a svatého přijímání dalšími slovy:
*“
»Ýa'zaj'z'ste'přě/ál (čilipoučil se) od Pána (&tedy

od nikoho jiného), čemuž z'naučil jsem vás, (načež
vy ale zapomínáte; a čehož tedy znova připomí—
nati vám musím),'že Pán ?ežz'š v tu noc, 2)kterouž
zrazen byl (od jidáše), vzal chléb (do Svých ru
kou), a díky číně (Otci nebeskému), lámal a řekl :
Vezměte a jezte: Totoť (co v rukou držím a k jídlu
vám podávám, není více chlebem, ale) jestz't' Tělo
Me'(to Samé), kteréž za vás vydáno bude: (k ukrut
nému umučení, pro spasení vaše. A když Pán ježíš
Otci nebeskému děkoval za chléb, tím více máme
my jemu děkovati za jeho přesvaté Tělo. To i vý
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slovně Spasitel nakazuje, abychom činili, a sice
na jeho památku, řka :)
»Ta čz'ňte ua Mou památkuk na památku
oběti Mé převeliké za vás!
A podobně jako Kristus Pán mocí svou pro
měnil chléb v přesvaté Tělo Své, proměnil i vino
v kalichu v přesvatou Krev Svou. Sv. apoštol
Korintským o tom připomíná takto:
»Tak z' kalz'ch (s vínem), když povečeřel (obě

toval s díky Bohu Otci), řka: Tento kalich uovd
úmluva jest 7) Me' Kmic; to jest: Bude vylita na
potvrzení nové úmluvy s Bohem, podobně jako
Mojžíš pod horou Sinai po ohlášení desatera Bo
žích přikázani pokropil krví obětní vyvolený lid
Zákona Starého, na potvrzení Zákona toho.
A jako Zákon Starý obsahoval přikázaní Boží,
ale i zaslíbení odměn, jimiž chtěl Hospodin ob
dařiti věrné plnitele zákonů těch: tak i tento
Nový Zákon obsahuje přikázaní Páně, ale i za
slíbení na věrné jich plnění. Pán dí: Kdo zKrve
Me' hodně bude píti, učiní se účastným Nového
toho Zákona; zavazuje se vůli Mou věrně plniti;
ale stane se zároveň účastným i Mých předpovědí:
obdrží totiž odpuštění hříchů i trestů za ně; mi
lost ku konání bohulibých skutků; i na světě po
žehnání všeliké, pokud k dosažení života věčného
mu prospívá, anebo aspoň nevadí. Tedy i
»ta čz'ňte, kolikrát píli budete, na Mou pa—
ma'lku. Nebo kalikra'tkolz' budete chle'btento (v Tělo

mé proměněný) jisti, a kalich (s Krví Mou) píli,
smrt Pa'uě budete zvěstovat/i, dokavadž uepřifde;
totiž soudit živých i mrtvých.
3. Z posledních slov patrno, že co přikázáno
bylo apoštolům, aby chléb v Tělo Páně a víno
v Krev Jeho proměňovali, a tak památku umu
čení Páně slavili, přikázáno bylo i řádným ná

_
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stupcům jich, poněvadž památka ta konána býti
má až do skonání světa, kdežto první apoštolé
před staletími již z tohoto světa odešli.
'
I obětují tedy biskupové a kněží oběť mše
svaté po způsobu nekrvavé oběti Pána Ježíše při
poslední večeři, a tedy také přednášejí Bohu Otci
chléb a víno; díky činí; zázračná slova nad chle
bem říkajíce, v Tělo a Krev Páně je proměňují;
tak smrt Páně zvěstují, a proto také při mši sv.
Tělo i Krev Páně pozdvihují, aby smrt Jeho na
kříži naznačili; a Tělo i Krev Páně požívají, aby
uložení jich do hrobu představili.
ó jaká to tedy spasitelná večeřePáně! A proto
také dí dále sv. Pavel: »Protož, hdoholz'jz'stz'bude
chle'b tento (v Tělo Páně proměněný), nebo píli
kalich (Krve) Páně nehodně (čili s duší, hříchem
poskvrněnou), vinen bude Tělem a Krví Páněx
(čili těžce proti nim se prohřeší, podobně jako
činili katané Páně, když Pána bili, tupili, křižo
vali). A na jedno přichází, zdali by kdo Pána
zneuctil pod podobou čili způsobou chleba anebo
vína, ježto sv. apoštol výslovně dí »bude—li kdo
jísti — anebo píti nehodné.:
4. Poněvadž tedy, kdo nehodně přijímá, vinen
jest Tělem i Krví Páně: třeba jest nehodného při
jímání co nejvíce se vystříhati, a proto také před
sv. přijímáním stav duše své důkladně zkoumati,
zdali Těla Páně přijati hodna jest. Proto dí svatý

apoštol:
»Zhusz'ž pak sám sebe člověk, a tale (když
jsi se shledal čistým, aneb když si duši svou již
upřímným pokáním opět obmyl, pak) z toho

chleba (v Tělo Páně proměněného)jezazkalicha
(Krve Jeho) pz'j. Nebo kdo jí a pije nehodně, od

souzení sobějí a pije, an nerozsuzuje Těla Páně
(od jiných obyčejných jídel). Proto (že mnozí s ná
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\ ležitou uctivostí Těla Páně nepřijímají)jsou mnozí
mezi vámi nemocní, a mdlz', a spz'c (v hrobě).
5. Nejlepším prostředkem k uvarování se zlých

následků z nehodného přijímání na světě 1po smrti
jest tedy řádná příprava na něj; proto dokládá sv.
Pavel:
»Kdybyclzom pak sami sebe rozsuzovali, ne—
bylz' bychom zajisté souzení. Když pak býváme
souzeni, od Pána býváme z' trestáni (na tomto
světě), abychom nebyli s tímto

světem (čili se za—

tvrzelými hříšníky) zatracenz',<
Dle těchto naučení nejsvětější Svátost“ uctí
vejme a přijímejme, aby se i na nás jednou vy
plnilo slovo Páně: »Kdo jí Mé Tělo, a pije Mou
Krev, přebývá ve Mně a já v něm; a já vzkřísím
ho v den nejposlednější; a bude míti život věčný.c
Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. V dnešním evangeliu nazývá Spasitel Tělo
Své pokrmem, Krev Svou nápojem. Tvrdí o Sobě,
že On jest tím pravým chlebem, jenž s nebe se
stoupil, a jehož manna, na poušti Israelitům sesí
laná, byla pouhým předobrazem.
Ca byla mmma .P

Manna byla chléb, kterým Hospodin živil
Israelity, z otroctví egyptského vysvobozené, na
poušti po čtyřicet let. Kromě dnů„svátečních uka—
zovaly se vždy z rána, když rosa ustoupla, malá
bílá zrnka, jež pokrývala povrch země jako jino
vatka, a měla chut jako bílý chléb s medem.
Když ji židé poprvé spatřili, pravili vespolek:
»Man-huřc což znamená: »Co jest tořc A Mojžíš
odpověděl jim: >To jest chléb, který Hospodin
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dal vám k jedení. Ať nasbírá jedenkaždý z něho,
kolik potřebuje.< I učinili tak s radostí, a pokrmu
tomu dle první otázky své »man-huc, počali ří

kati manna (II.Mojž.16..)
O tomto zázračném nasycování lidu vyvole
ného na poušti činí Církev Páně zmínku, kdykoli
na počest nejsv. Svátósti pěje: »Chléb s nebe
udělil jsi jim (totiž lsraelitům), všechnu líbeznost
v _sobě mající.: Avšak tak nepřipomíná toliko zá—
“zračného nasycování Israelitů na poušti: nýbrž
uvádí nám také na pamět, že Kristus i vyvole
nému národu Zákona Nového, totiž pravověřícím
vyznavačům Svým, chléb s nebe udělil, jímžto
jest On Sám se Svým Tělem ise Svou Krví,
jakožto Bůh a spolu člověk; a jehož pouhým stí
nem byla manna na poušti židům udělovaná.
Poněvadž tedy manna Zákona Starého jest
předobrazem onoho pravého chleba nebeského, jenž
každého dne 2 rána při nejsv. oběti mše svaté
s nebe sestupuje, duše naše nasycuje, a ku životu
věčnému živí: pozorujme, v čem že manna Sta
rého Zákona a manna Nového Zákona sobě se
podobají?
2. Položme si nejprve otázku: kdy že mamza
: nebe židům posílána byla?
K otázce té vypravuje Písmo svaté v odpo
věď, že se tak díti počalo teprve tehdy, když byli
již otroctví v Egyptě opustili; dále mořem čer
veným bez úrazu prošli; a pokrmy, kterých si
byli z Egypta s sebou nabrali, docela strávili.
Jestliže jest ale manna Starého Zákona před
obrazem chleba s nebe, v Zákonu Novém podá—
vaného: jest zajisté i zapotřebí, aby jeden každý,
kdo hodně ku stolu Páně přistoupiti chce, aby
napřed vystoupil z egyptského otroctví u zlého
faraona, totiž ďábla; čili aby se odtrhl od hříchů,
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jež člověka otrokem ďáblovým činí. Dále aby
prošel červené moře, v němž by se od'všech
mravních poskvrn očistil; čili aby s náležitou lítostí
a s opravdovými dobrými předsevzetími svátostně
se vyzpovídal, a tak v Krvi Be ánka Božího duši
svou obmyl i očistil. Konečně gby všeho starého
kvasu, z Egypta přineseného, dokonale se zbavil;
čili aby i všeliké náklonnosti k dřívějšímu hříš
nému životu opravdově a vytrvale v sobě potíral.
A nyní předložíš sobě jeden každý sám otázku,
jež přímo tebe se dotýká: Kterak že se ty sám
s úsilím od hříchu odvracuješ? jak často, a zdali
vždy s pravou kajicností jsi svátost pokání přijal?
Zdali že i náklonnosti ku zlému v sobě potíráš?
Nebo dle toho, s jakým úsilím o čistotu duše
dbáš, jsi i hoden spolu oslavovati Spasitele o dnešní
slavnosti; ano Jej v nejsv. Svátosti přijímati.
Kdo hodně ku stolu Páně přistupuje, o tom
plní se slovo Samého Spasitele: »Kdo jl Mé Tělo
a pije Mou Krev, ve Mně přebývá, a Já v něm,
a živ bude pro Mne; a Já ho vzkřísím vden nej
poslednější.: A kdo nehodně přijímá, otom platí
slovo apoštolské: »Kdo jí a pije nehodně, odsou
zení sobě jí a pije, jelikož nerozsuzuje Těla Pánělc
3. Položme si další otázku: Za jakých oko!
nostz'židům mamut : nebe posílána byla?
V odpověď dočítáme se, že Bůh mannu na
zem posílal vždy potom, když dříve zemi nejčistší
rosou bylpokryl. Tak činilale proto, aby chléb s nebe

nebproskvrněn

od prachu a bláta na zemi.

O jaké to poučení pro každého, kdo chlebem
s nebe v nejsvětější Svátosti posilniti se chce!
jestliže Bůh o to péči měl, aby chléb s nebe,
jenž na poušti toliko těla židů živil, vší nečistoty
byl uchován: oč více asi na to hledí, aby duše
lidská byla vší poskrny co nejvíce prostá, když
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v ní sestoupiti má chléb Zákona Nového v ne'jsv.
Svátosti, jenž jest nade vše pomýšlení vyšší, svě

tější ičistší, než byla manna Starého Zákona!
Vždyť v nejsv. Svátosti nepřijímáme jen tvora;
ale v podobě tvora Boha Samého, jenž Sám jest
čistotou nejvyšší a svatosti nejdokonalejší, prame
nem čistoty i svatosti všech Svých tvorů rozum
ných!
Při svatém přijímání stává se pokrmem duše
naší Kristus Pán, Ten Samý, jaký byl při po
slední večeři s apoštoly; tedy jako nejsv. Bůh,
ale zároveň i jako nejsvětější člověk; s nejčistší
duší lidskou, s nejčistším Tělem lidským, z nej—
čistší Panny narozeným! O jak čistou a nepo
skvrněnou musí býti tedy země, na kterou padá;
totiž duše, v které hostem se stává!
O tom uvažujme! A pak věru nespokojíme
se pouze tím, abychom ku slavnosti Božího Těla
vyzdobili příbytky své: ale vyčistíme především
duši svou od vší poskvrny hříchu, i od prachu
všelikých nezřízených žádostí a náklonností, jež
dokonalost člověka zatemňují, abychom i slavnost
dnešní důstojně konali, ale i Spasitele na zemi
nejčistší, t. j. do duše svaté přijali, a jeho milostí

hodnými se stali.

4. Položme si na konec otázku: Kterak si
žz'de': mannou počmalz.
Písmo svaté vypravuje, že židé musili mannu
sbírati záhy z rána, prvé než slunce vyšlo. Kdo
'si nepospíšil prvé, než slunce na mannu svítiti
počalo, shledal pak, že chléb s nebe ztratil svou
dobrou chuť a rozplynul se.
A podobně se to má s mannou Nového Zá
kona. Kdo chce libochuti její zakoušeti, musi
rovněž záhy z rána se namáhati; to jest: musí
se záhy a s úsilím na svaté přijímání připravovati.
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Čím více kdo času a námahy na přípravu věnuje,
tím více duchovní sladkosti z manny nebeské za
žije. A čím méně a čím nedbaleji se kdo chystá,
Krista Pána jakožto hosta u sebe uvítati, tím
méně požitku i užitku mívá z hostiny nebeskéý
jestliže ale tomu tak, nastává nám povinnost,
abychom již záhy z rána srdce svá k Bohu s ra
dostí pozdvihovali, od Něhož ten přesladký chléb
nebeský přichází; ba abychom celou část ranní
doby, jež jest k modlitbám a rozjímáním nej
příhodnější, na přípravu ku hodnému a požehna
nému svatému přijímání věnovali.
Ale i to ku hodnému sv. přijímání velice na
pomáhá, když u večer před uložením se do postele
vzpomínáme na uložení do rakve; čili že spánek
jest bratrem smrti; a když v té myšlence, že nám
bude jednou nejen ze všech skutků, ale i ze všech
řečí, ba_i z myšlení našich nejtajnějších Pánu
nebes i země počet klásti, na jeho příchod do
srdce, jež následujícího dne státi se má, ve vší
pokoře a kajicnosti se připravujeme. Ba když
se v noci anebo již ráno probudíme, má býti první
naší myšlenkou: Dnes bude Král nebes i země
hostem mým; kterak Ho u sebe uvítám? Kterak
Ho uctím?
Kdo takto činí, záhy přede dnem mannu
sbírá, jež ho za dne potěší, a ku přeradostnému
vzkříšení v den nejposlednější doživí. Amen.

Na neděli druhou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. V dnešní epištole vykládá sv. apoštol jan
ten podivuhodný úkaz, že pravověrný a svědomitý
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vyznavač víry Kristovy doznává vždy jen nepřá
telství od světa; a kterak na pravdě jest, co
napsal sv. Pavel při jiné příležitosti, že »Všichni,
kdo chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, proti
venství trpěti budou.:
Sv. ]an píše:
»Nedz'vte se, že (zlý) svět (čili zlí lidé) vás

nenávidí.

<<

Děje se to proto, poněvadž celým svým ži
votem jste jim jako výčitkou, a odsuzujete skutky
svými bohulibými skutky jich bezbožné.
Bylo tak vždycky, že lidé zlí nenáviděli lidí
dobrých, a bude zajisté až do skonání světa tak.
]iž Kain hněval se na bratra svého Abela, že týž
Bohu věrně sloužil; a ze zášti ho izabil. Z pouhé
zášti fariseové, Bohu odumřelí, a jen sebe hleda
jící, pronásledovali Syna Božího; a neustáli, až
Ho ku smrti nejpotupnější a nejbolestnější odsou
dili. Ba ani potom pokoje si nedali; ale sužovali,
žalářovali, vraždilii apoštoly jeho. A tak podobně
jest i za dob našich; kdekoli je nějaký mravní
zpustlík, ten laje kněžím, pronásleduje věrné kře
sťany, tupí je, škodí jim, kde může. Nedivme se
tomu. Kdybychom žili lehkomyslně, bohaprázdně,
jako světáci, nechávali by nás na pokoji, ba snad
by nás i chváliliý Pronásledují-li ale nás, jest to
znamením, že životem svým nemravů jich odsu
zujeme; a že tedy žijeme v pravdě křesťansky,

bohquě.

?. Kdy ale žijeme ?)pravdě křésfansky?
Zijeme v pravdě křesťansky tehdy, jestliže jsme
přešli čili »přmesem' bylic ze smrti duchovní ku
životu duchovnímu, z hříchu ku ctnosti, z nepra
vosti ku spravedlnosti, z nemilosti u Boha do
milosti Jeho; nebo hřích jest smrtí duše, jako
ctnost jest životem jejím.
'
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O jak vzácné to přenesení! jaká to draho
cenná záměna! Kdyby kdo z vln rozvodněné řeky
přenesen byl na místo bezpečné: kterak že by se
neradoval? Kterak že bychom se i my neměli
radovati z duchovního přenesení svého?
A to přenesení nás ze smrti do života jest
jisté. Neboť píše sv. Jan:
»My víme (totiž jisti jsme), žejsme přeneseni
ze smrti do života (nadpřirozeného, svatého.
A odkud to víme?) Protože »milnjeme bratřz'c;
totiž všechny lidi, zejmena ale souvěrce své, vy
znavače víry Ježíše Krista.
\
Toto přenesení ze smrti do života stalo se
na křtu svatém, kdy jsme byli od hříchu zdědě
ného očištěni, a za dítky Boží přijati. Tu milost
Boží křestní ztrácí člověk skrze hřích, a znova
nabývá skrze svátost pokání. Kdo miluje po kře
stansku bratry, o tom najisto se může tvrditi, že
v milosti křestní žije, čili že přenesen jest ze
smrti do života, poněvadž by' bez milosti Boží
bratrů svých křesťansky milovali nemohl.
3. Bez křtu tedy nemožno přejíti ze smrti do
života; proto sv. Jan, ač o křtu se nezmiňuje,
přece jen křest předpokládá. A tak za znamení
přenesení nás ze smrti do života uvádí řádně při
jatý křest a křesťanské milování bližních; a proto
i dokládá: »Ka'o nemiluje (bratrů), zůstává ve

smrti.:

Jestliže ale již ten, kdo jen bližnich svých ne
miluje, ve smrti,_ v hříchu zůstává, a na odplatu
u Boha naděje činiti si nemůže: stojí si ještě
mnohem hůře ten, kdo bližního svého přímo ne—
návidí. Sv. Jan V příčině té dí:
»Každý, kdo nenávidí bratra své/zo,vražednz'k

jest:;

a to i tehdy, když by bližnímu stébla na
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příč nepoložil; špatného slova proti němu ne—
mluvil; ba třebas mu i pochleboval.
A kdyby takového člověka,jenž nenávist oproti
bližnímu chová Vsrdci svém, třebas celý svět chválil
ioslavoval jako výtečníka nějakého: ou před Bohem
přece jen vrah jest, poněvadž nenávidí bratra
svého; čili poněvadž skrze nenávist svou vraždí
bratra svého v srdci svém, a tak jedná proti při
kázaní Božímu: »Nezabiješlc
A co učí o takovém duchovním vrahu sv.

vka?
Sv. ]an dí:
» Víte, že žádný oražedm'k nemá žz'vota' věč
rze'lzo7) sobě zůstávajz'cz'lzo.< Nebo z nenávisti rodí

se hněvy, pomsty, sváry, různice, svádění k ne
pravostem, jež i tělo hubí i život duše otravuji.
Kdo tedy nenávidí bratra svého, v hříších jest;
když v hříších jest, nemá posvěcující milosti Boží,
bez které jako bez roucha svatebního nelze vejíti
do života věčného, ku svatbě Beránkově. A kdo
nebude míti života věčného: co tedy? Upadne do
smrti věčné.
4. Opakem toho jest, když kdo miluje bratry
své! Takový ale bližních svých nezabíjí ani mečem,
ani jazykem, ani nenávistí; ale hotov jest, pro
bližního, když by třeba bylo, iživot svůj položiti,
podobně jako i Božský Mistr náš z lásky k nám
položil život Svůj za spasení naše.
A proto píše i sv. jan:
»Potomfjsme poznali lásku Boží, že On život
Svůj za nás položil: (a tak) z'my máme za bratry
životy Mánie:
Tak žádal Bůh od apoštolů, aby při hlásání
sv. evangelia i životy své v obět přinesli. Mis
sionáři katoličtí jdou i mezi lidožrouty, aby duše
jich ďáblu vyrvali. Katolický kněz jde k nemoc
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ným, nakažlivou nemocí stíženým, ač ví, že lásku
svou k nemocnému snadno zaplatiti může životem.
Činí podobně jako vojín, jenž musí na svém místě
vytrvati, a bratry své chrániti, i když ví, že ho každé
chvíle smrtící rána zasáhnouti může;
Když toho láska ku bližnímu opravdu žádá,
musíme po příkladě Pána ježíše, sv. apoštolův a
mučenníků býti ochotni, tedy i život svůj položiti
za bratry své. jestliže ale i život, nejdražší statek
pozemský: tím spíše musíme býti ochotnými, při
nésti menší oběti pro blaho bližních, jako jsou:
lačného nasytiti, žíznivého napojiti, nahého odíti,
nemocného navštíviti a potěšiti, a podobně.
Kdo se nad bližním nesmilovává, lásky křesťan
ské v sobě nemá; a proto píše sv. apoštol:
>Ka'o by měl statek tohoto světa, a viděl by
bratra sve/zo, an trpí nouzi, a zavřel by sra'ee sve'

před ním: kterak láska Boží zůstává v němh
To jest: kdyby měl lásku v srdci, ukázal by ji'
i ve skutcích, když vidí bratra bídou tělesnou nebo
duchovní trpěti. Když se ale nad bližním nesmi
lovává, ukazuje, že pravé lásky k bližnímu nemá.
Ukazuje ale zároveň, že ani »láska Božíc čili láska
k Bohu v něm nepřebývá, poněvadž Bůh bližního
milovati velí; a láska k Bohu a láska k bližnímu
jsou nerozlučitelně spojeny.

Také, kterak by mohl kdo vpravdě milovati
Boha, jehož nevidí, když nemiluje bližního, jejž
vidí, a jejž Bůh milovati velí na důkaz lásky k Němu
Samémul Kde ale není lásky, tam není ani věč
ného života. A co tedy? Smrt věčnál Proto také
napomíná sv. jan, miláček Páně:
»Synáčkave' mafil nemilujmež (se navzájem)
slovem anz'jazykem: ale skutkem a pravdou/c
Budeme-li se dle vzoru Páně nám daného
milovati, bude i milost Boží v nás přebývati; bu—
Manna roku církevního.
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deme přenesenige smrti do života; a Bůh Odpla
titel stane se pomocníkem našim, abychom věrně
až do konce setrvali, a jednou v kruhu všech sva
tých přátel Božích s Bohem trojjediným páskou
lásky a blaženosti věčné spojeni byli. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Obrazem převeliké dobroty jestiť hospodář,
o němž vypravuje Spasitel v dnešním evangeliu.
Učinil zajisté večeři — velikou, a pozval — mno
hých. A když pozvaní bohatí počali se vymlou
vati, že hostiny súčastniti se nemohou, sezval
khostině chudé i mdlé, slepé i kulbavé, lidi zulic
i rozcestí.
V obraze předobrotivého hospodáře líčí ale
Spasitel náš vlastně Sama Sebe v neskonalé do—
brotivosti i lásce Své k nám, jejíž neustálý důkaz
zůstavil nám v nejsv. Svátosti oltářní. V tomto
tajemství převelebném učinil nám hostinu, v které
podává Sama Sebe za pokrm i za nápoj, aby nás
sytil i napájel k životu věčnému.
Za tento důkaz Své dobroty i lásky doznává
sice Spasitel mnoho nevděku. Pozvání jeho od
mítají mnozi, vymlouvajíce se: »Ves jsem koupil,
a musím ji shlédnouti,c čili jí se pochlubiti; tedy
z >pýchy života:. ]iní tvrdí: »Patero spřežení volů
jsem koupil, a jdu, abych jich zkusily mnoho-li
totiž mohou práce vykonati a mně zisku přinésti;
hostinou tedy pohrdají pro >žádost očíc, čili ze
žádosti po bohatství, na němž by se oči jich pásly.
ještě jiní se vymlouvají: >Zenu jsem pojal,c a chci
tedy spíše s ní rozkoší užiti, nežli hodovati; tedy
pro »žádost tělae pohrdajír hostinou Hospodáře
nebeského. Ale ani tolik nevděku neodstrašuje
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Spasitele. Pohrdá těmi, _kdo pohrdli dříve jím;
zve k hostině Své v Církvi Své chuďasy všeho
druhu, ze všech národův i jazykův; a oblažuje
i obohacuje je milostmi Svými co nejštědřeji.
Pamatujíce na tuto nevýslovnou štědrost Syna
Božího, uvažme: a) Kterak v nejsv. Šrátosti ne
skonalou lásku dal On na jevo nám? b) Kterak za
ni máme my vděčiti se Jemu?
2. V nejsvětější Svátosti dal mím Spasitel

lásku Svou na jew tak, že jasnější/zo důkazu

'0 m' dáti nemo/zl.
Neboť kdo koho miluje, stále s ním ve spo
jení, a jemu na blízku býti si přeje. Odloučení
zdá se milujícímu nesnesitelným. Poněvadž nás
ale Pán Ježíš co nejněžněji miloval, a proto i slávu
Otce opustil, aby nám lásku Svou viditelně na
jevo dávati mohl: nechtěl nás ani po návratu Svém
do slávy Otce docela opustiti; a proto vymyslila
Božská moudrost ]eho ten způsob, aby v nejsv.
Svátosti stále i viditelně mezi námi přebýval.
Pozorujeme dále při milujících se, že, když
na čas rozloučiti se musí, chtívají míti něco na
památku od sebe. A proto i Pán ježíš, chtěje ze
světa viditelně odejíti, chtěl Svým milým něco
vzácného na památku zanechati. A poněvadž ani
v nebi ani na zemi nenalezl ničeho vyššího, co by
0 Jeho nevýslovné lásce k duším lidským svěd—
čilo, Sama Sebe zanechal v nejsv. Svátosti skry
tého.
Ba, právě ta okolnost, že Pán Ježíš v podobě
chleba se skryl a mezi námi býti si přál, svědčí
o jeho nevýslovné lásce k nám. Chleba požívá
každý: král i nejposlednější chuďas. Ze Kristus

Pán právě podobu chleba vyvolil, vkteré by mezi
námi přebýval, naznačuje věru, že chce bývati
hostem všech, i těch nejbohatších a nejvznešeněj
)

*

.
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ších, i těch nejchudších a nejponíženějších. Kdyby
byl Pán ]ežíš zvolil ku Svému mezi námi přebý
vání věc drahocennou, jako jsou zlato, perly, draho—
kamy: kdy asi by se dostalo štěstí toho i chuda—
sovi, aby Spasitele svého mohl v srdci svém uví
tati? Ba, jak často by Ho mohli přijímati i lidé
zámožní? Ale v podobě chleba přístupným jest
všem a vždycky!

Aby \nám dokonalou a neobmezenou lásku
Svou na jevo dal, chtěl Pán ježíš po dokonaném
díle vykoupení našeho zanechati nám ipolerm,
jaký oblažuje anděly nebeské.
Poněvadž my ubozí pozemčané nemůžeme
užívati pokrmu duchů nebeských, abychom totiž
z patření na Boha a jeho nebeskou oslavu napl—
nění veškerých potřeb i přání svých čerpali: za
kryl Kristus Pán Božskou velebnost Svou, které
bychom nyní snésti nemohli, do nepatrné podoby
chleba, abychom tak nejsnadnějším a nejpřiroze—
nějším způsobem již zde na světě pokrmu andělů
okoušeti mohli.
O, jak podivuhodná, nepochopitelná, nevý
slovná jestit láska Pána Ježíše, Syna Božího
k nám!
3. Jestliže ale Bůh tak ze vší míry miloval
nás ubohé tvory: kterak zavděčíme se my _?femuP
Spasitel Sám poučil nás, jakým způsobem
bychom Ho měli v nejsv. Svátosti uctívati a jemu
za jeho nevýslovnou lásku se vděčiti; a sice skrze
Své jednání bezprostředně před konáním poslední
večeře. Sv. evangelium nám o úchvatném tom
úkonu vypravuje, že Pán ježíš klečel před Svými
apoštoly na zemi — On, Stvořitel všech tvorů,
Pán všech služebníků, Mistr Svých učenníků; a
myl jim nohy!
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Z jednání Božského Spasitele vysvítá naučení :
Jestliže Pán ježíš Svým apoštolům nohy umyl,
prve než jim Své Tělo a Svou Krev ku požití podal:
jest to znamením, s jakou čistotou srdce i my se
tomuto převelebnému tajemství blížiti máme!
I máme býti prosti netoliko hříchů smrtelných,
ale i hříchů všedních, jež naznačeny byly prachem,
který se na nohou apoštolů byl usadil. Proto také
kněz, prve nežli přesvatou oběť koná, neumývá
si rukou celých, ale obmývá si toliko špičky prstů
na znamení, že i od nejmenších pochybení a ne
dokonalostí očištěnmá býti, kdo se chce hodně nejsv.
Svátosti blížiti, ano strašlivou oběť Syna—Božího

konan.
jestliže dále Krisrus Pán Svým učenníkům

před sv. přijímáním nohy umyl, dal nám příklad,
jak bychom i my na sv. přijímání skrze pokoře
vánz'_připravovati se měli.
Cím více se kdo před Bohem pokořuje, tím
vzácnějším rouchem svatebním se přiodívá, tím
milejším hostem při nebeské hostině se stává.
jak velice se Bohu pokora líbí, ukázal Pán
ježíš setníkovi, jenž Ho žádal za uzdravení slu
žebníka svého. Když se Pán ježíš nabídl, že k němu
přijde, služebníka uzdravit, řekl jemu setník v nej
hlubší pokoře: »Pane, nejsem hoden, abys vešel
pod střechu mou; ale toliko rci slovem, a uzdra
ven bude služebník můj.< I zalíbila se tato veliká
pokora Pánu ježíši tak, že setníka veřejně za ni
pochválil a služebníka jeho v touž hodinu uzdravil.
Proto také nám Církev svatá slova setníkova před
sv. přijímáním_v ústa klade. I máme je v nej
hlubší pokoře opakovati, a při nich v prsa se bíti,
jako kající publikán, říkajíce: »Bože, budiž milo—
stiv mně hříšnémulc byt bychom sebe více na
sv. přijímání se byli připravovali. Neboť kdo a
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kdy jest hoden, aby Krále všech králů, nevysti—
hlého ve svatosti a velebnosti, náležitě mohl při
jati do srdce svého?
Skrze umývání nohou učí nás ale konečně
Spasitel také tomu, s jakou Iris/eau bychom se
měli stolu Jeho přibližovati.
Čí že nohy umývář Učenníků, kteříž Ho ještě
téže noci opustí; umývá nohy i zrádci Svému Ji
dášil Láska Pána Ježíše nedbá urážek, nezná hněvu,
citlivůstkářství. Kdo chce hodně Tělo Páně při
jati, musí podobně jako On veškerou zášť, nená
vist, hněv oproti bližním svým ze srdce vypuditi;
jinak by hod lásky nestal se jemu k požehnání,
ale k odsouzení!
Ú, jak velikou lásku dal nám Pán Ježíš na
jevo v nejsv. Svátosti oltářní! Který že pastýř
živí ovečky své tělem svým, jako činí Pán Ježíš
nám? Jsou matky, že novorozené dítky své ode—
vzdávají kojným; ale Kristus Pán napájí věrné
Své vlastní Krví Svoul
Jestli ale Syn Boží tolik miloval nás, věnujme
Jemu navzájem dokonale i srdce své. Přibližujme
se stolu Jeho se srdcem čistým, v nejhlubší po
koře, s nejvroucnější láskou, aby i nám popřál
jednou podílu na vítězoslávě Své v nebesích.
Amen.

Na SlavnostBožského Srdce Páně.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní sv. čtení tvoří celou 12. kapitolu
z proroctví Isaiášova, a obsahuje chválu, kterou
vyvolený národ Zákona Starého vzdává Bohu za
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to, že jej vysvobodil z rukou nepřátel jeho, do
kterých byl za trest upadl pro hříchy své. Takto
tedy lid osvobozený a rozradostněný dí:
» Velebiti budu Tebe, Hospodine, protože jsi
se hněvat na mne (pro hříchy mé; ale—nyní) od

vrácena jest prchlivost Tvá (ode mne); i potěšil
jsi mne.:
Nemohl by zajisté nikdo vysvoboditi nás
z rukou trestajícího Boha, leč by On Sám nám
odpustil a od nepřátel nás vysvobodil; a proto
jen v Něho doufati máme. Proto lid dále praví:
»Aj Bil/z! Spasitel můj! Doufanlivě (v Něho)je—
dnati budu, a nebudu se báti (nikoho ;) nebo sila
má a olzoa'la ma' Hospodin; On učiněn jest nzi
spasenz'm Ic

Dále těší prorok židů slovy:
» Vážiti budete vody (čili milosti) s radostí ze
zřidel Spasitelooých;< to jest: budete hojně uží
vati dobrodiní Božích, jež vám z toho vysvobození
od nepřátel vzejdou, & jako ze studnic prýštiti se
budou. A pak k novým díkům se povzbudíte, &
i jiných povzbuzovati budete; »řeknete oten den:
zvelebujte Hospodina, ozývejte jmeno řeka; známe'
činte mezi lidmi nálezky (čili ustanovení) _7ebo;
pomněte, že oznešene' jest jme'no

_*7elzo. Zpívejte

Hospodinu, nebot' veleslcwně učinil ; zvěstujte to

po vsi zemi! Plesej a chválu ozddoejpřibytbu si
onsbý; nebo veliký jest uprostřed tebe Svatý
israelsbý.<
2. Proroctví toto dává Církev svatá přečítati
o slavnosti Božské/zo Srdce Páně, a sice velice
případně. Neboť i my, vyvolený národ Zákona
Nového, máme Spasiteli svému vroucí díky vzdá
vati, že nás vysvobodil z moci ďábla; že zpřerážel
okovy hříchů našich a otevřel“ nám bránu nebes.
Jedině Syn Boží, Bohu Otci uraženému ve všem
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rovný, mohl za urážky naše dosti učiniti Jemu; a
učinil tak skrze obětí plný život a skrze hroznou
smrt Svou.
I my tedy volati máme sprorokem: Velebiti
budu Tebe, Hospodinel Kriste Ježíši! protože od
vrátil jsi_ od nás prchlivost rozhněvaného Otce
Svého, a potěšil jsi násl V Tebe jedině doufati
budeme; a doufajíce v pomoc Tvou, nižádných
škůdců spasení svého lekati se nebudeme; nebot
Ty jsi naše síla, naše pomoc, naše spasení; a
proto i předmětem chvály a nejvyšší úcty naší.
I nám platí útěcha proroka řkoucího: budete-li
v pravdě Krista Pána uctívati, a sice nejen slovy,
ale ibohulibým životem svým: budete i vy vážiti
vody čili milosti ze zřídel Spasitelových;

a k no—

vým díkům se povznesete, a chválu Jemu vzdá
xvati budete způsobem nejrozmanitějším.
Ano, více nežli židé, mezi nimiž Bůh v černém
mraku, nad svatostánkem se vznášejícím, viditelně
přebýval, Boha chváliti i velebiti můžeme, máme
i musíme my, poněvadž Ježíš Kristus přebývá
uprostřed nás, v chrámích našich, ve svatostáncích
na oltářích, vnejsvětější Svátosti Oltářní; On, Jenž
jest v pravdě veliký Svatý israelský; s duší
i s Tělem Svým, jakožto člověk i jakožto Bůh,
mezi námi přebývajícíl
3. Sídlem ale snah lidských jest srdce lidsIee'.
Proto také říkáme, že někdo má »srdce zléx, což
jest tolik, jako bychom řekli: člověk ten kuje,
vyhledává, činí zlé věci. A říkáme o jiném: »ten
má srdce dobré;< čili týž snaží se činiti dobře,
i Bohu věrně sloužiti, i bližním pomáhati; čili on
miluje Boha i bližní pro Boha. Poněvadž ale Kri
stus Ježíš miloval Otce Svého nebeského láskou,
nejvyšších obětí schopnou; a poněvadž i nás tolik
miloval, že i život Svůj za nás obětoval; ba přese
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všechny urážky a potupy nevěrců a lidí zlých, a
přese všechnu lhostejnost, nevážnost a lehkomysl
nost vyznavačů Svých přece nepřetržitě v nejsv.
Svátosti mezi námi přebývá: měl On amá Srdce
nejlepší, nejdokonalejší, nejlaskavější, nejsvětější,
jež tedy plným právem od nás úcty nejvyšší vy
žadovati může; a my máme povinnost, nevýslovné
lásky té sídlo, čili Srdce Páně co nejdokonaleji
uctívati.
Uctíván byl sice Kristus Pán od vyznavačů
Svých po všecka století křesťanská pro Svou ne
vyslovnou lásku k Bohu Otci ik nám lidem;
avšak teprve v 17. století, kdy láska ta pro po
vstalé hrozné bludy a rozmíšky náboženské na
mnoze ochladla, velel Kristus Pán, abychom lásku
jeho uctívali pod podobou Srdce jeho. Chtěl,
abychom jakožto lidé smyslní pod smyslnou po
dobou Ho uctívali, a tak snadněji k nové lásce
oproti Němu se rozněcovali.
Tlumočnicí vůle Své učinil blahoslavenou
Markétu z Alakoku, jež zemřela r. 1690. Vyvolil
k dílu tomu slabou ženu a chudou řeholníci,jako
Bůh vůbec miluje, z věcí i lidi nepatrných při
pravovati Sobě slávu. Blahoslavené řeholnicí tedy
zjevoval Spasitel vůli Svou vpříčině uctívání Srdce
Svého čili lásky Své, podobou Srdce zobrazené;
a Církev po dlouholetém zkoumání tento způsob
úcty Páně schválila, doporučila a v posledních
dobách i nařídila.
A poněvadž nejsv. Svátost jest stálým vidi—

telným důkazem lásky Páně k nám: i pobožnost
k nejsv. Srdci Páně jest v nejužším spojení súctou
nejsv. Svátosti; a proto i Sám Spasitel velel, aby
slavnost Božského Srdce jeho konala se ihned
v pátek po oktávu slavnosti Božího Těla, jež jest
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právě dobou, úctě Spasitele vnejsv. Svátosti skry
tého věnovanou.
4. Ano, právě v nejsvětější Svátosti ukazuje
nám Spasitel nepřetržitě tu neskonalou lásku, jež
Ho na svět přivolala; jež dobrodiní ]eho ne—
mocným, sužovaným a neumělým činěná prová
zela; jež Ho až na kříž přivedla; a jež nedává se
odstrašiti od milování lidí ani nevděkem ani svato
krádežemi!
A za tolik lásky žádá 'na nás Spasitel náhradu.
A jakou?
Abychom navzájem jej co nejvíce milovali;
tu lásku svou skrze upřímnou poslušnost oproti
vůli Boží na jevo dávali; a tak úctou svou odči
ňovali, v čem pro nás od lidí zlých tupen bývá.
A nežádá Spasitel lásky naší zdarma; nýbrž
slibuje ústy blahoslavené Markéty všem věrným
ctitelům Srdce Svého, že Srdce Své jim otevře,
aby v něm nalézali nejhojnější ovoce lásky Jeho;
aby si odtud přivlastniti mohli hříchův odpuštění
a milost k dobrému pro sebe imiláčky své; aby
odtud, »ze zřídel Spasitelovýchc, čerpali vody či
milostí Božích, jež by jim zabezpečovali šťastnou ho
dinku a odplatu v nebesích nejhojnější!
Ano, Kristus Pán slibuje i dává ctitelům
Svého Srdce milostí bezpočetných. On ohněm
lásky Svého Srdce roznítil k hrdinným skutkům
mysli sv. Pavla, sv. Františka Xaverského, sv. Vá
clava, sv. apoštolů, sv. missionářů, sv. mučenníků.
On podobným žárem lásky naplniti chce i srdce
naše, abychom pro čest Boží horovali, a o spásu
duše své i bližních svých se obětovně přičiňovali.
Nuže tedy, spěchejme k otevřenému boku, a
tudy k otevřenému Srdci Páně, do této výhně ne
vylíčitelné lásky; a važme i my odtud ze zřídel
Spasitelových milostí nejhojnějších k ctnostnému
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životu, k šťastné hodince a k odplatě věčné!
Spasitel potěší i nás v zármutcích, uzdraví ne
mocné, usmíří kající, obohatí chudobné, osvítí
neumělé a nevědomé, utiší pochybnostmi zmí
tané; a neustane v prokazování milostí Svých,
jak Sám slovem Svým se nám zaručuje, pokud
by nás nepřitiskl na Srdce Své v nebesích k lásce
nejupřímnější, nejvroucnější a věčně trvající. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. O pokryteckých fariseích vyjádřil se Syn
Boží takto: »Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára,
velblouda pak požírátec (Mat. 23, 24); to jest:
kteří ve věcech nepatrných děláte se přísnými, a
ve věcech důležitých jedpáte ne dle zákona Bo
žího, ale dle zvůle své! Zejim Pán křivdy nikterak
nečinil, vysvítá z vypravování dnešního evangelia.
Syna Božího usmrtiti smrtí nejbolestnější a nej
potupnčjší, měli za věc dovolenou; ale aby mrtvá
těla odsouzenců nebyla přes sobotu' na křížích,
o to horlivě pečovali!
1 poslal Pilát k žádosti jich lidi své, aby
těla odsouzených s křížů složili. A tito, shledavše,
že oba tovaryši Páně na křížích ještě žili, hnáty
jim přetloukli a je dobili, aby jich pochovati
mohli. Když však spatřili Pána Ježíše mrtvého, ne
zlámali hnátů Jeho ;“ ale aby nabyli úplné jistoty, '
že ani jiskřička života v Těle Jeho více není, jeden
z vojáků kopím bok Jeho otevřel; načež ihned '
z otevřené rány vyšla sražená Krev a Voda, což
bylo bezpečným znamením, že Pán Ježíš byl již
v pravdě mrtev.
Děj ten není bez hlubokého významu; a ne
bez příčiny užil sv. evangelista Páně slov: » Voják
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otevřel bok 7elzo.< Nenapsal »probodl, zranil,:
nebo podobně: ale >otevřelbok Jeho.c Proč asi tak?
' Otvíráme dvéře,jimiž bychom do vnitra domů,
příbytků vešli; a voják otevřel bok Páně, aby
chom tudy jako branou života vcházeti mohli ku
Srdci Páně, z něhož vyšla Krev, kterou smazány
byly hříchy lidstva; a Voda na občerstvení a po
svěcení, jehož se nám dostává ve svátostech. Sám
Spasitel prohlásil Samaritánce ustudně Jakubovy,
že milost Boží jest jako studánka vody, tekoucí
do života věčného.
2. Když Noe vystavěl svou archu, otevřel
bránu v boku jejím, a tou branou vešla do ní
všecka zvířata, jež měla při potopě světa zacho
vána býti. '—Archa ta byla předobrazem Pána a
Spasitele našeho, Jenž dílo vykoupení lidského
dokonav, dal si otevříti bok Těla Svého, abychom
tudy vcházeli k Srdci Jeho, a v Něm nacházeli
záchrany před smrtí věčnou. A proto jest to naší
svatou povinností, abychom to přesvaté Srdce
Jeho také uctívali.
'
Jak by se to díti mělo, naznačil Spasitel Sám
před dvěma sty lety blahoslavené Markétě z Ala
koku ve zvláštních zjeveních, jež byla od Církve
dlouho zkoumána a za pravá uznána.
I máme dle vůle Samého Spasitele, a úchvaly
i doporučení Jeho Církve svaté, uctívali Srdce
Pa'ně dvojím způsobem; a sice z'tělesné Srdce fřelzo,

jakožto sídlo lidské Jeho lásky k nám; i Božské
Srdce ?e/zo, čili sídlo Božské lásky druhé Božské
Osoby k nám lidem. 
I volil Bůh tento prostředek, aby lidé smyslní
v podobě smyslného Srdce lásku Jeho jakožto
Boha ičlověka uctívali tehdy, když láska lidí
k Bohu, a uctívání lásky Boží, jak od počátku se
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dělo, byly ochladly, a _sice následkem povstalých
bludů a nekázně v mravích.
3. Uctz'vati máme tedy tělesné, lidské Srdce
Páně; tedy totéž, s nímž Spasitel z neposkvrněné
Matky Své se narodil; jež v Jeho prsou po 33
roky bilo; jež na kříži bylo probodeno; jež
s oslaveným Tělem Páně do slávy nebeské bylo
vzato a tam poctěno; a jež zde na zemi v Těle
Páně, vpodobě chleba skrytém, na oltářích našich
chovaném, tajemný život Páně spolu žije.
A proč máme toto lidské Srdce Páně uctívati?
Jsou k tomu zejména tři příčiny, a sice ty:
že a) srdce lidské jest nejušlechtilejším údem těla
lidského; že b) jest nejúžeji spojeno s duší, již
u každého člověka; a že o) při Pánu Ježíši, Boho
člověku, lidské Srdce Jeho bylo co nejúžeji spo—
jeno i s druhou Božskou Osobou, a patří tedy Bohu.
a) Srdce lidské zajisté jest tím údem těla lid
ské/zo, jenž rozvádí krev až do nejjemnějších žilek,
a tak tělo živí, při zdraví i životě zachovává.
Když srdce člověka přestalo bíti, “jest i člověk
mrtev. A proto Bůh tento nejušlechtilejší úd těla
lidského oslavil při světcích tím, že ho neporu
šeným zachoval. Tak jsou srdce sv. Karla Boro—
mejského, sv. Františka Saleského, sv. Terezie
posud neporušená, ač světci ti svět tento opustili
již před 300 roky! Jestli ale i srdce lidí svatých
Sám Bůh poctil: čím více úcty zasluhuje i tělesné
Srdce Samého Spasitele, jež 33 roků pro nás na
světě bilo, a Krev Svou do poslední krůpěje své
vylilo? .
b) Srdce lidské co nejúžejz'spojenajest: duší;
a proto se nám srdce svírá v'době úzkosti a
hrůz, a rozšiřuje se při radosti. Svatý Stanislav

Kostka měl tak velkou rozkošzobcovánísBohem,
že srdce jeho nemohlo se téměř vměstnati do jeho
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hrudi, a on i v zimě spěchával ke studni, aby se
ochladil. Ale mnohem více láskou plápolalo Srdce
Pána Ježíše; a proto spatřila je také blahoslavená
Markéta ve vidění jako v ohnivé peci, z níž pla
meny šlehaly na všechny strany. Jestliže ale Srdce
Páně i s Duší Jeho lidskou tak velikou láskou
k Bohu i k lidem naplněny byly: kterak že by
i tělesné Srdce Páně nezasluhovalo od nás úcty
nejvyšší?
c) Ba, Srdce Páně lidské zasluhuje od nás
úcty svrchované, již jakožto úd přesvatého Těla
Jeho nejušlechtilejší; již jakožto nejužší spojenec
s přesvatou Jeho Duší lidskou; ale tím více
ještě proto, že ono bylo co nejúžeji spojeno.: Behem
Synem, a že Jemu tedy zároveň i úcta Božská
přísluší.
4. Uctívati máme ale iBožské Srdce Páně,-a
sice proto, že Ono bylo a jest zároveň i sídlem
lásky Syna Božího i k Bohu z' le lidem.
A sice máme to Božské Srdce Páně uctívati
rovněž ze tří příčin, a to z těch: že a) ono jest
Srdce nejsvětější; že b) jest Srdce nejlaskavější; a
že c) jest Srdce nejzneuznanější.
a) Srdce Páně musilo býti nejsvětější, aby
bylo hodným stánkem druhé Božské Osoby. A bylo
nejsvětější; nebo Spasitel narodil se bez poskvrny
z Panny nejčistší; žil tak, že otázati se mohl nej
úhlavnějších nepřátel Svých: »Kdo z vás může
Mne viniti ze hříchůřc A vyznamenával se všemi
ctnostmi, an byl trpělivý, pokorný, dobrotivý,
shovívavý, a zejména poslušný až k smrti kříže;
takže jakékoli vynikající ctnosti světců jsou jen ne
patrným odleskem vzoru, který On jim dal.
b) Srdce Páně bylo nejlaskavějlčí. Velikost
lásky měří se dle obětí, kterých kdo přináší pro
milovaného. Celý ale život Páně není ničím jiným,
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nežli řetězem obětí, jež přinesl z lásky k Bohu
Otci, a z lásky k nám. A že není větší lásky, leč
by kdo život svůj položil za milovaného (jan, 15,
13): Kristus Pán řadu obětí Svých zakončil smrtí
nejpotupnější, nejbolestnějšíí
c) Srdce Páně jest ale i nejžneuznanějšz'. Na
světě žije asi 1200 milionů lidí; z těch zná se
k Němu asi polovic; a z té polovice sotva asi
400 “milionů jest katolíků; ostatní jsou bludaři a

rozkolnícií A z těch katolíků dlejménajak mnoho
jest takových, kteříž zákonů jeho nedbají, boho
službou Ho neuctívají, svátostmijeho pohrdajíneb
jich svatokrádežně přijímají; ba kteří způsobem
hrozným nejsv. Svátost, tedy nejstkvělejší důkaz
lásky Kristovy, pošlapali, znečistili, zohavili!
Srdce ]ežíšovo nejsvětější, nejlaskavější, nej
zneuznanější zasluhuje toho od nás, abychom Ho
uctívali, kteří chceme býti pravými křesťany; a to
tím více, že Pán ježíš skrze blahoslavenou Markétu
nepřeberných milostí slibuje věrným ctitelům Jeho.
Proto tedy »važme vodyz nepřeberných zřídel
Spasitelovýchc; utíkejme se otevřeným bokem
Páně ku Srdci nejdobrotivějšímu ve všech potře
bách svých duchovních i tělesných, vlastníchi mi—
láčků svýchl A budeme-li uctívati Spasitele v Bož—
ském Srdci jeho, On provede nás všelikým úskalím
tohoto života, pomůže nám v hodince smrti, a ne
ustane, pokud by nás nepřitiskl k Božskému
Srdci Páně ku věčnému milovánívnebesích. Amen.
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Na neděli třetí po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. V životě lidském přicházejí doby, kdy se
zdá, jakoby se proti nám bylo všecko spiklo; a
že nikdo není, jenž by nám pomoci chtěl. V ta
kových dobách, kdy člověk na mysli klesáwvíta
ným nám bývá utěšitel; a tím vítanějším, jestli
nám i východiště naznačuje, jímž bychom z trud
ného postavení svého vyváznouti mohli.
V takovém trudném postavení ocitla se Cír
kev Páně již hned v počátcích svých. Jako Krista
Pána židé i pohané ukrutně usmrtili, že hlásal
pravdy jim odporné: tak také dílo Jeho, Církev
katolická, stala se židům pohoršením a pohanům
bláznovstvím; a židé i pohané jali se o to usilo—
vati, aby ji v krvi vyznavačů jejích utopili. V do

bách tak strastných nenechal však viditelný zá
stupce Ježíše Krista na zemi, svatý Petr, hlava
apoštolů, věřících bez útěchy a naznačení pomoci;
ale ku povzbuzení jich napsal jim list čili epištolu,
jejíž zakončení právě jsem byl přečetl; a v které
věřící sladce potěšuje — vhodně napomíná — a
mocně posiluje.
I píše na útěchu.“
»Nejmz'lejlšz'! Pokořte se pod mocnou rukou

Boží, aby vás povýšil 7) čas navštívení; všelíkou
péči svou zav/mouce na Něho, neboť On ma' péči
o vas.<
Předtím oznámil svatý apoštol, kterak bude Bůh
souditi spravedlivé i hříšníky; a nyní, tvrdí, jest
čas zkoušky pro vás, skrze protivenství. Nechtějte
proto proti Bohu reptati: ale s pokorou podro—

bujte se mocné ruce jeho, Jenž osudy jednoho
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každého z nás řídí; i ví, co jednomu každému
nejlépe prospívá; i také chce vás povýšiti skrze
utrpení vaše. Proto nemějte přílišnou péči o sebe,
o zachování jmění, cti, zdraví, života svého: ale
zůstavte vše vedení Prozřetelnosti Boží, skládajíce
veškerou péči na Boha, jenž moc má, vše protivné
proměniti v radost; a bez jehož vůle ani jediný
vlas s hlavy naší nespadá, jak učil Sám Spasitel.
Kterak mohl by vám tedy v pravdě ublížiti který
koliv zlý člověk?
2. A útěšná slova sv. apoštola Petra netýkají
se ovšem toliko vrstevníků jeho, ale jsou psána
ipro nás; a proto velí jich Církev Páně také
k útěše naší předčítati. T_aké my máme ve všech
utrpeních, bez jakých nikdo na světě, v žádném
stavu není, veškerou důvěru skládati na Boha,
jenž osudy naše řídí; a ve Své neskonalé dobrotě
vždy to nejlepší pro nás chce i působí. A tak
najdeme pokoj duším svým i v nejprotivnějších
příhodách.
Toho svědků máme mezi přátely Božími ne
smírné množství. Tak byl job velice bohatým kní
žetem. Z dopuštění Božího ztratil najednou deset
dítek svých, a veškerá stáda svá, A víte, jak se
zachoval? Klidně do vůle Boží se odvzdávaje, řekl
zlatá slova: >Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal: budiž
jméno Jeho pochválenolc Tu Bůh dále na něho
dopustil, že i o zdraví přišel; že celé tělo jeho
pokrylo se boláky, a on ani mezi lidmi bydliti ne
mohl, nýbrž na hnoji seděl, a tam střípkem hnis
s těla svého seškraboval; tam činili mu přišlí
přátelé jeho trpké výčitky; ba i žena jeho kárala
ho pro velikou jeho důvěru v Boha, a posmívala
se jemu; ale té on řekl opět zlatá slova: »jako
žena nemoudrá mluvíš. Když jsme brali dobré věci
z rukou Páně: proč bychom nebrali i zlýchřc
Manna roku církevního.

28
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Svatá Alžběta byla mocnou panovnicí; když
ale ovdověla, vypudili ji příbuzní její ze všeho
majetku, tak že neměla kam hlavy své a dítek
svých položiti. Ale ona sklonila se pod mocnou
ruku Boží, Bohu věrnost zachovala, až vznešenou
světící se stala.
Svatý biskup Martin chystal se již jako vetchý
stařeček k odchodu na věčnost. ] modlili se du
chovní synové jeho se vší vroucností k Bohu, aby
jim ho ještě na živu ponechal, by vůdcem jich
byl. Svatý Martin slyše to, modlil se pak tato
překrásná slova k Bohu: »Pane, rád bych sice
spočinul již v náručí Tvé; avšak jsem-li lidu to
muto posud ku potřebě, neodpírám i na dále

pracovatih

A tak podobně dočítáme se v životech pře—
četných světců, jak na poušti i ve víru světa po
korně pod mocnou ruku Boží se skláněli, vědouce,
že Bůh at' hladí, at kárá, vždy nejlépe o nás pe
čuje. A splnilo se na všech, co pravil žalmista
Páně: »V Tebe jsem doufal, ó Pane, a nebudu
zahanben na věkylc
'
3. Svatý Petr věděl, že ukrutná pronásledo
vání císaře Nerona přivádějí křesťanů do nebez
pečí, aby od víry neodpadli; a proto potěšiv jich,
snaží se jich napomenouti ke stálosti u víře, an
píše :

»Střz'zlz'vz'buďte a bděte: nebo protivník váš
ďábel jako lev woucz' obchází, hledaje, koho by
pohltil, jemužto odpz'rejte, silm' jsouce u víře, vě
douce, že bratrstvu vašemu, tomu, ktere'ž na světě
jest, te'ž utrpení se děje. <
Smysl slov těch jest: Hrozí vám veliké ne—
bezpečí, abyste neodpadli; a proto mějte se na po
zoru, abyste v záhubu duší neupadli! Protivníkem
vaším jest ukrutník Nero, jenž ale jest nástrojem
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ďábla, jenž již od prvopočátku světa o to se
snaží, aby lidi v záhubu uvedl.
Oproti tomu se obrňte tak, abyste byli stříz—
lz'výmz', čili v jídle,

pití i ostatních

požitcích

tě

lesných 'zdrženlivými, poněvadž nestřídmost jest
hlavním hříchem a matkou přečetných nepravosti,
a často i odpadlictví.
Dále nad žádostmi srdce svého bděte, aby ony
vás se strany Boží nesvedly.
Upevňujte v sobě víru v Boha všudypřítom
ného; a sice skrze horlivé modlitby, nábožné ob
cování službám Božím, a hodné přijímání svátostí.
_A buďte ubezpečeni, že netrpíte pro Boha jen vy
sami; ale že trpí všichni na světě, kdožkoli chtějí
nábožně v Bohu žíti; Bůh dopouští ale na ně

utrpení pro větší jich jednou oslavení!
4. A naučení toto platí i nám: Dábel posud
obchází, hledaje, koho by pohltil. Byť nám právě
nehrozilo ukrutné pronásledování, jako od císaře
Nerona: ďábel má vždy dost pomocníků, kteří“
nás úsměšky, roubavými řečmi, pomluvami, zkra
cováním poctivého výdělku a jinak pronásledují.
A k těmto zevnějším pokušením „přicházejí
i vnitřní, s nimiž každý musí zápoliti.

Dábel po—

skytuje očím pohledy dráždivé, uším hudbu roz
mařilou, vybízí jazyk k tupení, slibuje požitky ne
dovolené, podfukuje pýchou i domýšlivostí, a tak
hledí odvrátiti od Boha. 1 nám tedy třeba bdíti,
střízlivě žíti, ve víře se posilovati, ostříhati oči
i uši, jež jsou jako dveřmi, jimiž ďábel vniká do
duší našich.

5. A poněvadž boj každodenní jest i krutý,
jest nám k němu třeba vydatné posily, abychom
zvítězili a spasení došli. Sv. Petr posily té nabízí,
ale ne ze svého, nýbrž poukazuje ku pomoci
vzhůru. On z vlastní zkušenosti věděl, mnoho-li
:|:

—436—
dokáže ten, kdo příliš spoléhá na sebe & předse
vzetí svál Oslovení děvečky a sprostých vojáků
tak ho pomátlo, že na všechny své přípovědi,
Pánu učiněné, zapomněl a hanebně Ho zapřel!

Proto píše:
»Bůh pak všelzlěe'milosti, kiwýž povolal nás
k věčně slávě v Kristu ?ežzíšz',Ont'w's, když ma
lička patrpz'te, dokonalými učiní, utvrdí, upevní;
Tedy u Boha máme pomoci_hledati, v Něho
“svou naději skládati, a pak jistě zvítězíme. Tak
i vojín kráčí zmužile do boje, vida, že král naň
hledí, a za hrdinství královsky ho odmění.
Bůh dával vždy Svým věrným posily, aby
i nejukrutnější utrpení s radostí proň snášeli. Tak
svatý Vavřinec, peka se na rošti za živa, ještě

žertoval, an pravil svým katanům: Kdyžjste chtěli
míti ze mne pečení, nyní mne již obraťte na
druhou stranu; neboť na jedné straně jsem již

dostl

Přidáili Bůh zkoušek, přidá i posily, abychom
vše s radostí pro Něho vykonali i přetrpěli; v den
odchodu z tohoto světa ctí i slávou korunováni
byli; a se svatým Petrem provolávati mohli:
»Bolzu bud' sláva a panování na věky věkův !

Aman

II.

Výklad evangelia.
1. Dnešní sv. evangelium vypravuje dvě po
dobenství, vyšlé z úst Spasitele: o ovci ztracené,
a o penízi ztraceném. Co jimi chtěl Pán vy
světliti?
Reptali proti Němu nepřátelé Jeho, za zlé mu
majíce, že společenství má se hříšníky; ba že s nimi
i stoluje, což oni považovali za veliké pochybení.
Aby jim ukázal, jak zcela jinak chová se Bůh
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ku chybujz'cz'm, nežli oni chtějí, vypravoval tedy

Spasitel tato dvě podobenství.
V těch učí: Jako hospodář, ztrativ ze stáda
sta ovec jednu, 99 nechává v bezpečnosti, a vy
hledává ztracenou tak dlouho, až ji nalezne, a pak
se z nálezu toho nad míru raduje; a jako žena,
zírativší peníz, celý dům bedlivě prohledává, až
jej opět nalezne, a pak z nálezu velice se raduje:
tak podobně neustává Bůh o spásu duši našich
pečovati,

zejména když jsme těžce zhřešili, a za—

vržení hodnými se učinili. Tu zvláště neustává
všemožnými způsoby nás vyhledávati, abychom
nezahynuli. A podaří-lise Jemu to, aby násktomu
přiměl, bychom se svobodnou vůlí svou, které
On nikdy neruší, dobrovolně opět pod sladké jho
zákona Jeho se sklonili: tolik a více se raduje
s anděly svými v nebesích znávratu našeho, nežli
pastýř, jenž byl opět nalezl ovci ztracenou; anebo
nežli žena, nalezši peníz ztracený.
Způsoby, jimiž nás Bůh ku návratu od hříchů
pohnouti chtivá, jsou rozličné. Nabízí poučení
skrze kněze, sluhy Své; nebo skrze naše upřímné
přátele. Dopouští, bychom se dozvídali o pohnut—
livých případech, kdy člověk uprostřed svého
snažení náhle odvolán byl 5 tohoto života, aby
počet vydal z vladaření svého.
Sesílá anebo dopouští na nás rozličné nemoci,
ztráty, nepřátelství, pronásledování, pokořování
i utrpení, abychom seznali, jak vratkými i mar
nými jsou veškeré radosti tohoto světa; a aby
chom, jich si znechutivše, tím více mysli své ku
statkům lepším a nehynoucím obraceli.
Tak činí Bůh ale z nevýslovně/za milosrden
ství k nám !
2. Ba, v pravdě nevýslovně dobrotivým i mi
losrdným jestiť Bůh k nám vždycky! ]iž prorok
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Páně se tomu diví, když praví: »Což jest člověk,
že jsi naň pamětlivř . .. Učinil's ho málo menším
andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej: a ustanovil
jsi jej nad dílem rukou Svýchlc (Zalm 8, 5. 6.)
Všecko, čím jsme, vše, co máme, všechny dary
duše i těla jsou z milosti ]eho!
A jak teprve chová se Bůh ku hříšníku!
Kterak to jen možno, že za ním chodí, a Sám ho
vyhledává? Vždyť přece hříchu jakožto nejvýš
svatý svrchovanou měrou nenávidí! Svatý Augu
stin tvrdí, že duše, hříchem těžkým znectěná,
Bohu větší ošklivost působí. než mrtvý, hnijící
pesl Kterak že mohl tedy Syn Boží osobně hříš
níky, hrobovinou duchovní páchnoucí, vyhledávati,
a o spáse jich tolikerým způsobem se přičiňovati,
jako po celý pozemský život svůj viditelně činil,
a jak až posud neviditelně působí?
Vedla ]ej k tomu nevýslovná láska; nutkalo
Jej nevypravitelné, nám nepochopitelné milo
srdenství!
Ano, neskonalým jest milosrdenství Boží
k nám! Svaté evangelium učí, že máme i ne
přátele milovati; za zlé dobrým jim opláceti, za
ně se modliti. Ale nikoliv nám nenakazuje, aby
chom sami nepřátele vyhledávali, sami jim odpu
štění nabízeli, ano je prosili, by se s námi smířili,
a dobrodiní od nás přijímali. A hle, toto všecko

urazili!
činí nám Bůh, když jsme Ho i těžce hříchem

On více lásky prokazuje nepřátelům Svým,
nežli může nejněžnější otec lásky na jevo dáti
dítkám svým ! Bůh přichází hříšníkovi milostí Svou
vstříc; a dává i prostředky k usmíření na ruku
tomu, jenž Ho skrze hříchy své nutí, aby ne
přítelem jeho bylí
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3. O tom máme v posvátných dějinách pře
hojných dokladů. Starý Zákon vypravuje o pádu
krále Davida. Pojal hříšnou lásku ku manželce
souseda svého Uriaše. Aby ji mohl pojati za man—
želku, nařídil služebníkům svým, by Uriaše ve
válce postavili na nebezpečné místo; a až nepřá
telé se naň oboří, aby ho zrádně opustili, a za
bíti nechali. Když se tak bylo stalo, pojal David
ženu Uriášovou za manželku. I byl tělesnou žá
dostivosti svou tolik oblouzen, že jako za nic ne
považoval hrozné hříchy své: vraždu a cizoložství.
I byl by snad v hříších svých zahynul, kdyby
Bůh Sám nebyl jemu cestu ku pokání upravil.

Poslal k němu Nathana proroka. Ten oslovil
jej asi takto: Králi, žije v tvé říši muž nešlechetný.
]est velice bohatý; ale když přišli ho navštívit
přátelé jeho, 5 násilím vzal chudému sousedovi
svému jedinou jeho a milovanou ovečku, & zabil
ji, aby přátel svých jí uctil. Co tomu říkáš?
I rozhněval se král velmi na nešlechetníka
takového, a zvolal: ]e-li tomu tak, čtyřnásob
nahradí škodu sousedovi, a i na hrdle ho “po—

trestám!

I omlčel se Nathan, a pak pravil: Tím bo
hatým a násilným nešlechetníkem, králi! jsi ty
sám! Mohl jsi zajisté požádati kteroukoli dceru
israelskou za manželku; a zajisté že by jedna
každá ráda tě za muže měla. Ty ale zabil jsi Uriaše,
abys mohl za manželku pojati ženu jeho.
Ispadlo jako bělmo s očíDavidovi, poznal hrozné
nepravosti své, & pokáním nejupřímnějším snažil
se je odčiniti. Sám doznává v žalmech svých, že
každé noci sedmkrát povstává, modlí se za odpu
štění, a slzami smáčí lože své. Bůh neopustil ho
v hříších jeho!
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Dějiny církevní vypravují úchvatný příklad,
kterak Bůh hříšníka ku pokání téměř jako donu
cuje, v životě svaté Markety z Kortony.
Byla dívkou velice sličnou na těle, ale ohyzd'
nou na duši. Šestnáctiletá prchla z domu otce
svého, nechtíc kázni podléhati; a od té doby po
devět roků hanebně souložila sjistým šlechticem.
Stalo se, že týž musil se vydati na cestu. Na té
byl od loupežníků přepaden, oloupen izabit, a pak
do houští vhozen. jeho věrný pes, jenž ho na
cestě provázel, po dva dny vydržel u něho. Tře
tího dne ale odběhl ku Marketě, za šat ji pošku
bával, a všelijak na jevo dával, aby ho následo
vala. Když tak učinila, uvedl ji ku mrtvole milence
jejího, jež byla znetvořena a již zapáchala.
I dotknula se jí při pohledu na mrtvolu mocně
milost Boží, že se celá zachvěla, a zvolala: »O bědal
To že jest to tělo, jež jsem po tolik roků tak
hříšně milovala! A kde že jest nyní — duše mého
miléhořc
I zhrozila se myšlenek těch; vrátila se k otci,
a s velikým pláčem odprošovala ho iostatních
lidí, jež byla posud pohoršovala. Pak smířila se
skrze skroušenou zpověď i s Bohem, a od té doby
životem nejkajicnějším jemu sloužila, zlého učině
ného odčiňovala, až i světící se stala.
4. Učení o Bohu přemilosrdném jest útěchou
naší, když jsme zhřešili, abychom nezoufali. Ale
nesmí nás pobádati k tomu, abychom na milosr
denství Boží hřešili, a proto že Bůh dobrým jest,
Ho uráželi! Sv. Augustin dí: »Bůh slibuje sice
upřímnému kajicníku odpuštění — ale nikomu ne
slíbil druhého dne — aby mohl s pokáním do
libosti odkládati.: »Na milosrdenství Boží zúmyslně
hřešiti,< jest hřích proti Duchu svatému, jenž ne
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bývá odpuštěn ani v životě tomto, ani v bu
doucím!
Kdykoli tedy jsi se proti Bohu provinil, rychle
povstávej jako Petr, Magdalena, David, Marketa
kortonská! Užívej doby, které ti Bůh ku pokání
popřává; boj se spravedlností Boží,jež jest rovněž
neskonalá; abys jednou při smrti své připočten
býti mohl k nebešťanům, když ne jako nevinný,
tož aspoň jako upřímně kající. Amen.

Na neděli čtvrtou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Slova dnešní svaté epištolyjsou ovšem pů
vodně napsána Římanům, čili prvním křesťanům,
v Rímě žijícím; a sice za tím účelem, aby jim
poskytla poučení i potěšení, v rozmanitých sou
ženích i nesnázích, jimiž je pronásledovali židé
i pohané proto, že se víry v ]ežíše Krista pevně
přidržovali, a dle ní žili. Avšak naučení dnešní
epištoly dává Církev čísti, že se hodí i nám, ježto
žijeme v době, kdy víra Kristova v srdcích mno
hých hyne; a následkem toho i křesťanskápocti
vost, spravedlnost, počestnost i láska mizí; a lidé
namnoze nežijí lépe, nežli žili staří pohané, toliko
po penězích, spravedlivě i podvodně nabytých,
po rozkoší a blahu pozemském se shánějíce; na život
věčný za hrobem docela zapomínajíce.
Svatý Pavel v dnešní epištole takové bludné
i záhubné jednání potírá, a oslavu života věčného
připomíná, ijistotu jeho dokazuje. Píše:
»Bratřz'! Mám za to, že utrpení tohoto času
nejsou rovná budoucz'sla'vě,kteráž se zjevína nás.:
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To znamená: Kristus Pán trpěl za nás, a pak
ve slávu vešel; a podobně jest i nám dříve trpěti,
chceme-li s Kristem Pánem jednou oslavy dojíti.
I jest odplata nebeská nade vše porovnání
vyšší, nežli jest i největší utrpení na tomto světě.
Neboť utrpení pominou, a byt i rok i sto let
trvala, a nejprudší byla; kdežto odplata v nebi
netrvá rok nebo sto let anebo miliony let: ale
jest beze všeho konce; a při tom tak nade vše—
chno pochopení naše veliká, že sv. Pavel při jiné
příležitosti o ní prohlásil: »Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani srdce lidské nepocítilo, co
Bůh připravil těm, kdož Ho milujílc
2. S jakou ochotou máme tedy trpěti pro
Boha, když tak přeštědře odplacuje! Co snese
rolník mrazů i vedra i namáhání, aby si zjednal
denní chléb! Mnoho-li nebezpečí života pře—
stojí vojín, aby slávy došel! jak mnoho za
pření “sebe si ukládá, jak často jako pes před
mocnými se plazí člověk ctižádostivý, aby něja
kého vyznamenání došell Zdaž neměli bychom
i my s tím větší horlivostí starati se o dosažení
blaha věčného a koruny slávy nehynoucí? Svatý
Augustin tvrdí, že pro dosažení života věčného
máme býti ochotnými i muky pekelné na čas

okusitil

Naděje na věčnou odplatu a láska k Bohu
pudily Bohorodičku, aby obtížnou cestu přes hory
vykonala, a tetě své v těžké době jej! služby nej
nižší konala. Naděje na odplatu nebeskou pudila
sv. Prokopa, aby se veškerého pohodlí zřekl, a
nejdříve v klášteře břevnovském, pak ale v pu
stině při řece Sázavě Bohu při každodenním strá
dání až do smrti sloužil. Naděje na odplatu ne
beskou naplnila pouště poustevníky, kláštery ře
holníky; sílila v hrozných mukách mučeníky!
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Naděje na budoucí odplatu má sílíti i nás,
abychom ve věrné službě Bohu neumdlévali; ze
jména když se na nás ani tak veliké oběti nevy
žadují. Nám zpravidla dostačuje, když proti vnitř
ním nepřátelům čili zlým chtíčům, v nás stále se
ozývajícím, vytrvale a každodenně bojujeme; a
křivdy od nepřátel zevnějších, kteří nám pro věrné
plnění povinností křesťanských utrhají, na majetku
ubližují a jiných příkoří činí, z lásky k ukřižova
nému Spasiteli pro odplatu u Něho s trpělivostí
snášíme; ba dle možnosti zlé dobrým odplácíme.
3. Mnozí zapomínají, těmto vnitřním i zevnitř
ním nepřátelům pro odplatu nebeskou odpírati,
ježto se jim zdá, že, když této odplaty nebeské
nemohou očima viděti, ani rukama ohmatávati,
ona jest jaksi nejistá. Proto dokazuje sv. Pavel,
že odplata nebeská naprosto jest jistá, byt jsme
jí nyní smysly svými poznávati nemohli. A sice
neodvolává se tentokrát na bezčetné výroky Písma
svatého, o budoucí odplatě v nebi pojednávající:
ale ku zkušenosti všech ze života obecného. Píše:
»Nebo očekávání (vše/za) stvoření očekává zje

vení synů Božích.:
To znamená: Všichni tvorové očekávají ten
čas, v němž synové Boží v oslavě zjevení budou,
aby i s nimi svého obnovení i zdokonalení došli.
I lidé i zvířata i byliny naplnění. jsou touhou po

dokonalosti. Tak semeno puzeno jest ku rozmno
žení; bylina spěje ku rozkvětu iovoci; zvíře touží
po rozplemenění. Manželé necítívají se štastnými,
když dítek nemají ; chtějí v “nich jako dále žíti, a —

tak ku nesmrtelnosti dospívati.
4. Ale veškeren tvor této touhy po zdokona
lení i nekonečném trvání nemůže dojíti naplnění
na tomto světě. A proč?
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Svatý Pavel udává toho příčinu ve slovích ná—
sledujících :
»Maruostz' zajisté poddáuq jest stvoření, ne—

chlěje, ale pro T0110, kterýž je poddal v naději.:
Abychom slovům těmto, poněkud nejasným,
snáze porozuměli, slušno si připomenouti prvních
počátků pokolení lidského. Když Bůh člověka
stvořil, učinil ho pánem všech věcí pozemských, a
podrobil veškeré tvorstvo jemu. Pokud první lidé
Boha poslouchali. tento poměr trval. Když ale
k návodu ďábla Boha neposlechli; a ovoce zapo
věděného požili: postavili tak vůli svou proti vůli
Boží. Bůh pak odňal jim za trest vládu nad tvory,
a příroda celá postavila se proti člověku, když byl
uražený Bůh prohlásil: »Zlořečena budiž země pro
tebe! Trní a hloží tobě ploditi bude. Vpotu tváře
jísti budeš chléb svůjlc
Dle toho znamenají slova mzaruostz' paddáua
jest stvoření! tolik, jako: stvoření poddáno jest
porušení, nebo porušeno jest; a sice »ueclztz'cc,čili
proti své vůli, a oproti původnímu určení svému.
A poškozeno jest »pro Toko, kterýž je pod—
dala, čili z vůle Boží, Jenž je za trest pro člo
věka tak přeměnil; ale uz nadějíc, to jest s tím
úmyslem, že lidé skrze zásluhy Syna Božího
dojdou opět vykoupení; a s nimi pak i ostatní
tvorové že dojdou oslavení, zdokonalení a původ
ního určení, aby člověku napomáhali k oslavě
Boží.

