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BOŽSKÉHO SRDCE PÁNÉ.
Měsíčný list p'řolicí katolický, zvlášť pro bratrstva. v Čechách,
na Moravě a. ve Slezsku.
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S povolením duchovní vrchnosti
vydává

PLACIDUS J. MATHON , .
kněz řádu sv. Benedikta.
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V Brně (Petrov čislo 5.)
Tiskem V. Burkartn..
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K novému roku
%s

již uplynul rok v mořeminulosti.
jako střela rychlý — a přece tak dlouhý —
dlouhý v útrapách, však rychle vesladkosti,
mihnul se, jak prchá.mžikem sníček pouhý.
Jaký byl — to všichni dobře známe,
kolik slzí přiues*, kolik úsměvů,
komu křížek nový, komu úlevu —
na to vše už teď jen vzpomínáme.
Budiž pochváleno za vše jmeno Páně.

A hned
mocnou
a. jen k
nedbaje,

místo něho nový v bujné síle
chápe páží žezlo světovládné,
předu pílí, aby dospěl cíle
kdo vládě jeho v oběť; padne.

Jaký bude — jen se domníváme;
zdali radost blahá vstříc nám bleskotá,
nebo trudů na nás čeká. tíhota. —

o tom slabé tušení jen máme.
Budiž pochváleno za vše jmeno Páně.

Nužel roku nový, vítej všemu světu,
kráčej po všem kraji jako anděl Boží,
kudy zamávne tvá. perut v jarem letu,
at se blaho, mír a spokojenost množí.
V tebe všichni blahou naděj máme,
„ženám smutným radost, štěstí donášíš ——

pakli ale opět strasti přinášíš
z ruky Boží, též je přijímáme.
Budiž pochváleno za vše jmeno Páně.
J. Nep. Konečný.
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RačPán Bůh Žehnat'
celý rok 1879!

sir jhle Spasitel přišel k nám a jím celý svět je požehnán. Kdo
jest jeho věrný sluha, zazpívá alleluja!
Dlouho jsem hledal příležitosti, jak bych to, co již dávno mám
na srdci, mohl pověděti, až mně pak nyní onovém roce, když všechno,-=
)%.,"„\ lla,' s kterým
sobě „gratuluje,“
napadlok to
sicesedají
jednoduché
překrásné
blahopřání,
naši venkované
jídlu
a kteréalemně
připomíná
známý
l
adventní děpěvek. „Rač Pán Bůh žehnatl“ říkávají si, a já k novému
roku z plna srdce také volám všem čtenářům „Rač Pán Bůh žehnat celý rok 1879.“
Nevím, zdali bychom si mohli něco'lepšího přáti, zda něco jiného jest žádoucnějším ?
Když to se všech stran si rozvážím, jest nejen ten rok, nýbrž celý náš život
čas obědu, stolování, celý svět jest jeden velký stůl, na němž hospodář Pán Bůh
předkládá lidem různé krmí, lahodnější a trpčejší, tvrdší, měkčí — jak sám pro
jednoho každého za dobré uzná. Aby ale nám vše ke zdraví sloužilo, závisí zajisté
přede vším na Božím požehnání ; nebot jedině Bůh může učiniti, aby to co nám
poskytuje bylo nám též ke zdaru ,—protož ještě jednou „Rač Pán Bůh žehnatl“
Na Kristu Pánu to opravdu nezáleží, aby to přání splnil; vždyt' On nic
jiného nedělá, než žehná, — obchází dnem i nocí celý svět, zda se mu některý
dům otevře & On tam vpuštěn bude, aby tam všechny poklady svého milujícího
Srdce uložil. On hojí chromé, malomocné, těší zarmoucené, kdy a kdekoli k Němu
se utíkají.
Nicméně ale takřka všude Ho odstrkují a odpuzují, jakoby byl jen ledajaký
to žebrák, nikoli přebohatý Bůh. Jemuse již většina lidí ani nemodlí, žádný se
nestará 0 Jeho požehnání, ——ovšem ani 0 Jeho přikázaní —, neděle a svátky Jeho
již Mu ukradli, žádný nechce slyšeti Jeho slov na kázaní a na křesťanském cvičení,
slovem zacházejí s Kristem Pánem, jakoby byl nějakým sesazeným potentátem!
Což divu tedy, že Kristus Pán takových domů pomine a je v celé jejich
nicotě zanechá, a své požehnání ssebou béře a někam jinam ho nese, kde jej přívětivě

přijímají; což divu také, že všechno světské štěstí „bez Božího

požehnání“

žádného trvale neblaží, že od stolu odcházejí světáci hladoví. Najde-li však Kristus
Pán někde domu, kde Mu přívětivě otevrou a k Jeho „Rač Pán Bůh žehnat“ od
povědí „D ejž to Pán Bůh,“ tu ihned s radostí zavítá a rozlije veškeré požehnání
svého milého Srdce, dá požehnání rodičům i dětem, čeládce i příbuzným, na sýpce
i ve sklepě i ve stájích. '
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Tam v Palestýně, v Bethanii blíže města Jerusalema, byl jeden dům, jedna
rodina, kam Kristus Pán často a rád chodíval, jsa tam vždy. ochotně přijat. Ten
dům byl zámožný a bydleli v něm dvě sestry a bratr, a Kristu Pánu nabídli přístřeší,

aby k nim zavítal, kdkaTiv bude

hojnějšímpožehnáním.

chtít.

Za to se jim však také _odměnil nej-..

“* f

Jedna ze sester — Máří Magdalena -— byla posedlá se mým ďáblem a
dlouho a krutě těmi pekelníky trápena. Jejich domácí pritel % e 38335311 tu ne-'
'bohou duši a vytrhl ji z nešťastných drápů.
__=_
,.
Bratr Lazar musel umříti a pochovali ho a již __fodně'hnůobou napáchal.,

Tu ale přišel Kristus _Pán a když tak stál u hr_obu, do'

Srdce, že se soustrastí rozplakal a udělal

zázrak

'vydati svou kořist; zemřelý vrátil se k životu.

=

a

Konečně té druhé sestřel Martě, dal Kristus Pán
jaké to dary?

-

"“to tak

jého milostná,;

_*t "a__hroba hniloba musily
.

'

“bez

)Šrevzácnédiary

Víš-li, (

_

“

V obyčejnémživotěříkáme, že dobrá rada. je drahá, ba mnohdy mile

rádi bychom třeba mnoho,mmnoho peněz, celé statky za ni dali. Kdo te'dy takovou
dobrou radu poskytne někomu v nesnází, ten mu dal _víc než zlato a stříbro, ten

dal vzácný dar , Kristus Pán dal ale Martě dva takové skvostné dary, protože dvě
dobré rad y Tak žehnal Spasitel domu, kde jej přijali-..
Viz ale, milý příteli, podobné požehnání dá Spasitel i tobě pro rok 1879
když jen jako rodina Lazarova jemu dvéře svého domu (srdce) ochotně otevřeš a
vděčně jej přijmeš, a pak poslyš ty dvě rady a — řid se podle nich Celý rok.
To „=RačPán Bůh žehnat“ splní se pak zajisté.

W„
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První'rada.