5. Sv. Pavel píše: »Sama stvoření vysvobo
žeua bude od služebuostz'porušení, ve svobodu slávy
synů Božích. Víme zajisté, že všecko stvoření lka'

(čili s bolestí touží) a jako ku porodu pracuje až
dasavad.<
To jest: příroda všecka chce se k neporuši
telnému životu zroditi;

ale p_řesevšecky námahy
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i bolesti nemůže toho dosíci a nedosáhne, leč až
i lidé oslavení svého dojdou. Jestliže ale Bůh
všecky tvory stvořil, zachovává i řídí: neděje se
tato snaha jich po zdokonalení a oslavení bez
vůle Boží; a jestli Bůh předobrotivý v člověku
i v ostatním tvorstvu tuto touhu udržuje, jest to
dle vývodů sv. apoštola Pavla i neklamným zna
mením, že Bůh ve Své moudrosti touhy té jednou
i naplní; čili že člověka k životu oslavenému povolá
i k vůli němu, a pro něho i také celou přírodu
slávou a neporušitelností přiodějel
Proto také píše dále sv. apoštol: »Netolz'ko
stvoření, ale i my sami, prvotiny Duc/za mající
(čili my účastníci milosti Ducha svatého), i my
sami v sobě lka'nze, očekávajíee vykoupení synů
Božích, vykoupení těla našeho — v Yežíši Kristu,
Pánu našem !(
Rozum slov apoštolských jest: třeba trpěti
s Kristem od nepřátel vnitřních i zevnitřních, aby
chom oslavení došli, i s celým tvorstvem, jež
s námi zároveň po něm lká; a proto i s námi
zároveň dle vůle Boží se ho dočká!
jsouce tedy vyhnaní synové Evy v tomto
_slzavém údolí, a pamatujíce na přečetná pochy
bení svá, modlívejme se s horlivostí jako sv. Au—
gustin, říkajíce: »Panel zde řež; zde pal; zde
tresci, jak se Ti líbí; ale jen ušetři mne tam, až.
přijdu na soud Tvůjla Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Uslyševše
představme si v
Pán hlásal slovo
tím poslouchali;

vypravování dnešního evangelia,
duchu děj i dějiště jeho._ Kristus
“Boží zástupům, jež. Ho s napje
stojí na samém .břehu jezera či
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moře genesaretského. To rozprostíralo se v kra—
jině galilejské uprostřed zelených pohoří, vydy
chujících libovůně, a poutajících zraky lidské svou
lahodností i krásou. A když nával lidstva kolem
Pána ježíše stal se velikým, sestoupil On s břehu
do lodi Simonovy, na které právě rybáři vypírali
sítě; dal se odvésti málo od břehu, odkud by Ho
všichni posluchači snáze viděti a slyšeti mohli; a
v poučování pak pokračoval. Dokončiv, obrátil' se
k Simonovi a druhům jeho, požádal, by s Ním
odjeli na hlubinu, & rozestřeli sítě k lovení.
2. Šimon .; tavaryšz' svými byli tu stáli za
mZ/elz',vážm.

Proč?

Když je Pán vyzval, aby lovili, prozradil
Šimon příčinu zamlklosti své slovy: »Mistře, přes
celou noc pracujíce, ničeho jsme nepopadli.:
Ryby loví se nejlépe v noci, nebo při kalné
vodě, poněvadž nástrah, na ně činěných, nevidí,
a tedy snadno do sítě se zachycují. A Šimon
5 druhy svými pracovali po celou noc, a přece
ani za tu výhodnou dobu ničeho nechytili. Na
místě ryb nalezli v sítích svých jen bláto a ka
meny; a sítě byly pomazané a potrhané. Jaká ta
smutná odměna za námahu celé noci!
_
A hle! toť obraz odplaty za námahy a práce,
jež člověk podniká, postaven jsa v hříchu smrtel
ném! Vyjíždívá do tmavé noci, to jest s duší jako
mrakem obestřenou, do moře denních útrap i sta—
rostí ; a vrhá sítě, to jest: namáhá, dře se do
únavy_; a s jakým výsledkem? Může na konec říci,
jako Simon-Petr řekl k Pánu ]ežíši: Mistře, přes
celou noc, čili po celou dlouhou dobu života jsem
pracoval; ale pro život věčný ničeho jsem nepo
padl; zásluhy pro nebe žádné jsem si nezískal.
Na místě užitečných ryb, čili skutků záslužných,
vylovil jsem jen špinavé bláto; to jest: nabyl jsem
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jenom zpustošení a zohavení duše; a síť mou čili
duši mou naplňují těžké kameny; to jest: tíží ji
zlé svědomíl
Písmo svaté učí, co nám katechismus náš
vypravuje krátkými slovy, že »člověk bez milosti
Boží ničeho, ale praničeho, k životu věčnému na
pomáhajícího, činiti nemůže.: Kdo by tedy konal
skutky jinak i nejchvalnější; na příklad, že by
rozdal bohatý statek svůj k účelům dobročinným,
bohulibým, ale při tom by trval v hříchu smrtel
ném, za nějž řádného pokání učiniti by se zpě
čoval: žádné zásluhy pro nebe by ze svých skutků
dobročinných neměl.
Bohoslovci nazývají skutky o sobě dobré,
ale v těžkém hříchu vykonané, skutky mrtvými.
Podobně, jako když se na svět narodí dítě mrtvé,
majíc oči nevidí, majíc uši neslyší, majíc ruce ne
pracuje, a k ničemu není, než aby uloženo bylo
v zemi: tak kdo v hříchu smrtelném zplodí dobré
skutky, zplodil čili vykonal jen skutky mrtvé, jež
nemají ceny žádné pro dosažení života věčného.
Proto ovšem ještě nepravím, že by ten, kdo
se tak nešťastným stal, že těžce Boha urazil, neměl
na dále žádných skutků dobrých činiti„_.Nebo ač
skutky dobré, v nemilosti u Boha vykonané, pro
nebe bez ceny jsou: nebývají přece bez ceny na
tomto světě. Ale stává se, že Bůh k dobrým
skutkům hříšníka přihlížeje, popřává mu větší
míry milosti pomocné, aby se ve hříších svých
snáze poznal, a upřímným pokáním jich napravil.
Kdo by ale, v hříchu jsa postaven, přestal i se
modliti, i postiti i dobrodiní činiti: sám za sebou
by jako bránu uzavíral, aby se zpět k Bohu více
vrátiti nemohl.
. , kdo by neměl politovati tak mnohých,
kteří při řemesle, v dílnách, úřadovnách, den co
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den, rok od roku se namáhají, při všem svém
lopocení sotva živobytí nuzně uhajují, a při tom
pro nebe ničeho, praničeho nenabývají, poněvadž
po léta svátostí nepřijali, ba ku starým neusmí
řéným hříchům, vždy ještě nových přidělávajíl
O modleme se za takové nešťastníky, aby je
Bůh osvítil a k pokání přivedl! A kdo z pří
tomných snad sám v hříchu jsi, a marně se na
světě dřeš: slituj se přece nad duší svou vlastní,
a přičiň se na to, abys z hrozné noci hříchů
co nejdříve vyvázl!
3. Uvažme dále, jaká náhlá změna nastala,
když Pán Ýežzířlrybářům nařídil, aby k fifa/zoslovu
sítě znova rozestřelz'?
Když k rozkazu Páně, ač za dne, počali lo
viti, tu ihned takovou kořist ulovili, že jí nemohli
téměř ani na dvou lodicích umístiti a odvézti.

A tak podobně, kdo pracuje za dne, čili v tako
vém stavu, že jemu milost Boží jako slunce svítí;
a rozprostírá síť ve jménu Páně, čili pracuje díla
svá, protože Bůh chce, a právě tak, jak On tomu
chce: mívá vždy bohatý výtěžek z prací inámah
svých ; a byt konal práce ty nejpovrženější v domě,
\a nejsprostší před lidmi. Proto také radí svatý
apoštol: Jestliže jíte, anebo pijete, pracujete anebo
odpočíváte: vše činíte pro čest Boží! totiž tak,
že tomu tak Bůh chce; a právě tak, jak On tomu
ve vašich poměrech chce; a budete vždy novými
zásluhami obohacovati duše své.
Prosme tedy Boha vroucně za prominutí ve
škerých poklésků svých; rádi posilujme se svá
tostmi Jeho; a budoucně každého rána před po
četím každodenního díla svého pokorně Bohu
přinášejme v oběť tento úmysl svůj: Pane! dnes,
právě dnes, a právě tyto práce, jež mi nastávají,
chci konati, že Ty tak chceš, 'bez Jehož vědomí
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ani jediný vlas s hlavy nám nespadá; a právě tak,
jak Ty chceš, abych učinil lov bohatý pro život
věčný.

_

4. Uvažme konečně také ia vyšším významu
to/zo lovu.

Právě po tom, když byli rybáři tak bohatý
lov učinili, povolal je Pán Ježíš, aby od té chvíle
byli lovci ne více ryb, ale lidí; a teprve od té
chvíle Simon s tovaryši svými rybářství na dobro
opustili, a stálými společníky Páně se stali.
Lov ryb po namáhání byl předobrazem toho,
jaký výsledek budou míti apoštolské práce jejich při
duších lidských. Loviti budou ve světě jako v moři,
mezi všemi národy; a které získají slovem apo
štolským, shromáždí do Církve Páně. A jako ry
báři oddělují ryby dobré k potřebě, od ryb špat
ných, jež zpět zahazují: tak iv Církvi Páně budou
dobří i zlí vyznavači, z nichž dobří vybráni budou
do života věčného, zlí ale budou zavržení. A jako
Simon Petr užíval při lovení ryb pomocníků: tak
i dědicové Petrovi rozšiřovati budou království
Boží na zemi za pomoci biskupů a kněží až do
skonání světa.
Denně také smrt vrhá sítě své do světa mezi
lidi, a loví dobré izlé, mladé istaré. Nevíme dne
ani hodiny, kdy i nás zabere. Snažme se o to
upřímně, abychom jen ve stavu milosti Boží pra
covali, abychom o ovoce námah svých skrze hřích
se nepřipravili; a přidržujme se věrně sv. Petra a
pomocníků jeho, abychom, až nás smrt na břeh
věčnosti vyhodí, kde andělé Boží ryby dobré od
zlých budou oddělovati, my mezi ty dobré při
počtěni byli, a do stánků Boha a svatých Jeho
uvedeni býti zasloužili. Amen.
Manna roku církevního.
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Na neděli pátou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Proslavený pohanský mudřec Plato vyjádřil
se, že kdyby ctnost mohla býti vyobrazena a ví
ditelně představena, musila by spanilostí a krásou
svou mysli všech zajímati, a všem se zalíbiti.
Platí-li to ale již o ctnosti přirozené, které schop
nými byli ipohané: platí výrok ten tím více
o ctnosti křesťanské, jež nad ctností pohanů tak
vysoko stojí, jako nebe nad zemíl
'A takovéto křesťanské ctnosti, jež ve stavu
milosti Boží ziskánabývá, spanilý iutěšený obraz
podává nám v dnešní sv. epištole sv. Petr, an
zobrazuje, ovšem ne štětcem, ale pérem, křesťana
dokonalého, veškerými ctnostmi vyzdobeného.
. I vypočítává tu zejména devět ctností, jimiž
křesťan dokonalý vyznamenávati se má. Kteréžto
ctnosti pospolu souvisí, a dohromady jeden krásný
i utěšený celek tvoří.
2. I žádá tedy sv. Petr při křestanech:
» Všichni buďte jednom)/5112220:

t. j. mezi sebou se srovnávejtel Pokud nežádá kdo
na vás, co by bylo proti zákonu Božímu, rádi mu
ustupujte, aby svornost a jednomyslnost nebyly
porušeny.
Dále dí: »Buďte »lz'tastz'vz'n

to jest: mějte útrpnost s bědami svých bližních.
Bolí-li nás jeden úd, at noha nebo hlava, celé
tělo spolutrpí. A tak když někdo z vás má ně
jaká soužení, mějte s ním útrpnost; a pokud lze,
hled'te jemu v bídě jeho ulehčiti, jak učí Písmo:
»Radujte se s radujícími, a plačte s plačícímilc
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Dále žádá sv. Petr na křesťanech:
buďte »milavm'ci bratrstvac,
bratrstva totiž křesťanského; čili budte milovníci
Církve Páně; neboli: milujte sice všechny lidi, jak
velí Bůh, ale lásku tu zvláště osvědčujte spolu
křesťanůml
Tak činili první křesťané, že se mezi sebou
milovali jako členové jedné rodiny, takže pohané,
k této lásce poukazujíce, říkali: Hle, jak se tikře
stané milují! A mnozí z nich, touto láskou kře
sťanů mezi sebou byvše pohnutí, dali se v tom
náboženství lásky vycvičiti a pokřtíti.
Svatý apoštol Petr v líčení dokonalého kře
sťana “pokračuje, dí: buďte >mz'lasra'm'lc
Milosrdenství takového vyžaduje ale na nás
Pán, ježto připovídá, že v den soudný postaví
milosrdné po pravici Své, a prohlásí jim: »Pojd'te
požehnaní Otce Mého, a vládněte královstvím, při
praveným vám od ustanovení světa. Neboť lačněl
jsem, a nasytili jste Mne; žíznil jsem, a napojili
jste Mne; nahým jsem byl, a přioděli jste Mne;
bez přístřeší jsem byl, a přijali jste Mne do domu;
nemocným jsem byl, a navštívili i opatrovali jste
Mne.c A při jiné příležitosti slíbil: »Blahoslavení
milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.< Do—
jdou ho u Toho, jenž Sám z pouhého milosrden
ství trůn Otce Svého opustil, aby nám i jakožto
člověk dobře činiti mohl.
Sv. apoštol dále napomíná: Budte »mz'rm'cl
t. j. spravujte své pohledy, střežte své smysly
všechny; skromnými budte i v chůzi, oděvu, jídle,
pití ! Mírnost zdobí netoliko duši uvnitř,jako ostatní
ctnosti: ale zdobí nás i zevnitř, takže sv. Ambrož
nerozpakoval se takto se vyjádřiti: »jako roucho
purpurové zdobí krále, tak zdobí mírnost každého
.
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křesťana.: A sv. František Serafínský odpověděl
spolubratru svému, jenž se jej tázal, kdy slíbené
kázaní konati bude: »Když jsme šli v chudinkém
rouchu svém řeholním, bosi, se vší mírností upro
střed světáků městem, celým svým zjevem byli

jsme jimjako kázanílc

'

Sv. Petr dále líče obraz dokonalého křesťana,
dí: Buďte »pokornz'!
Pokora jest družkou mírnosti, a základem ve
škerých ctností. Pyšný podobá se ďáblu. Kdo ale,
maje i uznávaje předností svých skutečných oproti
jiným, pro ně se nevynáší, nýbrž si z nich pří
činu bere, aby Bohu Dárci tím dokonaleji sloužil
a se vděčil: ten připodobuje duši svou Spasiteli
Samému, jenž říci ráčil: »Učte se ode Mne; neb

já jsem tichý a pokorný srdcemlc
3. Kdo chce do života věčného vejíti, musí
tedy milovati svornost, lásku bratrskou, milosrden—
ství, mírnost a pokoru. Kdo ale chce duši svou
ještě více ozdobiti, a větší oslavou jednou při
odíti, tomu sv. Petr doporoučí také lásku k ne
přátelům, an píše takto:
»Neodplácejte zle/zo, anz' zlořečenz'za zlořečenz';
ale naproti tomu dobrořečz'ce. Nebo k tomu povo

lání jste, abyste požehnáním dědičně vládli.:
Pohané zlé zlým spláceli a dobré dobrým;
my křesťané máme i zlé dobrým spláceti, jak nás
učí Božský Mistr náš, jenž v nejhroznějších mu
kách Svých na kříži za katany Své se modlil, řka:
»Otče, odpusť jim, nebo nevědí, co činí.. A jenž
dle vypravování dnešního sv. evangelia hrozí, že
již i všecku nelásku, všechen hněv oproti spolu
bližním co nejpřísněji kárati bude.
Dále doporoučí kníže apoštolů ostražitost ja—
zyka, an píše:
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»Nebo kdo chce milovali život, :: viděti dobre
dny. (ten) zdržuj jazyk svůj od zle'lzo,a ústa jeho
ať nemluví lsti. <
Mnozí velikých mravních výstředností se sice
varují; ale nedbají pozor dávati i na jazyk svůj.
A přece učí sv. jakub: »Zdá-li se pak komu, že
jest nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka svého, ale
svádí srdce své: toho marné jest náboženství.—\
A Spasitel praví, že jednou počet vydáme neto
liko ze všech skutků, ale i ze všech řečí; a sice
netoliko z řečí rouhavých, lživých, utrhačných, ale
i ze všech slov marných, jichž jsme tedy nemlu
vili ani pro čest Boží, ani ku vzdělání a potěšení
svých bližních, ani ku vzdělání duše své. Kdo
potom obstojí?
4. Jestliže tedy kdo se domnívá býti sprave
dlivým, že právě nápadnými zločiny se neprovinil,
nechť pozor dá i na jazyk svůj! A pak nesmí to
liko zlého nečiniti, ale musí i dobré skutky konati,
ježto, kdo právě dluhů nedělá, proto ještě boha
tým není; a kdo zlého před Bohem nečiní, tím
ještě zásluh pro nebe a vyššího oslavení duše své
nenabývá.
Za kteroužto také příčinou sv. apoštol my
šlenku tu dále rozvádí, an píše:
mohyl se od zle'lzo, a čz'ň dobre'; hledej po
koje (skrze opatrnost v řeči), a stí/tej jej; nebo očz'
Páně (milostivě) na spravedlivě, a uši ?e/zo ku
prosbrím je'jz'clz(jsou nakloněny); ale obličej Páně
(přísný)

na čz'nz'cz'zle' věci./<

5. Konečně napomíná sv. Petr, abychom
s ochotou přijímali příkoří pro spravedlnost, t. j.
proto, že chceme Bohu věrnost zachovati. I táže
se tedy:
»A kdo jest, jenžto by odm uškodil, budete-li
následovníci dobré/zo? Ale trpíte-li co pro sprave
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dlnast, blahoslavení (jste). Stracha pak jejich ne
bojte se, aniž se harmuťle; ale Krista Pa'na pa
svěcujte :) srdcích svých !c
Smysl slov těch jest: Trpíme-li nespravedlivě
pro vyznávání pravé víry ]ežíše Krista, vyplní se
na nás přípověd Páně: »Blahoslavení, kteříž trpí

protivenství pro spravedlnost: neboť jejich jest
království nebeskéh Trpíme-li z dopuštění Božího
spravedlivě za hříchy své: máme naději, že nám
Bůh bude milostiv po smrti. Trpíme-li proto, aby
vyzkoušena byla naše trpělivost a láska k Bohu:
rozmnožíme si tak jen zásluhy pro nebe, a zvý
šíme krásu duše své. Ale ať je utrpení jakékoli,
srdce své posvěcujme, čili zasvěcujme Kristu Pánu;
a pak vše odporné bude nám pomáhati k do—
brému, abychom duši svou vždy drahocennějšími
ozdobami obohacovali; ano ji samou v pravý
klenot proměnili, jenž by hodným byl, uložen býti
jednou v pokladnici nebeské. Amen.
II.

Výklad evangelia.
V dnešní epištole poučuje nás kníže sv. apo
štolů, jak bychom měli lásku oproti bližním svým
na jevo dávati. I vyzývá nás, abychom byli sho
vívaví, mírní, mlčeliví, svornosti milovní ; abychom
křivdy spláceli dobrodiním, aby Bůh, jenž skryté
věci vidí, stal se jednou naším Odplatitelem pře
hojným.
Napomenutí ta souvisí s hrozbami Spasitele,
jenž v dnešním evangeliu předpovídá tresty nej
přísnější všem těm, kdož by, ač křesťany se na
zývají, zášť nekřesťanskou chovali v srdcích svých
oproti bližním svým, podobně jako činili fariseové
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oproti Němu, ač věrnými plniteli Zákona a hor
Iiteli pro něj rádi se nazývali.
Božský Mistr vybízí nás: >Učte se ode Mnec
(ne divy činiti: ale pokorně o sobě smýšleti; a
v pokoře ducha svého i křivdy od bližních, jakož
i zasloužená pokárání, jež na vás Bůh dopouští,
trpělivě snášeti; a tak proto), »neb Já jsem tichý
a pokorný Srdcemlc A proto i varuje Spasitel
před hněvem, poukazuje ku zlým, ba hrozným ná
sledkům jeho.
I poukazuje ku trojímu stupni hněvu, a ku
trojímu trestu zaň. Praví:
1. »Každý, kdo se hučí/a' na bratra své/zo,
hoden bude soudu.:
Často slýcháme pošetilé žvanění: >]ájsem žád
néhó nezabil, nikoho neokradl; kdo může proti
mně co mítiPc
Milý příteli! můžeme mu říci, kdyby i ve všem
na pravdě bylo, že jsi se skutečně ani proti pá
tému ani proti sedmému přikázaní Božímu ničím
neproviňoval, proto ještě vyhráno nemáš, poněvadž
sv. Jakub dí: »Kdo by pak koli celý zákon za—
chovával, ale přestoupil by v jediném (přikázaní),
učiněn jest všemi vinen! Nebo který řekl: Nese
smilníš! řekl také: Nezabiješ! jestliže bys nese
smilnil (a třebas i nekradl . . .), ale zabil bys, uči
něn jsi přestupníkem zákonac (celého. jak. 2,
10. 11 ).

Avšak i kdyby kdo nezabil tak, že by koho
probodl, zastřelil, otrávil: přece jedná ještě proti
pátému přikázaní, když jen činí něco, co ku za
bití anebo ku poškození bližního na těle anebo na
duši jeho svádí. Ku vraždám ale mimo jiné svádí
i hněv; a proto Sám ten nejtišší a nejmilosrdnější
Pán _Iežíš hněvivce odsuzuje tak přísnými slovy

,
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pravě, že již každý, kdo se jen na bratra svého
hněvá, hoden bude soudu!
Hněvem hříšným vyrozunzívá se ale ona roz
trpčenost duše, v které kdo ze zlé žádosti, msti—
vosti přeje si bližnímu zlého učiniti, anebo od ji—

ných ztrpěti. Hněv takový jest nespravedlivý, po
něvadž odpírá bližnímu povinné lásky; a proto
jest i trestuhodný. Duše, jež v sobě udržuje hněv
oproti bližnímu, nemůže býti zároveň sídlem mi
losti i lásky Boží ; a proto propadá soudům Božím.
Hříšným ale jest jen takovýto hněv náruživý,
nespravedlivý. Od toho rozlišovati sluší hněv jiný,
jenž není leč horlivostí pro čest Boží; jenž nejen
že jest bez viny, ale jest i Bohu milý. Neboť, kdo
koho miluje, ten pro jeho čest také horlí; a
kdo nehorlí, také nemiluje. Kdo pro čest Boží
nehorlí, ten Boha ani vpravdě nemiluje. Chceme-li
tedy Bohu lásku osvědčovati, -musíme i pro jeho
čest horovati; a horujeme-li, nehřešíme, ale ]emu
mile jednáme.
Tak horliti mají rodiče pro čest Boží u dětí
svých; a nechtějí-li ony poslechnouti po dobrém,
mají je i citelně trestati, dle starého dobrého pří
sloví: »Metla (čili trest vůbec) vyhání děti z pekla. .
Povinen jest učitel, jenž při dětech místo rodičů
zastává, kárati vzdorovité, nepodajné žáky. Vrch
nosti povinny jsou zločiny trestati, a tak pro čest
Boží horliti. Kdyby nebylo takového spravedlivého
hněvu proti zlořádům, lidé zlí by celý pořádek na
světě zvrátili, a společnost lidskou nemožnou učinili.
Hněvem proviňuje se tedy jen ten, kdo se
bez příčiny, náruživě, z mstivosti, a tedy nespra
vedlivě rozhořčuje na bratra svého; ale ne ten,
jenž ho i přísným pokáráním od zlého odvrátiti
se snaží.
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Kdo se s hněvem nespravedlivým ku bližním
chová, začíná dlouhý řetěz, jehož článkyjsou samé
hříchy. Proto také hněv počítá se mezi sedm hlav
ních hříchů, poněvadž jest jako. hlavou hříchů
mnohých. Z hněvu nespravedlivého rodí se zajisté
zlé posudky, msta, zášť. Oheň hněvu zatemňuje
rozum, že člověk cest Božích více neznamená;
hněv rozhořčuje vůli ku konání všeliké nešlechet
nosti. Hněv jest druhem šílenství. O, jak znetvo—
řuje obličej člověka, k obrazu Božímu stvořeného !
Rozhněvaný by se zděsil, kdyby spatřil obličej
svůj v zrcadle! Lidé hněviví, zlostní podobají se
kousavým psům, jimž se každý rád vyhýbá! Jak
mnohého ranila mrtvice v hněvu! Jak mnohý způ
sobil v hněvu svém různice, boje, války, jichž ná—

sledků zlých ani vypočísti nelze!
Bojujme tedy proti náklonnosti ku hněvu co
nejvíce, ježto hněv brání lásce i v nás i v jiných!
2. jestliže ale již hněv, jen v srdci chovaný,
bude souzen od Boha: budou tím více kárány
výbuchy tohoto hněvu vnitřního skrze hanlivá
slova, na cti utrhání a pomluvy._ Tento druhý a
vyšší stupeň hněvu kárá. Spasitel slovy: »Kda by
řekl bratru svému »mchaa, hoden bude rady: ,“
čili hoden bude vyššího odsouzení a vyššího
trestu.
'

Slovo »rachac vykládá sv. Jeronym z hebrej
štiny a tvrdí, že znamená tolik jako »bcz rozumu,
ničemný, prázdnýc. Není ale dovoleno člověka
nazývati »bez rozumne, jejž Bůh Otec srozumem
stvořil; nesmíme ho tupiti jako »ničemnéhOc, když
Sám Syn Boží za spasení jeho život Svůj položil;
nelze bez hrubého provinění komu spílati >prázd
nýmc, koho Sám Duch svatý na křtu svatém oči
stil i posvětil a milostmi Svými naplnil.
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Proto kdo koho v hněvu tupí, a pohrdání své
jemu na jevo dává, proviňuje se proti celé Božské
Trojici.
I kdyby kdo skutečně i těžce se byl provinil,
nesmíme ho přece odsuzovati my, ježto Soudcem
nás všech jest Pán náš, Bůh. Ale spíše máme
vzpomínati na vlastní křehkost svou. Kdyby nás
Bůh nedržel, kdo ví, zdali bychom mnohem hlou
běji neklesli, nežli ten, jejž tupiti bychom se Opo
važovalil Proto také varuje sv. apoštol každého
slovy: Kdo stojíš, hled, abys neklesl!
3. Nejvyšší stupeň hněvu jest ale ten, když
kdo bližního svého přímo odsuzuje, ho proklíná,
do pekla posílá. O tomto stupni hněvu praví Pán:
»Kda by řekl bratru svému »bláznec, hoden bude
pekelně/zo ohně !:
Slovo »blázenc znamená v Písmu svatém člo
Věka, jenž se Boha spustil, a jejž Bůh Opustil. Žal
mista Páně dí: »Blázen praví v srdci svém: Není
Boha!< Kdo tedy bližního proklíná, bláznů mu
přezdívá: odsuzuje ho tam, kam blázni čili bez
božníci přijdou, totiž do pekla. Ale takový zášti—
plný tupitel stává se dle výroku Páně sám hod
ným pekelného ohně.
Neříkej: já nikoho nezatracuji. Pravdy ne
mluvíšl Neboť kdybys nezatracoval, kterak bys
mohl bližního v hněvu o dobré jméno jeho olu
povati? Kdybys na paměti měl, že pochybivší
bližní snad již chyby své napravil aneb jí napraví,
a není tedy posud od Boha opuštěn: zajisté by
jsi se chránil mu láti, na cti utrhati, ho pomlou
vati, a tak ho ku zavrženým čítatil
Proto budmež opatrní v řeči, ale i vmyšlení;
a nepropouštějme v srdci svém místa hněvu! Učme
se od Spasitele býti tichými i pokornými; a na
lezneme již na světě pokoj duším svým. Ale spíše

'
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horujme pro čest Boží i blaho duší svých, aby
chom jednou po bojích života v odměnu přijati
býti zasloužili tam, kam nás Božský Mistr tichosti,
mírnosti, shovívavosti i lásky předešel. Amen.

Na neděli šestóu po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Jádrem všech povinností křesťanských jest:
abychom se učili s Kristem umírati, bychom mohli
s Kristem i k novému životu povstati. A otom
píše svatý apoštol Pavel vdnešní epištole, a o tom
máme dle vůle Církve uvažovati dnesl
Svatý Pavel, ukázav Rímanům, že z pouhého
milosrdenství Božího křesťany se stali, poučuje
jich, abyxse z toho pošetile nedomnívali, že snad
jen pouhým, jalovým věřením, na jaké spoléhají
se také za našich časů tak zvaní evangelíci, bez
skutků křesťana hodných, do života věčného
dojdou: nýbrž že právě jim jakožto křesťanům
toho třeba jest, aby víru svou v Ježíše Krista
nejen slovy, ale hlavně bohulibými skutky osvěd—
čovali, atak nebe si zasluhovali. Za tou příčinou
píše :

»Bralřz'! Zdalz'ž nevíte, že kteřz'žkalz'pokřtěni
jsme v Kristu Ýezzsz', ve smrti _7eho pokřtěni
jsme.?'
Temnými slovy těmi připomíná sv. Pavel způ
sob, jakým v prvních dobách křesťanských křest
svatý udílen býval. Památku na něj tvoří posud
zvláštní baptisterium čilivkřtitelna při papežském
chrámu v Lateráně v Rímě. Křtitelna ta jest

vlastně okrouhlá, prostranná, nádherná svatyně,

—460—
lež má uprostřed vodní, mramorem vyloženou ná
držku, do které ti dospělí, kteří pokřtěni býti měli,
po stupních sestupovali, při křtu tělo celé poto
povali, a tak jaksi pohřbívali; načež zase vystoupli,
a tak jako znova oživli. Křest, při kterém křtěnci
byli potopení, podobal se tedy pohřbu Páně; a
vyjití z křtitelny podobalo se vzkříšení Páně,
2. A z tohoto způsobu křtění vyvádí sv.-apo
štol naučení, an píše:
»Neba pohřbeni jsme spolu s Nz'mskrze křest
ve smrt, ab)/akom, jako Kristus vstal z mrtvých
skrze sláma Otce: tak i my ?; ne?/ate života
ckadz'lz'x

Smysl slov těchto jest: Když jste byli křtěni,
byli jste tělem do vody ponoření, a tak napodo
bovali jste Krista Pána zemřelého & v hrob polo—
ženého. A když jste z vody křestní zase vy
stoupili, představujete Krista z hrobu povstalého.
A jako Kristus Pán do hrobu více se nevrátil,
ale život nový nadále žil: tak také vy nemáte
. více k hříchům se'vraceti, od nichž při křtu sva
tém byli jste osvobozeni; ale máte žíti život nový,
bohulibý, dle' zákona Kristova spořádaný!
3. Že i my tak činiti máme, jest věcí spra
vedlivou, uvážíme-li, že před křtem svatým kladl
nám kněz otázky: »Odříkáš se satanáše? I všech
skutků jeho? I vší pýchy jehořc A my ústy svých
kmotrů jsme se k odříkání všeho hříšného zavá
zali slovem: »Odříkámlc Načež kněz nás pokřtil,
tak hříchu zděděného zbavil, dítkami Božími uči
nil, rouchem svatosti i spravedlnosti duši naši
přioděl; a proto na znamení čistoty a nevinnosti
duše také bílou roušku kolem hlavy naší ovinul.
Jsou ovšem i takoví křesťané, kteří směle
tvrdí: Já jsem za křest nežádal; já jsem ničeho
nesliboval; co kmotři slíbili, stalo se bez mého
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vědomí. Pravím: Víte to všichni, rozmilí v Kristu!
že veliká část novorozených dítek před dospěním
k užívání rozumu umírá. Má snad Církev těchto
tvorů nechati umříti bez křtu svatého, a tak jich
na věky vyloučiti z království Božího? Vždyť do
nebe nic nečistého nevejde; a každý člověk pro
vinění prvních rodičů si jakožto smutné dědictví
přináší s sebou na tento světí Zemře-li tedy kdo
bez křtu, do slávy věčné nikdy nevejde! Když
tedy se tě Církev svatá hned po narození ujala,
dítkem Božím tě učinila: ty vzpurný křesťane,
myslíš, že za tolik lásky Církvi Páně ničím nejsi
povinen?
Co byste, nejmilejší, řekli synovi odrostlému,
jenž by matce, která ho nabádá ku počestnosti,
vděčnosti, spravedlnosti, odsekl směle: Matko! ne
jsem vám ničím povinen, nebo já jsem vás za
nic nežávdal; já jsem vám jako dítě ničeho nesli
boval. Rekli byste zajisté: Toť člověk hanebnýl
Vidíte, a právě takovým jest i ten, jenž na dobro
dini duchovní matky své zapomíná, a tvrdí, že jí
není vděčností a poslušností povinen, poněvadž
jí jako dítě sám osobně ničeho nesliboval!
4. Ovšem, kdo chce křesťanské povinnosti
věrně plniti, že se musí také na mnohé překážky
i boje uchystati; avšak má věděti, že co nezmůže
o svých silách, zmůže za pomoci Božíl
A k této naději v pomoc Krista Pána pouka
zuje sv. Pavel, an píše:
»Neba poněvadž jsme spolu vštz'pem' lm pa
dabemtw' smrti Ýežz'še Krista, spolu z' vzkříšení
budeme.:
Smyslem těchto slov jest porovnání toto:
Kristus jest jako strom; a my byli jsme na křtu
svatém jako vrouby do Něbo vštípeni. A jako na
podzim zdají se rouby hynouti i se stromem, ale
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z jara, když strom k životu se znova probouzí,
i vrouby znova oživují, a pak ušlechtilého ovoce
přinášejí : tak také Kristus, v Něhož jsme vštípeni,
dodá nám živících štav, čili milostí svých, abychom
tedy s jeho pomocí hříchu se uvarovali, a ovoce
dobrých bohulibých skutků přinášeli.
5. Tedy ne sami o sobě, ale s pomocí Boží
překonáme vše odporné, byť jsme musili pod
stoupiti třeba imučennictvíl Proto také sv. apoštol
dále vykládá takto:
»To vědauce, že starý člověk náš spolu ukři
žován jest, aby byla zhaženo tělo hříchu, a aby
chom více ueslaužili hříchu.:
,
To znamená: »Starý člověkc, čili veškerá ta
v nás se ozývající náklonnost ku zlému, jež jest
smutným dědictvím po starém Adamovi, bývá pře
konána pro zásluhy ježíše Krista na kříži, tak
abychom více nesloužíli hříšnému tělu.
»Nebo hda umřel, ospravedlněn jest od hříchu,:
t. j. když služebník zemře, nemusí více sloužiti
pánu svému; a když pokřtěni jsme, nemáme více
sloužiti hříchu; ale máme žíti s Kristem již na
světě ve svatém míru, nad nějž není nic slastněj
šího; po smrti pak v blaženosti nebeské i věčné.
Proto píše sv. apoštol dále: »?estliže jsme
zemřeli s Kristem, věříme, že spolu s Kristem
tahe' živi budeme.
6. Avšak nemáme zapomínati, čili máme dobře
věděti, »že Kristus, vstav :: mrtvých, již neumírá,
smrt nad ním více panovatz' nebude.:
_A tak i my, když jsme začali hříchu odumí
rati, máme v díle tom věrně vytrvati, hříchu co
nejbedlivěji se vystříhati, v lásce Kristově nejhor—
livěji žíti. K hříchu nemáme se nikdy více vraceti,
jako Kristus Pán z hrobu povstav, do něho nikdy
více se nevrátil. Ale máme Bohu žíti,jako Kristus
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po Svém vzkříšení jedině pro slávu Otce Svého
žije. A poklesli-li jsme přece, máme ovšem rychle
skrze svátost pokání ku životu bohulibému se vrá
titi, abychom s Kristem jednou v nebi žíti mohli.
Svatý apoštol vyjadřuje to takto: »Krz'stus
že umřel hříchu (čili za hříchy naše), umřeljea'nau,

že pak živ jest, živ jest Baku. Tak i vy za to
mějte, že jste zajiste' zemřeli hříchu, ale živi jste
Bohu, ?) Kristu Yežz'ši, Pánu našem.<
To jest pozemským úkolem naším: hříchu od
umírati, Bohu věrně sloužiti, anebe vyzískati. Tak
činil Onesimus, otrok jistého měšťana Filomena
v Kolose. Byl líný, nevěrný, podvodný, a posléze
pánu svému uprchl. Divným řízením Božím do
stal se do Říma k sv. Pavlu, jenž jej na víru
obrátil, a velice horlivého pomocníka v něm na
lezl. A když Filemon z vděčnosti ku sv. Pavlu
Onesima pak na svobodu propustil, sv. Pavel One

sima později aži na biskupa posvětil; atýž zemřel
později jako mučenník. Hříchu zajisté odumřel, a
pak jedině Kristu žill
Podobně dočítáme se v životě svatých: Petra,
Magdaleny, Augustina a nesčíslnýcb jiných, že
když hříchu odumřeli, pak co nejhorlivěji Bohu
sloužili, a nebe si pro mnohá vítězství vydobyli.
Tak čiňmež dle dnešního napomenutí i my:
hříchu odumírejme, a v Kristu žijme spokojeně již
zde na zemi, abychom v blaženosti věčně s Ním
žíti mohli jednou i v nebi. Amen.
ll.

Vý klad evangelia.
1. Jak horlivými byli ti posluchači Spasitelovi !
Po celé tři dny bez omrzení naslouchají nebeským
učením Jeho, a zapomínají při něm ina jídlo,pití
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i odpočinutí! I bylo nebezpečí, že kdyby se z pu
stého onoho místa vraceli o hladu, že by po cestě
zahynuli, nežli by u lidí občerstvení nalézti mohh'
O jak zahanbují horlivostí svou tak mnohé
křesťany, kterým totéž učení Páně, když jim je
sluha jeho vykládá, stává se přílišdlouhým,i když
kázani jen půl hodiny trvá; akteří proto od něho
odcházejí, anebo po něm ani na zakončení služeb
Božích čekati nechtějí !

Horlivých posluchačů Svých nenechal Spasitel
bez radostné odměny. Prohlásil, že llto jest jemu
hladovějíclho zástupu; a nasytil jich pak málo
chleby a málo rybičkami dokonale, až i zbylo!
Cemu máme se při tomto zázraku více di
vitiP Moci, či dobrotě, či slitování Spasitele?
Za dob našich jest mnoho lidí, kteří v po
třebách svých k. Bohu se neutíkajl, o zákon jeho
nedbají, ale toliko na síly své spoléhají; proto
dobře uděláme, uvážíme—lio přemz'losrdne' prozře
telnostz' Boží, kterou nám Bůh na jevo dává.
2. Víru v prozřetelnost Boží budí vnás Spa
sitel důvody nejmocnějšími. Učí: ' Bůh_jest Otcem
vaším, jenž potřeby vaše co nejdokonaleji zná:
k tomu volejte za pomoc, říkajice: »Otče náš, jenž
jsi na nebesíchlc Zdali že .vás opustí? Zdali vy,
jsouce zlí, nedáváte dobrých věcí dítkám svým?
Zdaliže vy dáte dítkám—svým kameny, když vás
prosí za chléb? anebo hady, když vás prosí za
rybu;> A Otec nebeský měl by býti tvrdším ku
Svým dítkám, nežli jste vy? Vy ani nemůžete vždy
dítkám Svým dobrých věcí dáti, poněvadž jimi

nevládnete; jinak ale jest u Boha všemohoucíhoa
nejvýš dobrotivého! On může dáti, a ve Své do
brotě dává dítkám Svým, čeho potřebujía zač Ho
vroucně prosí.
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Bůh jest dále netoliko Stvořitelem, ale i Za—

chavatelem všech věcíinás lidí. Kdyby všemohoucí
ruky Své odtáhl od světa, proměnil by sev nivec,
z něhož povstal. On vštípil pud všem zvířatům,
aby pečovala o mláďata svá až i snasazením vlast
ního života svého. Staří ptáci pečují o mláďata
svá, až ona sama se uživiti mohou. Vypadlo-li mládě
nedospělé z hnízda, přiletují rodičové jeho, chápou
se ho zobáčky svými, 21odnášejí ho do útulného
hnízda nazpět. Lvice nejvíce se rozdráždí, když
sezná, že kdo ubližuje nedospělému lvíčeti jejímu.
Podobný pud na zachování rodu svého shle
dáváme u všech zvířat, i u člověka. A jen Ten,
jenž všem rodičům, i rozumným i bezrozumným,
tento pud vštípil, měl by býti tvrdším tvorů Svých,
a zapomínati na ty, jež stvořil a zachovávati si
uložil? Kdo by mohl takto nespravedlivě o Něm
souditi?
() v pravdě, že Ten, jenž i jednorozeného
Syna na svět poslal, aby tu za vykoupení naše
Krev Svou prolil; Ten, jenž živí ptactvo nebeské,
a šatí krásou trávu polní nad nádheru Šalomounovu,
dá inám všeho ostatního potřebného, ba inadby
tečně, jako podobně Pán"ježíš horlivých zástupů
netoliko nasytil, ale tolik jim dal, že ještě — na
koše zbylo.
Kdo by tedy mohl otom pochybovati, že
Bůh s ochotou nám udělí, zač Ho prosntibudeme
a co nám prospívá?
Kdo by měl málomyslněti, když se mu věcí
i nejpotřebnějších nedostává, ví-li, že má Otce tak
dobrotivého a mocného, Jehož když jen s důvěrou
za pomoc požádá, z nouze jakékoli vyvázne? 
3. Ale, namítají lidé někteří: »fřesíli Bůh tak

rád pomáhá, proč mají mnozínouzi až nejvyšší):
Molina roku církevního.

30
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Na to odpovídám: Bůh slíbil nám pomoci za
jistou podmínkou, které když my neplníme, ne
cítí se On býti zavázaným, aby nám v nouzi po
máhal. Spasitel řekl zajisté: »Hledejte nejprve krá
lovství Božího a spravedlnosti

jeho ——a ostatní

bude vám přidánoa Hledá-li ale kdo jen ty »věci
ostatní,: pozemské, pomíjející; a nedbá-li vyhle—
dávati království Božího, čili toho, čím by si krá—

lovství nebeské získal: kterak že ho má Bůh vy
slýchatiř
Jsme-li my k Bohu zlí, nevděční : kterak má
On nám býti dobrým, uznalým? Nechceme-li na—
před vůli jeho konati, kterak máme očekávati, že
On konati bude vůli naši?
4. jiní namítají: »fře-lz'Bůlz k tvarům Svým
tolik dobrotivý. proč někteřz mají vše/zo dast, a
72122třou nauzz. P Proč Bůlz 7Zť7'00
dělzl všem stejně?

Bůh mohl by ovšem všem tvorům Svým dáti
všeho s důstatek, ježto z ničeho stvořil svět,ajest
tedy všemohoucí. Ale co by bylo dle jeho moci,
nebylo
by dle
Kterak
to?Jeho svrchované moudrosti!
Dejme tomu, že by všichni lidé beze všeho
namáhání r_něli všeho hojnost. jaký by byl toho
následek? Ze by nikdo nechtěl pracovati a se na
máhati; ale všichni by chtěleen přebytku svého
užívati. Nikdo by pak nechtěl nádeničiti, boty
šití, nečistoty uklízeti, nebezpečné cesty za moře
činiti, domy stavěti, chléb péci atd. ]eden každý
člověk musil by sobě tedy všecko sám udělati!
Žádný by také nechtěl dělati více, nezli co by pro
svou potřebu musil, a ostatek by trávil v nečin—
nosti. Tak ale by lidská společnost v nečinnosti
zhynula!
A poněvadž >zahálka' jest počátkem vši ne
pravostic, nečinnost lidí stala by se počátkem
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i veškerých mravních
domě a Gomorze.

neřestí, jako

bylo v 80—

Cím se města ta, v překrásné a požehnané
krajině postavená, provinila, že je Bůh ohněm a
sírou s nebe ztrestal, propadnouti se jim dal, a na
místě jich mrtvé moře položil?
Ezechiel prorok vypravuje o nich v 16 kapi
tole svých zjevení, že hříchy jejich byly: »sytost
_chlebaf, (čili nadbytek všech věcí pro potřeby tě
lesné, a odtud vycházející) »pýcha, zahálka a nej
hanebnější smilstvo<, jemuž my němý neb sodom
ský hřích říkáme.
5. Rozdíl v majetku jest tedy od Boha, dle
nevýslovné moudrosti jeho, jak praví sv. Augustin:
»Chudý potředuje boháče, boháč chudého. Boháč
stvořen jest pro chudého, aby jemu práce a vý
dělku poskytoval, v bídách jeho ho podporoval, a
tak nebe si kupoval; chudý ale stvořen jest pro
boháče, aby jemu z poslušnosti k Bohu sloužil, a
tak nebe skrze trpělivost, poslušnost, a práci si —
zasluhoval lc
Jestli tedy povstávají za dnů našich učitelé,
kteří tvrdí, že musí se vše stejným dílem mezi
lidi rozděliti: jest řeč jejich proti vůli Boží; a oni
sami jsou lžiproroci, jimž nejde o blaho lidu, ale
o vlastní prospěchl Kdyby chtěli všechny statky
stejně rozděliti, musili by také všechny lidi udě
lati stejně velikými, stejné silnými, stejně zdravými,
stejně nadanými, stejně přičinlivými; jinak kde by
dnes zavedli rovnost, zítra by jí již nebylo!
Bůh rozličné statky dal; osudy naše řídí; ani
jediný vlas s hlavy nám nespadne bez Jeho
vědomí. Moudrému a otcovskému vedení jeho se
všudy a vždy podrobujme; a On nás uvede kži—
votu věčně blaženému. Amen.
'

o
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Na neděli sedmou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Bůh dal nám svobodnou vůli, tak abychom
mohli přesvatou'vůli Jeho plniti, anebo také jí po
hrdnouti. Nenutl nás tedy, abychom Jemu sloužiti
musili; ovšem ale že nás mocně pobádá, abychom
Jeho svatou vůli činili. A sice ne takkvůli Němu,
jako by On služeb našich ku Své blaženosti po—
třeboval; ale abychom vůli Jeho plnili spíše kvůli
sobě, abychom si odplaty věčné u Něho zaslou
žiti, a tak věčně šťastnými státi se mohli. A na

opak na přemnohých místech Písma svatého po
ukazuje ke smutným následkům,_ jež z neposluš
nosti oproti Bohu,1čili z,hříchů vyplývají.
Tak podobně jedná i svatý apoštol národů,
an v dnešní epištole píše: »Bratři ! Lidskou věc
pravím pro mdlobu těla vaše/zo. _?aka jste zajz'ste'
vydávali údy své v službu nečz'stotěa nepravosti
k nepravosti: tak nyní vydejte údy sve' ve službu
spravedlnosti ku posvěcení.:
To znamená: Milí křesťané! Dobře znám
i křehkost i mdlobu vaši; a proto na vás nežá
dám, leč co od lidí křehkých očekávati se může;
totiž abyste s toutéž snaživostí přičiňovali se
o spravedlnost, čili abyste s toutéž horlivostí den
ode dne více o svém posvěcení pracovali, s jakou
snaživostí jste dříve, jakožto pohané, činili nepra—
vosti, a odevzdávali těla svá všeliké nečistotě. Ne
žádám ničeho, co by tedy síly vaše přesahovalo,
ač bych zajisté pro nebe více žádati mohl; ale
žádám jen, abyste pro dosažení blaženosti nebeské
aspoň tolik se přičiňovali, jako jste dříve, pokud
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jste ještě pohany byli, sil vynakládali, byste sobě
krátkou i mrzkou rozkoš tělesnou opatřili!
Tedy: Běhaly-li dříve nohy vaše kneslušným
zábavám: ať nyní s toutéž ochotou nosívají vás
ke službám Božím! Jestliže vztahovaly se jindy
ruce vaše ku krádeži, podvodům: nechť nyní vzta
hují se k rozdávání majetku na skutky dobročinné!
Otvíraly-li se jindy oči vaše, aby pohlížely na věci
mrzké: necht otvírají se nyní, by viděly veliké
skutky Boží, a velebily z nich Bohal jestliže otví
rala se dříve ústa vaše ku zlehčování jména Bo
žího i bližního: nechť otvírají se nyní k tomu,
aby velebily Boha, vzdělávaly ipoctívaly bližního!
A tak podobně mohl by sv. apoštol ovšem
volati i ku všem křesťanům nynějším: Kdyby jsi,
světákul obětoval tolik času a práce Bohu, mnoholi
ho věnuješ kartám, popíjení, honbě, neužitečným
schůzkám: oč více mohl jsi získati u Bohal
A kdybys ty, lehkomyslná ženo! věnovala tolik
času a píle službě Boží, mnoho-li věnuješ klepům
ílntění, záletnictví, tanci: jak mnoho krásy duševn;
mohla jsi získati od Boha!
2. I varuje.sv. apoštol od převráceného smý
šlení i jednání jednoho každého, když dále píše:
>Neb0 když jste byli služebníci

lzřz'clzu, zba—

veni jste byli spravedlnosti. Yakýž pak jste měli
tehdáž užitek z těclz věcí, za něž se nyní stydz'te?
Nebo kanec tec/z věcí jest smrt/<
jakoby řekl: Co vám zbylo z toho, že jste
nedovoleným žádostem těl svých hověli? Zbyly

vám z nich jen pocity hanby a hryzení svědomí;
a konec jich jest smrt, smrt věčná.
Aby odvrátil věřících od hříchů, líčí jim sv.
apoštol tedy hrozné následky jich. A to si zapa
matujme dobře i my! Kdyby nám hřích přinesl
jakékoli zdánlivé výhody: užitku pravého přinésti
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nemůže, poněvadž ho kletbou Svou stíhá Bůh!
i jaký kdo měl užitek ztoho, že třebas i nevin
nost svou neboZdocela i víru svatou ztratil, aby
tělo své rozkoší polechtal? Krása těl rychle minula,
jako kvítí polní; i svět člověkem svedeným brzy
pohrdá; a konec jest smrt, snad i smrt věčná!
Jaký užitek mívá lakomec ze své mamony?
Žádosti své po majetku nikdy nenasytí; duši svou
naplňuje stálým strachem, aby o majetek nepřišel;
a na konec uslyší snad hrozná slova, lakomcům
patřící: »Blázneí Této noci požádají duše tvé od
tebe; to pak, co jsi připravil, čí budeřc (Luk. 12).
Ze všeho nevezmeš sobě snad jen několik prkének
a rubášl A pláč a kletba ošizených bude tě ná
sledovati až za hrob!
A co prospěje komu pyšné se nadýmání nad
jiné? Svatý Norbert by mohl o tom vypravovatil
Kdy'ž ještě žil světácky, velmi stkvostně se oděl,
a velice pyšně si vyjel na jarém koni. Avšak kůň
náhle sebou mrštil, a jezdce shodil do kaluže, tak
že veškerá jeho nádherná úprava byla zkažena; a
lidé, kteří se před málo okamžiky jeho krásnému
vzezření divili, nyní jím pohrdli a škodolibě se
mu vysmáli. Tak to umí a dělá světl
3. jak vzácnou a spanilou oproti tomu jestit
ale opravdová ctnost! Sv. apoštol o tom se zrni
ňuje, an píše:
>Nynz'pak vysvobození od hříchu a učinění
jsouce služebníky Božími, máte užitek svůj ku pa
sve'eenz',kanec pak žít/at věčný.:
Slovy těmi chce říci: Nyní, když jste uvěřili,
na křtu svatém hříchů zbaveni byli, a tak služeb

níky Božími se stali: máte za bohulibý život od
platu již na světě; totiž vnitřní spokojenost a mi
lost Boží, jež vás osvěcuje, posiluje a v dobrém
podporuje: jež činí chudasy bohatými; jež trpící
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útěchou naplňuje; jež opuštěným a zapomenutým
slávu připravuje, jaké »ani oko lidské nevidělo,
ani ucho lidské neslyšelo, ani srdce lidské nepo—
cítílox (I. Kor. 2, 9.) Co škodí tedy, na světě
krátce trpěti i strádati, když odplata jest tak ne
výslovně veliká?
4. Svatý apoštol zakončuje napomenutí své

slovy:
»Neba odplata za hřích (jest) smrt; ale mz'
lost Boží (jest) život

věčný — v Kristu

g_řežz'šz',

Pánu našem.<
To znamená: Duše bez milosti Boží jest pro
Boha a pro nebe mrtvou. Duši ale milosti Boží
zbavuje hřích; proto odplatou za hřích jest smrt,
smrt v pekle!
jakožto odplatu za život ctnostný neslibuje
ale svatý apoštol —život věčný, nýbrž »milost Božíc.
Proč tak? Poněvadž odplata za život ctnostnýjest
nade všechno lidské pomyšlení velikou, a tedy ne
tak ze zasloužení, ale více z milosti Boží, jež člo
věka při konání dobrého provázela, sílila i od
měnou jeho snah se stala!
5. K čemu rozhodneme se tedy my? Zdá-li

se nám svět s požitky a statky svými příliš láka—
vým: připomeňme si, co řekl svatý Epipodius
vladaři, jenž ho řečí úlisnou přemluviti chtěl, aby
modlám obětoval. Vladař jemu řekl: ]si sličný
mládenec, proč se nás vzdaluješ? My ctíme bohy
jako nejvyšší knížata, a sice veselostmi, hody,
zpěvy, milkováním; kdežto vy ctíte Boha usmr
ceněho, jenž libuje si v postech a v neplodné
čistotě.

_

Na to jemu odpověděl Epipodius: jako vy
žijete, znamená umírati na věky; nebot mrzkosti
těla usmrcují duši.
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Za slova ta byl hrozně v ústa zbit, pak na
skřipec natažen a konečně statí
jako k tomuto svatému mučenníku mluvil
úlisně vladař, tak snad i k tobě, milý křestane!
mluví světáci aby tě od služby Boží odlákali,
a k svým hříšným radovánkám svedli. Pro koho.
se rozhodneš?
Pomni, že »odplata za hřích jest smrt; ale
milost Boží že jest život věčný v Kristu Ježíši,
Pánu našemlc A pak zajisté voliti budeš tak, abys
za krátký život tento nabyl život věčné blaženosti;
které uděliž nám všem předobrotivý Bůh. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Představme si v duchu Božského Vykupitele,
kterak stojí uprostřed shromážděných zástupův, a
láme jim chléb života, čili vykládá hluboká tajem
ství víry. Tu volá právě hlasem varovným: »Pilně
se varujte falešných proroků, kteříž k vám při
cházejí v rouše ovčím, uvnitř pak jsou vlci hl
taví.<

Uvažme, co praví Spasitel o těch falešných
prorocích.
Dí, že
1. jinak staví se na oko,jinými jsou uvnitř.
I mají >zevnitř roucho

ovčíc ——t. j. jsou to

lidé, kteří, chtějí-li koho svésti ku bludné víře
nebo k nemravnému životu: přicházejí k němu
s řečí úlisnou, tváříce se, jakoby byli nevinní be
ránci, plní lásky a shovívavosti.- Ale »uvnitř jsou
vlci hltaví< — t. j. plní zášti, nepokoje, sváru,
pýchy, lakoty. jako vlci na to číhají, aby zadá
viti mohli ovce bezstarostné: tak oni úskoku svého,
úlisnosti své užívají k tomu, aby duším bezelstným
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a bezstarostným vyrvali jich pravou víru, a olou
pili je o spokojenost duše.
Ale ať se přetvařují sebe více, a byt oblékli
roucho ovčí sebe větší i tlustší: přece jen se li
dem obezřetným prozrazují, a sice skutky svými.
Proto, nežli úlisným, pochlebným slovům uvěříme,
a dle jich návodu jednati 51usmyslíme, pozorujme
jen bedlivě, jakého ovoce přinášejí, ano přinášeti
musí učení a zásady těch se nabízejících svůdců,
ať se oni již nazývají protestanty, evangelíky, anar
chisty, socialisty anebo nějak jinak. Spasitel Sám
vybízí nás, abychom falešné proroky dle skutků
jich posuzovali a odsuzovali, když varuje: »Po
ovoci jich poznáte je!: A sv. apoštol Jeho Pavel
v listě svém ke Galatským (5, 19) ovoce falešných
proroků vypočítává jasně takto: »Zjevnít jsou skut
xkové těla, jež jsou: smilství, nečistota, nestydatost,
chlípnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svá
rové, nenávisti, hněvové, vády, různice, závisti,
vraždy, opilství, žraní a těm podobné věci, o kte
rýchž vám předpovídám, že, kdo takové věci činí,
království Božího nedojdou.:
Oproti tomu ale líčí sv. Pavel dále také ovoce
vůdců takových, jimž vedení duší svých bezpečně
svěřiti můžeme, řka: »Ovoce pak ducha jsou:
láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobro
činnost, dlouhočekání, tichost, čistota. Próti tako
vým věcem není zákon ;c čili kdo takové ctnosti
konají, tam nemá zákon, co by jim vytýkal.
Podle ovoce poznati můžeme tedy pravé vlast
nosti těch, kdož se nám za vůdce nabízejí. Kteří
sami neřestné věci činí, ti nám k dobrému návodu
nedají, byt sebe úlisněji za přátele naše se vydávali.
Nyní ale slova Páně: »podle ovoce poznáte
jee, neobracujme na jiné; spíše učiňmež otázku sa
mým sobě, a tažme se:
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2. fřake' ty sám ovace přináší“
]si křesťan — otec nebo matka — manžel
nebo svobodný ——máš postavení v obci, v úřadě
nebo v dílně: jak že ty sám své povinnosti ko
náš? S jakou horlivostí ke Kristu ježíši se hlásíš?
jak pilně svátostí jeho užíváš? jak svědomitě mši
svaté a pobožnostem obcuješ?' Zdali předepsané
posty zachováváš? S ochotou bližním svým ku
pomoci spěcháš? ]si li křesťan řádný, jeví se při
tobě i ovoce, jež sv. Pavel jakožto ovoce ducha
vypočítává.
Ale i na to mějme pozor, aby ovoce nebylo
jen na oko pěkné, nýbrž aby bylo až i od jádra
dobré. Neboť mnohé jablíčko jest na povrchu čer
vené, ale uvnitř červivé a ničemné; a mnohé skutky
naše jeví se Snad vzácnými před lidmi, ale jsou
ničemnými před vševědoucím Bohem! Mnohý to“
tiž leccos chvalného činí před lidmi; ale nečiní
tak z lásky k Bohu; a proto i nejchvalnější skutky
jeho ničemnými jsou před Bohem!
Kdo skutky chvalné činí z marnivosti, pro
chloubu, z ctižádosti, aby u lidí přízně nabyl a
přízně tě v obchodu, při volbách a jindy využit
koval: tomu platí, co řekl Spasitel fariseům, kteří
také často i veliké almužny dávali, mnoho se po—
stili, i dlouhé modlitby konali, ale vše pro čest
u lidí. Spasitel jim pokrytství jich vytkl a řekl:
Přijali jste již odplatu svou — ovšem u lidí. Na
povrchu jste krásní, jako obílení hrobové; ale
uvnitř plni nešlechetností a neřestí!
Rozpomínejme se, jak po četná léta našeho
života poskytovala nám dobrota Boží množství
příležitostí i milostí ke“ konání bohulibých skutků,
a tedy ku přinášení ovoce dobrého; jak málo ovoce
takového jsme posud přinesli; a jak malbu asi
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cenu má i to nemnohé skutečně dobré, jež jsme
vykonahl
.
Jestli ale poznáme, že jsme Bohu nesmírně
mnoho dlužní, umiňme si ještě dnes, že se polep
šíme; že z pláněte duše své učiníme strom opravdu
dobrý, jenž by také v pravdě dobré ovoce při
nášel! A toho nám věru třeba; neboť praví Spa

sitel :

3. Strom, který nenese ovace dobre/za, bude
vyťat a uvržen do ohně!
Kdybychom stáli jako stromy na nejpěkněj.
ším místě v samém ráji, a měli nejkráSnější listy
a nejvonnější květy; t. j. kdybychom všem lidem
se líbili, všech hodností i radovánek užívali: co
nám to vše prospěje, nebudeme-li vydávati bohu
libého ovoce dobrých skutků? Přijde z nenadání
smrt, pyšný strom porazí; & Soudce věčný, nena
lezne-li dobrého '0voCe, poručí, aby strom padlý
uvržen byl do ohně, a sice do ohně věčného!
Tuto pravdu vštěpujme si hluboko do srdce,
a dle ní čiňmež také předsevzetí pro budoucí ži
votl Ustanovme se pevně na tom, jak si budeme
nadále počínati, abychom nebyli jen na oko a
před lidmi krásnými: ale abychom milými byli
i Bohu skrze dobré ovoce ctností svých!
Vypravuje se o císaři Titovi, že se snažil kaž
dého dne aspoň něco dobrého vykonati. Nepo
dařilo-li se mu, stěžovával si u večer přátelům
svým: »Přátelé! Dnešní den jsem ztratilc A tento
císař byl pohanem, jenž pravého Boha nepoznal,
a přece toho v sobě cítil potřebu, aby dobře činill
Co sluší se teprve nám křesťanům, kteříž víme,
jak nevýslovně štědře Bůh odplacuje sluhům svým
věrným?
Proslavený malíř Apelles nenechal minouti
nižádného dne, aby aspoň něco nenačrtl anebo

"
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nenamaloval. I když měl sebe více jiných starostí
a zaměstnání, .povstával přece od nich aspoň na
chvíli, aby se umění svému věnoval; a přátelům
svým omlouval se, opouštěje jich: »Dnes jsem
ještě žádné čárky neučinil.: Tak čině, stal se
umělcem světoznámým.
A podobně čiňmež i myl Nechť nemine nám
žádný den, abychom aspoň čárky neučinili; čili
abychom aspoň něco dobrého nevykonali, v ně
čem se nepřemohli, v nějaké ctnosti se nepocvi
čili, nějakého kroku na cestě k spasení v před
nepokročilil Večer pak zkoumejme bedlivě svě
domí své, co jsme dne právě minulého činili? jak
se doma, při práci, v kostele, ve společnosti s bliž
ními chovali?
A kdybychom někdy i my musili zabědovati:
»Přátelé, dnešní den jsem ztratillc Boha ihned
za svou liknavost skroušeně odprosme, a zítra
s tím větším úsilím jemu sloužiti se snažme, aby
nebyl nižádný den bez čárky, bez bohulibého
ovocel
'
A tak čím déle nás tu Bůh na světě po
nechá, tím hojnější zásluhy si získáme a nashro
máždíme; a tím také větší a radostnější budeme
míti za ně odplatu jednou v životě věčném.
Amen.

Na neděli osmou po sv. Duchu.
[.

Výklad epištoly.
l. V pravdě velmi veliké zlo. způsobili první
rodiče v ráji, že více dali na řeč svůdce ďábla,
nežli na rozkaz Boha! Když , se duch jich zpro
tivil Bohu, zprotivilo se zase z trestu Božího tělo
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jich duchu, ano si ho podrobilo. Skrze první hřích
stíženi jsme byli hroznou pokutou na světě, a
oloupeni o sy'novství své v nebi.
Aby nás pokuty zbavil, a nebe nám opět
otevřel, sstoupil Syn Boží s nebe. Stal se nám
podobným člověkem, aby trest lidí na se vzíti
mohl; a že byl zároveň Synem BožímaBohu Otci
rovným: mohl nám i u Něho dědictvívnebi opět
zjednati, a v převeliké lásce Své také tak učinil.
Kristus'Pán vzal veškeren dluh nás všech na Sebe,
a Bchu Otci ho uplatil; nás však zavázal, aby
chom Jemu na dluh tento upláceli, seč síly naše
stačí. Bez vlastního přičinění nikdo dospělý jinak
do slávy věčné se nedostane.
To nám chce v dnešní epištole Církev Páně
na paměť uvésti; a proto předkládá nám k uvá
žení slova sv. apoštola národů tato:
»Bratřz'!Dlužníci jsme, ne tělu, abychom podle
těla živi by!z'.<

To jest: Tělo, čili porušená přirozenost naše
lidská, žádá jen, co smyslům lahodí; tedy dobrého
jídla ipití, pohodlného obydlí ioděvu, smilstva a
podobných věcí. My ale nesmíme se považovati za
dlužníky těla, abychom za žádostmi jeho chodili,
a tělu více, nežli ku svému zdraví aživotu potře
buje, povolovali; nýbrž máme se míti za dlužníky
ducha, jenž zákonu Božímu se podvoluje, tělo své
v poddanství udržuje, a i s ním zároveň Bphu co
nejdokonaleji sloužiti se snaží, aby dluhu svého
u Spasitele uplácel.
2. Tak smýšleli svatí a světice Boží, a těla
svá rozličnými způsoby v poddanství udržovali;
ba aby ve věcech nedovolených snáze se pře
mohli, s ochotou i věcí dovolených se odříkali, a
tělu svému rozličnou tuhou kázeň ukládali.
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Tak sv. Václav vstával v noci, vyhledával
příbytky chudých, aby je podaroval; a i za tuhé
zimy navštěvoval v noci pražské chrámy, aby
Spasitele svého v nejsv. Svátosti uctil. Proč tak
činil? Což nemohl tak učiniti za dne a s poho
dlímP Mohl, ale on si z lásky ke Kristu Ježíši
dobrovolně těchto přísnosti ukládal.
Sv. Benedikt, pokoušen byv k nečistotě, tak
dlouho se v trní válel, až celé tělo své zranil, jež
pak pro bolest zapomnělo si dále žádati věci hříšné.
Sv. Hedvika mívala jakožto panovnice Slezska
lůžko stkvostně přistrojeno; ale ona líhala vedle
něho na tvrdých prknech. Tak jednají lidé Boha
opravdu milující, poslušni jsouce rozkazu Páně:
»Chce-li kdo přijíti za Mnou, zapři sebe sám!:
3. Zdá se to snad komu příliš obtížným býti,
aby žádosti těla svého bez ustání krotil, a pod
zákon Boží skláněl? Tedy považ, co dále praví
sv. apoštol:
»Nebo budete-li podle těla živí, zemřete (totiž
do pekla přijdete, kde panuje smrt věčná ;) paklz'
due/zem skutky těla mrtw'tz' budete, živí budete
(totiž v'nebi, kde panuje pravý život, blažený i věčný).
Nechtějme se toho dočkati, abychom mu
sili lkáti, jako lkáti budou neštastníci v pekle, až
uvidí blaženost nebešťanů, jimž se na světě po
smívali. (Kn. Moudr. 5.) Budou volati: Aj to jsou
naši příbuzní a známí, jimž jsme se na světě po—
smívali, a jež jsme za hlupáky měli, že si v jídle,

pití, zábavách, radovánkách újmy činili, kdežto
my jsme sobě dopřávali, co srdce i hrdlo ráčily;
tělíčku svému ničeho odepříti jsme nechtěli, ale za
to jsme do této hrozné propasti uvrženi byli!
4. Co tehdy budou zavrženci nebešťanům
záviděti, o tom zmiňuje se sv. Pavel v následu
jících slovech:

I

_
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»Nebo kteřz'žkolz' Duchem

Božím

veden: bý—

vajz'c (čili dle vnukání Ducha svatého život svůj
zařizují) »tzt'jsou synave' Boží.<
Jestliže pyšní se mnozí lidé tím, že se z uro
zených rodičů narodili, při čemž přece žádné zá-.
sluhy nemají, a ač přednost ta trvá jen po krátkou
dobu tohoto života: čím více máme si zakládati
my na tom, že když dle vůle Boží žijeme, stá
váme se až idítkami Krále všech králů, syny Sa
mého Boha?
5. A jaký máme z důstojnosti této užitek?
Nevýslovnýl Neboť píše sv. Pavel!
»Nepřijalz' jste zajiste' duc/za služebnasli opět
„%báznu (to jest: v důstojnosti své nebudete snad
jako nějací otroci oproti pánu svému, před nímž
oni se bázní třesou): »ale přijali jste duc/za vy
volení synů, v němžto voláme: Abba (Otče)!<
To znamená: Budete pravými dítkami Bo
žími, jež Otce se nebojí, ale Ho objímají a jemu

lahodným hlasem říkají: Otče! Otčeí'A po boku
jeho šťastní a bezpeční kráčejí.
6. Tážete se, zdali snad tato naděje naše není
, klamná a opovážlivá? A sv. apoštol vám odpovídá:
»Ten zajisté Duch (svatý) vyda'va' svědectví
duc/zn našemu, že jsme synove' Boží.:
To jest: My máme pevnou důvěru, že se
syny „Božími staneme, když dle přikázaní Syna
Božího se zapírati i žíti budeme. A té důvěry ne
máme toliko z přejasných zaslíbení Ducha svatého
v Písmu svatém: ale i z vnukání Ducha svatého,
Jehož hlas jasně v sobě slýcháme, když jsme
upřímné pokání učinili, a když bohulibé skutky
konáme. Tehdy pocit vnitřní blaženosti, jenž se
v nás ozývá, jest svědectvím Ducha svatého, že
nám přeblaženou odplatu chystá!
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7. Ba odplata ta bude nevýslovně veliká, ježto
dokládá sv. apoštol:
»?estlz'že "pak (budeme) synové, tedy i dědi—
cové (Boha), dědicové zajisté Boží, a spolu dědi—

cové Kristovi
Tedy jakožto dítky podílu míti budeme na

všech pokladech neskonalého Boha, na jeho vše
mohoucnosti, vševědoucnosti, nevýslovné a neko
nečné blaženostil
8. Pravím, že na všecko toto máme pevnou
naději — ale ne úplnou jistotu! Neboť praví sám
sv. apoštol: »Ničeho zlého sobě povědom nejsem;
ale proto ještě ospravedlněn nejsem; ježto, kdo
mne souditi bude, jest vševědoucí Bůhlc Proto
nesmíme si hned nebe přičítati, když snad si právě
žádného těžkého hříchu vědomi nejsme, anebo
když jsme nějaký dobrý skutek vykonali; nebo
jen ten, kdo až do konce věrně ve službě Páně
vytrvá, spasen bude!
Proto i ničemnou jest naděje protestantů na
spasení, když jedenkaždý v bibli víru teprve hledá,
a věří, co a jak sám ráčí, učením Církve kato
lické pohrdaje; mši svatou, v které se nám zá—
sluhy krvavé oběti Páně přivlastňují, modlářstvím
nazývá; sedm svátostí z části neb dokonce zavr
huje, a Bohem nařízené zapírání sebe a dobré
skutky za bezbožství vyhlašuje! Kdo jako prote
stanté činívají, vědomě i dobrovolně bez života
křesťanského nebe dosíci doufá -— na milosrden
ství Boží opovážlivě spoléhá, a dopouští se jednoho
z oněch hříchů proti Duchu svatému, o jakých
sám Spasitel dí, že ani v tomto, ani v budoucím
životě odpuštěny nebudou!
9. Co škodí tedy, snášíme-li na světě roz
ličná protivenství, když máme naději na nevý
slovnou odplatu, jestli jen až do smrti Bohu věr
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nost nezlomenou zachováme? Hospodařme tedy
jen s těmi silami těla i duše, i s ostatními statky
svými — opatrně, jak chválí v dnešním evangeliu
Spasitel správce nespravedlivého; abychom i my
po strastech tohoto života přijati býti zasloužili
do stanů blaženosti věčné. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Představme si v duchu onoho nespravedlivého
vladaře v tom okamžení, kdy bohatý pán jeho,
, dozvěděv se o podvodech jeho, povolal ho ksobě
a prohlásil jemu: »Co to slyším o tobě? Vydej
počet 2 vladařství svého; nebo již nebudeš moci
vládnouti.< Bylo jemu zajisté, jako by z čista
jasna před ním udeřilo; zachvěl se strachem i hrů
zou na celém těle, poněvadž si byl dobře vědom
zpronevěr svých. 1 počal přemítati na mysli, jak
by se měl zachovati, aby spravedlivých trestů na
podvodníka ušel, a při dobrém životě se uchoval.
Smutný stav jeho má býti poučením pro nás,
abychom uvarovali se postavení podobného, ihor
šího. Proto uvažujme o slovích dnešního sv. evan
gelia. A sice nejprve o slovech bohatého pána.
1. Pán řekl: » Vydej početz vladařství svě/zo;
nebot již nebudeš moci vládnoutí.:
Tímto mocným pánem jestiť Pán nás všech,
Bůh; nespravedlivým správcem statků ]eho jestit
hříšný člověk; statky k opatrování jemu svěřené,
jsou jeho duše, tělo, vlohy, schopnosti, děti, pol
nosti, sady, domy, dílny, jichž měl užívati dle
vůle Boží, jichž ale zneužíval ku zlému.
A nyní má se hříšník zodpovídati; a komu?
Pánu svému, Bohu vševědoucímu, Jenž na všechno
Manna roku církevního.

31
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jeho nespravedlivé počínání hleděl; jemuž tedy ni—
čeho popříti nelze.
I vystupují proti hříšníkovi žalobníci; a těmi
jsou: podvodný ďábel, jenž ho sám dříve ku zne
užívání statků od Boha svěřených dráždil; žalob
níkem bude i vlastní svědomí hříšníkovo, jež ho
bylo marně od hříchů odstrašovalo, a po hříchu
svými výčitkami šlehalo; proti hříšníkovi volati
budou o pomstu tvorové, jichž k ukájení svých
nezřízených chtíčů zneužil; nebe, jež na jeho ne
pravosti pohlížeti musilo; i země, jež jeho mravní
neřesti na sobě musila strpěti.
A všichni tito žalobníci budou Boha jako nu
titi, aby člověka hříšného na'soud Svůj povolal,
a jemu velel: »Vydej p'očet z vladařství svéholc
Odpověz, jak jsi užíval rozumu svého, paměti své,
svobodné vůle své, vloh ischopností svých, zdraví
svého, učenosti své, příležitostí ku dobrému ti po
skytovaných !
milý křestane! Bůh nepromluvil k tobě
posud hrozných slov: »Vydej počet z vladařství
svéholc Ale snad zavzní brzo slova ta i v uši
tvé; vždyt nevíme nikdo dne ani hodiny, kdy
nás Bůh z tohoto světa zavolá! A proto, cožkoli
činíme, mluvíme. smýšlíme, tak .čiňme, že Bůh
chce, a právě tak, jak On chce,. majíce vždy na
zřeteli, že jednou, snad kdy se toho nejméně na—
dějeme, uslyšíme i my hrozná slova Pána našeho:
»Vydej i ty počet 2 vladařství svého, nebo ne
budeš již těmi statky svěřenými vládnoutilc
Pak šťastně obstojíme před Soudcem nebe
ským, jehož nelze ani úplatky porušiti; ani vý
mluvami oblomiti, ani lhaním oklamati, ani pláčem
více obměkčiti: ježto při smrti souditi bude je—
dnoho každého dle nejvyšší, nejsvětější spravedl
nosti Své!
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2. Uváživše o slovich Páně, připomeňme si
nyní, co jim řekl vladař nespravedlivý. jde jako
sám s sebou v radu, a pravi: »Co učím'm, nebo
Pán můj odnímá ode mne vladařství? Kapatz'ne
mohu, žebrati se stydím.:
Neradi se vinnik se svými přáteli; ale sám
s sebou. Právě; nebo před soudnou stolicí Boží
neplatí více rady přátel, ježto tam jeden každý
sám si to musí spraviti s Bohem.
[ praví vladař: Co učiním? A nedi : co řeknu?
jak se omluvím? jak se ospravedlnim? poněvadž
před nejvýš spravedlivým Soudcem neplati více
slova, hladká slova, licoměrné obraty v řečích:
ale platí jen skutky, a sice dobře vykonané.
Na věčnosti není ale více ani času ani místa,
aby si mohl kdo čehos ještě zasloužiti. A proto
také nespravedlivý vladař právem di: kopatiatak
si zasluhovati více nemohu. Přestal den práce, a
nastala noc, kdy více pracovati a zasluhovati
nelze. Také žebrati více nespomáhá. Nelze více
Soudci k nohoum padnouti; nelze více svatých za
přimluvy prositi. Tam jest jeden každý odkázán
jen na sebe, beze vší ochrany od jiných; tam jen
vlastni dobré skutky mohou pomoci.
]e-li ale tomu tak, nejmilejší v Kristu! tož
kopejme, t. j. přičiňujme se o spásu svou nyni;
shromažďujme si poklady, kterých rez nesežírá,
zloděj neukrádá, ani smrt neodnímál Anestydme
se také nyni žebrati, totiž Boha za odpuštění pro
vinění svých zkroušeně prositi, a svaté a světice
Boží vzývati, aby se za nás u Boha přimlouvati
nepřestali, pokud by nás ve středu svém v nebi
nespatřili.
3. Co učinil ale vladař, aby se zachoval?
Řekl: » Vím; co učim'm, aby mne přijali do domů
svých, když budu sesazen s vladařstvz'.<
:.
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A na to na újmu svého pána dlužníkům pána
svého části jich dluhů prominul, aby si jich ku
vděčnosti zavázal, a pomoc jich si zabezpečil pro
tu dobu, až nebude moci více vládnouti.
A pán jeho »pochválil vladařec; ovšem n'e
proto, že ku starým podvodům dopustil se no
vých“l ale že »opatrně učinil,: aby záhuby ušel.
A právě takovéto opatrnosti doporoučí nám
Pán náš, abychom přísným trestům Božím ušli.
Proto čiňmež sobě před časem přátele 2 ma
mony nepravosti, čili ze statků pozemských. jež
tak mnohých k nepravostem a do záhuby věčné
uvádějí! Posílejme dobré skutky před sebou na
věčnost, aby se tam za nás přimlouvaly, abychom
zde Bohu mile žili, za poklésky své řádně se káli,
v dobrém se tužili, a šťastné hodinky poslední si
zasloužili.

,

Nepokládei se nikdo na lůžko své, prve než
bys byl pořádnost učinil s Bohem za minulý právě
den. A nemohl-lis učiniti dobrodiní bližním živým:
pomodlí se aspoň vroucně za dušičky v očistci, a
tak jim almužny uděl! Tak budeš podobně činiti,
jako činil vladař nespravedlivý: shromažďovati si
totiž opatrně přátele pro onu svrchované závažnou
dobu, kdyitobě zazní rozkaz Páně: >Vydej počet
z vladařství svého; nebo již na dále nebudeš moci

vládnoutilc

Ciň tak 'opatrně, aby i tebe pak přijali do
stanů věčných! Amen.
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Na neděli devátou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Dějiny lidské nazývány bývají učitelkami
života; a zajisté ne bez příčiny. Neboť vypravo
vání dějin ukazuje, jako učitel žákům, příklady
lidí dobrých i zlých; líčí, co jednomu každému
za činy jeho se přihodilo; a tak pobádá nás, aby
chom cest zlých se varovali, dobrých ale se při—
držovali.
Jestliže ale i národ náš i všichni jiní náro
dové mají takové učitele, poněvadž všichni mají
své dějiny: vyniká mezi všemi národy zejména
národ židovský, poněvadž jej právě Bůh zvlášt
ním řízením z družstva ostatních národů vyňal, a
pro jeho zvláštní určení také sobzvláštní péčí řídil

ispravoval. A proto také sv. Pavel, chtěje ve
stati dnešní své epištoly Korintské od zlých žá
dostí jejich odvrátiti, a k dokonalému životu při
měti, připomíná jim dějiny vyvoleného národa
židovského, aby z nich dokázal, že i oni bez
trestu nezůstanou, jestliže podobným nepravostem
oddávati se budou.
Píše tedy:
»Bmtřz'! Nebývejze žádostz'vi zlých věcí, ja—
kož z' otcově naši žádali.<
Slovy těmi naráží sv. apoštol na událost, že
lid israelský, vyšed z Egypta, na poušti mannu
si zošklivil, a po hrncích, masem naplněných, jaké
v Egyptě, ale v otroctví jsa, míval, opět se shá
něl. Bůh seslal jim tedy maso, totiž nesčíslný po
čet křepelek; poněvadž ale mnozí nestřídmě jich
požívali, poslal na ně Bůh trest smrti. Ztoho od

vozuje sv. apoštol národů takovéto naučení: Jest
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liže i vy, Korintští, budete povolovati nezřízeným
žádostem těl svých jako židé, zahynete jako oni;
a tedy, chcete-li se zachovati, vytrvale sklánějte
žádosti své pod zákon Boží!
Boj proti žádostem nezřízeným, stále v nás
se ozývajícím, jestit tedy příčinou zásluh u Boha

iodplaty

u Něho. Kdo nebojuje. zahyne; kdo

věrně bojuje, zvítězí a odplatu věčnou získá.
2. Když takto sv. Pavel byl učinil obecnou
výstrahu, že nezřízeným žádostem hověti nesmíme,
vypočítává pak zejména některé hříchy, jichž ob
zvláště varovati se máme. Píše:
»Am' modláří nebuďte, jako někteří z nich,

jakož psáno jest: Pasadz'l se lid, aby jedl a pil,“
a vstali, aby hráli.<
Slovy těmi naráží sv. Pavel opět na událost,
jež se sběhla na poušti. Když totiž Mojžíš na hoře
Sinai prodléval, židé přinutili bratra jeho Aarona,
aby jim udělal zlaté tele; načež po způsobu po
hanském se témuž jako bohu klaněli, a je skrze
jídla, pití, hry, tance a jiné radovánky uctívali.
Potom ale zhynulo jich na 23.000.
Slovy těmi jakoby sv. Pavel říkal: Vy, Ko
rintští, ale i vy ostatní křesťané, z pohanstva
přišlí, varujte se pohanských neřestí, abyste ne
byli podobně ztrestáni, jako tito modloslužebníci
ze židovstva. A nám křesťanům nynějším vyznívá

napomenutí toto jako ve slova: Varujte se těch
model, jimž se svět klaní, a jež jsou: žádost očí,
čili lakota; žádost těla, čili rozkošnictví tělesné;
a pýcha života, čili snaha po oslavě a chvále
u lidí. Modly ty nejsou o nic lepší model po—
hanů; a kdo jim slouží, neméně se prohřešuje,
nežli ten, kdo kolena svá sklání před nerozum
nými tvory. Neboť věčně pravdivými zůstanou
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slova Boží: »Pánu Bohu svému klaněti se budeš;
a jemu Samému sloužiti budešíc
3. Další výstrahu činí sv. apoštol Korintským,
an píše: »am'ž smilněme, jako něk/eřz'z nich smil
m'lz', a padlo _jich jeden

den třz'meez'tma tisz'cůc.

Ivaruje sv. Pavel zejména před smilstvem,
poněvadž hříchu tomu pohané obzvláště se oddá
vali, za žádný hřích vůbec ho nemajíce; ba domní
vali se, že skrze nejhanebnější způsoby smilstva
domnělým bohům svým docela služby konají.
Varování před smilstvem týká se ovšem i nás,
ježto přemnozí do tohoto hříchu upadají; a ono
ipro nás ina světě již hrozné následky mívá.
Kdo se oddává smilstvu, hubí zajisté své kvetoucí
zdraví; přivádí si rozličné nemoci; ruší spoko
jenost svou i jiných; oslepuje rozum svůj; zatvr
zuje srdce své; trhá svazky manželství; otvírá
bránu k novým neřestem; rozžíhá i udržuje v srdci
svém nečistý oheň; stává se omrzelým, často zou
falcem i vrahem. A ještě horší jsou následky pro
smilníka po smrti; neboť sv. apoštol Páně krátce
tvrdí, že smilníci královstvím Božím vládnouti ne—

budou! Proto také slovy tolik důraznými od
smilstva varuje, řka: Nesmilněmeí ale nezřízené
žádosti srdce v uzdu berme!
4. Dále varuje sv. Pavel před nedůvěrou
v Boha, an píše: »am'ž pokaušejme Krista, jako
někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynulz'.<
Zidé nedůvěřovali Bohu, že jich dovede do
země zaslíbené; a proto ztrestal je Bůh skrze
ohnivé hady. A podobně budou ztrestáni, kdo
Kristu ]ežíši nedůvěřují, že by je vzkřísil, a dle
zasloužení i oslavil. Nebo není nemožným nic
11Boha, jenž jest všemohoucíml
5. Dále varuje sv. apoštol Korintské před
reptáním proti Bohu, an dí:
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»aníž repcete, jako někteří z nic/z reptalz', a
zhynulž od zni/zubem
Když vrátili se vyzvědači ze země zaslíbené,
někteří ji velice chválili; jiní ale ji haněli, a lidu
israelskému namlouvali, že nebudou moci země
té dobytí. ježto obyvatelé její jsou mocní i udatní.
I povstalo z toho reptání mnohých, i vzpoura
proti vůdcům lidu, od Boha ustanoveným
H'o—
spodin ale zahladil z nich morovou ranou 14.700.
I nám všem platí výstraha, abychom nejen

nereptali proti Bohu, ale také ne proti svým
vrchnostem duchovním anebo světským, ani proti
představeným svým vůbec; ba ani tehdy ne, když
oni jsou zlí. Vždyť i Spasitel podrobil se soudcům
nespravedlivým; a dle učení apoštolského, není
mocností, leč od Boha: a které jsou, od Boha
jsou; z vůle anebo dopuštění ]eho jsou, poněvadž_
bez vůle Boží, jak Sám Spasitel učí, ani jediný
vlas s hlavy nám nespadne! Pokud tedy naši
řádní představení nenakazují, co by se s vůlí
Boží nesrovnávalo, máme jich býti poslušnými, a
sice pro Boha.
6. Napomínání svá uzavírá sv. apoštol slovy:
>Tot0 pak všecko (židům) stala se ku pado
benstw', & napsáno jest ku výstraze naší, kteří
na konci věku žzjemex
Co praví sv. apoštol o dějinách židů, že jsou
učiteli života Bohu libého, platí ovšem i o dě
jinách našich. Kéž bychom jen v nich rádi čítali,
a z dob husitských & protestantských, jež vlast
naši na pokraj záhuby opětně přivedly, naučili
se věrně státi při duchovní matce své, Církvi
katolické!
7. Posléze varuje sv. apoštol ještě před ne—

pravou

bezpečností ohledně spasení, abychom
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se nevydávali lehkomyslně v nebezpečí hříchů a
zahynutí. Praví:
>A protož, kdo se domnívá, že stojí, hledz'ž,
aby nepadl !:
Sv. Petr si troufal s Pánem Ježíšem i na smrt
jíti; a přece v čas pokušení hanebné Ho zapřel.
To budiž nám výstrahou! Pokušení docela ujíti
nemůžeme, pokud na tomto světě žijeme; ale
klesnouti v něm nemusíme a nemáme, jak píše
na konec sv. Pavel:
»Po/eušenz'ods nezachoaouj, než lidské! Věrný!
pak jest Bůh, kterýž nedopustí ods pokoušeti nad
to, oož můžete (sne'stz'),' ale učz'nz's pokušenz'm také
prospěch, abyste sne'sti mohlz'.<

Učmež se tedy z dějin posvátných i národ
ních Bohu věrně sloužiti; pokušení skrze mo—

dlitby, posty, almužny přemáhati; a až do konce
života vytrvati tak, aby i při nás vyplnila se při—

pověď Páně: Kdo věrně setrvá až do konce,
spasen bude. Amen.
II.

Výklad evangelia.

'

1. Dle vypravování dnešního sv. evangelia
blížil se Pán Ježíš k ]erusalemu, a sice se strany
jeho východní. Tam táhne se hora olivetská, jež
oddělena jest od města údolím, vněmž teče potok
Cedron. S hory Olivetské byl přeutěšený pohled
přes údolí na město, zejména když se ranní slunce
opíralo o jeho velikolepé a stkvostné stavby z bí
lého mramoru, zlatem bohatě vyzdobené. A mezi
těmi vynikal zvláště chrám Hospodinův, na vý
šině vystavěný. S radostí i pýchou pohlížel každý
žid na toto zářící, velkolepé město; a tak i svatí
apoštolé. Ale kdežto jiní s radostí a nadšením na
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město pohlíželi, Spasitel náš,

zahleděv se naň,

zaplakal nad ním!
Ostatní lidé zřeli okem tělesným krásu ]eru
salema a radovali se z ní; ale Spasitel pohlížel
na krásu tu okem vševědoucího Boha; viděl, jaké
hrozné soudy-snesou se nad městem tím, a jaká
neslýchaná zkáza připadne v brzku na ně. A cit
livé Srdce Jeho lidské naplnilo se proto soucitem
i bolem; Pán ]ežíš nad zkázou ]erusalema zaplakal.
Pán ]ežíš tedy plakal nad budoucí zkázou Je
rusalema. Avšak pláč Jeho netýkal se pouze onoho
stkvostného města kamenného, ale týká se ve smyslu
duchovním i každé zbloudilé duše lidské! Nebo
krásnější, nežli bylo město Davidovo, ve svitu za
padajícího nebo vycházejícího slunce, jestiť duše
lidská, svatebním rouchem milosti Boží přioděná;
krásnějším, nežli byl nádherný chrám vkamenném
]erusalemě, jest chrám Ducha svatého vživé duši
lidské; a k vyšší důstojnosti, nežli kamenný ]e
rusalem pozemský, povolal Bůh duši lidskou ne
smrtelnou, uchystav jí místo v Jerusalemě nebeském.
A hle! nad záhubou tohoto ]erusalema du
chovního, čili duše lidské pláče Spasitel! Pláče
i nad duší tvou, člověče hříšný! kdyžotobě platí
žaloba sv. Augustina: »Viděli jsme mnohé, asly—
šeli jsme o mnohých z úst otců svých, o čemž
bez zachvění nelze přemýšleti: že zprvu ctnostným
životem svým k nebi vystupovali, jakoby nad hvěz
dami stánky vystavěti si chtěli; pak ale upadli
do propasti hříchů, a ve zlém se zatvrdili. Ti, jichž
skutkové zdáli se chvalnými býti, upadli nejhlou
běji; a ti, kteříž chléb andělů jídali, posléze po
chutnávali si na mlátě vepřů |<
2. A proč že pláčeš, milý, lítostivý ]ežíšil nad
záhubou Jerusalema pozemského?
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Spasitel odpovídá: Neboť přijdou na tebe,]e
rusalemel dnové zlí; a obklíčí tě nepřátelé tvoji
náspem, aby nikdo z dítek tvých záhubě ujíti ne
mohl; a oblehnou tě vojskem a souží ze všech
stran; a na zemi _rozmecí tebe i dítky tvé, kteréž
v tobě jsou, a z nádherných staveb tvých ne
ostaví v tobě kamene na kameni. A tak ti učiní
proto, že jsi nepoznala času navštívení své/zal
V pravdě! nesčíslněkrát navštěvoval Bůh je
rusalem milostmi Svými. Sám Spasitel tak často
nevěrné to město poučoval, napomínal, varoval, a
učení Své skrze přečetné zázraky dotvrzoval; a'e
proto přece víry nenalezal, a proto i zabědoval:
>]erusaleme, ]erusaleme! kterýž zabíjíš proroky a
kamenuješ ty, kteříž k tobě posláni jsou: kolikrát
jsem chtěl shromážditi syny tvé, jako slepice shro—
mažd'uje kuřátka svá pod křídla, a — nechtěl jsilc
(Mat. 23, 37.)

Proto tedy, že obyvatelé jerusalemští nechtěli
„přijímati napomínání ani hrozeb Páně, ale žili jen
dle zvůle své, dopustil Bůh posléze, čím často byl
hrozil. Sedmdesátého roku po Narození Páně při
táhli Římané před zrádný, bohovražedný Jerusalem,
obklíčili ho se všech stran, neslýchané ho sužo—
vali, pak rozmetali, obyvatele jeho po většině
hrozně utratili a zbytek do otroctví prodali. Národ
židovský nemá více vlastní vlasti: ale stížen jesti
kletbou Boží i odporem a potupou všech národů.
Mnoho-li má tedy nyní z nádhery ]erusalema,
z lesku jeho budov, z bohatství chrámu a slavné
bohoslužby?
A hlel tak podobně stane se iduším,jež po
hrdají navštíveními Páně, a nedbají nabízených jim
milostí ku spasení. Kdo pohrdá milostmi Božími,
na místě, aby s nimi ku spasení svému spolupů
sobil, stane se čím dále tím lhostejnějším a leni
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vějším ve službě Boží, až z nenadání propadne
kletbám Božím, kdy se toho snad nejméně naděje.
Kam strom padne, tam zůstane ležeti, dí Písmo;
to jest: jakým kdo zemře, takým zůstane po celou
věčnost. Umře li kdo v hříších svých, pykati za
'ně bude pak věčně, ježto na onom světě není více
času ani příležitosti ku pokání a nápravě života
zmrhaného. Co prospějí pak hříšníkoviradovánky,
jimž se nedovoleně oddával? Co hodnosti a dů
stojenství, po nichž nezřízeně bažil? Co domy, pole
obchody, peníze, za nimiž lakotně se sháněl?
Tělo, jemuž hříšně sloužil, propadne hnilobě,
a v prach se obrátí; důstojenství ipoklady zůstanou
zase jiným; a oslava u lidí rozplyne se jako dým.
Což, budeme i my nevšímati si navštívení Božích,
a zanedbávati spasení svého?
3. Uvažme konečně, jak nápadně rychle mění
se obraz, jejž nám líčí dnešní sv. evangelium na
počátku, a pak ku konci svému.
Tentýž Ježíš, Jenž na hoře olivetské stoje, pln
útrpnosti pláče nad nešťastným Jerusalemem, hned
potom všed do chrámu, počal odtud vymítati těch,
kteří se na to místo posvátné byli uchýlili ne ku
modlitbě, ale k obchodům svým, a tam prodá
vali i kupovali, I sebral provazce, jež tu byl po
zemi nalezl po dobytčatech prodaných, spletl z nich
důtky, &vymrskal jimi prznitele chrámu. Oko Jeho,
jež prve slzami se bylo smáčelo, vzplanulo po
svátným hněvem ; tvář Jeho přijala výraz přísného
Soudce; a ústa Jeho naplnila se zdrcujícími slovy:
Pryč odtud z místa Bohu zasvěceného! Dům můj
dům modlitby jest, vy pak učinili jste ho peleší
lotrovskou !
Milý křesťanel Ještě pohlíží ina tebe Spasitel
plný soucitu i lásky, ještě pláče nad zatvrzelou
duší tvou. Jestliže ale záhy nevyčistíš domu duše
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své od neřesti hříchů, pak pozvedne Pán ony
hrůzné důtky hněvu Svého i na tebe, že jsi ne
chtěl poznati doby navštívení Božího! a i ty pro
padneš spravedlivým trestům Jeho
Snad jižjiž Ruka Jeho pozdvižena jest proti
tobě. Víš, čím ji zadržíšř
Slzamil Ano slzy upřímné lítosti, spojenésvy—
znáním hříchů ve sv. zpovědi dovedou Ruky tre
stajícího Boha zadržeti. Sv. Ambrož proto volá:
»ó slzo pokorná! tvoje jest moc, tvoje jest vláda!
Ty nelekáš se trůnu Soudce; ty utišuješ zlých
úkladů; ty vítězíš nad nepřemožitelným Bohem;
ty přemáháš Všemohoucíholc
Kdo jsi tedy zhřešil — a kdo jest čist před
Pánem Bohem nejsvětějším? — poznávei dnů na
vštívení Páně; pros pokorně a kajicně za slito
vání; pros za pomoc, abys mohl s milostmi Bo
žími ku spasení svému spolupůsobiti. A tak od
vrátíš od sebe metlu zasloužených trestů, a získáš
lásku u Boha pro celou přeblaženou věčnost. Amen.

Na neděli desátou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Duchu svatému řjkáme Posvětitel, poněvadž
duše naše posvěcuje. Ciní tak dvojím způsobem.
A sice: Bud nám přivlastňuje neskonalých zásluh
ze života i smrti Pána Ježíše způsobem řádným
pro spásu naši vlastní; zejména když hodně svá
tostí přijímáme, anebo vroucně Jej za milosti Jeho
- prosíme. Anebo uděluje nám“ i darů zcela mimo
řádných, ne tak pro nás, jako spíše k rozšíření
Církve svaté v době bojů s nevěrou.
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Takovýchto mimořádných milostí účastnými
se stávali zejména věřící prvých dob, že totiž, po
dobně jako svatí apoštolové o slavnosti Letnic,
obdrželi od Ducha svatého dar jazyků, aby totiž
pro snadnější rozšíření i upevnění Církve mluvili
jazyky, jimž se nikdy nebyli učili; anebo obdrželi
dar zázraků, aby totiž skrze konání zázraků židy
i pohany o Božském poslání ]ežiše Krista pře
svědčovah.
Takovýchto mimořádných darů dostalo se od
Ducha sv. i Korintským, jež byl sv. Pavel na
víru obrátil. Avšak tyto dary Ducha sv. zavdaly
mnohým příčinu ku svárům inesnázím tak, že
mnozí obdaření darů Ducha sv. zneužívali, anebo
se pro ně vypínali nad jiné, kterým se darů ta
kových nebylo dostalo; a že tito zase jim darů
oněch záviděli, ano proti Bohu reptali, že jich
také neobdrželi.
Z toho vzal si sv. Pavel příčinu, aby ve svém
listě ke Korintským mimo jiné učinil chybujicím
novokřtěncům těm řádné poučení o darech Ducha
svatého; a o tom, jak by jich náležitě užívati měli.
2. Píše tedy: Bratři! Víte, že když jste byli
pohané, k němým modla'mjste chodili, jak jste
bývali vedeni. Protož známo vám činím, že žádný,
kdo Duo/zem Božím mluví, nezlořečz' Pánu _7ežz'ši,'

a žádný nemůže říci »Pa'n _?ežz'šc,jedině skrze

Ducha svatého.:
Smysl slov těch jest: Rozpomeňte se, jak
nemoudře jste žili, pokud jste se modlám klaněli;
a jaká blahodárná změna se s vámi stala, když
jste se jako vyznavači Krištovi počali klaněti ži—

vému Bohu. Jestliže ale nyní Duch svatý rozum
váš osvěcuje, a vůli vaši ku spasitelným skutkům
pudí: jest na vás, abyste dle toho také jako
opravdoví křesťané smýšleli, mluvili i jednali.

\
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Proto nesmíte zlořečiti Pánu ]ežíši, jako činí židé,
anebo jako jste snad činili v pohanství. Zároveň
máte ale také za rozmnožení svaté víry Boha,
Ducha svatého, vroucně prositi, ježto pomoci Boží
ku spasení nevyhnutelně jesr třeba; tak že bez
milosti Boží ničeho, praničeho k životu věčnému
napomáhajícího činiti nemůžeme, poněvadž bez
pomocné milosti Boží ani slov »Pán ježíšc vyslo—'
viti nemůžeme.

Napomenutí toto platí ovšem netoliko Ko
rintským, ale i nám všem, ježto za dob našich
tak mnozí, jdouce za převrácenými žádostmi těla
svého, Ducha svatého z duší svých vypuzují, ne—
věře se oddávají, Boha se spouštějí, ano Jemu
zlořečíl Abychom takovými zlými příklady svésti
se nedali, třeba často a vroucně opakovati prosbu
k Duchu sv. za dar větší víry, jako prosili sv. apo—
štolé Spasitele, řkouce: »Přidej nám vírylc (Luk.
17, S.).

3 Když takto sv. Pavel vyložil Korintským
o působení Ducha svatého v srdcích lidských
„vůbec, přichází kjeho darům mimořádným, jimiž
křesťané zejména v prvých dobách oplývali.
I tvrdí o těch mimořádných darech, že Duch sv.
neudílí jich pro zásluhy anebo dle hodnosti člo
věka, nýbrž z pouhé milosti Své, a dle přemoudré
prozřetelnosti Své; ne ku prospěchu obdarovaných,
ale pro rozkvět Církve svaté. A za tou příčinou,
že nesluší se nikomu, pro ty mimořádné dary se
pyšniti, anebo jiným jich záviděti; ale že kdo těch
mimořádných darů od Ducha svatého obdržel,
má jich také dle vůle Boží ku většímu rozkvětu
Církve užívati.
Za tou příčinou sv. apoštol dále píše takto:
>Rozlične'pak jsou mzlostz, ale tentýž Duch;
a rozličná jsou pasluhova'm' (ku vzniku a rozkvětu
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Církve; ale ač darové jsou rozdílní, přece Původcem
všech jest) tentýž Pán (i Bůh); a rozličná jsou
působení (Boha trojjediného); ale tentýž Bůh (jest
to), kterýž působí všecko ve všech. řednomu pak
každe'mu dáno bývá zjevení Due/ta k užitku.:
Potom sv. apoštol tyto mimořádné dary Ducha
sv. vypočítává, an píše:
»Někonzuzajíste' dána bývá skrze Duc/za (sva
tého) řečrmoudrostíc, (to jest dar hlubšího poznání
tajemství sv. víry);
>jíne'mu pak řeč umění podle te'hož Ducha,
(t. j. dar, aby uměl pravdy Božské jiným vysvě
tlovati, a k dobrému jich povzbuzovati);
>jíne'mu víra skrze te'lzož Duc/zac, (t. j. dar
oné pevné i stálé víry, jež spojena jest se stálou
důvěrou v Boha, že bude při všem našem díle
dobrém dobrotivým Pomocníkem naším);
>jz'ne'mudar uzdravování skrze jednoho (a
téhož) Duo/za; někomu divů činěníc, (t. j. dary,
jimiž mohou obdarovaní činiti zázraky ina tělích
lidských, ale uzdravovati také choroby duševní,
a vymítati dábly);
»jz'ne'muprorokováníc, (to jest mocí téhož
Ducha svatého budoucí věci předpovídati);
»jzne'mu rozeznání duo/zůc, (t. j. dar, aby jím
obdaření snadno poznávali, kdo jest smýšlení do
brého, Bohu libého; a kdo jedná snad jen ze
ziskuchtivosti, dle lákání těla, anebo dle návodu
ďábla);
»jz'ne'rnurozlíčnost jazykůa, (aby obdarovaní,
podobně jako svatí apoštolové o slavnosti Letnic,
mluvili jazyky, jimž se nikdy nebyli učili, aby
snáze Církev Boží rozšiřovali i upevňovali);
>jíne'mu vykládání řečíc, (t. j. dar, aby ve
smysl temných míst Písma svatého vnikali, a
jiným vyložiti je dovedli).
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Ale, dokládá sv. apoštol, at kdo má jakýkoli
dar od Ducha sv. ku zvelebování Církve:
»vše to působí jeden a zjýžDuch (svatý), 7enž
rozděluje jednomu každému, (ne dle jeho zásluh,
ale) jak Sám clzce a ničím
4. Těchto mimořádných darů neudílí Bůh
nyní tak zhusta, jako prvním křesťanům, poněvadž
ze zrna horčičného, jemuž Kristus Pán Církev
připodobnil, jest za dob našich již strom Církve,
upevněný a rozvětvený po celém světě. Ale dle
potřeby udílí Duch svatý darů takových posud.
Zivoty svatých vypravují o nesčíslných zázracích,
jež vykonali svatí až na nynější den. Darem mou
drosti a řečí vyznamenávali se Učitelé církevní,
jako svatí: Athanáš, Řehoř, Basil, Augustin, Tomáš
Akvinský, a přečetní jiní. Sv. František Xaverský,
přibyv na svých cestách apoštolských do Číny a
]apanu, kázal tam jazyky národů oněch, jimž
nikdy se nebyl učil.

_,

5. Bůh nerozdílí ale toliko darů mimořádných
úplně dle Své vůle, aleiobyčejné, přirozené dary
rozdílí v rozličné míře, jak Sám ráčí. Tak někdo
má bystrý rozum; jin'ý obrovskou paměť; jiný
něžné srdce; jiný sličnou postavu; jiný dojde vyso
kých hodností ; jiný má jako nezborné zdraví.
Broč činí ale Bůh rozdíly v darech svých?
Ciní tak ze tří příčin; a sice:
a) abychom seznali, že ()n jest neobmezeným
Pánem všech darů; a my že jsme všichni, i ti
nejvyšší, pouhými sluhy jeho, kteří čím více darů
od Boha přijali, tím více se Mu i vděčiti mají;
b) abychom darů těch užívali ku prospěchu
blz'žnz'ck. Silný má pomáhati slabému; bohatý
chudému; učený neumělému; zdravý nemocnému.
Běda tomu, kdo tak činiti zanedbává! Konečně
c) rozdílí Bůh dary po 10, 5, 2 neb jedné
Mann- roku církevního.
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hřivně, aby jeden každý právě v tom povolání,
do kterého ho Bůh ve Své moudrosti postavil,
s těmito hřivnami kupčíl z'hospodařil, aby jednou
odplatu služebníků věrných obdržel.
A tu netřeba činiti věcí velkolepých: ale stačí
přikázání Boží i církevní věrně zachovávati; a
povinnosti toho stavu svého — s čistým srdcem,
astím dobrým úmyslem konati, jak si Bůh přeje;
a protože tak ane jinak si Bůh přeje. Sv. Baylon
byl pasákem; z jiného pasáka stal se řízením
Božím papež, Sixtus V.; sv. Isidor byl sedlákem;
sv. Nothburga byla služkou; sv. Kristina byla
otrokyní; sv. Balmer byl zámečníkem; sv. Kryšpín
byl obuvníkem. Netřeba tedy jiným darů Božích
záviděti; ale sluší se každému věrně Bohu slou
žiti, aby na konci života uslyšeti mohl: »Pojd',
služebníče věrný, že nad málem jsi byl věrný,
nad mnohým tě ustanovím.< Amen.
II.

Výklad evangelia.
Představme si v duchu ten děj, o němž vy
pravuje Pán Ježíš v dnešním evangeliu; a snažme
se vystihnouti příčiny, proč nám o něm Církev
svatá velí dnes čítati i uvažovati!
_ Spasitel vypravuje o dvou mužích, kteří přišli
do chrámu se modlit; poukazuje krůznému způ
sobu, jak se oba modlili, a ku výsledku, jehož
docílili; abychom se z toho naučili modliti se
správně a užitečně.
1. Povšimněme si tedy nejprve pýchy farz'
seovy:
Přišed do chrámu, postavil se tam fariseus
do popředí, zpříma a velitelský, jako by nebyl

_499_
sluhou Pána Boha, ale jakoby Bůh byl služeb
níkem jeho.
A jak se modlí? Snad vzdává Bohu chválu,
jakožto svrchovanému a všemohoucímu Pánu?
Snad jemu díky činí za nesčíslná dobrodiní, kte
rých do toho dne pro duši i pro tělo byl od Něho
obdržel? Snad prosí za odpuštění svých hříchů, a
udělení nějakých milostí?
Ikde pak? Na místě, aby Bohu náležitou
úctu vzdal, chválí on sebe sama, řka: »Bože, dě
kuji tobě, že nejsem jako jiní lidé: dráči, nespra—
vedliví, cizoložníci, jako i — tento publikánlc
Dle slov těchto jsou tedy všichni »jiní lidé:
mimo něho ničemní hříšníci; jen on sám jest spra
vedlivým! A_poněvadž právě na publikánovi zrak
jeho utkvěl, beze všeho šetření jeho skutků, a ze
jména jeho smýšlení, počítá ho ihned mezi ty
»jiné lidí:; a má ho tedy za dráče, podvodníka
a cizoložníkal
Odkud že ta tvá spravedlnost, nadutý farisee?
A'on sám nám odpovídá, řka: »Postím se
dvakrát do téhodne, a desátky dávám ze všech
věcí, kterýmiž vládnu.:
A což Bůh ničeho více nežádá ku spravedl
nosti, leč posty zachovávati a desátky dávati?
Fariseus o to péče nemál ]emu na tom ne
záleží, že Bůh v desateru žádá na předním místě
poctu Sobě; pak úctu k rodičům i ku předsta
veným; šetření života, čistoty, majetkuicti vlastní
i bližního. Fariseus zná jen sebe. A když se někdy
postí a dá daň, již se domnívá, že spravedlnosti
jeho ničeho více se nedostává.
Jsou slova fariseova ještě modlitbou?
Nikoliv! nebot Boha nechválí, Jemu nedě—
kuje, za nic Ho neprosíl Ale za to způsobem ne
spravedlivým odsuzuje ihned všech ostatních .lidí!
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jak odporná to domýšlivost a ošklivá chvá
stavostl Mudrc v Písmě svatém (Přísl. 27, 2) ale
jinak radí, řka: »Nechat tě chválí jiný, a ne ústa
tvá; cizí rtové, a ne tvojilc A sv. Bonaventura
učí: »Věz, že stěží máš při sobě něco dobrého,
aby toho bližní tvoji neznamenali. Mlčíš-li o tom,
budou tě tím více milovati a dvojnásob chváliti,
a sice i pro dobrou vlastnost i pro skromnost.
Jestliže se ale dobrou vlastností vychloubáš, vy—
smějí se ti; a na místě, aby si tě vážili a tebou
se vzdělávali, pohrdnou tebou a pohorší se nad
tebou !c Kéž bychom si slov těch věrně zapama
tovalil
2. Povšimněme si dále pokory publz'kánovy!
Přišed do chrámu, postavil se z daleka,
v ústraní; & znamenaje v životě svém množství
hříchů, jimiž předobrotivého Boha byl posud urážel,
netroufal si ani očí svých k nebi pozdvihnouti,
ale bije se kajicně v prsa svá, prosil: »Božel bud
milostiv mně hříšnémulc
Publikán počínal si tedy zcela jinak, než na
dutý fariseus, jenž hleděl jen na přednosti své,a
nepřipouštěl hříchů svých! Publikán mluví k Bohu,
hříšnosti své uznávaje, a prosí za odpuštění.
Učme se od tohoto publikána pokoře, jež
jemu ospravedlnění zjednala, a i nám ho zjednati
s to jest!
Prvním stupněm pokory jest ale, abychom
poznávali i uznávali slabosti ibídy své, v kterých
nejsme s to, abychom bez pomoci Boží v poku—
šeních, se strany těla, světa i ďábla na nás dolé
hajících, zvítězili. Na takovémto stupni pokory
stál příkladně sv. F raritišek Serafínský, když vy
znával se býti největším hříšníkem. Když učenníci
jeho se ho tázali, kterak že se může nazývatinej

větším hříšníkem, když přece rouhání, smilstva,
vražd, lží, podvodů a podobných velikých hříchů
nikterak se nedopouští: odpověděl světec, nedo
statečnosti své a nejvyšší ceny milosti Boží uzná
vaje takto: Kdyby byl Bůh některému zloději
tolik milostí Svých udělil, jako mně, byl by ta
kový se stal daleko lepším. nežli jálc
Ba v pravdě! Kdyby nás byl Bůh milostí Svou
opustil, když jsme Ho poprve hříchem smrtelným
byli urazili, dávno by duše naše pohřbena byla
v pekle! Popřálli nám ale času i příležitosti ipo
moci ku napravení chyb: zdali že jemu nepatří za
vše svrchovaná chvála od nás? A proto nedomní
vejme se, že bychom byli včemsi dobrém pokro
čili, pokud jsme se nenaučili vzdávati chválu Bohu

imilostem jeho; a míti se za nejposlednější a
nejnižší; nebo Bůh se pyšným a domýšlivým pro
tiví, ale pokorným dává milost.
3. O tom vydává svědectví další vypravování
Páně v dnešním sv. evangeliu, jež nám líčí soud
Boží nad oběma prasebm'ky. Pán ježíš dí: >Pravím
vám, sestoupil tento (publikán, pokorně prosící),
do domu svého ospravedlněn nad onoho;c a sice
proto, že »každý, kdo se povýšuje, bude ponížen;
a kdo se (před Bohem i před lidmi pro Boha)
ponižuje, bude povýšen< Fariseus vrátil se do
domu svého bez ospravedlnění, prázdný milostí
Božích, poněvadž se ve své domýšlivosti zdál sobě
samému býti jimi plným. Ale publikán vrátil se
ospravedlněn a pln milostí Božích do domu svého,
póněvadž nehodnost svou pokorně uznávaje, jako
s prázdnou nádobou přiblížil se trůnu milosrden—
ství a slitování Božího.

»ó pokorolc volá proto sv. Augustin, »jak
nepodobnou jsi pýše. Pýcha svrhla Lucifera s nebe;
ale pokora pohnula Syna Božího, aby se vtělil!
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Pýcha vyhnala Adama z ráje; ale pokora lotra,
po boku Páně na kříži umírajícího, uvedla do ráje.
Pýcha pomátla jazyky při věži babylonské, aroz
ptýlila národy; ale pokorné vzývání jména ježí
šova spojuje jazyky a sjednocuje národy. Pýcha
krále Nabuchodonosora byla příčinou, že ho Bůh
ve zvíře proměnil; ale josef egyptský byl pro svou
pokoru povýšen za náměstka královalc
Proto pamatujíce, jak rozdílné byly účinky
modliteb pyšného farisea a pokorného publikána:
varujme se vší domýšlivosti, pýchy, nadutosti, když
přece ničím nevládneme, co by nepocházelozdarů
Božích; ale pamatujíce na nesčetné nedostatky,'
chyby i hříchy své, v pokorných prosbách Bohu
se poroučejme, za slitování Ho prosme; dary jeho
si s úplnou odevzdaností do vůle jeho vyžadujme;
abychom i my, jako pokorný publikán, osprave
dlnění obdrželi zde na zemi, a jednou korunu slu
žebníků věrných na nebi. Amen.

Na neděli jedenáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Mezi nejutěšenější články naší svaté víry
patří bez odporu učení o budoucí přehojné od
platě v životě věčném.
Že duc/z lidský nezemře, o'tom i pohanští

mudrci důkazů podávali, právem soudíce:

jeli

nějaký Bůh, musí býti i spravedlivým Odplatite—
lem. Bůh ale jest; neboť odkud by se byl vzal
svět s nesčíslnými věcmi svými, a odkud podivu
hodné zákony, v celé přírodě panující? je-li ale
Bůh, a nutně—litak mysliti musíme, že jest: musí

dle vlastních zákonů Svých spořádati, co za ži
vota našeho vždy spořádaným není.
Neboť žije na světě množství lidí počestných,
střídmých, pracovitých, spravedlivých, jimž nedo
stává se, leč ústrků, utrpení, ponížení; musí tedy
nadejíti doba, kdy ctnost dle své ceny obdrží při
měřenou odplatu; a když to není v životě tomto,
musí býti ještě i život jiný, po dokončení tohoto,
v němž ctnOstný obdrží odměnu za ctnost svou.
A zase žije na světě veliké množství lidí,
kteří dny života svého tráví v prostopášnosti, ve
všelikém druhu smilství, v nepřátelstvích, podvo
dech a jiných neřestech. A hleí jim se daří dobře,
mají všeho hojnost, přední místa ve společnostech,
svět se jim klaní. I musí zajisté přijíti doba, kdy
nešlechetnost obdrží zaslouženého odsouzení i za—
vržení ; a když neděje se tak na tomto světě, musí
býti' ještě život jiný, po životě tomto, kdy vše
bude vyrovnáno.
2. Tedy i pouhý rozum lidský již uznává, že
musí 'býti odplata záhrobní.
Ze by ale na té spravedlivé odplatě podílu
míti mělo z' těla naše, ač v hrobě shnije: o tom
rozum lidský sám ze sebe ničeho by nevymyslil;
o tom poučuje nás však naše svatá víra, a sice
na základě učení Spasitelova. Týž nejenom učil,
že všichni mrtví z hrobů povstanou, aby i s těly
svými přijali odplaty za skutky své: ale Sám, byv
zabit, třetího dne z mrtvých vstal, aby víru naši
v budoucí vzkříšení utvrdil. Neboť mohl-li zabitý
Pán ježíš vzkřísiti Samého Sebe: kterak by jemu
nemožným bylo vzkřísiti i nás, jak byl slíbil?
[ jest spravedlivo, aby i tělo mělo podíl 5 du
chem na odplatě jeho. Vždyť bylo služebníkem
jeho; ono ruce své spínalo k modlitbám; nohy
své namáhalo na cestách Páně; s duchem spolu
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se postilo, spolu pracovalo, spolu pro čest Boží a
blaho bližních trpělo. A proto také těší se spra
vedliví, že sice v den smrti přijmou již odplatu
nevýslovnóu pro duši svou; v den soudný ale že
je Bůh i dle těla k novému životu povolá; a
pak teprve že odplata jejich bude celá, dokonalá,
věčná.

jest ale také spravedlivo, aby i těla nešlechet
níků povstala a s duchy svými spolutrpěla, ježto
jim ku hříchům-pomáhala. Ba, mnohých hříchů
nebyli by se mohli ani dopustiti, kdyby těl ne
byli měli, a ta nebyla hříšnou žádostivost v nich
rozněcovala.
Hříšníci lekají se té hrozné odplaty, jež je
očekává; a proto rádi samým sobě namlouvají,
že snad jí ani nebude; ale že člověk, když na
světě žil jen jako ta němá tvář, po žádostech těla
svého chodě, také i zahyne jako to hovádko, a
památky po sobě nezůstaví. Ale marné jsou vý—
mysly, marné jsou naděje jejich! Nebe i země
pominou, ale slova Páně nepominoul Slibuje-li
Bůh Svým věrným odplatu pro duši i pro tělo na
věčnosti: věru. že jí také dá; a hrozí-li hříšníkům
tresty hroznými pro duši i pro tělo, a oni přes
všecky ty hrozby přece Jemu vzdorují:_ věru, že
jich i dle zasloužení potrestá!
3. Korint byl námořním městem řeckým,
v němž panoval život namnoze velice prostopášný,
že tam lidé při obchodu mnoho peněz vydělávali.
Obyvatelům Korintu napsal ale svatý Pavel dnešní
epištolu, poněvadž se dověděl, že tam povstali fa
lešní proroci, kteří křesťanům hleděli víru v bu
doucí vzkříšení a odplatu vymluviti, aby jich snáze
pak ke svým nešlechetnostem svedli. I snaží se
tu víru ve vzkříšení obhájiti i utvrditi, v které je
falešní proroci zviklati se snažili. A poněvadž po
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dobní falešní učitelové povstávají i mezi námi, na
učení jeho týkají se tedy ovšem i nás všech.
'Slyšmež tedy, co píše svatý učitel národů:
»Bratřz'! Přzpomína'm va'm evangelium, htere'ž
jsem vám ha'zal, htere'ž jste i přijali, v němž
í stojíte, skrze ktere'ž z' spasení berete — ač a'r—
žíle-li, .jak jsem vám kázal, ler!r byste bytí na
darmo uvěřili.:
To znamená: víra ve vzkříšenínaše není ničím
novým, nýbrž jest částí evangelia, jež jsem vám
zvěstoval. Přijali-li jste tedy evangelium, musíte
věřiti i tomuto článku víry, leč jestli jste marně
uvěřili.

Z víry nelze si vybírati jen to, co by se komu
líbilo, jak činí příkladně protestanti, znichž jeden
každý z Písma svatého vybírá si jen to, co se
jeho žádostem zamlouvá; ale víru třeba přijímati
celou, nezkrácenou, neosekanou, nerozředěnou!
Víra porušená spasiti nemůže; ale také víra celá,
avšak mrtvá, čili bez skutků dle víry, spasiti ne
může! Chceme-li tedy pravými křesťanybýti, všem
článkům svaté víry musíme věřiti; a proto ovšem
i článku o budoucím vzkříšení a o odplatě na
věčnosti!
4. Dále píše sv. apoštol:
»Vydal jsem vám zajíste' nejpr'z/e', což jsem
ípřzjal;<< to jest: neučil jsem vás něčemu, čeho
bych si byl sám vymyslil; ale hlásal jsem vám,
co mi zjeveno bylo od Samého Syna Božího, a
o čem poučen jsem byl z Písma svatého i z vý
povědí ostatních apoštolů; totiž
>že Kristus umřel za hříchy naše podle Písem;
a že jest pohřben, a že vstal z mrtvých třetího
dne podle Písem.<
To znamená: již v Písmě svatém Starého Zá
kona bylo předpovídáno, že Kristus Pán bude za
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30 stříbrných prodán, rozličně mučen, na rukou
i nohou zboden a usmrcen; ale i že vstane
z mrtvých a vystoupí na nebesa.
Ba prorok Jonáš byl iživým Jeho před
obrazem! Když chtěl Bohu utéci, aby nemusil
Ninivetským pokání kázati, a“ za tou příčinou na
loď se odebral: poslal Bůh na moře strašnou bouři,
v které Jonáš vhozen jest do moře, aby se uti
šilo. Pak ale poslal Bůh velikou rybu, jež Jonáše
pohltila, avšak třetího dne neporušeného opět na
břeh vyvrhla, aby potom přece odešel do Ninive
kázat, kam byl poslán. K tomuto předobrazu od
volával se i Sám Spasitel, když prohlásil židům,
kteří od Něho znamení na nebi viděti chtěli, že
nevěrníkům i zatvrzelcům těm nebude dáno dále
jiné znamení, leč znamení Jonáše proroka. Jako
totiž Jonáš byl po tři dny v břiše veliké ryby a
pak zase žil i kázal: tak že On bude sice zabit
a po tři dny v hrobě: ale pak že opět povstane
z mrtvých, a bude věrné Své ještě poučovati!
5. O čem ale již Starý Zákon svědectví vy—
dával, že Mesiáš vstane z mrtvých: o tom, že se
tak v pravdě stalo, uvádí sv. apoštol přečetné
svědky, an píše:
» Vz'děnjest (po Svém vzkříšení) od Petra a
potom od jedenácti.: (Tomáš docela pak teprve
uvěřil, když si Pána Ježíše ohmatal). »Potom viděn
jest více než' od pěti set bratři spolu, z m'clzžto
mnozí až posud živi jsou (když totiž sv. apoštol
epištolu svou psal); někteří pak zesnulí. Potom
viděn jest od ?akuba, potom ode všech apoštolů.
Nejposle'ze pak ze všech, jakožto od nedochůdčete,
viděn jest z' ode mnam
A snad všichni tito svědkové a jiní, počtem
do milionů, šli za svědectví o vzkříšení Páně na
hroznou smrt mučenickou. Jest tedy i z proroctví
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i z dějin nade vši pochybnost jisto, že Kristus
Pán Sám vstal z mrtvých; a proto jest i to na
prosto jisto, že i nás k životu budoucímu vzkřísí,
aby dal jednomu každému odplatu dle zasloužení.
6. Oproti některým utrhačům, kteří svatého
Pavla za nic neměli, poněvadž dříve Církev pro
následoval, nazývá se on sice v pokoře >nedo
chůdčetemc mezi apoštoly; ale nemoha přece ve
likých skutků svých pro čest Boží vykonaných
popříti, přičítá jich jen působení milosti Boží, řka:
»Milostz'Boží pak jsem, což jsem; a milost řeka
nebyla ve mně marná.<
() v pravdě! milost Boží učinila z vlka be

ránka, z krutého íarisea pokorného apoštola,zrou
bače věrného ctitele, ze zaslepeného Savla svatého
Pavla! Pamatujme na jisté vzkříšení své iodplatu
na věčnosti! a pak budeme i my rádi s milostí
Boží spolupůsobiti. A milost Boží usnadní nám
věrné plnění přikázaní; pomůže nám k upřímné
lítosti po pádu; posvětí srdce naše vždy více při
každé mši svaté, při každém přijetí svátostí.
() prosme za milost či pomoc Boží; jednejme,
jak nás Bůh nabádá skrze ústa kazatelů i jiných
dobrých přátel, anebo skrze vnitřní spasitelná vnu
knutí: abychom při konci boje pozemského usly
šeti zasloužili přeradostná slova Páně: »Pojď,slu
žebníče věrný, že nad málem jsi byl věrným, nad
mnohým tě ustanovím.: Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní sv. evangelium vypravuje nám o zá
zračném uzdravení hluchoněmého. Uzdravení to
zahrnuje v sobě mnohé tajemstvi, o nichž budeme
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nyní rozjímati. Povšimněme si tedy bližších okol
ností uzdravení toho.
1. Sv. evangelium vypravuje, že Pán Ježíš,
prvé nežli hluchoněmého uzdravil, »vzezřel lenabz',
povzdechl, a (pak teprve) řekl jemu: Efeta,
otevři se./<

Proč povzdechl Pán Ježíš, na ubožáka po—
hlížeje?
\“
.


Sv. Jan Zlatoústý nám příčinu povzdechu
Páně naznačuje, an tvrdí, že když Pán Ježíš
zrakem Těla Svého pohledl na hluchoněmého,
před zrak Jeho duchovní, jakožto Boha vševědou
cího, předstoupil onen okamžik, kdy Bůh troj
jediný Ruku vztáhl, aby učinil prvního člověka
ku podobenství Svému. Učinil ho dokonalým ve
vlastnostech jeho duše i těla. Dal jemu oči, aby
na krásy v přírodě pohlížel; dal mu uši, aby na
čarokrásných zvucích v přírodě se obveseloval;
dal mu čich, aby občerstvující libovůně vnímati
mohl; dal mu chut, aby lahodných a výživných
plodin země požívati mohl. Zkrátka, Bůh stvořil
člověka ve všem dokonalého; a Pán Ježíš zří ho
v duchu Svém v původní kráse jeho.
A tu před Jeho okem tělesným stojí ubohý
člověk hluchoněmý, o sluch iřeč oloupený; &
tedy živý obraz bídy lidské a spousty, do kterých
byli lidskou přirozenost přivedli ďábel a hřích
prvních rodičů! Jakmile Eva byla ucha svého
naklonila k úlisným slovům ďábla; jakmile okem
svým byla po ovoci zapovězeném pohledla žádo
stivě; jakmile po něm ruku vztáhla, aby hříšné
chuti své ukojila: spáchán byl první hřích, a pro
zneužití smyslů vnikla v přirozenost lidskou smrt
i se všemi průvodčími svými. Od té doby na
plňuje se země bědováním slepých, chromých,
neduživých; a skrápěna bývá slzami hluchých,
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němých,zmrzačených. Ana tuto bídu člověčenstva
při pohledu na ubohého hluchoněmého vzpomínaje,
vzdychá Pán Ježíš!
'
O kéž bychom o těchto pravdách uvažovali,
abychom jednak ošklivostí ku každému hříchu
se naplnili, ježto žádný hřích člověka v pravdě
šťastným učiniti nemůže, ale neskonale bídnýma
po smrti nevyslovně nešťastným činí. A jinak
abychom tím spíše oblíbili si smysly své na uzdu
bráti, a tak za posavadní poklésky i hříchy své
pokání činiti, pokud nám Bůh času i příležitosti
ku pokání dopřává, aby nás nemusil trestati na
věčnosti. Vždyť přece nemusíme všecko viděti,
všecko slyšeti, všeho okusiti, všude býti, všecko
pověděti! Což neměli bychom za mnohá pochybení
Bohu vobět přinášeti své oči, uši, ústa, ruce, jež
nám jako hřivny svěřil, abychom s nimi dle Jeho
vůle zápoliliř
2. Uvažme dále, kterak Pán Ježíš hlucho
němého uzdravil.
Učinil s ním tři věci, jak vypravuje sv. evan

gelium. »Pojal ha (totiž) soukromí wu ze zástupu
— vložil prsty z) ušz' jeho ——
aplizmuzf, dotek! se
(silnou Svou) jazyka je?/Law

Také tyto okolnosti uzdravení nemocného
nejsou bez příčiny. jestliže jest ubohý hlucho
němý obrazem člověka, skrze hřích zkaženého
a převráCeného, ku zlému nakloněného: jest jed
nání Pána ]ežíše sním za příčinou uzdravení jeho
obrazem všeho toho, co učinil a posud činí na
znovuzrození a obnovení naše skrze svátosti
Církve Své.
I vyvedl Pán Ježíš hluchoněměho ven ze zá
stupu, soukromí: aby naznačil, že svět ho uzdra
viti není s to; že uzdraven býti může toliko od
Syna Božího. A podobně, kdo, byť i nemluvnětem
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byl, má býti uzdraven od hříchu dědičného, bývá
od ostatního světa odloučen, a vyveden ven ze
zástupu, soukromí do chrámu Páně, do stánku
Spasitelova, ]enž jediný kletbu hříchu dědičného
s něho sníti, a ho uzdraviti může.
Pán ]ežíš vložil prsty Své da—uší hlucho
němého: na znamení, že vymítá z něho zlého
ducha, jemuž pro hřích podroben byl, ježto prstem
Božím ďábel vymítán bývá; a zároveň že otvírá
uši jeho, aby se ochotnými staly, poslouchati
slovo Boží. A podobně dotýká se i kněz, sluha
Páně, při křtu uší křtěnce, aby mu mocí od Boha
svěřenou, sluch, hříchem dědičným pokažený uzdra—
vil, a ochotným ho učinilku poslouchání slova Božího.
Pán ježíš konečně plivnuv, dotek! se slinau
Svou jazyka ubožákava: aby tak naznačil, že
moudrost z úst jeho vycházející vštěpuje v ústa
hluchoněmého, aby od té chvíle ústy svými Bohu
čest a chválu vzdával, & bližní své vzdělával.
A za tou příčinou i kněz nasliňuje prsty své, &

dotýká se jimi křtěnce, aby ústa jeho ku chvále

Boží rozvázal.
kéž bychom i my o tajemstvích zázrač

ného uzdravení hluchoněmého rádi uvažovali,
a Bohu upřímně děkovali za ty milosti, že nás
skrze křest svatý do počtu vlastních dítek Svýčh
povolal, smyslů našich uzdravil, a zejména dary
sluchu i řeči nám udělill
Kéž bychom se ale i na to snažili, abychom
smyslů svých nikdy tak' neužívali, aby nás za to
výčitky svědomí soužily; a co by nás tížilo zejména
tehdy, až při posledním pomazání sluha Páně
bude sv. olejem mazati oči, uši, ústa, ruce naše!
3. Uvažme konečně, co vypravuje sv. evan
gelium o hluchoněmém, když ho byl Pán Ježíš
uzdravil.
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Dí o něm: »Mluw'l právě.<
Nevýslovnou radostí naplněn, že může sly
šeti slova svých bližních, a jim i myšlenky své
oznamovati, chválil i velebil Boha; mluvil právě.
Co tomuto jednání jeho říkáte?
Zajisté každý řekne: Tot věru slušno, aby
Pánu Ježíši za zázračné uzdravení hlasité díky
vzdával, a Boha všemohoucího chválil. Dobře tak.
]estli ale za slušné a spravedlivé pokládáme jed
nání uzdraveného hluchoněmého: zdaliž to není
přirozeným, abychom i my s celým srdcem a
s plnými ústy Bohu dík a čest i chválu vzdávali,
když nám zdravých smyslů popřáti ráčil již od
nejútlejšího mládí ?Zdaž i my nemáme mluviti právě?
Ale, jak málo dbávají lidé vděčnosti oproti
Bohu za všecko to dobré, jež jim pro duši i pro
tělo posud udělil iudělujel Co tu hříchů zejména
iazykových! Co tu řečí rouhavých, nestoudných,
lží, na cti utrhání, pomluv! Co povstalo posud
svárů mezi manžely, nepokojů mezi občany, krva
vých bojů i dlouholetých válek mezi národy pro
jedovaté jazyky lidí zlých, kteří nenaučili se mlu—
viti právěl
Proč dosáhly za dob našich národnostní štva
nice takové výše, že mnoho neschází, aby se lidé
na potkání již požírali, a to jen proto, že jeden
mluví česky a druhý německy? Což jiný jest Bůh
Němce, a jiný Cecha? Což nejsme všichni vykou
penci jediného Krista, a dědici jediného nebe?
užívejmež aspoň my jazyka svého ke cti
Boží, a ku vzdělání i oblažení svých bližních;
mluvme vždy a všude i my právě, abychom za
odměnu ctnosti povoláni byli jednou ve společnost
svatých nebešťanů, ze všech národů světa shro—
mážděných, bychom s nimi mluvili právě po celou
přeblaženou věčnost v nebesích. Amen.
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Na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla.
I.

Výklad sv. čtení.
1. Konáme dnes slavnost knížat apoštolských,
Petra a Pavla, kteříž nejvíce pro Božského Mistra
horbvali i vykonali; dnes pak, L. P. 67. po Kri
stovu Narození život apoštolský smrtí mučen—
nickou dokonali. Sv. Petr, jakožto cizinec, v Římě
odsouzen byl ku smrti sprostých zločinců, aby
byl totiž pro Krista ukřižován. Byl tedy ukřižován,
a sice hlavou dolů, zač sám byl prosil, maje se
za nehodna, aby hlavou vzhůru byl ukřižován,
jako Spasitel. Sv. Pavel, že byl římským měšťanem,
nesměl po zákonu tehdejším býti jako otrok ukři
žován, ale byl pro vyznávání víry Kristovy sťatmečem.
O důstojnosti sv. Petra vypravuje dnešní sv.
evangelium. Když byl sv. Petr Pána ]ežíše vyznal
Kristem, Synem Boha živého, Pán ]ežíš učinil ho
představeným všech apoštolů i věřících; a proto
i jméno jeho proměnil, nazvav ho Petrem čili
skalou, na které chtěl zbudovati Církev Svou,
aby jí ani brány čili mocnosti pekelné přemoci
nemohly. A že Kristus Pán sv. Petru slovo držel,
a ho v důstojnosti jeho, jakožto hlavy Církve,
jakožto klíčníka království nebeského chránil,
o tom vypravuje dnešní sv. epištola. Když již, po
lidsku řečeno, záhuba jeho zdála se býti neod
vratnou: Božský Mistr zázračně ho při životu za
choval, aby tak posílil i důvěru jeho, i víru naši
v přípovědi Své. A proto také Církev svatá dává
toto vypravování o svátku sv. apoštolů každo
ročně přečítati.
I jest slíbená zvláštní ochrana pro náměstka
Kristova tím útěchyplnější v dobách našich, kdy
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mocně ozývá se heslo: »Pryč od Říma, čili spíše
»pryč od Boha, od Církve, od vlastiic
jako Božský Mistr chránil a spravoval prv
ního náměstka Svého: tak činil i všem řádným
dědicům jeho; tak patrně činí i nynějšímu nástupci
sv. Petra, Lvu XIII. Dopustil Pán, aby přemnozí
papežové i životy své položiti pro Něho; ale ne
dopustil, aby pohnuto bylo skalou Církve. Nepře
mohla jí třistaletá krvavá pronásledování; nepře
mohly jí nepřátelé zevnitřní, ani bludaři, kteří v ní
samé o záhubě její pracovali; marně snažili se Církev
Páně povaliti Neronové, Napoleonové i Bismar
kové; a marně o její záhubu usilují bludaři doby
naší, marně židé i zednáři; nebo »nebe i země
pominou; ale slova Páně nepominouc; a Pán slíbil
Petrovi, že na této skále vzdělá Církev SvouL
které ani samy brány čili mocnosti pekelné ne
přemohou! Mohou utratiti osob; ale nemohou
utratiti Církve; a kdo se věrně skály Petrovy při
držoval za života, za krátké útisky získá odplatu
věčnou; a kdo bojuje proti Církvi, v boji hlavy
své narazí a zahyne!
2. Uvažme nyní, co vypravuje o zázračném
zachránění prvého náměstka Kristova, čili papeže,
dnešní svaté čtení. Dí takto:
»L/ tla/z dnech: totiž roku 41. nebo 42. po
Kristovu narození wzta'hl ruce Herodes král,:
ne ten, jenž sv. Jana Křtitele dal stíti, ale vnuk
onoho; »aby lzubz'!< čili rozličně sužoval »ně/ěteré
z Cz'rkzzex,totiž křesťany. Pronásledoval je, jímal,
věznil, na smrt Odsuzoval, aby se židům zalíbil.
Židé ho totiž nenáviděli, že jim byl od Římanů za

krále vnucen, a že nebyl židem; kdežto oni jakožto
prý národ vyvolený, považovali za potupné, aby nad
nimi vládl pohan. jich tedy přízeň vyhledával
Herodes, ne'dbaje přízně u Boha; a pro lásku
Mnnun roku církevního.
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židů způsobem nespravedlivým vyznavače Kristovy
stíhal, a mezi nimi >zabz'l i Yakuba, bratra ?a—
nava, mečem.:
Mezi apoštoly Páně byli Jakubové dva; jeden
byl blízký příbuzný Páně podle blahoslavené Panny,
Matky Jeho; a ten se jmenoval Jakub Menší.
Svátek Jeho slavíme 1. května zároveň se sv.
apoštolem Filipem. Býval biskupem vJerusalemě.
Ale ne tohoto Jakuba, nýbrž druhého, jemuž
říkali Jakub Větší, a jenž byl bratrem apoštola
sv. Jana, dal Herodes mečem odpraviti. A »vida
pak, že se líbilo židům, umz'm'l si, fz'tt' z' Petra.
A byli dnave' přesná,:
čili doba velikonoční,
v které židé na památku svého vysvobození
z. Egypta přesných, čili nekvašených chlebů poží
vali. Ktéto slavnosti velikonoční byl se po dávném
způsobu dostavil isv. Petr. Toho dal Herodes
jíti, a domníval se, když hlavu Církve, Petra zabije,
že tak rázem i skálu Petrovu_čili Církev Páně
zničí.
»Ktere'lzaž tedy když byl jal, vsadil do žaláře
vydav jej čtverem čtverm'kům vojáků k ostříhání.
Stráž ta sestávala ze šestnácti mužů, znichž vždy
čtyři, čili čtverník jeden, stáli po třech hodinách
na stráži, kdežto ostatní tři čtverníky, čili 12 vojínů
bylo nedaleko pohotovu. A z jednoho čtverníku,
jenž právě stráž konal, dva vojáci stáli na stráži
před žalářem Petrovým, a dva byli s ním zároveň
v žaláři, každý z jedné strany k němu řetězy při- _
poutaný, aby Petr bez jich vědomí ani „hnouti
s sebou nemohl.

)A Petr takto zajisté ostří/zónbyl v žaláři;
maje po velikonoci, až by židům svátky minuly,
vyveden býti lidu. Křesťané, nevidouce pro Petra

nikde pomoci od lidí, obrátili seopomockBohu.
» Modlitba dála se bezpřestání od Církve k Balm
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za něho. A když jej měl Herodes vyve'sti, tu noc
spal Petr mezi dvěma vojáky, svázán jsa dvěma
řetězy,< a k vojákům připoután; »a strážní přede
dveřmi ostří/tali žaláře.:
Sv. Petr tedy klidně spal před svým utra—
ceniml Kterak to možno? Neni to možno břišní
kovi, jemuž jest se báti věčnosti; ale možno to
člověku, jenž se do vůle Boží úplně ode
vzdává! A hle! Kde nouze nejvyšší, pomoc Boží
bývá nejbližší. Když se již židé radovali, že z utra
ceni Petra vzejde i záhuba Církvi celé: >A aj!
anděl Páně (v podobě lidské) postavil se (upro
střed žaláře) a světlo (z něho vycházející) zastkvělo
se vpříbytku; a udeřiv (anděl) Petra v bok, zbudil
lzo řka: Vstaň rychle! A (ihned) spadly řetězy
s rukou jeho (aby mohl rychle VStáti). ] řekl
„%němu anděl: Opásej se, a podvaž

obuv svou./<

Petr nosil totiž po způsobu tamní krajiny
široký i dlouhý oděv, jež nosil za dne přepásaný
a povytažený, aby mohl snadněji kráčeti; v noci
pak ho rozpustil, aby celé tělo ukryl. Mimo to
přikryt byl v noci pláštěm, jejž za dne přes ra
mena složený nosil. Na nohou pak nosil za dne
opánky, jež pomocí řeménků k noboum upev

ňovaL
I učinil Petr, jak mu byl anděl nakázal:
opásal se i obul. Načež řekl jemu anděl dále:

»Oděj se pláštěm, a pojd' za mnou/c

[ vyšed

(Petr ze žaláře), šel za andělem, a nevěděl, že

pravda jest, co se dálo skrze anděla; ale do
mníval se, že by vidění viděl. A prošedše první
i drn/zon stráž (kterou byl anděl slepotou i hlu
chotou ranil, aby jim nepřekážela), přišli k bráně
železne', která vede do města; a ta sejim (z moci
anděla) sama

otevřela. A vyšedše (do města)

přešli ulici jednu; a hned odešelanděl od Petra.:
.
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Anděl neuvedl sám Petra do sboru křesťanů,
zaň se modlících: ale když pomohl mu ze žaláře,
z kterého by jinak nebyl mohl uniknouti, zanechal
ho vlastnímu jeho důvtipu.
Petr vešel do sborů křesťanů, kde svelikými
díky Bohu a s radostí jest uvítán.
Ú kéž by Bůh i naše prosby vyslyšel, jež za
nástupce sv. Petra k Němu vysíláme, a jemu sta
rostí umenšil, nepřátel Církve ponížil, jméno Své
vyvýšil, nám cestu k nebesům usnadnil, a nás
všechny jednou, pastýře iovečky, ku věčným
chvalozpěvům v nebi spojil. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Podivuhodné jSOucesty Prozřetelnosti Boží!
T i dva muži, jichž požehnanou památku dnes ko
náme, po dlouhou dobu života svého se neznali,
ba odpůrci si byli; nebot Petr hlásal pln horli
vosti víru v Ukřižovaného: kdežto Pavel krvavě
pronásledoval ty, kdo Ukřižovaného vyznávali;
ba, když je byl ukrutnostmi svými z jerusalema
vyplašil, a mnoho jich v Damašku bylo: tam se
s plnomocenstvími úřadů židovských v]erusalemě
odebral, aby je zjímal a ku potrestání do jeru
salema přivlékl. A dnes slavíme památku obou
jakožto mučenníků pro víru v ježíše Krista, ano,
jakožto knížat apoštolů jeho. Neboť dnešního dne,
1. P. 67 po narození Páně, oba v jednom městě,
Římě, pro Ježíše Krista život položili ; a sice Petr,
jakožto cizinec, na kříži, jak sám jakožto milost
si vyžádal —- hlavou dolů, aby neumíral jako
Božský Mistr jeho; a Pavel, jakožto měšťan římský,
pod mečem katovým.
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Dnes dosáhli oba koruny odplaty a slávy
nebeské. Těla obou odpočívají v tomtéž Římě,
a sice tělo sv. Petra v hlavní svatyni křesťanské,
l—veVatikáně; a tělo sv. Pavla v přestkvostném
chrámu jeho na jihu od Říma, vystavěném na
místě, kde byl stat. Hlavy obou ale jsou pospolu
uloženy v nejstarším velechrámě křesťanském,
v Lateraně v Rímě, kde papežové a dědici sva
tého Petra po mnohá století byli sídlili, když jim
tam první císař křesťanský Konstantin svůj palác,
zvaný lateranský, za obydlí byl daroval, a při
něm i nádhernou svatyni byl vystavěl.
Církev Páně slaví památku sv. knížat apo
štolských pospolu také tak, že nejen dnešní
společnou jich památku koná, ale kdykoli při
své bohoslužbě sv. Petra za pomoc vzývá, vždy
také jméno sv. Pavla k jeho jménu připojuje; a
tak i naopak. A v tom slučování obou sv. apo
štolů leží pro nás důležité naučení, a sice to:
abychom imy oba apoštoly uctívali, a je v životě
následovali, chceme-li v pravdě dokonalými vy
znavači Kristovými býti.
A v čem je máme následovati?
52). Petr jest nám vzorem skalapevne' víry ,'
sv. Pavel vzorem nezdolne' lásky.
2. 57).Petr mel věru víru skalopewzau. Dnešní
evangelium podává nám o tom doklad. Když se
Pán Ježíš otázal, za koho Ho lidé mají, sv. Petr
vystoupil, a jménem ostatních slavně prohlásil:
»Ty jsi Kristus, Syn Boha živéholc Začež za
sloužil si od Spasitele Samého uslyšeti věčně pa
mátná slova: »Ty jsi Petr (čili česky skála); a na
té skále vzdělám Církev Svou (tak pevně), že jí
ani brány (čili mocnosti) pekelné nepřemohou.<
Sv. Petr byl prvním z apoštolů, jenž po se
slání Ducha svatého o letnicích směle a neohro
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ženě před židy vystoupil, a do' duše jim hřměl:
Vy jste Mesiáše svého zabili; a není v jiném spa
sení, nežli skrze Něhol Načež z nich přijal na
tři tisíce skrze křest do Církve Páně.
Při jiné příležitosti, 0 které vypravuje dnešní
sv. čtení, když totiž byl chromého od narození
uzdravil slovy: >Ve jménu Pána Ježíše vstaň a
a chodlc přijal pět tisíc židů do Církve Páně.
Sv. Petr přijal do Církve také první pohany,
a sice zbožného setníka Kornelia, a jeho celou
rodinu i čeleď.
Jak pevna byla víra Petrova. vysvítá zejména
z jeho působení ve světovém městě Rímě. Řím
hostil tehdy na miliony obyvatelů, a rozkládal
se v obrovských rozměrech na sedmi pahorcích
při řece Tibeře. Tam bylo na tisíce paláců mra
morových, zbožnic pohanských a model nesčetných.
A do tohoto Říma, do něhož splývaly po
klady celého světa, kde panovalo neuvěřitelné
rozkošnictví pohanské, přichází ubohý psanec ze
země židovské, bez peněz, bez známostí, bez přátel,
bez světské učenosti, s tím zámyslem, aby zbož—
nice model proměnil v chrámy křesťanské; modly
povalil i rozkotal, a miliony rozmařilých lidí
pod sladké jho Páně sklonill Zda podnik takový
nebyl jako šílenstvím?
Ale víra sv. Petra nedbala nižádných pře
kážek. Počal v Římě dílo neuvěřitelné, a na žádné
překážky se neohlížeje, založil tam obec křesťan—

skou, která jako zrno hořčičné očividně vzrůstala.
Sv. Petr nedočkal se sice toho, aby se celý Rím
poddal Kristu Pánu; ale on umřel v té pevné
víře i naději, že se tak stane po smrti jeho; a za
nástupců jeho že Rím pohanský promění se v Řím
křesťanský, z něhož věrověsti Kristovi rozcházeti
se budou do všech dílů světa.
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O, jak pravdivě tedy řekl Spasitel : »Budete-li
míti víru jako zrno hořčičné, řeknete této hoře:
jdi odtud tam, a půjde; a nebude vám nic ne
možného.<< _(Mat. 17, 19.)

3. A jako byla veliká i podivuhodná víra
sv. Petra: tak podivuhodná i nezdolná byla
láska sv. Pavla. O tom svědčí epištoly jeho po
čtem 14, z nichž jednotlivé úryvky čítáme v roz—
ličných nedělích i svátbíchvroku církevního. Tak
volá sv. Pavel v listě k Rímanům (8; 35—39):

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovyř... ]ist jsem
zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani kní—

žectvo, ani mocnosti, ani vysokost, ani hlubokost,
ani jiné stvoření nebude moci nás odloučiti od
lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.c
Tato nevýslovná láska poháněla sv. Pavla,
tak že si přál, aby mohl zemříti a býti s Kristem.
V této lásce konal dílo apoštolské v Malé Asii
i v Macedonii, v Recku i v Italii, a zejména v Rímě.
V této lásce při slabém i chorém těle svém snášel
bezpočetná soužení pro milovaného Krista svého.
Pětkrát obdržel 40 ran bez jedné; třikráte byl
mrskán; jednou kamenován, tak že jako mrtvý
zůstal ležeti, pak ale od svých přátel opatrován,
zase oživl iozdravěl, a na novo pro Spasitele ho
roval, žalařován byl, na moři tonul, od falešných
přátel nátisky snášel, až po dvacetiletém apošto
lování poslední oběť řinesl: totiž hlavu svou pod
meč katův sklonil. (Š), jaká to láska ku Kristu

Pánu!

Avšak sv. Pavel nemiloval toliko Pána ]ežíše:
ale pro Něho miloval i všechny lidi, a činil jim
proto dobře, kde jen mohl; a sice netoliko přá
telům svým, ale i úhlavním škůdcům svým. Neboť
kdo že byli ti, kteříž jemu neustálé příkoří činili,
a o život jeho stáli? Byli to zaslepení židé, ne
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přátelé Kristovi. A hlel Tyto nejukrutnější ne
přátele své sv. Pavel láskou dokonalou miluje tak,
že velkodušně dí: »Pravduť pravím (vám) vKristu...
žeť mám veliký zármutek a ustavičnou bolest_
v srdci svém. Nebo žádal jsem já sám zavrženým
býti od Krista pro bratry své.: (Řím. 9, 1—3).
Hrozne to slovo! Pavel, ]enž Krista Pána láskou
nejhoroucnější miluje, a nižádné oběti pro Něho
se tedy neleká, a z lásky k Němu i umříti si žádá:
zasloužené u Něho koruny odplaty by se odřekl,
kdyby tak ku spasení dopomoci mohl ——
komu?
Zaslepeným a ukrutným nepřátelům svým! ó, jaká
to láska! jak podobná lásce Spasitelově, Jenž na
kříži za vrahy Své prosí slovy: »Otče, odpust
jim, neboť nevědí, co činila
Čemu se tedy dnes více diviti: skalopevné
víře Petrově, anebo nezdolné lásce Pavlově?
Uvažujme o obou, a učiňmež pevné předse
vzetí, že i my věrně státi budeme při učení je
žíše Krista, jak nám je neomylná Církev kato
lická, na sv. Petru jako na skále zbudovaná, vy
kládá, ježto Bůh nejsvětější nemůže nás klamati.
Učiňmež ale i to předsevzetí, že jako sv. Pavel
u víře té budeme Bohu věrně sloužiti, i když na
nás odporných obětí bude žádati, abychom tak,
ctností sv. knížat apoštolských věrně následujíce,
dokonalými křesťany se stali, a jednou po bojích
tohoto života 11vítězoslávě v nebesích s nimi na
věky spojeni byli. Amen.
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Na slavnost sv. Anny.
Konáme dnes památku sv. Anny, báby Krista
Pána. jest ustálený zvyk umělců, že ji na obrazích
představují jakožto sedící starou ženu, mající na
klíně svém rozvinutou knihu, jakých bylo za její
doby užíváno; z kteréžto knihy vykládá slova ži
vota útlé dcerušce své Marii, vedle ní stojící.
Krásný to obrázek matky a dítěte ! Obrázek štěstí
matčina, a andělské nevinnosti dítěte.
1. Aně, šťastnou byla su. Anna!
U židů považováno bylo za hanb'u, ba za
znamení hněvu Božího, jestliže která žena vdaná
zůstala neplodnou. Poněvadž byla sv. Anna až
do vysokého věku neplodnou, musila proto často
snášeti potupy se strany sousedek, ba posměchy
i vlastních služebných. I trápila se tím více, čím
zbožněji žila, a Bohu se svým manželem ]oa
chymem sloužiti se snažila, že jí Bůh požehnání
Svého nedopřával.
Cím delší a větší byla tedy žalost její pro
nezaviněnou neplodnost: tím větší byla pak radost
její, když u vysokém věku, kdy dle lidského počtu
dítka více nadíti se nemohla, počala, a stala se

matkou dítěte. A jakého dítěte!
Tak krásným a: milým posud nebylo žádné
dítě v Israeli, jako Maria, kterou sám anděl Páně
pozdravil jakožto »milosti plnouc. Tak vznešeným
“a vzácným nebylo posud žádné dítě lidské, jako
Maria, »bez hříchu prvopočátečného počatá !:
A proto také tak požehnanou a milostiplnou ne
byla posud žádná matka, jako sv. Anna, jež Marii,
tento div milosti Boží, nazývala dcerou svou.
S narozením Panny Marie vzešla světu nová
hvězda, jitřenka spasení; a svaté matce její Anně
Bůh zajisté nezakryl, k jakým věcem “velikým
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povolána i stvořena jest dcera její Maria. Proto
také krásně napsal sv.Jan Damascenský: »Blaho
slavena jsi, svatá Anno; ba, třikrát blahoslavena
jsi, svatá matko přeblahoslaveného dítěte Marie,
jež již skrze jméno své jestiť úctyhodná, an z ní
vypučel květ života; a jejíž panenská plodnost jest
jedinou v celém světě.:
Ba, blahoslavená matka takovéhoto dítěte!
Kdo popíše s důstatek její radost i rozkoš, když
dítko takové, na Bohu vyprošené, po tolika letech
zármutku přijala na lokty své, když je s mateř
skou něžností celovala, když pak tajemství Boží

s ním sdělovala!
Ponořujme se v rozjímání do tohoto štěstí,
a pozorujme, jak často stali jsme se i my štast
nými skrze přeblahoslavenou. Pannu Marii, ježto
není slýcháno, aby se byl k ní kdo o pomoc
uchýlil, a oslyšen býval. Ona jest útočištěm hříš
níků, potěšením zarmoucených, uzdravením ne
mocných, pomocnicí ve všech našich potřebách!
2. jestli ale se sv. Annou skrze přeblaho
slavenou Pannu Marii štastnými býváme: učmež
se také od téže světice pro štěstí své oběti při
nášeti. Svatá Anna zajisté přešťastnou byla skrze
"dcerušku svou; ale pro ní také přinášela oběti!
Představme si kupce, že by se vydal na da
leké a nebezpečné cesty; a tam že by po dlouhá
léta s velikým namáháním hleděl získati poklad.
Ale sotva by ho nabyl, a z něho těšiti se začal,
nařídil by král, aby mu ho vydal. Zdaliž upo
slechne bez oběti? Zdaliž rozloučí se s pokladem
bez bolesti?
Vzpomeňme si, co se přihodilo arciotci Abra
hamovi. Ve vysokém stáří dočkal se teprve zá
konného syna Isaka. A když týž vyrůstaje, začal
otci milejším býti, nežli všechno jeho veliké bo
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hatství, a všecky ostatní věci na světě, uslyšel
rozkaz Páně: Právě tohoto jediného, nade vše
milého syna Isaka odvedeš na horu Moria; tam
zřídíš oltář, na něm Isaka zabiješ, a přineseš v oběť
zápalnou! Jaká bolest sevřela asi srdce Abraha
movol Boha miloval ovšem více, nežli sebe;
a proto také bez rozmýšlení chystal se vyplniti
vůli Jeho. Ipřipraviv všechno, již již vztahoval
meč, aby syna tolik milovaného na oltáři zabil,
když uslyšel slova: Nevztahuj ruky své na pa
cholel „ Zkoumal jsem, pouze poslušnost i lásku
tvou. Ze jsi obstál, požehnám tobě i potomkům
tvým, jichž bude jako písku na břehu mořském;
a z nich vyjde slíbený Spasitel světa.
A podobně dělo se sv. Anně. Sotva se způ
sobem zázračným matkou přeblaboslavené Panny
stala, a z dokonalostí jejich radovati se začala, tu
již musila se ji k rozkazu Božímu zase odříci, a
radosti své Bohu v oběť přinésti! Uvedla tedy
dcerušku svou do chrámu, a tam ji Bohu oběto
vala, aby_tam nadále žila jako panna Bohu za
svěcená. Cím více sv. Anna dcerušku svou milo
vala, tím větší byla ovšem i oběť její, když se jí
odříci musila.
Učme se z příkladu toho svatou Annu ná
sledovati. Není věru spasitelnějšího slova nad
»oběťc. Bůh Otec přinesl nám v oběť vlastního
Syna Svého, abychom po pádu prarodičů svých
v ráji, spasení býti mohli. Bůh Syn přinesl nám
v oběť slávu Otce Svého, stal se nám podobným,
bidným člověkem, aby bídy naše mohl na Sebe
vzíti, a v ponížení nejvyšším nás vykoupiti.
A dle příkladu Božských Osob neznali také
tisícové svatých a Světic Božích rozkoše vyšší,
nežli přinášeti oběti z lásky k" Bohu. I žili._pře
mnozí po 50 i 100 let v tuhém strádání na poušti;
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jiní volili po celý život svůj Bohu v oběť přiná
šeti svobodu svou, a žili a žijí v poslušnosti, chu
době a čistotě v klášteřích; jiní každodenně při
nášejí Bohu v obět žádosti své, a slouží ]emu
s namáháním v dílnách i na poli, při vyučování
mládeže aneb obsluze nemocných, jakožto svědo
mití úředníci, spolehliví dělníci, věrní služebníci,
řádní křesťané.