21531-'pasitel přišel jednoho _dne do domu

Lazarova

právě

před obědem

a kuchyň

(?!,
l©ďměla na starosti Marta O jak ráda byla by nachystala to nejlepší; vždyt byl
f/hf, %„ u nich hostem jejich nejmilejší přítel. Proto přemýšlela a mudrovala, co
\\;
by as Kristu Pánu nejlíp chutnalo; & aby nechybila, chce ustrojiti kdoví
*:“
jaká jídla a všechno jak jen nejlíp. I běhá semo tam, z kuchyně do špížirny,
.
ze špížirny do sklepa, posýlá děveěku ke kramáří pro koření a pro ocet a
k moukaři a k hospodskému; vymyslila si ze svého kuchařského umění tolik, že
konečně není jí možno, všechno uvařiti; čas je jí již príliš krátký a práce tuze mnoho.
A ta Mařka, sestra, také pranic dnes o práci nedbá., sedí tam ve světnici u Pána
a poslouchá ho. Na to nemůže se naše přehorlivá a starostná hospodyňka déle
pokojně dívati; vstoupila do světnice k Pánu a horlí docela otevřeně: „Ale, Pane,
nevšímáš si toho, že sestra mne docela samu nechává při chystání obědu? Řekni
jí přece, aby mně pomohlal“

Ejhle, jak ji trápily a hnětly ty přílišné starosti! — Spasiteli bylo jí líto,
i rád by ji sprostiI těch trapot: a proto činí to přátelským pokáráním a dvojí věc

jí vytýká. „Marto,Marto,“—dí jí — „ty se trápíš a jsi nepokojna,“ —
prvnívýtka; ,a tvá starost a nepolspjí pochází z toho, že pečuješ o
mnohé nepotřebné a zbytečné, “ druhávýtka.
Toto přátelské pokárání obsahuje dv0j1 radu:

Marta nemá za první o

nepotřebné a zbytečné pečovati. A za druhé nemá se ani péčí o to, co skutečně
potřebno jest, tak příliš zabývati, aby z vnitřního pokoje nebyla vyrušena '
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Není- liž to- dobrá rada, moudrá a spolu i přátelská? Viíět že vychází z mi
lujícího srdce Jestli a kterak Marta té rady uposlechla, nevypravuje sv. evandělium,
že ale jest velmi mnoho křesťanů, kteří si jí nevšímají, o tom může se v každé
dědině či vsi hromadu vykládati. Ono jest na světě bez toho plno bídy & nuzoty
a nepotřeba ji ještě množiti; přemnozí lidé ale dělají si sami kříže a trápení, zhola
zbytečně a bez potřeby; — neznají rady Krista Pána a nechtějí si jí všímati.
Ku příkladujsi ty jednoduchá selka; vlněný šátek na .krk a _kartounová
zástěrka slušela by ti až nazbyt. Tys ale viděla u sousedky hedbávnou, to tě píchá
do očí; nyní chceš jen hedbávnou míti. Odkud ale peněz vzíti? Starost a mrzutost
bezpotřebná.
Anebo máte dům a dvůr a jíte a bydlíte všichni pOSpolu docela slušně.
Sedlák ale má velké oči; tamto vidí na pasekách ještě kus pole a u potoka louku
a na hurkách kus lesu, což by velmi rád měl. On toho nepotřebuje, má svého již
dost, ale přibylo-li by mu, stal by se prý váženějším v obci,! a proto dychtí a touží
po tom jako honěcí pes po vodě. Jakým způsobem ale toho dosáhnout? To jsou
starosti a lopoty, — zbytečné.
Anebo ty máš děti a jste prostí venkovští lidé; tys si ale postavil hlavu,
že své děti vyšvindluješ na něco lepšího a pohodlnějšího, hoch musí tedy jíti na
studie, děvče na službu do zámku a proto musíš je také lépe odíti, modní šaty jim

koupiti! Ale odkud?!
A švec a kovář atd. měli by z čeho živu býti; žádný ale nemá natom dost',
každý by chtěl míti ještě více zákazníků a chodí a slídí po 'nich ve dne v noci.
Jak jich ale přivábiti a sehnati?! Starosti nad starosti! — To je sice v pořádku a
tak to má býti, že pilně pracuješ a se ohlížíš o výživu a oděv a řádně vychování
a zaopatření svých dětí; k zahálce není žádný stvořen, nýbrž „všichni ku práci,
jako k letu ptáci,“ — jak zpíváme v pondělí —; ale kde jest psáno aneb přikázáno,
abys více měl a vzácnější než tvému stavu sluší a než právě potřebuješ? Sv. Pavel

praví v psaní k Timotheovi (I. 6, 8.): „Majíce

pokrm

a čím bychom

se

odívali, dosti na tom mějme“
Ještě více nás trápívají tak mnohé zbytečně myšlenky o .věcích, kterých

nemůžeme ani předvídati ani změniti, jako: Božinku! bude-li
odkud vezmu otopu ? a kdyby

letos tuhá

zima,

na“ podzim obilí v ceně kleslo a víno se nepodařilo,

z čeho budu daňku platit? A když by jedenkrát
některý z nás onemocněl,kdo
bude ho v práci zastávat? nyní sotva-stačíme. A když děti jednou dorostou, odkud
na ně oděv a čím je nasytit? A když jedenkrát sestárnu aneb onemocním, kdo bude
o mne se starat? Jak lehce bych mohl nohu si polámat, oslepnout, mohl bych
vyhořet, — —- a co potom, můj Bože.'“ atd. atd.
Jsoutě lidé, kteří nad příštím neštěstím, které bezpochyby ani se nestane,
více lamentují, než jiní moudřejší nad nehodou již přestálou. Patříš ty také mezi ně P'Í
koukáš se také s těmi obavami a postrachy do příštího roku 1879?
"
"
Milý příteli, všechny takové starosti ti- nic nespomohou, ba naopak jen tě
'gzbyteěně obtěžují a hnětou. Pomni rady Spasitelovy, kterou dal Martě a použij jí,

ji máš docelazdarma: Pusíš mimo sebe všelikou péči o zbytečné
aannepotřebné.
Ty bysjlž snad rád se sprostil všech těch zbytečných starostí, ale jak jen to možno?
Zpomeň si na Spasitele, který, když 40 dní na poušti se postil, pořádně zlaěněl.
Tu přistoupil satan k němu a chtěl mu do hlavy natrousi'ti starosti o výživu a hleděl
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ho pohnouti k zázraku, aby z kamene si udělal chléb. A co učinil Spasitel? Jedno
duše zahnal satana řka, že člověk může také z něčeho jiného a lepšího než z chleba
žíti. A pamatuješ se, jak se Spasitel vysmál těm příliš starostlivým? Tázal se
jich, jestli celou svou starostlivostí vymohli ke své postavě jen-jednu jedinou píď neb
jeden jediný loket? Ba že nevymohli a nevystarali ničeho!

Nestarejmese tedy zbytečně o zítřek; mát zajistéjiž dnešek

dosti

lopotyl
Jsout to jen dáblova osidla, do nichž lapá lidi a je pak najímá pro svou
službu: učí je šiditi, krásti, navádí je k nedělní služebně práci a odvádí od služeb
Božích a od péče o duši, rozsévá zášt, nenávist mezi sousedy, a utrácí nesmrtelné

duše v hloupém prachu pozemském. Ano tak jest: Kdo zbohatnouti

chtějí,

upadají do osidel ďáblových. '

:;řflljfcn
41'
O ,ž

Druhá

rada.

dosud byla řeč o starostech zbytečných, které lehce a s velkým prospěchem

vaší; "";pro tělo a duši mohou se odstraniti; ono jest ale, milý příteli, ještě mnoho
33.333 starostí, kterých se nelze zbaviti a které podle vůle Boží máme a musíme
ge
míti; a ty někdy tak tíží, že je sotva možno dále ještě vléci
'
Víš ty ale co, milý příteli, povím ti o někom, který by ti pomohl tvoje
starosti nésti, jest dosti k tomu silným a vyslovil také již svou ochotu,
tobě
pomoci, poradil o něm náš dobrý domácí přítel, sám Spasitel; jestit to Jeho a spolu

náš Otec nebeský.
Ten jest ten pravý pomocník, tomu se nepřitíží, kdyby měl
se starati třeba ještě o stotisíc milionů lidí; on. potřebuje jenom chtíti
a již jest
všem spomoženo. Že ale skutečně chce pomoci,_o tom nás ujistil Spasitel, řka:

„Váš otec v nebesích ví dobře, že to všechno potřebujete. A když
lili'i polní tak krásně šatí, čím více vás — vy málověrnil“ Tedy víra
a důvěra schází.
Byl jednou jeden sedláček, půlláník, měl trochu těch rolí a k tomu celou hromadu
dětí — zároveň ale nedůvěrné a málomyslné srdce. Ve vsi, kde tento sedlák žil,
byl farářem kněz, který rozuměl lidem nejen do uší nýbrž také do srdce mluviti.
Jednu neděli horlil také proti nezřízeným starostem a vysmál se všem těm zpozdilcům,
kteří zbytečně sami sebe týrají a život si ztrpčují. Odpoledne když šel s požehnání
domů, stál již náš sedlák u kostela a rád by byl s p. farářem mluvil. To dopolední
kázaní prý se mu v celku líbilo, ale -— — míní sedláček, a spustí celý proud svých
pochybností. Krátký smysl dlouhé řeči byl ten, že bez velkých starostí celé jeho
hospodářství ještě hůře byise dařilo než nyní. Ten milý muž ve své řeči tak se
rozhorlil, že ani nes'pozoroval, jak duchovní s ním vedle fary ještě dále cestou kráčí,
až oba najednou se octnuli u vrat hřbitova.
Pan farář mnoho do toho nemluvil, za to ale měl cosi za lubem a vstoupil
-.nepozorovaně na hřbitov. Jakoby tu měl nějakou práci, vešel tam i se sedlákem,
postavil se před první náhrobní kříž, četl nápis a kroutil hlavou. "Jde ke druhému
kříži, ze železa, "kde obraz a nápis byly dvířkami uzavřeny; otevře je, čte a kroutí
hlavou. Jde dál k mramorovému pomníku, čte zase vše od vrchu dolů, zakroutí
Opěthlavou a postupuje dál.
' „Co pak hledáte, velebný pane,“ táže se půlláník, jehoz to již mrzelo, _zeho
farář nechává tak stát a hrubě si ho ani nevšímá. Farář odpovídá jednoduše
„Hledám něčí hrob a den jeho úmrtí.“ Sedlák v domněnce, že je to nějaká „úřední
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farní záležitost, nabízí se, že pomůže hledat; vždyť prý zná každý hrob. Proto táže
se opět: „A čí hrob má to býtiř“ — Na to dí duchovní: „Hledám hrob, v němž
Pánbiěka pochovali.“
To již sedlák nezdržel; spráskl rukama a s hlasitým smíchem pravil: „Nu,
velebný pane, dřív než Ten umře, bude i Váš i můj náhrobní kříž dávno již zhnilý!“
Duchovní dělá udiveného, obrátí se a praví: „Tak, milý sousede! Pán Bůh
tedy ještě žije? Nuže pojdme trochu k němu se pomodlit-.'“
Obadva poklekli a počali se modliti modlitbu Páně. Sotva ale sedlák první
dvě slova „Otče náš“ vyřkl, vpadl mu kněz do řeči a táže se: „Co jste tu povídal ?
To bych přece rád ještě jednou slyšel.'“
Sedlák juž byl poněkud dopálen, proto odsekl zkrátka: „Inu, „Otče náš“ ——
jsem řekl.“
Tu se ale zdvihl farář a postavil se před sedláka klečícího, jako někdo,
který může poroučet, a počal: „Tož Vy tedy víte, že Bůh ještě žije; Vy víte, že
on jest Vaším otcem a Vy jeho dítkem; a přece děláte tak nesměle a nedůvěrně,
jako by mu byli juž dávno odzvonili.“ A tak mluvil dál a dál, sladce i trpce,
vážně i srdečně, že milý sedláček, který mezi tím načisto zapoměl povstati, se dal
opravdu do pláče, jako školák, když v odříkávání uvázne.
Když farář viděl, že jeho slova dotkla se srdce pana Stejskala, ukončil svou
hřbitovní řeč: „Nyní, sousede, půjdete tam k velkému kříži a odprosite Pána Boha
za svou málomyslnost a slíbíte mu se polepšit. Tam utratte všechny své starosti a
zakopejte je a ten kříž budiž jejich náhrobkeml“
Duchovní odešel a zanechal sedláka samotná. Tento již 'více nepřišel
k farářovi; za několik neděl ale zastal jej farář jda vedle jeho statku před. novým,
krásným křížem, an právě klekátko k němu přidělává. Sotva zpozoroval duchovního,
volá na něho již zdaleka: „Ah, velebný pane, přicházíte právě jako na zavolanou,
zasvětit náhrobník.“
„Náhrobník ?“ táže se kněz; „kdo pak zemřel ?“
„Moje starosti zemřely, lehké odpočinutí dej jim Pane; a tu jsem je pochoval
a velebný pane můžete na tomto klekátku první otčenáš se pomodliti, aby mně Bůh
dal věčný pokoj od nich.“

_

Kázaní na hřbitově tedy pomohlo. Sedlák počal v Boha důvěřovati a když
jej někdy zase starosti hnětly ia isrdce mu svíraly, vyšel si ke kříži, pomodlil se tu
otčenáš a vrátil se opět. veselý & spokojený do domu, jakoby byl nalezl nějaký poklad.
Vyhodil si svou sobolinóu do výšky a zatočil se na podpadku jako nějaký mladík,
ač juž mu kolena těžko se ohýbala a vlasy mu kvetly jako mléko. 'A když někdy
manželka zmálomyslněla a bědovala, že není chleba v domě a to ono, sebral muž
ty tři nejmladší děti a vystrčil je i se ženou ven ke kříži a říkával: „A co mně
tu lamentuješ? “Tam jdi ke kříži a zeptej se, zda otec nebeský ještě žije a zdali
„otčenáš“ ještě má platnosti'r" A když sousedé také jako bez naděje naříkali a náš sedláček
to "zaslechl, pohledl tak hrdě přes rameno na ně a říkával se smíchem? „Jdi, jdi,
Vašku, Honzo, však nebudeš Pánu Bohu sázet náhrobník,“ a tázali-li se_ho, jak to
míní, tu jim s radostí vykládal o kázaní na hřbitově a působil mnoho dobrého ve vsi.
Proto mu také přezděli strýc „Nestaral,“ čehož on ovšem málo si všímal.
Tak, milý čtenáři, učiň i ty a seber hned na den sv. Silvestra všechny své
starosti a pohřbí je u nohou Ukřížovaného, a odpros Jej ze všech svých hříchů
skroušenou zpovědí a uzavři pevně, v tom novém roce moudřeji jednati a nenésti sám
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všechny vezdejší starosti, nýbrž rozděliti se o ně s Pánem Bohem! Jenom jednu
jedinou starost podrž pro sebe ——druhý díl rady, kterou dal Spasitel Martě, totiž:

„Jedno pouze jest

potřebno;“

'a toto „jedno“ záleží v tom, abys den ze dne

tak žil a pracoval, jak víš, že Bůh to od tebe žádá; o to jediné dbej a všechno
ostatní ponechej Otci v nebesích. On se o to Sám postará, a kdyby to nešlo cestou
přirozenou, najde zajisté ještě jiných prostředků dost, jak to nesčíslněkrát na svých
věrných služebnících dokázal.
Možno, že mně budeš milý čtenáři odmlouvat a to i ono namítat, jako k. p.
proč Pán Bůh, když je tak dobrý Otec všech lidí, dopouští a nechává přece tolik
bídy na světě. Měl bych ti mnoho odpovědět; ale ponechám si to na jinou příležitost
a připomínám ti jen ještě jednou,.abys, chceš-li po celý rok 1879 štastným býti,
hbitě otevřel dvěře svého srdce Kristu Pánu a pozor dával na všechny rady, které
ti pro čas i věčnost dá.
Jedenkrát pravil Spasitel jistě svaté duši: „Pečuj ty o mne — pak budu
já pečovati o tebe.“ To platí ale nám všem, nebot tenže Spasitel slíbil docela
zřetelně: Hledejte napřed království Boží a spravedlnost jeho, a to ostatní, vezdejší
statky a štěstí, bude vám jako návažkem přidáno. Počnime tedy nastávající nový
rok v kompanii se Spasitelem, uzavřime s ním jistý kontrakt. Jedenkaždý z nás
zaváže se nejvěrnějšímu Srdci Spasitelovu, že bude po celý rok nejhlavněj o to pe
čovati, jak by každým dnem větší radost mu způsobil, 011 však za to musí vzíti
sobě “na starost všechny vezdejší záležitosti a statek a majetek náš.
Vsadme se, o co chceš, že splniš-li ty svůj závazek, když rok s rokem zase
se sejdou, ty toho nebudeš litovati, ale z hloubi srdce zanotíš: Tě Boha chválíme!