K takovéto obětavosti pro Boha napomíná
nás také svv.apoštol národů v listě k Rímanům,
když píše (Rím. 12, l): »Protož prosím vás, bratři,
skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá
(samy sebe) v oběť živou, svatou, Bohu libouic
K takovým a podobným 'obětem buďmež,
rozmili v Kristu! ochotni i my, když všeliká po
kušení na „nás doléhati začínají. Stavme si na oči
oběť sv. Anny, svatých a světic Božích, horli
vých duchovních i světských služebníků Božích;
a berme si z obětí jejich příčinu, abychom i my
skrze zapírání žádostí svých Bohu věrně slou
žili; pobožnosti své vzorně konali; při nejsvětější
oběti, přijímání svátostí a poslouchání slova Bo
žího horlivými byli; tak Bohu upřímnou lásku
osvědčovali; tak za lásku svou i lásky Boží hod
nými i účastnými se stali, a v lásce té také s Bohem,
se sv. Annou; i s celým dvorstvem nebeským po
celou věčnost spojeni byli. Amen.
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Na neděli dvanáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Často pozorujeme

v přírodě, že čím pě—

knější jablíčko na stromě vyrůstá, tím spíše od
hmyzu ohlodáno bývá. A podobně čím dokona
lejším který člověk bývá, tím více od jizlivých
jazyků trpívá.
Tak dělo se i svatému učiteli národů, Pavlovi.
Nesmírných prací podnikl na rozšíření sv. evan
gelia, žil bez úhony, a proto přece neušel trpkým
pomluvám utrhačných jazyků! Minulou nedělipo
věděl jsem, kterak se musil ve zvláštní epištole
ku Korintským hájiti proti těm, kdož učení jeho
o budoucím všech nás vzkříšení převrátiti chtěli;
a k dnešní, druhé epištole ku Korintským, pří—
činu zavdalo zlehčování úřadu jeho apoštolského,
jakoby on daleko stál za kněžstvím starozákonním.
Proto vytkl sv. apoštol rozdíl mezi Zákonem Starým
i Novým, a ukázal: oč Zákon Nový výše stojí nežli
Starý, o tolik že i posluhování dle Zákona No
vého výše stojí, než ono dle Zákona židovského;
a že tedyidůstoinost jeho apoštolská vysoko stojí
nad kněžstvím Zákona Starého.
Naučení ta platí i nám, ježto i mezi námi
žije přemnoho lidí, kteří úřad apoštolský i kněžský
až i s ďábelskou záští pronásledují, a duchoven
stvo od papeže přes biskupy až k nejposlednějšímu
kaplanu v horách co nejhanebněji pomlouvají.
2. Svatý apoštol píše:
»Bratři ! Daufa'm' takové máme skrze Krz'sfa
& Balm; ne že byc/zam dostatečm' byli myslzti
něco sami ze sebe, jakožto sami ze sebe; ale do
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statečnost naše jest z Boha, kterýž nás i způsob—
nýmz' učinil (být:) služebníky Nove/zo Zákona.:
Smysl slov těch jest: já jsem vás svým při
činěním ku víře Kristově obrátil; jestli ale tomu
tak, pak zajisté jsem způsobilým, pro čest Boží
pracovati. Avšak zásluh nepřičítám z toho sobě,
jako bych o svých silách byl mohl něco užiteč
ného a Bohu libého učiniti: ale čest a dík za to
vzdávám Bohu, Jenž mi k tomu dílu patřičných
milostí popřál.
A podobně máme imy vše ke cti Boží obra—
ceti, jestli se nám některá práce naše daří; ne ale
důvtipu a rozumu svému, opatrnosti a pilnosti své
přičítatil Jde/ti dobře řemeslo? Rozvaž, že Bůh to
byl, Jenž ti sil duševních i tělesných ku dílu tvému
dal, a příležitostí k osvědčení jich poskytli Uro
dilo se tina polích iv sadě? Věz, že Bůh plodné
síly v přírodě uložil, jasno sluneční a vláhu země
v čas poslall Zvedly se ti dítky tvoje? Nezapo
mínej, že Bůh dobrá vnuknutí jim dával, a anděla
strážného jim poslal. Ba v pravdě, byt ijsme
v čemkoli se přičiňovali, bez pomoci Boží v ničem
ničeho nedokážeme! jemu tedy ze všeho patří
čest a sláva a díkůčinění.
3. To předeslav, udává sv. apoštol rozdíl
mezi Zákonem Starým a Zákonem Novým, an

píše:
Bůh učinil nás služebníky zákona, ne onoho
:litery, ale (zákona)
duc/z obžz'vuje.:

duc/za; nebo lz'tem zabzý'z',
'

To znamená: Starý Zákon, jehož obřízku
vám nepřátelé moji vnucovati chtějí, jest pouhou
literou, čili měl doslovně býti plněn. Zákon ten
zabíjí, poněvadž ukazuje sice, co jest vůlí Boží;
ale neposkytuje těm, kdož se proti ní provinili,
nižádného prostředku, aby se sBohem opět usmí
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řili; vyslovuje jen ortel smrti na hříšníkyn Proto
tedy »litera Zákona Starého zabíjí.<
Zákon Nový nazývá ale sv. apoštol »zákonem
duchac, poněvadž nejen vůli Boží, jak nám ji
Sám Syn Boží vyložil, spolehlivě vykládá: ale také
má ve svátostech důstatečných prostředků, aby
toho, jenž se proti vůli Boží byl provinil, mohl
s Bohem opět usmířiti, a i pro zásluhy ježíše
Krista i života věčnéhojakožto upřímného kajicníka
účastným učiniti. A proto o Zákonu Novém dí
sv. apoštol, že týž Zákon čili »duch oživuje.:
4. A když takto sv. Pavel rozdíl mezi Zá
kony vytkl, poukázal pak i k rozlzěné ceně po
sluhování dle Zákonů těch, a tudíž i ku vzneše
nosti úřadu svého novozákonného, apoštolského.
Píše dále:
»fřestlz'žepak poslu/zavání smrti (skrze Starý
Zákon), lz'temmi vyryte' na kamenech, byla ve slávě,
tak 'že nemo/zlí synove' z'smelštz' patřitz' ve tvář
Mojžíšovu pro slávu jeho obličeje, kteráž pomíjí :
kterakž nebude poslu/zavání Duc/za více ve slávě £:
Smysl těchto temných slov jest: Zákon Starý
dal Bůh na hoře Sinai za blesku a hrozného
hřmění. Mojžíš vystoupil pak k Bohu na horu,
pobyl tam po 40 dnů a nocí, kdež ničeho nejedl
ani nepil, a tedy dokonale se postil; a pak ob- _
držel desatero na dvou kamenných deskách,
prstem Božím vyryté. Když pak s hory té s de—
saterem v rukou se vracel, zářila tvář jeho ta
kovou nebeskou jasností, že židé nemohli mu ve
tvář hleděti. Jestliže ale Bůh již tento Svůj Zákon,
jenž k smrti odsuzoval, takto oslavil: čím větší
slávy zasluhuje teprv Zákon Nový, Zákon, jenž
obživuje?

Sv. apoštol proto dokládá:

";

»Nebajestliže poslu/zování (k) odsouzeníjest
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sla'va ,(čili tolik slavné): mnohem více rozhojňuje
se % slávě poslu/zavání (ku) spravedlnosti,< totiž
skrze Zákon Nový.
Jestliže ale Zákon Nový nad Zákon Starý
tolik vyniká jako život nad smrt: pak i poslu
hování dle téhož Nového Zákona čili apoštolo—
vání jest svrchovanou měrou úcty hodné.
5. Slova tato týkají se tedy netoliko protiv
níků sv. Pavla, ale i falešných proroků nynějších,
kteří, sami jsouce víry prázdní, služebníky Církve
všemožnou potupou zahrnují, aby je o důvěru
11 lidu oloupili, a pak i lidu svaté náboženství
znechutiti i uloupiti mohli.
již cit přirozený pudí jednoho každého z nás,
abychom v úctě měli lidi, kteříž nás jakémukoli
umění učí. Kdo může vás ale lepšímu umění na
učiti, nežli je svaté náboženství, jež ducha vzdě—
lává; obraz Boží, v něm vtisknutý, zdokonaluje;
ducha Bohu vždy podobnějším činí? Vážíte-li si
právem. člověka, jenž vás učí řemeslu, umění,

„orbě anebo čemukoli užitečnému, pozemskému:
máte si tím více vážiti lidí, kteříž vás učí umění
nebeskému, kteříž vás učí zjednati si živobytí po
celou věčnost blažené!
Proto také všichni věrní katolíci duchovních
svých vždy velice si vážili. Svatý Václav příkladně
sám rád připravoval knězi dary obětní, a sloužil
jemu při oltáři. Také netrpěl, aby kdo duchov
ních bez trestu urážeti směl. Uděloval jim také
hojné dary, aby mohli vedle slova Božího udí—
let-i i darů hmotných, a tak snáze přístup si zje

dnati k srdcím lidským.
Svatý Antonín, poustevník, vyznamenával se
velikou moudrostí a osviceností od Boha, tak že
se stal rádcem i knížat a králů. Týž měl ale kněze
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v takové vážnosti, že, když některého potkal, po
žehnání od něho na kolenou si vyžadoval.
Když císaři Konstantinovi poslali lidé zlí ně
jaké žaloby na biskupy a kněze, v říši jeho ži
jící, on jich ani nepřečetl, ale do ohně vhodil,
řka: »Nesluší se, abych já posuzoval ty, od
nichž sám mám býti souzen. A kdybych i sám
spatřil kněze opravdu hřešiti, svým císařským
pláštěm bych ho přikryl, aby lid o chybě jeho
nezvěděl a pro ni se.—.nepohoršil.<

6 Ba v pravdě! Spasitel dí: Co jste učinili
jednomu z nejmenších, a tedy co jste učinili do
brého anebo zlého třebas nejposlednějšímu knězi,
to samé učinili jste i Mně! Při jiné příležitosti
řekl Spasitel učenníkům Svým: >Kdo vás slyší,
Mne slyší; kdo vámi pohrdá, Mnou pohrdá; kdo
pak pohrdá Mnou, pohrdá i Tím, který Mne
poslal.: A apoštol jeho proto nabádá: »Tak jeden
každý o nás smýšlej, jako o služebnících Božích,
a rozdavačích tajemství i milostí Božíchn (I. Kor.
4, 1.) Kdo vyslancem královským pohrdá, ikrále
uráží, jenž ho byl vyslal!

Tedy\ kněze pro důstojnost jeho ctětel
Chybil-li by, jsa křehkým člověkem a ne an
dělem, proto ho neposuzujte ani neodsuzujte!
Praví-li Spasitel: Nesudte, abyste nebyli souzeni:
praví to v prvé řadě o nespravedlivém posuzo—
vání kněží, náměstků Svých. Tedy nesudte kněze,
ale sudte samy sebe, abyste nebyli jednou sou—
zeni i odsouzeni; ale jako věrní vyznavači víry
]ežíše Krista a ctitelé jeho i sluhů Jeho mezi
věrné připočtěni v nebesích. Amen.

iannn roku církevního.
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II.

Výklad evangelia.
1. Dnešní svaté evangelium uvádí nám na
mysl pravdu vysoce důležitou, o které bychom
neměli nikdy přestati uvažovati ; pravdu — a smrtí.
Pocestný, četl jsem, vydal se na cestu z je
rusalema. Kdybychom se ho byli zeptali: Kam
pospíchášř Byl by odpověděl : Do ]ericha. A zatím
spěchal na smrt! Neboť přgpadli ho loupežníci,
oloupili a polomrtvého zanechali; i byl by zajisté
nadobro zhynul, kdyby se ho nebyl ujal onen
milosrdný Samaritán.
A tento pocestný představuje věrný obraz
našeho života. Cesta jeho naznačuje život náš,
v němž kráčíme smrti vstříc. Loupežníci, kteří ho
přepadli, označují rozličná nebezpečí života našeho.
Všichni nosíme zárodek smrti v sobě; a všichni
také zemřeme.
Jsou na světě lidi, kteří o sobě tvrdí, že ni
čemu nevěří; a prohlašují, že celé náboženství,
byť i—sebe více ze zjevení Božího, z dějin i ze

zkušenosti lidské bylo prokázáno, přece prý jest
pouhým výmyslem kněží. Ale jedné pravdy přece
popříti nemohou; a ta jest: zemru/ Jsou advo
káti na světě, kteří každý paragraf dovedou zvrá
titi — vždyť jsou paragrafy dole i nahoře stejně
stočeny! — a učiní z práva bezpráví; a z člo
věka nešlechetného a ohavníka bídného učiní —
člověka poctivce a úctyhodného! Ale jednoho
paragrafu nedovede ani ten nejdrbanější advokát
odhádati; a paragraf ten zní: »Smrtí zemřeš!
Prach jsi, a v prach se opět obrátíš!<
2. e zemřeme, je tedy naprosto jistým; ale
i druhá pravda jest naprosto jistou, a sice ta:
nevím, ledy zemrul
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Jen některým světcům oznámil Bůh den
smrti za odměnu jich hrdinného života; my
všichni ostatní musíme doznati: Nevím ani dne
ani hodiny, kdy mne Bůh povolá!
jest—li ale tomu tak, že jistě zemru,

a na

prosto nevím, kdy zemru; a jestliže na šťastné
či nešťastné smrti závisí má celá šťastná či ne
šťastná věčnost: následuje z toho, že je to mou
nejsvětější povinností, abych se na smrt šťastnou
vždy připravoval, a „tak si štěstí věčného zasloužil.
Proto také tak často Spasitel na tuto povinnost
upozorňoval a říkal: »Smrt _přijde jako zloděj
v noci,< to jest: z nenadání. »Bděte a modlete
se; nebot nevíte ani dne ani hodiny!: Také vy
pravoval podobenství o desíti pannách. Všecky
nazývá pannami; všechny čekaly na ženicha, až
přijde se slávou do domu svého; a přece jen po
lovička jich vešla ve slávu jeho. Proč? Byly pan
nami; to jest: varovaly se poskvrnění; ale ne
dostávalo se jim oleje v lampách; to jest: ne
dbaly nashromážditi si dobrých skutků skrze
pobožnosti, zapírání sebe, almužny bližním pro
kazované; a proto musily uslyšeti hrozný výrok
u dveří zavřených: »Neznám váslc
I přichází smrt náhlá a nenadálá netoliko na
ty, kdo jdouce po ulici, náhle k zemi klesají a
umírají: ale smrtí náhlou umírají přečasto i ti,
kteří po dlouhou dobu stonali. A sice proto, že
domácí v ukrutné lásce — lze-li to láskou na
zývati! — stále je konejšili, že ještě budou zdrávi;
a byli jim tak na překážku, aby se dali v čas
svátostmi zaopatřiti, _aby náležitého pořádku
s Bohem, s bližními i se samými sebou učinili.
Aby prý se připomínáním smrti na chvilku ne
zarmoutili, pomohli jim přátelé jejich do pekla,
aby se tam rmoutili i trápili věčně! Neboť ortel

.
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Páně jest neodolatelný, věčný! Kdo ve hříchu
smrtelném umírá, pokání na věčnosti neučiní
nikdy; a proto také ve slávu Páně nevejde
nikdy.
3. »O, kdybychom věděli, kdy zemřeme : jak

bychom byli šťastnými, když bychom se mohli
na blaženou smrt připraviti,c vzdychají mnozí.
je to ale na pravdě, kdybychom den a ho
dinu smrti své věděli, že bychom také lépe na
smrt se připravovali?
Nižádnou měrou ! Neboť spravedlivémunetřeba
toho věděti, poněvadž jest vždy ochoten, Bohu
věrně sloužiti; jinak by v pravdě spravedlivým
nebyl. Co by ale činil hříšník? Nyní, když neví
hodiny smrti své, a ví, že po nejbližším provinění
může ho Bůh uvrci do pekelného ohně, neostýchá
a nebojí se Boha urážeti! Co by teprve činil,
kdyby věděl, že bude ještě 10, 20 i 50 roků žíti?
Zdali by po celou tu dobu pomyslil na pokání?
Hýří li nyní, hýřil by ještě více!
A pak nesmíme zapomínati, že ke každému
dílu bohulibému, tedy i ku pokání, naprosto za
potřebí jest pomoci či milosti Boží, kterou Bůh
dáti není povinen nikomu, a nejméně tomu, který
Ho každodenním hřešením hrozně uráží, a dobrotu
jeho hanebným nevděkem splácí. jestliže tedy
Bůh hříšníkovi z trestu za jeho nešlechetnosti po—
sléze odepře milosti ku pokání, které tolikrát ne
hodným se ukázal: jak že by mohl pak hříšník
pokání učiniti na konci života svého, aby spasení

došel?
Tedy není na pravdě, že, kdyby hříšník ho

dinu smrti své znal, že by se na šťastnou smrt
lépe připravil. Ofny a Finees, synové Heliho, dobře
věděli o trestu, kterým jim Bůh pro jejich ne
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šlechetnosti při obětích v chrámě hrozil ; ale proto
přece života svého nenapravili, až v boji zahynuli.
4. Ze nevíme ani dne ani hodiny smrti své,
jestit velikou milostí od Balm. Neboť nic nemůže
rozbouřených vášní a divokých náruživostí, v člo
věku se ozývajících, více zkrotiti i utlumiti, jako
památka na smrt, na smrt jistou a nenadálou.
Proto mělo by státi napsáno nad každými dveřmi
do divadtl, tančíren, hospod a jiných místností
zábavy: »Ustanoveno jest člověku, že zemře,
a pak následuje soud.<< I u každé zpovědnice
mělo by státi: »Prach jsi, a v prach se opět
obrátíšlc A proto mluv upřímně, zkroušeně, po
korně; kdo ví, zdali nezpovídáš se naposled?
Neoklameš zamlčením hříchu kněze, ale sebe;
neboť jsi-li neupřímným, dopouštíš se k ostatním
hříchům, kterých se nezbavuješ, hříchu nového,
hrozného: svatokrádeže!
>Pomni, člověče, že zemřeš, a na věky ne
zhřešíš,c tvrdi mudrc v Písmě svatém; a já do
dávám: »Nezhřešíš; a zhřešil-li jsi, upřímným
vyznáním u nohou kněze, jenž- ve zpovědnici jest
na místě vševědoucího Boha, s Bohem se smíříš,
a hříchů svých v čas napravíš.<
5. Pamatujme rádi i za mládí i za -zdraví na
smrt, že přijde jistě a z nenadání; a když se pak
v pravdě blížiti bude, nebude nám protivnou, ale
milou tak, jako milou jest těžce pracujícímu děl—
níku zpráva: Pojď, služebníče věrný; zanech lo

poty; obdržíš odplatu přebohatou!
Tak činíval proslavený arcivévoda rakouský
Karel, jehož památná socha stojí před císařským
hradem ve Vídni na památku jeho slavných bojů
s císařem Napoleonem I. Týž pamatoval rád na
smrt, které také v bojích tak často hleděl vstříc;
a obávaje se, aby snad přátelé jeho se neostý—
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chali na přicházející smrt ho upamatovati, míval
u sebe zpovědníka svého, a toho prosil takto:
»Důstojný pane, aspoň vy mi buďte opravdovým
přítelem. Hle, stáří na mne dolehlo, a cítím, že
sil mi ubývá. Až poznáte, že to jde se mnou do
konce, jen 'velte: Arcivévodol Nepřítel, smrt
přichází; jí vstříc — pochod lc A když později
kněz oproti smrti skutečně velel ku pochodu, arci
vévoda s největší zkroušeností naposled se vyzpo
vídal, Tělem Páně i svatým pomazáním posílil,
a pak s myslí klidnou duši svou Bohu odevzdal.
Kolikrátkoli u večer do postele se ukládáme,
pamatujme na hrob, do něhož budeme uloženi;
tak se hříchů snáze uchováme, spáchaných v čas
napravíme, s horlivostí Bohu sloužiti budeme;
a pak poslední hodina tohoto pozemského života
stane se první naši v přeblaženém __životěvěčném.

Amen.

Na neděli třináctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Od počátku pokolení lidského nepřestává
ďábel zasévati koukol bludův a lži do pšenice
slova Božího. Již prvním rodičům řekl oproti zá
kazu Božímu: :jen jezte ovoce zapovězené; bu—
dete jako bohové; nezemřete.: Koukol nevěry a
pověr rozsévá skrze náhončí své i mezi námi;
koukol bludů rozséval skrze židy i u Galatských,
jež byl sv. Pavel Kristu získal.
Když sv. apoštol Galatské opustil, aby jinde
poslání své konal, snažili se židé nově obrácené
Galatské u víře svaté zmásti tím, že jim nákazo
vali, aby i předpisy židovské 0 obřízce a o jiných
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starozákonných obřadech zachovávali. Sv. Pavel,
dověděv se otom, napsal Galatským list, v němž
mimo jiné vykládá, že Starý Zákon jest ve pří
čině svých obřadů, jež jen k budoucímu Mesiáši
poukazovaly, dokonale zrušen, když Mesiáš sku
tečně již na svět byl přišel; a že nyní ničeho
více netřeba, leč věrně přidržovati se tohoto Me
siáše, jímž jest Kristus Pán. I píše takto:
\
»Bratřz'! Abrahamovi vyřčenajsou zaslíbení
i semenz'(čili potomku) jeho. Nedí (Písmo): »! se
menům,c jako () mnohých; ale (mluví) jako o je
dnom: »! semena tve'znzm »Yenž jest lí'rístns.<
Smysl slov těch jest: Bůh, chtěje poslušnost
i oddanost arciotce Abrahama zkoumati, velel
jemu, aby Mu jediného dědice svého Isáka při
nesl v oběť zápalnou. A když Abraham již již
syna svého na oltáři připraveném zabíti chtěl,
spokojil se Bůh s vůlí jeho a prohlásil, že za tako
vouto věrnost jeho odmění ho hlavně tím, že po
kolení jeho nad míru rozmnoží ; a pak že z je
dnoho potomka jeho požehnání i spasení nabudou
všichni národové. Tedy ne skrze celý národ,
z Abrahama povstalý, ale jen skrze jednoho po
tomka tohoto národa, jímž jest Kristus Pán, že
požehnání dojdou všichni národové; a skrze Toho
jediného že přichází spasení na svět: a ne skrze
plnění obřadů starozákonných.
2. Výrok tento ještě důkladněji vykládá ná—
sledujícími slovy:
»Tata pravím.- Za'bon, kterýž po 430 letech
da'n jest (lidu židovskému na hoře Sinai) neruší
smlouvy od Boha stvrzene' (Abrahamovi), aby to
zaslíbení (o Mesiáši) zničil. Nebo jestliže by ze
zákona (Mojžíšova) měla příjíti dědictví (čili spa
sení :) nebylo by spasení to více ze zaslíbení (Abra
hamovi od Boha učiněného; kdežto) Bůh dědictví
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(čili spasení) daroval ne dle zákona, ale skrze
Své zaslíbení.:
4
Smysl slov t_ěchjest: Bůh učinil Abrahamovi
přípověď, že skrze jednoho potomka jeho stane se
spasení všem národům. jestliže ani počestní lidé
smluv náležitě učiněných neruší: může tím méně
přípovědi Své zrušiti nejsvětější Bůh. Zákon ob—
řadní ale dal Bůh židům teprve po staletích na
hoře Sinai, a sice jakožto přípravu na Mesiáše;
tedy nikoliv k tomu, aby spasení účastným se
stal teprve ten, kdo by obřadů, zákonem tím
předepsaných, náležitě zachovával. Spaseným

může se státi jedenkaždý jen skrze Krista Pána,
jakožto potomka Abrahamova; a sice skrze Něho
Samojediného, jak byl Bůh slíbil. '
3. Jestliže ale Kristus Pán jest dle učení apo
štolského tím jediným, ]enž nám cestu ku spa
sení ukazuje: pak falešnými i podvodnými učiteli
jsou všichni ti, kdož jiné učení hlásají,'než které
nám vykládal Kristus Pán.
Nabízejí nyní mnozí svou »moudrostc bez
Krista ; ale počátek vší moudrosti jest bázeň Boží;
a kdo neučí bázniBoži, toho moudrost jest svrcho
vanou pošetilostí a bláznovstvím.
'
]sou nyní učitelé, kteří klamné tvrdí, že chtějí
lid »osvěcovatic ; ale Spasitel dí: »fřá jsem světlo
světa.c Učí-li tedy kdo proti Kristu, učí tmě,
a jest v pravdě sám tmářem a falešným učitelem.
I nejsou tedy tmáři, nýbrž v pravdě osvícení
všichni ti, kdož Světla světa se přidržuji, aby jim
jednou i světlo v nebi svítilo.
Falešnými i podvodnými jsou všichni učitelé
takovi, kdož učí, o duši se nestarati a jen peněz
i statků hromaditi, jež smrt zase všem náhle od
nímá. Neboť >co platno člověku, kdyby celý
svět získal, a při tom na duši své škodu trpělřc
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4. Vyloživ takto sv. Pavel, že není v nikom
spasení, leč v Kristu Ježíši, jak byl Bůh Abraha
movi předpověděl: odpovídá pak k některým nd
mz'tkdm, které snad odpůrci jeho mu činili, anebo
činiti by mohli.
Mohli říci: Když jest spasení skrze Krista,
a ne 'ze zachovávání zákona, k čemu tedy Bůh
zákon ten dal?
Sv. Pavel v odpověd píše:
»Což tedy zákon ? Pro přestupování přidán
jest, dokudž by nepřišla símě (čili Mesiáš), jemuž
(Bůh) zaslíbz'l.: (Zákon ten jest) zřízen (čili vydán)
skrze anděly v ruce prostředníka (totiž Mojžíše,
jenž zákon ten lidu zprostředkoval čili oznámil.
»Alec (tento Mojžíš jakožto) prostředník (zákona)
není jedna/za (t. j. nemohl zrušiti jednostranně
zaslíbení, Abrahamovi učiněného; neboť): Bůh
jest jeden (totiž: tentýž Bůh i Abrahamovi zaslí—
bení dal, i zákon Mojžíšův dal, a nemůže si tedy
odporovati).
Smysl slov těch jest: My říkáme »Mám lék
pro kašel, chrapotc; ale nemyslíme, abychom, léku
toho užívajíce, kašel nebo chrapot dostali, ale
abychom se jich zbavili. Měli bychom tedy správ—
něji říkati: Mám lék proti kašli, chrapotu. A po
dobně měla by slova sv. apoštola »zákon přidán
jest pro přestupování: správněji vyjádřena býti:
»zákon Mojžíšův přidán jest protz' přestupování
vůle Božíc, čili proto, abychom vůli Boží ze zá
kona toho snáze poznali, i chuti nabyli, ji nepře
stupovati, ale spíše plniti.
I byl zákon Mojžíšův platným jen do pří
chodu Mesiáše, na Nějž připravoval; a když Me—
siáš skutečně na svět přišel, stal se bezúčelným
i neplatným. A proto třeba ho odstraniti, jako se
odstraňuje lešení, když dům byl dohotoven.

_
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Neplatnými jsou ale ze zákóna Mojžíšova
toliko ony předpiSy obřadů, jež právě na Mesiáše
připravovaly: ne ale také Desatero Božích při
kázaní, jež jsou zákony přirozenými, do srdcí
našich od Boha vštípenými; a jež jen proto zvlášt
ního vyjádření a vyložení potřebovaly, poněvadž
rbzum lidský pro hřích prvních rodičů jest slabý
i zatemnělý, tak že si sám o sobě zákon přiro
zený ztěžka vykládá. O Desateru prohlásil zajisté
Spasitel, že nepřišel ho zrušit, ale zdokonalit.
Desatero i my musíme tedy věrně plniti,
chceme-li se zaslíbení Božích účastnými státi.
Mnozí ovšem říkávají: Netřeba mi přikázaní,
mám svůj rozum. Ale já pravím: Kdyby nám
stačil rozum, nebyl by Bůh přikázaní dal ; a nebyl
by Kristus Pán jich zdokonalit přišel. Bůh jest
právě naším Pánem, a my rádi či neradi jsme
pouzí sluhové jeho. Každý sluha ale jest povinen
říditi se ne rozumem svým,»ale vůlí pána svého;
a tak i my.
'
5. Však víme, jaké štěstí připravují lidem ti,
kdož jen rozumu svého užívati chtějí, a zákonem
Božím pohrdají. Není věru možno v takové spo
lečnosti šťastným býti, kde není úcty k rodičům
i představeným, kde nám stále ohrožují život

nebo zdraví, poctivěnabytý majetekičest. Aproto
pouhým výplodem ztřeštěného mozku jest ráj na
světě, jaký slibují socialisté bez zákona Božího.
Neboť jen v Desateru chraní Bůh poměr rodičů
k dítkám, a představených k poddaným přiká—
zaním čtvrtým. Slovo »nesesmilníšlc hájí počest
nost manželství; slovo »nezabiješh hájí nám zdraví
i život; »nepokradešh hájí nám majetek; a »ne
promluvíš křivého svědectví !: hájí nám čest. Ve
změte lidstvu tato přikázaní, a nastanev něm život
jako mezi divokými šelmami!
'!
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6. Zákon Boží sice cestu k nebi ukazuje, ale
spasení sám udíleti nemůže. Bůh nám však spa
sení udílí dle zaslíbení Svého skrze Krista Ježíše,
Jenž nám zjednal milosti, mocí jichž také věrně
plniti můžeme, co zákon Páně velí.
»Pz'sma zavřela všecko pod hřích,: praví
sv. apoštol, a chce tím říci, že zákon Páně přesně
vyznačuje, co se vůli Boží protiví a tedy hříchem
jest. Ale zároveň nám dává návod, jak bychom
podivuhodným cestám prozřetelnosti Boží se pod
robovali, jež nás tu skrze neštěstí, žalosti, ztrátu
jmění i cti ku pokání přivádí, abychom po bojích
tohoto života uslyšeti si zasloužili přeradostná
slova: »Pojď, služebníče věrný v radosti Pána
svého.: Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Ve dnešní epištole vykládá se, že od Boha
seslaným, od proroků dříve předpovídaným, Abra
hamovi slíbeným Prostředníkem mezi Bohem a
lidmi jest Kristus Pán. Svaté evangelium poslání
jeho dotvrzuje skrze divy a zázraky jeho, o nichž
vypravuje.
A takovým důkazem o nebeském poslání
Pána ježíše jest i dnešní vypravování o zázračném
uzdravení desíti mužů malomocných, Potkali se
s Ním, když na Svých obchůzkách ve svaté zemi
vcházel do jistého městečka. Sotva zočili Divo
tvorce, o Němž tolik chvály byli již uslyšeli, za
radovali se v srdcích svých, a vyjasnili se ve
zubožených tvářích svých, ježto se naplnili nadějí,
že, jako jiným slovem nebo doteknutím ku zdraví
pomohl, učiní i jim. A proto tedy, blíže k Němu
přistoupiti si netroufajíce, z daleka pozdvihli hlasů
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svých, a jali se pokorně prositi, řkouce: :]ežíši,
přikazateli (čili Pane a Mistře), smiluj se nad
námi!: A Pán vyslyšel pokorné prosby jejich, a
uzdravil je.
Zázračným uzdravením tímto neprokázal Spa
sitel toliko poslání Svého s nebe: ale postavil nám
na oči celou řadu závažných pravd, o nichž ku
svému vzdělání a prospěchu budeme nyní uva
žovati.
2. Uvažujme tedy nejprve, co se to tím mala
macmstm'm vyrozumz'z/a' P

Malomocenství bylo i jest posud nemocí
hroznou, jež způsobem příšerným ponenáhlu tělo
lidské, mistrně to dílo Boha Stvořitele, zohavuje,
až je úplně zahubí.
Kdo byl malomocenstvím nakažen, tomu
počne se kůže naplňovati boulemi, jež ji znešva
řují, a jsou jako ohniska, z nichž krutá palčivost
sužuje ubožáka nakaženého dnem i nocí. Když
boule propukají, vychází z nich hnis, jenž vydává
zápach nesnesitelný. Rány po boulích se více ne
zaceluji, ale hniloba rozšiřuje se od nich na po
vrchu těla dále, tak že ubožákovi ponenáhlu upa
dají prsty na rukou i nohou, odpadají lalůčky
ušní, nos a jiné části těla, a oči vytékají. Takto
jest malomocný jako mrtvolou ještě zaživa, pokud
ho smrt z utrpení jeho nevysvobodí.
Ze malomocenství jest nakažlivé, byli ubožáci,
nemocí tou stížení, vyloučení ze společnosti zdra
vých lidí, a musili své bídné smrti jíti vstříc o sa
motě, bez útěchy, bez naděje, bez pomoci. Kdo
by se nezhrozil neštěstí tak velikého!
A přece, milí křesťané, jest na světě malo
mocenství ještě horší, nežli jest malomocenství
tělesné. je to malomocenství nesmrtelné duše.
Stává se ale duše lidská malomocnou, když 'upadla
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do smrtelného hříchu. Duše, hříchem smrtelným
poskvrněná, jest obyzdnější před očima Božíma,
nežli jest tělo nejhroznějším malomocenstvím sti
žené; ona svírá se krutějšími bolestmi, nežli může
malomocenství“ tělu způsobiti; a sice pod šlehy 
a výčitkami svědomí, jež jsou předobrazem muk
věčných v pekle.
A jestli malomocní na těle opuštění bývají
i od nejbližších příbuzných svých : hříchem
smrtelným zohavené duše lidské vyloučeny jsou,
a po smrti bez pokání na věky vyloučeny budou
ze společnosti s nejsvětějším Bohem, se svatými
anděly i svatými lidmi v nebi. Oč je tedy malo
mocenství duševní hroznější malomocenství těles
ného, jež, ač bolestné, přece jen nejdéle do smrti
těla trvá!
Považme, jak by nám asi bylo, kdybychom
za provinění svá odsouzeni byli k tomu, abychom
měli člověka, hrozným malomocenstvím tělesným
stiženého, objímati a líbati, abychom měli s ním
z jedné mísy jídati, a na jednom lůžku lehatiř
Kdo by se takového společenství nezhrozilř
Jestliže ale malomocenství tělesné jest nám tak
odporným: proč nelekáme se ještě více malo
mocenství duševního? Proč tedy odpíráme Bohu,
opravdovému, jedinému Pánu svému, tak často
povinné úcty a poslušnosti? Proč nebojíme se
bližnímu křivdy činiti na jeho životě i zdraví, či- '
stotě, majetku & cti? Proč spíše chceme hověti
nezřízeným žádostem svým, nežli pečovati o spásu
duše své?
3. Uvažme dále, kterak Pán 7ežíš malomocne'
uzdravil P
Sv. evangelium o tom vypravuje: »Kteréžto
když uzřel, řekl: Jděte -— a ukažte se kněžími
I stalo se, když šli, očištěni jsou.:
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Památné to jednání Páněl Ukázal—li, že jest
všemohoucím: mohl také uzdraveným naříditi,
aby beze všeho dalšího obtěžování sebe i kněží
vrátili se do společnosti lidské. Ale On odesílá je
ku kněžím, aby se dali od nich prohlédnouti, a
aby od nich obdrželi vysvědčení, že jsou v pravdě
uzdravení, že se tedy do společnosti zdravých
lidí navrátiti mohou, jakož i že předepsané oběti
na poděkování byli vykonali.
Proč to? Pán Ježíš chtěl ukázati, jak On
uctívá stav kněžský, řádně ustanovený, ač to bylo
jen kněžstvo Zákona Starého, a ač ono svatostí
právě nevynikalo, jak známo ze života Páně, na
plněného pronásledováním i se strany kněžstva;
a tedy jak máme teprve my u vážnosti a v ucti
vosti míti kněžstvo Jeho, kněžstvo Nového Zá
kona, a sprostředkovatele a služebníky nejvyšších
tajemství Božích!
Způsob ale, jakým Pán Ježíš malomocné dle
těla uzdravil, naznačuje nám, co my činiti máme,
chceme-li uzdravení býti od malomocenství du
ševního. Slovem »jdětec, jež řekl Pán ]ežíš malo
mocným, označuje první krok k nápravě. »jdětec
znamená tolik, co: opustíte dosavadní místo ne
moci; vzmužte se a učiňte pevné, nezvratné předse—
vzetí, že se hříchu zbavíte, a nadále vší příležitosti
ke hříchům novým varovati se budete; že opustíte
ty osoby, ta místa, ty zábavy, ty společnosti, jež
vám ku pádu byly.

Dále praví Spasitel malomocným: »Ukažte
se kněžz'mc; to znamená: poznavše bídný stav
duše své skrze horlivé zpytování svědomí svého:
odejděte ku kněžím Mým, a těm stav duší svých
objevte; čili upřímně, zkroušeně a úplně se vy
zpovídejte, a obdržíte od nich rozhřešení čili hří
chův odpuštění .; a tím iod malomocenství dušev
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ního uzdravení ; neboť Já jsem jim moc k tomu
dal, když jsem po Svém vzkříšení na ně dechl a
prohlásil: >Komu hříchy odpustíte, odpouštějí se
jim; a komu je zadržíte, zadržány jsou.:
Památno jest, že malomocní uzdravení byli
již na cestě ku kněžím, tedy' již tehdy, když uká
zali dobrou vůli, Pána Ježíše poslechnouti. A tak
stává se až posud, že někteří hříšníci ze zvláštní
milosti Boží nabývají odpuštění hříchů ještě před
rozhřešením kněze: když totiž z čisté, dokonalé
lásky k Bohu, ani na tresty ani na odměny od
Něho se neohlížejíce, jedině pro Něho Samého
lítostí nadpřirozenou, dokonalou hříchů svých želí, a
proto ochotni jsou všecko učiniti, jen aby lásky Boží
opět nabyli; a tedy i řádně se vyzpovídati, kdyby
jen kněze měli. Stává se tak kajícím hříšníkům
v cizích zemích, kde katolických kněží není; i u nás,
když kdo náhle onemocněl, a kněz hned po ruce
není. Kdo by ale neměl úmyslu se vyzpovídati,
ukazuje, že ani upřímné, bohulibé lítosti nemá,
a matně by se odpuštění hříchů svých nadál.
Neboť přímá a jistá cesta jest jen ta, kterou malo
mocným naznačuje Sama Pravda věčná: »Jděte,
& ukažte se kněžím lv

Konečně snažm se následovati ne devíti ne—
vděčníků, kteří za uzdravení ani nepoděkovali:
ale onoho vděčného Samaritána, jenž pro svou
vděčnost zajisté i od malomocenství duševního,
pro které i na těle trpěl, osvobozen byl. Skrze
vděčnost za všechna dobrodiní, jež Bůh duším
i tělům našim denně prokazuje, staneme se hod
nými nxilOstí Božích vždy nových a hojnějších, za
jichž pomoci hříchů se uchráníme, v dobrém pro
spějeme, a společnost s Bohem i se svatými přá
teli ]eho v nebi si zasloužíme. Amen.
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Na neděli čtrnáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Bůh stvořil prvního člověka tak, aby byl
z polovice Jeho andělem; aby Jemu tedy s duší
svou rozumně i svobodně sloužil, jako andělé
činí. Asdruhou polovicí,stělem, aby Jemu sloužil
nedobrovolně, jako činí země, z které vzat byl;
a sice tak, aby tělo Bohu čest vzdávalo pod po
slušenstvím ducha.
_
Když se chtěli první rodiče Bohu vyrovnati,
a proto ovo_cezapovězeného požili : pořádek tento
se zvrátil. Ze člověk vypověděl poslušnost Bohu,
vypověděly tělo jeho i příroda vůkol poslušnost
duchu jeho. Tělo postavilo se proti duchu, ano,
snaží se ducha ujařmiti i sobě poddaným učiniti.
Do nebe nedostaneme se ale, leč bychom
Bohu s duchem svým věrně sloužili. Kterak toho
při vzdorovitosti těla dokázatiř
O tom poučuje v dnešní epištole sv. Pavel
Galatské i nás, an píše:
»Bralřz'! Duchem choďte, a žádosti těla ne
vykonáte.<

To jest: napominám vás, abyste'se v životě
svém spravovali vnukáním Ducha svatého, Jenž
vás vybízí, abyste zákon Boží věrně plnili, a tedy
žádostem těla nepovolovali.
2. Proč bychom ale neměli žádostem těla
hověti? Vždyť přece jest tělo naše rovněž tvorem
Božím, jako náš duch! říkávají mnozí mudrlanti
za našich dnů.
A k tomu odpovídám: kdybychom posud
byli takovými, jakými byli Adam a Eva v ráji,
mohli bychom ovšem tělu ve všem po vůli býti,
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poněvadž ono by nikdy ničeho proti vůli Boží
nežádalo. Ale nyní jest rozpor mezi duchem i tělem
naším, jak píše sv. apoštol:
>Neb tělo žádá proti duc/zu, duo/z pak proti
tělu; neb ty se sobe' vespolek protim', abyste ne,
což byste chtěli, činili.:
Tělo žádá si tedy něčeho zcela jiného. než
duch. Kdybychom chtěli tedy chtíčům jeho uzdy
popustiti, musili bychom proti rozumu a svobodné
vůli duše své jednati.
Tělo naše podobá se lité šelmě. Ta, pokud
jest ve vazbách, může leccos užitečného pro nás
vykonati; když ji ale někdo vazeb zprostí, způ
sobí hrozné spousty. A tak i tělo může nám,
pokud ho v kázni udržujeme, při službě Boži pře
mnohým způsobem býti nápomocno; když mu
ale kdo uzdy popustí, může ono hrozné spousty
mravní způsobiti.
3. Kdo proti žádostem těla věrně bojuje,
dočká se hojně odplaty netoliko za hrobem, ale
již i zde na světě. Kterak? O tom svědčí svatý
Pavel slovy následujícími:
»Ýestlz'že pak duc/zem vedeni býváte, nejste
pod zákonem.<<

Slova ta ovšem neznamenají, že člověk dle
ducha žijící nemusí se na žádný zákon oblížeti:
nýbrž že nepodléhá trestům, jimiž zákon hříš
níkům vyhrožuje; a sice proto, že, kdo se vnu
kánim Ducha svatého vésti dávají, již činí to, co
Bůh chce.
To je ta pravá svoboda synů Božích, že v úctě
mají Boha, vrchnosti duchovní isvětské, a s ochotou
plní i veškeren zákon lidský, jenž zákonu Bož
skému na odpor není; a tak trestů báti se ne
musí, ale zasluhují odplatu na věčnosti.
Manna roku církevního.
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4. Kdo oproti tomu jde za cbtíči svého těla,
chtěje tedy míti svobodu těla, otročí svému tělu,
upadá do víru rozmanitých neřestí, a uvyká jim.
A že »zvyk je jako železná košilec, a tedy ne
snadno bývá změněn: člověk, žádostem těla svého
volné uzdy popouštěti uvyklý, nesnadno se na
praví; ba, posléze až s ďábelskou rozkoší jen ve
zlém si libuje.
Proto také píše dále svatý apoštol:
»Zjevm't'jsou pak skutkové těla, jež jsou :
smilstvz', nečistota, nestya'atost, ehlz'pnost, modlo
služba, čarování, nepřátelství, svárove', nenávisti,
hněvove', va'dy, růzm'oe, roty, závisti, vraždy,
opilství, obžerstvz' a těm podobne věci.:
Kdo tedy těla svého vedení ducha svého ne—
podřizuje, zhostí se ponenáhlu všeho přirozeného
studu; ničím mu nebývá ani panická anebo pa
nenská nevinnost, ani počestné manželství; ale
on kochá se jen jako ta němá tvář v kalužinách
hnusné rozkoše tělesné: ve. »smilství, nečistotě,
nestydatosti, chlípnosti.:
Kdo těla svého vedení ducha nepodrobuje,
nejí a nepije jen pro zachování života, z potřeby;
ale pro pouhou rozkoš: snižuje se pod němou
tvář, která, když potřeby své ukojila, jísti i píti
přestává. Mimo to, kdo se oddává »opilství a ob
žerství,< hubí si síly těla i duše, upadá do roz—

ličných nemocí, zbavuje se rozumu, vrhá se do
chudoby, stává se schopným'všeliké špatnosti.
Kdo těla svého vedení ducha nepodrobuje,
a tedy všem žádostem jeho uzdy popustil: pouští
uzdu také hněvu, chce míti všude a vždy na
vrchu, a vrhá se jako dravá šelma na každého,
u něhož odpor nachází. Tak ale ruší sousedstvo,
působí »nepřátelství, sváry, nenávisti, hněvy, vády,
různice, vraždy a podobné věci.:
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Kdo těla svého vedení ducha nepodrobuje,
spouští se Boha, a hledá pomoci třebas u ďábla,
čemuž říkáme »čarováníc. Prokazuje ale také často
nejvyšší pocty ne Bohu, ale tvorům, čemuž ří
káme »modlářství.:
Za našich dob přišlo čarování z mody; ale
člověk, tělesným žádostem nedovoleně hovící,
stává se bohaprázdným ; a klaní se ne sice bůžkům,
rukou lidskou udělaným: ale velmožům tohoto
světa, kteří by ho obohatiti mohli; klaní se skrze
smilstvo nestydaté Venuši; stává se společníkem
lidí, o nichž svatý apoštol s_ežalem dí, že bohem
jejich — břicho jest!
5. Tak hluboko klesá, kdo žádostem těla ne
dovoleně hoví: stává se při všech rozkoších tě
lesných odporný lidem, obtížný 'sobě samému,
nespokojený již na tomto světě; po smrti ale
trpěti bude pokutu věčnou. Neboť píše sv. Pavel
0 otrocích těla:
». ..o kterých vám předpom'dám, jakož jsem
napřed pověděl, že kdo takové věci čz'm',království
Boží/za nedajdou. :
6. jak docela jinými jsou skutky těch, kdo
tělo duchu, a obě zákonu Božímu podrobují!
O tom píše sv. apoštol dále, řka:
'
»Ovace pak duc/za jest láska: — nad níž
není nic sladšího a dokonalejšího;
>radost< — ne světácká, ale vnitřní, duchovní,
přeblažená;
»pokojc — takový, jehož svět dáti ani vzíti
nemůže, pocházející z dobrého svědomí, a půso
bící předcbut blaženosti věčné;
>trpělz'wstc — při rozličných křížích tohoto

života;

»dabratz'vastc — jež ráda jiným ku pomoci

spěchá;
»
rr“
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:dubrotac — jež všude a vždy dobro bliž—
ních si přeje i hledá;
wěrnastc -— při daných přípovědích;
»tz'clzastc — jež křivdy od jiných bez reptání
snáší ;
»dlauhočeka'm'c čili shovívání, jež křehkosti
lidské omlouvá;
»mz'mostc — jež zevnější způsoby i mravy

vhodně spravuje;
»zdrželz'wstc — jež veškerá nezřízená hnutí
na uzdě drží ;
»čz'statac čili cudnost

ve smýšlení i jednání.
0, jaké jsou to vzácné ctnosti! A jak milými
činí ty, kteří se jimi vyznamenávají! jakou bla
žeností naplňují je samé již na tomto světě!
A jakou oslavou naplní je teprve na věčnosti!
Kdo by se neměl o to snažiti, aby si je osvojil?
7. A kterak si ty výborné ctnosti osvojíme?
Svatý apoštol nám na to odpovídá slovy:
»Kteřz'žpak jsou Kristovi, tz' ukřižovalí tělo
své : hříchy a : žádastmz'.<
To jest: kdo se chce Bohu milými ctnostmi
vyznamenati, musí žádosti těla svého s vytrva
lostí přemáhati. Nelze právě dvěma pánům slou—
žiti. Kdo se chce jednou s Bohem po smrti ra
dovati, musí jemu zde s duchem svým sloužiti,
a proto chtíče těla svého potírati.
K dílu tomu doporoučejí učitelé církevní

tyto prostředky:
a) Rozjímej často o smrti, soudu, věčnosti;
a potom zajisté spíše pokušením se strany těla
odoláš: nebot praví Písmo: »Pomni, člověče, že
zemřeš, a na věky nezbřešíšlc
b) Čiň často, každého dne, předsevzetí, že

dle žádostí těla jednati nebudeš!
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c) Zpytuj zejména pod večer své svědomí,
aposud
pozoruj,
jak jsi se ve příčině té chovati měl, a
choval!
a') Zapírej se často i ve věcech dovolených,
abys pak tím spíše se přemohl ve věcech ne
dovolených!
e) Boha modlitbami nejvroucnějšími za pomoc
v boji prosl
Takto číně, chtíče těla ukřižuješ; tělo duchu
podrobíš; Bohu věrnou službu konati budeš až
do té doby, kdy by i tobě říci mohl: Pojď,
služebníče

věrný, že's nad

málem

-——
za života

pozemského — byl věrným, nad mnohým tě usta
novím — v životě věčném. Amen.
II.

Výklad evangelia.
l. V dnešní epištole varuje nás sv. Pavel slovy
jadrnými před tím, abychom jednali dle nezříze
ných žádostí těla svého, jež vůli Boži stálý odpor
kladou; a vypočítává celou řadu hříchů, jež zne—
dovoleného hovění žádostem tělesným povstávají.
Dále vybízí nás sv. apoštol, abychom jsouce pra—
vými učenníky Kristovými, žádosti těla v úzdu
brali, a pod zákon Boží je skláněli. I popisuje
pak vzácné štěstí a ctnosti těch, kdož dle těchto
rad jeho život zařizují.
Tyto výklady učitele národů jsou ovšem
v úplném souhlasu s učením Samého Božského
Mistra, jak je vykládal při Svém proslaveném
kázaní na jisté hoře; o kterémžto kázaní sv. Ma
touš v kapitole 5. až 7. svého evangelia zprávu
podává, a zněhož úryvek jsem právě ve sv. evan—
geliu přečetl. Představme si v duchu svém, jako
bychom stáli uprostřed tehdejších posluchačů
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Spasitele, a poslouchali z úst Samého Boho
člověka, jak bychom měli na tomto světě žíti,
abychom hříchů se uvarovali, ctnosti své množili,
a jednou za odměnu života věčně blaženého se
dodělaliř
2. Spasitel v dnešní části evangelia dí: »Ne
můžete dvěma pánům sloužiti, Bohu a mamaněh
Co jest to mamon?
Mamonem nazývali pohané modlu svou, čili
vymyšleného boha bohatství. Spasitel tedy praví
jinými slovy: Nemůžete věrně sloužiti zároveň
Bohu pravému, a současně vymyšlené modle bo
hatství, ježto co Bůh velí, toho mamon nedopouští;
a čeho mamon vyžaduje, to Bůh pravý zakazuje.
Nesmí tedy snad ten, kdo Bohu sloužiti chce,
žádných statků pozemských míti?
O smí! Vždyť přece víme z posvátných dějin,
že mezi svatými přátely Božími byli i lidé velice
bohatí, i panovníci celých říší. Tak byl sv. Jindřich
císařem německým; sv. Václav knížetem českým;
sv. Leopold vévodou rakouským; sv. Hedvika
panovníci ve Slezsku. Lze tedy i bohatým býti,
ale přecei do nebe vejíti, a sice proto: poněvadž
jest něco zcelajiného, bohatství míti, a něco jiného
bohatství sloužiti. I při bohatství lze Bohu slou
žiti, a sice tak, že bohatec bohatství svého užívá
ke konání bohulibých skutků, a takto si nebe
jaksi kupuje. V případě takovém neslouží bohatec
mamonu, aby proň na Boha zapomínal: ale ma
mon sloužiti musí jemu, a sice tak, aby mohl
oběti přinášeti pro čest Boží, a pomáhati bližnímu
svému v bědách jeho.
Jinak ale jedná člověk lakotný. Ten nežádá
si jmění, aby z něho mohl dobrodiní činiti; ale
všech sil svých vynakládá jen pro jmění samo,
aby ho měl, a ho užívati mohl. Lakomec čili ma

—551—
monář otročí takto mamonuf a proto nemůže zá
roveň sloužiti i Bohu; nebot Bůh si od nás žádá,
abychom jen ]eho milovali z celého srdce svého,
z celé duše své, z celé mysli své, ze vší síly své.

A jen o takovýchto lakotných boháčích plati
slovo Spasitelovo, že spíše velbloud projde uchem
jehelnim, nežli aby bohatec — jenž své bohat—
ství nezřízeně miluje — vešel do království Bo
žíhol
]e-li ale tomu tak, že nelze dvěma pánům
sloužiti, jaké si vezmeme naučení z těchto slov
Páně?
Dvoje.
Máš-li jmění: nesluž jemu, ale dej si slou—
žiti od něho! Nebo kdo na pozemské statky na
ději skládá, a pro ně na věci nebeské a spásu
duše své zapomíná, mnoho soužení si ukládá;
v hodince smrti i všecky domy, pole a peníze,
pro něž se tolik byl pachtil, jiným zanechá; při
tom i statky nebeské ztratí, a duši svou v zá
hubu uvede.
Máš-li statků pozemských s důstatek, rád
uděluj z nich dobrodiní, kde se více zapotřebí
zdá, a jak daleko poměry tvoje dovolují. Rád
udílej na stavbu chrámu Páně nebo výzdobu jeho;
rád přispěj na nemocnici, chorobinec, školu, kde
se mládež v pravdě křesťanskému životu přiučuje;
a tak si nebe kupuj! Kdo z lásky k Bohu štědře
udílí a rozsévá, v hojnosti i žíti bude na věčnosti!
Nemáš—li ale statků pozemských, proto se
nermuť, ale na pomoc od Boha spolehej! Ba
Bohu díky čiň za to, že tě přemnohých břemen,
jež bohatství s sebou přináší, milostivě ušetřil; a
cestu k nebi, po níž Spasitel Sám chudý na světě
před námi kráčel, ti tak usnadnil! Bohatý žid
Rotšild ve Vídni vyjádřil se kdysi takto: »Ano,

'
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mám bohatství veliké; ale jsem jist, kdyby někdo
jiný musil snášeti tolik starostí, jako já jich snáším,
abych bohatství svého uchoval i rozmnožil, mám
za to, že by se za 14 dnů zbláznillc Nechtějme
tedy boháčům snad záviděti; ale spíše jich poli
tujme, že při ohromných starostech cestu k nebi
tak velice znesnadněnou_mají. Spíše modleme se
k Bohu jako moudrý Salamoun: >Zebroty ani
bohatství nedávej mi; uděl toliko potřebných
věcí k živnosti mé; abych snad nasycen jsa, nebyl
přiváben ku zapření Tebelc (Přísl. 30, 8. 9.)
3. Dále napomíná Spasitel: »Pa/zled'te na
ptactva nebeské, že! nesejz', ani žnou, aniž slzro—
mažďují do stodol : a Otec váš nebeský krmí je.<
Odkazuje-li nás Syn Boží na ptactvo nebeské,
jež Bůh živí, a na trávu polní, kterou krásou při
odívá, chce nás tak snad přiměti k tomu, abychom
nepracovali, a o potřeby tělesné se nestaraliř
Nižádným způsobeml Vždyť vybáněje Bůh
zhřešivší prarodiče naše z ráje, odkázal jim za
úděl: »V potu tváře jísti budeš chléb svůjlc čili
budeš musit pro obživu svou pracovati tak pilně,
až pot smáčeti bude tváře tvé! Pracovat povinen
jest tedy každý v povolání svém: jeden třebas se
sekerou, jiný s motykou, jiný s pérem. Kdo ne
pracuje, totiž pracovati moha, práce se štítí, at
také nejí, velí sv. Pavel.
Není však pracovníkem jen ten, kdo tělo své
při práci namáhá: ale. ovšem i ten, kdo ducha
svého namáhá; ano tento mnohem více pracuje!
Lékaři tvrdí, že kdo hlavou svou pilně pracuje po
dvě hodiny za den, mnohem více životních sil
spotřebuje, nežli ten, kdo třebas osm i více hodin
pracuje rukama svýma.
Pracovati máme tedy všichni, jedenkaždý
v povolání svém. Spasitel varuje nás jen před
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tím, abychom příliš úzkostlivě nepečovali o věci
pozemské, tak jako bychom jen od přičiněnísvého
spásu svou očekávali; ale máme ve všem očeká—
vati pomoc od Boha, a požehnání od Něho. Nebo
pečuje—liOn ve Své nevýslovné dobrotívosti i 0 ne
patrné ptactvo a trávu polní: dá zajisté v čas

příhodný inám,

čeho pro tělo ipro

duši, pro

čas i věčnost v pravdě potřebujeme!
4. Toto naučení uzavírá konečně Spasitel
islavným prohlášením Svým: »Hledejte ledy nej—

prve' království Boží/zo a spravedlnosti jeho:
a tato všecka (čeho vám třeba bude na zemi),
bude vám přidáno.<
Cílem života našeho na zemi jest, abychom
si tu nebe zasloužili; a cestou ku cíli tomu jest
Spravedlnost k Bohu, i k bližním, i k nám samým.
Abychom do království Božího vejíti zasloužili,
k tomuomá směřovati všechno naše pozemské
působení; jinak ani nebe, ba ani na světě spoko—
jenosti a blaha se nedoděláme. Sv. Augustin,
zkusiv toho na sobě, prohlásil: »Nepokojno jest
srdce lidské. pokud nespočine v Tobě, ó Hospo
dinelc Pro Boha jsme stvořeni; a proto kdo Boha
nehledá, žije již zde na světě pln nepokoje; a
v nepokoji a hrůzách pekelných žíti bude na
věky!
Jestliže mocní tohoto světa starají se o řádnou
výživu služebníků svých: což by všemohoucí Král
všech králů, předobrotivý Otec náš nebeský, nedal
potřebných věcí v čas věrným sluhům Svým, ač
to slavně přislíbil? Proto tedy opakuji slova Spasi
telova: »Hledejte nejprvé království Božího a
spravedlnosti jeho; a vše ostatní bude vám při
dáno.: Amen.
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Na neděli patnáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní sv. epištola jest pokračováním epi
štoly z neděle minulé. Tehdy jsme se poučili, že
nemáme sloužiti nezřízeným žádostem těla; dnes
poučuje nás sv. apoštol, jak máme s duchem Bohu
sloužiti, abychom se jeho milosti ilásky hodnými
učinili. Vyjadřuje napomenutí své stručně takto:
»Bratřz'! Ysme-lz' duchem živi, duc/zem z'choď
me./<

To jest: Jako živé tělo život svůj prozrazuje
skrze práce své: tak, jestli Duch svatý oživuje
ducha vašeho, tento život ducha svého dokazujte
skrze skutky, Bohu milé.

A kterak?
2. Svatý apoštol rozvádí nyní toto své hlavní

učení, a udává nejprve, co nemáme činiti. Rka:
»Nebud'me mame' chvály žádostz'm', jedni “dru
hých popouzejz'ce,jedni druhým závidz'ce.:
Mnozí lidé považují chválu u svých bližních
za vrchol štěstí; a proto se všemožně'o ni snaží.
Ale chvála ta opravdové ceny nemá, jsouc po
dobná dýmu z kadidla, jenž jak rychle povstal,
tak rychle i zaniká. Spasiteli volali v neděli květ
nou: »Hosannalc a hned v pátek na to volali
titéž lidé: >Ukřižujlc Proto sv. apoštol pobízí:
Nečiňte skutků dobrých pro pouhou pochvalu
u lidí, jako činili fariseové dobré skutky své,
poněvadž byste tak ztratili zásluhy u Boha!
Ze žádosti po pochvale u lidí rodí se závist,
vzrůstá vypínání se nad jiné, a zlehčování jejich
předností; a z toho zase povstávají sváry, nepo
řádky, zmatky, boje i všeliké jiné nešlechetnosti.
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Proto také světci tak velice pochvale u lidí
se vyhýbali. Svatý Prokop utekl se na poušť při
řece Sázavě; sv. Ignác až i zvláštním slibem za
vázal učenníky své, že se nějakých důstojností
nikdy domáhati nebudou, a ani nabízených'dobro
volně nepřijmoul Heslem celého řádu jeho jest:
»Vše jen pro větší čest Boží Ic
3. Vyloživ sv. apoštol, čeho praví křesťané
nemají činiti, že se totiž nemají po marné chvále
sháněti, vykládá dále, čím se mají vyznamenávati.
A tím jest účinná láska k bližnímu, v potřebách
jeho netoliko tělesných, ale i duchovních. Píše:
»Bmtřz/ Byl-li by člověk v nějak/zm hříchu
zachvácen, vy, kteříž duchovní jste, poučte taka
ve'lzo v duc/zu tichosti !cr

To jest: Když mezi vámi kdo zhřešil, ne
bývá to vždy ze zlé vůle, ale často jen z křeh
kosti, nám všem společné. A tu vy, kteříž jste
duchovní, čili v životě bohulibém zběhlejší, poučte
ho, pokárejte ho!
jest to tedy bídná, nekřesťanská zásada mno
hých, když říkají. »Jen když můj dělník, slu
žebník, udělá svou práci; o jeho další život se ne—
starámlc Máš se, milý křesťané, starati, a děti
i služebníky své kárati, trestati, aby od své
cesty zlé odvrácení byli: ježto jinak nejednáš jako
křesťan, a tedy nespasíš ani duše své.
Avšak káraní to díti se má »v duc/zu ti
chostic, čili slovy mírnými; jinak chybujícího ne
napravíme, nýbrž jen roztrpčíme a zatvrdíme. Sv.
František Saleský, proslavený pro svou nepře
konatelnou trpělivost i laskavost, říkal: >Více
much dá se nachytati na jednu kapku medu, nežli
na celý sud octa.: Káraný má i z přísného po
kárání vždy vycitovati, že ho jen neradi káráme;
že ho jen proto tresceme, abychom ho od cesty

-7556—
záhubné odvrátili; že nikoliv hněv anebo pomsta,
nýbrž upřímná láska k jeho duši jest pohnutkou
našeho jednání.
4. Abychom se k takovéto trpělivosti i lásce
ku bližnímu spíše odhodlávali, napomíná sv. Pavel
dále takto:
»Frohle'dej každý sám k sobě, abys i ty nebyl
pokoušenc;
to jest: v pokušeních vlastních snad nepo
klesl. Což by se ti tím spíše státi mohlo, čím bys
byl k chybujícímu krutějším, poněvadž bytě Bůh
„ za tvou nelásku s milostí Svou snadno opustiti
mohl! A proto spíše, dále dí:
»jeden druhého břemena nestec!
to jest: chyby a křehkosti, jež duši jako
břemena tíží, tak že se s nimi těžko k nebesům
povznáší, \s trpělivostí snášejte navzájem!
>A tak naplm'te zákon Kristůvc, jenž velí:
»Totoť jest přikázaní Mé, abyste se milovali ve
spolekc; a co chcete, aby jiní činili vám, i vy
čiňte jim! Chceš-li tedy kdo, aby jiný snášel vý
buchy netrpělivosti tvé: snášej zase marnivé smý
šlení jeho; chceš-li. aby jiný snášel domýšlivost
tvou: snášej zase ty váhavost jeho v práci; a tak
podobně, pokud bez hříchu díti se může.
5. Poněvadž ale jedenkaždý sobě rád nadr
žuje, a snadno za lepšího se mívá, nežli jest,
samoláskou jsa zaslepován, radí sv. apoštol:
»Nebo domnívá li se kdo, že něco jest- (totiž
ze sil svých), »m'c nejm: (totiž bez milosti a po
moci Boží): »sám sebe svádz'c, čili oklamává, an
právě svou domýšlivostí ukazuje, jak málo doko
nalým jest. Aby tedy sebe snáze i lépe poznal,

nakazuje sv. učitel národů dále takto:
»Ale zkus Jedenkaždý soe'lzodz'loc, totiž skrze
každodenní zpytování svědomí ; a napravuj, v čem
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jsi se provinil netoliko ve skutcích, ale i v řečích
zbytečných, a v myšlenkách nedovolených;
»a tak sám v soběc (skrze hlas svědomí, jež
jest hlasem Božím v nás) »budeš míti chváluc,
chválu pravou, a ne chválu nepravou a marnou
od jiných.
A ta pravá chvála prospěje pak, až
:jedenkaždý břímě sve' ponesec, totiž před
soudnou stolici Boží, aby tam počet vydal ze
všeho počínání svého, a ne za viny cizí, pokud
sám jich příčinou nebyli
6. Ukázav takto sv. Pavel, jak láskyplnými
a shovívavými máme býti ku bližním z lásky
k Bohu, napomíná zejména ku jednomu skutku
dobročinnému, totiž ku podporování vlastního
duchovenstva. Píše:

»Sdělujž pak se, kterýž učení přijímá ve
slowa, čili ten, kdo slovo Boží z úst kněží slyší,
»: tím, od koho naučení be'řec, čili s knězem, »všz'm

statkem.:

A v pravdě: Dáváme-li řemeslníku, náden
níku, služebnému za to, že pro blaho těla našeho
pracoval, odměnu čili mzdu: zdaliž nemáme tím
spíše poskytovati z vděčnosti k Bohu chleba po
zemského těm, kdož dle rozkazu Páně slovo Boží
nám hlásají, nejsvětější obět za nás obětují, svá—
tostmi nám přisluhují, a o blaho věčné duše naší
nesmrtelné péči mají?
V Starém Zákoně postaral se Bůh o výživu
svých kněží a levitů tak, že nakázal, aby ostatní
pokolení odváděla jim desátky ze všech plodin.
Až posud živí si židé své rabíny; protestanté své
pastory; turci své derviše a ulemy, i pohané své
lžikněze: jest to tedy něco podivného, když sv.
apoštol učí, že ipravověřící křesťané povinni jsou
' se svým statkem čili zbožím sdíleti se se sluhy
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Páně? jest to tedy něco divného, když Skládáme
halíř svatopetrský pro svatého Otce, anebo na
nesčetné ústavy jeho apoštolské, sloužící všem
národům? Když věřící dávají dárky duchovnímu
otci svému?
jen kde víra v Boha vyhynula, tam nenávidí
i Církev Jeho; a tam omlouvají a závidí knězi to
sousto chleba, jehož jako každý jiný člověk užívá!
7. I varuje dále sv. apoštol:
»Nemylte se: Bůh nebývá pasmíván.:
To jest: Nemyslete, že když Bůh ihned vin
níků netresce, snad není všudypřítomným & vše
vědoucím; anebo že snad na sliby i hrozby Své
zapomenel Učiní, jak slíbil, i jak hrozil, až jen
přijde čas ]ehol A pak se věru ukáže, že
»Co bude u_yuz'člověk síti, to bude pak z'žití.:

Kdo žil dle žádostí těla, přemáhati jich ne
chtěje: z těla i žíti bude porušení, v záhubu věčnou
upadne. Ale kdo rozsévá nyní v duchu, to jest:
s duchem svým dle vedení Ducha svatého věrně
Bohu slouží, marné chvály u lidí nehledaje, s bliž
ním ve svornosti žije, chyb jeho napravuje, k bohu
libému životu všemožným způsobem jemu napo
máhati se snaží: ten žíti bude přeblažený život
věčnýl,
Proto dokládá sv. Pavel:
»Tedy pokud

čas máme, čz'ňme dobře všem,

zvláště pak domácím víry; čili upřímným kře
sťanům; abychom si co možná nejvíce zásluh
získali, a tak iodměnu na věčnosti si rozmnožili.
Amen.
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II.

Výklad evangelia.
1. Dnešní epištola obsahuje napomenutí svatého
Pavla, jak bychom měli duchovně žíti; jak máme
býti ku bližním svým shovívaví i trpěliví; jak
máme hříchy své napravovati upřímným pokánim,
a zásluhy své množiti pro život věčný. Zároveň
ale poukazuje ke smutným následkům neposluš
nosti na světě i po smrti. Pokuta za hřích smrtelný,
zemře-li kdo v něm, jest věru smrt věčná v pekle_
Této smrti věčné :jest obrazem smrt časná,
o jaké vypravuje dnešní sv evangelium.
Zemřel syn vdovy v Naimu. Smutný průvod
ubírá se ulicemi města ku bráně, ke hřbitovu.
Matka zemřelého hořce oplakává, ježto v něm
ztratila i milého syna i podporu ve stáří. Zástup
' veliký kráčí s ni, spolucítí s ní, ale pomoci jí ne
může. Tu v bráně potkává se se smutným prů
vodem nebeský Divotvorce, jenž pomáhá tam,
kde lidé pomoci nemohou.
Uvažme otom, kterak Pán Ježíš vzkřísil mlá
dence naimského k novému životu pozemskému;
a kterak stále pomáhá duchovně mrtvým čili hříš
níkům, aby z hrobu hříchů svých povstali.
2. Postavme se tedy v duchu do zástupu,
u brány města Naimu shromážděného, a pozo
rujme nejprve mrtvě/zo, jejž ku pohřbu odnášeli.
Neni to muž věkem sešlý, od nemoci vy
hublý: ale mládenec v plném květu života. Není
z mnohých dětí matky své: ale jest synem jejím
jediným. Není to syn matky bohaté, jež může
náhradu za syna nalézti snad mezi příbuznými:
ale je synem matky chudé, jíž měl býti podporou,
a jež jest opuštěná vdova.

—560—
Smrt jest neúprosná; ona, nehledíc na to,
zdali dítě v kolébce hladovící po matce křičí, za—

bíjí matku, a dítě křičeti nechává; odnímá si
rotkům pečlivého otce; bez milosrdenství trhá
květy života; dáví dorůstající dcery, nadějné syny.
ó, kolik již slz, vzdechů, kolik zničených štěstí
měla v zápětí smrt!
Tážete se, proč vám té známé věci připo
mínám?
Mluvím o smrti proto, ne, abychom se malo
myslnými stali, ale abychom se zaradovali, že
smrt těchto hrůz nemá pro pravého křesťana.
Neboť, ač i takový ranami jejími zastižen bývá,
nezoufá on proto, poněvadž si cíle svého na světě
nepostavil; srdce svého na peníze, příbuzné, hod
nosti světské nezřízeně nezavěsil ; a když také věcí
těch má zbaven býti, se neděsí, ale bledě k bu—
doucí odplatě za hrobem, vítězně se táže, jako

svatý apoštol národů:

»Smrti, kde že jest osten

tVůj ?:

Kdo pro ztrátu svých milých, anebo že sám
ze světa odejíti má, nemírně truchlí, dokazuje, že
křesťanem pravým býti posud se nenaučil.
3. Pozorujme dále matku zemřelé/zo.
Téměř šílená z bolesti a zármutku pláče matka
zemřelého mládence. Bůh vidí bolest její převelikou;
a proto napsal evangelista Páně o Pánu ježíši.
že >uzřevji Pán, milosrdenstvím hnut byl nad ní.:
Matka tato jest obrazem matky Církve, jež
hořce oplakává duchovní smrt dítek svých, po
něvadž ví, jak mnoho smrtí takovou ztrácejí. Vždyť,
pokud ve ctnosti žily, byly údy tajemného Těla
Páně; jsou vykoupenci předrahé Krve Syna Bo
žího, a mají duše nesmrtelné. Když ale těžce zhře
šily, o své převzácné přednosti samy sebe olou
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pily, a duše jejich nesmrtelné stávají se hodnými
trestů věčných! Proto Církev svatá, nevypravitelné
neštěstí jich na zřeteli majíc, soucitně nad nimi
lká, dnem i nocí přímluvy své k nebesům za ně
vysílá, a milost ku pokání & napravení života
ubohým hříšníkům vyprošuje.
Ú, jak mnoho již hříšníků povstalo z hříchů
svých proto, že se matka Církev za ně nepře
stává modliti, a nejsvětější oběť za ně obětovati!
Kristus Pán, Jenž milosrdenstvím hnut byl nad
vdovou naimskou, ana hořce oplakávala ztrátu
syna svého, bývá milosrdenstvím hnut i nad
matkou Církví, lkající nad syny a dcerami ne
zdárnými, Boha se spustivšími.
A jedním takovým dítkem Církve a členem
či údem tajemného Těla ježíše Krista jsi i ty,
milý křestanel zde přítomný. Chceš působiti hoře
duchovní matce své, jež tě na křtu svatém pro
nebe zplodila, tolik milostí a darů duchovních ti
udělila, tolikrát Tělem Samého Syna Božího tě
nasytila, a vždy ochotna jest, ve svátosti pokání
s Bohem tě opět usmířiti? Jež po všech cestách
života tvého tě provázeti chce, v hodince nejzá—
važnější, v hodince smrti časné pomocnicí tvou
býti si žádá? jež ani za hrobem na věrné dítky
své nezapomíná, ale svatých uctívá, a v milosti
Boží kajicně umírající milosrdenství Božímu ne
ustále doporoučí, aby z hrozných muk očistco
vých ,co nejdříve vyproštěny byly?
0, ukazuj se hodným této a takovéto matky !
Sdílej s ní bolesti její, stírej slzy s tváře její, &
vysílej i ty soucitné modlitby k nebi za duchovně
mrtvé, za ubohé hříšníkyl Nic věru nešlechtí kře
stana více, než soucit s ubohými. A nejvíce ubo
hými a bídnými jsou právě hříšníci. Nechtěj jim
ale pomáhati pouze slovy, nýbrž i skutky!
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Při tom rozpomínej se také, zdali jsi již z_ískal
duše Bohu skrze milosrdenství své k nim? Ci že
jsi jich snad pýchou svou od Boha odpudil?
4. Pozorujme konečně i Křz'sz'telePána Ye
žz'še, jakým způsobem zázrak Svůj při mrtvém
mládenci vykonal.
Nejprve řekl zarmoucené matce jeho: »Ne
plačiž lt
Tak může mluviti a těšiti Ten, Jenž může
potěšiti ve všech bědách. A jak často potěšuje
i nás! Kolikrát dává Pán ježíš ústy kněze Svého
hříšníkovi rozhřešení, tolikrát utišuje bolestné slzy,
jež posud plakal hříšník sám, anebo které nad
ním prolévali jiní.
A nejen že bolestí utišuje, ale On "také bolest
proměňuje v radost; totiž ve vnitřní útěchu hříš
níka kajícího, i v radost jeho příbuzných a přátel,
kteří se pro hříšný život jeho posud byli ko—
rmoutili; i v radost zarmoucené matky Církve,
i v radost andělův a svatých v nebesích, kteří se
radují z hříšníka, upřímné pokání činícího.
Dále praví evangelista Páně o Pánu Ježíši,
že »přistoupiv, dotek! se mar. Ti pak, kteříž
(mrtvého) nesli, zastavili se. Iřekl (mrtvému):
Mládenče, tobě pravím, vstaňl I posadil se, kterýž
byl umřel, a počal mluviti. I dal jej máteři jeho..
Způsob, jakým Spasitel mládence naimskébo
vzkřísil, jest obrazem toho, kterak posud křísí
duchovně mrtvé, čili kterak usmiřuje hříšníky
s Bohem Otcem.
Dotýká se totiž mar čili zlých navyklostí
hříšníka, jež byly příčinou duchovní smrti jeho.
Nosiči se zastavují; to jest: hříšník zastavuje
se na své cestě ku zlému.
Pak volá k němu Pán Ježíš ústy zpovědníka:
>Vstaň !c čili opusť hříchy své; při tom křísí ho
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k životu novému, k životu v posvěcující milosti
Boží, a dává jej zpět mateři, Církvi, jež pro jeho
duchovní smrt truchlila.
Jestliže obyvatele Naimu pojala hrůza a ve
lebili Boha, když spatřili vzkříšení mládence:
chvalme i my neskonalou dobrotu Boží, jež tak
často již vzkřísila nás, i milé bratry, i sestry naše
z hrobu hříchů. I přičiňujmež se o to, abychom
v dobrém setrvali, a jakožto pro Boha živí do
stanů věčných radostí jednou přijati býti za
sloužili. Amen.

Na neděli šestnáctou po sv. Duchu.
l.

Výklad epištoly.
1. Když zatvrzelí židé se vzpouzeli sv. evan
gelium přijati, obrátili se svatí apoštolové k po
hanům, a přijímali je do Církve, poučujíce je, že 
mají stejné právo v říši Mesiášově, jako židé. Tak
horlivě činil zejména sv. Pavel, jenž se tak uvedl
ve velikou nenávist u židů, an sám před obrá—
cením svým zuřivým fariseem byl. Židé ho pak
svrchovanou měrou nenáviděli i pronásledovali,
a oto se přičinili, aby byl do žaláře vsazen, a do
okovů dán.
Sv. Pavel, jsa tedy v Římě žalářován, obával
se, aby Efesští, kterým byl po dvě léta evange
lium kázal, a kteří se při odchodu jeho s pláčem
od něho loučili, pro uvěznění jeho nezmalomysl
něli, pak snad u víře samé zvikláni nebyli, a do
pohanství se nevrátili; a proto napsal jim epištolu
čili list, z něhož výňatek jsem právě přečetl,
v němž jim dává dojemná napomenutí, aby se

.

/

.- 564—

pro jeho utrpení netrápili, ale ve víře přijaté věrně
trvali. Píše:
»Nejmz'lejšz'! Prosím vás, abyste nebyli mala
myslm' za příčinou mých soužem' pro vás, jež jest

sláva vaše.:

Smysl slov těch jest: Mé uvěznění mne ne
trápí, an toliko spasení vaše na mysli mám. Mé
soužení ale jest slávou pro vás, poněvadž je snáším
pro vás; ano, hotov jsem ještě více za spasení
vaše snášeti, ano i život svůj za vás puložiti.
A proto soužeuí mého se nelekejte, pro ně na
mysli neklesejte: ale spíše z něho se radujte,' ježto
máte apoštola, jenž za pravdu svého učení i život
“položiti ochoten jest. A proto také u víře přijaté
neklesejte, ale jen tím více se utvrdtel
Slova ta řečena jsou i nám. Pozorujeme-li
že Církev katolická po všecka století, tu více,
onde méně, ale vždy jest pronásledována; a ze
jména její horliví sluhové že jsou tupeui a zlehčo
vání: nedejme se tím. u věrném vyznávání víry
své mýliti; ale naopak z odporu světa i ďábla
proti Církvi poznávejme, že ona není dílem lidí,
ale dílem Božím; dílem Toho, Jenž říci ráčil:
Aj já s vámi jsem až do skonání světa. — A ty
jsi Petr (skála), a na té skále vzdělám Církev
Svou, a ani brány čili mocnosti pekelné nepře
mohou jí. — Nedivte se; když Mne Mistra ukři
, žovali: kterak by věrné učenníky Mé v nenávisti
neměli?

"

2. Sv. Pavel ale neprosí fen Efeských, aby
u víře věrně vytrvali; ale obrací se také s vroucí
modlitbou za ně k Bohu, aby On Sám milostí
Svou je podporoval, by u víře věrnými zůstali.
I jest si při této modlitbě sv. Pavla povšim
nouti tří věcí:
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a) Proč se modlí?
17)ke komu se modlí? a
c) zač prosí?
a) řroto čili pro tu příčinu sklám'm kolena
svá k modlitbě, praví sv. Pavel, čili v nejhlubší

pokoře a uctivosti k Bohu se modlím, abyste se
totiž i u víře své zviklati nedali.
Aby spíše vyslyšení došel, kleká na zem,
podobně jako i Sám Spasitel modlil se v zahradě
Gethsemanské, padna na tvář ina kolena svá.
A tak nás učí, abychom i my v nejhlubší
pokoře modlitby své k Pánu Bohu vysílali, při
nich ruce své spínali, k nebesům pozdvihovali,
pokud možná kolena svá skláněli, a vůbec celým
tělem svým zbožnost vnitřní na jevo dávali. Tak
prospějeme ovšem především sobě; ale vzděláme
i bližní své, a příkladem svým k podobnému uctí
vání Boha je nadchneme.
b) Povšimněme si dále, ke komu se sv. Pavel
modlí?
Píše :

»Sklaňujz' kolena svá k Otci Pána naše/ta,
?ežz'še Krista, :: Něhož se všelike' otcovství na
neb: z' na zemi jmenuje. <
Není na světě jména utěšenějšího a sladšího
nad jméno otce. Proto také naučil Kristus Pán
Své věrné oslovovati Boha slovem: »Otče náš ——
jenž jsi na nebesích.< Proto modlil se k Bohu
Otci i sv. Pavel; a proto máme modlitby své
k Bohu Otci vysílati i my.
Sv. Pavel tvrdí, že z Boha Otce jmenuje se
všeliké otcovství na nebi i na zemi; a tím chtěl
říci: že Bůh jest' Otcem na nebi, kdež od věč- —
nosti zplodil Svého Syna, Sobě rovného a jedno
rozeného; že jest ale i Otcem na zemi, kdež jest
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Původcem či Stvořitelem všech věcí. jakožto Bůh
dobrý činí i tvorům Svým dobře; Sám jsa ne
smrtelný, i tvorům svým nesmrtelnost propůjčuje;
Sám jsa Otcem, propůjčuje ostatním, aby se otci
jmenovali a byli; ale i žádá, jako On Sám všechny
lidi jako dítky Své miluje, abychom i my jej,
i tělesné, i duchovní otce své milovali, uctívali,
s ochotou poslouchali.
c) Pozorujme konečně, zač sv. Pavel prosí?

Píše:

(Modlím se za to,) »aby vám (Bůh) dal podle
bohatství slávy Sve' moci posilněnu býti skrze
Duc/za svaté/za ve vnitřním člověku: ; to jest : aby
Bůh podle všemohoucnosti Své a slavného bo
hatství Svého skrze Ducha svatého posilnil ducha
vašeho tak, abyste ve všelikém pronásledování
i pokušení zmužile vytrvali, a v lásce nepoklesli,
ježto bez pomoci Boží ničeho k životu věčnému
napomáhajícímu vykonati nemůžeme; ale všecko
můžeme skrze Toho, Jenž nás sílí, skrze pomoc
Boží. Když Bůh s námi: kdo proti nám?
Dále praví sv. Pavel:
»aby Kristus přebýval skrze víru v srdcích
vašz'clzc.

To jest: aby vám Otec nebeský toho daru
udělil, abyste v Krista Pána pevně věřili, v my
šlení i řečích i skutcích dle jeho naučení se ří—

dili ; a tak tedy aby Kristus jako přebýval v srdcích
vašich.
Poněvadž ale ku spasení nestačí, víru v Krista
ježíše toliko v srdci svém míti, nýbrž třeba také
skutky ji osvědčovati, a tedy Boha lásky i skutky
z lásky vycházejícími oslavovati: prosí sv. Pavel
Boha nebeského za tu milost,
»aby (věřící) v lásce vkořeněni a založeni
jsouce, mali/i pochopiti se všemi svatými, která
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jest širokost a dlouhost, vysokost a hlubokou
(totiž tajemství vykoupení Krista, se všech stran
nepochopitelného; a k tomu) znáti nad vědomost
(čili nade všecko lidské poznání) oysšz'lásku Krí
stovu, aby naplnění byli ve všelz'kon plnost Božz'c
(čili višelikými milostmi i dary Božími).

O, jaká to modlitbal Kdo vystihne, jak ši
roký i dlouhý, vysoký i hluboký jest obsah její!
A uvážíme-li, že se takto svatý Pavel za věrné
Efezské modlil často: zdaliž lze o tom pochybo
vati, že si i vyslyšení vyprosil?
3. O pravdě, že sv. apoštol Efezským stálost
u víře a konečné setrvání v dobrém vyprosil,
ježto chválí z toho Boha slovy:
»Tomu pak, kterýž moeen jest všecko učiniti
mnohem lzojnějz', než prosíme neb rozumíme
(i hotov jest dle převelikého milosrdenství Svého
nejlepší dary nám udíleti), a podle moci, kteráž
působí v nás (totiž dle milosti a působení Ducha
svatého, Jenž jest Duch Otce, poněvadž od Něho

vychází): »tomu budiž sláva :) Církvi a v Kristu
?ežz'ši; (Jenž jest hlavou Církve, v které se nej—
dokonalejší oslavování Boha Otce děje; a tak
budiž) po všecka pokolení na věky věkův. Anzen
(čili beze všeho konce).
I my Pána vroucně prosme, aby nás ve svaté
víře zachovati, nám přehojných milostí ke konání
dobrých skutků dle převelikého milosrdenství
Svého uděliti ráčil, abychom-i my s celým dvor
stvem Jeho Jemu díky vzdávati mohli — po všecky
věky věkův. Amen.
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II.

Výklad evangelia.
Dnešní svaté evangelium sestává ze tří statí,
jež se na první pohled od sebe různí, ale přece
v nejlepším jsou pospolu souladu. Vypravuje se:
1. že Pán Ježíš byl na hostině;
2. že při ní uzdravil vodnatelného; a
3. podává Pán Ježíš podobenství o těch, kdo
při hostinách předního místa vyhledávali.
1. Pán fřežz'š vešel tedy do domu jednoho
knížete fan'sejlfkelza, aby jedl chléb; a ani Ho
pozorovali.
Pán Ježíš přijal tedy pozvání na hostinu. Ne
stalo se tak jen jednou; tak že Mu to fariseové
i vyčítali, že prý »jí s hříšníky.: Tak byl Pán
Ježíš na svatbě v Káni galilejské, kde pro po
třebu hostí i vodu ve víno proměnil. Byl hostem
u farisea Šimona, kam za Ním přišla kající Magda
lena, jež tam k nohoum Jeho poklekla, slzami je
smáčela, vlasy svými vytírala, a drahou masti na
mazala. Hostem byl Pán Ježíš také u Zachea,
jenž pak přede všemi prohlásil: Polovici statku
svého rozdám chudým; a ublížil-li jsem komu,
nahradím jemu čtyřnásobně. Zkrátka: Pán Ježíš
docela se nevylučuje od radostí pozemských, ale
súčastňuje se jich, a posvěcuje je.
A podobně jako činil Pán. Ježíš, pokud vi
ditelně na tomto světě kráčel, činí i nevěsta jeho,
Církev katolická. Ona slušných radovánek nejen
nezapovídá, ale sama o ně i péči" má, ana naři
zuje rozličné krásně i radostné slavnosti, jež cír
kevní rok jako nějaký věnec proplétají, a pro
tisíce lidí jedinou radostí v slzavém údolí tohoto
světa bývají.
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Duch křesťanství, duch Církve katolické, není
duchem zasmušilosti a omrzelostií Církev vyzývá .
dítky své ku radosti slovy apoštolskými: »Ra
dujte se, opět pravím, radujte se — ale v Pánu!
Radost vaše známa budiž všemu lidul Radujte
se, majíce svědectví dobrého svědomí; nebot ra
dost taková jest ovocem Ducha svatého.:
Radovati se máme v duchu z vyvolení svého;
a na radosti ducha smí podíl míti i tělo naše.
Vždyť Bůh v převeliké dobrotě Své postaral se
i o to, aby také těla naše radovati se mohla, an
nám dává plodiny i ovoce druhů nejrozmanitěj
ších, a zvířata na zemi, ve vodách i v povětří
k našemu požívání. Darů těch nemáme jen uží
vati — jako vodnatelný.
A jak ten jich užívá?
2. K hostině Páně dostavil se též člověk
vodnatelný prosit za' uzdravení.
Pán ]ežíš ho uzdravil, ale při hostině nepo
nechal, nýbrž — propustil. Stalo se tak pro po
učení naše. Neboť vodnatelnost jest nemoc, v které
se vše, co má v člověku býti proměněno ve šťávy
zdravé, proměňuje ve vodu. Z toho se všechny
síly nemocného poznenáhlu rozrušují, a on hyne.
Při tom žádává si nemocný nejvíce toho, co mu
nejvíce škodí — totiž píti vodu.

Hoví—li této žá—

dosti své, bývá jen tím dříve se zbylým zdravím
hotov, a umírá.
A vodnatelnému podobají se všichni ti, kteří
při hostině, čili při jídle, pití a jiných rozličných
radovánkách světských nejsou střídmými, jakým
při hostině byl Pán ]ežíš, ale nestřídmými.
Labužníci, opilci, smilníci rozrušují i zdravé
šťávy těl svých, a mrhají zároveň i síly duše své.
A čím více se žádostem svým oddávají, jež v nich
jako jed působí, tím více po nových požitcích
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prahnou, a tím dříve si zábubu připravují. Chodí
tedy z rozkoše do rozkoše, od pitek do divadel,
do koncertů, tanců; oddávají se smilstvu; ale
upokojení nenacházejí; nýbrž jen dříve na duši
a těle hynou, čím více radovánkám

svým se od—

dávaM.

Proto třeba, abychom při užívání dovolených
radovánek pozemských škody na duši i na těle
netrpěli, abychom jich užívali tedy jako lidé
zdraví, čili střídmí, po příkladu Spasitele. Pán Je
žíš ale hostin nenavštěvoval z rozkošnictví, nýbrž
jen tehdy, když věděl, že tam nalezne příležitost,
dobře činiti; hříšníky ku pokání přiměti; neumě
lých poučiti; zarmoucených potěšiti; myslí spolu
stolujících k nebeským věcem obrátiti.
Nechtějme ale užívati radovánek pozemských
jako vodnatelní, čili nestřídmí, kteří čím více
užívají, tím více si ubližují, a tím více hynou!
A jednal-li jsi kdo snad posud jako vod—
natelný, pospěš i ty k Pánu ježíši, aby tě od
žádostivosti, čili vodnatelnosti tvé vyléčil; a On ve
Své neskonalé dobrotě učiní tak. Ale přicházej
k Němu i ty v sobotu, čili v den sváteční; to jest
přicházej aspoň v neděli a zasvěcený svátek do
kostela; a sice ne na kousek služeb Božích, ale
na celou mši svatou, jak Církev pod těžkým hří
chem velí. A se mší svatou spojuj poslouchání
slova Božího; s jinými zbožnými o povinnostech
svých k Bohu rád rozmlouvej, a se poučuj; a přede
vším rád a vroucně se modlívej! A tak čím více
si navykneš na slavení dnů svátečních, tím větší
vroucností vzplane srdce tvé v lásce k Bohu;
a tím snáze si také znechutíš požitků, jež máme
se zvířaty společné. Pak nebudeš v požitcích po
zemských hledati svůj cíl, ale seznáš, že nám
Bůh dobrých věcí na světě často na čas dopřává
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jen proto, abychom se spíše posílili ku snášení
rozličných křížů, kterých nám uchystal. Bůh činí
tak podobně jako lékař, jenž k hořkým, ale uzdra
vujícím lékům přimíchává cukru, aby je nemocný
spíše přijal, a se uzdravil.

3. Konečně činí Spasitel napomenutí těm,
kteří při společnostech a hostinách předních míst
vyhledávač.
Praví, že kdo přední místa vyhledává, musí
je opustiti, když hosté vzácnější přišli, a má
z toho hanbu. I radí vyhledávati spíše místa po—
sledního, z něhož by od hostitele se ctí povolán
býti mohl na místo přednější.
Naučení to má nám ovšem doporučiti pokoru
v životě vůbec. jelikož ho ale udělil Pán při ho
stině, kdy i vodnatelného uzdravil: jest nám to
pokynuíím, kterak bychom měli zejména při uží
vání radostí pozemských pokornými býti.
Nezapovídá nám Spasitel, abychom i tělo
své obradovali, a tedy třebas i při hostinách
účastenství měli, zejména když toho vyžaduje
dobrá vůle s jinými; když k tomu příčinu za
vdávají radostné události v rodině, obci nebo
zemi; když jsou slavnosti Páně i svatých: ale ne
máme při takových příležitostech vyhledávati míst
předních, nýbrž máme zůstávati střidmými, a za
chovati mysl klidnou, jež dle výroku moudrého
alomouna jest sama jako »ustavičná hostinaíc
Budeme-li darů Božích užívati střídmě, s vděč
ností k nebeskému Dárci; abychom při nich bliž
ních svých potěšili, poučili, povzbudili: řekne
i nám jednou nebeský Hostitel: »Příteli, postup
výšelc
'
Rozpomeňme se na přeblahoslavenou Boho
rodičku, mnoho-li ona rozkoší pozemských uží
vala! Nevíme o nich, ale víme, že sedmerý meč
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bolestí Srdce její proklál. Zato ale postoupila
tak vysoko, že jest po Bohu nejvyšší, ano Krá—
lovnou nebes i země!
Mnoho-li rozkoší užili sv. apoštolé, mučeníci
v rukou katanů, poustevníci na pouštích, vyzna
vači všeho druhu? Bývali na světě posledními;
ale Bůh je povýšil na trůny v nebesíchl Spa
sitel nepovolal nás zajisté k hodování na tomto
světě; ale naopak prohlásil : »Kdo chceš býti Mým
učeníkem, vezmi kříž — svůj na sebe, a pojď
a následuj Mnelc
Cím dokonaleji se budeme tedy z lásky
k Ukřižovanému pozemských radovánek odříkati,
tím více budeme také zasluhy své rozmnožovati.
A v den smrti prohlásí pak jednomu každému
Hostitel i spravedlivý Soudce náš: Poněvadž jsi
se ponižoval, budeš povýšen. »Postup výšelc Po
stup ve věčnou slávu Pána svého, i k hodům ne
beským. Amen.

Na neděli sedmnáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní epištola jest krátká na slova, ale
přebohatá na obsah. Svatý apoštol Pavel vyloživ
Efeským, že základem spasení jest víra v ježíše
Krista, nabádá ve stati dnešní jich, a tak ovšem
i nás, abychom jsouce křesťané, také takové
skutky konali, jež s vírou v Ježíše Krista v pravdě
souhlasí. I píše:
»Bratřz'! Prosím vás, já vězeň v Pánu, abyste
hodně chodili ?)povolání, kterýmž povoláni jstex
Ne bez příčiny připomíná svatý apoštol hned
při počátku svého napomenutí, že vězněm jest;
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a sice pro tuto víru v Ježíše Krista, kterou jim
hlásal. jakoby řekl: Bratři! Pro ten žalář, v němž
vězím, a pro ty okovy, jež pro víru ježíše Krista
nosím, prosím, ba zapřísahám vás, abyste napo
menutí mého uposlechli!
Ano, tak jest tomu: napomenutí svaté víry
jsou zpečetěná i Krví Samého Syna Božího, i mu
kami svatých apoštolů, i krví nesčíslných mučen—
níků, i potem a slzami bezčetných vyznavačů Páně
obého pohlaví; a proto sluší se na nás, abychom
napomenutí ta si k srdci brali.
A která?
Svatý apoštol praví, »abyste hodně chodili
v povolání..
A v jakém to povolání?
Na křtu svatém povoláni jsme byli do Církve
Ježíše Krista, a přijali jsme záruku pro život věčný,
když budeme dle učení Církve Páně věrně žíti.
jméno Krista jsme tehdy přijali, čili křesťany se
stali; a proto jest naším povoláním čili naší po—
vinností, abychom v pravdě po křestansku, čili
dle Krista žili.
A čemu nás učil Kristus slovem ipříkladem
Svým?
Kristus Pán se vyjádřil, že ve všem činí vůli
Otce Svého nebeského; tak tedy máme imy vůli
Otce nebeského věrně plniti, a tedy veškerá jeho
přikázaní svědomitě zachovávati.
Kristus Pán miloval služby Boží v chrámě
jerusalemském, i jako dítě, i jako dospělý; a tak
máme i my službám Božím s radostí obcovati, a
nebeského Otce při nich uctívati.
Kristus Pán miloval rozjímání a modlitby,
jimž často i celé noci věnoval; a tak máme imy
veškeré dílo své s modlitbou začínati i končiti, a
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"

ve všech okolnostech ipotřebách u Boha pomoci

hledati.
“
Kristus Pán miloval půst a všeliké se odří—
kání od dětinství Svého až do smrti na dřevě kříže;

a tak máme imy nejen nařízené posty svědomitě
zachovávati, ale i dovoleným »žádostem svým často
odpírati, a pod vůli Boží je skláněti.
Kristus Pán, kamkoli přišel, prokazoval lidem

dobrodiní ipro duši ipro tělo; a tak máme imy
každý dle poměrů svých, 5 bědami lidskými útrp
ant míti; pokud nám možno, jich ulevovati, a
tak povinnou lásku i k bližním i k Bohu osvěd—
čovati.
2. Abychom v povolání svém do Církve hodně
hodili, doporoučí svatý apoštol zejména některé
základní ctnosti, když píše:
»Clzoďte se vší pokorou a tichosti, : trpěli
vostí snášey'z'oese vespolek ?) lásce, usilujz'oe zac/zo

oa'oatz'jednotu duo/za ve svazku pako/ex
' Smysl slov těch jest: snažte se vesměs, bez
rozdílu stavu, stáří, rodu, pohlaví, zachovávati
jednomyslnost “u víře, a pokoj a svornost v obco—
vání. Za tou příčinou buďte >pokorní, tiší a trpě

-liví.c

Neboť kdo jest pokorným, nevyvyšuje se nad
jiné, nikým nepohrdá, na svém mínění tvrdošíjně
netrvá, a tak snadno pravého učení se přidrží,
bludům se nepoddá, a jednomyslnost u vířezachová.
Kdo ale tichým a trpělivým jest, ten v srdci
svém hněvu místa nepopřává, ani jiných ku hněvu
nedráždí, rozmíšek a svárů nečiní; ale pokoje
hledaje, pokoj ijiným dává, a v povinné svor
nosti se svými bližními žije.
Kde ale pokoj a svornost, tam také jedno—
mysinost u víře, tam také pravé křesťanské obco—
vání, jež jest známkou pravé Církve Kristovy.
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3. Proč bychom ale měli v povolání svém
tak žíti, a proto jednomyslnost u víře, a svornost
v obcování věrně zachovávati, dokládá sv. apoštol
následujícími slovy:
»?edna tělo a jeden duc/z, jakož povolánz
jste v jedne nadějz povolání sve'lza. Yeden Pán,
jedna vím, jeden křest. Ýeden Bůh a Otec všech,
Kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, a ve všech
mís, fřeužjest požehnaný na věky věkův. Amen.:
Jakoby řekl: Snadno pochopíte, proč máme
jednomyslnost u víře a svornost v obcování za
chovávati, když budete uvažovati, že všichni ve
spolek jsme údové jednoho tajemného těla, jehož
hlavou jest Kristus. Jako údové v jednom těle
navzájem se nepotírají, ale jeden druhému pod
správou hlavy ku živobytí těla napomáhá: tak

podobně mábýti iv Církvi pod správou Samého
neviditelného Krista! Vždyť všichni jsme oživo
vání jedním duchem svaté víry a milosti Kri—
stovy! Všichni máme také jednu a tutéž naději
na odplatu v nebesích, když budeme Bohu na
tomto světě ve svém povolání věrně sloužiti.
Všichni jsme dále poddanými jednoho Pána, t. j.
Krista; všichni jsme jedním a tímže křtem vstou
pili do Církve, a stali se dítkami Božími a spolu
dědici Kristovými; &proto se také tak chovejme,
jako ve spořádaně rodině bývá, abychom jako
dítky jednoho Otce, Boha, a jedné matky, Církve
katolické, v jednomyslnosti u víře, a ve svornosti
v obcování věrně žili.
4. Tato jednomyslnost u víře, a svornost
v obcování chodí vždy pospolu; jedna od druhé
odděliti se nedá; jedna bez druhé neobstojí.
A proto hrozně bloudí ti, kdo za našich časů
hlásají svornost ku blahobytu pozemskému. ale
při tom nová učení o Bohu vymýšlejí, rozbroje
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u víře činí, anebo, jako socialisté, ale ne dle
pravdy tvrdí, že jim po svaté víře ničeho neníl
Kterak by ale mohli pošetilci takoví svorně na
blahu pozemském pracovati, když svornost bez
jednomyslnosti u víře neobstojí; a když oni ve
věcech pro člověka nejdůležitějších se neshodují?
Uvažtel My křesťané jsme o tom přesvědčeni,
že ježíš Kristus jest Syn Boží. a před věky slibo
vaný Mesiáš. Židé toho popírají, Mesiáše posud
očekávají, a Pánu-ježíši se rouhají. Kterak může
býti trvalá svornost mezi křesťanem a žider'n, když
co jeden velebí, druhý tupí? Kterak může býti
trvalá svornost mezi katolíkem, jenž Matku Boží
vroucně uctívá, a mezi protestantem, jenž si jí
nevšímá, ano snad i hanebnými slovy uráží?
Kterak by mohla býti svornost a z ni vyplývající
pozemská blaženost třebas takhle v manželství!
mezi křesťanem a pohanem, neznabohem anebo
Turkem, když čemu jeden se koří, druhému ohav
ností bývá?
Není to možná, aby tam, kde lidé v nejdů
ležitějších věcech na světě v náhledech se rozchá
zejí, mohlo býti nějaké opravdové štěstí. Ani
dva lidé, pevným svazkem manželským k sobě
připoutaní, šťastnými spolu nebudou, jestliže se
ve věcech svaté víry rozcházejí. Proto i Církev
taková smíšená manželství s nekřesťany naprosto
zapovídá, a s bludnými křesťany jen velice ne
rada, a jen pro uvarování horších věcí dovoluje.
A jestliže ani manželé, u víře nesjednocení, šťast
nými nebývají, jak o tom smutná zkušenost svě
dectví Vydává: jakými asi budou teprve dítky,
z manželství takového vzešlé, bude-li otec tupiti,
co matka uctívá?
5. Za jednomyslnost Svých milých modlil se
proto Spasitel před smrtí Svou, aby byli »jedno,
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jako i On s Otcem jedno jsou.< ]ednomyslností
vyznamenávali se první křesťané, o nichž psáno,
že byli jako »jedna duše a jedno srdcec; a že
pohané na ně ukazujíce, říkali: »Hlel jak se tito
milujílc a pak snadno se k nim i přidávali.
Chtíce býti i my jednomyslní u víře, a svorní
a spokojení v obcování, snažme se dle návodu
sv. Pavla býti pokornými, podrobujíce se tedy
vyšším, nepotlačujíce nižších, snášejíce v tichosti
i trpělivosti sobě rovné z lásky k Bohu, a pro
odplatu ii Něho; a tak staneme se hodnými,
abychom po životě v pravdě křesťanském i svatém,
po smrti své do 'obcování se svatými v nebesích
šťastně přijati býti zasloužili. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. V dnešní epištole vybízí nás svatý Pavel
k upřímné, vzájemné lásce, jež učí křehkosti bliž
ního snášeti, a ve svornosti s ním trvati pro Boha,
že Bůh tak chce. A v pravdě také Spasitel Sám
naznačuje v dnešním sv. evangeliu jakožto druhé
největší přikázaní Boží: lásku t,k bližnímu; té ale
nelze jinak nabýti, leč jedině z lásky k Bohu.
Kdo Boha nade všecko nemiluje, jak On milován
býti si žádá, také slabostí bližního, mnohdy ve—
lice odporných, z lásky k Bohu nesnese. Tak je
láska k Bohu začátkem i koncem všeho života
bohulibého. Láska k Bohu je tedy hlavním při

kázaním Nového Zákona; jest hlavním obsahem
celé křesťanské mravouky. Bez upřímné lásky
k Bohu marny jsou i nejvychválenější skutky
naše na zemi.
A proč že máme Boha milovati nade všecko?
Manna roku olrkevníhoÍ

37
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2. Boha máme milovati nade všecko na světě
především pro Ně/zo Samé/za.

Proto praví Spasitel v dnešním evangeliu:
»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svéhOc, neboli s celým srdcem svým. V srdci
našem nestrpí tedy Bůh lásky k rodině, k pe
nězům, hodnostem, rozkoším pozemským takové,
jaká by této dokonalé lásce k Němu na újmu
byla. On chce býti v srdci našem na prvním
místě; On chce míti v srdci našem Svůj trůn,
jakožto náš Král i Pán; ch'ce míti tam'Svůj oltář,
jakožto náš Bůh. A milovati Ho máme láskou
dobrovolnou a s radostí, poněvadž On dříve mi
loval 'nás.
O, rozpomeňme se jen, jak mnohými &mno—
hými způsoby nám Bůh lásku Svou až posud na
jevo dávali Vždyť všecko to, co máme, čím jsme,
co jsme posud užili v těle nebo v duši, jsou jen
dary dobrotivosti Jeho. Co krásného vidíme, pří
jemného slyšíme, rozkošného pociťujeme: všecko
'to jsou dary lásky Boží. Bůh pro nás zavěsil
slunce i měsíc i hvězdy na nebi, aby nám svítily,
nás obveselovaly; On krásou šatí trávu. polní ;
stromům dává jejich plody, abychom jich užívali;
On stvořil nesčíslný počet živočichů, aby nám
sloužili, nás obživovali. Zdaliže za vše to neza
sluhuje, abychom Ho z celého srdce milovali?
Aby při vypravování velikých divů Božích na
tomto světě všechny struny srdcí našich v mocný
chorál na oslavu Boží se nerozezvučely? Zdaliže
nejsou všichni tvorové jako zrcadla, v nichž roz
ličné skutky lásky Boží k nám se odrážejí ? jako
tolikéž stupně, po nichž lze nám k Bohu vy
stupovati?
_
,
Svatý František Serafmský uvažuje 0 ne
sčíslných dobrodiních, jimiž nás Bůh stále za
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hrnuje, modlíval se: »Dej, ó Pane, abý sladké
násilí Tvé horoucí lásky mne ode všeho odlou
čilo, co pod nebem jest, abych zemřel z lásky
k lásce Tvoji !: Takto miloval sv. František Boha
svého pro Něho Samého ; a tak činiti máme i my.
3. Avšak Boha máme milovati netoliko pro
Něho Samého, ale ipm sebe samy, čili z opravdové
křesťanské lásky k samým sobě.
Neboť když se Pána Ježíše jeden v zákoně
učený tázal, co by měl činiti, aby obdržel život
věčný, odpověděl jemu Božský Mistr: »Milovati
budeš Pána Boha svého nade všeckoc (Luk. 16, 27).
Č), jak často jsi sobě snad povzdechl: O, kéž
bych znal pravou a bezpečnou cestu k nebil A hle!
tu ji máš Je to opravdová, upřímná láska k Bohu.
Budeš-li touto cestou kráčeti, nemůžeš se cíle
svého minouti, byt jsi byl chromý nebo zkři
vený, hluchý nebo němý, chudý nebo bohatý,
mladý nebo starý, učený nebo neučený. K mi
lování Boha není nikdo příliš chudým, ani příliš
neučeným.
Kdo do života věčného vejiti chce, ať jen
Boha co nejdokonaleji milovati se snaží, a dle
nejlepšího vědomí i svědomí vůli jeho plní, podobně
jako dítě, jež rodiče své pozemské “upřímně ctíti
a milovati se snaží, úctu a lásku svou k nim
ochotným plněním vůle jejich osvědčuje. A takto
dokonalou poslušnosti lásku svou Bohu osvědčo—
vati může i má nejprostší babička, jako nejuče
nější bohoslovec.
Jestliže-tedy, milý křesťané! máš takto cestu
k nebi označenou, a miluješ—lipři tom opravdově

duši svou: po cestě věrného plnění přikázaní
Božích a Církve Páně statně ku předu kráčej,
přesvědčen jsa, že všecko jest marnost a trápení
*

—580—
ducha, kromě Boha milovati a Jemu sloužiti.
Neboť kdo Boha z celého srdce miluje, nebojí se
ani smrti, ani trestu, ani soudu, ani pekla, po—
něvadž dokonalá láska přímo k Bohu vede.
4. Konečně předložme si ale i tu otázku,
v čem ta pravá láska le Bohu vlastně spočívá .P
neboli, co znamenají slova Spasitelova: »Miluj
Boha z celé duše své, ze vší mysli své ?:
Sv. Augustin, slova ta vykládaje, krásně dí:
»Máš Boha milovati z celého srdce, znamená, že
máš všemi svými myšlenkami, z celé duše své,
s celým životem svým, z celé mysli své, a s celým
duchem svým směřovati k Tomu, od Něhož
všecky tyto věci máš, jež Jemu nabízíš.:
Bůh nepomíjí tedy žádné části života našeho,
tak že by nechtěl, abychom Mu ji věnovali, a že
bychom tedy s ní směli činiti, co by se nám
samým zdálo. Pravá láska k Bohu nezáleží právě,
což si dobře pamatovati máme, v sladkých po
citech a v krásných slovech: ale hlavně ve skut
cích! Pravá láska ukazuje se v úplně odevzda
nosti a v obětích, a sice nejen polovičatých, ale
celých a dokonalých. Boha miluje nejdokonaleji
ten, jenž se Jemu nejdokonaleji odevzdává se
všemi silami těla i duše, tak že »tělo své vydává
v čistotě a odříkání v oběť ži_vou, svatou, Bohu

libou, rozumnou službu svou,< jak poučuje svatý
Pavel v listě k Římanům (12. I); tak že totiž
všecky síly duše jeho k Bohu jako květiny ke
slunci se obracejí ; tak že rozum jeho o Bohu a
Jeho dokonalostech a darech uvažuje; mysl jeho
na krásách Jeho stále se obveseluje; a vůle jeho
5 vůlí Boží vždy co nejdokonaleji se spojuje.
Sv. Augustin ve příčině té praví: »Bůh tě chce
celého; ale proto netruchli, jako by v tobě ne
zbývalo ničeho pro radost tvou. Když miluješ
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Boha, tak jen vyzískáš; nemiluješ—li ale Boha,
Jenž tě stvořil, ani sebe naprosto nemiluješ.<
A nyní, polož sobě jeden každý otázku: Jak
asi to stojí s mou láskou k Bohu?
A rci sobě-: Cokoliv miluji, o tom také rád
mluvím, o tom rád slyším, tím se rád v mysli
své obírám. Blahoslavený člověk ten, jenž se pro
Tebe, ó Pane nebes i země, ode všech tvorů od
lučuje, přirozenosti své násilí činí, a žádostivost
těla svého skrze horlivost ducha svého přemáhá,
aby tak všeho pozemského vnitř i zevnitř se zbaviv,
hodným se stal uprostřed kůrů andělských dlíti;
a aby s nimi mohl Boha jediného věčně ctíti i ve
lebiti, Jej po celou nekonečnou dobu v nejvyšší
blaženosti milovati: z celého srdce svého, z celé
duše své, ze vši síly své, ze vší mysli své. Amen.

Na neděli osmnáctou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Jsme již takoví, že si darů i milostí, kte
rých se nám bez našeho přičinění dostává, mnohdy
nevážíme; a že se nám zdá, jakoby tak vše
musilo býti a, nemohlo se ani změniti. Když
slunko jasně od země povstalo, nacházíme to tak
docela v pořádku, a málokdo Bohu díky vzdává
za ty dary, jichž ono jest příčinou. Z jara hle
dáme květy, na podzim sladkého ovoce, ale málo
kdo za ně Bohu vroucí díky “vzdává. Narodil-li
se kdo v rodině urozené a bohaté, zdá se mu,
že celý svět má býti k jeho službám; &zapomíná
děkovati Bohu za to, že ho nestvořil jako mili
ony jiných v chudobě a ponížení.
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A tak podobně má se to i s naší sv. vírou!
Že slunko její od nejútlejšího mládí nám svítí,
a že ve svátostech ovoce zásluh Syna Božího uží—
váme, zdá se nám jako samozřejmo; a zapomí
náme za tyto převzácné dary Bohu díky vzdá
-vati. Kdybychom uvážili, čím bychom bez víry
křesťanské byli, tedy jako pohané, surovci a třebas
lidožrouti; ba čím jsou i mnozí vzdělanci, když
zapomínají na zákony Boží >nezabiješl nesesmil
níšl nepokradešl nepromluvíš proti bližnímu kři
vého svědectvíc, jak o tom vydávají svědectví
síně tak leckteréhos parlamentu: pak bychom si
.věru svaté víry více vážili, a Bohu za převzácný “
ten dar co nejvroucněji děkovati neopomíjelil
Proto když sv. Pavel odešel z Korintu, kde
byl delší dobu působil, a ze znemravnělých oby
vatelů stádečko věrných oveček Kristových shro
máždil, psal těmže list čili epištolu, z které jsem
právě stat přečetl; a v té jim připomíná, vjakých
bludech i neřesrech dříve jakožto pohané žili; jak
skrze přijetí svaté víry Kristovy v mravech zna—
menitě prospěli; a jak tedy velice k díkům Bohu
zavázáni jsou!

Ivzdává

díky Bohu za ně “takésám, aby

je povzbudil, by za tu milost i oni sami Bohu
neustále vroucí díky vzdávali.
2. Co napsal svatý apoštol Korintským, platí
ovšem i nám; i my máme Bohu za dar svaté
víry vroucí díky vzdávati. Abychom k tomu tím
více povzbuzeni byli, uvážíme tedy zevrubněji, co
nám ze slov apoštolských Církev Páně předkládá
dnes. Sv. Pavel píše:
»Bratři/ Děkujz Bohu svému vždycky z vás
— za milost Boží kteráž dána jest vám v Krzstu

Ýežíšiu
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To znamená: Uvažuji-li, jakými jste byli,
prve, nežli jsem k vám přišel; a jakými jste se
stali skrze poučování mé, nemohu Bohu dosti
děkovati za to, jak jste se ke svému prospěchu
změnili, a že vás do Církve povolal.
_
Sv. Pavel raduje se tedy ze štěstí svých svě
řenců, jako ze štěstí vlastního; a vzdává Bohu

za ně díky! Č), kéž bychom i my takovouto lásku
k bližnímu měli, a dle příkazu Páně s radujícími
se radovali, a s plačícími plakali! Jak bychom si
tak získali důvěru svých bližních; a jak by pak
oni rádi přijímali od nás napomenutí k životu

bohulibémul
Povšimněme si také toho, že sv. apoštol, ač
při Korintských dlouho pracoval, nápravy jich
mravů přece nepřičítá přičinění svému: nýbrž
milosti a působení Ježíše Krista, Jenž m'ohl ovšem
i jiné národy na místě obyvatelů Korintu skrze
působení Svého apoštola do Církve Své přivéstil
A tak podobně máme i my uvažovati, že Bůh
i nám prokázal obzvláštní milost tím, že dopustil,
abychom se mezi křesťany narodili, a uprostřed
Církve a jich milostí žili: kdežto na světě jest
p_osud na miliony lidí, kteříž ve stínu smrti žijí.
Cím že jsme si my vyvolení takového zasloužili?
A jestli nezasloužili, ale Bůh nám ho z pouhé

milosti dopřál: kterak že bychom se Jemu ne
měli za převzácnou milost tu co nejvroucněji
vděčiti?
3. V čem ale tato milost záleží, vykládá svatý
apoštol v dalších slovech dnešního čtení, řka, že
Korinťané
we všem učinění jsou bohatí, v každém slovu
— a ve všelz'ke'm umění, (stvrzeném svědectvím
Samého Krista) — tak že nenžajz'ěádně/za nedo
statku v žádné milosti, očekávajz'ce(v plné naději)
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Zjžvem' Pána naše/zo ?ežz'še Krista: (k budoucí
přeštědré odplatě).
Smysl slov těchto jest: Ve víře Ježíše Krista
nalézáte hojnost všeho toho, čeho ke spasení po—
třebujete.

A čeho potřebujeme?

/_

Zdokonalení rozumu, hříchem dědičným za—
temnělého; a posilnění vůle, pro hřích zděděný
vždy ke zlému nakloněnél
„

a) Lidé samým sobě zanechání, nikdy by
Boha nepoznali. Nikdy nedovedou toho vystih
nouti, proč tu vlastně na světě jsme? jak odtud
odejdeme? jaký pak bude život těch, kdož na
světě počestně žili, pracovali a trpěli? a jaký těch,
kdož jen křivdy činili, a při tom v hojnosti, pře
pychu a vážnosti žili?
Sokrates, jeden z nejproslulejších mudrců po—
hanských, kázal před svou smrtí zabíti kohouta
na počest domnělého bůžka Aeskulapa, aby si
přízeň jeho zajistil. Jaké to poblouzení! A jiný
upřímně vyznal: zabředli jsme do bludů a mrav—
ních neřestí tolik, že nevíme, kterak by pokolení
lidské zachráněno býti mohlo — leč by kdo
s nebe přišel, a nás poučil! Tak málo zmůže
rozum lidský.
i
Ale víra v Krista Ježíše životem, slovy i zá
zraky jeho stvrzená, učí nás, kteraký jest Bůh;
jak se Jemu zachovati můžeme; jak můžeme spo—
kojeně žíti na tomto světě, a přeblažený život zí
skati pro celOu věčnost.
b) Víra Kristova ale neosvěcuje toliko rozum,
ale sílí i vůli naši k dobrému, totiž k tomu, co
se Bohu líbí, a nás v pravdě šťastnými činí: tu —
i jednou tam.
\ A tu vůli naši mdlou a k dobrému neochot
nou sílí Kristus Pán skrze svátosti, jež jsou jako
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sedm pramenů, z nichž se nám prýští stále voda,
skákající do života věčného. Sílí nás i nadějí na
přebojnou a nekonečnou odplatu, kterou Bůh
slibuje za krátký boj toho života v životě věčném.
Pohané nižádné naděje neměli, a proto jen
světu žili; my křesťané ale >nemáme žádného ne
dostatku v nižádné milostic. Jako tedy sv. Pavel
za milost Ježíše Krista děkoval, tak máme činiti
i my!
Krásně říkal zbožný král Alfons Moudrý
dvořenínům svým: »Ustavičné díky vzdávám Bohu,
ne tak za to, že králem jsem, ale že křesťanem
jsemla
4. A jak tu vděčnost svou na jevo dáme
Bohu my?
Díti se to může rozličnými způsoby; a sice:
a) Když budeme uznávati nesmírnou cenu
milostí Božích.
Kristus Pán praví, že království nebeské po—
dobá se skrytému pokladu, nebo drahocenné perle,
za které dá člověk vše, co má. Svatí mučeníci
za ten poklad kladli majetek, čest, zdraví i životy
své v mukách i nejhroznějších. jak hanebně jed—
nají tedy ti, kdož se pro sňatek, výdělek anebo
marné vyznamenání lehkovážně odříkají víry své!
Co přece platno člověku, kdyby i celý svět získal,
když by při tom na duši své škody utrpěl?
&) Prokážeme se Bohu vděčnými za dar
svaté víry, když jí netoliko slovy, ale i životem
celým vyznávati budeme.
Žádný lék nepomáhá, má-li ho kdo jen ve
skříni své; musí ho i užívati. A tak nelze ani
duše své spasiti, leč když kdo dle svaté víry
žije, svátostí užívá, vedení Církve Páně se pod—

voiuje. Strom bez ovoce bude vytat a uvržen do
ohně. Bůh chce našemu spasení; a nemůžeme se
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]emu za dar svaté víry lépe zavděčiti, jako když
daru Jeho užíváme tak, jak On chce, a protože
On tak chce.
a) Ukazujeme se Bohu vděčnými za dar svaté
víry, když konečně nedbáme toliko o spasení své,
ale nepomáháme z lásky k Bohu ku spaseníibliž
ním svým.
Dílem přemilým Bohu jest, býti missionářem;
anebo podporovati apoštolské muže svými pracemi

imilodary.

Ale neméně se Bohu zadar

svaté

víry vděčíme, když neumělých domácích pouču—
čujeme, chybující káráme, zarmoucené těšíme,
mysli zoufalých a malomyslných k Bohu obracíme,
anebo aspoň za živé i za mrtvé k Bohu se mo
dlíme.

Tak tedy se
víry vděčme, aby
služebníče věrný,
nad mnohým tě

Bohu za převzácný dar svaté
jednou i nám platilo: »Pojď,
že nad málem jsi byl věrný,
ustanovím.: 'Amen.
II.

Výklad evangelia.
Sv. evangelista Matouš staví nám ve dnešním
evangeliu dojemný obraz na oči, an nám vypra—
vuje o uzdravení šlakem poraženého. Uzdravení

to obsahuje ale zároveň mnoho poučného pro
nás. Proto vmysleme se v duchu do středu onoho
zástupu, jenž Pána Ježíše tehdy obklopoval, a 5 ve
likou horlivostí slovům jeho naslouchal; a uva
žujme o tom, co a jak se tehdy dálo.
1. Prvním bylo, že přinesli šla/čem poraže
ne'lza, ležící/za na loži?

Tomu Pán ježíš nejdříve odpustil hříchy čili
uzdravil duši; a pak teprve mu uzdravil i tělo.
Takto ale dal na srozuměnou, že nemoci tělesné
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bývají nám od Boha posílány pro hříchy. Když
tedy Pán ježíš šlakem poraženému odňal příčinu
k nemoci, an mu hříchy odpustil, vrátil mu pak
i zdraví tělesné. Šlakem poražený je tedy obrazem
člověka, jejž Bůh nemocí navštívil, aby ho za
hříchy potrestal na světě, by ho za ně trestati
nemusil na věčnosti.
Mnohé nemoci jsou ovšem na potrestání za
hříchy, ale ne nemoci všechny.

Sv. Beda vypočí—

tává těchto pět příčin, pro které lidé nemocemi
a jiným soužením trápení bývají:
a) Aby nabyli příležitosti, Bohu již zde na
světě za své hříchy dosti učiniti. Tak poslal Bůh
na Marii, sestru Mojžíšovu, malomocenství, po
něvadž byla bratra svého pro jeho povolání k úřadu
proroka Božího pohaněla; a zbavil ji hrozné ne'—
moci její teprve, když Mojžíš sám za uzdravení
její byl prosil.
b) Bůh posílá nám nemoci pro čest svou. Tak
vypravuje sv. evangelium o slepém od narození,
jemuž Spasitel blátem oči pomazal &velel, aby se
umyl v rybníce Siloe. Když se apoštolé Pána tá—
zali, kdo byl zhřešil, zda ten slepec či rodiče
jeho, že se slepým narodil: odpověděl Spasitel,
že nehřešil nikdo z nich; ale slepotu tu že Bůh
dopustil na oslavu jména Svého, an byl slepec
slepoty své zázračně zbaven.
c) Bůh posílá nám utrpení, aby nás ?;pokoře
zachoval, jež jest základem všech ctností. Tak
snášel i sám sv. Pavel osten těla svého, aby pro
mnohá zjevení, jež mu byla od Boha učiněna,
neZpyšněl.
a') Bůh posílá nám utrpení, aby nám dal pří—

ležitosti, bychom zásluhy své si rozmnožz'lz'. Tak
dopustil hrozná utrpení na upřímného ctitele svého
joba, i na mučeníky.
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e) Konečně posílá Bůh utrpení velikým hříš—

níkům jakožto přede/mf muk pekelnýck. Tak na
dutý a ukrutný král Herodes byl za živa červy
užírán; ukrutný král Antioch, drzý rouhač a su
žovatel lidu israelského, hnil za živa, a vydával
ze sebe tak hrozný puch, že nikdo při něm vy
držeti nemohl.
Z toho lze snadno poznati, že nemoci tělesné
samy osobě nejsou v pravdě věcmi zlými, ale
mnohdykráte velikým dobrodiním od Boha. Proto
také těšil starý, zkušený poustevník mladého,
onemocnělého druha svého slovy: Bratře, pro
nemoc svou nezarmucuj se; neboť ona jest jako
oheň, jenž na tobě stráví vše, co máš na sobě
rezavého, jsi—liželezem; a vyčistí z tebe všecky
škváry i nečistoty, jsi—lizlatem.
Což ale, namítne snad někdo úzkostlivý,
není-li nemoc má za pokání, ani na udržení v po
koře, ani na získání zásluh, ani pro čest Boží, ale

jen počátkem zavržení mého?
2. Toho však netřeba se báti tomu, kdo
uvažuje o dalších okolnostech při uzdravení šlakem
poraženého. - A sice uzdravil Pán ježíš ubožáka
pro víru mužů, kteří ho byli přinesli.
O mužích těch vypravuje svatý evangelista
Marek (2, 3), že byli počtem čtyři. Nemá-li nemoc
anebo jiné utrpení naše býti počátkem k zavržení,
ale začátkem k usmíření hříchů našich, musí nám
rovněž pomáhati pomocníci a přátelé čtyři. A ti

jsou?
Duch sklíčený musí :
a) poznati, že zhřešil, a čím a jak zhřešil?
5) musí živě pamatovati na smrt a soud po ní;
a) musí v sobě vzbuzovati bázeň muk pekel

ných; a

d) musi v sobě vzbuzovati naději na věčné spa
sení ne pro zásluhy vlastní, ale pro zásluhy Ježíše
Krista, Jenž jen proto na svět přišel, aby nebe—
ského Otce za nás usmířil; aby hledal, co bylo
zahynulo ; a aby všem lidem dobré vůle život věčný
ziskal. Kdo takovýmito čtyřmi nosiči nesen bude
k Pánu Ježíši, nebude zahanben na věky.
Avšak dlužno si při těch nosičích ještě ně
čeho povšimnouti. Evangelista Páně dí, že Pán
řešíš, vida víru jejich, šlakem poraženému řekl:
Doufej, synu! Tedy ne tak pro viru nemocného,
ale pro viru těch, kdož nemocného k Pánu Je
žíši přinesli, dostalo se jemu utěšení i pak
uzdravení.
Z toho jest patrno, jak velikou cenu má
u Boha víra těch, kdož se v lásce za nás 11Něho
přimlouvaji; a že nám Bůh často některých mi
losti uděluje ne pro zásluhy naše, ale spíše pro
víru a přímluvy zbožných, svatých přátel našich.
Tak byl by Bůh i zvrhlým městům Sodomě
a Gomorze pro přímluvy věrného ctitele svého
Abrahama odpustil, kdyby tam byl aspoň deset
spravedlivých shledati mohl. Mnohokrát trestal
Bůh odbojné. židy na poušti; ale věrný Mojžíš
dovedl vždycky přímluvami svými hněvu Božího
ukrotiti, a věrolomcům odpuštění zjednati.
Nesčíslných již zázraků učinil Bůh na při
mluvu Rodičky Své. Sv. Bernard již před šesti
stoletími napsal, že není slýcháno, aby se byl
kdo k Rodičce Boží o pomoc utekl, a oslyšen byl.
Jsi-li tedy, milý křesťane! na duši nebo na
těle nemocen, nebo jakýmkoli křížem sužován:
postarej se jen o ony čtyři nosiče; pak vzývej
za pomoc svaté, zejména Bohorodičku, a pros za
přímluvy i ctnostné přátele své; i tobě dostane
útěchy plných slov Páně: Doufej synu, odpou
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štějít se tobě hříchové tvoji. Vstaň, vezmi lože své

a odejdil To jest: utrpení tvé nebude počátkem
zavržení, ale nabudeš v/něm duše i těla uzdravení.
3. Konečně si povšimněme krásně/za, dojem
nělzo příkladu, který mím dali nosiči šla/zem pa
ražené/za.
Nic jich nemohlo zdržeti od vykonání skutku
milosrdenství k bližnímu. Když se nemohli do
stati do nádvoří domu, v němž Pán Ježíš zástupy
učil, vystoupili s nemocným na plochou střechu
domu sousedního, odtud přešli na plochou střechu
domu, v němž učil Spasitel, a odtud teprve opatrně
spustili nemocného na loži po provazích k nohoum
Páně.
ó, kéž by i nás taková vytrvalá a neomrzelá
láska k bližním oživovala, zejména k nemocným,
opuštěným, nevědomýml Sv. Pavel nás k takové
lásce vyzývá tvrzením, že jsme údové jednoho
těla, jehož hlavou jest Kristus (I. Kor. 12, 28);
a sv. Augustin, vykládaje slova ta, praví: Viz,
noha tvá šlápla na trn, jenž se do ní vrazil. Jak
daleko jest oko od nohy? Dle místa daleko, ale
dle lásky blízko. Neboť oko ihned hledá trn, tělo
se shýbá, a ruka trn z nohy vytrhává. Tak pe—
čuje jeden úd v těle o blaho údů ostatních. “Kde
tak není, tam jest 'tělo nemocno nebo docela
mrtvo.
Ukazujme, že nejsme ani mrtvými ani ničem
nými údy na Těle Kristově, ale údy živými:
abychom s oslavenou Hlavou svou jednou i vlast
ního oslavení v nebesích se dočkali. Amen.

—591—
Na neděli devatenáctou po sv. Duchu.
].

Výklad epištoly.
1. jen krátká jest dnešní epištola; ale obsah
její jest přebohatý. Slyšme co sv. apoštol národů
piiše:
»Bmtři! Obnovte se duc/zem mysl: své, a
oblocle člověka nové/zo, kterýž podle Boha stvořen

jest ve spravedlnosti a svatosti pravdy.<
Slovy těmi napomíná sv. Pavel Efeských,
kteří se byli z pohanstva na víru Kristovu obrá—
tili, aby, jsouce nyní křesťany, ducha svého všeho
smýšlení a snažení pohanského vůbec zbavili, a
ve vší spravedlnosti křesťanské prospívali tak,

aby byli Kristu Pánu co nejpodobnější, podobně
jako kdyby těla svá dle jeho způsobu oděvu při
oděli, čili dle spůsobu Páně se oblékali šatili
Napomenutí toto netýká se ale toliko Efeských,
nýbrž inás. Nepřistoupili jsme sice ku Kristu
z pohanství, ježto jsme se narodili, díky Bohu!
z rodičů již křesťanských. Avšak všichni máme
z dědictví po prvních rodičích rozličné zlé náklon
nosti, kterýchžto máme tedy i my dle učení sv.
apoštola s násilím v sobě potlačovati ; máme ducha
svého pod zákon Kristův skláněti, ve spravedlnosti_
křesťanské stále prospívati, a tak také jako Krista
Pána oblékati; čili dle příkladů i učení Jeho ve
všech poměrech života se chovati, a Krista Pána
nápodobovad.
2. Když byl takto sv. Pavel obecné napo
menutí učinil, abychom jakožto křesťané v pravdě
i jako křesťané smýšleli ižili, udává dále zvláště,
jakými ctnostmi bychom se měli zejména vyzna
menávati; a sice žádá: abychom mluvili vždy
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pravdu; byli trpělivými i sbovívavými; a nepoško
zovali majetku bližních svých. I píše tedy:
»Pročež odložit/še lež, mluvte pravdu jeden—
každý s bližním svým : nebaťjsme vespolek údozre'.c
To znamená: My všichni jsme údové tajem
ného těla, jehož hlavou jest Kristus. Kristus ale
jest pravda, jak Sám o Sobě dí: >]á jsem cesta,

pravda i život-; proto i my máme pravdy mi
lovnými býti; a jako jeden úd v těle -údu drn-
hého neklame: tak nemáme ani my jiných lžemi
klamati.
_
ó, jak mnoho jest křesťanů, kteří zlé náklon
nosti ku lžím v sobě nepotírají, Krista neoblékají,
a bližní své klamou, tu řečmi nepravdivými, tu
přetvářkou, posuňky a skutky, jež jim od srdce
nejdou.!
Mnozí se domnívají, že ve prospěch někoho
milého mohou lháti, a na př. nepravdivá vysvědčení

a doporučení vydávati.-Tomu ale nikterak není
tak! Lež jest vždy hříchem, ať již kdo lže ze
zlomyslností, ziskuchtivosti, aneb i ze žertu, jejž
kdo za pravdu přijímá. Každá řeč lživá jest iha
nebná, a křesťana nehodná. Každý lhář následuje
lháře od počátku, dábla, a ne Krista!
I pohané měli lež v nenávisti. Když přišel
do pohanské Sparty vyjednávat kmet šedivý, jenž
„si byl šediny své nabarvil, povstal proti vývodům
jeho Archidamas, a pravil: »Co dobrého můžete
očekávati od muže, jenž nosí lež i na hlavě?
zdali že nemusíte se domnívati, že nosí lež i v srdci
svémřc Tak posoudil pohan pouhé líčení. Cím
více má každou přetvářku i lež odsuzovati křesťan!
Císař Maximilian vydal rozkaz, aby zajat byl
biskup v Nikomedii, sv. Antimus. Vojáci hledajíce
ho, přišli maně do příbytku jeho. Sv. biskup je
dobře pohostil. Když se ho pak tázali, zdali by
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jim mohl pověděti, kde by nalezli biskupa Antima,
odpověděl jim dle pravdy: »já sám jsem Antimus.<
I řekli vojinové: »Půjdeme odtud, a řekneme, že
jsme Antima nemohli nalézti.< »Nikoliv,c bránil
se biskup; »lháti, milí synáčkové! nesmíte. Raději
chci umříti, nežli lži dopustiti.< Na to šel s nimi,
ač věděl, že půjde do žaláře i na smrt.
Skoda ze lži jest vždycky, byt i na první
pohled nebyla vždy patrnou, poněvadž podrývá
vzájemnou důvěru, a hubí tak blaho ve společ
„nosti lidské. Proto také sv. Pavel před lží varuje
slovy, »jsme vespolek údovéc, jež si tedy nemají
navzájem škoditi, ale povinny jsou, jeden k dru
hému s upřímnosti se míti.
Tím ovšem není řečeno, že bychom povinni
byli, jednomukaždému, třebas dětem anebo lidem
úskočným, ku všem otázkám všetečným zevrubně
odpovídati. V případech, kdy nám kdo neopráv
něný všetečné otázky klade, smíme jemu ovšem
pravdu zatajiti, ale nesmíme při tom nikdy přímo
lháti. Všetečku můžeme odbýti slovy: Není to
mou péčí, o takové věci se starati; zeptejte. se
těch, kdo lépe jsou poučeni. Anebo ižertem:
Netřeba ti všecko věděti, abys brzo nesestárnul;
a pod.
Jak se oproti všetečným otázkám lidí zlých
zachovati, ukazuje nám pěkně sv. Athanáš. Císař
Julian, odpadlík, velel ho zajati a zabíti. Svatý
Athanáš prchal na lodi, jež plula po řece Nilu
vzhůru. Císařští pochopové, dozvěděvše se oútěku
jeho, rychle ho pronásledovali. Když Athanáš
znamenal, že by pronásledovatelům svým neunikl,
kázal lod' obrátiti, a po Nilu dolů plouti. Když
ho potkali pronásledovatelé jeho, neznajíce ho,
tázali se ho, zdali neviděl lodi s prchajícím Atha
nášemř A týž odpověděl: »Viděl jsem loď tu; a
Mann roku církevního.

38
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pospíšíte-li si, snad Athanáše polapite.: Vyhýba
vými slovy těmi povzbuzeni, biřici mnohem rychleji
postupovali proti proudu, kdežto Athanáš po
proudu jeda, pronásledovatelům svým snadno
unikl.
3. Dále varuje sv. Pavel před hněvivostí a
mstivostí, an píše:
»Hněveite se a nelzřešte! Slunce nezapadej

na hněviwst vaši! Nedávejte místa ďábla/<
Rozeznávati sluší hněvivost od pomstychti
vosti. Kdo *horlí, aby zamezeny byly všeliké ne—
pořádky a hříchy, jak činiti mají vrchnosti, ro

diče, učitelé, zaměstnavatelé; a přestupky kárají:
jednají dle své povinnosti, a mají hněv sprave
dlivý. Kdo ale horli jen pro čest svou, a ne pro
čest Boží, a snaží se mstíti se těm, kdož jednají
proti mysli jeho: má hněv nespravedlivý. Tako
véhoto nespravedlivého hněvu velí sv. apoštol se
varovati; poněvadž kdo jemu povoluje, >dává místa
ďábluc, an v zaslepenosti své rozličné křivdy činí.
Co zlého vykonali již lidé v prchlivosti své!
jak trpce často želeli přenáhlení svého, a nemohli
ho napraviti vícel . . .
4. Posléze varuje sv. Pavel od poškozování
majetku cizího řka:
»Kdokradl, již nekraď; ale radějipracuj, dělaie
rukama svýma, což dobre/zo jest, aby měl odkud
uděliti tomu, jenž nouzi trpzk
Krade ten, kdo bez vědomí majetníka, a proti
rozumné vůli jeho, z majetku jeho něco si při
vlastňuje, ať to jest způsobem jakýmkoli. Zlo—
dějem jestiť tedy i ten, kdo špatné zboží za
dobré prodává; v míře a váze šidl; lichvu s pe
nězianebo s potravinami provozuje; špatnou chásku
ze zisku přechovává; od zlodějů kupuje; listiny
padělává; svědky na svůj prospěch porušuje; za
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sloužené mzdy zapraviti odpírá. Kdyby všeliké
způsoby zlodějství měly býti dovoleny, nikdo by
více pracovati nechtěl, když by neměl jistoty, že
vypracovaného smí také sám užívati. Společnost
lidská musila by se rozpadnouti, kdyby se lidé
měli říditi nesmyslnou zásadou socialnich demo
kratů, že »majetek jest krádeží lc
Sv. apoštol vybízí ku pravdivosti, trpělivosti,
spravedlnosti, poctivosti a štědrosti z našeho;
abychom totiž udíleli netoliko z přebytku, ale
i z výnosu práce vůbec, každý dle možnosti své,—
jak činili všichni dospělí svatí, pokud na zemi žili.
Budeme-li tak činiti, jak sv. Pavel učí, staneme
se teprve pravými vyznavači víry Ježíše Krista,

Jenž všude dobře činil; a hodnými věčné odplaty,
které nám přislíbil. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Máme podzim čili dobu, kdy úrody zem
ské bývají k další výživě naší shromažďovány.
Mnozí si darů Božích s radostí dopřávají; není
v—tom nic divného ani zlého, pokud jen darů
Božích užíváme s upřímnou vděčností k Bohu,
jenž nám jich uštědřil, a s náležitou a dovolenou
mírou.
Užívajíce ale darů Božích s křesťanskou ra
dostí, máme dle vůle matky Církve Páně zároveň
obraceti zraky své k bodům vznešenějším, nežli
jsou pozemské; a to k duchovním hodům v nej—
světější Svátosti na zemi, a k bodům nekoneč
ným v království nebeském. A proto dává nám
Církev svatá předčítati dnes v epištole napome
nutí sv. Pavla, abychom se všelikých hříchů od
říkali; skrze svátost pokání v duchu se obnovo
.
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vali; tak v srdci svém důstojný stánek i trůn
Bohu předobrotivému připravovali; a jeho hosty
býti zasluhovali při hostině, o které vypravuje
dnešní sv. evangelium.
Za pozvání Hospodáře nebeského, abychom
se hodů Božích na zemi účastnili, a se tak hod
nými stávali i hodů Božích v nebesích, přemnozí
se Bohu hanebné odsluhují, jak o tom Spasitel
Sám v dnešním evangeliu vypravuje. mesleme
se v duchu do zástupu, jemuž Spasitel stížnost
Svou přednáší, a seznáme, že podobenství Páně
obsahuje sice pravdy utěšené, ale zároveň ivážné
a kormutlivé, jak to Spasitel Sám zahrnuje v slova:
»Mnoho jest povolaných, ale málo jest vyvolených !<
2. Koho týkají se slova ta?
Týkají se nejprvé povolaných do Církve.
Věru, mnoho bylo i jest povolaných na svatbu
Syna Božího. Ci kdo sečte miliony těch, kteří
od smrti Páně a seslání Ducha svatého až na
nynější den pozváni byli do Církve? Spasitel roze
slal zajisté apoštoly čili posly Své ku všem ná—
rodům světa, aby zvali na svatbu, řka jim: v]douce,

učte všecky národy, a křtěte je ve jménu Otce
'i Syna i Ducha svatého.: Všem národům i všem
jednotlivcům platí pozvání: »Aj, oběd Svůj jsem
připravil; všecko jest hotovo; pojdte na svatbu !:
A přece, ač k přemnohým došlo pozvání,
oni ho slyšeti nechtějí, ale raději zůstávají v tem
nostech pohanství, anebo v pološeru bludařství.
A proč?
Sv. Lukáš nám to zdráhání blíže popisuje
(kap. l4.), an praví, že někteří z pozvaných se
vymlouvali: Koupil jsem patero spřežení volů,
a musím je zkusit; pojal jsem ženu, nemohu při
jíti; koupil jsem ves, a musím ji obhlédnouti.
Tedy pro práce volů, čili pro rozličné práce vý—
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dělkové, neboli pro nezřízené \pachtění se po
statcích pozemských, na nichž by se oči pásly,
čili pro »žádost očíc zapomínají mnozí na pozvání
krále nebeského. jiní činí tak pro »žádost těla:;
to jsou ti, kteří na ženu se vymlouvají. ]iní činí
tak »z pýchy života:; to jsou ti, kdož se svými
statky i důstojenstvím se chlubí. Mnoho tedy
k hostině nebeské povolaných, ale poměrně málo
vyvolených, poněvadž přemnozí jdou za nezříze
nými žádostmi pokažené přirozenosti své.
Avšak mnoho jest povolaných, a málo vy
volených iz těch, kteříž skrze křest svatý do
Církve přijati byli, a tedy pozvání k bodům ne
beským již přijali. Vyvolených z křesťanůjest opět
málo poněvadž mnoho jest takových, kteří ne
dbají, aby vešli rouchem svatebním přiodění;
čili aby z tohoto světa odešli na věčnost buď
v dokonalé nevinnosti, anebo aspoň v upřímné
kajicnosti, ozdobení jsouce bohulibými ctnostmi.
Neboť přemnoho křesťanů žije tak, jakoby svatý
Pavel nikdy nebyl napsal v listě ku Galatským
(5, 19.): »Zjevníť jsou skutkové těla, jež jsou:
smilstvo, nečistota, nestydatost, chlípnost; nepřá
telství, svárové, nenávisti, hněvové, různice; vraždy,
opilství a těm podobné věci, o kterých vám před—
povídám, že kdo takové věci činí, království Bo
žího nedojdou.: A takto tisícové křesťanů, do
nebe pozvaných, žijí jako pohané, a bude jednou
nad nimi vyřčen soud, jestli pokání neučiní: Vy,
andělé Boží, služebníci mojil svažte tyto nehodné
na rukou i na nohou, a vyvrzte je do temností
zevnitřních, kde bude věčný pláč a věčné skří
pění zubů! V pravdě, že i z křesťanů mnoho je
povolaných, ale málo vyvolených!
3. Podobenství o pozvaných ku hostině ne
beské týče se dále povolaných do zvláštních stavů.
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Bůh uspořádal v přírodě viditelné, i ve světě
duchovním, všecky věci tak, že jednomu každému
tvoru vykázal určité místo, stvořil ho k jistému
cíli. K jinému cíli jest slunce, k jinému měsíc,
k jinému jsou hvězdy. Jiný úkol má na světě
kůň, jiný pes, jiný pták. Jiný účel má obilí, jiný
vonná růže na keři, jiný bodlák při cestě. Avšak
všecky tvory Bůh učinil pro oslavu jména Svého,
i také k rozumnému užívání člověka.
A což, člověka byl by Bůh stvořil beze všeho
účelu?

Kdož by tak pošetile souditi mohl? Bůh
stvořil zajisté člověk, a celou přírodu pod panství
jeho sklonil, aby člověk Boha i dokonalosti jeho
vždy lépe poznával; Boha, jakožto svcchovaného
Pána svého uctíval; Jemu se klaněl; jeho přiká
zaní v pokoře plnil; a tak v životě tomto od
platu pro nebe si zasloužil.
I nepostavil Bůh lidem všem směru jedi
ného; ale lidem rozličným i rozličné úkoly na
světě dal, aby jedenkaždý v těch právě pomě
rech, do kterých ho Bůh postavil, svatou vůli jeho
konal. ]iný úkol má tedy na světě učenec, jiný
řemeslník, jiný rolník; jiný muž, jiný žena; jiný
zdravý člověk, jiný churavec; jiný stařec, jiný
dítě. I' jest povinností každého člověka, aby roz
umem svým pátral, jaké schopnosti, náklonnosti
ipříležitosti Bůh právě jemu dal i poskytuje,
a čim a jakým ho tedy chce míti, aby zde na
světě vůli Jeho plnil, & cíle svého v nebi došel?
Ale jak mnoho jest lidí i křesťanů takových,
kteří z úmyslu vůli Boží podrobiti se nechtějí,
a tlačí se do povolání, ke kterému Bůh je ne
volal; anebo, kdyži pravé povolání zvolili, pak
v něm povinnosti svoje konati se zpěčují! jak
mnoho jest příkladně těch, kteří ve stav manžel
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ský vstoupili, ale pak docela zapomínají, čeho si
v příčině věrnosti, lásky i poslušnosti před Bohem
přísahou byli slíbili; a co jim Bůh v příčině řád

ného, křestanského'vychování dítek ukládá! C),
v pravdě! i v příčině povolání do rozličných stavů
mnoho jest povolaných, ale málo jest i bude vy
volených.
'
4. A což tedy, má nás tento výrok Páně

k zoufalství uvésti ?
, nikoliv! Spasitel chce jen, abychom vý

rokem tim byli varování před opovážlivým spo—
léháním na milosrdenství Boží, a přede vší lehko
myslností a lhostejnosti v životě. Svatý Pavel ale
v listě I. k Tím. (2, 4.) tvrdí, že »Bůh chce, aby
všichni lidé spasení byli.: Když Bůh našemu spa
sení chce, tedy nebude On tím vinen, jestliže

jednou mnozí svázání budou na rukou i na nohou,
a vyvržení do temností zevnítřních; ale budou
tím vinni nešťastníci ti jen sami.
Bůh nabízí nám svátostí, Své vlastní Tělo za
pokrm, nesčíslné obětí mše svaté, přímluvy svatých,
zejména Rodičky Své, a poskytuje nám nesčísl
ných příležitostí, abychom si Ho zavděčiti mohli.
Žíjme dle toho, uživejme milostí Jeho; a pak
můžeme pevně doufatí, že i my do počtu vyvo
lených pojati budeme. Amen.

Na slavnost nanebevzetí Panny Marie.
I.

Výklad epištoly.
1. Slavíme dnes přeradostnou památku nanebe
vzetí přeblahoslavené Bohorodičky. Ona jest jedna
ze sester naších, jež Spasitelí ovšem nejvěrněji

—600—
sloužila, a dnes v neskonalou odplatu u Něho
vešla. Celé dvorstvo nebeské ji vítalo slovy a
Chvalozpěvy nejnadšenějšími jakožto věčnou od té
chvíle Královnu svou. Bůh Otec blahopřál jí ja
kožto nejmilovanějšl Dceři Své; Bůh Syn se k ní
vinul jakožto k nejpečlivější Máteři Své; Duch
svatý ozářil ji nevýslovnou slávou Svou jakožto
přečistou Snoubenku Svou; nejsvětější Trojice
usadila ji na trůn po pravicí Božského Syna je—
jího, a ctí nevýslovnou a slávou nevypravitelnou
korunovala ji.
A toho všeho zasloužila si přeblahoslavená
Panna; poněvadž jako Maria Magdalena všecko
Opustila, u nohou Páně sedala, aby v Božských
naučeních se .kochala, a tak nejlepší stránku vy
volila : tak i ona, ale/ ještě daleko dokonaleji, a po
celý život činila, ana slova Páně v srdci svém
ukládala, o skutcích Páně co nejvěrněji rozjímala,
a život svůj co nejdokonaleji dle naučení Jeho
zaříditi se snažila.

Jestliže ale vdnešním evangeliu čítámeosvaté
Marii Magdaleně, kdežto přece je slavnost Boho—
rodičky Marie, vysvětluje se čtení to z té okol
nosti, že obě Marie nejlepší stránku vyvolily, a ži

voty své co nejdokonaleji Bohu'zasvětily.
2. Kterak to ale přichází, pomyslí si snad
mnohý, že ani v dnešním svatém čtení ani slůvka
není o přeblahoslavené Panně, jejížto slavnost se
koná, ale vypravuje se a díle moudrosti Boží?
V dnešním čtení se popisuje, kterak mou
drost Boží hledala přebývání, a nalezla ho v lidu
vyvoleném, israelském. I přikázal jí Bůh, aby
v něm i přebývati zůstala, a kořeny své zapustila.
I učinila tak, a vládla v národě vyvoleném skrze
kněze v městě Božím ]erusalemě, i v celé zemi
svaté, a převýšila převzácnými dokonalostmi svými
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veškeré vzácné stromoví, vydávajíc líbeznější vůni
duchovní, nežli ono vydává vzácné vůně tomuto
světu.