___—___..
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Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.

Štíříštího

narození

roku bude celý řád benediktinský

slaviti 14.001etou památku

svého velkého mistra a otce, sv. Benedikta, a s ním zajisté

HM ve zbožně vděčnosti spojí se i ostatní řeholníci, kteří přijavše' jeho řeholi
V něm ctí taktéž svého učitele a patriarchu. Naše „Škola B. Srdce P.“
počala býti vydávána od benediktinů, od synů toho velkého patriarchy všech
mnichů a řeholníků celěho Západu, a dosud spočívá celá o ni péče nazvíce
na nich; čtenáři pak tě „Školý“ mají zajisté všichni ve vroucně úctě
sv. otce Benedikta, jsouce nazvíce členy bratrstva „nejsv. Svátosti oltářní

pod ochranou

sv. Benedikta

a k útěše duší v očistci“ aneb jinak

duchu a působení celého řádu příbuzní. Nicméně ale bylo v této — můžeme
říci „benediktinské Škole B. S. P “ poměrně velmi málo pojednáno o našem

arciotci, o němž dí sv. Řehoř Veliký, že duchem

všech

slavných

arciotců naplněn byl a že, co do ctností, Abrahama, Isaka,
Mojžíše v jednom srdci svém spojoval, naši čtenáři znají kromě
stručného jeho životopisu jen' málo o hrdinských ctnostech toho velikého
Božího muže, málo o přemocně, po všechna století Bohem osvědčené pří
mluvě jeho -v_nebesích. Což tedy vhodnějšího, což spravedlivějšího, než
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abychomjižnyní památku narození našeho sv. Otec a ochránce
“aspoň tím oslavili,

že s jeho životem čtenářeblíže seznámíme a je

povzbudíme k následování jeho ctnosti a jim důvěru vštípíme v jeho
mocnou ochranu.
Přineseme s pomocí Boží každý měsíc zevrubnější pojednání o životě
a duchu sv. Benedikta, abychom — jak církev sv. se modlí — tímtéž Duchem
naplnění., vynasnažili se milovati, co on miloval, a skutkem plniti, co on
přikazoval.

Sv. Benedikt, pro svou víru zavěrnost k Bohu pravý
Abraham.
První a nejvýteěnější ze všech slavných všech věřících a spravedlivých. Povolání
arciotců starého zákonabyl zajisté Abraham. pak Božího tak rychle uposlechl, že ihned
Uprostřed bezbožných lidí modloslu na cestu se vydal ani nevěda, kam
žebných on jedinký byl nábožný, boha-' ho Bůh volá neb kudy by měl
pročež od Boha napotom ta
bojný a spravedlivý, muž to výborných kráčeti;
cností, a proto od Boha vyvolený, aby se ._kovým požehnáním naplněn byl, že ja
skrze něho a jeho potomky zachovala a kožto pravý div mezi všemi spravedli
rozšířila pravá víra a naděje v příštího vými starého zákona se vyskytuje, zvláštní
Boží.“
Vykupitele. Když pak se i v domě otce to světec, zvláštní „přítel
jeho Thare všeobecně panující modlo (2. Paralip. 20, 7; Judith 8, 22; Is. 41,
7 a jinde.) A není také divu; nebo
služebnost r'ozmohla,řekl Hospodin k Abra
hamovi-(I. Mojž. 12, 1. 2): „Vyjdi ze kdož tak věrně a poslušně se chová k Bohu,
země své a z příbuzenstva svého i z d om u že za lpříkladem Abrahama arciotce opustí

otce svého a pojď do země, kterouž

vše, co ho na světě těšiti může, a jedině

ukáži tobě. A uči'ním tě v národ
po zaslíbeních Božích touží, ten beze vší
veliký a požehnám tobě a zvelebím pochybnosti podobných milostí od Boha
jmenotvé a budeš požehnaný“
až posud dosáhne jako Abraham, stane se
Takto od Boha povolán byv Abraham
stal se vzorem všech těch, jenžto od Boha
povoláni bývají k víře křesťansko-kato
lické, a — jsou-li již křesťany -— ke

svatým a přítelem Božím.
A takovým byl v nejhojnější míře
náš arciotec slavný sv. Benedikt, Abra
hamovi ve všem podobný, rovný ano da

stavu milosti, a — jsou-li již v milosti
Boží,varujíce se těž kých neb smrtelných

leko“ ještě větší.

hříchů,ke spravedlnosti,

již Spravedlivými— varujíce se i vše d ních

hříchů — k dokonalosti

se spolu s blahoslavenou

městě italském,

z rodičů šlechtických,

křesťanské, Eutropia Aniciaa Abundancie Ríguardaty,

aby odložili i nejmenší chyby a přišli

k svatostia tudíž k spasení:

naším

tedy vzorem se stal, neboť. my k tomu

všemu

Narodiv

a — jsou-li sestrou Skolastikou 12. srpna 480 v Nursie,

od Boha jsme povoláni.

Abraham uvěřil všemu slovu Božímu,
všemu zaslíbení Hospodinova a se vší
vírou svou se Bohu oddal; věřícím a
věrným jsa, první to příklad uprostřed
nevěřících a bezbožných, stal se praotcem

byltě sv. Benedikt (Beneš) dle tehdejšího
způsobu u šlechticů římských panujícího
zprvu v domě otcovském výborně vychován
a na vyšší vzdělání pak do hlavního města
Říma poslán. Hned z mládí osvědčoval
moudrost dospělého muže, dětinských ná
klonností a slabostí ani neznaje, naopak
povahou'svou vážnou a cnostmi výbor—
, nými již jsa jinoch starcům nejctihod

„.g—
nějším se podobaje. Uprostřed smyslných ' v národ veliký a požehnámtobě 2) a
jinochů v Římě studujících zachoval se zvelebím jmeno tvé & 3) budeš
co vše doslovněna sv. otci
vzdor četným naň dolehajícím pokušením požehnaný,“
povždy nábožuým, bohabojným,
spra— Benediktu se naplnilo. V národ zajisté

vedlivým; pročež od Boha vyvolení veliký vzrostl řád sv. Benedikta po
byl, aby se skrze něho a jeho ře všem světě katolickém aposudblaho

holi zachovala a rozšířila pravá

dárně působí ve všech zemích a národech,

víra v Boha a věrná, svědomitá a _ve všech dílech světa. A jako Abrahamovi
stálá

služba

Boží.

Když pak i o

“něho se počala pokoušeti všeobecně panu
jící smyslnost, ctižádost a rozkošnost světa,
cítil se od Boha povolánu býti k životu
dokonalému ano svatému, aby zanechav
všecko, co ho ve světě těšilo, jedině Bohu
sloužil na poušti. Tohoto povolání Bo

žího nejinak než jako Abraham poslušen

jsa, opustil sv. Benedikt, jsa jinoch
151etý, v květu tedy věku svého, dům
otcovský a celé šlechtické příbuzenstvo,
všecko bohatství a veškeré rozkoše světa,
a odebral se za vedením anděla Božího

na poušt, nevěda ani, kudy by měl
kráčeti;
však Boha svého doufal všude
nalézti a jiného nehledal, ano zanechal
i všecko světské myšlení, tělesné náklon
nosti a žádosti, odtrhl mysl svou ode všech

věcí pozemských a jedině

k věcem

nebeským, od Boha pocházejícím
a k Bohu zase vedoucím se obrátil.
Učinil podobně jako Abraham; k tomuto
pravil Bůh: 1) „Vyjdi ze země své 2) a
z příbuzenstva svého 3) i.-z domu otce
svého,“ čemuž sv. Benedikt se připodobnil

trojím se odřeknutím, nebot 1) od
řekl se všech statků pozemských a všeho

bohatství země(slib chudoby),

řečeno bylo: „Vzhledniš k nebi a sečti
hvě zdy můžeš-li, — tak bude símě tvé,“
(1. Mojž. 15, b); a opět (22, 7):

kterýž jest na břehu mořském“: tak vše
ina našem Abrahamovi, sv. Benediktu,
naplněno jest. Požehnal totiž Bůh tohoto
sv. arcio'tce zákona nového takovým po
žehnáním nebeským, že — jako nelze
hvězdy na nebi sčítati — tak ani du-_
chovní syny a dcery Benediktovy. Nebot
žádný národ není, žádné pekolení, žádný
jazyk na celém širém světě, by z něho
nebyli vyšli nejen jednotlivci ale celé sbory

nejen benediktinů ale svatých

i všech rozkoší světa (slib čistoty)

a

3) odřekl se ivlastní vůle, ničeho nežádaje
ze své vůle, duši svou zcela Bohu odevzdal,
nedbaje věcí pozemských, ve světě vidi
telných, 'jedině věcí neviditelných, od Boha
zaslíbených vyhledával (slib p o sl u
še n s t v í). Takto Abrahamovi ve všem
podoben jsa náš 'sv. arciotec podobných
také milostí od Boha dosáhl jako Abraham;
k tomuto pravil Bůh: „1) Učiním tě

synů a

dcer Benediktových oslavených v království
nebeském, od roku 520 už přes více než
131/2 století. Věru jak daleko sahá okršlek
světa křesťanského, tak daleko svědčío
řádu benediktinském, o jeho zásluhách,
učenosti a svatosti; byltě i v řízení celé
církve sv. předivný, ve vykořenění bludů
nepřemožitelný, v obrácení pohanů a hříš
níků neunavný, v konání a oslavování
služeb Božích a pobožnosti rozmanitých
přehorlivý. A pováží—lise, že ze řádu

2) odřekl sv. Benedikta

se i předešlého způsobu života světského

„po

žehnám tobě a rozmnožím símě tvé
jako hvězdy nebeské & jako písek,

nazvíce ostatní řehole,

málem všecky na Západě pocházely, pak
slunce jasněji dokázáno jest, že sv. Benedikt
-—pravý Abraham, ba více než Abraham..,
Vedlo by nás to příliš daleko a. přerušilo
by to postup našeho rozjímání o podobnosti
sv. Benedikta s Abrahamem, kdybychom
všecky ty řehole chtěli pojmenovati, jež
náš Abraham nového zákona dílem založil,
dílem oživil, dílem k nim podnět, základ
a řeholi dal; jesti tu řád Clunyacký,"
Camaldulenský,Vallumbrosianský (stinného

„mw
údolí), dále Cistercienský, Montvirgenský
(z hory Panny Marie) a Olivetský, k tomu
sečti řehole Humiliatů, Celestinů, Claro
montských (jasnohorských), Fontebrald
ských (od pramene sv. Ebralda), Silve

Však dost již o tom; nelze pochr
bovati, že sv. Benedikt nejinak než jako
Abraham učiněn „v národ veliký“; Bůh
v pravdě zvelebil i „jméno“ sv. Benedikta
jako byl Abrahamovi slíbil, naznačeným

strinských, Wilhelmitů, ano i rytířské

již způsobema zázraky nesčísluými,

řády nazvíce ve Španělích de Ebore, de
Calatrava, “de Alcantara, 'de Montesia,
Panny Marie k vysvobození zajatých, ry
tířů Ježíše Krista, sv. Mauricia, sv. Štěpána
a jinéi jiné jenž zřeholesv. Benedikta původ
svůj vzaly. Měltě sv. Benedikt duchovních
synů mezi nejvyššími hlavami církve čili

a to hned na počátku jeho ze světa vy
kročení na poušti. Tehdáž jej doprovázela
stařičká chůva jeho a služka v Římě,
zbožná matrona Cyrilla, kterážto pozorujíc,
s čím se mládeneček zanáší, nechtěla ho
spustiti s očí, aby někde nezahynul bez
pomoci lidské. Přišedše spolu na první
nocleh do města Anňdenského, vyprosili
si potřebného obilí, k čemuž Cyrilla chtějíc
je čistiti a k pokrmu připraviti vypůjčila
si' potřebnou nádobu hliněnou. Však na
stojte, nádoba jí vypadla z rukou a na
kousky se rozbila; i hořekovala ubohá.
služka nad takovým neštěstím, ale malý
Beneš .toliko k modlitbě vroucí poklekl,

papežů 133, patriarchů 52, kardinálů více
200, arcibiskupů přes 1600, biskupů na
5000; ano i na trůnech královských čít'ál
sv. Otec náš 21 císařů, 25 císařo-ve'n, 48

králů, 57 královen, 1146 potomků pře
mnohých císařů a králů, 245 říšských
knížat, nepočítajíc ani opatů, doktorů,
profesorů, kněží, učitelů, učenců atd. ne
sčíslný počet: vždyt často v jedinkém
klášteře ne sta ale tisíce nejen benediktinů,

ale svatých

se nacházelo; vždyt jedinký

prvoklášter sv. Benedikta na Monte Cassino
(v Italii) vychoval blahoslavených a svatých
přes 5500, Clunyacký (ve Francii) 2 až
3000, tolik též v těch mnohých klášteřích
v Anglii, v Německu, ve Španělích atd.
atd. Na sněmu-Kostnickém shledáno bylo,
že 55.449 Benediktových synů a dcer

řeholníchdo seznamu
vřaděno.

svatých

a hle .-—nádobu zase celou, nepo

rušenou služce odevzdal. . . tot
začátek divů a zázraků sv. Benedikta,
jimiž Bůh věrného sluhu svého po celý
život jeho obdaroval a jmeno jeho čili
pověst povší zemi vůkolní zveleboval a
jemu ve všem požehnal, tak že byl v pravdě
„požehnaný,“ čili po latinsku benedictus,
a že takovýmto vyznamenáním od Boha,
takovými dary a milostmi nebeskými a
tak mnohými zázraky Abrahamovi nejen
ve všem podoben a roven byl, nýbrž jej
i.,předštihl. .