A zase se tážemez'Co má chvála moudrosti
Boží společného s nanebevzetím přeblahoslavené
Panny Marie?
Však, co se nám temným býti zdá, stane
se nám srozumitelnějším, připomeneme-li si, že
moudrostí Božskou nazývá se Sám Syn Boží,
Kristus Ježíš; a co se tedy v dnešním čtení dí
ku chvále moudrosti Božské, že vypravuje se
o Kristu Ježíši Samém.
On zajisté, když se vtělil, přebýval v dědictví
Svém čili v národě vyvoleném Zákona Starého,
v národě židovském; a přebývá nyní ve vyvo
leném národě Zákona Nového, v lidu křesťan
ském, skrytý v nejsvětější Svátosti; a přebývati
bude v něm až do skonání světa.
V národě židovském tedy žil Kristus Pán,
na svět přišed; v něm chodil z místa na místo,
učil, dobrodiní činil na všecky strany; na Sioně,
v Jerusalemě, i ve vší zemi svaté vydával skrze
nevystihlé ctnosti a dokonalosti Své Vůni nej
líbeznější, a vzácnější nežli všechno stromoví po
žehnané svaté země; vůni tu vydává podnes, a
vydávati bude po všechny věky.
Dobře tak. Ale kterak chvála Spasitele sou
visí se slavností dnešní, se slavností nanebevzetí
přeblahoslavené Panny?
O, souvisí věru chvála syna každého s chválou
matky jeho co nejúžeji l Souvisí ale zejména chvála
Syna Božího s chválou přesvaté Matky Jeho co
nejúžeji, a sice zvláště proto, že co moudrý Sirach
vypravuje ku chvále moudrosti Božské, nevztahuje
se toliko k Pánu Ježíši, ale rovněž iku přeblaho
slavené Matce—Jeho Marii, poněvadž ona byla

__5oz_
nejdokonalejším odleskem moudrosti Božské na
zemi, a jest nyní nejdokonalejším odleskem slávy
Syna svého v nebesích!
_
I ona byla z rodu Abrahama, Isaka a ]a
kuba; i ona měla dědictví své v národě isra
elském, a v něm zapustila kořeny. V chrámě je
rusalemském sloužila Bohu zasvěcená od dětinství
svého. A i v Zákoně Novém, v městě posvěceném,
totiž v Církvi Páně, zapustila kořeny; a úctu po
živá a požívati bude na věky. Právě v Církvi
Páně vydává přesvatým životem svým vůni nej—

líbeznější. a jest vyvýšena jako nebenosný cedr
na hoře Libanonu, jako vznešený cypřiš na krá
lovském Sioně, jako královská palma v Kádes,
jako stkvostný keř růžový v Jerichu, jako spa
nilá oliva na polích, jako rozkošný javor při ovla
žujících jej vodách, jako vonná skořice, líbezný
balsam, anebo výborná myrha v sadech Páně.
A dnes za odměnu ctnosti svých vzata jest do
slávy nebes.
3. Zvláštním řízením Božím obdrželi všichni
apoštolové Páně od Boha vědomost, že se po
zemští dnové jich všech matky i královny, Boho
rodičky Marie, nachylují ku konci. I spěchali k ní
všichni, aby se s ní naposledy potěšili, jež byla
jejich utěšitelkou a pomocnicí v díle apoštolském
po celých 15 roků od slavného nanebevstoupení
Páně.
_
V Pánu zesnula Panna Maria- ne tak z po
vinnosti nám všem společné, ale spíše z neúmorné
touhy po svém Božském Synu. Ibyla se vše—
možnými poctami do hrobky uložena. Z apoštolů
přítomen nebyl jen sv. Tomáš, který byv příliš
daleko na cestách apoštolských, dostavil se do
]erusalema teprve tehdy, když byla Matka Páně
již k odpočinku uložena. I neustal žádati spolu
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bratří svých, aby hrob její ještě otevřeli, a jemu
v přemilostnou tvář Bohorodičky ještě jednou
nahlédnouti dovolili. A když se mu stalo po vůli,
a hrob byl otevřen: hlel byla tam sice roucha
Bohorodičky, ale tělo její vzato bylo do nebe.
Z hrobky vycházela nevýslovná vůně, dražší a
vzácnější, nežli z nejvonnějších rostlin; a veškeré
místo naplněno jest Chvalozpěvy andělskými.
Tedy vzácnější vůni vydávala Bohorodička
v životě i ve smrti, nežli všechny byliny tohoto
světa; a vůně života jejího oblazovati bude nebe
i zemi po všechny věky. Právem čte se tedy
chvála její ve slovech, jimiž chválena je moudrost
Božská. A my nemáme si dnes chvály té toliko
připomínati, ale máme se také povzbuzovati,
abychom i my podobnou vůni bližním svým vy
dávali skrze život svůj.
Nuže tedy! Plnila—li Bohorodička vůli Boží
co nejdokonaleji: zachovávejme i my přikázanl
Boží i církevní co nejvěrněji, a plňme povinnosti
právě toho stavu, do kterého nás prozřetelnost
Božská uvedla, co nejsvědomitěji.
Snesla-li Bohorodička sedmerý meč bolesti
z lásky _k Pánu : i my obtíže a kříže tohoto života
s odevzdaností do vůle Boží snášejmel
Tak budeme i my vydávati na světě vůni
bohulibých skutků, a budeme potěšovati, poučo
vati, povzbuzovati k milování Pána Boha i sou
sedy, bližní, domáčí své. A budeme-li vůni bohu
libých skutků vydávati na zemi jako Bohorodička,
splní nám Bůh jednou, co jí slíbil a splnil. V den
smrti obdržíme oslavu duše; v den vzkříšení ale
i oslavu těla, abychom pak s duší i s tělem také
vydávali vůni před Bohem i celým dvorstvem
Jeho v nebesích. Amen.
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II.

Výklad evangelia.
]. Dnešní epištola popisuje vznešenost a zvláštní
omilostění přeblahoslavené Bohorodičky, jak zje
veny byly proroku Páně na staletí napřed. Ale
proč čte se dnes evangelium o Martě a Magda
léně, sestrách to Lazara, přítele Páně, jež Ho při
jaly pohostinu?
Poslední slova evangelia toho podávají nám
toho vysvětlení. Marie Magdalena, byvši dříve
velikou hříšníci, milostí Boží tknutá, upřímně se
odvrátila od cesty, do záhuby vedoucí; a od té
doby byla nejvěrnější učenicí Páně. U nohou jeho
sedávala, aby jí ani jediné slovo, z Božských úst
Jeho vycházející neušlo; slova Páně v srdci svém
skládala, v životě co nejbedlivěji plnila, a tak
korunu neskonalé odplaty sobě získala; a proto
o ní Spasitel řekl, že Maria nejlepší stránku si
vyvolila, jež od ní odňata nebude.
A podobně, ale ještě mnohem dokonaleji,
jednala i Maria Bohorodička, jež dechem hříchu
nikdy ani doteknuta nebyvši, slova Páně zachová
vala všecka \! srdci svém (Luk. 2, Sl.), o tajem
stvích Božích bez ustání rozjímala, co nejdoko
naleji Bohu sloužila, a dnes, netoliko z milosti
Boží, ale i v zásluhu za přesvatý život svůj způ
sobem nejslavnějším na nebe vzata byla.
Církev velí výroční památku nanebevzetí
Bohorodičky konati co nejslavněji. A proto, kde
koliv katolíci na obzoru zemském žijí, bývají dnes
svolávány- k radostným bohoslužbám slavnostním
vyzváněním; kazatelé slovy nadšenými pojedná—
vají o dnešní památce; všude ozývají se radostné
Chvalozpěvy a nábožné povzdechy zbožných vě
řících.
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Ale o dnešním nanebevzetí Bohorodičky ple
sají netoliko pozemčané, ale i celé dvorstvo ne
beské; ano, dnes přicházejí ve slávě nevýslovné
jí uvítat a uctit jakožto Královnu svou nesčíslní
sborové nebeštanů; dnes blahopřejí jí všickni, že
opustila to údolí slzavé, a vystoupila u vítězo
slávě do říše radosti věčné.
I my máme spoluplesati, ale i také slavnosti
dnešní k svému blahu užiti.
Kterak toho učiníme?
Když budeme nábožně rozjímati o odchodu
i oslavě Bohorodičky. Uvažme tedy předně:
2. Kterak sepřeblalzaslawná Panna se světem
loučila?
.
Přistupme v duchu ke smrtelnému lůžku
jejímu, a pozorujme, co se tam děje, jak nám
o tom zbožná podání z nejstarších dob vypravují.
, Tii odpočívá vznešená Královna nebeská,
.podobajíc se slunci zapadajícímu. Obličej její září
v nebeském vytržení. V posvátné touze vztahuje
ruce své po Tom, k_Němuž tolika něhou puzenou
se cítí duše její. Ona neumírá smrtí ostatních lidí;
nebot ani hříchem nám všem společným, hříchem
dědičným, ani hříchem osobním nikdy poskvrněna
nebyla, aby musila pokutu za hřích snášeti, a v bo
lestech umírati. Ona neumírá v bolestném loučení
se duše od těla: ale spíše, co při ní pozemského,
proměňuje se ponenáblu v bytost nadpozemskou,
_“nebeskou.
Při ní stojí v hluboké uctivosti sv. apoštolé,
jež byl Duch svatý k lůžku jejímu sezval, aby
naposledy na zemi uslyšeli z úst jejích slovalásky
a moudrosti nebeské, s jakými s nimi byla mlu
vila po patnáct roků, od slavného nanebevstou
pení Syna svého, až po tuto dobu; a aby jim
proslavila svá poslední přání v příčině správy
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Církve, duchovní choti Pána ]ežíše. Při tom na—
plňují rozkošné libovůně komnatu, kde se pře
blahoslavená Panna k odchodu chystá, a lehounce
zaznívají svaté zpěvy ze sladkých úSt andělů
Božích.
, vizme, jak umírá světice! jak zakončuje
pozemský život svůj plný milostí Božích a zásluh
vlastních! Jak se duše bohulibá zprošťuje vazeb

pozemských! Neníto smrt hrůzy, ale jen odchod
k hostině nebeské; jen návrat do domu otcov
ského, a vzlet k Pánu Bohu.
Kdo z nás nepřál by si tak sladce a blaženě
umírati? ó, zajisté, že přejeme si všichni blaženě
umírati. Jestliže ale přejeme si šťastně umírati,
proč nesnažíme se také vždy a všude čistě, spra—
vedlivě, svatě, bohulibě žíti? Vždyť jen život ctno—

stný zabezpečuje hodinku šťastnou!
Svatý Bernard, o dnešní slavnosti rozjímaje,
praví: >Dnes vyslala země stkvostný dar k ne
besům, aby nebe, daru toho přijímajíc, smísilo,
co jest lidského s Božským, co jest pozemského
s nebeským, co jest nejnižším s nejvyšším. Dnes
vydala země nejvznešenější plod svůj, aby nebe
sesílalo nárn nejlepší dary své za něj!:
Zkoumejme v životě svém, jaký asi plod vy
slali bychom my k nebesům, kdyby nás Bůh
právě nyní k sobě volal? A jestli si netroufáme
říci, že by to byl dar života svatého: zdaliž ne
máme si ihned umíniti, v čem jsme chybovali, že
napravíme, když ani dne ani hodiny odchodu
svého nevíme?
3. Uvažme dále, kterak přebla/zoslavma'Panna
na nebe vystupovala?
Plesal radostí nesmírnou celý národ israelský,
když mladistvý David kamenem, z praku vyhoze
ným, povalil bojovného obra Goliáše, pak vlastním
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mečem jeho hlavu mu uťal, a tak rodáky své
z moci tvrdých Filištínských vyprostil. Vítězný
David byl ve slávě neslýchané veden do Jeru
salema.
Ale málo to!
Ve slávě převeliké vjížděl Pán Ježíš před
krvavou obětí Svou na oslátku do Jerusa
lema. Učeníci Jeho kladli roucha svá na cestu
Jeho; jiní sekali ratolesti; jiní volali ohlušujícími
hlasy: Hosanna Synu Davidovu! Hosanna na vý—
sostechl Ale málo i to!
'
Všecka “sláva, kterou lidé učiniti mohou, jest
jen krátká, slabá, vratká; jest pouhým stínem
oné slávy, kterou dnes dělal Jerusalem nebeský
přeblahoslavené Bohorodičce. Jí přišli vstříc ne
sčíslní zástupové nebeštanů: svatí patriarchové
i proroci, svatí mučeníci, apoštolé, panny, milio—
nové andělů; ji vítají do nebe jakožto Královnu
svou; odvádějí ji před trůn Boha Otce, Jehož.
jest nejzdárnější dcerou; před trůn Boha Syna,
Jenž i jejím Synem jest; před trůn Ducha sva
tého, Jehož přečistou snoubenkou jest. Kdo po
píše blaženost, jež tehdy pocitovati počala Boho—
rodička!
Svatý Pavel tvrdí, že oko lidské nespatřiló,
ucho lidské neuslyšelo, srdce lidské nepocítilo
toho, co Bůh připravil v nebi těm, kdož Ho na
světě milují. Tedy i ten nejposlednější světec okou
šeti bude v nebesích blaženosti nevýslovné, nám
pozemšťanům nepochopitelné. Jaké teprve blaže
nosti zakoušeti asi počala dnes ta, jež Syna Bo
žího pod srdcem nosila, mateřským mlékem ži
vila, mládí Jeho opatrovala, s Ním pod křížem
spolu umírala, a po 15 roků po Jeho odchodu
k vůli mladé Církvi Páně na zemi zůstávajíc, po
Něm touhou nevýslovnou bažila?
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Do tohoto plesání dne dnešního vpadněme,
rozmilí v Kristu! i my, a radujme se, že jedna
ze spolusester našich té cti došla. Pomýšlejmež
ale i na toto: Do nebe jsme povoláni i my; i my
jsme se na křtu sv. dítkami Božími stali; i za
nás umřel Syn Boží na kříži; i nám nabízí mi
losti své na očištění a posvěcení ve svátostech.
A proto i my užívejme milostí nám popřávaných
pro čest Boží a spasení své, abychom i my jed
nou radostného nanebevzetí se dočekali. Amen.

Na slavnost Narození blah. Panny Marie.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní epištola obsahuje chválu Moudrosti
Boží, jejíž nejdokonalejším odleskem jest pře
blahoslavená Bohorodička, jejíž den narození dnes
slavíme. Co na chválu Moudrosti Boží právě pře
čteno, platí i na chválu přeblahoslavené Panny
Marie.
A co tvrdí dnešní sv. čtení o Moudrosti Boží?
Dí : Že byla »oa' věčnostic, a že při stvoření

světa »spolupůsobilaa; že posud působí na světě,
a zejména že s >rozkošz'c přebývá při synech
lidských čili při lidech, zajisté proto, že oni jsou
k obrazu Božímu učinění. A poněvadž Moudrost
Boží lidi miluje, vyzývá je, aby i oni zase ji
milovali; a lásku tu osvědčovali pilným zachová
váním předpisů jejích, poněvadž jen tak »naleznou
život, a dasd/mou spasení od Hospodina.:
Touto Moudrosti Boží vyrozumívá se druhá
Božská Osoba, Pán Ježíš, Bohočlověk. On jest
v pravdě jakožto Syn Boží od věčnosti, jako Bůh
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Otec. On s Otcem spolu stvořil i spořádal svět.
On přebýval s arciotci, s proroky; je řídil a ku
spasení připravoval. Kristus Pán v čas Sobě pří
hodný přišel na svět, aby tu se syny lidskými
přebýval. Před'odchodem Svým z tohoto světa
připověděl v lásce milým přátelům Svým: »Aj,
Já s vámi jsem až do skonání světa.: Ba v nej
světější Svátosti oltářní dlí viditelně uprostřed nás
pod způsobou chleba. Ano -s rozkoší přebývá
s lidmi, a nemohl se takřka od nich odloučiti.
Odešel-li viditelně přece, učinil tak jen proto, aby
nám v nebi stánky připravil; a slibuje: »Opět
přijdu, a vezmu vás k Sobě, abyste byli, kde
i Já jsemlc
Zdali že za tolik lásky nezasluhuje toho,
abychom i my Jej navzájem co nejvíce milovali?
Jestliže Kristu Pánu jestit rozkoší, přebývati
s námi: zdali že nemá býti zase rozkoší naší, býti
s Ním i při Něm?
2. A v pravdě, že užitečno nám jest, abychom
Pána Ježíše co nejvroucněji milovali; a proto
i lásku svou poslušnosti oproti zákonům Jeho
dokonale osvědčovali. Neboť Sám praví:
»Blalzoslcwem' (jsouť), kteříž ostň'lzajz' cesi
Mýclzc, čili přikázaní Mých!
Kdo má ale přikázaní Páně řádně ostříhati,
musí jich prvé znáti; a proto dokládá Moudrost
Božská: »Slyštž učení-, abyste jich poznali;
»a buďte moudřz'c, plníce je; a
»nezamz'tejte jia/zc, čili nemějte je za věci po
vržení hodné, ježto vůle Boží jest ku blahu'va
šemu vzácnější, nežli perly a drahokamy; a uži
tečnější, nežli cokoliv na světě. A kdybyste vy
pohrdli přikázaními Mými, nadešla by- doba,
kdybych i Já musil pohrdnouti vámi!
Manna roku církevního.

39
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Opětné blahoslaví Pán Ježíš věrné plnitele
vůle Své, dokládaje:
»Blalzoslavený člověk, který Mne slýolza', a
kterýž bdz' u dveří Mýclz na každý den, a střeže
n veřejz' dveřz' Mýclz. <

jako bývá u dveří na stráži hlídač, aby slyšel
každé vrznutí dveří, & pohotově byl, rychle
vůli pána svého vykonati: tak máme i my dle
vůle Boží s pozorností sledovati každé napome
nutí k dobrému, ať již vychází od lidí aneb od
hlasu svědomí. Máme s dychtivostí slovo Boží
slyšeti, ano po něm bažiti, a ochotně je plniti.
A činíme-li tak, slibuje Moudrost Božská:
.
»Kdo Mne nalezne, nalezne život, a dosáhne

\spaseni od Hospodina.:
3. A co praví Moudrost Božská, 'čili Spasitel
náš, Sám o Sobě, to vztahuje Církev Jeho i ku
přeblahoslavené Rodičce Jeho, kterou v litanii
loretánské

vzývá slovy:

»Stolice Moudrosti

——

oroduj za nás!:
Jako si malíř dříve vytvoří obraz v mysli své,
nežli ho na plátně vymaluje: podobně měl i Bůh
obraz přeblahoslavené Panny v mysli Své prvé,
nežli Ona se na svět narodila. Vždyť Bůh jest
vševědoucí, čili zná všechny věci minulé, přítomné
i budoucí; On znal tedy napřed i pád prvých
našich rodičů, i nabídku Syna Svého za spasení.
naše, i také budoucí přesvatou Matku Jeho. Pře
blahoslavená Panna může tedy právem také o sobě“
říci, že »od věčnosti ustanovena jest, a prve', než
země učiněna byla.:
Může o sobě také tvrditi, »žepřed propastmi
počata byla; před pahrbký i řekami se zrodila: ,'
totiž že tehdy v mysli Boží již žila, a sice ne
jakožto hříšný .člověk, nýbrž jakožto hříchem dě
dičným nedotknutá panna, a tedy čistá a svatá,
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podobná Synu svému, Pánu Ježíši, Moudrosti
Božské.
Hřích dědičný, před nímž Panna Maria byla,
jestiť zajisté propastí, jež každého člověka pohlcuje
hned při početí jeho; jest řekou, jejíž prudkost
hrází zastavena býti nemůže; jestiť pet/zrakem,
jehož srovnati nelze. A před hříchem dědičným
byla již přečistá Bohorodička v mysli Boží počatá
i zrozená!
rl koa/lala se již tehdy, hrajz'e před Bohem
po všechen čase ,' to jest: Prvé ještě, nežli na svět
přišla, žila v mysli Boží, i také v paměti lidí,
ježto Bůh Sám ji již prvním rodičům předpověděl,
prvé nežli je vyhnal z ráje; pak ale skrze arci
otce a proroky po všechna století památku na ni
udržoval.
4. I byla přeblahoslavená Bohorodička neto—
liko od proroků Páně přečasto předpovídána, ale
také životem mnohých žen Zákona Starého před
obrazem:.
Tak Eva, stavší se matkou živých, jak ji
nazval Adam, stala se i předobrazem Panny Marie,
jež jest matkou živých pro nebe, čili věrných
křesťanů.

Sára, manželka Abrahamova, stala se matkou
Isaka, a národa vyvoleného v Zákoně Starém; a
tak i předobrazem Bohorodičky, z níž narodil se
Spasitel všeho lidstva.
'
Rebeka, jež vážila vodu, aby napojila velbloudy
Eliezerovy, jest obrazem Matky Boží, jež váží
milosti Boží ze zřídla Ducha svatého, aby jimi
napojeni byli všichni po spasení žíznící.
Rachel, manželka arciotce Iakuba, stala se
matkou Josefa Egyptského, jejž král nazval zacho
vatelem či spasitelem země egyptské; a tak stala
:.
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se i předobrazem Bohorodičky, která byla Matkou
Spasitele všeho pokolení lidského.
juditha přemohla ukrutného nepřítele národa
židovského, ana mu hlavu stala; a stala se tak
předobrazem Panny Marie, jež potřela hlavu hada
pekelného, spasení našeho nepřítele nejhoršího.
5. Přeblahoslavená Panna Maria byla i roz
ličnými věcmi předobrazena.
Archa Noemova, vnitř i zevnitř klím natřena,
jest předobrazem jejím, kterou sám posel Boží
Gabriel nazval »milostí plnouc, čili ze všech stran
omilostněnou.
Řebřík Jakubův, stojící na zemi a dotýkající
se nebe, jest přebbrazem Bohorodičky, jež ja
kožto člověk na zemi stála, ale skrze svou důstoj—

nost mateřskou nebe se dotýkala.
Ohnivý keř Mojžíšův, jenž hořel ale neshořel,
jest obrazem Matky Boží, jež i před porodem
svým i po něm přečistou Pannou a stánkem Božím
býti nepřestávala.
6. Přeblahoslavená Panna kochala se tedy
u Boha napřed; i ona zve nás k milování Boha,
a následování cest svých, jež jsou cesty sprave—
dlnosti, čistoty, pokory, trpělivosti, lásky, pobož
nosti; a zejména nejdokonalejšího se odevzdávání
do vůle Boží, jako ona činila tehdáž, když mcč
sedmerých bolestí srdce její pronikal.
Matka Boží k nám volá dnes, ale i vždy
jindy, jako slovy Moudrosti Božské, Syna svého:
synové lidští! Ostříhejte cesty, po kterých já
jsem chodila, a po jakých chodil i Božský Syn
můj! Učte se ode mne ctnostem, jež já jsem v ži—
votě svém tak dokonale konala! já sedala u nohou
Syna svého s dychtivostí, přijímala jsem naučení
od Něho, a co nejvěrněji jsem je plnila. Ciňtež
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i—vy dle příkladu

mého,

a naleznete

na světě

spokojenost, život pravý a svatý; a dosáhnete
jednou i vy spasení od Hospodina. Amen.
II.

Výklad evangelia.

_../

1. Thrákové, starý národ pohanský, měli ten
obyčej, že, když se jim nový člen rodiny narodil,
vypukali v pláč i bědováni; když však jim někdo
zemřel, konali veselé jslavnosti. Mnozí pohanští
mudrci s nimi souhlasili. Proč? Tvrdili: An se
člověk na tento svět rodí ku práci a k nejrozma
nitějším svízelům, třeba se při narození jeho rmou
titi; a poněvadž při smrti jeho nastává ukončení
svízelů všelikých a odpočinutí věčné, třeba při
smrti jeho se radovati.
Ba v pravdě, že veliké bídy stíhají každého
člověka v tomto životě. Proslavený lékař pohanský
Gallenus vypozoroval 112 nemocí toliko na jednom
údu těla lidského; dějepisec Plinius tvrdí, že tělo
lidské podléhá osmi stům nemocí; a lékaři vy
počítali, že_ze sta lidí, kteříž se na tento svět
narodí. sotva šest dosáhne věku 60 let. Z těchto
pozorování dá se ovšem vysvětliti zármutek
pohanů při narození člověka, a veselí při jich
smrti.
Avšak jinak jest, díky Bohu! při nás kře
stanech. Nám nejsou sice bídy života pozemského
tajnými; my ale víme, že novorozené dítko stává
se na křtu svatém dítkem Božím, a že dostává
jaksi zápis na život věčně blažený, když člověk
bude v životě tomto rozličné bídy z lásky k Bohu
s trpělivostí snášeti, ajemu jakožto svrchovanému
Pánu svému se vší upřímností a věrností sloužiti.
Proto my novorozence nevítáme s nářkem, ale
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s radostí, že se nový občan pro království ne—

beské narodil. Proto také oslavujeme s chutí
Narození oné Paní, jež stala se příčinou této naší
radosti; kterou slovy nadšenými popisuje dnešní
Svaté čtení epištolní; a o které dnešní evangelium
slovy nadšenými píše: »Maria, z nížto se narodil
]ežíš, Jenž slove Kristusc
Ba, dnešní slavnost jest dnem radosti:
a) pro nejsvětější Pannu Marii samu; i
b) pro nás.
2.. Pro přeblalzaslawnau Pannu jest dnešní
slavnost dnem radosti, poněvadž dnes začala po
zemský život, v němž ji Bůh nade všecky tvory
Sv'é vyvýšil.

Vysoce“ postavenými jsou mocnáři i panov
níci na tomto světě. Tisíce a miliony sklánějí se
před nimi, a poslouchají jich na slovo. Ale výše
stojí svatí v nebi, poněvadž se sláva jejich ozývá
na nebi i na zemi; ano, že Bůh Sám je uctívá a
zázraky oslavuje. Výše než obyčejní svatí a svě
tice Boží stojí andělé, kteříž obkličují trůn Pána
nebes i země. Ale nade všechny pozemčanyi ne
bešťany vyvýšena jest Matka Boží. Neboť všichni
ostatní jsou jen služebníci Boží; ona ale může
Pánu nebes říci: »Syn můj jsi Ty. já jsem Matka
Tvá. Já jsem Tebe porodilai:
ó, jaká to nevýslovná, převznešená důstoj
nost! A na tu pamatuje Bohorodička dnes, kdy
učiněn byl začátek života jejího pozemského, a
kdy byl položen základ k nevypravitelné důstoj
nosti její.
K této nevýslovně vznešené důstojnosti po
výšena byla ale přeblahoslavená Panna Maria
i ze zvláštní milosti Boží, i pro vlastní nejvyšší
přičinění své, ana život co nejsvětější vedla.
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Ovšem! Klenotníci nezasazují diamantů do
olova, ale do zlata; a také ani Syn Boží nemohl
přijati člověčenství ze ženy leckterés, ale přijal
ho ze ženy, jež se stkvěla svatostí nejvyšší, jaká
jen tvoru možnou jest. A proto byla Maria Panna,
jež se měla státi Matkou Boží, ze zvláštní výsady
a milosti Boží od prvního okamžiku života svého
v lůně mateřském bez hříchu; čili byla bez hříchu
prvopočátečného počata. Maria Panna ale také
od nejútlejšího mládí svého ze zvláštní milosti
Boží Bohu co nejdokonaleji sloužila, a všechny
světce svatosti života svého převýšila.
Chválí se při ]obovi jeho trpělivošt, s kterou
snášel ztrátu velikého jmění svého, dítek svých,
zdraví svého; ale vyšší byla trpělivost nejsvětější
Panny, když bez nářku snášela pronásledování
Božského Syna svého od Herodesa i od fariseů,
Jeho přehroznou smrt, a pak patnáctiletou opu
štěnost po jeho slavném nanebevstoupení.
Chválíme při Abrahamovi jeho víru v Boha,
ve které vlast i rodinu svou opustil; ale větší jest
víra přeblahoslavené Panny, jež uvěřila, že bez
muže státi se může Matkou, a to Matkou Boha;
jež veškerá slova přesvatého Syna svého věrně
v srdci svém přechovávala, a ve všem se jimi v ži—
votě řídila.

Chválí se pokora Davida krále, s kterou snášel
pohanění nepřítele svého, moha ho potrestati;
ale pokornější jest Panna Maria, která, když ji
posel s nebe »milostí plnouc nazval, a jí oznámil,
že Matkou Mesiáše státi se má, prohlásila: »Aj
já děvkac, čili jako poslední služebnice Páně;
»staniž se mi podle slova tvého !:
Chválí se veliká moudrost krále Šalomouna.
Ale moudřejší byla přesvaté Panna Maria; neboť,

\
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. kdežto Šalomoun i-při své moudrosti posléze Bohu
se zpronevěřil: přesvatá Panna vždy nejprve čest
Boží i blaho bližních hledala, a tak nevýslovné
důstojnosti své spolu i hodnou se ukázala.
Ba nejsvětější Panna převyšuje svou cudnostz
čistotu Josefa Egyptského, Susany i všech paniců
a panen; svým pokamým snášem'm sedmera mečů
bolestí statečnost mučeníků; svou horlivostí pro
čest Boží horlivost apoštolů; svým skrytým
strádám'm pro Boha zbožnost kajicníků, pohrdání
světa poustevníků. Ona jest v pravdě Královnou
svatých všech.

Oslavujeme-li dny narození císaře a krále a
děkujeme-li Bohu za milosti, jimiž ho obdařil:
čím více sluší se dnes oslavovati den narození
Královny nebes i země, a spoluradovati se s ní
ze všech milostí, které jí Bůh popřál! \
3. Avšak den dnešní jest netoliko dnem ra
dostí přeblahoslavené Panny panen, jež od Boha
po pravici trůnu jeho usazena byla: ale den dnešní
jest z' zvláštním dnem radostí pro nás všechny.
A proč?
Poněvadž přeblahoslavená Panna Maria, když
se stala Matkou Spasitele, stala se iMatkou naší.

Ona porodila nám Toho, jenž nás osvobodil
od otroctví hříchu; jenž zlomil moc ďábla nad
námi; jenž nás zbavil i trestů za hříchy. A nejen
že nás Pán ježíš těchto zlých věcí zbavil, ale On
izpůsobil, že Otci jeho můžeme říkati »Abba,
Otče lc On nám nebe otevřel; On nám postavil
žebřík vzhůru, po němž bychom do nebe vystupo
vati mohli; je to jeho svatý Kříž! On nám slabým
poskytuje i dostatečné pomoci, abychom do nebe
vystupovati mohli; a sice ve Svých svátostech,
při nejsvětější oběti mše svaté, a za odměnu ve
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škerých našich skutků v pravdě dobrých. Ježíš
Kristus Matku Svou 1výslovně nám jakožto Matku
v závěti Své na kříži odkázal, když řekl miláčku
Svému: »Ejhle Matka tvá !c A když Matičce Své
Svou vůli na jevo dal, řka o miláčku Svém teh
dejším, i o všech ostatních: »Ejhle syn tvůjlv
& tedy i >ejhle dcera tválc
I miluje nás Matka Boží od doby, kdy se

Ježíš Kristus skrze ni stal bratrem naším; miluje ,
nás i dle odkazu přesvatého Syna svého, a dává
nám o tom nesčíslných důkazů. Tisíce jejích
chrámů od východu až na západ, oltářů, obrazů,
soch jsou bezpočetnými důkazy o tom, že, kdo
se k Matce Boží s důvěrou utíká, oslyšen nebývá
ani v potřebách tělesných, & tím méně v potře
bách duchovních. Nesčetné důkazy o tomto jejím
milosrdenství vydávají zvláště poutní místa ma
riánská, jako na Sv. Hoře, ve Filipsdorfu, v Staré
Boleslavi a. t. d. jen u nás v Cechách, _nemluvě
o Lúrdech, a nesčetných poutních místech 'v cizině.
Proto radujme se dnes z Narození přeblaho—
slavené Panny, a uctívejme ji modlitbami; ale ne
toliko těmi, nýbrž i následováním jí ve ctnoštech

jejích: v pokoře, čistotě, trpělivosti, láscekBohu.
Modlívejme se na počest její rádi růženec, anděl
Páně, Zdrávas a jiné — sv. Alfons poctil ji při
každém tlučení hodin modlitbou Zdrávas — a ona
pomůže i nám zajisté, abychom chyb svých na
pravili, bohulibě žili, a jednou se s ní v blaženosti
Božského Syna jejího sešli. Amen.
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Na slavnost Jména přeblah. Panny Marie.
I.

Výklad epištoly.
1. V dnešní epištole vykládá Moudrost Božská
převzácné působení své při lidech pro jich blaho
pozemské i záhrobní; a vybízí nás, abychom na
bízených milostí si osvojili a štastnými se stali.
Působení Moudrosti Boží na zemi podobá
se ale nejvíce působení Bohorodičky na světě;
anproto také Církev svatá tu chválu, kterou Písmo
svaté Moudrosti Božské připisuje, obrací též na
pochvalu přeblahoslavené Panny Marie; a proto
také dává v dnešním evangeliu čísti stat, vypra
vující o zvěstování andělském. Neboť od té doby,
kdy přeblahoslavená Panna proslovila věčně pa
mátná slova: »Aj, já děvka Páně, staniž se mi
podle slova tvého,< počala býti Matkou Boho
člověka, a tak i Moudrosti Božské nejbližší anej
podobnější.
Slavice památku přesvatého jména Panny
Marie, uvažujme tedy o přednostech Bohorodičky,
jak nám je dnešní svaté čtení líčí. Usty moudrého
Siracha líčí nám ale Moudrost Božská, čili sama
druhá Osoba Božská, působení Své přímé i nepřímé
skrze přeblahoslavenou Pannu Marii takto:
2. »?aka vinný kmen vypučz'lajsem, (a tak
vydala)_ »lz'bau vůni: (všelikých Bohu libých
ctností). »A květ můj: (nepodobá se rozličným
květům v přírodě, jež opadávají, aniž by byly
plodu měly; ale) »přz'nášz'ovoce:; (a to jest): »čest
a poctivost, (čili ovoce čestné a převzácné před
Bohem i před lidmi).
Co tuto slovy Zákona Starého o Moudrosti
Božské promluveno, vyjádřil v Zákoně Novém
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Spasitel Sám, ona vtělená Moudrost Božská, slovy
těmito: >]át jsem vinný kmen, vy (jste) ratolesti.
Kdo zůstává ve Mně, a já v něm, ten nese ovoce
mnohéc (Jan 15, 5,).
Nejúžeji s Božskou Moudrostí, s druhou Bož
skou Osobu, spojena byla přeblahoslavená Panna
Maria; a proto také ona vydala nejlibější vůni
i ovoce všelikých bohulibých ctností.
'
Tak příkladně zajisté osvědčila nezdolnou
víru a naději v přípovědi Hospodinovy o Mesiáši
i tehdáž, když On umíral; &když jako ztracenou
zdála se býti naděje, že by Pán Ježíš svět vykou—
piti mohl.
Přeblahoslavená Rodička Boží osvědčovala
nesmírnou pokoru a poslušnost k Bohu, když od
anděla

přijavši poselství o mateřství svém, pro—

hlásila o sobě: »Aj já děvka Paně; staniž se mi
podle slova tvého !c
Panna Maria vydala i plod nejpožehnanější,
o němž prohlásila teta její Alžběta: >Požehnána
jsi mezi ženami, a požehnaný - plod života
tvého,< jímž jest Ježíš!
A jako Moudrost Božská přeblahoslavenou
Pannu uzpůsobila, aby vydávala vůni nejkrásněj
ších ctností: tak podobně činí i jiným lidem, kdo
po jejích darech touží & se snaží ; a proto blaze
každému, kdo se Moudrosti Božské tak pevně
přidržuje, jako ratolest kmenu vinného!
3. Moudrost Boží dále dí o Sobě:
»?a' jsem matka krásně/za milování: ; tedy
ne milování hříšného, nečistého, ale nevinného
& svatého milování Boba i bližního.
Dále dí: já jsem matka »bázněx, bázně totiž
dětinné, čili takové, jež nás učí Boha. se báti jako
Otce, a tedy Jemu ani té nejmenší nevole nezpů
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—

sobiti, a proto ani“ nejmenšího hříchu se nedo

pustiti.

.

'

Dále dí: já jsem matka »pazna'm'c, totiž pra
vého poznání Boha trojjediného; poznání všeho
toho, co Bůh zjevil, svatí apoštolové kázali, a co
římskokatolická Církev neustále k věřenípředkládá.
Konečně dí : já jsem matka svate' »nadějec,
čil' naděje, jež nelenoší, ale vůli Boží koná, a při
_to pro zásluhy Ježíše Krista a přímluvy svatých
od Boha očekává odpuštění hříchů, milost k do—
brému, věčnou blaženost, ale i všecko to na světě,
co duši i tělu v pravdě prospívá.
Tyto ctnosti vyrůstají tedy na ratolestech,
jež spojeny jsou s vinným kmenem Moudrosti
Božské.
A poněvadž Bohorodička s Moudrosti Bož
skou nejdokonaleji spojena byla: a proto i ona
nade všechny tvory vynikala skálopevnou vírou,
jež stala se základem víry apoštolů, mučeníků
i všech věřících; nezdolnou nadějí na pomoc
s hůry; bázní, že i stínu hříchu se uchránila; a
ohnivější láskou k Bohu, nežli mají i nejvyšší
kůrově andělů, i největší přátelé Boží z lidí.
A proto blaze každému, kdo jest s Moudrosti
Boží jako ratolest s kmenem vinným ve spojení,
poněvadž jedenkaždý s Moudrostí Božskou spo
jený nabude od ní nevyrovnatelných ctností.
4. Moudrost Boží dále o Sobě tvrdí:
>Ve mně jest všelika' milost (k dosažení)
blaženosti a pravdy; ve mně všelz'ka' naděje ži
vota i ctností.:
Ano tak jest. Spasitel proto o Sobě dí apo
štolům Svým: »ját' jsem vinný kmen, vy (jste)
ratolesti . . . beze Mne nemůžete ničeho učiniti.
(jan 15, 5); když se totiž ode Mne, jakožto kmene
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"

vinného, odloučíte. Bez pomoci Boží právě tak
ničeho nedokážeme: jako ratolest vinná ovoce
nevydá, když štav z kmene vinného více ne
přijímá.

Také Bohorodička vydává milosti, a pomáhá
nám k životu ctnostnému. Avšak stím rozdílem:
že Moudrost Božská má vše Sama ze Sebe —
kdežto přeblahoslavená Panna, cokoli má i dává,
udílí jen z darů a milostí Božích. Ona byla ale
milostmi Božími co nejhojněji naplněna; pročež
ji i anděl pozdravil slovy: »Zdrávas Maria, mi
lostí — plnáh
„ A že tedy i Ona darů Božích přehojně udílí,

otom svědectví vydávají nesčíslné svatyně na
obzoru zemském; nesčetné zázračné obrazy její,
při nichž ctitele své obohacuje. A proto také
Církev Páně tolik slavností mariánských do roka
koná, a právem k ní volá: >Naděje naše—_ oro
duj za náslc
5. Ovoce Moudrosti Božské jsou tedy roz—
ličné ctnosti nejvzácnější. Kdo jich' chce nabýti
i užiti, musí ale k Moudrosti Božské se žádosti
vostí přistupovati. A proto ona volá:
»Přz'stuptež ke mně všichni, ktéřž'ž' mno ža'
dostz'w'jste, a ovocem mým nasyt'te se; neboťduch

můj jest nad med sladší, a dědictví mé nad med
a plast' strdz'c; čili nad prostředek plasti, kde
jest med nejčistší, a tudíž i nejsladší. A koho já
sladkostí svou opojím, ten na ni nikdy. více ne
zapomene, ale vždy v dobré paměti ji zachová;
a prato také
»památka ma' na věky věkůolc
»Pojdte ke Mně všichni, kteříž pracujete a ob
tíženi jste,: volá jindy Moudrost Božská vtělená,
»a Já občerstvír'n vás< (Mat. 11,_28).
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6. Kdo pozvání toho přijme, vším nejlepším
nasycen bude; neboť praví Božská Moudrost:
»Kdož mne jedí, ještě Začnetz'budou, a kdož
mue pijjz ještě žz'zuz'tzbudouc.
Kdo se nasytí pokrmy pozemskými, přestane'
lačněti; ale kdo užívá sladkého ovoce milostí Bo
žích, jen vždy více po nich baží, a Bůh všemo
houcí vždy novými způsoby ho nasycuieiopojuje.
7. Ale co znamená »Moudrost Božskou jísti
& pltiřc

To znamená, Boha s největší ochotou po
slouchati. Proto dí:
>Kdo poslouchá mne, nebude zahanben,: (ani
trestán, ani zavržen); »a kteří pracují se mnou,
nebudou křešz'tz'c; poněvadž lidé hřeší vždy jen
tehdy, když proti Moudrosti Božské jednají, jak
praví Pán: »Kdo není se Mnou — proti Mně
jestlc (Luk. 11,23).
Jestliže ale již každý, kdo s takovou žádosti—
vostí po Moudrosti Božské prahne, jako lačný po
pokrmu a žíznivý po nápoji, nesmírných milostí
účastným se stává, dosáhnou ti, kteří mimo to
i své bližní k Bohu “vedou, odměny ještě zvláštní.
Proto dokládá Moudrost Božská:
»Kzeřz'žvysvětlujz'mue, život věčný míti budouc.
Přidržujme se Moudrosti Božské podobně
věrně, jako přeblahoslavená Bohorodička, aby
jednou i vlastní naše jméno bylo oslaveno na
zemi, i před celým dvorstvem na nebi. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Slovy nadšenými líčí dnešní sv. čtení cenu
pravé moudrosti, na bázni Boží založené. Církev
svatá, dávajíc dnes čísti evangelium o zvěstování
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Panně Marii poselství, vztahuje také k ní tu chválu,
a sice proto, že z lidí ona nejdokonaleji dle pravé
moudrosti žila, poněvadž i nestvořená Moudrost
Božská nejbohatšími dary svými ku životu tako
vému ji uzpůsobila; i že přeblahoslavená Panna
sama dle sil svých vzoru moudrosti pravé dosti
hnouti se snažila.
My lidé všichni jsme již tak stvořeni, že se
cítíme puzenými, snažiti se po něčem vyšším. Kdo
jest podřízeným úředníkem, přeje si býti předsta
veným; kdo má tisíc zlatých jmění, snažívá se na
to, aby nabyl dvou tisíc; a nabyl-li dvou tisíc,
přává si jich míti pět ivíce. Máme-li ale vytknu—
tého cíle snáze dosíci, třeba nám vzoru, dle něhož
bychom se řídili, na němž bychom krásu nebo
užitečnost svého cíle jako v zrcadle zřeli, a ku
dosažení jeho se povzbuzovali. Proto kdo se chce
státi v nějakém umění mistrem, do učení vchází
k mistru téhož umění; kdo chce statků pozem
ských nabýti, ohlíží se rád po těch, kteří s málem
začali a pak zbohatli; a snaží se jich napodobovati.
2. Nejvyšší ale snahou všech nás má býti,
abychom se jednou po bědách tohoto slzavého
údolí stali účastnými života lepšího, věčně blaže
ného, jak nám ho Bůh za věrné služby v životě
tomto za odměnu slibuje. ]e-li ale dostížení ži
vota věčně blaženého naším nejvyšším cílem: pak
inám jest k dosažení cíle tohoto třeba vzoru, dle
něhož bychom se řídili, abychom při obtížích to—

hoto života neumdlévali a úzkostmi zmítáni ne
byli. Musíme tedy míti před očima nějakou duši,
jež jako my na zemi žila a cíle svého co nejdo
konaleji dosáhla.
Nejdokonalejším vzorem, jak bychom se měli
cíle svého v nebesích domáhati, jest nám ovšem
Kristus Pán Sám, Jenž po ukrutných bojích na
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zemí jakožto vítěz vystoupil na nebesa, a usadil
se po pravici Boha Otce. Avšak vzor ten jest
nám až příliš vznešeným, poněvadž Kristus Pán
byl netoliko člověkem, ale zároveň i Samým
Synem Božím! Jakožto člověk ukázal nám ovšem
co nejdokonaleji,'jak bychom se cíle svého za
hrobem s nejvyšším úsilím domáhati měli; avšak
že jest i Bohem, zdá se nám, že mohl tak činiti
toliko za pomoci sil Svých Božských, jichž se
nám ostatním lidem nedostává. jestli bychom ale
mezi lidmi samotnými nalezli takovou duši, jejíž
přičinění by bylo dokonalým odleskem působení
a života Samého Pána Ježíše, mohl by nás tako
výto podružný vzór tím více povzbuzovati, abychom
dle něho i své jednání zařídili, v bojích vytrvali,
v pokušeních neklesli, v dobrém setrvali, &věčně
blaženými se stali.
A hle! takovýmto podružným vzorem života
bohulibého jest nám přeblahoslavená Panna, jejížto
vznešeného jména slavnost právě dnes konáme. jako .
dala Synu Božímu podobu člověka, ana Ho po
rodila: tak podává i nám obraz Vykupitele
životem svým, ctnostmi nejvznešenějšími napl
něným. Není zajisté ctnosti, které by přeblaho—
slavená. Bohorodička nebyla co nejdokonaleji
osvědčovala. Nejmenší pochybení bylo jí věcí ne
známou; inejmenší milosti užívala k duchovnímu
obohacení. Nebylo vnuknutí, jimž by nebyla
5 ochotou sluchu popřávala; není písmenky Zá
kona Božího; kteréž by nebyla věrně plnila!
3. Tážete se při Bohorodičce po Bažskýclz
ctnostech, bez nichž nikdo do království Božího
nevejde?
Hle, ona vše za neklamnou pravdu přijímala,
co Bůh zjevil, protože On to zjevil. Viry v Mesiáše
neztratila, ani když Ho v chlévě porodila, ani
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když s Ním do Egypta utíkala, ani když pod
křížem ]eho stála, ani když mrtvého v rukou
svých měla.
Tážete se po ctnosti naději,?
Přeblahoslavená Panna všecko s dokonalou
jistotou od Boha očekávala, cokoli slíbil, poněvadž
z víry přesvědčena byla, že Bůh všemohoucí
všechny sliby Své splniti může; a*jakožto nejvýš
pravdomluvný, dobrotivý a" svatý také vždy je
plní. A proto ve vykoupení člověčenstva skrze
Syna svého ani tehdy doufati nepřestala, když
všechno dílo Jeho jako zničené býti se zdálo.
Tážete se po ctnosti lásky?
Celý život přeblahoslavené Panny byl osvědčo
váním lásky k Bohu, Jemuž celé srdce, celou duši,
veškeru mysl, i vši sílu svou věnovala.
Tážete se po ctnostech základních, na nichž
ostatní jsou postaveny?
Aj ! Dnešní svaté čtení chválí ji, jakožto odlesk
Moudrosti Božské; a Církev velí ji vzývati slovy:
»Stolice moudrostic, a »Panno nejmoudřejší —
oroduj za nás!.:
Tážete se po její střz'dmoslz' a zdrželivostz'?
Církev Páně jí v příčině té chválu vzdává ve
slovích: »Panno panen — oroduj za náslv
Tážete se po její spravedlností?
Církev odpovídá k dotazu vašemu vzýváním
jí slovy: »Zrcadlo spravedlnosti ——
oroduj za nás!:
Tážete se po její síle a statečnosti?
Pod křížem umírajícího Syna jejího ji pozo
rujte; na nesčíslná dobrodiní, jež svým ctitelům
prokazuje, se rozpomeňte, a bez rozpaků s Církvi
vzývati ji budete slovy: »Panno mocná — oroduj

za nás!:

Tážete se po základě všech ctností při ní?
Manna rok “ církevního.

40

—626—
Aj, slyšte, co řekla, když jí anděl s nebe
zvěstoval, že se má Matkou Syna Božího státi.
V nejhlubší oddanosti a pokoře prohlásila: »Aj,
já děvka (čili poslední služebnice) Páně; staniž se
mi podle slova tvéholc A dobrotu Boží opěvuje
ve chvalozpěvu Magniňkat slovy: »Vzhlédl Bůh
na ponížení děvky Svél<<

Tážete se po trpělivosti Bohorodičky?
Vzpomeňte, že sedmerý meč bolestí pronikl
srdce její, aniž by byl kdo nářku z úst jejích
slyšel, ani tehdáž ne, když mrtvé Tělo Páně do
hrobu provázela.
Tážete se po skutcích milosrdenství jejího?
Dojděte k svatebníkům v Káni galilejské, a
uzříte v duchu, kterak tam Pán Ježíš právě k její
prosbám Svůj první div učinil, an vodu ve víno
proměnil, a tak chudé svatebníky z rozpaků vy
svobodil.

_

Zkrátka: Projděme celou řadu ctností, a shle
dáme, že přeblahoslavená Bohorodička výborně
je konala. Zkoumejme všechny okamžiky jejího
pozemského života, pokud Písmo svaté a posvátné
dějiny nám o něm vypravují: a nenalezneme žád—
ného, jenž by byl bez lesku, bez zásluh, bez roz
množování pokladů duchovních! Proto také sv.
František Saleský právem o ní dí: »Život pře
blahoslavené Panny Marie nebyl ničím jiným, leč
neustálým pokračováním od ctnosti ku ctnostilc
Panna Maria jest nám tedy dokonalým vzorem
života bohulibého, poněvadž příklad Syna Božího
nejlépe napodobovala, a při tom pouhým člo
věkem byla, jako jeden každý z nás.
4. Co by nám byl ale i ten nejdokonalejší —
vzor platen, kdybychom se jím neřídili? Co by
nám prospěl i nejvyhlášenější vůdce v bojích,
kdybychom ho nenásledovali? A co by nám pro—

\
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spěla přeblahoslavená Panna bohulibým životem
svým, když bychom dle něho žíti se zpěčovaliř'
Z toho následuje, že nemáme jen četné mari
anské svátky v roce církevním spolusvětiti, ale že
máme při těch častých svátcích dle vůle Církve
Páně také vždy ty úmysly v sobě vzbuzovati, a
v nich se utvrzovati, že budeme Bohorodičku
v přesvaté lásce její k Bohu následovati; a proto
dle nejlepších sil svých, jedenkaždý dle povolání
svého co nejvěrněji Bohu sloužitil
r Tak slibme si i dnes zde před Bohem, že
budeme odlesk chválené Moudrosti Božské, pře
blahoslavenou Pannu v bohulibém životě následo
vati, aby stala se ona nám požehnanou učitelkou
i vůdkyní v životě i smrti. Amen.

Na slavnost sedmibolestné Bohorodičky.
(Na třetí _neděli v září.)

1. Slavnost sedmi bolestí Bohorodičky koná
se každoročně dvakrát; jednou v pátek před
květnou nedělí, a podruhé dnes, ve třetí neděli
měsíce září. V postě konáme památku sedmi bo
lestí Bohorodičky, jakožto spolutrpitelky s Pánem
ježíšem za spasení naše, abychom na utrpeních
i zásluhách jejích podílu nabyli; dnes konáme
památku sedmi bolestí přeblahoslavené Panny ja
kožto »Královny mučeníkůc, jež po svém nanebe
vzetí v nebi za.nás oroduje, a Syna svého i své
zásluhy nám přivlastňuie. V postě slavíme tedy
utrpení přeblahoslavené Panny, a dnes její oslavení
za přehrozné sedmero utrpení.
Slavnost sedmi bolestí Panny Marie koná se
od 15. století křesťanského, a sice na odvetu, že
v té době zfanatisované roty pobloudilců husit

.
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ských sochy i obrazy Pána Ježíše 3 Jeho přesvaté
Matky hanebně zneuctívaly a ničily.
2. Na smutné doby ty máme převzácnou
památku i my, a sice onu velikou, kamennou
sochu, pod kruchtou jako v kapli, vystavenou.
Táž bývala uctívána jakožto socha zázračná v klá
šterním kostele sv. Kříže většího, kde nyní stojí
nová školní budova pro zdejší farní osadu, již ve
13. století. Roku 1420. byla od husitů zneuctěna
tak, že Pánu Ježíši i Panně Marii, na ní zobra
zeným, hlavy byly sraženy, a socha vhozena byla
do rumu z vypáleného kostela a kláštera, načež
po dvě století bylo po ní šlapáno. Když se ná
boženství katolické opět vzmohlo, vrátili se i klá
šterníci, křižovníci s červeným srdcem na svém
rouchu; doopuštěných svatyň. Roku 1628. kostel
i klášter opět obnovili, a z rumu vyhrabanou a
opravenou sochu sedmibolestné Bohorodičky
k nové úctě ve chrámě svém vystavili. Tam byla
socha od nábožných Pražanů uctívána až do roku
1784, kdy císař Josef II klášter i kostel ten zrušil;
načež dne 10. května téhož roku byla socha pře
vezena do této svatyně.
Majíce před očima starobylou, zázračnou sochu
tu a konajíce dnes jako pouť při ní, uvažme, co
ona nám na srdce klade, abychom i my se mi
lostí Bohorodičky i Božského Syna jejího hod
nými stali.
3. Socha představuje Bohorodičku v době,
kdy šestý meč bolestí srdce její pronikal, kdy ji
totiž mrtvé Tělo Syna jejího na klín položili.
Která matka nezapláče nad smrtí dítěte svého,
jediného? I tehdy, když jí snad dítě v životě jen
hoře působilo!
ím více která matka dítě své miluje, tím
větší bolestí se nad smrtí jeho trápí.
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Nemůže ale žádná jiná matka dítě své více
milovati, nežli milovala přeblahoslavená Panna
Pána Ježíše, poněvadž On jí byl Synem jediným;
& sice Synem

nejněžnějším, nejposlušnějším, nej—

laskavějším; a poněvadž v Osobě Jeho uctívala
zároveň Syna Božího, a klaněla se Jemu. Jak
hrozným musil tedy býti meč bolesti, jenž pro—
nikl mateřské srdce ,její, když Ho mrtvého na
klíně svém chovala! O v pravdě, že mohla volati
slovy prorokovými: >O vy všichni, kteříž jdete
cestou, a vizte, jestli bolest jako bolest málc
(Pláč 1, 12).

4. I hledí Matka Boží na mrtvé Tělo Syna
svého, a na mysl její vystupuje celý přesvatý
život Jeho, jejž vtomto Těle ztrávil; a pohlížejíc
na otevřené a krvavé rány Jeho, znova spolu cítí
všechny muky Jeho.
Pohlíží—li do znetvořené, zkrvácené, zsinalé
tváře Jeho, spolu pociťuje muky Jeho, jež snášel,
když se v gethsemanské zahradě na obličeji tom
Krví otil; když Jej nešťastný Jidáš políbením na
tuto přesvatou tvář hanebně zradil; když Ho
pochop Annášův v tuto tvář pěstí udeřil a znectil.
Pohlíží-li na rozedrané Tělo Jeho, na němž zdra—
vého místečka nenalézá, zdá se jí, jakoby slyšela
svištění trnových metel a kožených bičů, z nichž
rány na přesvaté Tělo to dopadaly, když k ne
spravedlivému rozkazu Pilátovu byl ku sloupu při—
vázán a bičován.
Pohlíží-li na hlavu, trním korunovanou, vidí
v duchu stráže vojenské, jež Syna jejího v dů
stojnosti Jeho královské hanebně ztupily, any Ho
trním korunovaly, šarlatem přioděly, a před Ním
rouhavě pokiekaly. Vyhlíží v duchu k síni Pilá
tově, jenž Syna jejího ztupeného 5 místa povýše
nébo lidu ukazoval se slovy: »Ejble člověk l:

—630—
A slyší při tom hrozné výkřiky lidu svedeného:
)Ukřlžúj ! UkřlŽUj |<

Pozoruje-li ramena jeho zraněná, roztříštěná,
slyší v duchu pronikavý řev polnic, oznamujících
lidu na smrt odsouzení Syna jejího. I stojí v duchu
na rohu ulice, a vidí tudy Pána Ježíše s těžkým
křížem se potáceti, ano po třikrát pod tíhou jeho
klesati. Pozoruje, kterak Ho katané bitím ku po
vstání nutí, a jako beránka na jatky vedeného
obkličují. Vidí ulice, Krví přeSvatou potřísněné,
a prach i bláto s Krví tou smíšené. O, jak hroznou
muku duševní působily jí pohledy ty!
Pohlíží-li na hrozné otvory na rukou i nohou
Páně, připomíná si, jaké že se to odměny do
stalo přesvatým těm rukoum od lidí nevděčných,
jimž jen žehnal a dobře činil? jaké odměny do
stalo se rukoum těm, jež dílo apoštolské po tolik
roků konaly a hledaly, co bylo zahynulo? I vzpo—
míná Bohorodička, že, než tyto hrozné otvory
na rukou i na nohou Syna jejího byly učiněny,
byl On od katanů k zemi sražen, na kříž položen;
a když jemu údy jeho na kříž natahovali af při
bíjeli, že kosti v Těle jeho praskaly. [ zdálo se
jí, jakoby jedenkaždý úder kladivem vnikal i do
duše její.
Pohlíží-li na ránu v boku jeho, vzpomíná, jak
vojín mrtvé Tělo Syna jejího ještě zneuctil; a zdá
se jí, jakoby kopí vojínovo otvíralo ivlastní srdce její.
A nyní dali jí mrtvé Tělo Páně na klín, a to
pod křížem! jak jinak je nyní na klíně chová, nežli
bylo v Betlémě! I tam byl sice Spasitel chudý,
nahý na svět se narodil; ale tam měla plénky,
jimiž nahoty jeho ukryla, a zpěv andělů ji ob
veseloval. Ale nyní nahý sňat 'byl s kříže, a ona
nemá, čím by nahoty jeho pokryla! Roucho jeho
vzali vojáci v plen; a o sukni jeho, kterou ona

\
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sama byla Jemu utkala, metali los. Na místě pak
zpěvů andělských ozývaly se potupy a rouhání
surových nepřátel.
5. Co kladou nám tedy na srdce socha
i slavnost sedmibolestné Bohorodičky?
Ze cesta k nebi není cestou pozemských ra
dovánek a pustých rozkoší: ale že cesta k—nebi
jestiť cestou utrpení, křížů, pokání. Kdyby jiná
cesta k nebi vedla, než cesta zapírání sebe: Ten
Pán ježíš, jenž z lásky k nám i trůn Otce Svého
v nebesích opustil, a jako člověk na svět přišel,
byl by nám dojista i této snadnější cesty k ne
besům, cesty bez pokání, bez křížů a bez zapí
rání sebe ukázal. Ale On Sám do nebe vstoupil
po mukách nejhroznějších; On vlastní Matku
Svou vedl po cestě sedmerých mečů bolestí;
a není tedy zajisté ani pro nás cesty bezpečnější,
nežli jak ji v moudrosti Své naznačil slovy: »Kdo
chceš přijíti za Mnou (totiž do nebe): zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj na sebe, a následuj Mnelc
Z toho následuje: Nereptej, přítelil když na
tebe Bůh dopustil chudobu, nemoci, pronásledo
vání, zpronevěru nejbližších, anebo jakékoli jiné
soužení; ale s ochotou jich z ruky Páně přijímej
jako lék, sice odporný, ale uzdravující. Čiň si ale
také násilí skrze upřímné, ač obtížné pokání,
v postech, umrtvování vůle, modlitbách, dobro
činění. Neboť kříž jest bezpečnou cestou k ne
besům; kříž jest klíčem ku bráně nebes; kříž
jest znamením, v němž nám lze nade všemi ne
přáteli spasení zvítěziti.
A zvítězímc-lí v bojích zde, uvede nás Pán
za odměnu—do stanů Svých, kde On, na světě
ukřižovaný, v nevýslovné slávě i blaženosti pa
nuje s Matičkou Svou, zde na světě sedmi
bolestnou. Amen.
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Na slavnost stětí sv. Jana.
1. Konáme dnes památku stětí sv. Jana Křtitele.
Představme si v duchu, jako bychom byli při
dvoře krále Herodesa. V temném žaláři jeho
stkvostného hradu prodlévá svatý kazatel pokání, .
a strádá. V hořejších síních téhož hradu sedí
Herodes se svými hosty při bohatém kvasu, a ve
selí se s nimi. Tehdy nikterak na to nepomýšlí,
aby mravokárce Jana života zbavil. Ale brzo
potom dává ukrutný rnzkaz, aby kat přinesl hlavu
jeho na míse.
Kterak to jen přišlo, že uprostřed hodování
schopen byl takové ukrutnosti?
Nedopustil se Herodes toho, i pohanům hroz
ného zločinu jen tak náhle: ale připravoval se
k němu po delší dobu; sestupoval totiž od hříchu
ke hříchu, až i toho se dopustil, nač zprvu ani
sám nepomyslill
Uvažujme o příčinách zločinu Herodesova,
abychom i my se někde nedopustili hříchů, na
které jsme s počátku ani nepomyslili; a abychom
duší svých neuvedli do záhuby!
2. První příčina pádu Herodesova bylo jeho
nemímě hodování.
Sezval si hosty k svému svátku, a odevzdal
se s nimi s chutí bujným požitkům a hýření, jaké
'při podobných slavnostech pohanských velmožů
byly v obyčeji; a toto nestřídmé užívání jídel
i nápojů přivedlo ho na bezcestí.
/
Herodes býval opatrný, prozřetelný i lstivý.
Znaje velikou vážnost sv. Jana u lidu, chytrácky
ho při životě zachovával; ano i sám rad ho po
slouchal, ač Herodias již dávno na něho dolé
hala, aby se mravokárce toho zbavil. Když ale
tělo své mnohým a vybraným jídlem rozpálil, a ne
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mírně vína požil: vstouplo ono jemu do hlavy,
zatemnilo rozum jeho, otupilo soudnost jeho, pře
mohlo opatrnost jeho; a tak proti svému zdání
vydal hrozný rozkaz k zavraždění světce.
Z toho poznejme, jak nebezpečnou jestiť ne
střídmost v jídle a pití. Ne bez příčiny varuje
sv. Pavel před nestřídmostí, zejména ale před ne—

mírným užíváním nápojů opojných, a mezi nimi
vína, řka: »Ve víně jest chlípnost.: (Efes. 5, 18).
A sv. Jeroným dokládá: »Opojné nápoje jsou
první zbraní ďáblovou, zejména proti mládeži.
Víno a mládí smyslnost a chlípnost dvojnásobně
rozněcují. Proč tedy přilévati oleje do ohně? Proč
žáru mladistvého těla ještě přidávati hořlavých
látekřc

ó, jak mnohý dopustil se po hojném pití
opojných nápojů skutků, jimiž všechny své posa
vadní zásluhy za krocení zlých náklonností rázem
ubil; hoře pro celý následující život si připravil;
rodičům i dobrodincům život ztrpčil; ba snad
první krok k věčné záhubě své učinil!
'
Nestřídmost právem čítá se mezi hlavní hříchy,
z nichž každý podobá se hadí hlavě, za kterou
plazí se dlouhé tělo, čili dlouhá 'řada hříchů
jiných.
3. Druhá příčina, jež Herodesa hodujícího
k vraždě roznítila, byly všetečne'pohledy na hříš
nou tanečnicí.
Salome, nestoudná dcera nestoudné Hero
diady, vstoupila mezi zpilé hodovníky, aby před
jejich zraky tančila, a tanec svůj hrou na bubínek
se zvonečky a zpěvem doprovázela. Vínem roz.
ohnění hodovníci s chlípnou žádostivostí pohlížejí
na postavu její, a Herodes sám jako bezsmyslným,
ba šíleným se stává; nebot nabízí tančící lehho
myslnici v odměnu i půl království svého!
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C), Herodesil Kam tě až přivedl žádostivý
pohled! Za kus lehkomyslného tance nabízíš půl
království, kterého jsi s velikým namáháním a způ
sobem krvavým dobyl?
Z jednání Herodesova poznejme, nejmilejší
v Kristu! k jakým pošetilostem může člověka,
jinak opatrného, svésti žádostivý pohled na osobu
druhého pohlaví. Jak mnoho neštěstí může způ
sobiti smyslná, tělesná zábava. Co při hodování
a pití vína začato, v tom bývá při tanci pokračo
váno. Z toho následuje, že se máme varovati
netoliko nestřídmosti, ale i všetečných pohledů;
a proto ještě více přílišdůvěrného obcování s oso
bami druhého pohlaví.
Kdo s osobami druhého pohlaví lehkomyslně
zachází, stává se snadno vrahem duše své i cizí,
štěstí svého i cizího. A proto také napomíná nás
sv. František Serafínský takto: »Třeba velice
pečlivě varovati se přílišných důvěrností s osobami
druhého pohlaví, poněvadž pozorujeme, že ony
činí z lidí silných slabochy; a že slaboši snadno
v záhubu upadají. Kdo není v ctnosú úplně
utvrzen, o 'tom tvrdím, že se v důvěrném stýkání
s osobami druhého pohlaví právě tak málo hříchů
uchová, jako se uchová popálenin ten, kdo kráčí
po řeřavém uhlí. Jest nebezpečno, v mysli své
nositi svůdné obrazy, jež mohou žár tělesných
žádostí, kázní sotva utlumených, opět rozdmýchati,

a čistoty duše cudné pokáletix
. A proto budmež pozorní v obcování s osobami
druhého pohlaví. Třeba obmeziti se na nejpotřeb
nější, a odbýti to málo slovy.
\ Pravíš, že tu neb onu osobu druhého pohlaví
miluješ? Nuže tedy, dbej i o její ctnost i čest,
spokojenost i spasení. Nemiluje, ale nenávidí člo
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věka některého ten, kdo ho chce užíti k ukojení
zvířecích žádostí svých.
To by si měly zvláště dobře zapamatovati

matky dospívajících dcer, jež propouštějí dcery
k bujným zábavám, a k tomu bez dohledu. Na
Božím požehnání štěstí v manželství záleží; ale
nežehná Bůh těm, kdož skrze hříchy do něho
stupují. A skrze hříšné známosti chtěly byste
dcerám svým manžely získati?
4. Třetí příčina zločinu Herodesova byla jeho
hříšná láska ke švekrušz', a láska její k němu.
Jedině Jan odvážil se i královským cizolož
níkům do duše zahřměti: »Není vám dovoleno
pospolu jako manželé žíti!< A proto usilovala
Herodias o život janův, ale marně. Z jejího ná—
vodu tančila dcera její Salome před hosty ; a z jejího
návodu žádala též v odměnu hlavu janovu na
míse, a sice »hnedc. Ovšem, aby si to Herodes
nerozmyslil, a ukvapeného ortele svého neod
volal. A Herodes, náruživostí hříšnou zaslepen,
povolil zločinné žádosti souložnice své, a stal se
tak mrzkým vrahem proti nadání svému.
Zkoumejme bedlivě ve vnitru svém, zdali
i nás některá hříšná náruživost neovládá? Do pekla
nepřivádí toliko nestřídmost a chlípnost: ale
i pýcha, lakota, závist, hněv, lenost. Zpozorujeme-li
takovýto plevel vzrůstati v srdci svém, rychle ho
odtud vyplemeňujme, pokud nám více neublíží;
podobně jako i_na poli a v zahradách plevel
záhy vyškubáváte, pokud užitečných bylin ne—
uduáL
Pýchu přemáhejme pokorným uznáváním, že
vše, čímvjsme a co máme, toliko z dobroty Boží
máme. Zádostivost statků pozemských potírejme
milosrdenstvím k bližním; nečistotu cudností; zá
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vist laskavostí; nestřídmost postem a zdrželivostí;
hněv trpělivostí; lenost horlivostí v dobrém.
Kdo ďáblu v srdci svém místa ponechává,
na tom se vyplní předpověd sv. Augustina: »Po
nech ďáblu volným jen jeden vlásek: a on splete
vlásek- ke vlásku, až uplete si silný provaz, na
němž tě jako otroka povleče do pekla.:
Proto žádosti zlé v zárodku potírejme; duši
svou často ve sv. zpovědi očištujme a tělem Páně
posilujme; abychom po bojích tohoto života v prů
vodě andělů svých strážných za oslavovaným sv.
Janem do slávy Páně vejíti zasloužili. Amen.

Na den sv. Václava.
I.

Výklad epištoly.
1. Dnešní epištola obsahuje napomenutí, jímž
se obrací Šalomoun, sám král přemoudrý, k pa
novníkům na tomto světě, doporoučeje jim, aby
si zamilovali moudrost tu, jež ku spasení přivádí;_
čili moudrost tu, jež záleží v dokonalém pozná
vání i plnění vůle Boží. I obrací se Šalomoun
k panovníkům před ostatními proto, poněvadž,
jest-li každému člověku pravé moudrosti třeba,
aby po krátkém životě tomto získal život věčný:
jest moudrosti takové přede všemi třeba panov
níkům, kteří mají péči míti netoliko o duši svou,
ale mají na zřeteli míti i pravý prospěch podda
ných svých, poněvadž budou musit jednou počet
klásti ze všeho vladaření svého Králi svému, Pánu
nás všech, Bohu na výsosti.
[ tvrdí Šalomoun o moudrosti té pravé, že
jest »jasna'c jako slunce, tak že každý krásu její
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snadno poznati může; a že »nz'kdy neuvadnec, čili
že na kráse své nikdy netratí. Dále, hledá-li ]l
kdo, že ji snadno nalezne, tím spíše, poněvadž
»předclza'zíty, kdož jí jsou žádostívic; čili že sama
přichází vstříc všem těm, kdo po ní touží, a ve
kráse své poznati se jim dává.
2. Takto činí Moudrost nestvořená, Bůh Sám.
Když marnotratný syn pojal úmysl, odvrátiti se
od hříšných cest svých, a s uraženým otcem svým
se opět usmířiti: vyšel jemu otec jeho sám vstříc,
a pln lásky i slitování přijal ho opět na otcovské
srdce

své.

_

_

A Pán Ježíš nečekal, až bychom my přišli
hledat Jeho: nýbrž On Sám napřed vyhledával
nás. On s láskou i ochotou přicházívá k nám,
aby nás moudrosti pravé přiučil,když jen upřímnou
žádost_ po Něm na jevo dáváme. Právem tudíž

tvrdí Salomoun o moudrosti:

>Kdo k ní na úsvz'tě bdítz' bude, nebude (o ni

velmi) pracovatíc ; to jest: nebude se musit příliš
namáhati, aby ji získal; »neba nalezne jí sedící
u dveří svých.: To znamená: Kdo moudrost
pravou hledá, záhy z rána vstávaje, a o Bohu,
jeho moci i kráse a o povinnostech svých oproti
Němu rád rozjímá, snadno moudrosti pravé na—
bývá, ježto doba ranní, pokud se lomoz tohoto
světa posud neozývá, a síly ducha po spaní osvě
ženy jsou, jest nejpříhodnější k obcování s Bohem.
Kdo se tedy záhy Bohu odevzdává, nábožně Ho
za pomoc prosí, a 0 Jeho neskonalých dokona
lostech uvažuje: tomu Bůh rozum jeho osvěcuje,
aby pravé moudrosti nabyl; a vůli jeho sílí, aby
také veškeré jednání dne následujícího dle mou
drosti pravé zařídil.
3. Počátek moudrosti záleží tedy v tom,
abychom po ní bažili i se snažili. Kdo tak činí,
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toho Bůh moudrostí naplňuje, aby rád přikázaní
Jeho plnil. Kdo ale přikázaní Boží s ochotou plní,
nabývá neporušitelnosti; ano, čím dokonaleji dle
moudrosti pravé jednati se snaží, tím bližší"se
Bohu stává. Proto uzavírá mudřec: Kdo si tedy
opravdu moudrým býti přeje i žádá, ku spasení
skutečně i přichází. A proto také radí moudrý

alomoun panovníkům světským:
»?estlz'še vy lení/ové zalibujete sobě (panov
nické) stolz'cc z' berly, milujte moudrost, abyste na

věky kralovalz'la čili: Skrze pravou moudrost na
budete trůnův i žezel lepších, než z jakých se na
tomto světě radovati můžete.
4. Jestliže který panovník pozemský dle rad
těchto činil, moudrost pravou vyhledával, a dle ní
veškeré jednání své zařizoval, činil tak zajisté
oslavenec dnešní, náš svatý patron i dědic Václav.
Proto také velí Církev svatá, aby dnes čteno bylo
doporučení moudrosti králům, jak je učinil Bohem
vyznamenaný moudrý král Salomoun, v epištole;
a v evangeliu aby čteno bylo slovo Páně 0 za
pírání Sebe a trpělivém snášení kříže: poněvadž
kdo dle moudrosti pravé jednati chce, často se
zapírati-lmusí; často musí žádostem nezřízeným,
po celý život pozemský v nás se ozývajícím, sta
tečně odpírati; často musí i těžké kříže čili proti
venství z lásky k Bohu a pro odplatu u Něho
snášeti, jako činil svatý Václav, prve nežli si za,
sloužil za korunu pomíjející na zemi korunu věčné
slávy v nebesích.
»Za'hyc vyhledával moudrost, an s horlivostí
od nejútlejšího mládí přijímal moudrá naučení od
své svaté báby Ludmily, i z úst bohabojných kněží
a učitelů svých.
Záhy, ba v noci obcházel Prahu a navště
voval kostely její, aby uctil Moudrost vtělenou,
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Krista ježíše v nejsvětější Svátosti skrytého. A ne
mohl-li vkročiti do kostela, že byly dvéře uza
vřeny, klekal na prahu jeho 5 věrným sluhou
svým Podivinem, aby tu spolu Krále králů uctili,
a nabyli moudrosti pravé.
Záhy vstával sv. Václav, aby mohl osobně
knězi přisluhovati při nejsv. oběti mše svaté, které
si na výsost vážil ; pročež také i sám osobně opa
troval a vzdělával pole i vinice, na nichž pšenici na
chléb obětní a víno ke mši svaté vypěstoval. Ve
Staré Boleslavi posud ukazují pole i vinici sva
tého Václava; ba i malou kuchyňku při kostele
sv. Kosmy a Damiana, kde sv. Václav hostie ku
mši sv. pékal; a ohražené zahradě při starých
zámeckých schodech v Praze do dnešního dne
říká se vinice sv. Václava.

Sv. Václav žádal si v pravdě moudrost p'ravou
nalézti; a proto ji i nalezl, poněvadž Bůh Sám
s moudrosti Svou jemu vstříc přicházel. I naučil
se sv. Václav dle moudrosti té i žíti, jak by spasil
sebe, a oblažil i lid poddaný; jak by vlast svou
uchránil zlých válek se sousedy, irozbrojů uvnitř
země, tak aby lid v pokoji jsa, šťastným se cítil
tu na zemi, a s tím větší ochotou pracoval pro
svou budoucí odměnu za hrobem.