Ted' však, milí čtenářovél obratme zřetel svůj
svého sv. Benedikta na sebe, jeho duchovní syny
těchto mnoho má, a to nejen řeholníky a řeholnice
všickni ctitelové sv. Benedikta, zvláště údové bratrstva

od slavného arciotce
_a dcery. Doposud
benediktinské, nýbrž
nejsv. Svátosti oltářní

„pod ochranou sv. Otce Benedikta“ čili bratrstva benediktinského
jsme jeho duchovními syny a dcerami, a sv. Benedikt jest i- „olcem“
naším.
Otcem totiž se nazývá nejen onen muž, jenžto tělesně splodil

syny neb dcery, nýbržiten, jenž je duchovně vydobyl poučením

a ved-ením,jenž se o nějako o vlastní děti stará,je opatruje
:: chrání, jich se zastává a 0 ne všemožnou
než jako skutečný otec o skutečné děti své.

péči má, nejinak

V tomto smyslu duchovním
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nazývá se sv. Josef „otcem“ Ježíše Krista, (Luk. 2, 33. 48) jako je
sv. Benedikt „otcem“ všech benediktinů, všech s nimi spojených bratrstev
benediktinských, všech tedy čtenářů.našich zapsaných „pod ochranou sv. Otce
Benedikta“ ano všech ctitelů sv. Benedikta vůbec. Než předce, abychom
pravdu řekli, ne všech, nýbrž jen těch, kteří sv. Benedikta, Abrahama no
vého zákona, následují ve víře, „kteráž skrze lásku působí“ (Gal. 5, 6),
čili vevíře a dobrých skutcích. Za tý mocně u Boha oroduje, těm přispívá
ku pomoci, zvláště v poslední hodině-, neb jak praví sv. Bernard: „Nad
mírumocen jest v nebesích, když tak mocným byl už zde na zemi.“
Chceme—litedy sv. Benedikta za otce miti, chceme-li z ochraný
jeho

se těšiti v živobytísvém, a chceme-li zvláště

v hodince

smrti ujištění,

ubezpečení býti, že při nás státi, nás chrániti bude jakožto otec a patron

šťastné

hodiny

smrti, musímenetoliko pevnou, stálou a živou víru

míti „v pravého Boha a kteréhož poslal Ježíše Krista,“ (Jan 17, 3) nýbrž
i v cnostechkřest'anských a dobrých skutcích, v spravedlnosti a pobožnosti,
v dokonalosti a svatosti křesťanské silni, věrni a stáli býti.
Víra pevná a živá jesti počátek vše
liké pobožnosti, kořen a základ všeliké
cnosti, pravý to „poklad skrytý v poli“
(Mat. 13, 44), jedinká to brána do krá
lovství nebeského, neboť „bez víry nemožno
jest líbiti se Bohu,“ (list k Hebr. 11, 6).
Avšak, jakkoliv víra jesti tak výborná,
ano nevyhnutelně potřebná, předc ona 8am a
'nedostačí k spasení, není-li spojena s do
brými skutky, s cnostmi, se zachováváním
přikázaní Božích. „Víra beze skutků (do
brých a cnostných) mrtvá jest“ (Jak. 2, 26),

zachovávání přikázaní Božích, bez cnosti,
bez dobrých skutků, víra pouze mrtvá.

Musíme míti víru živou,

t. j. musíme

i přikázaní Boží svědomitě zachovávati,
v cnostech křesťanských a v dobrých
skutcích neustále se cvičiti a zdokonaliti:
tím se duše naše stává dcerou Boha Otce
nebeského, zde v stavu milosti, tam na
věčnosti v stavu blaženosti; stává se ne
věstou Ježíše Krista, milovníka duší
zbožných, hodnou připuštěnu býti do
svadebního pokoje v ráji nebeském, kamž

víra bez dobrých skutků jest tolik jako

nikdo připuštěn nebude, leč křesťan do—

tělo bez duše, jako strom bez ovoce, jako
ořech bez jádra, jako lampa bez oleje,
jako pole neúrodné a stodola prázdná.
Tělo bez duše nemůže žíti, tak ani člověk,
byť i všecko o Bohu věřil, ale neplní-li
co věří, nemůže věčně žíti u Boha; strom
bez ovoce se vytne a na oheň uvrhne,
tak člověk křesťan bez ovoce dobrých
skutků z počtu vyvolených vyloučen a na
oheň věčný uvržen bude; ořech bez jádra
se zahodí, tak i křesťan bez cností zavržen
bude; lampa bez oleje nehoří, taki člověk
bez dobrých skutků neplane láskou k Bohu ;
pole neúrodné a stodola prázdná. neprospěje,
tak i duši nic neprospěje pouhá víra bez_

konalý, svatý. Neboť když Žalmista Páně
jednoho času se tázal Hospodina Boha

(žalm 23, 3. 4.): „Kdo vstoupí

na

horu Hospodinovu? Aneb kdo
státi bude na místě svatém
jeho'P“ Odpověděl z vnuknutí Ducha sv.:

„N ev i nný rukama (jenžse neprohřešil
skutky) a čistého srdce (nehřešilmy

šlením), kterýž
duše

nevzal

nad armo

své (nehřešil opuštěním dobrého)

aniž "přisáhal ve lsti

bližnímu.

svému“ (nehřešilřečí). Jen tohoto čtvera
jesti třeba, varovati se čtveré překážky na
cestě cnosti a dokonalosti křesťanské; pak
je víra naše živá, pak můžeme ujištění
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svého, jako'Sodomští a Gomorští neka
býti nejen o mocné ochraně sv. Benedikta,
nýbrž i o budoucím spasení svém. Ale jícností a zatvrzelostí svou ve hříších byli
překážkou a příčinou, že nezakusili ovoce
což, pakli kdo snad i z nás posud ne
choval se dle výroku uvedeného žalmu, a přímluvy Abrahamovi. Necht se tedy
h řešil myšlením, řečí,skutky i opuštěním . ctitel sv. Benedikta e n o s tn ý m, a' upadl-li
mnoha dobrého? () ten a takový necht do hříchu, v pravdě ka—jícím životem
jen s pravou lítostí důvěrně k.sv. Benediktu stane hodným přímluvy a ochrany jeho
se obrátí a mocnou přímluvu jeho u Boha a pomoci ve všech- potřebách, zvláště

zajisté zkusí, pakli jen pevné

před

v hodině

smrti, kde nepřítel pekelný

sevzetímá, nikdy více nehřešiti.

nejzuřivěji na člověka doráží,vaby ho při
Sv. Benedikt pro nádobu hliněnou, na pravil o milost Boží a spasení věčné.
kusy rozbitou, Boha prosila byl vyslyšen, Pro tuto dobu posledního boje svého
což teprv učiní pro duši ubohou, hříchy s ďáblem, pekelným vyhledávejme pomoc
zraněnou a lítostí sdrcenou? Právě to, že a přispění sv. Benedikta, by při nás stál,
náš sv. Otec podoben jest zcela a ve všem všecko nebezpečí od nás odvrátil, skrze
Abrahamovi arciotci, má nás všecky kfi e temnou bránu smrti nás doprovodil k soudu
obmezené důvěře v mocnoupřímluvu Božímu, tam se nás zastal a nám od
jeho u Boha povzbuditi. Jako onen puštění a milost u Boha zjednal. A
Abraham starého zákona orodoval za hříšná— sv. Benedikt to činiti zajisté hotov jest,
města Sodomu a Gomorhu, a modlitbou svoui on sám vyhledává ctitele a svěřence své
ochranou přispěl Lotovi, příbuznému svému, _ skrze duchovní syny své, kněze to bene
tak i tento Abraham nového zákona oro diktinské; a jako Abraham starého zákona
duje za všecky ctitelé své, syny a dcery hledaje nevěstu synu svému vyslal slu
své duchovní, a modlitbou i ochranou svou žebníka svého Eliezera s dary skvostnými,
jim přispívá v životě i smrti. Lot upadl tak vysílá Abraham nového zákona, sv.
totiž kdysi do rukou nepřátelských,'tak že Benedikt, služebníky své v naší „Škole,“
oloupen o všechen majetek“ svůj odvežen a v našem bratrstvu benediktinském
byl do zajetí; ale jaká to útěcha pro něho, s dary skvostnými: penízky sv. Benedikta
že měl tak laskavého, dobrotivého strýce, (a Panny Marie), lístky zápisními, odpustky
Abrahama, jenž 'ho z rukou nepřátelských přemnohými, aby získal mnoho duší,
vysvobodil a před jistou smrtí zachránil. nevěst to nebeského ženicha; a jako Eliezer
Ach jak často bývá i křesťan, i ctitel dal Rebecce náušnice zlaté, aby jitím
sv. Benedikta, zapsaný v bratrstvu bene: naklonil a spíše přivedl do domu Abra
diktinském, od nepřátel napaden, zraněn, hamova, a jako tyto dary zdobily Rebekku,
přemožen, oloupen o drahý poklad milosti tak že mnohem důstojnější byla ISáka
Boží a odvežen do zajetí, do stavu ne ženicha: tak i'zmíněné dary Benediktovy,
nad zlato
milosti Boží: ó kéž tu sv. Otec Benedikt, zvláště ty zdobné odpustky
jako druhý Abraham vysvobodí ho při- dražší, jež si přivlastňují lidové bratrstva,
mluvou a ochranou svou z rukou nepřá kdykoliv sv. správu Boží skroušeně vyko
telských a zachrání jej před jistou smrtí návají, činí je mnohem důstojnějšími ne
duševní, před hříchem smrtelným! Stane věstami nebeského ženicha duší, Ježíše
se tak, pakli jen ctitel sv. Benedikta tam Krista, tak že spíše se dostanou do domu
'nepoloží překážku přímluvě sv. patrona nebeského.