Sv. Václav bažil po moudrosti, a ta naučila
ho poznati i věrně ostříhati přikázaní Boží; a ostří
hání Božích přikázaní zjednalo mu neporušenost,
a přivedlo ho ku spasení. Bratr jeho Boleslav jej
sice ve zlovůli své, které později těžce odpykával,
zabil, když po obyčeji svém přišel záhy z rána

moudrost hledat u Hospodina v chrámě; a strhl
korunu pozemskou se sv. hlavy jeho. Avšak za
korunu pomíjející, pozemskou, obdržel sv. Václav
dnes korunu nebeskou; a za žezlo panování na
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tomto světě obdržel berlu královskou, by se svým
Spasitelem vládl po celou věčnost.
Co by mu bylo prospělo, kdyby byl na trůně
českém i sto let vládl? Kdyby byl nemoudře jednal,
jako přemnozí panovníci, mocí svou zaslepení, či
nívají, byl by dávno v zapomenutí, anebo by ho
jen špatná pověst stíhala; že ale Bohu věrně
sloužil, zůstává památka jeho v požehnání netoliko
u lidu našeho českého, ale po celé Církvi kato
lické. V pravdě, »co platno člověku, kdyby celý
svět získal, a při tom na své duši škodu trpělřc
5. A nyní by si mohl snad někdo pomysliti:
Což nám po tom, jaká naučení dal moudrý Sa
lomoun králům, a kterak mají následovati sva
tého Václava, když my panovníky nejsme?
Ale vari s takovými nápady! Byť jsme
nebyli snad dle těl svých z krve královské: jsme
přece dítkami Božími, a proto i králi, a sice od
doby křtu svatého. Tehdy přijal nás Bůh za vlastní
dítky Své, a za spoludědice ]ežíše Krista; a proto
sluší se i pro nás, abychom dle rady moudrého
alomouna a po příkladu sv. dědice našeho mou
drosti pravé vyhledávali, dle ní žili, a koruny slí
bené v nebesích v pravdě si i zasluhovali.
Proto, nejmilejší! i my záhy, každého dne
z rána, v modlitbách i rozjímáních o moci, do
brotě i slitování Božím, moudrosti u Boha vy
hledávejme. A On i nám ji udělí skrze naučení
od kněží a lidí dobrých, anebo skrze dobrá vnuk
nutí; On i nám vůli naši posílí, abychom povim-'
nosti své věrně plnili, i když s kříži a protiven
stvími se shledáváme; a tak abychom si zaslou
žili jednou i se sv. Václavem s Bohem u věčné
blaženosti kralovati. Amen.
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11.

Výklad evangelia.
1. Dnes konáme radostnou památku sv. Vá
clava. Neradujeme se ale jen my sami: nýbrž
s námi plesá Stará Boleslav, kde si světec korunu
mučennickou získal; s námi plesá celá Praha, jež
mrtvé tělo světcovo chová; ba s námi raduje se
celý křesťanský svět, ježto z vůle dědiců sv. Petra
svátek našeho světce připomíná se všude, kde
katolíci žijí.
Raduje se z oslavy sv. Václava zejména každý
upřímný Cech; a radost tu Církev posvěcuje. Ale
zároveň nás bohoslužbou svou k tomu vybízí,
abychom i my na budoucí vlastní oslavu se při
pravovali.
A kterak se oslavy své na věčnosti doděláme?
Nijak jinak, nežli jak se jí dodělal svatý náš
patron Václav.
A kterak on se jí dodělal?
Stalo se to tak, že snažil se opravdu nabýti
té královské moudrosti, které chválu vzdává dnešní
celá epištola.
A v čem záleží ta oblažující moudrost?—

To vysvětlují nám slova Spasitelova, jež jsem
právě četl ze svatého evangelia.
A co že dí Spasitel?
»Chee-lz' leda za Mnou přijz'ti (totiž do slávy
nebeské): zapřz'sebe sám — a vezmi kříž svůj —

a následuj Mneh
2. Kdo se chce tedy oslavy nebeské státi
účastným, tomu velí Božský Mistr předkem:
»Zapřz' sebe sám !c

A co to znamená: »zapři sebe sámřc
To znamená: Opírej se nezřízenýmlžádostem
svým; pevně drž na uzdě smysly své; odpírej si
Hanna roku církevního.

41
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často z lásky k Bohu i věcí dovolených, abys se
tím snáze naučil z povinnosti k Bohu odpírati si
věcí nedovolených.
jest ale trojí druh žádostí, jež se v nás ná
sledkem hříchů prarodičů našich vždy ozývají, a
od Boha nás odvracejí. Svatý miláček Páně na
zývá je: žádostí očí — žádostí těla — a pýchou
života. Z toho trojího pramene vše zlé nám prýští.
Zádost očí záleží v tom, že si člověk přeje
nabýti, na čemž by se oči jeho pásly; tedy statků
pozemských, viditelných; a lakotně se po nich
shání,
Zádostí těla vyrozumíváme všechny ty chtíče
po nestřídmosti v jídle a pití, labužnictví, pohodlí,
smilstvu, jež se vždy více nebo méně v nás ozývají.
Pýchou života jest ona žádost, jež nás popu
zuje, abychom samy sebe nad míru cenili; Bohu
i lidem, čím komu povinni jsme, odpírali ; a v po
chvalách u lidí své domnělé štěstí vyhle'dávali.
Sv. Václav proti trojí hříšné žádostivosti sta
tečně bojoval, dle rozkazu Páně »Zapři sebe sám!
až si korunu odplaty získal.
Proti žádostí očí bojoval tím, že z majetku
svého nemalého ubohým všeho druhu přehojné
almužny dával; zejména rád přinášel oběti pro
kostely, školy a výživu duchovních, jsa toho ne
klamného přesvědčení, že duchovní, budou lí prosti
péče o potřeby tělesné, s tím větší pílí budou se
moci odevzdávati i vlastnímu dalšímu vzdělání,
i vzdělávání svěřeného lidu, na jehož pozemském
i nebeském blahu sv. Václavu v prvé řadě zále—
želo. Nelze věru bez pohnutí čítati, kterak sv.
Václav v noci donášel dříví, potraviny „ijiné dary
chudým sám, aby oni o dobrodinci ani nezvěděli.
Proti žádosti těla bojoval sv. Václav vítězně
tím způsobem, že až do smrti žil v panictví, ve
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střídmosti, izdrželivosti. Učil tak příkladem svým
národ svůj, do nedávna modlám slouživší, a tedy
i nestřídmost a jiné pohanské neřesti milovavší.
Žádosti těla krotil sv. Václav dále tím, že nosil
na těle drsné roucho kající, Chodíval bos i v zimě,
zejména když vnoci svého Spasitele v nejsvětější
Svátosti na oltářích skrytého navštěvoval. Také
nebažil po hlučných radovánkácb tohoto světa;
ale štěstí svého pozemského vyhledával v pracích
úřadu svého, v rozjímání, modlitbách, bohulibých
skutcích, a ve svatém přátelství s učenými a ná
božnými muži.
Mnohý a mnohá myslí o sobě kdo ví co,
mají-li sličnější líčko, ztepilejší postavu, pěknější
hadřík na sebe, & žádají si míti přednosti před
ostatními. Svatý Václav byl mladým, zdravým,
sličným panicem, a k tomu bohatým i mocným
panovníkem veliké země české. Ale pýchy a do
mýšlivosti bychom při něm marně hledali. Ku
vznešeným i prostým _choval se se stejnou laska
vostí, dobrotivostí ispravedlností. Zejména ujímal
se rád chudých i opuštěných, a nepovažoval toho
v pokoře své pod svou panovnickou důstojností,
chléb i víno ku mši sv. připravovati, ano knězi
při oltáři osobně přisluhovati.
Sv. Václav potíral v sobě tedy způsobem
znamenitým žádost očí, žádost těla, i pýchu ži
vota; a tak věrně plnil přední rozkaz Páně: »Zapři
sebe sám !:
3. Avšak neméně plnil i další vůli Spasitelovu:
» Vezmi kříž svůj./<

Lidé bláhoví se domnívají, že, když kdo má
dost majetku, důstojné postavení, a jest při tom
snad zdráv, jest také dokonale šťastným; a závidí
mu. Kéž bychom mohli nahlédnouti do srdce tak
mnohého člověka, jehož lidé nemoudří za blabo—
*
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slaveného na světě vyhlašují! Shledali bychom, že
pravdu dí naše přísloví: »Každý ví, kde ho střevíc
jeho tlačil: Bůh se již o to postaral, abychom
neměli zde samých růží; a jsou—lijaké v tomto
slzavém údolí, nejsou nikdy bez trníl Bůh právě
chce, abychom láskou svou k tomuto pomíjejícímu
světu nelnuli, ale statků vyšších a trvalejších vy
hledávalil A proto i lidé bohatí, vyvýšení, mladí
i zdraví mají svá utrpení čili kříže, a všem platí
slovo Páně: Vezmi kříž — ne ten přetěžký Můj —
jehož bys neunesl — ale ten kříž svůj, čili to
samé, co tebe sužuje, na sebe; čili snášej s trpěli
vostí, z lásky k Bohu, bez Jehož svolení ani je
diný vlas s hlavy nám nesejde, a tedy ani nej
menšího utrpení se nám nedostane; snášej kříž
s důvěrou v odplatu Boží, a se zřetelem na Bož—
ského Vykupitele, jenž z nevýslovné lásky pře—
hrozný kříž Svůj nesl dříve pro nás!
Svatý Václav měl křížů mnoho. Babičku jeho,

která ho pro Boha vychovávala, zabili jemu vrazi,
poslaní od vlastní, zlé, pohanské matky jeho. Hrdí,
pohanským zlořádům hovící mladíci, nenáviděli
ho pro jeho zbožnou mysl a lásku k životu kře—
sťanskému; ba jeden z nich, kníže kouřímský,
pozdvihl se proti němu i brannou rukou. Svatý
Václav cítil se nenáviděným i od matky i od
bratra, kteříž ho měli již po zákoně přirozeném
milovati. Ale on snášel vše s pokorou, celou duši
svou iživot těla svého odevzdávaje do vůle Boží,
věda, že kdyby chtěl duši svou, čili pozemský
život svůj zachovati, čili na zemi dle vůle protiv—
níků svých žíti, ztratil by za to život věčný.

Dobře si zapamatoval slova Páně: »Co jest platno
člověku, byt všecken svět získal, ale na duši své
škodu trpěli: A Bůh kroky jeho řídil tak, že
sice dne 28. září L. P. 935 jako nevinný Abel
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od svého zlého bratra zabit byl; ale toho dopustil
naň jen proto, aby jméno jeho proslavil po všecky
věky křesťanské. zejména mezi jeho krajany echy:
a že za pomíjející korunu pozemskou chtěl“jemu
dáti korunu slávy nehynoucí v nebesích.
4. Konečně radí Spasitel tomu, kdo chce za
Ním přijíti do slávy, aby netoliko žádostí svých
zapíral, kříž svůj s oddaností k Bohu nesl. ale řídil
se ještě i dle následující rady: >a následuj Mne/c
V čem. následoval sv. Václav Spasitele?
Nikoliv v tom, aby národům evangelium
kázal, mrtvé křísil, bouřím poroučel, nemocných
uzdravoval: ale v bedlivém plnění vůle Otce nebe
ského!
A tak po příkladě našeho sv. dědice čiňmež
i my! Zapírejme se často ive věcích dovolených,
abychom se pak tím spíše přemohli ve věcech
nedovolených! Snášejme s odevzdaností do vůle
Boží kříže a těžkosti, jež se nám doma, v dílně,
na polích, v úřadech, v povolání jakémkoli nasky
tujíl Snažme se co nejdokonaleji následovati
Spasitele, i sv. Václava v plnění přikázaní Božích
i církevních; a pak v den odplaty udělí také nám
Bůh věčně spravedlivý, když ne koruny mučen
nické, dojista ale korunu nevýslovné blaženosti
v nebi. Amen.

Na neděli dvacátou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. » Vykupujte čas; neboť dnove' jsou zlí./c
Takto volá svatý apoštol při počátku dnešní své
epištoly k Efeským.
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A proč nazývá dny své zlými?
Poněvadž tehdy sám pro víru upoután dlel
V'Římě; věřící byli od židů od počátku krvavě
pronásledováni; od pohanů nenávidění; a toho
času právě od ukrutného císaře Nerona hrozně
týrání. K tomu starý, prostý mrav Římanů vy—
mizel; a oni, poklady svých přemožených sou
sedů obohacení, oddávali se nejhorším prosto
pášnostem.
I naše doby jsou zlé: víra mizí; láska vy
mírá s ní; zbožnost, prostá mysl, poctivost se
ztrácejí; a na místě nich bují nevěra, bezbožnost
.a neřesti všeho druhu u vysokých i u nízkých;
v. rodinách, obcích i říších; tak že každého po
vážlivého člověka z následků všeho toho pojímá
hrůza. A proto, co napsal sv. Pavel Efeským, aby
jim za časů jejich poradil, napsal věru i pro nás.
— 2. A k čemu tedy radí sv. Pavel? 

Prvé napomenutí jeho zní:
»Braz'řz'! Viztež, kterak byste opatrně chodili:
ne jako nemoudřz', ale jako moudří, oykupujz'ce
čas; neboť dnooe' jsou zlz'c.

Prvé napomenutí směřuje k tomu, aby Efesští
v těch dnech zlých jednali opatrně, & tak aby
vykupovali čas, čili aby času dobře užívali.
A v čem a jak mají býti opatrnými?
Mají býti opatrnými tak, aby se všeho zlého
varovali, a veškerých příležitostí k dobrému uží
vali. Jestli tak vždycky činiti třeba, tím více v do
bách zlých, kdy lidé zlí připravují věřícímu kře
stanu tolik pokušení, aby se, jako oni, Boha
spustil; lichvou, podvodem, krádeží se obohacoval;
tělesným rozkoším beze vší uzdy se odevzdával.
Avšak nestačí, toliko všeho hříšného se varo
vati: ale třeba i dobré konali. Neboť kdo nemá
právě dluhů, není ještě boháčem; a kde právě
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ničeho zlého nevykonal, není ještě způsobilým
dostati odplaty věčné!
Průpovídky některých lidí, jako: »Nikoho
jsem nezabil; nikoho jsem neokradllc jsou příliš
pošetilé. Nebo byť by kdo v pravdě nebyl nikomu
ani v nejmenším na těle aneb na majetku ublížil,
může býti ještě velikým ohavníkem před Bohem,
jestli totiž nezachovává přikázaní ostatních. Nebo
Bůh nedal přikázanljen páté a sedmé: ale dal jich
deset; a Církev Páně přidala k nim pro křesťany
ještě pět; a kdo by jen jedním pohrdal, a ho
neplnil, bude dle hrozby apoštolské před Bohem
vinen všemil (Jak. 2, 10.)
Třeba tedy netoliko uprostřed tolika po
kušení zlého světa ničeho zlého spolu nečiniti,
ale třeba i dobré skutky konati, a tak při každé
příležitosti zásluhy své pro nebe si rozmnožovati,
jako činili prvokřesťané uprostřed všech bludů
a neřestí pohanských. Máme tedy nevěrce životem
svým zahanbovati; víru svou svatou rozšiřovati;
oproti novinám i knihám hanebným, listy dobré
podporovati; a tak dílo ďábla a jeho náhončl
rušiti. Takto jsouce opatrnými v těchto dobách
zlých, nejlépe vykoupíme čas.
3. K tomuto prvému napomenutí k opatrnosti
přičiňuje svatý apoštol napomenutí druhé, v němž
nám dává návod, čím bychom se měli dáti v životě
vésti. Opatrnost naše nemá totiž býti dle světáků.
Ti bývají také opatrnými, aby peněz nespraved
livě nahrabali, k nezaslouženým důstojnostem se
dotřeli, nedovolených radovánek užili. Ale vůdkyní
opatrnosti

křesťanů má býti ——vůle Boží. Neboť

píše sv. apoštol:
»Pratož nebýwjte neopatrné
která jest vůle BOŽÍA

'
ale rozuměfz'cz',
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Tedy vůlí Boží máme se ve všech okolnostech
života svého dávati vésti; a tedy nikoliv-nesmíme
jednati, jak neprávě říkají pošetilí křesťané pří
slovím. >Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výtilc
Kdyby to na pravdě bylo, musili bychom říkati:
když moji sousedé 0 kostel nezavadí, nesmím já
také k službám Božím choditi ; jestli sousedé moji
kradou, musím s nimi krásti; jestli beze studu
smilní, musím se i já dle nich říditi!
je možná takto souditi?
Nesmyslným jest také chtíti náboženství jen
do kostela anebo do nějaké komůrky v domě
odkazovati, jak nedávno jistý řečník ve veřejné
schůzi činil. Kdyby tomu bylo tak: pak by to
naše svaté náboženství vypadalo v životě pra
podivně. Tatínek anebo maminka učili by doma
dítě takto: Milé dítě! Bůh nás všude vidí; ne
smíš tedy nikdy lháti — doma; ale budeš směti
lháti, až budeš novinářem, anebo poslancem, anebo
advokátem! — Milé dítě! V kostele musíš se na
kolenou svých Králi nebes i země kořiti, jako
andělé v nebesích činí; ale až přijdeš na ulici,
tam smíš se velebné Svátosti při průvodu rouhati,
a veškeré duchovenstvo co nejvíce ztupiti. —
Milé dítě! neopovažuj se někomu ani za špendlík
odciziti — doma; ale až budeš obchodníkem
můžeš dávat nepoctivou míru i váhu, můžeš
lichvařit na 20 i 50 ze sta, jen když peněz na—

hromadíš, a když tě nezavroul
Takovým že by mělo anebo mohlo nábo
ženství naše býti?
ó, nikoliv! Spasitel náš jinak učí, když praví :
»Kdo Mne vyzná před lidmi,: a tedy nejenvko
můrce doma, »toho i Já vyznám před Svým
Otcem, Jenž jest v nebesích; a kdo Mne zapře
před lidmi; t. j. u veřejnosti nebude chtíti se ke
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Mně znáti, atoho i já zapru před Svým Otcem
v nebesích,c čili k tomu i já nebudu se více
znáti.
Náboženství tedy není jen pro kostel a pro
domov: ale ono musí dle vůle Boží pronikati
i veškeren život veřejný, veškeru správu země,
veškeré zákonodárství.
4. Také si tím v pravdě nikdo nepomůže,
kdo proti vůli Boží jedná, a lžemi a podvodem
na nohy si pomoci hledí. Byt se i komu poda
řilo, snad na chvíli nebezpečí, nouzi uniknouti:
ztrácí za to úctu počestných lidí, ztrácí úctu před
samým sebou, stíhán jest stálými výčitkami svě—
domí; a jestli v tom stavu umře, neujde hroz
ným trestům na věčnosti.
Naopak ale, kdo ve strastech svých věrně
při vůli Boží stojí, ten má chválu svého svědomí,
byt i trpěl jako svatí mučenníci; a za věrnost
svou obdrží jednou slíbenou od Boha korunu od
platy věčné.
'
5. Abychom takto snáze opatrnými byli,
zlého všude a vždy se varovali, dobré i při ná
tiscích věrně plnili, k tomu směřuje třetí napo
menutí svatého Pavla, ukazujíc, čeho bychom se
měli proto varovati.
Píše: »Neapz'jejle se vínem, v němž jest clzlzjů
nost: ale naplnění budi? Duc/zem svatým-. To
jest: Ve strastech a křížích svých, kdy vám nej
více chladné rozvahy rozumu jest zapotřebí, ne—
opíjejte se, abyste rozumu nepozbyli, sebe pod
němou tvář neponížili, a všelikým neřestem ne
propadli, jako se mnohým v úzkostech jejich
stává; ale naopak proste Ducha svatého za osví
cení rozumu, abysté seznali, jak si počínati máte,
abyste se zlého uvarovali, a Bohu libou službu
konali.
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A proto napomíná sv. apoštol dále:
»Mluvte vespolek v žalmz'ch, ve chvála'ch
a v písničkách duchovních, zpz'vajz'ce a plesajz'ce

v srdcích svých Pánua; to jest: podporujte se
uBoha navzájem modlitbami a nábožnými písněmi.
Tak činil sám svatý apoštol, když se spolu—
apoštolem svým Silasem ve městě Filipi byli ža
lářováni, že si v modlitbách i písních navzájem
útěchy dávali. Tak činívali i zbožní předkové
naši, že den začínali i končili modlitbami i nábož
nými písněmi, a taktéž práci i sobě i čeledi své
oslazovali; a Bůh jim žehnal. Kdežto za doby
naší zlé mnozí na kletbách vstávajíi ulehají, a den
rykem a všelikými oplzlostmi znesvěcují. Odkud
má pak u lidí takových požehnání Boží přicházeti?
6. Když kdo bude i mezi zlými lidmi k Bohu
vroucně se modliti, anebo nábožně pěti, bude při
všem utrpení pro zásluhy Ježíše Krista milostmi
neviditelnými zahrnut; a bude moci činiti, jak
dále napomíná svatý učitel národů:
»Dz'hy čz'm'ce vždycky ze všech věcí, ve jménu

Pána našeho ?ežz'še Krista, Bohu a Otcí.< Neboť
Bůh Otec nám všeho měrou přehojnou udělí, pro
čas i pro věčnost, pro zásluhy Ježíše Krista. \
7. Poslední napomenutí v dnešní svaté epi
štole ještě zní:
Podda'm' buďte jedni druhým v básni Kri
Lstavěl: t. j. z lásky a uctivosti ke Kristu Ježíši
jeden nad druhého se nevynášejte; ale jeden druhému
rádi se podrobujte, svornost zachovejte, a tak
spojenými silami spíše nad nástrahami zlého světa,
těla i ďábla zvítězíte.
Ano, tak se stanižl Tak nám Ty, Ježíši
Kriste, jenž jsi i mrtvé křísil, pomáhej, abychom
úskalími tohoto světa opatrně kráčeli ; dobré dle
vůle Tvé vždy činili ; všeho zlého, avšeho toho,
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co by nám na cestě ku spasení překáželo, se
varovali; jeden druhému mocnou podporou byli;
a jednou jako věrní sluhové Tvoji do radosti
věčné vejíti zasloužili. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Pán ]ežíš tedy dle vypravování dnešního
evangelia uzdravil mladíka od zimnice, a tak přiměl
k uvěření celou jeho rodinu. Bůh činívá tak často,
že posílá nemoci i jiné kříže ne pro pozemskou
trýzeň a záhubu naši: ale ku blahu duši. Zejména
vždy rád uzdravuje od zimnic duchovních, jichžto
obrazem byla zimnice onoho mladíka uzdraveného.
A jaké jsou to zimnice duchovní?
jistý světec tvrdí, že jako zimnice tělesná člo
věka trápivá, brzo horkem ho trýzní a zase zimou

jím lomcuje, až ho i do hrobu sklátí: tak žeizlé
žádosti duší naší zmítají, brzo ohněm chtění ji
rozněcují, a zase mrazem zklamání ji trýzní, až
člověka namnoze udolávají, a v záhubu duševní
ho uvrhují.
2. Ijsou zimnice duchovní trojí/zo druhu, a po
vstávaií z trojí žádostivosti, v nitru našem vždy
více nebo méně se ozývající.
Zimnicí jest žádost očí, čili žádost statků po
zemských, na nichž oči rády se pásávají.
Zimnicí jest žádost těla, čili žádost všeho toho,
co si tělo ve příčině jídla, pití, spaní, smilstva,
zábav přává, aby se spokojeným a blaženým
stalo.
Zimnicí jest pýcha života, čili žádost po před

nostech, vyznamenáních, důstojnostech.
Od té doby, kdy první naše rodiče vzepřeli
se Bohu v ráji, postavil On přírodu oproti člo
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věku, aby ho neposlouchala, jako člověk nepo
slechl Boha; a od té doby ozývá se také trojí
žádostivost v srdcích našich, lomcuje námi často
jako pravá zimnice, a hrozí nám záhubou, když
se jí nebráníme.
A jak se ubráníme?
K tomu třeba věrného a vytrvalého přičinění
se strany naší, a milosti od Boha.
Kterak se tedy zachovati?
3. Zlou zimnicí je tedy žádost očí, čili ne
zřízená žádost po majetku Všechny ostatní žá
dosti více méně ochabují, když člověk u věku
pokročil; jenom lakoty 5 lety přibývá. jako vodna
telný nemůže žízně uhasiti, byť i sebe více vody
vypil: tak člověk, lakotě se poddavší, ukojení žá
dosti té nikdy nenalézá. Ušetřil-li tisíc zlatých,
snaží se, aby ušetřil ještě aspoň dva; ušetřil-li
dva tisíce, přeje si jich míti aspoň pět ; a podobně.
Tažme se lakomce,- proč si ve dne v noci od
dechu nedopřává? A on se bude vymlouvati, že
pracuje jen pro rodinu, pro své stáří; ale ni
žádným způsobem nebude chtíti doznati, že si
připouští starostí nadbytečných, nemírných; a že
při nich zapomíná na spravedlnost, poctivost,
milosrdenství k bližním, a na prozřetelnost Boží.
Piják doznává, že jest nestřídmým; smilník
nepopírá, že jest nečistým; zloděj sám sobě se
přiznává: jsem nepoctivým. Ale kdežto osratní
hříšníci aspoň samým sobě chyby své nezakrý—
vají : činí tak člověk lakotný, že se ku své chybě
přiznati nechce ani sobě samému. A poněvadž
chyb svých neuznává, také jich neželí a nenapra—
vuje, až konečně v nich jako Jidáš bez pokání
i umírá.
]e—li ale lakotivé snažení po majetku tolik
nebezpečným, třeba tedy žádosti očí úsilovný odpor
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klásti. Máme tedy uvažovati, že člověka nečiní
šťastným peníze a jiný majetek: ale opravdová
ctnost. Co platno člověku, kdyby získal celý svět
i se všemi těmi poklady, jež ještě země v lůně
svém chová: když by při tóm na své duši škodu
trpěl? >Kdo chtějí zbohatnouti, upadají v osidla
dábelská, i rozličné žádosti neužitečné, jež v zá
hubu uvádějí,: tvrdí apoštol Páně. A Spasitel
Sám varuje před lakotou, tvrdě, že spíše velbloud
projde uchem jehelním, než aby bohatec, jenž bo
hatství své miluje, vešel do krá'ovství nebeského.
Kdy asi projde velbloud uchem jehelnímř
Nikdy!
A kdy tedy lakotný vejde do nebe?
Ovšem, neučiní-li v čas pokání, také nikdy!
Nechtějme tedy přílišné o to pečovati, co
budeme jlsti, píti, čím se odívati, kde bydliti; ale
hledejme nejprve království Boží a spravedlnost
jeho, a vše ostatní bude nám dle přípovědi Páně
přidáno. Máme-li něco, čeho nutně nepotřebu
jeme, rádi se o to s nuznějšími sdílejme dle rady
starého Tobiáše, kterou dal synu svému: Máš-li
mnoho, dávej hojně; máš-li málo, i z toho mála
rád uděluji A budeme-li se tak snožiti, abychom
srdcí svých k mamoně nepřikládali, a při tom
Boha vroucně za to prositi,-aby srdce naše od
nezřízené a hříšné lásky ku statkům pomíjejícím
odvrátil: věru, že On nám pomůže, a my přese
všechny léčky žádosti očí na duši ozdravíme, a pro
život věčný ji uchováme.
4. Jinou zimnicí duchovní jestiť žádost těla.
zejména žádost všeho druhu smilstva. Kdo se žá
dosti této nebrání, brzo naplní si celou mysl my
šlenkami necudnými, obrazy oplzlými, & roz
plamení se chtíči nejhanebnějšími, jež aby ukojil,
neušetří ani nevinných dětí. Jako slepý vrhá se
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v hanebné rozkoše, nedbaje ani zákona Božího,
ani své cti, ani jmění, ani nebe, ani pekla. V za—

slepenosti své začne pak i pochybovati o víře
v Boha, o nesmrtelnosti duše své, stává se za
tvrzelým hříšníkem, a umírá posléze bez Boha,
jako hyne ta němá tvář.
ó, jak mnoho jest těch, kteří trpí hroznou
zimnicí, jakou jest žádost těla, žádost smilstva,
nestřídmého jídla i pití, hříšného pohodlí! Zmí
táni jsou ,zimnicí tou i muži i ženy, dospělí i ne
dospělí. O, kéž bychom uvažovali, že jsme se na
křtu svatém stali chrámy Ducha svatého ; že duše
naše i tělo naše byly tak často posvěceny Tělem
i Krví Páně; a že tedy povinni jsme tělo i duši
chovati v čistotě a svatosti, nechceme-li propad
nouti přísným soudům Páně! Proto také napo—
míná Pán: Bděte nad sebou, &modlete se vroucně;
užívejte svátostí ku přemožení nemoci tétol Pa
matujte, že Bůh všudypřítomný všecko vidí; a va
rujte se společností imíst, kde vám nástrahy činí,
a přirozený pud po rozkošnictví ještě dráždí.
Vzývejme také za pomoc zejména nejsvětější
Pannu a sv. osefa; a tak za pomoci Boží této
zimnicí odoláme, a duši i tělo spasíme.
5. Třetí zimnicí duchovní jest konečně pýcha
života. I tato zimnice lomcuje přemnohými, po
bízejíc jich, aby vyhledávaii marných předností
i důstojnosti; aby odpírali poslušnosti i úcty ne—
toliko rodičům, představeným, vrchnostem: ale
i Samému Bohu, říkajíce anebo myslice si jako
padlý anděl: »Nebudu sloužiti, nepodrobím se !c
Chceme-li se z této zimnice vyhojiti, uvažujme,
jak rychle veškerá sláva pozemská mizí. Zajděte
tak do některé krypty, třebas tak do kobek pod
chrámem Panny Marie Vítězné na Malé Straně,
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prohlédněte si tam přečetné rakve a nápisy, ozna
mující, kdo tam odpočívá: & pak rcete, kde že
jsou ty svěží líce, ty ztepilé postavy, ta vyzdo
bená prsa, ty neohebné šíje těch, kteříž tu od—
počívají? Uvažování takové stane se nám co nej
více užitečným, jak dí Písmo: >Pomni, člověče,
že zemřeš: a na věky nezhřešišh A já dodávám:
A zhřešil-li's, v čas patřičného pokání učiníš, ježto
ani dne ani hodiny nevíš, kdy budeš musit Bohu
počet klásti ze všech hřiven, jež ti svěřil; a sice
tím přísnější počet, čím více darů tělesnýchi du
chovních ti Bůh svěřil.
'
Císař Maxmilian dal si na více roků před

smrtí udělati rakev, a tu pak stále s sebou vozil.
Když jím někdy počala lomcovati nějaká zimnice
duchovní, otevřel víko té rakve, a řekl sobě:
»Což ti všecka království, všechno zboží posa
vadní nepostačuje? Hle, jak maličká komůrka ti
jednou stačílc
Podobně čiňmež i my. Uvažujme rádi a vážně
o zimnicích, jaké nám působí žádost očí, žádost
těla i pýcha života. Uvažujme, jak bychom se jich
sami co nejvíce uvarovali; ale především vroucně
se modlívejme k Bohu na ten úmysl, aby nám
v zimnicích zahynouti nedal, ale nás Spasil. Amen.

Na neděli dvacátou prvou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Kdo má mocného a úskočného nepřítele,
nesmi nečinným zůstati, když on jemu úklady
činí, aby ho v záhubu uvedl: ale musí s ním
zmužile boj pcdstoupiti, a v boji tom neustávati,
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až by—nepřítele neškodným učinil, a tak pokojné
žití si zabezpečil.
Lstivého i úkladného nepřítele máme ale
všichni; a sice ne jednoho, ale máme nepřátel,
kteří o záhubu naši hrají, celé množství, jak svědčí
sv. Pavel v dnešní epištole, an dí:
>Ne'bof není bojooa'nz' naše toliko proti tělu
a krvi.“ ale proti knížatům a mocnostem, protz
správcům světa te'to temnoty, proti duchovním
zlostem ?) povětří. “

To znamená: musíme bojovati netoliko proti
úskočným a zlým lidem, sobě rovným; ale třeba
nám také bojovati proti mocnostem ďábelským,
jimž Bůh dopouští, aby proti nám bojovaly, a tak
nás za hříchy naše trestaly.
A jak veliká jest moc těch duchů zlých!
Obkličují nás se všech stran, & blíží se nám ne
viditelné v povětří, tak že duchovních jejich ná
strah snadno znamenati nemůžeme.
Ano, nestojí o záhubu naši toliko neviditelní
ďáblové, ale i viditelní pomocníci jejich, totiž lidé
bezbožní, kteří nás slovem i příkladem k zlému
—navádějí, a s ďábly zároveň o blaho pozemské
i o spasení věčné oloupiti usilují.
Ba, s těmito zevnitřními nepřáteli spojují se
také nepřátelé vnitřní, jak praví sv. apoštol : »tělo
a krevc čili zlé žádosti, jež se v nás ozývati ne
přestávají, a o záhubu naši rovněž usilují. Kdo že
tedy obstojí proti tolika neúnavným škůdcům?
2 Nelekejme sel Sv. Pavel dává nám dobrou
radu, jak bychom se mohli všem škůdcům svým
ubrániti a spasení dojíti, an píše:
»Bmtřz' ! Posz'lněte se z) Pánu, a v silně moci
Yelzo! Obleote se o odění Boží, abyste mohli státi
proti základům ďábelským.
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To znamená: Pomoci hledejme u Boha, jenž
pomoci nám může i chce. I pomůže nám, když
jen boj s nepřáteli svými podnikáme v pravdě
pro čest jeho.
Malý byl David proti obru Goliáši; že ale
nespoléhal na sílu a zbroj svou, ale na pomoc od
Boha, jejž Goliáš rouhavě urážel, zvítězil nad ním
a skolil jej.
Ukrutný byl boj Pána ježiše v zahradě Geth—
semanské, tak že se při něm až Krví potil; ale
zvítězil v něm Spasitel jakožto člověk, poněvadž
prohlásil Otci Svému nebeskému: »Ne má, ale
Tvá vůle se staň ; ne jak já chci, ale jak Ty chceš,c
se staň!
Hrozné muky snášeli sv. mučennlci, že mnohdy
na celém těle trneme, když o některých slyšíme
a uvažujeme; a přece svatí mučenníci, křehcí
lidé jako my, zvítězili, poněvadž nespoléhali na
statečnost svou, ale na pomoc Boží, pro jehož
“čest mukám se podrobovali; a proto slavně zví
tězili.

Nevýslovné strasti snášeli mnozí poustevníci,
řeholníci, manželé ve stavu svém, a mnohdy po
celá desítiletí. Tážeme-li se, jak jim bylo možno,
tolik útrap unésti: dovíme se, že toliko za po
moci Boží, které jim Bůh zvláště rád skýtal při
hodném přijímání svátostí, pro jejich vytrvalé,
vroucí modlitby, pro štědré jich almužny, a pro
upřímné odevzdání se do vůle Boží.
3. Avšak nemáme spoléhati jedině na Boha,
chceme-li boje se svými nepřáteli vítězně podni
kati, nýbrž máme i sil svých, jichž nám Bůh mi—
lostivě propůjčil, neohroženě a vytrvale užívati.
Sv. apoštol píše:
:Pratož vezměte odění Boží, abyste mohli
adolatz' ?) den zlý, a ve všem dokonalí Stálí.:
Manna roku církevního.
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Když chtěli rytíři s nepřáteli bojovati, brali
na sebe dříve zbroj svou na obranu. Tak máme
v duchovním smyslu činiti i my, abychom se ne
přátelům spasení ubránili.
A jakými zbraněmi máme se opatřiti?
Sv. Pavel dí:
»Stůjtež tedy, majz'ce bedra svá podpása'na

pravdou.:
Aby rytíři mohli při boji snadněji vykračo
vati, podpásali roucha svá. Tak podobně máme
imy jako se podpásati pravdou učení Božího;
čili máme věrně při učení Božím trvati, abychom
v bezpečnosti, jež ono nám .dává, mohli proti ne
přátelům svým pevně nastupovati ;
m oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,:
dokládá sv. apoštol; čili jako obrněni jsouce proti
všem nástrahám svých nepřátel spravedlností, jež
záleží v pilném plnění zákona Božího.
Rytíři, do boje jdouce, obložili tělo své v předu
i v zaduželeznými plechy, aby tak chráněni byli
proti střelám, meči i kopí nepřátel. A podobně
máme se i my zákonem Božím obrniti ze všech
stran, když na nás nepřátelé nástrahy své vrhají;
když žádos't těla, žádost očí anebo pýcha života
úklady nám strojí, poněvadž zákon Boží věrně
plnícím nižádné rány neublíží.
Dále radí sv. apoštol, abychom jako praví
rytíři »mělz' obuté nohy přzpnwou evangelia pa
kojec ; čili abychom kráčeli dle spravedlnosti, jak
nám ji naznačuje sv. evangelium jakožto přípravu
či cestu ku sv. pokoji, ježto tak budeme míti
půdu pevnou pod nohama, aby nám jich nepřá
telé podraziti nemohli.
4. Zůstávaje svatý Pavel při podobenství, že
boj náš duchovní porovnává s bojem rytířů, do—
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poroučí nám dále ještě tyto zbraně ku obraně,

an dí:

». . ,ve všem berouce štít víry, kterýmž byste
mohli všecky šípy almz've'nešleclzetm'kovy uhasiti.<<
Rytíři nosívali před sebou na levé ruce ve—

liké desky ze dřeva, tvrdou koží potažené a že
lezem okované, čili štíty, jimiž _by se proti do
padajícím na ně ranám ubránili. Cím byl rytířům
štít, tím má nám na obranu býti svatá víra,
abychom jí odráželi ohnivé šípy, čili hříšné žá
dosti a nástrahy nepřátel.
Když nestoudná žena Putifarova ponoukala
josefa egyptského k cizoložství, bránil se on ná—
strahám jejim vírou v Boha, řka: »Kterak bych
mohl takovou nešlechetnost učiniti, a hřešiti proti
Bohu svémuřc
Když na cudnou Susanu dotírali dva ne
stoudní starci a vyhrožovali jí utracením, jestliže
by jim po vůli nebyla, prohlásila ona: »Raději
chci beze zlého skutku upadnouti v ruce vaše,
a zahynouti dle těla, nežli hřešiti před obličejem
Pánělc
A podobně máme i my odrážeti pokušení
ku smilstvu, lakotě, nespravedlnostem slovy:
Kterak bych se mohl toho neb onoho skutku
hříšného dopustiti, když na mne hledí oko Boží?
Dále radí sv. Pavel:
» Vezměte lebku spasem'c čili naději na spasení.
Rytíři pokrývali hlavy své železnou čepicí,
přílbicí čili lebkou, aby jim dopadající rány pro
tivníka na hlavě ublížiti nemohly.
A čím byla rytířům lebka na ochranu hlavy :
tím má nám na ochranu spasení býti naděje v Boha,
že On nás i z nejhorších pokušení vysvobodí, když
se k Němu s důvěrou & vytrvalostí utíkati ne—

přestaneme, jak prohlásil korunovaný prorok:

.
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»V Tebe jsem doufal, ó Pane, a zahanben ne
budu na věkylc
Konečně dodává sv. Pavel:
» Vezměte meč Due/za, jenž jest slovo Boží !:
Slovo Boží má nám býti jako rytíři meč,
abychom doléhajícím na nás nepřátelům nejen
odporovali, ale je i potírali a neškodnými činili.
Když na Pána Ježíše dotíral ďábel, pokoušeje
Ho, odbyl ho On slovy: »Odejdiž, satanel Neboť
Pánu Bohu svému se klaněti, a ]emu Samému
sloužiti budešlc Podobně máme pokušitele odbý
vati i my, říkajíce: Odejdi ode mne, satane, se
svými nášeptyl Odejděte ode mne, vy náhončí
ďáblovi, lidé zlomyslní, špatní! Co platno člověku,
kdyby celý svět i se všemi jeho poklady získal,
kdyby při tom na duši své škodu trpěl? Co by
mi prospělo, kdybych všeho užil, čeho by si srdce
i hrdlo přálo: když by mne snad Bůh k Sobě
povolal v hodinu, které jsem se nenadál; a od
soudil za- rozkoš kratinkou k mukám věčným?
Takto Boha za pomoc prosme; se silami
svými vytrvale a odhodlaně Bohu služme; a proti
nepřátelům spasení bojujme, abychom život svůj
zakončiti mohli slovy sv. Pavla: Dobrý boj jsem
bojoval, víru zachoval; a proto korunu spravedl
nosti nyní přijmu. Amen.
II.

Výklad nanedělidvacátou prvnípo

sv. Duchu, a na slavnost posvěcení
chrámu.

1. Sv. ]an, miláček Páně, líčí úchvatně blaže
nost nebešťanů dle zjevení, kterých se mu od Boha
dostalo. Kdyby dle toho líčení nebe nebylo ničím
jiným, než místem, kde z vůle Boží není více žádných
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slz, žádných nemocí, žádné smrti, ale jen štěstí
i blaženost nekonečná: zasluhovalo by již toho,
abychom se po celý tento krátký život všemožně
na to snažili, do něho se dostati. Ale nebe jest
více; ono jest místem, kde jest Bůh Sám nejvyšší
odměnou nebeštanů, an jim dává spolu vládnouti
nebi i zemi; an je činí Sobě podobnými, a tedy
jaksi všemohoucími, vševědoucími, všudypřítom
nými, předobrými. »Aj, stánek Boží s lidmic,
napsal sv. Jan, »a přebývati bude s nimi.<
Obrazem toho nebeského jerusaléma jsou
chrámy Páně uprostřed křesťanských osad. Tu
přebývá Bůh v nejsvětější Svátosti uprostřed lidu
svého, vždy ochotný, prosby i stesky naše slyšeti,
a nám pomáhati. Proto jest to štěstím pro kaž
dého věrného křesťana, může-li blíže chrámu Páně
bydliti, a na obětích i milostech jeho častý podíl
míti. Proto také konáváme výroční památku po
svěcení chrámu Páně pro osadu s radostí i oká
zalostí; vůbeca proto konáme i radostnou pa
mátku dnešní.
Do ]erusaléma nebeského povoláni jsme sice
na křtu svatém všichni; ale přebývati nebudou
v něm všichni, nýbrž toliko vyvolení.
A kdo to budou?
O tom nám podávají poučení dnešní evan—
gelia, nedělní i sváteční. Uvažujme tedy o obsahu
jich, abychom se naučili vystříhati se všeho toho,
co z nebe vylučuje; a abychom se naučili vážiti
si všeho toho, co do Jerusaléma nebeského přivádí.
2. A co vylučuje z nebe?
Z nebe vylučuje uevděčuast k Bohu, a tvrdost
i uelásku !%bližnímu.

O tom poučuje nás evangelium nedělní, jež
vypravuje podobenství Pána ]ežíše o království
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nebeském. Král chtěl, aby jeden každý služebník
a poddaný jeho počet kladl z toho, jak “vládl
s poklady, jež mu byl král svěřil. A když počet
kladli, dopaden jest jeden, jenž zůstal králi dlužen
10.000 hřiven. Starožidovská hřivna platila ale
dle našich peněz asi 4000 zlatých. Podržel—litedy
služebník nevěrný za sebou 10.000 hřiven, ob
nášel dluh jeho na 40 milionů zlatých; to jest
obnos tak veliký,jaký dlužník nemohl nikdy splatiti.
A proto poručil dle práva tehdejšího král, aby
provinilec tento i s celou rodinou svou prodán
byl do otroctví, a z kupní ceny za ně aby upla
ceno bylo na dluhu aspoň tolik, kolik bylo lze
dosíci.
]e-li provinilec tento obrazem naším, otáže
se snad mnohý, kterak to možno, abychom my
mohli u Boha, Krále svého, dluh tak obrovský
udělatiP
' Dluh náš dá se ale přece “Velmi snadno vy
počísti. Zíješ, milý křestane, snad již 20, 50, 70
i více roků; Každý rok má 365 dnů; každý den
- 24 hodiny; každá hodina 60 minut. A nyní uvaž,
že každá minuta života tvého jest pokladem, od
Boha ti svěřeným! Uvaž, kolik milostí pro duši i pro
tělo ti Král nebeský každé chvíle uděluje? A kolika
z těch milostí jsi sobě ani nevšiml; za ně ne
děkoval; kolik jsi jich snad proti Bohu, ke hříchu
užíval!
Uvaž, že počet klásti budeme, ale netoliko
ze skutků hříšných, nýbrž i ze zanedbání dobrého;
že budeme musiti počet klásti nejen ze skutků,
ale i z každého slova marného; ba že Bůh, Jenž.
zkoumá srdce i ledví naše, i všechny myšlenky
i žádosti naše souditi bude! Až bude tedy při
smrti naší počet žádati ze všeho: zdali nebude
i náš dluh shledán jakožto nesmírný, nesplatitelný?
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Co zbude pak i nám jiného, nežli volati:
»Poshov Panelc
Činíváme opravdu tak, že u nohou kněze“na
místě Božím ve zpovědnici za prominutí svých
hříchů žádáváme, a odpuštění i nesčíslných pro
vinění docházíme, když svátost pokání hodně při
jímáme.
A jaká bývá vděčnost naše za to?
Bývá podobna té, jakou na jevo dal onen
služebník, jemuž pán nesmírný dluh jeho byl pro
minul. Týž zapomněl na dobrodiní, jež mu pán
jeho byl prokázal, a ukázal se na výsost tvrdým
ku spoluslužebníku svému. Ač týž se před ním
stejně pokořoval, na kolena poklekl, a prosil:
>Poshov mi!: přece proseb jeho nedbal, ale se
s ním hrdloval, ano do žaláře vsaditi ho dal,
pokudž by celého dluhu nezaplatil. A podobně
činívají tak mnozí křesťané. Sotva si ve zpověd
nici odpuštění nesmírného provinění vyprosili, a
z chrámu odcházejí: již i ku starým nepřátelstvím
se navracejí ; toho, kdo jim snad slůvkem, snad
idocela nerad a bez předložení ublížil, svým
' hněvem, nenávistí i mstou pronásledujíl
Co jest ale urážka člověka proti urážce
Boha? Sotva tolik, jako sto nepatrných peněz
proti 10.000 hřiven! Jestliže tedy kdo ani malé
křivdy od bližního snésti nechce, ukazuje se ne
hodným odpuštění křivd mnohých od Pána Boha;
a proto se mu také stává to, co učinil král ne
vděčnému a bezcitnému služebníku. On totiž mi
losti své odvolal, a mučitelům nakázal, aby ho
v žaláři trýznili, dokudž by nezaplatil všeho
dluhu.
Kdy dluh zaplatí, když ničeho nemá?
Nikdy.
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A kdy tedy z hrozného žaláře vyjde?
Rovněž nikdyl A tak kdo se ukáže nevděč
ným Bohu za jeho milosti, a tvrdým a bezcitným
bude ku svým bližním, odevzdán bude mučitelům,
totiž ďáblům, aby ho trýznili v žaláři, totiž
v pekle, z něhož nevyjde nikdy, poněvadž po
smrti nebude moci více ničeho zasluhovati, aby
mohl Pánu odpláceti.
Z nebe tedy vylučuje nevděčnost k Bohu, a
neláska a bezcitnost k bližnímu.
3. A co přivádí do nebe?
Do nebo přivádí oproti tomu vděčnost k Bohu,
a opravdová láska k bližnímu
O tom poučuje nás dnešní sváteční evan
gelium. Zacheus byl vrchním nad celnými, jichž
považovali židé vesměs za dříče, lichváře, mamo
náře, čili zkrátka za hříšníky. Byl tedy snad Za
cheus ještě horší, nežli ostatní, poněvadž evan
gelista

Páně o něm dodává

i to, že byl bo—

hatý.
A když tento Zacheus se dověděl, že Božský
Mistr má se kolem něho ubírati, vzplanul žádostí,
aby toho podivného muže spatřil, o němž tolik
byl již slyšel. Poněvadž ale pro veliký zástup a
svou malou postavu nemohl ho uzříti, pospíšil
před zástup, a vystoupil na strom, aby Pána odtud
spatřil. A že s takovou toužebností po Pánu
dychtil, vyšel mu Týž Sám vstříc, jako otec synu
marnotratnému, a nejen že se mu dal spatřiti, ale
i pozval se k němu.

..
Zacheus, nedbaje v ničem na reptání židů,
Pána s největší radostí uvítal i poctil; a uslyšev
kázaní Jeho, zcela se v mysli své obrátil, a v ka
jicnosti ducha svého prohlásil dvě věci. Předně:
"»polovici statku svého, Pane, dám chudýmc —
zajisté z upřímně vděčnosti le Balm za všechna
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dosažená dobrodiní. A za druhé; z lásky k blíž
m'm, a jakožto zadostiučinění za křivdy, dříve na
nich spáchané: »Oklamal—li jsem koho, navracuji
čtyřnásoblc A tak stal se hodným uslyšeti z úst
Samého Spasitele: »Dnes stalo se spasení (čili
svrchované štěstí) domu tomutOc; a tedy nejen
Zacheovi, jakožto hospodáři, nýbrž i rodině i če
ledi jeho, jež se zajisté dle příkladu jeho také
zařídily.

Do nebe přivádí tedy vděčnost, a pak i po
slušnost k Bohu, a spravedlnost i soucitnost ku
bližním!
Dle toho se zařiďme i my; zlý osud služeb
níka tvrdého budiž nám výstrahou; a příklad
Zacheův budiž nám pobídkou! Pána přijímejme
s ochotou jako Zacheus, zvláště při sv. přijímání;
a pro Boha čiňmež dobře i svým bližním, aby
Pán ježíš, Jenž nepřišel hříšníků zničit, ale hledat
a spasit, co bylo zahynulo, v hodince smrti pro—
hlásiti mohl o jednom každém z nás: Dnes stalo
se spasení služebníku tomuto. Amen.

Na neděli dvacátou druhou po sv. Duchu.
[.

Výklad epištoly.
1. Dnešní svaté čtení jest úryvkem z epištoly
čilivpsaní, jež poslal svatý Pavel z vězení svého
v Rímě obyvatelům města Filipi v Macedonii.
Filipenští dověděvše se smutnou zprávu, že jejich
přemilý apoštol vězněn jest, učinili mezi sebou
peněžitou sbírku, a poslali ji za svatým Pavlem,
aby si z ní nadlehčovati mohl. Svatý Pavel ra
duje se, ne tak z peněz zaslaných, jako spíše

z toho, že Filipenští věrně u víře trvali,anikterak
se nad tím nepohoršili, že apoštol Páně ve vě
zení jest. I vybízí je ku štastnému vytrvání u víře,
aby mohli také dosíci koruny, kterou víra Kristova
věrným vyznavačům přislibuje.
Tohoto vytrvání neočekává ale svatý Pavel
od vlastních sil Filipenských, ale od milosti i po
moci Boží, bez kteréž nic, ale pranic k životu
věčnému dopomáhajícího vykonati nemůžeme, jak
učí katechismus. A proto nepraví svatý apoštol:
jistě do nebe přijdete; ale píše:
»Bmtři! Daufa'm' mám z) Pánu ?ežzíši, že
který začal ve vás dílo dobrá, dokonci je až do
dne Krista 7ežz'še.<
Svatý apoštol vyslovuje tedy jen naději čili
doufání, že Bůh Filipenským dopomůže milostí
svou, aby při smrti své slíbené koruny od Pána
Ježíše přijali, podobně jako On toho byl příčinou,
ze svatý Pavel do města jich přišel; jako On
rozum jich osvítil, aby učení apoštolské chá
pali, a vůli jich sílil, aby se jím až posud tak
příkladně řídili, jak o tom svým skutkem svědectví
vydali.
2. Že nikdo nemůže o síle vlastni ve vyzná
vání pravé víry vytrvati, o tom dočítáme se v ži—
votě svatých čtyřiceti mučenniků této události:
Císař Licinius dal v Malé Asii pod přísnými
tresty prohlásiti, aby všichni poddaní obětovali
'modlám. Což když bylo i vojínům prohlášeno,
vystoupilo z řad čtyřicet mužů, kteří neohroženě
svému veliteli prohlásili; že sice budou vždy dáv
vati a prokazovati císaři, čím jemu jsou povinni;
avšak že dávati a prokazovati budou i Bohu pra
vému, v Něhož věří, čím Jemu povinni jsou. Ná
sledkem toho dal je rozhněvaný vladař metlami
hrozně zmrskati, a pak jim i boky železnými
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háky rozedrati. A když ani to jich od víry v ]e
žíše Krista neodvrátilo, kázal je úplně vysvléci,
a nahé na zmrzlý rybník postaviti. Aby pokušení
ku zapření víry bylo větši, dal na břehu ryb—
níka zříditi teplou lázeň, aby v ní okřáti mohl
ten, kdo by se mu stal povolným. Těšíce se mu
čenníci Páně na odplatu svou v nebesích, modlili
se vespolek: Pane! čtyřicet nás vstoupilo na bo
jiště; nedopusť, aby nás méně zvítězilo!
Strážní šli zatím na odpočinek, až na toho,
jenž lázeň opatroval. A ten měl podivuhodné vi
dění. Spatřil nebesa nad rybníkem se otevříti, &
odtud sestupovati anděly, nesoucí mučenníkům
přestkvostné koruny. Počítá je, ale napočítává to
liko třicet devět. Kde jest ta pro čtyřicátého?
Ale v tom již pozoruje, že jeden mučenník, bo
lestí přemožený, do teplé koupele se ubírá. Sotva
tam ale vkročil, mrtvicí jest raněn, a ubohý bídně
zahynul.
Strážný vida, co se děje, osvícen milostí Boží,
vyznal se křesťanem, dobrovolně se vysvlékl, při
družil se k oněm devět a třiceti, a skonal s nimi
jako mučenník, doplniv dle prosby jich počet
čtyřiceti. Hlel Jeden již tolik muk pro Krista
snesl; ale posléze, spoléhav asi příliš na svou
vlastní srdnatost, Boha za pomoc i milost prositi
přestal, a tak u samého cíle bídně zahynul; kdežto
jiný, dříve pohan, milostí Boží osvícen, vedení
jejímu se svěřil, a cíle přešťastného a koruny pře
stkvoucí dosáhl, ač krátce před tím dalekým jí
býti se zdáll
.
Žádný tedy nemůže o sobě dle pravdy tvr
diti: Já Bohu věrnost do smrti zachovám o svých
"silách; ale může tak učiniti ——dá-li Pán Bůhl

3. A Bůh jednomu každému dostatečné mi
losti k dosažení spasení skutečně udílí, když se
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jen upřímně o to přičiňujeme, abychom jí hod
nými byli. A toho domnívá se sv. Pavel 0 Fili
penskýcb, že se pomoci Boží vždy hodnými uka
zovati budou, an píše:
»Spravea'lz've' mz'jest smýšletz' to o všech va's,
protože va's mám v srdci, i ve svých okovech, a
v obraňova'm' z'utvrzova'm' evangelia, že vy všichni
jste účastníci radosti me'.<
To jest: Příčina mého doufání o vás v tom
spočívá, že vás mám v srdci, čili že vás miluji.
A což může tato láska Filipenských ku spa—
sení přivéstiř
Ta ovšem že nikoli; ale ku spasení přivede
je příčina, 'pro kterou je svatý apoštol vroucně
miluje, i v okovech svých, i při pracích svých:
totiž ta horlivost, s kterou víru svou skrze skutky
osvědčují.
4. A aby je o této lásce své tím více ujistil,
dokládá se sv. apoštol Bohem, řka: »Svědeh za
jz'ste' jest mz' Bůh, kterak po všech va's toužím
v útrobách ?ežz'še Kristac; to jest: přeji si vás
tak vroucně milovati, jako věrné Své miluje
Kristus Pán, a tak vám i spasení zabezpečiti.
Ano, tak máme se milovati i my, aby jeden

každý dbal o spásu duše své, ale také aby jeden
druhému ku spasení napomáhal.
K obrazu Božímu jsme stvořeni; a nesouce
obraz Boží vtisknutý v duších svých, povinni jsme
obraz ten v sobě stále zdokonalovati; nebo čím
stkvělejším a dokonalejším bude, tím hojnější
bude i odplata naše. Ale Bohem nařízená láska
k bližnímu nám také velí, abychom i bližním
svým k dokonalému životu křesťanskému nápo
mocni byli — všichni.
jest to jen lichá výmluva, tvrdí—likdo: Ne
jsem knězem, nejsem kazatelem, nejsem mravo
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kárcem! Pravím na to: Ale máš jím býti po svém
způsobu, dle svých poměrů!
Dokladem toho jest mi život svatého apo
štola. V žaláři byl, a mohlo se zdáti, že tak dílo
jeho apoštolské jest přerušeno. Ale nikoliv tak!
Nemohl—li na" veřejných místech pravdy Božské
hlásati, poučoval ty, kteříž k němu přicházeli,
a jež k sobě zval; a zbyla-li jemu chvíle volná,
psal své přepamátné epištoly, jimiž věřící i ne
věřící poučoval, a poučuje až na nynější den.
A tak podobně může i má jeden každý
pravdy Božské hlásati, když ne slovy, tedy pří
kladem svým; když ne před celými zástupy, tedy
před domácími, sousedy, příbuznými svými. Kdo
před nimi rád k službám Božím přichází, vroucně
se modlívá, vší nemravnosti se vystříhá, o čest
Boží i bližního pilně dbá: již tímto životem svým
káže, a jiné ku následování vybízí. Casto může
ale zajisté i krátkým napomenutím ku dobrému
bližním svým prospěti. A mají tak činiti zejména
rodiče dítkám svým, hospodáři čeledi své, mistři
a zaměstnavatelé dělníkům svým.
5. A kdyby kdo jinak bližním svým pomá
hati nemohl, zbývá ještě modlitba, od které se
nikdo vymluviti nemůže. I modliti se máme za
sebe i za bližní, jak o tom svědčí svatý apoštol,
an píše:
»Za to se modlz'm, aby láska vaše víc a
více se roz/zojňovala ?) umělosti, a ve všelikém
smyslu; abyste zkusili lepších věcí, abyste upřz'mnz'
a bez úrazu byli ke dni (čili soudu) Kristovu,
naplneni jsouce ovocem spravedlnosti skrze _7ežz'še
Krista ku sla'oě a chvále Božz'.<
Takto tedy čiňme. jako křesťané dobře jsme
začali; dobře i pokračujme, abychom svou duši
i duše bližních zdokonalovali. Přede vším ale
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Boha prosme za ]eho pomoc, bez které ničeho
k životu věčnému dopomáhajícího činiti nelze.
A tak se s pomocí Boží a dle svého přičinění za
jisté toho dočekáme, aby se i na nás splnilo
slovo Páně: »Kdo vytrvá až do konce, spasen

budet. Amen.

II.

Výklad evangelia.
Před málo dny četli jsme evangelium, v němž
Pán Ježíš přirovnává království Boží se svatbou
syna králova, ku které když se pozvaní hosté ze
stavů vznešených lehkomyslně nedostavili, dal
král sezvati lidi chudé, opuštěné, povržené; a na
dobro pohrdl prvějšími pozvanými. Fariseové
správně z řečí Božského Mistra vyrozuměli, že
těmi do království nebeského napřed pozvanými
a pak zavrženými mínil je samé. Na to učinili,
o čemž vypravuje dnešní svaté evangelium, a
o čemž nyní ku vzdělání svému budeme uva—
žovaú.
1. “A co tedy učinili fariseave', když byli od
Spasitele svého odsouzeni uslyšeli? Snad že, jak
by se očekávati dalo, šli do sebe, hříchů svých
želeli, polepšiti se snažili, aby hrozného odsou—
zení ušli?
Nic z toho! Evangelista Páně o nich vypra—
vuje, že avia/zdyodšedše, radili se, jak by ho v řeči
polapilic. To jest: fariseovédůrazným napomenutím
Páně nedali se napraviti, ale vzali si z něho jen
příčinu, aby odpornému mravokárci zosnovali zá—
hubu.
Ú, pravdu dí moudrý Šalomoun, když ve
svých Příslovích (18, 31.) tvrdí, že bezbožník,
když upadl do hlubiny hříchů, tím pohrdá, že
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ho následuje hanba i potupa. Hříšník, když
hříchům svým uvykl, nedbá pak nových urážek
předobrotivého Boha; nedbá hněvu Božího,
nedbá hrozících trestů; ale jako slepý spěje do
propasti i záhubyl
My ale vězme, že se tak hrozné zaslepeným
nestává nikdo bez své viny; ale zaslepeným se
stává z trestu, když hříchům hned v počátcích
jejich neodpírá. Napřed dopouštívá se jeden každý
hříchů menších, a když za ně upřímné pokání či
niti se nesnaží, upadá pak vždy do hříchů větších,
až konečně zaslepeným se stává.
V letech padesátých odpraven byl na šibenici
v Mladé Boleslavi mladý loupežný vrah. Každý
se tomu divil, jak mohl tak mladistvý člověk tak
zpustnouti, že v Turnově vloupal se v noci do
bytu zámožného tabáčníka, toho sekerou skolil,
a pak příbytek jeho vyloupil. Ale šetřením soud—
ním bylo zjištěno, že týž odporný zlosyn již jako
školák ukrádal svým spolužákům tužky, péra, se
šity a podobné; jako učeň zlatnický byl od ně
kolika mistrů vyhnán pro podvody; a že svým
hříšným chtíčům odporovati nechtěl, a peněz na
ukojení jich neměl, stal se vrahem i lupičem a
skonal na šibenici.
Pozorujete—li kdes koho v divokém manžel
ství, nebo cizoložství žíti, neb jiné nestydatosti
činiti, myslíte snad, že člověk takový do bahna
všeliké nečistoty náhle sklesl? O, nikoliv; ten
začal snad již v útlém věku míti zalíbení v ne
stydatých řečech i písních; týž býval dříve vše
tečným ve svých pohledech, příliš svobodným
v obcování s lidmi druhého pohlaví; pel nevin
nosti i stydlivosti ponenáhlu ztrácel, až při dané
příležitosti i tělesně se provinil, a pak začal celý
řetěz hříchů proti svaté čistotě. Mluvte pak tako
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vému o tom, kterak Bůh pro smilstvo a nesty
datosti ohněm s nebe zbubil Sodomu a Gomorrhu ;
on toho více nedbá! Hrozte mu, že Bůh ohněm
pekelným ztrestá všechny nenapravitelně smilníky;
a jemu se bude zdáti, jako byste mu báchorky
vypravovali! Ukažte jemu ze života, jak Bůh již
na světě tresce smilníky, že upadají v hrozné
nemoci, chudobu, opuštěnost ve stáří, často i v zou—

falství: ale smilník nedbá více ničeho; on upadl
do hlubiny hříchů, do bahna neřestí, v nichž jako
nečisté zvíře si libuje, a hany ani potupy více
nedbá.
Vídáte po týdenní výplatě tolik dělníků
mnohdy krvavě vydělaný groš lehkomyslně utrá
ceti, a den Páně při tom znesvěcovati. Doma
pláče snad žena, hladem a bídou třesou se děti;
ale tatík ubijí výdělek, žádného nářku doma ne
dbaje. Myslíte, že se snad náhle všeho lidského
citu zbavilř O, nikoliv! Naučil se mlsati, a zby
tečně utráceti již jako kluk; snad nerozumná
matka jeho sama krejcary mu k tomu podstrko—
vala; a žádostivost, že jí neodpíral, s ním vzrostla,
a učinila ho hluchým k napomenutím, slepým.
ku bídě, zatvrzelým ku pokání.
A podobně má se to s rouhači, křivopří—
sežníky, lakomci a jinými hříšníky; ku své za
tvrzelosti přišli, že napřed ve věcech menších
dobrovolně bývali Bohu nevěrnými, a o nápravu
nedbali. Proto střezme se i nepatrných hříchů,
jakožto malých začátků ku konečné zatvrzelosti;
a čiňmež, jako činí hospodáři na poli: když zpo—
zorují na něm plevel, vyškubávají ho záhy, pokud
se nezmohl, a užitečných bylin rdousiti ne
začal!
2. Když se byli fariseové o záhubě Páně
umluvili, »poslalz' k Němu učenm'ky své s Hera

—673—
diány; čili s přívrženci krále Herodesa, přítele
císařova. Těm nakázali, aby Pánu ježíši napřed
lichotili, že jest mistrem; pravdomluvným; nestran
ným; a pak teprve, až by důvěru jeho získali,
aby předložili jemu úskočnou otázku: »Sluší—li
dávati daň císaři, čili ne?:
I byli uchystáni, že, řekne-li »nemáte platiti
daně:: chopí se Ho císařští, a jako revolucionáře
Ho odsoudí; řekne-li ale, že »mají židé platiti
daň: císaři, židy takto proti sobě pobouří, kteří
tvrdili, že jakožto národ Boží vyvolený císaři
daně platiti nemají. I domnívali se tedy fari
seové, at Pán odpoví jakkoli, že záhubě ne—
ujde!
'
Tedy lichocením z počátku chtěli Pána při
vésti k tomu, aby úkladům jich podlehl!
Z toho plyne nám ovšem naučení, že není
vždy přítelem naším ten, kdo nás chválí, nám li
chotí, zejména u přítomnosti naší; a že máme se
míti na pozoru před pochlebníky, aby nás snad
ku svému zisku a k naší škodě sobě nenaklonili.
A naopak nebývá vnaším nepřítelem, kdo nás za
chyby naše kárá. Ciní-li tak s láskou a s úmyslem,
abychom se poznali a napravili, v čem jsme po
chybili: jedná věru jako náš pravý příteli
3. Povšimněme si konečně, jak dovede mou
drost Božská všechny úklady neš/eeketm'ků
zmařili!
Spasitel, dav si ukázati platící peníz, pro
hlásil: Máte-li v oběhu císařské peníze, jest to
znamením, že jste jeho poddanými; »dávejtež tedy,
co- jest císařovo, císaři-r, totiž uloženou daň; ale
při tom nezapomínejte, že máte obraz Boží ve
vlastních duších svých; a proto dávejte také »co
jest Božího, Bobule Proti tomuto výroku nemohli
ničeho namítati Herodiáni, poněvadž Pán moc
Manna roku církevního.
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skutečného panovníka uznal; nemohli namítati
ale ani fariseové, poněvadž jim povinnost jich
oproti Bohu naznačil.
Z toho vezměme sobě naučení, že Bůh, bez
jehož vědomí dle slov Páně ani jediný vlas s hlavy
naší nespadne, dovede všecky příhody k dobrému
vésti přese všechny i ďábelsky vymyšlené úskoky
a plány nepřátel našeho spasení. Kde lidské oko
nevidí východu, kde lidský rozum nechápe vy—
svobození, tam Bůh v moudrosti Své zahanbuje
zlovůli těch, kteří chtějí ublížiti lidem jednotlivým,
anebo celým národům, anebo Církvi Páně! Věrně
přidržujme se tedy přikázaní Božích, jak nám je
nezborná Církev jeho vykládá; a dávajíce císaři
i světu, co jim náleží, nezapomínejme na obraz
Boží v duších svých, a dávejme Bohu, co Božího
jest, abychom jednou za odplatu s Nlm spolu se
radovali v nebesích. Amen.

Na neděli dvacátou třetí po sv. Duchu.
.

I.

Výklad epištoly.
1. Kdo by přebýval ve světnici, v které leží
nemocní, stížení nakažlivou nemocí, a nečinil by
žádných ochranných opatření: zajisté, že by se
záhy nakazil, a svou neopatrnost bolestnou cho
robou anebo i smrti odpykal. A podobně je to
v ohledě mravním, duchovním. Kdo přebývá
s lidmi, kteří se víry v Boha zhostili, ctnosti
terčem svých úšklebků činí, a hrubé smyslnosti
hoví; a žádných duchovních opatření nečiní: po
nenáhlu uvyká řečím nevěreckým, stává se vlaž
ným u vykonávání povinností svých, posléze mluví
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i jedná jako svůdci jeho, stává se duchovně cho
robným, a nezřídka cdpykává i smrti věčnou za
svou společnost s bezbožnými.
Takové nebezpečí uprostřed nevěrců, bez
božců, nemravů hrozí nám všem. Kdo uchová se
bez porušení, když tolik zlých příkladů pozoru
jeme vůkol sebe?
'—
Svatý Pavel udávaje v dnešní epištole ochran—

ných prostředků F ilipenským, kteří uprostřed lidí
bohaprázdných žili, udává jich i také nám, a sice
tak, že poukazuje k následování lidi dobrých, a činí
výstrahy před jednáním lidí bezbožných. [ píše

tedy:

»Bmtřz'l Následovm'cz'maji buďte, a Spravujte
se podle těch, kteříž tak chodí, jakož máte způ
sobu naši.:
To znamená: Uprostřed lidí bezbožných ži
jíce, nenechávejte se jimi sváděti; ale řiďte se
spíše tím, co jste viděli mne činiti, a co činí ti,
kteříž po způsobu naš'em žijí, čili jejichž obcování
s mým se srovnává. Nenechávejte se ničím od—
vraceti od cesty, kterou já jsem vám ukázal
slovem i životem svým; neohlížejte se na po
směchy, potupy a křivdy lidí bohaprázdných, ří
kajíce jako třeba zbožný hrdina Starého Zákona
Mathatiáš: [ kdyby všichni Israelité odstoupili od
Zákona Hospodinova, jímž otcové naši se spravo
vali, já — neodstoupím!
2. Svatý Pavel, vybízeje své věrné, aby byli
následovníky jeho, nevyhledává tak snad jen marné
chvály mezi nimi: ale povzbuzuje jich k životu
bohulibému, jakoby řekl: Co jsem vám kázal, to
jsem před vámi také i činil. jsem-li já učitelem,
mistrem vaším: jednal a učil jsem vždy dle učení
i příkladu Samého Mistra Božského. Mohu-li já
Ho následovati s pomocí jeho i v těch věcech,

.
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jež se slabé přirozenosti naší odpornými zdají :
dovedete toho s pomocí Jeho i vy.
Ba v pravdě povzbuzuje ku ctnosti velice, když
představení napřed činí, čeho od podřízených svých
se domáhají. Proto pomáhal znamenitý a prosla
vený vojevůdce římský Julius Caesar v ležení vo
jínům svým při všech pracích. A ti, když viděli,
že náčelník jejich žádné obtíži se nevyhýbá, s ra
dostí snášeli útrapy i nejhorší.
Staří vojíni naši vypravují o proslaveném ge
nerálu Radeckém, že, když se kdysi ve válkách
italských vojákům nedostalo v čas zásob k na
sycení, a mnozí proto i reptali, Radecký mezi ně
vstoupil a řekl: »Hoši, já, váš generalissimus, také
jsem posud ničeho nepožil, a jsem muž starý;
proto mějte i vy strpení < Vojáci uslyševše to, a
znajíce otcovské srdce Radeckého, ihned se stíž—
nostmi umlkli, a dle příkladu svého milovaného
vojevůdce s trpělivostí na nasycení čekali.
ó, kéž by také všichni rodiče říkati mohli:
Děti, řiďte se ve všem dle nás! Bohužel, že tak
nebývá! Děti jsou jako opičky, jež vše, co při
jiných pozorují, rády napodobují. Jestliže ale tatík
se sakry vstává i lehá: kterak budou děti jeho
jméno Boží v uctivosti míti? Jestliže učitel, kde
může, kostelu se vyhne, ku svátostem nepřístu—
puje: kterak že si žáci jeho zbožnost zamilují?
Jestliže mistři, hospodáři, úřadové představení
podřízených svých pohoršují: kterak že se tito
řádnými dělníky, spořádanými křesťany a posluš
nými poddanými stanou?
Proto také hrozí Spasitel: Běda tomu, skrze
koho pochází pohoršení ; zejména kdo by pohoršil
maličkých a nerozumných; nebot lépe by jemu
bylo, čili menším trestem by to bylo, kdyby jemu
byl uvázán kámen mlýnský na hrdlo, a kdyby tak
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utopen byl v propasti mořské : nežli když za hříšné
příklady své upadne do rukou trestajícího Boha!
3. Dále popisuje sv. Pavel život učitelů ne
pravých, aby od nich myslí F ilipenských odvrátil,
an dí:
»Mnozí clzodí, 0 m'chž jsem častokrát praví!
vám, nyní pa,-%í s pláčem pravím, že jsou nepřá
tele kříže Krístova, jíchžto konec jest zakynutí,
jíc/zžto bůh břicho jest, a sláva ?; zahanbeníjejíc/z,
kteříž a zemsěe' věcí pečují.:
K Filipenským přišli totiž bludní učitelé, ze
židovstva vyšlí, kteří tvrdili, že třeba jen zacho
vávati obřady zákona Mojžíšova, a ustanovení o ob
řízce, o svěcení šábesů, o obětech starozákonnýcb,
a pak že může člověk žíti úplně volně, a světa
tohoto užívati dle chuti. Kteří takto učili, ovšem
že zapírali učení Krista Pána, jež nás navádí k tomu,
abychom žádosti své zapírali, kříže své nesli, Bož
ského Mistra svého v poslušnosti a pokoře ná
sledovali.
Kdo učí, že si všeho v jídle, pití, rozkošnictví
dovolovati smíme, ten tělo své čili břicho své více
cení, nežli rozkazy Páně; on tedy břichu svému
jako nějakému bohu slouží, a tak zahynutí věčné
sobě zasluhuje. A co jest při tom nejsmutnějšího
a oplakání nejhodnějšího, je to, že lidé, takto po
zvířecku žijící, v tomto hanebném životě a shá
nění se po požitcích, jež i zvířata mají s námi
společně, ještě i slávu svou vyhledávají, a tak
ovšem na nápravu ani z daleka nepomýšlejí.
Podobně žijí za našich dob mnozí jako ta
němá tvář, jen břichu svému sloužíce; a tvrdí, že
prý třeba »jen poctivě žítz'c, a na tom ostatním
že mnoho nezáleží.
Známe věru ty »poctivéc ptáčky ! Každé chvíle
dočísti se lze v novinách, jak ten a onen, jenž jen
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bříchu sloužil, a o Boha a jeho přikázaní se ne
staral, tolik a tolik tisíc zpronevěřil, ukradl, pro
marnil, s nimi ujel, aneb ze strachu před trestem
zbaběle života se zprostil, a tak i vší naděje na
věky se zbavil, že by se mohl kdy více polepšiti,
křivd napraviti, Boha usmířiti.
4. Plačme se sv. Pavlem nad zaslepenci ta
kovými, kteří hlásají volnou lásku, dělení majetku,
naprostou nevázanost v životě; & snažme se po
učováním, ale zejména vlastním spořádaným ži
votem, a vůbec dobrým příkladem je z bludů a
neřestí jejich vyvésti. Zejména ale dbejme jeden—
každý o spásu duše své vlastní, jak radí dále
sv. Pavel, an píše:
»Ale naše obcování ?; nebesích jeste ; t j. jsouce
věrnými křesťany, nenechávejme se svésti bludy
a nepravostmi lidí bezbožných, ale žijme tak,
abychom si nebe zajistili,
»odkuáž z' Spasitele očekáváme, Pána naše/zo
?ežíše Kristan Jenž nás do nebe předešel, aby
nám stánek připravil;_ Jenž chce hned po smrti
duše naše do nebe přijati, a v den soudný oslaví
i tělo naše, an ve Své všemohoucnosti
»promění tělo ponížení naše/za,: aby ve svém
oslavení připodobněno bylo k Tělu Jeho oslave—
nému v nebesích ; aby tak celý člověk, jako s duší
i s tělem Bohu zde sloužil: také i celý, s duší
i s tělem dodělal se oné nevýslovné odplaty, jaké
na světě oko lidské nevidělo, ucho neslyšelo a srdce
nikdy nepocítilo.
5. Tohoto oslavení nám všem svatý apoštol
upřímně přeje; ba, vyzývá Filipenských, mezi
nimiž některé i dle jmen uvádí, aby se o to vše
možně přičiňovali, by dle svůdných slov i pří
kladů lidí bezbožných nejednali, ale Bohu ve všech
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věcech věrnost zachovávali. A těm, kteříž dle rady
jeho žíti chtějí, slibuje, že

»jme'najejich jsou v knize života.c
Nejmilejší! Poslechněme rad, napomenutí,
proseb svatého Pavla i my; vystříhejme se spo
lečnosti s lidmi bezbožnými; spravujme se vzor
nými příklady svatých apoštolův a ostatních sva
tých, aby jednou i naše vlastní jména nalezena
byla zapsána v knize života věčného. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dojemný to dojista obrázek, který nám líčí
dnešní sv. evangelium. Představuje nám otce hořem
sklíčeného, jenž přistupuje k Pánu Ježíši, klaní se
Jemu a prosí: »Pane, dcera má nyní skonala; ale
pojď, vlož na ni ruku svou, a bude živa.: Otcem
tím jest dle vypravování sv. Lukáše Jairus, kníže
čili představený školy židovské; 3 mrtvou jest
dvanáctiletá dcera jeho.
Pozastavme se při tomto obrázku, a uvažme,
čemu užitečnému se můžeme z něho přiučiti?
1. Pán ?ežz'š vzkřísil snad mnoha mrtvých;
ale Písmo svaté vypravuje nám, a zajisté ne bez
příčiny, toliko o třech.
Pán Ježíš vzkřísil mládence, jehož vynášeli
z města Naimu ku pohřbu. U brány města toho,
potkav se se zástupem, velel mu zastaviti, a pravil
mrtvému: »Mládenče,tobě pravím: vstaňh Načež
živého i zdravého odevzdal truchlící matce jeho.
Jiným vzkříšeným byl Lazar, bratr svatých
sester Magdaleny a Marty, jenž byl již čtyři dny
v hrobě a hnilobou zapáchal. Pán Ježíš odešel
k hrobu jeho, kázal kámen ode dveří jeho odva
liti, pomodlil se, a pak hlasem velikým velel: »La
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zare, pojď venh Načež živého a zdravého ode
vzdal příbuzným i přátelům jeho.
A konečně vzkřísil Pán“ Ježíš dceru jairovu
právě zemřelou, pojav ji prostě za ruku a osloviv:
>Dívko, vstaň lc
Tito tři dle těla umrlí, a od Pána ježíše opět
do života uvedení, zobrazují nám tři druhy du
chovně mrtvých čili hříšníků, jež Pán ]ežíš posud
z hrobu hříchů jejich k novému životu duchov
nímu povolává. Mládenec naimský a Lazar, kteří
jakožto mrtví veřejně známi byli, jsou obrazy hříš—
níků, jejichž provinění veřejně známo jest; dcera
]airova, jejíž mrtvola ještě v domě otcovském
skryta byla, jest obrazem hříšníků, jejichž pro
vinění na veřejnost posud nevyšlo.
, jak mnohých křesťanůjest obrazem mrtvá
dcera Jairova! Mnozí vypadají živí, ctnostní, po
něvadž těla jejich jsou živá, čilá; 'a přece mají
v těle svém, jako v nějakém domě, duši svou
mrtvou, to jest Bohu odumřelou, poněvadž hříchy
těžkými pro nebe usmrcenou! Zemřeli Bohu na
hříchy, před světem utajené.
Co jest jim činiti, aby opět vzkříšení byli?
K tomu odpovídá Jairus příkladem svým.
A co učinil?
2. Sotva zpozoroval, že milá dceruška jeho
byla skonala, ihned spěchal !%Pánu ?ežz'šz', a
prosil za pomoc.
Nečekal tedy, až by nastala hniloba mrtvoly;
anebo docela, až by ležela hnijící v hrobě jako

Lazar;

ale hledá pomoci hned a u Toho, jenž

jedině mrtvé vzkřísiti může, u Pána Ježíše. A po
dobně se má zachovati, kdo se tak nešťastným
stal, že se v myšlenkách a žádostech svých čili
tajně byl těžce provinil. Má ihned, co možná nej
dříve, spěchati k nohoum zřízeného kněze, aby
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se jemu na místě Božím vyznal, čeho se byl do
pustil; a aby za vzkříšení prosil, podobně jako
]airus říkaje : Pane, dcera má, totiž duše má, právě
pro Boha odumřela; ale učiň skrze moc, tobě
svěřenou, aby duše má opět živa byla; vztáhni
ruku svou k rozhřešeníl
A proč se máme rychle ku pokání míti?
Máme tak činiti nejen proto, že nevíme ani
dne ani hodiny, kdy nás Bůh na soud povolá:
ale také proto, že, čím déle kdo ve hříchu trvá,
tím více převzácných okamžiků k získání zásluh
pro nebe ztrácí ; a čím později se ku pokání od
hodlává, zatím tím hlouběji klesá, a tím nesnad
něji pak povstává.
Vězme, že, kdo dle těla zemřel, toho smrt
nemůže býti na dlouho utajena; neboť v těle počne
rozklad jeho součástí, nastává hniloba, zápach ze
hnijícího těla proniká brzy dveřmi i okny do ce
lého vůkolí, a prozrazuje, že v domě jest mrtvola.
A podobně nezůstává tajná smrt duševní dlouho
bez pohoršlivých příznaků. Kdo Boha těžce urážel
tajně, počne brzo tajný hřích svůj prozrazovati
skrze pohoršlivé řeči, lehkomyslné pohyby, hříšné
skutky zevnější ; čím více ale zevnějších hříchů
se dopustil, jim navykl, v ně se jaksi vžil, tím

nesnadněji pak napraven bývá.
Vidíme to při vzkříšených od Pána Ježíše
jako v zrcadle. Dívku sotva skonalou Pán ježíš
snadno vzkřísil, an ji jen za ruku vzal a řekl:
»Divko, vstaň !: a byla opět živa. Mládence naim
ského, jenž déle byl mrtev, an již z města
ku pohřbu byl nesen, vzkřísil Pán tak, že jemu
s větším důrazem velel: »Mládenče, tobě pravím,
vstaňíc Lazara ale, jenž již v hrobě hnil, vzkřísil
zvláště slavnostním způsobem teprve, když napřed
oči k nebesům obrátil, k Otci nebeskému_hlasitě
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se pomodlil, a pak teprve přikázal: »Lazare, pojď

ven |<

Proto, kdo chce snadno z hříchů povstati,
má se rychle po svém pádu k Bohu navraceti,
a byť se musil i sebe více zahanbiti, jak učí
znamenitý znalec srdce lidského Kassian, an praví:
Záhubné nášepty dáblovy tak dlouho škodlivě na
nás působí, pokud jich v srdci utajujeme; když
jsme ale zlé myšlenky své zjevili, začínají ony
ihned ztráceti na síle své. Nášepty ďáblovy podo—
bají se právě ďáblu samému, jenž v podobě hada
lidi svedl. A proto podobně, jako ohyzdní hadové,
když byli z temných svých podzemních skrýší na
světlo denní vytažení, ihned do svých skrýší zpět
spěchají, když se jim uvolnilo: i myšlenky zlé a
nášepty ďábla, skrze upřímné vyznání na světlo
uvedené, rychle mizejí a neškodnými se stávají.
3. A nyní povšimněme si ještě i způsobu,
.jakým Pán řešíš mrtvou dceru _?airavu byl
vzkřísil.
Staly se při tom dvě věci. Když Pán ]ežíš
přišel k domu ]airovu, uzřel tam množství lidu
plačícího a pištce, kteříž na píšťaly hráli, jak tehdy
při pohřbech obyčej býval. Těm řekl Pán: »Ode

jdětežlc

Pak obrátil se ale i k samému Iairovi, kterýž
byl na mysli klesal, ježto v době, kdy Pán ]ežíš
měl co činiti s ženou krvotokem trpící, kdosi jemu
domlouval, že dcera jeho již skonala; a proto aby
netrmácel Pána k sobě. Jak o tom vypravuje svatý
Lukáš v kap. 8., ]airovi na mysli klesajícímu
řekl Pán: »Nebaj se; tolika věř, a dcera ívá bude
zdráva /<
Z těchto dvou oslovení Páně plynou pro nás
pěkná naučení; a sice předně:
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Chceme-li v pravdě z hříchů svých vzkříšení
povstati, třeba i nám, abychom pištcům a hlučí
címu zástupu rázně a odhodlaně prohlásili: Ode
jdětež! To jest: Odstupte ode mne, vy pochleb
nící, kteří mi do uší hučíte, a nášepty ďáblovy
ke hříchu opakujete, jako : Dostačí ti, co činíš, ku
spasení ; k čemu se zapírati, tak mnoho si odříkati?
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti; člověk
nemůže se vší radosti odříkati; a podobně. »Od
stupte ode mnel: rceme pevně; »nebudu více
vašich svůdných hlasů poslouchati.:
Za druhé ale třeba nám vystříhati se malo
myslnosti a úzkostlivosti, že jsme byli Boha těžce
urazili, tak že by nám ani odpuštěno býti nemohlo,
ač Bůh dí ústy prorokovými: »Kdyby hříchy vaše
byly jako šarlat červené, pokáním zbělejí jako
sníh |< Tesknota taková působí radost jen ďáblu,
poněvadž člověka na mysli klesajícího pak snadno
svede, buď aby si docela zoufal, a tedy odpuštění
více neočekával; anebo zase naopak, aby se do
víru hříšných radovánek zpět uvrhl v domnění, že
pokání beztoho nic neprospívá.
Proto, chtíce z hříchu povstati, vstávejme
rychle, a nebuďme malomyslní připokání; ale na
plňujme se důvěrou v zásluhy Ježíše Krista, ]enž
ví, že nejsme andělé, ale křehcí lidé. A On i nás
vzkřísí, k životu novému povolá, v něm i udrží,
abychom i spasení dojíti mohli. Amen.

_634_
Na neděli dvacátou čtvrtou po sv. Duchu.
I.

Výklad epištoly.
1. Každý rozvážný obchodník účtuje často;
snad každého večera zkoumá: Co jsem dnes
koupil i prodal? vydělal nebo prodělal? Zejména
ale tak činí ku konci roku a uzavírá knihy, aby
zvěděl, v čem získal, a v čem ztráty utrpěl; aby
poznal, kterak si počínati v roce budoucím, aby
blahobyt své rodiny rozmnožil, a škod se uva

rovaL
Podobně máme činiti i my všichni! Bůh
svěřil nám rozličné drahocenné hřivny, dary duše
i těla, s nimiž máme obchodovati. Běda tomu,
kdo jednou vráti Bohu hřivnu bez užitku! Roz
vážní křesťané dělají tedy počet s Bohem často,
zpytují své svědomí každého dne před spaním,
aby zvěděli, v čem s milostí Boží prospěli, a

i budoucně prospívati by mohli; ale také v čem
škody utrpěli, aby se ji pro budoucnost uva
rovali.

—

Dnes ale konáme konec roku církevního;
otevřme tedy zvláště knihu svědomí svého, a
vizme, jak si stojíme! Jakými budeme při smrti
své, takými budeme i v den soudný, o němž
_dnešní svaté evangelium předpovídá. Ve“ slavný
den soudný bude jen před celým světem slavně
prohlášeno, jakého údělu. se jednomu každému
hned při smrti jeho dostalo!
2. jakým způsobem měli bychom nyní
s Bohem účtovati, aby i ten poslední počet náš
šťastně dopadl, o tom dává nám pokynutí dnešní
epištola; nebo čeho přeje svatý Pavel Kolosen
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ským, a oč se za ně modlí: oto má jeden každý
křesťan péči míti, chce-li spasení dojíti.
A co tedy radí svatý Pavel?
Dí: »Bmtřz'! Nepřesta'váme madlz'tz'se za vás,

a žádali, abyste byli naplnění známostí vůle
Yeha (Boží), ve vší moudrosti a rozumnosti du
chovní.<

Smysl slov těchto jest, že jest to hlavní věcí,
abychom nejprve vůli Boží dokonale znali, v čemž
jest pravá moudrost a rozumnost křesťanů, po
něvadž víra jest základem spasení. Neboť kdo
neví, co Bůh chce, nemůže toho také konati;
kdo ale vůli Boží nekoná, také Boha nemiluje;
kdo ale Boha nemiluje, do nebe se k Němu
nikdy nedostane! Proto tedy máme míti napřed
známost vůle Boží dokonalou. A tak zejména
třeba v našich dobách, kdy tak mnoho nezna
bohů 0 vyvrácení svaté víry usiluje, abychom
mohlizvíry své jednomu každému vždy počet dáti.
Víra nadpřirozená jest ovšem darem Božím;
ale zároveň záleží i na spolupůsobení našem.
A proto tažme se dnes ku konci církevního roku:
Jak jsem užíval až posud prostředků, jimiž jsem
mohl lepší známosti vůle Boží nabýti? Jak bral
jsem si k srdci naučení o svaté víře, jehož do
stává se nám s kazatelny, ve zpovědnici, ve škole,
z úst rodičů iopravdových
přátel, z knih ti—
štěných, i z příběhů v životě? — Běda tomu, kdo
si říci musí: Prospěl jsem jen málo! ještě hůře
tomu, kdo neprospěl nic, ba kdo snad pro lehko
myslnost svou 0 poklad víry byl oloupenl
3. Než, účtujme dále! Svatý Pavel praví Ko

losenským: Modlím se za vás,
»abyste elzaa'z'lilzadně Boha, ve všem se (Yemu)
lz'bíee, v každém skutku dobrem ovace vydávajz'ee,

:: rostouce v známosti Boží.:
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Ze slov těchto patrno, že nestačí vůli Boží
znáti, ale že třeba jest, ji také plniti. K tomu
právě směřuje znalost vůle Boží, abychom věděli,
kterak máme vůli Boží dokonale plniti. Kdo vůle
Boží neplní, podobá se stromu, jenž ovoce nepři
náší; nebo hřivně bez úroku.
Mnoho-li ceny má, vůli Boží znáti, ale ne
plniti, vysvítá ze slov Spasitelových: >Ne ten,
kdo Mi říká: Pane, Panel vejde do království
nebeskéhOc; to jest: Ne ten, který jenom říká:
jsem křesťan; hlásím se ku Kristu, jakožto ku
svému Pánu, vejde do království nebeského.
A kdo tedy? Spasitel dokládá: »Ten, jenž činí
vůli Otce Mého, jenž jest v nebesích: ten vejde
do království nebeskéhoc.
Třeba tedy netoliko vůli Boží znáti, ale ji
i svědomitě plniti, a tak »v známosti Boží vzrů—
static, jak nabádá svatý apoštol.
jest to věru ku podivu při naší svaté víře,
že čím horlivěji kdo předpisy její konati se snaží,
tím více také u víře křesťanské se upevňuje, čili
v známosti Boží vzrůstá; jestli kdo ale křesťan—
ských povinností nedbati počíná, také u víře ocha
buje, ano snad o některých článcích jejích po
chybovati začíná. Proto také i Sám Spasitel radil
zlomyslným odpůrcům Svým, chtějí-li se o prav
divosti jeho učení přesvědčiti, aby se snažili před
pisů jeho zachovati, že pak snadno přesvědčení
nabudou. Praví: Budete-li řeč' Mou zachovávati,
seznáte, jsem—liod Boha poslán! (Cfr. jan 14, 23.)
4. Dnes tedy zkoumejme dále: jak pokročil
jsem v bohulibém životě? jak plnil jsem vůli Boží
dle přikázaní, jež nám dal? Zdali přijímal jsem
častěji v roce svátosti na očištění i posvěcení své?
Zdali přivlastňoval jsem si zásluhy ze smrti Páně
při mši svaté, aspoň v dny nedělní a sváteční?

0
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Jak horlivě jsem se modlil? Pro odplatu u Boha
bližním milosrdenství prokazoval? Se postil, a žá
dostí svých nezřízených přemáhal i krotilř
Běda, jestli jsem nepokročil, nazpět jsem šel!
A třeba mi snad volati, jako onen císař pohanský,
jenž, když některého dne ničeho dobrého nevy
konal, u večer přátelům svým na sebe žaloval,
slovy: Amici, diem perdidi ! To jest: přátelé, den
jsem ztratil!
5. Dále píše svatý apoštol: Modlím se za
vás, abyste
»všelz'kou mací jsouce zmocnění podle mac
nostz' jasnosti 73/20 (t. j. Boží) ke vší trpělivos'tz'
a dlaulzačeka'm'c.
Smysl slov těch jest: PrOSím za vás u Boha,

aby jasný Duch svatý dle všemoci Své posilniti
vás ráčil tak, abyste všemožně posilnění, všeliké
protivenství z lásky ku Kristu Pánu s trpělivostí,
tedy bez reptání, a v pevném očekávání budoucí
odplaty snášeli.
Takovouto nezdolnou zmužilostí vyznamená
vali se křesťané prvních století, snášejíce u vy
znávání víry svaté potupy, okovy,( posměchy,
pronásledování, ztráty majetku, zdraví i životar
Nám v této době nehrozí snad krvavé mučen
nictví; avšak přece třeba pro víru mnoho snášeti!
Sám svatý apoštol napsal na jiném místě: »Všichni,
kdož budou chtíti nábožně žití, protivenství budou
musiti snášetilc
Izkoumejme se tedy dnes: Mnoho-li snesl
jsem až posud pro_neohrožené vyznávání víry, a
pro život dle ní? Ci snad jsem jako polovičatý
křesťan, abych nabyl pokoje od neznabohů, zba
běle mlčel, kde jsem se měl víry ujati? Ci snad
jsem se docela přidal na jich stranu, když Církev,
její sluhy a její ustanovení tupili, a Bohu se rou
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haliř (5, pak nebyl bych více vyznavačem Krista,
ale Jeho farisejským odpůrcem!
6. Na konec domlouvá ještě svatý apoštol
Kolosenským slovy:
»LS"radostí děkujte Bohu Otci, Kterýž hqdně
nás učinil dz'/u losu svatých ve světle ,' Kterýž
vytrhl nás z moci temnostz', a přenesl do králov
ství Syna milování Své/zo, v Němž máme vykou
pení skrze Krev 73/20, odpuštění hříchůc:
Smysl slov těchto jest: Rozpomínejte se, že
jste byli dříve pohany, a nyní beze zvláštní své
zásluhy vysvobození jste z moci ďábla, a účastní
vykoupení skrze Ježíše Krista, jakož i máte naději
na nesmírnou odplatu se svatými v nebesích.
A rozpomínajíce se na všecka tato dobrodiní
Boží, s radostí Bohu děkujte, abyste jakožto
vděční stali se tak hodnými vždy nových dobro
diní Božích.
A slova ta platí i vám! I my jsme 2 milionů
lidí byli vyvolení, že jsme se narodili mezi kře
sťany; že máme všude hojnost milostí Božích na
snadě k dosažení: v kostelích, při mši svaté, ve
svátostech. Protož i my ukazujme Bohu upřímnou
vděčnost, a sice netoliko pěknými slovy, ale
opravdovým křesťanským životem! Slibme Jemu
dnes, že v novém roce doplníme, co bylo posud
zanedbáno; napravíme, v čem bylo chybováno;
a že s horlivostí novou Jemu budeme sloužiti.
A Bůh, vida vděčnost naši, nakloní se k novým
dobrodiním, a bude nám pomáhati, abychom i na'
konci nového roku radostný počet měli; ale
zejména i na konci svého věku do slávy nebes
vejíti mohli. Amen.
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II.

Výklad evangelia.
]. Slavíme dnes poslední neděli roku církev
ního. Rozhlédneme-li se dnes po rozjímáních ce
lého roku minulého, shledáme, že na všechny
neděle i svátky čteno i rozjímáno bylo o tom,
kterak člověčenstvo pokleslo; Bůh slíbil jemu Vy
kupitele; Téhož také na svět poslal; a jak Týž
Spasitel náš na světě žil i působil, trpěl i umřel
za nás; pak slavně na nebesa vystoupil; a odtud
skrze Ducha svatého řídí Církev Svou celou,
i jednotlivce, aby cíle vytčeného dosáhli.
Dnes ale činí se výjimka; dnes nekáže po
svátné čtení o prvém příchodu Syna Božího na
svět, ale o budoucím druhém. Prvý příchod Jeh'o
stal se z pouhého slitování k nám, a jest nepře
tržitým řetězem důkazů o jeho nevýslovné lásce
ku pokolení lidskému. Příchod druhý bude ale
plný hrůz i zděšení; nebot poprvé přišel Syn
Boží na svět jako svrchovanou měrou milosrdný
Slitovník; kdežto po druhé přijde jakožto nejvýš
spravedlivý a neúprosný Soudce živých i mrtvých,
čili spravedlivých a pro nebe živých, i nesprave
dlivých a pro nebe mrtvých, a smrti věčné v pekle
hodných.
Dnešní sv. evangelium obsahuje spojená pro—
roctví dvě; a sice proroctví o hrozné zkáze Boha
se spustivšího Jerusalema; a proroctví o zkáze
světa. Prvé proroctví již se dokonale vyplnilo
v roce sedmdesátém po narození Páně; Jerusalem
byl strašně ztrestán a zničen, jak mu Kristus
Pán za jeho pronevěru byl předpověděl. A rovněž
tak zcela jistě nastane“ i předpověděná od Pána
zkáza světa, ježto On Sám, pravda věčná, ujišťuje:
Manna roku církevního.

44
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'>Nebe a země pominou; ale slova Má nepo—
minouc.
..
Jestliže tedy Kristus Pán nade vši pochyb
nost jistě přijde opět na svět, a sice soudit nás
všech, a nejen dle skutků i řečí, ale i dle našich
myšlenek i úrad nejtajnějších, jež Jemu jakožto
vševědoucímu Bohu vesměs co nejdokonaleji
známy jsou: doporoučí se nám rovněž jistě,
abychom o tomto soudu Páně se vší opravdo—
vostí uvažovali, a na něj se po rozumu a _ku
svému prospěchu připravovali.

Kladu si tedy dnes některé otázky:
2. Kdy bude ten konec světa?
Tuto otázku zodpověděl již„Spasitel Sám,
an řekl učenníkům svým: O dnu a hodině tohoto
“soudu neví žádný, ani andělé nebeští, jedině Sám
Otec. Ale jakož bylo za dnů Noe, takt bude
i příchod Syna člověka: totiž náhlý, neočekávaný ;\
lidé nebudou naň dbáti; ale jako jsou za dnů
před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly, až
do toho dne, kdy Noe vešel do korábu, a potopa
zachvátila všecky : tak bude i příští Syna člověka.
(Mat. 24.)

Přijde tedy věčný Soudce náhle, jako když
blesk zasvitne na východu, a okamžitě osvítí ina
západu; i budou tehdy někteří právě pilně za
městnáni v obchodech, jiní v úřadech, jiní v díl
nách, jiní na polích, na lukách, v lesích; jiní
budou se právě oddávati bujným radovánkám,
smyslným rozkoším, smilstvu, cizoložství, pomstě,
zradě: a tu zableskne se od východu na západ,
a ve světle tom zjevno bude náhle vše, co se pod
černou rouškou noci skrývalo. Lidé se zhrozí,
byvše tak ve svém počínání odhaleni, tváře jim
zblednou, těla se hrůzou zachvějí, děsné výkřiky
zavzní. Všichni náhle seznali: nastal soudný den;
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nastává zkáza, nastává soužení tak veliké, jakého
nebylo od počátku světa.
Chceme-li budoucím hrůzám i soužením těm
ujíti, což jiného zbývá, nežli v životě tomto
skutky kajícími hříchů svých odčiňovati; a kříže
iutrpení, jež nám Bůh na očištění anebo vy
zkoumání nás posílá, s dokonalou odevzdaností
do vůle Boží snášeti?
3. Položme si jinou otázku v příčině posled
ního soudu:
_?aěým způsobem započne na nebi ?

Spasitel Sám opět odpovídá k otázce té,
řka: »Slunce se zatmí, měsíc nedá světla' svého,
hvězdy budou padati s nebe, a moci nebeské
budou _se pohybovatic.
Budou tedy hrozná znamení na nebi. Slunce
se zatmí, vykládá sv. ]a-n Zlatoústý, aby bezbož
níci skrze nastalou tmu při příchodu Soudce již
napřed začali okoušeti hrůzy temností zevnitřních,
v nichž bude pláč a skřípění zubů, a jež budou
údělem jich po celou věčnost v pekle. Hvězdy a
měsíc budou svit svůj skrývati, jako studem, že
musily tak dlouho na nepravosti lidské hleděti.
Mocnosti nebeské budou se pohybovati, a budou
děsiti pohany staré i nové, zejména židy, kteříž
nechtěli zázrakům Páně uvěřiti, pokud jako mi
losrdný Samaritán uprostřed nich v podobě člo
věka kráčel; ale žádali od Něho zázraky na
nebi. Ano, uzří zatvrzelí nevěřící zázraky na nebi,
nikoliv ale k tomu, aby mohli ještě uvěřiti, a
skrze konání skutků dle té svaté víry spasení
dojíti: nýbrž aby od té chvíle na zázraky Páně
hledíce při tom i svou hříšnou zatvrzelost po
znávali, a jí na samých sobě, ku hrozným
mukám svým, plní zoufalství odsuzovali.

.
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A na nás jest, když jsme slovům i skutkům
Páně v pravdě uvěřili, abychom víru tu boha
bojným životem též osvědčovali, a tak hrůz
s těles nebeských se uchovali.
4. Konečně se tažme:
Yakým způsobem začne poslední soud na
zemi .P

I o tom poučuje nás Spasitel, an tvrdí : Po
vstanou napřed falešní kristové i falešní proroci,
kteří budou i falešná znamení činiti, a lid má
miti. Bude soužení národů pro bouři mořského
hluku a vlnobití; moře vystoupí z břehů svých,
zaplaví i hrůzou naplní celé okrsky země. Pak
i země sama nárazem hvězd i jiných snad těles
nebeských se rozpoltí, a vyjde z ní oheň, jenž ji
celou stráví. Neboť píše kníže apoštolů sv. Petr
(II., 3, 7): »Nebesa, kteráž nyní jsou, i země,
týmž slovem odložena jsou, zachována k ohni ke
dni soudu a k zabynutí nešlechetných lidí.c
Svět tedy zachován jest pro oheň, jenž má
moc stráviti a zničiti, co zničeno býti můžei má;
a jenž má moc očistiti a očistí i promění, co zdo
konaleno býti může i má. Co zlato jest, v ohni
obstojí; co pleva, zhyne.
Oheň tento přijde na svět podobně, jako
přišla jindy potopa světa; a spálí všechnu po
zemskou nádheru, slávu; zničí všechny domy,
zámky, cenné papíry, stkvosty; konec učiní všem
pozemským radovánkám, snahám, chloubám. Oheň
zachvátí rovnou měrou hříšníky i spravedlivé, jak
vykládá sv. Tomáš Aquinský; s tím však roz
dílem, že zbožní budou v ohni tom očištěni,
pokud toho potřebu míti budou, ode všech ne
dokonalostí a lidských křehkostí, aby se stali
drahými kameny do stavby světa nového; kdežto
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bezbožníci začnou v ohni tom, zemi stravu
jícím, okoušeti předchuť ohně věčného v pekle.
5. již počátek .skonání světa a soudu koneč
ného bude velkolepý, hrozný. Kdo pak ob
stojí?
Obstojí pak ten, kdo obstál. při soudu
prvním, při smrti; poněvadž soud druhý a po
slední není jiným, leč slavnostním přiřknutím
jednomu každému, co si v životě zasloužil, i dle
duše, i dle těla. Při smrti přijímá duše jen sou
kromě odplatu svou; v den soudný každá duše
i s vlastním, vzkříšeným tělem obdrží odplatu
veřejnou, jak si byla zasloužila, před celým světem
a před celým dvorstvem nebeským.
]e-li tomu tak, žijme -dle toho, abychom
i v den smrti, i v den soudu zasloužili uslyšeti:
>Pojdte, požehnání Otce Mého, a vládněte krá
lovstvím vám připraveným od ustanovení světa:.
Amen.

Na den Všech Svatých.
I.

Výklad epištoly.
1. “Dnešní sv. evangelium připomíná nám
naučení Pána ]ežíše o rozličných cestách do nebe.
Pán Ježíš prohlašuje za blahoslavené, čili takové,
kteříž mají právo na oslavu v nebi: chudé duchem,
čili milovníky chudoby a pokory; tiché při utr
peních iurážkách, čili trpělivé; lkající pro hříchy
své, čili opravdové kajicníky; lačné a žíznivé, čili
horlivé pro spravedlnost Boží; milosrdné, cudné,
pokoje milovné, a nespravedlivě pronásledované
pro Boha a Jeho svatou vůli.
Slavností dnešní vybízí nás Církev Páně, aby
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chom konali radostnou památku všech svatých,
čili všech těch, kdož si dle návodu Spasitele nebe
již zasloužili, a jichž duše neskonalé blaženosti
již užívají.

Dnešní sv čtení vypravuje nám ale zjevení,
jež se dostalo sv. Janu, miláčku Páně, o budoucím
ještě oslavení nebeštanů, jež se stane tehdy, kdy
jedenkaždý i s tělem svým odplaty zasloužené
obdrží, aby, jako s duší i s tělem Bohu sloužil,
z neskonalého štěstí i duše i těla v odměnu po
celou věčnost radovati se mohl.
A co spatřil sv. jan u vidění, čili ve svém
zjevení?
2. O tom píše on sám takto:
i V těch dnech : Hle ! ja', Sťau viděl jsem ji—

ue'hoanděla, au vystupuje od východu slunce, maje
znamení Boha živého. ] volal hlasem velikým ua
čtyry 'auděly, jimž jest da'uo, aby šhodilz' zemí

z maru

jan spatřil tedy jednoho z nejvyšších andělů,
an vystupoval od východu slunce. Co to znamená?
jako když vystupuje slunce, oznamuje něco
potěšítelného, nastávající totiž den: tak anděl vy
stupující od východu slunce zvěstuje něco potěši
telného, jež státi se má; a sice to, že mají věrní
služebníci Boží býti poznamenáni na čelích svých,
aby pro to znamení ochráněni byli od záhuby,
jež nastává bezbožným.
A o tom andělu vypravuje sv. ]an, že měl
»znamení Boha živéhOc, čili Boha pravého; a
tedy ne znamení mrtvých model, jakým slouží
bezbožní.
A tento anděl Boží, mající znamení Boha
živého, »volal hlasem velikýmc, čili mocným, aby
volání jeho. všude slyšeno bylo. Neboť oni čtyři
andělé, na které volal, a kteří již uchystáni byli,
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aby škodili zemi a moři, stáli daleko od sebe;
jeden totiž na východní straně, jiný na západní ;
jiný na straně půlnoční, a jiný na polední ;
aby totiž ku danému rozkazu ze všech končin
světa na zemi i na moři spousty činiti mohli.

Proč měli ale škoditi zemi a moři? Cim asi
se ty provinilyř
Země ani moře nezavinily samy ovšem ni
čeho; potrestání zasloužili ale bezbožní, kteříž věrné
Páně, a tak i Samého Boha v nich pronásledo—
vali, ano je hrozně utiskovali i trýznili na pevné
zemi i na moři. A jako když první rodiče v ráji
zhřešili, Bůh spravedlivý kletbou stihl zemi, jež
posud Adamovi a Evě příjemnosti působila, aby
pak skrze ni trestáni byli: tak uchystáni jsou an—
dělé Boží, aby škodili zemi a'moři; a aby skrze
spoustu, jež na nich učiní, ztrestáni byli bezbož
níci, kteří země i moře k nešlechetnostem svým
zneužívali.
'
3. Ctyřem andělům tedy dáno jest, a uchystáni
byli, aby škodili zemi a moři. Ale nežli obdrželi
rozkaz, aby zhoubné své dílo začali, zvolal na ně
onen jiný anděl Boží, řka:
»Neškad'te zemi, ani moři, ani stromům, až
poznamenána služebníky Balm našeho na čelz'c/z

jejich

Připadá to, jakoby se byl Bůh náhle vzpa
matoval, že mezi odpůrci Svými na zemi má roz
troušeno i mnoho věrných ctitelů Svých, a ty že
chce dáti dříve poznamenati, aby nepropadli tre—
stům zároveň s nešlechetníky. Nezapomíná však
Bůh na věrné Své: ale slovy těmi vyjádřena jest
jen nevýslovné dobrota Boží k těm, kdož jemu
věrně slouží; a vyznačena jest i shovívavost jeho
oproti hříšníkům. Bůh v pravdě nechce smrti hříš
níka, ale aby se obrátil i živ byl; a proto jemu

,

dopřává času i příležitosti, aby se obrátil; a jen
nenapravitelně stíhá hroznými pokutami Svými.
Tak za časů Noema vyhrožoval hříšníkům
záhubou; ale dal jim přece ještě času k polepšení
120 roků, a přidal pak ještě 7 dnů; když ale
všechno shovívání nic nepomohlo, potom zahubil
všecko člověčenstvo i živočišstvo, jež pro člověka
stvořeno bylo, a zachoval jedinou rodinu Noemovu,
jež Mu věrnou byla zůstala.
Když Sodoma a Gomorrha se byly naplnily
nepravostmi, a přešla naděje, že by se na lepší
cesty daly: Bůh ztrestal je ohněm i sírou s nebe,
ale zázračně zachránil skrze anděly Své Lota i dvě
dcery jeho.
Kdo se Boha nespustí, toho právě On ne
opustí, děj se vůkol, co děj! Tvrdí-li svatý
]an, že andělové znamenají věrné služebníky Boží,
aby jich záhuby uchránili, znamenají slova ta tedy
také tolik, že Bůh ve Své vševědoucnosti a svrcho
vané dobrotě nedopouští, aby Jeho věrným cosi
zlého v pravdě ublížilo.
4. Dále vypravuje sv. ]an:
»! slyšel jsem počet znamenanjch 144 tisíce
ze vše/zo pokolení synův israelskýo/z.<

.

Israel čili ]akub, syn Isaka a vnuk Abrahama,
měl 12 synů. Z každého jeho pokolení viděl sv. Jan
počet 12 tisíc čili veliký počet. Mezi pokoleními
jmenuje se na prvním místě pokolení Juda, po
něvadž se z téhož narodil Kristus Pán. Po něm
však nenásleduje pokolení Levi čili kněžské, jak
by se slušelo; ale pokolení Levi jest jmenováno
uprostřed ostatních, na znamení, že kněžstvo staro
zákonné jest nyní zavrženo. Nejsou jmenována po
kolení Efraim & Dan, poněvadž příslušníci jeho
byli se oddali modlářství a jiným pohanským
neřestem.
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jaké štěstí pro rodinu, osadu, zem, když v nich
žijí spravedliví, a mnozí! Pro jediného spravedli
vého ]osefa egyptského žehnal Bůh celému domu
Putifarovu, a pak i celému Egyptu. Kdyby bylo
v Sodomě a Gomorze jen 10 spravedlivých bý
valo, byl by Bůh těm nešťastným městům jistě
poshověl!
5. Dále popisuje sv. Jan množství nebeštanů,
jež spatřil, řka:
url-otomjsem viděl zástup veliký, jehož žádný
přečz'stz'nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí
a jazyků, ani stojí před trůnem (Božím), a před
obličejemBeránka (Božího), jsouce oblečení v roucho
bz'le'(totiž takové, „jaké nosili králové na znamení
důstojnosti své, a jaké nosí i andělé), a palmy
?) rukou jejiehc (na znamení vítězství, jehož byli
dobyli nad svými těly, nad lákáním světa, i nad
„nástrahami ďábla).“ >A volali hlasem velikým:
(čili mocným, \láskou a vděčností naplněným),
>řkouce: Spasenz' Bohu našemu, kterýž sedí na
trůně, a Bera'nkooz'lc To jest: My všichni spa
sení' svého nepřičítáme tak přičinění svému, ale
spíše nevýslovné dobrotivosti Boha trojjediného,
a Beránku Božímu-, jenž nás Krví Svou vykoupil.
Jemu mocným hlasem chválu vzdáváme, aby ji
celý svět slyšel:
»Dobrořečenz'a jasnost a moudrost a díků
činěnz', čest a moc z' síla Bohu našemu na věky
věkůzm
I stáli, vypravuje sv. ]an, všichni andělé kolem

trůnu Božího, a kolem 12 starců čili 12 proroků
a zástupců Starého Zákona, a kolem 4 zvířat čili
cherubínů, kteří v podobě čtyř zvířat jsou zá
stupci všeho tvorstva; a padali před trůnem ve
lebnosti Boží na tváře své, aby se Bohu co nej
více kořili i klaněli; a volali:

—698 —
vAmenc ;

to jest : Vskutku jest spasení naše od Boha; ]emu
čest a dík na věky!
6. Chceme-li býti účastnými toho přeslav
ného sboru nebeštanů, jehož dnes památku ko
náme, snažme se i my Bohu věrně sloužiti; chu
dobu, pokoru, kajicnost, čistotu, milosrdenství
i pronásledování pro Boha milovati: aby i nás
jednou anděl Páně znamením Boha živého po
znamenal; a abychom i my s nebeštany v nejhlubší
úctě Boha oslavovati, Jemu čest i dík i chválu
po celou blaženou věčnost vzdávati mohli. Amen.
II.

Výklad evangelia.
Dnešní slavnost, památka všech svatých ne—
beštanů, sama nás povzbuzuje, abychom se v mysli
do nesmírných prostor nebeských Vyšinuli, a
tam zřeli nesčíslné zástupy svatých a světic
Božích, v nevýslovném štěstí a blahu se radu
jících, před trůnem Nejvyššího shromážděných,
Chvalozpěvy prozpěvujících věčné. Chválí Boha,
]enž jim milosti Své popřál; ale pochvalují i sebe,
říkajícef O jak jsme dobře učinili, že jsme na
světě byli chudí duchem, a proto statků po—
zemských nemilovali; že jsme nad hříchy lkali;
o čistotu duše dbali; bližním milosrdenství pro
kazovali; pokoj a mír s nimi milovali; povinnosti
stavu svého dle vůle Boží věrně plnili; kříže
i protivenství s odevzdaností do vůle Boží trpě
livě snášeli; hanby a potupy pro jméno Páně se
nelekalil
I mají se věru z čeho radovati, když Pravda
věčná, Sám Kristus Pán, praví věrným učenníkům
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Svým: »Radujte se i veselte; nebo odplata vaše
hojná jest v nebesíchlc
K této nevýslovné odplatě nebešťanů pozved—

něme tedy dnes zraků svých, a porovnejme ji
s odplatou, jaké poskytuje svět-,abychom se pak
po rozumu rozhodovali, komu síly i námahy své
budoucně věnovati máme.
I jsou, věru rozdíly mezi odplatou od Boha,
a odplatou od světa, mnohé i značné; nebo:
1. Svět odp/dci stranm'cky, a tedy nespra—

vedlivě; kdežto odplata od Boha jest vždy wrc/to
vanau měrou spravedlivá.
Svět mnóhě skutečné zásluhy vůbec zne
uznává, jich si nevšímá; a naopak zase odplácí
mnohé zásluhy jen na oko mnohdy tak stkvěle,
že se oslavovaný sám diví, zač se mu tolik slávy
děje, ježto při chváleném činu měl na mysli
jen sebe, a ne spoluobčany své! Mnohý člověk
chudý, ale moudrý, prokázal své obcí nebo
zemi služby veliké, ale zůstal zapomenut, po
něvadž byl chudý; a jiný člověk obmezený i po
šetilý bývá volen do rozličných zastupitelstev, a
zahrnován ctí, ač ničeho chvalného nevykonal,
jedině že jest bohatý, a platí si chvalořečníky
své. Taková jest uznalost světa!
Ale jak zcela jinak odměňuje Bůh! Ten
nehledí na osobu, at chudou, at bohatou, učenou,
neučenou: ale odplácí jednomu každému dle
svrchované spravedlnosti; bez odměny nenechá
skutku nižádného. On odplatí tomu, kdo podal
žíznivému třebas jen pohár vody studené; i ji—
nému, jenž jako sv. Václav v noci chodil, aby
nepoznaný dobrodiní prokazoval chudině. Bůh
odmění i nejsprostší práci nádenníkovi, když jen
z lásky i poslušnosti k Němu úkol svůj konal:
právě jako bez odměny nenechá díla sv. apoštolů,

kteří celé národy po námahách nesmírných získali
Spasiteli.
Bůh odplatí jednomu každému dle míry mi
lostí, jež mu byl svěřil; i dle vlastního jeho při
činění. Kdo obdržel od Boha deset hřiven, bude
se musit vykázati desíti novými hřivnami; kdo
obdržel pět hřiven, deset musí odvésti; a kdo ob—
držel jen jednu hřivnu, tomu stačí pro odplatu
nebeskou, když jen jednu k ní vyzíská.
Jestliže ale svět rozděluje jen dle svého roz
maru, strannicky, nespravedlivě; a Bůh svrcho
vanou měrou dle pravého zasloužení : do čí služby
se máme tedy spíše dávati?
2. Odplata, kterou da'va' svět, jest jen mali
ckema', praskrozma'; kdežto odplata od Boha jest
neskonale bohatá.
V čem že spočívá odplata světa?
Světu kdo slouží, dostává nějaký zvláštní
titul, nebo pochvalné uznání; někdy odměnu pe
něžitou; někdy statky pozemkové; někdy ně
jaké radovánky. A “Za. tyto věci má člověk
obětovati své nejlepší síly, své zdraví, svůj věk,
svůj život.;>

A kdyby i svět dal ze všeho, co má, měrou
nejštědřejší, co se jen málo komu stává: co to
vše zboží pomůže, když svět nemůže dáti, co jest
v životě tomto nejvzácnějším: zdraví těla, a slad
kou spokojenost dušeř Co jest ale všecko bo
hatství světa, není-li při něm člověk zdráv? A jakou
cenu mají hodnosti i důstojenství tohoto světa,
schází-li při nich člověku vnitřní, oblažující spo
kojenostř
ó, jak zcela jinak odplácí Bůhl Sám Spa
sitel praví Svým věrným: »Radujte se a veselte
se; nebo odplata vaše hojná jest v nebesíchlc
(Mat. 5, 12.) A svatý Pavel píše Rímanům: »Mám
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za to, že utrpení tohoto času nejsou rovná bu
doucí slávě, kteráž se zjeví v nás: (8, 18); a
»Ceho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na
srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm,
kteříž jej milují: (I. Kor. 2, 9').
Ano, Bůh Sám bude nejvyšší odplatou Svým
věrným; On jich učiní nejdokonalejšími, Sobě po

dobnými; ano, sdíleti bude s nimi Své kralování,
Svou moc, Svou slávu, Své dokonalosti; a tak
po všechny věky!
Ba Bůh věrným Svým nechystá odplaty' to
liko za hrobem, ale odměňuje jich i na světě
i při všech křížích, svatým pokojem, mírem a
vnitřní spokojeností o jakých světáci ani potuchy
nemají.
'
Svět v pravdě dává jen bídnou odplatu sluhům
svým; kdežto odplata od Boha má cenu nevý
slovnou, neskonalou. Komu tedy máme služby své
spíše nabízeti i věnovati?
3. Avšak odplata světa nejen že se řídívá dle
rozmaru světáků; bývá strannická, a proto i ne
spravedlivá; a i v nejpříznivějším případě jest jen
chatrná a malicherná: odplata světa jest i proto
bez pravé ceny, ježto rychle pomíjí; kdežto od—
plata bd Baka trvá věčně.
Dokud svatí na tomto světě žili, leckdos je
nazval blázny, že prý si ničeho nedopřejí, rado
vánkám se vyhýbají, posty zachovávají, rádi se
modlí, a svátosti přijímají; ale po smrti se ukáže,
kdo byl v pravdě bláznem, a kdo moudrým, až
světáci obdrží odplatu svou od světa, a ctitelé
Boží od Boha!
Odplata světa, byt byla sebe štědřejší a
stkvělejší, trvá jen do smrti; odplata od Boha
potrvá ale po celou věčnostl Co bude platno
člověku umírajícímu, kdyby na světě měl tisíc
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panství, milion domů, plné pokladny peněz, když
mu z toho nezbude, leč malá rakev, a vše ostatní
popadnou jiní? Č), jak šťastnými budou oproti
světákům přátelé Boží, že na světě srdce k bo
hatství, rozkoším a důstojenstvím nepřikládali, ka—
jicně žili, čistotu duše milovali, bližním dobře
činili, křivdy i protivenství z lásky k Bohu sná
šelil Odplata jich nepotrvá jen lidský věk; ne
tisíc, ne milion let; ani ne 'po miliony milionů
let: ale po celou nekonečnou věčnost!
Proto učiňmež sobě o slavnosti všech svatých
to pevné předsevzetí, že se o to budeme přičiňo
vati, abychom byli hodnými následovníky jich.
Vždyť byli na světě lidmi, jakými jsme i my;
musili snášeti příkoří; musili bojovati proti tělu,
světu i ďáblu, jako my; měli ale ku pomoci mi
losti Boží, zejména ve svátostech, při modlitbě a
v nejsvětější oběti mše svaté, jako my. Mohli li
oni při svých denních pracích, ve svém povolání,
při svých zkouškách Bohu věrnost zachovati: proč
bychom toho s pomocí Božínemohli dokázati imy?
Následujmež tedy svaté a světice Boží, zejména
takové, kteříž měli podobné povolání jako my,
v životě bohulibém zde na světě, abychom s nimi
jednou i v nebesích ku věčné radosti spojeni býti
zasloužili. Amen.

Na den všech věrných Dušiček.
I.

Výklad epištoly.
1. Včera konali jsme slavnost Církve vítězně,
čili všech nebeštanů, kteří byli jako my na tomto
světě, zde bojovali, a jako vítězové odtud odešli
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do nebe; buď přímo, když tělesnou schránku
svou opustili; anebo po čase, když se byli od
svých nedokonalostí v ohni očístcovém očistili.
Dnes konáme památku Církve trpící, čili všech
těch věrných ctitelů Božích, kteří sice bez těž
kého hříchu se světem se rozžehnali, ale přece
s některými nedostatky na věčnost se odebrali.
Poněvadž dle slov Páně do nebe nic, ale pranic
nečistého a nedokonalého nevejde, musí se tyto
duše nedokonalé v ohni očístcovém tak dlouho
očišťovati, pokud by až i za nejmenší své provi
nění nejpřísnější spravedlnosti Boží zadost neuči
nily, a dluhu svého až do posledního haléře ne—
splatily.
Muky očístcové jsou dle jednomyslného učení
sv. učitelů _nade vše lidské pomyšlení veliké, a
nerozeznávají se od muk pekelných ničím, leč
tím, že netrvají věčně. A co při tom utrpení duší
v očistci jest tím nejhorším, jest to, že ony samy
sobě v ničem pomoci nemohou, ježto doba za

sluhování jest jen na tomto světě, a pro ně tedy
již minula; i platí o nich jen slova Písma: Kam
strom padl, tam leží.
2. Poněvadž dušičky v očistci samým sobě
pomáhati nemohou, spoléhají tím více na pří
mluvy svých milých na zemi. Praví přátelé Boží
také vždy dušičkám v očistci pomáhati se sna
žili. Již v Starém Zákoně konány bývaly modlitby
i oběti za zemřelé; tím více děje se tak ale
v dokonalém Zákoně Novém, v kterém Sám Syn
Boží budoucí vzkříšení všech slavně oznamuje, a
věčnou oslavu věrných ohlašuje, jak o tom svě
dectví vydává dnešní sv. evangelium.
Při každé oběti mše svaté vzpomíná obětu
jící kněz i dušiček v očistci; a činěno tak bylo
od počátku Církve, jak o tom nesmazatelná .svě

—704—
dectví nalézáme v podzemních pohřebištích čili
katakombách kolem velkých měst, jichž původ do
nejstarších dob křesťanských sahá. Modlitby i od—
pustky přivlastňuje dušičkám v očistci Církev
Páně každodenně, zejména při křesťanských po—
hřbech, a v den dnešní, dušičkový, ač zvláštní
slavnost dušičkovou, jak ji nyní konáme, zavedl
teprve L. P. 998 sv. Odilo v klášteře svém
v Clugny, odkud slavnost ta, s nitrem naším
tolik souhlasící, v krátku se rozšířila po celém
světě.

3. Aby nás Církev Páně tím více povzbudila,
bychom na milé zemřelé dnes s vroucími mo
dlitbami a s obětí nejsvětější pamatovali, uvádí
nám na pamět budoucí všech věrných radostné
vzkříšení a oslavení. Tak v dnešní epištole, v které se
sv. Pavel vyjadřuje takto:
»Bratřil Aj, tajemství vám prca/íme, t. j.
povím vám učení Páně, jež vám až potud ne
známým bylo a kterého já sám jsem nabyl ze
zvláštního zjevení Páně, A jaké to tajemné učení?
Sv. Pavel dí:
> Všicknz' (dobří i zlí, kdo na světě žili) za

jisté vstaneme :: mrtvých ,' ale ne všz'ckm' budeme
proměněni. <
Všickni tedy vstanou z hrobů, a budou duše
jich s vlastními těly svými Opět spojeny; a spo
jení toto nebude pak na věky více přerušeno.
Itěla stanou se po vzkříšení nesmrtelnými. Avšak
nebudou těla všech proměněna k oslavě a ku
blaženosti. Oslavení takové stane se jen lidem
dobrým; kdežto těla bezbožníků budou hrozná,
a způsobilá jen k tomu, aby jich po celou věčnost
bědami neskonalými naplňovala. A ta proměna
těl nebude se díti ponenáhlu, jako když snad ze
semena vypučí bylina, vzrůstá a pak během časů
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větve své rozkládá, a krásou se přiodívá: nýbrž
vzkříšení stane se
»Izued pojednou, ?; okamžeuz', (zcela náhlef a
sice) k poslednímu zatroubeuz'.c
I jiné veliké věci díti se budou na konec
světa za zvuků trub; ale teprve až to poslední
zatroubení zavzní, náhle, rázem všichni mrtví
z hrobů svých povstanou. >Vstaňte mrtví, pojdte
k soudulc zavzní poslední zatroubení; a všichni,
kdož od počátku světa do země byli uloženi, ku
všemohoucímu rozkazu tomu povstanou z nicoty
své opět živí, i s těly svými, jsouce nadále ne
porušitelní, čili porušení a smrti nepodrobení.
Ale jen
„ny (totiž my spravedliví, tvrdí sv. Pavel)
budeme proměuěuz'c ku věčnému oslavení.
4. O této proměně tvrdí sv. Pavel, že jest
naprosto nutnou, poněvadž těla tak, jak nyní jsou
zvířecí, nejsou způsobilá, aby blaženosti věčné
užívati mohla. Musi tedy zemříti; odložiti, se sebe
jako svléci, co na nich pozemského; a pak v den
soudný skrze všemohoucího Boha zdokonalena
býti.
Sv. Pavel vyjadřuje se v příčině této takto:
»Musz' zajisté toto porušítelue' (tělo) oble'cz'
ueporus'z'teluost, a toto smrtelue' oble'cz' nesmrtel

noste

A až se tak stane,
»a když toto smrtelně (tělo) obleče nesmrtel—

nost,:

dokládá sv. Pavel, telzdy se naplní řeč,

kteráž napsána jest: Pohlceua jest smrt ve vítěz
stvz'.<

»Pohlcena jest smrte znamená tolik, jako
přemožena, zmařena; a sice »ve vítězství:, čili
ku vítězství. Smysl slov těch jest: Po pádu
prvních našich rodičů smrt jako nějaká šelma po
Mnnna roku církevního.

45
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hlcovala potomky Adamovy, čili usmrcovala
ostnem, podobně jako štír ostnem ocasu svého
usmrcuje oběti své; anebo jako vojín probodá
kopím prorivníka svého. Avšak Kristus Pán, pod
stoupiv smrt kříže za spasení naše, nad smrtí
zvítězil, aby nám více škoditi, a vstup do nebe
zabraňovati nemohla. A proto tedy táže se svatý
apoštol radostně:
>Ka'e jest, a' smrti, vítězství ale .P Kde jest,
a' smrti, osten tvůch Jako by řekl: Netřeba se
'tě více lekati a báti. A proto také bez bázně
podstupovali sv. mučenníci muky nejhroznější. vě
douce, že jim smrt v pravdě ublížiti nemůže; ale
že se jim stane jen branou, kudy vejdou v nevý
slovnou odplatu Pána svého.
5. Smrt představuje si sv. Pavel jako
dravou šelmu; a jejím smrtícím ostnem nazývá
hřích, řka:
»Osten smrti jest lzřz'clzc; a sice proto, po
něvadž pro hřích prvních rodičů smrt na svět
přišla, a jest i pokutou za hřích, i příčinou ku
hříchům novým, poněvadž jsme jako smutné dě—

dictví po prvních rodičích zdědili náklonnost ku
hříchům mnohým.
A »macz' Izřz'clzuc, čili silou hříchu

nazývá

»zákom, Zákon totiž Starý, ale i každý zákon vůbec,
ježto každý zákon předpisy svými hříšnou ná
klonnost v nás dráždí; a ježto kdyby zákonů ne
bylo, nebylo by ani přestupování jich, čili
hříchů.
6. Takto vyloživ sv. Pavel temné stránky
člověčenstva, tím více pak velebí vítězství nad
hříchem, an dí:
»Dz'ky Bohu, kterýž mím vítězství dal skrze

Pána naše/zo ?ežz'še Krista.:
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Vítězství nad smrtí a záhubou zjednal nám
tedy Kristus Pán, Hlava naše. My ale jsme ta
jemného Těla Jeho údové. Proto sluší i nám,
abychom vítězili nad hříchem a vším pokušením,
jež ku hříchům svádí; a stali se tak Hlavy své
hodnými údy. Kdo chce ale zvítěziti, s Kristem
musí bojovati, jenž skrze smrt Svou hřích shladil,
a duchem Svým dráždivou moc zákona zlomil.
Přemáhejme tedy »moc: čili sílu hříchů skrze
věrné plnění zákona Božího! Lámejme »osten
smrtic, ničíce hříchy skrze upřímné pokáníl Pak
budeme moci na sklonku života svého vítězně
zvolati: Smrti, kde jest osten tvůj?
Ale vzpomínejme horlivě i těch milých ze
mřelých, kteří v bojích svých na zemi byli l-ikna—

vými, pro své nedokonalosti v mukách očistcových
se trápí, a dnes'jako prosebně k nám volají:
Smilujte se nad námi aspoň vy, přátelé naši!
Mnozí vyhazují na marnou parádu při pohřbech
svých milých nesmyslné peníze; ale nedají obě-'
tovati za ně ani jediné mše svaté, a nepomodlí se
za ně ani řádně Otčenáš. Tak nečiňmež my; ale
milosrdenství jim prokazujme, aby se i na nás
jednou splnilo slovo Páně: »Blahoslavení mílosrdní,
neboť oni milosrdenství dojdouc. Amen.
II.

Výklad evangelia.
1. Hrozná jsou slova Spasitelova v dnešním
evangeliu, jimiž opovídá, že má moc od Boha
Otce, soud činiti nad vším člověčenstvím; a že na
soud jeho dóstaviti se musí všichni potomci
Adamovi, aby jeden každý přijal odplatu, jakou
byl zasloužil. I obdrží život věčný věrní ctitelové
jeho; ale zavržení věčné zlovolní protivníci jeho.

.
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Kdo obstojí ale na soudu vševědoucího, nej
světějšího, nejspravedlivějšího Soudce? Kdo z nás
křehkých, smyslných lidí může dle pravdy říci:
Ničím jsem se proti Bohu, ani proti bližním, ani
proti sobě neprovinil? Nebude sice Bůh trestati
nedokonalostí našich zavržením věčným, jakým
trestati bude jen ty nešťastníky, kteří v hříchu
smrtelném umírají. Ale nevejde-li do nebe nic,
ale pranic nečistého, musíme se obávati, že prve,
nežli nám možno bude pro odplatu věčnou do
ráje nebeského si odejíti, budeme musiti dříve na
kratší nebo delší dobu do hrozného žaláře očist
cového vejíti, abychom tam od nedokonalostí
svých ohněm očištěni byli.
Konajíce dnes památku všech věrných du
šiček, jež na ten“ čas pro nedokonalosti své
v očistci ještě zdržovány jsou, sestupme v duchu
k ním do smutného i hrozného žaláře jich, a
uvažme o utrpení jich, bychom spíše se pohnuli,
jim pomáhati, když ony samým sobě pomoci ne—
mohou-, a abychom samých sebe spíše povzbudili
ku životu takovému, za jaký bychom nemusili
jednou sami do žaláře očistcového vejíti.
Duše v očistci, naši bratři i sestry, zasluhují
soustrasti naší plnou měrou, poněvadž bída jia/z
jas! bezměmá. A proč?
2. Bída dušiček v očistci jest přede vším ve
liká proto, poněvadž vyloučenyjsou z patřem'na
Balm. Abychom neskonalou bídu tuto náležitě
oceniti mohli, představme si, že bychom byli ne
výslovným zármutkem stíženi, a neměli bychom
nikoho, jemuž bychom si mohli postěžovati,
u něhož bychom mohli pomoci dojíti. Tu by nám
napadla slova Spasitelova (Mat. 11, 28): >Pojdtež
ke Mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste: a
Já občerstvím váslc I pospíchali bychom, nevý
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slovnou touhou po útěše pohánění ku stolu Páně,
abychom Spasitele u sebe uhostili, a bídu svou
Mu oznámili. Ale tu bychom byli prohlášení za
nehodné, Spasitele v nejsvětější Svátosti přijati.
Kterak pociťovali b'ychom potom teprve bídy
své, když by nám i pomoc od Boha odepřena
byla? A v podobné bídě jsou dušičky v očistci.
Když všechny svízele života přetrpěly, když
i hrůzy smrti přestály, a k Bohu s touhou po
ulehčení spěchaly: Tento Bůh, ]ejž nade všecko
milují, bez Něhož celý život pro ně žádné ceny
nemá, od Sebe jich odpuzuje, jakožto nehodnýcb!
Ze světa vyobcované, od svých přátel opuštěné,
odpuzeny jsou od Boha, a odsouzeny na kratší
nebo delší dobu v mukách nevýslovných po Něm
toužiti, a na své vysvobození s bolestí čekatil
Který člověk, maje srdce citlivé, by jich nepo
litoval? Zvláště jsou-li mezi nimi duše přátel i při
buzných jeho, s nimiž něžnými páskami lásky
úzce spojen byl?
3. Bída dušiček v očistci jest dále převeliká
proto, poněvadž je sužuje lítost bezměrna'. Před
stavme si je v mysli své! Nemají při sobě více
ničeho pozemského, ničeho smyslného, což jim
jindy za života pozemského radost i útěchu pů
sobilo. Duše, těla zbavené, poznávají nyní jasně,
jakými v pravdě jsou! Teprve nyní zřetelně vidí,
že i hřích všední, i každá nedokonalost, které si
před tím ani nevšímaly, je hyzdí; a že právě pro
ně od patření na Boha a od užívání milostí i darů
jeho na čas vyloučeny jsou. I pociťují zahanbení
svého tím více, čím více poznávají krásu i vzne
šenost duše své, k obrazu Božímu stvořené, Krví'
Syna Božího vykoupené, milostmi Ducha svatého
vyzdobené. Jak trapně to dojímá, zpozorujeme-li

černou skvrnu na sněhobílém rouchu nebo prádlu
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svém? A takovou i větší muku snáší ubohá duše
v očistci, když sama na sebe hledí, a si připo—
míná, že zohyzdění svého sama lehkomyslně za
vinilal

Uvažme dále, jak se rmoutí zvedené dítě,
když vroucně milovaného otce svého zarmoutilo,
tak že týž nechce je ani před sebe pustiti, s ním
stolovati, s ním se baviti. O, jak je to bolí, že
vyloučil je otec milovaný ze společnosti své, pro
jeho vlastní vinu, tak že snad teprve po delší
době laskavého pohledu jemu znova dopřeje!
A takovouto bolest duši zžírající zakoušejí du—
šičkyvočistci, že Boha, Otce předobrotivého,lehko—
myslně urážely; a nyní za to v hrozných mukách
očekávati musí tu dobu, kdy se zasloužený jich
trest ukončí, a Otec nebeský usmířený přijme je
na milost, i přitiskne na milující Srdce Své. Kdo
by dušiček v očistci, tak prudkým žalem stí
žených, z toho srdce nepolitoval?
4. Bída dušiček v očistci jest konečně pře
veliká proto, poněvadž samým soběnaprosto pomoci
nema/zau. Mohou a musí trpěti, ale trpěti u vě
domí, že tak ničeho více vyzískati nemohou, aby
nějakých zásluh nabyly, anebo pro svou trpělivost
muk si umírnily anebo ukrátily. Trpíme-li my na
světě, dostává se nám útěchy i ulehčení od bliž—

ních, kteří nám ku pomoci spěchají; nabýváme
útěchy i pomocí u Spasitele, Jehož chléb s nebe
nám v bídách našich sladkého občerstvení posky
tuje; a nacházíme vysvobození od svých muk
aspoň v dobách, kdy spánek snesl se na oči naše.
Z dušiček v očistci nemůže ale žádná žádné ku
pomoci přispěti ; neboť jedna každá sama jest bez
pomoci. Žádná nenachází ulehčení muk za spánku,
ježto pro ně není odpočinutí, leč věčného, k němuž
ale nemají posud přístupu. Také nenabývají uleh
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čení v Bohu, poněvadž každé pomýšlení na Něho,
jejž nesmírně milují, a od Něhož pro nedostatky
své vzdáleny jsou, působí jim právě muky nej—
vyšší.
Tak tedy dušičky v očistci podobají se ne—

mocnému, jenž ode všech opuštěn na lůžku svém
odpočívá; podobají se Samému Spasiteli, jenž
opuštěný na kříži umíral. Kdo by s takovýmito
ubožáky lidského soucitu neměl? —
A kdo by, uvažuje o mukách dušiček
v očistci, neměl se přičiňovati na to, aby život
křesťansky spořádaný vedl, a pokud možno, hroz—
ných pokut v očistci se uvaroval? —
A hle! těm ubohým dušičkám v očistci, jež
samým sobě pomoci nemohou, jimž i spravedlivý
Bůh z trestu za jich pronevěru nepomáhá, můžeš
z vůle Boha slitovného pomáhati ty skrze oběti
mše svaté, modlitby, almužny a skutky kající, za
ně a ve prospěch jich konané. Zejména můžeme
jako násilí činiti Srdci přeblahoslavené Boho
rodičky, aby ona mateřskými přimluvami svými
ku pomoci jim přicházela.
, vzývejme za pomoc dušičkám přeblaho
slavenou Pannu Marii; ale přičiňujmcž se o pomoc
těmto největším ubožákům i my sami, aby se
i na nás vyplnila jednou připověď Samého Spa
sitele: »Blahoslavení milosrdni : nebo oni milo
srdenství dojdou.: Amen.

Na slavnost sv. Martina, biskupa.
Dnešní posvátné čtení o knězi velikém po
divuhodným způsobem tak jest sepsáno, jakoby
toliko svatému Martinu platilo. Tak dokonale on
se vůli Boží podroboval; a tak zase Bůh
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»pažehna'm' všech národů dal jemu, a . . .
zvelebiljej v požehnám'ch svých, a zachoval mu
své milosrdenství: a (on) nabyl milost před očima
Páně !<

_

O tom život světcův jasného podává svě
dectví.
1. První zvěst o jeho úctě k zákonu Božímu,
a o jeho lásce k bližním máme z patnáctého roku
věku jeho. Tehdy byl světec již vojínem, a sloužil
pod císařem Konstanciem. Ač na sobě nosil drsný
plášť vojenský, plálo přece srdce jeho láskou ke
Kristu ]ežíši, v Jehož svatých naukách se právě
vzdělával, aby se na přijetí křtu svatého připravil,
jsa posud pohanem.
jednoho dne stál s oddělením vojínů, jemuž
přidělen byl, před branami města Amienu. Byla
právě krutá zima. Tu zpozoroval žebráka, nuzně
do hadrů zabaleného, jenž prosil za nějakou al—
mužnu. Ostatní vojíni, nevšímajíce si ubožáka, rychle
ho pominuli; Martin se ale při něm pozastavil.
I vida zkřehlé údy žebrajícího starce, a nemaje
žádných peněz při sobě: vytasil meč, rozdělil jím
plášt svůj ve dví, a jeden díl dav chuďasu, do
druhého se znova zahalil, nic nedbaje ani po
směchu svých spolubojovníků, ani kruté zimy,
které nyní mnohem více snášeti musil.
A jakého dostalo se jemu za skutek ten
oslavení?
Hned následující noci zjevil se tomuto mla
distvému a dobročinnému bojovníku Sám Spasitel,
kusem pláště, jejž byl on chuďasovi daroval, při
oděný, a pochlubil se darem tím před celým dvor
stvcm nebeským, řka: »Hle! takto přioděl Mne
Martin, katechumen,< to jest člověk, jenž se při
pravuje ke křtu svatému. A čestná památka na
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tento bohulibý čin Martinův koná se po celém
světě; před krály i národyl
2. Když byla válka dokončena, odebral se
Martin, řemesla válečného se odřeknuv, k svatému
Hilariovi, znamenitému a svaté žijícímu biskupovi,
aby se od něho víře i mravům křesťanským da
konale vyučil, a křest svatý přijal.
Světec tento brzy poznal, jaký poklad nalezl
v mladistvém Martinovi. I chtěl jej posvětiti na
jáhna svého; avšak Martin měl se v hluboké po
koře své této církevní důstojnosti za nehodna;
a proto svěcení toho nepřijal, spokojiv se přijetím
svěcení toliko nižších. [ zahanbil tak přemnohé,
kteří po každé hodnosti se shánějí, které vůbec
dodělati se mohou, ať jsou jí hodni a k ní způ—
sobilí čili nic, jen když z ní čest a naděje na

hmotný zisk kyne!
Svatý Martin. odřeknuv se důstojnosti jáhna
z pokory, aby v téže pokoře ještě více utvrzen
byl, vstoupil do kláštera, kde se vší kázni s pří
kladnou horlivostí a svědomitostí podroboval. Ale
Bůh, Jenž se pyšným protiví, pokorným ale rád
dává milost: nezapomněl tam na věrného sluhu
svého; ba právě odtud ho povolal, aby i před
celým světem ctnost jeho oslavil a tak odměnil!
Když totiž zemřel svatý biskup a Učitel
Církve Hilar, donutili Martina, aby přijal jho
úřadu biskupského na sebe. I podvolil se volbě
té z pokory a s pláčem. A když nemohl nadále
v zamilovaném úkrytě nevyrušován Bohu sloužiti,
ale na svícen postaven byl, aby slovem i příkla
dem vzdělával lid: snažil se vším úsilím_býti bi
skupem co nejdokonalejším. A jak jej Bůh za to
miloval a oslavoval, z toho patrno, že, kdykoli
s “vzornou nábožností přesvatou oběť mše svaté
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konal, ohnivá koule vznášívala se nad hlavou

jeho!
3. A jako se snažil co nejdokonaleji sloužiti
Bohu, tak z lásky k Bohu snažil se i bližním
lásku všelikým způsobem osvědčovati; zejména ale
svým poddaným v otcovské lásce všem vším se
státi i býti. I pomáhal, kde mohl, v potřebách
duchovních i tělesných. Nikoho nepomlouval, ne
přátelům s ochotou odpouštěl, od pohanství oči
štoval;
O, jak zahanbuje tak přemnohých křesťanů,
kteří se k potřebám svých bližních krutě chovají;
nepřátelům svým při každé příležitosti se mstí;
bližní své pro poklesky jich zlehčují; na místě
rozkvětu Církve katolické nevěře, nemravnosti
přejí; knihy nemravné kupují i rozšiřují ; časopisy
bezbožné penězi svými podporují, a tak iudržují,
i k dalšímu zhoubnému působení živí!
4. Svatý Martin i ve vysokém důstojenství
svém zůstal pokamým sluhou Páně. Proto nenosil
vzácnějších rouch; ale oblékal se i na dále
v roucho prostého řeholníka, a sloužil obětivě
příchozím, nemocným, chudým, bídným právě
tak, jakoby posledním mnichem byl doposud.
I vyznamenal jej Bůh za to mocí, že mohl i zá—

zraky činiti.
Kdysi šel vsí. I přistoupila k němu žena po
hanka, jež položila mrtvé dítě své k nohoum jeho,
a prohlásila:

>]si—li ty v pravdě přítel Boha ži—

vého, vzkřis mi mrtvé dítě mé, a uvěřím tobělc
I pomodlil se svatý Martin krátce k Bohu, a mocí
Jeho dítě také vzkřísil. Načež uvěřila netoliko
ona žena, ale celá osada s ní, a přijali křest
svatý.
O pokoře světcově svědčí také následující
příběh z jeho života. Přijedné své visitační cestě,
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kterou konal v biskupském obvodě svém, popošel
mezi svými průvodčími o něco napřed, aby se
o samotě snáze s Bohem obírati mohl. Tu přijíž
děli jemu vstříc tři jezdci, jichž koně, spatřivše bílé
roucho světcovo, se zplašili. Irozhněvali se jezdci,
vojáci, proto na světce velmi, a zbili ho, kdežto
on slova při tom nepromluvil. Koně nechtěli ale
odtud nižádným způsobem dále jíti. Zatím při
blížili se jezdcům průvodčí biskupovi, od nichž se
vojáci teprve dověděli, koho právě byli zbili. Iod
prosili ho na místě; on ale upřímně jim odpustil,
požehnal, a pak na další cestu propustil.
5. O ctnostech svatého Martina vydávají svě
dectví také příhody z posledních dob pozemského
života jeho.
Když již smrt blížiti se viděl, a duchovní sy
nové jeho jej prosili, aby jich jako sirotků ne
opouštěl: obrátil oči své vzhůru k nebesům, a mo
dlil se tato překrásná slova: »Pane, jsem-li lidu
tvému ještě k potřebě, neodpírám pracovati

dálelc
A když ďábel v podobě nestvůry nedaleko

něho se ukázal, řekl pln důvěry v Boha: »Ne
stvůro krvavá, odstup ode mne; nebot nenalezneš
při mně ničeho, Bohu odpornéholc
A když duch jeho jižojižz vězení pozemského
ubírati se začal, a opatrující jej synové jeho du
chovní poněkud ho na stranu obrátiti chtěli, aby
mu v bolestech ulehčili, řekl: >O, neobracejte
mne na stranu; ale nechte mne jen ležeti na znak,
abych mohl snáze pohlížeti k nebilc
Svatý Martin dokonale plnil vůli Boží ve
všech věcech na této zemi; a Bůh dle zaslíbení
Svého ctí a slávou korunoval jej již na zemi, a
koruny nevýslovné a nehynoucí oslavy uchystal
jemu v nebi.

—716—
Slavice dnes památku tohoto vznešeného
světce, snažme se ho následovati v pokoře, lásce
k ubohým i k nepřátelům, zejména ve věrném
plnění povinností svých k Bohu, jeden každý dle
stavu svého: a byt bychom nečinili právě zázraků,
vzděláme mnohé příkladem svým, a naplní se
i při nás, jako při svatém Martinu: že Bůh po—
žehná nám již na tomto světě, jako věrný Otec
hodným dítkám svým; a jako andělové duši sva
tého Martina doprovodili do nevýslovné slávy
v nebesích, že i naše duše, jednoho po druhém,
doprovodí do přeblaženého náručí Otce našeho,
Jenž jest v nebesích. Amen.
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395
400
405

Nanedělidruhoupo sv.DuchuI. ........
> > > H. ........
NaslavnostBožského
SrdcePáně [.........

413
418
422

II.............

>

II.........

Naneděli
> > třetí
> p>osv.Duchu
> > III...........
...........

> > čtvrtou> >

I...........

> >
> > > H........
>
>
pátou
I........
> > > >> >> H
...........

409
427

432
436
441

. . . 445
. . . 450
454
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Naneděli
> > šestouposv.Duchu
> > III............
..........

459
463
472

> > sedmou> > I...........468
> > > > > II...........

>

> osmou >

> >> III.........
...........

>

Nanedělidevátoupo sv.DuchuI. ........
>
>
>
>
>
>
H.
. .
> > desátou> > > I. ........

> )

)

> >

485
493
498
502

. 489

. . . . .

. 507

> H. ........

> jedenáctoupo sv. DuchuI........

>

>

>

>

)

II.

Na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla I.
)

481

.

>

>

. . 476

>

>

)

»

Naslavnost
sv.Anny. . .............

. . . . 512

II..

. . . . 516

521

Nanedělidvanáctoupo sv. Duchu I. .......
>

>

»
>
»
>
»

)

>

třináctou

>

>

>

> >

H

>

. .

I. . . .....

>
»
>
>
>

)
>
) »
> čtrnáctou > >
>
)
) »
>
patnáctou
> >
>
)
> )

> šestnáctou> >
>
) »
» sedmnáctou
> >
>
> >
> osmnáctou> >

» II. .......
> I. .......
) II. .......
I.
. .
)> II.
.......
>
»
>
>
>

I.
II.
I.
H.
I.

>

>

)

II.

»

)

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

> > devatenáctoupo sv. Duchu I.......
> >
» > ) II. .....
Na slavnostNanebevzetíPannyMarie I.......

»

>
>

>
>
>

>
>

)

)

)

II.....

> Narození
PannyMarieI.........
>
H.........

.

. 530

534

.

539
544
549
. 554
559

563
. - 568
572
577
581
> .

. 586

591
595
. . 599
604
608

613

> JménaPannyMarieI..........
>
II..........

618
622

>

627

>
>

> >

sedmibolestnéPannyMarie.......

stětísv.JanaKřtitele.........
sv. VáclavaI. . . . . . ........

> >)

»

)

632
636

> H.............

641

prvnípo sv. DuchuI.......

655

Naneděli
> ) dvacátoupo
» sv.
> Duchu].........
) H.........
>

525

> > )

) II.......

645
651

660
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Na nedělidvacátoudruhou po sv.DuchuI......

»
>
»

»

)

)

)

) )

) II......

665

670

»
>

»
>

třetípo sv. DuchuI.......
» > » ) Il.......

674
679

»

»

čtvrtoupo sv. Duchu I......

689

»

»

» II......

Naslavnost
I. ...........
» VšechSvatých
II.........

Naden
» Všech
» věrnýchdušičekI........
II..........

Nadensv.Martina,
biskupa
............

684

693
. . .698

. .702
707

711

. Chrám & slovanské opat-ství u sv.
Mikuláše v Praze. S vyobrazením.Cena
20 kr.

'

.Památky

chrámu u sv. Ducha

v Praze.

S vyobrazením zázračné sochy

Bohorodičky. Cena 20 kr.
10.

Pont do svaté země. Postní rozjímání.

11.

Pouť Slovanů do Říma r. 1881.

Cena 30 kr.

Cena 1 zl. 35 kr.
12.

13.

14.

Na perutíeh.

Cestopis. Cena 1 zl. 35 kr—

Katolieká mravouka. Cena2 zl.
Pravá nevěsta Ježíše Krista. Úvahy

sv. Alfonsa z Liguori. Dva díly. Vázané
2 zl. 40 kr.
15.

Úvahy na každý den v roce od P.
Stixe. Cena 3 zl.

16.

Výklad

mše

_

sv. Úvahy P. Martina

z Kochemu. Cena 1 zl.
17.

Mše svatá.

18.

Prostomllá knížka P.MartinazKochemu.

Postní kázaní. Cena 50 kr.

Návod ku modlitbě vnitrné.
19.

Křížová

cesta.

Poučení o ní, a sedm

způsobů konání jí. Se 14 obrázky.
36 kr.
20.

Růže červené.

Cena

Postnírozjímánío růženm

bolestném. Cena 50 kr.
21.

Rorate et laudate. Výborstaročeských
písní adventních a koled vánočních. Cena
10 kr; noty k nim pro varhany 80 kr.

22.Jubllemn čili milostivě léto r. 1886.
Cena 10 kr.

23. Miláček Páně.

Památka na sv. zpověď

a sv. přijímání, pro dítky.
Cena 10 kr.

24. Myrtový

S 2 obrázky.

věnec, snoubencůmuvitý. Cena

80 kr.

25. S Bol-em či bez Boha?

Obrázky ze'

života. Cena 36 kr.

'. Listy zvudlé. Obrázky ze života. Cena

[O O

20 kr.

27. Kmn jdeš? Knihaútěchy pro doby trudné.
Cena 1 zl. 20 kr.

Ku hojným zakázkám uctivě zve

Cyrillo-Methodějské knihkupectví

G. Francl v Praze,
A'lelantrichova ul., palác městské spořitelny,

jež má na skladěnejvětší

výběr noi

lepšlch českých spisů nábožen

ských.

Čtení

Zvláště mimo uvedené uvádíme:

pro neděle a svátky.

(Hamerle—

Podlaha) Cena 3 K 60 h.

Církev

v XIX. stol. V. Oliva. Cena 80 h.

Dvalzláctero
zaslíbení.
1 '.

Hr. Bertold. Cena