_Nuže tedy bratři a sestry v Kristu a v sv. Benediktu, synové a dcery
sv. Otce Benedikta, Abrahamovi ve všem podobného! vám údům bratrstva bene

diktinského ještě přivolávámeslova Kristova (u sv. Jana 8, 39): „J ste-li

Abrahamovi,

skutky Abrahamovy

synové

čiňte“, jste-li synovéa dceryBenediktovi,
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skutky Benediktovy, víru, cnosti jeho provozujte: budte pokorni, poslušni a 'věrni
Bohu, budte čistotní, trpělivi, horliví v modlitbě a službě Boží, budte Esvědomití
v zachovávání přikázaní Božích, neunavni v plnění všech povinností svých křeStanských,
občanských i domácích: tak se stane, že vám sv. Benedikt bude pravým otcem mi
lujícím, bezpečným vůdcem a mocným ochrancem v životě i v smrti, proti nepřátelům
duše i těla, jmenovitě v poslední hodině, v hodině smrti, a vyprosí vám u Boha
abyste šťastně umřeli a do nebe se dostali; což abychom všickní tím spíše a bez
pečněji dosáhli :

Oroduj ty za nás 11Boha, sv. Benedikta, náš Abrahama,
v jmenu i v životě v pravdě požehnaný, a vyžádej nám od
Boha toho požehnání, abychom den ode dne v cnostecb a
dobrých skutcích rostli, s vatě živi byli, běh života vezdej—
šího šťastně dokonali a někdy stebou a se všemi svatými
v nebi věčně chválití, velebiti a požívati mohli Boha Otce
i Syna i Ducha sv. Amen.

ggg

Svatí a světice Boží ze řádu sv. Benedikta.

Našemnozí
doba
může, at tak díme, pojmenována býti dobou slavnostíajubileí. Ačkoliv
proti všelikým takovým slavnostem, zvláště menším, nad míru jsou před
pojati a ne příliš chvalně o nich se pronášívají, nicméně mají všeliká ta jubilea
vždy něco dobrého do sebe; sloužit ona, či mají aspoň k tomu sloužiti, k utužení
vespolné lásky, k osvědčení vděčnosti, k uznání zásluh. Tím větší pak váhu do
sebe mají jubilea církevní, kdy konáme památky staleté, ba tisícileté i více; majít
nás povzbuditi ku lásce k církvi svaté, k víře Kristově, majít nás povzbuditi k úctě
mužů svatosti a věhlasnými světoději vyniknuvších. Tak jsme slavili před šestnácti
lety tisíciletou památku pokřestěnění Moravy; před desíti lety tisíciletou památku
úmrtí sv. apoštola Cyrilla; a chystáme se, či aspoň chystati se máme v čas, abychom
léta 1885 slušně oslavili tisíciletou památku úmrtí sv. apoštola Methoda.

Léta 1880 slaví řád sv. Benedikta, jak svrchu řečeno, také jubileum, a sice

čtrnáctísetletou

památku narození sv.Otce Benedikta, zakladatele
řádua

patriarchy řeholníctvana Západě. Proč ale má slaviti se památka narození sv. Benedikta?
Vždyt církev _sv. slaví toliko narození Páně, Bohorodičky a sv. Jana Křestitele;
jiných světců však slaví úmrtí, odchod z tohoto světa, obrození a oslavu v nebesích.
A proč slaví se čtrnáctistoletá památka? Proto že se patnáctistoleté nikdo z nás
nedočkáme. Na obojí pak námitku odpovídáme, že se za našich dnů vyhledávají i
sebe nepatrnější příležitostí ke slavnostem rozličným. Zajisté však není nepatrno, že
Bůh léta 480 za velikých tísní církve a strašných bouří a zmatků veškerého světa
sv. Benedikta světu dáti ráčil. Mát pak jubilejní tato slavnost syny-řeholníky
povzbuditi, roznítiti v nich ducha sv. Otce Benedikta, osvěžiti a rozjařiti je ku větší
ještě'čilosti a činnosti; mát úctu ke sv. patriarchovi rozšířiti a jeho ctitele k úctě hor
livější a vroucnější rozohniti.
'
Za tím účelem, tušíme, nebude čtenářům „Školy B. S. P..“ nemile, budeme-li
jím podávati každého měsíce stručný životopis některého světce z řádu sv. Benedikta
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ku poctě a oslavě sv. patriarchy; vždyt nás vybízí písmo sv.: „Chvalmež muže slavně
a otce své v pokolení jejich.“ (Sirach 44, l,) Nemůžemet pak lépe započíti, jako
životem jednoho z prvních žáků sv. Otce Benedikta, životem sv. Maura.

Sv. Maurus,
opat řádu sv. Benedikta.
svého pokojíčku, co se u jezera stalo.
Mauro, dítě, kam tě nesou nohy tvé?
kam tě vede otec tvůj Equitius? Do hor, Zavolav rychle k sobě Maura, poručil
'pravíš, na poušt ku vychování k Benediktovi. mu. pospíšiti ku. jezeru a mladíka jižjiž
Avšak stáří tvé stěží po rovině chodí. tonoucího vytáhnouti. Maurus poprosiv
a ty spěcháš na vysoké hory? Ano. Cnost sv. Otce o požehnání spěchá ku jezeru i
na temenu jest.

běží až k místu, _kam vlny Placida již
Podivným způsobem následuje Maurus byly odnesly, domnívaje se, že po pevnině
sotva dvanáctiletý sv. Otce Benedikta, že stoupá; vytáhnuv pak tonoucího za vlasy
se tento tomu až divil; v tak útlém věku ven z vody, spěchá s ním tak rychle, jak
přišel na pevninu. Teprv až přišel na
podniká mladík díla, jež v dospělémíěku
s těží se vykonávají. Přísný vedl život, pevnou půdu, vidí, že semotam. po vodě
četné proléval slzy, ne snad, aby poklesky chodil; i diví se a žasne, že vykonal,
své oplakával, an byl bez úhony, alebrž k čemu by se s vědomím snad nebyl od
aby nepravosti a nešlechetnosti, jimiž vážil. Přišed ke sv. Otci Benediktovi vy
tehdejší svět byl zaplaven, odkával, za ně 'pravoval mu, co se přihodilo. Sv. Otec
spravedlnosti Božské zadost činil.
vysvětloval mu, že to dlužno přičísti toliko
Jak veliká byla jeho horlivostvmo
rychlé jeho poslušnosti; Maurus však při
dlitbě! Než se v noci dalo znamení ku kládá zásluhu mocné modlitbě sv. Be
vstávání, již býval vzhůru bděje a odří nedikta,. tvrdě, že si nebyl nikterak vědom
kávaje napřed již mnoho a mnoho žalmův.
výkonu cnosti, a že toliko učinil, co mu
Postu byl zvláštním milovníkem a bylo porušeno. Ejhle, takové odměny
dochází dokonalá poslušnost, že Maurus
přísně ho zachovával, tak že ve svatopostní
době dvakráte toliko za týden něco málo jako druhdy sv. _Petr suchou nohou po
požíval pokrmu, méně nápoje. Spánek vodách kráčel.
hledíval stáním překonati; byl-li však
Sv. Benedikt požádán byl “z Gallie
velmi unaven, na tvrdém kamenu poněkud o řeholníky, jenž by i ve Francii zařídili
a zavedli život řeholnický podle jeho,
si odpočinul.
.
Tak bdělého, střídmého a na sebe předpisův. Dříve již Placida odeslav do
přísného učinil sv. Benedikt představeným Sicílie poslal nyní ač se skormouceným
kláštera na Monte Casino, ačkoliv tak srdcem svého nejmilejšího synáčka Maura
'mladistvý byl, a povzbuzoval jiné ku ná včele několika bratří do Gallie. Srdnatě
šledování zmužilosti a ráznosti Maurovy podstoupil poslušný Maurus s malou svou"
v životě cnostném.
bratí dalekou cestu; a aby cestou neza
Zvláště pak vynikal Maurus svou hálel, co činil? Konal zázraky: uzdravo
obdivuhodnou poslušností. Z'klášterů sv. val chromé, slepým zrak vracel, umírající,
Benedikta muselo se pro vodu choditi ba i mrtvé k životu křísil. Ubíral se do
k jednomu jezeru. Mladičký řeholník sv. dalekých krajin rozsévat símě. A,hle!
Placid poslán byv pro vodu, šel. Stalo se jedva byl zařízen klášter Glanafolium
pak, že, když nabíral, vypadla mu nádoba (Glanfeuil), ve krátké době týž světec
z rukou a on chtěje ji rychle zachytiti Maurus do 160 klášterů uvedl život podle
padl do jezera. Sv. Benedikt viděl ze řeholy _sv. Otce Benedikta.
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Toužívají lidé, aby se dostali ke !
dvoru královskému. A hle! ke skromné
komůrce Maurově docházeli králové, aby
pode jmenem bratří mezi řeholníky po
čítáni byli; čemuž“ve společnosti sv. opata
Maura a svaté jeho brati přednost dávali
před hodností i mocí královskou. Třeba
jen připomenouti krále Theodoberta &
Theodobalda, syna králeva, jehož otec.
raději si přál viděti ve škole cnosti a
bohabojnosti, u světce Maura, nežli na
stolci královském.

Zvláštním byl sv. Maurus miláčkem
chudoby. Ač ze vznešeného pocházel rodu,
nezdráhal se po skromnu oděn choditi,
ba jeho bývalo radostí záplatové míti
roucho. Mysl jeho daleka byla všech
pokladů pozemských i důstojnosti a bod—
ností. A přece francký král Karel IX.
o něm říkal: „Maurus svým breviářem
(svými modlitbami) více nabyl pokladů,
než mnozí králové mečem.“ A jak byl
sv. Maurus rodem svým roven sv. Otci
Benediktu a s ním spřízněn, podobně i ve
ctnostech a zásluhách. Maurus snažil se
všemožně svého příbuzence Benedikta do
stihnouti i zbožnosti i svatosti. Oba byli
ze vznešeného, knížecího rodu Aniciův,
oba ve mladistvém věku obětovali se Bohu,
stejní sobě přísnotou života, znamenití
konáním zázraků. Čím byl Italii sv.
Benedikt, Maurus tím byl v Gallií čili
ve Francii.
Na sklonku života bylo mu mnoho
zápasiti se zlými duchy. Jakmile zna
mení svatého .kříže učinil, uháněli bojíce

se; avšak neustále mu vyhrožovali: že
většinu z bratří ztratí, a sám že brzy
je bude smrtí následovati. Svatý muž
však ve všech pokouškách a zkušbách
důvěrně obracel se k Bohu. A tu ze
vnuknutí Božího poznal, že sice veliká
část bratří nemocemi se světa sejde, avšak
nikterak působením pekla, alebrž že pra—
cemi jsouce zmořeniřeholníci Glanafolienští
zaznamenáni jsou v nebesích jakožto před
chůdcové, jižto oznámiti mají příchod
otce svého, Maura. A skutečně se tak
stalo. Během pěti měsíců zemřelo 116
řeholníků Glanafolienských ato nejstateč
nější a nejhorlivější bratří; toliko 24 ře
holníků zůstalo na živě.
Řídiv klášter Glanafolienský přes
čtyřicet let složil svou opatskou hodnost,
i žil pak přes dvě léta soukromí jako
poustevník jediné Bohu. Rozloučiv se pak
otcovsky s celou brati odebral se za sv.
Otcem Benediktem, jehož miláčkem byl
léta 584, 15. ledna.
Zázraků, jež skrze něho a na jeho
přímluvu se udály, mnoho a mnoho stVr
zeno, tak že se divotvůrcem Gallie na
zýval.

Pod jeho jmenem utvořila sel. 1612
ve Francii kongregace čili společnost be

nediktinů, tak zvaní Maurinové,

jižto

v učeném světě velmi prosluli. Francouz
skou revolucí byli sice zrušeni; avšak
1833 obnovili spolek svůj dostavše vdie
cesi manské klášter Solésme; i rozvíjejí
odtud opět větší činnost pod ochranou'sv.
Maura.

0 mis-ionářstvi.
, ,apež Pius IX. blahé, paměti, jakož
.. ji nynější sv. Otec Lev XIII. věnovali
„s a věnuji velikou péči misionářství,
všemožně se starali a starají, aby církev
katolická dále a dále se rozšiřovala, jak
jen možná nejvíce národů v sebe zahrnula
a Kristu získala. Že tak často slýcháváme
o misionářství, o rozšiřování_církve kato

lické, bude bezpochyby všem milo, když
něco bližšího o všem tom se zdovědí,
pročež v následujících číslech „Školy“
semo tamo něco o tom propovíme. Tento
kráte něco o misionářích samých.
Než se kdo stane misionářem, musí
na něho vyučen býti. — Jest více tako
vých škol a ústavů, kdežto ti, kdož misio

náři chtějí býti,

vychováni a vzdělání

vrátili ——do široširého světa. Opouští vše,

co jim drahého: opouští svou vlast, své
známé drahé a milé a to proto, aby vše
možné'úkory—lidské snášeli a trpělif
šiřování víry.“ Pod slovem tímto vyrozu—
_Nemožno všechny' vyčítati a vypo
mívá se více oddělení, více ústavů, kteříž věděti útrapy, kteréž jim zakoušeti jest:
v Římě na španělském náměstí umístněny Jeden se plaví přes moře do Afriky; zde
jsou — jest to celé náměstí.
po poušti se potuluje a jde lesy, horami
Zde jsou jinochové a mládenci ze a dolinami — písek je mu za lůžko,
všech zemí, mládenci & jinochové všech smrdutá voda nápojem, lecjaké bídné
národů, aby se vychovali na kněze, a pak ovoce pokrmem ; _hledá— hledá, až konečně
ku pohanským národům se vydali a jim po hrozných útrapách přijde k tlupě —
hlásali Krista ukřižovaného. Všechny ná divochů'; laskavě se k nim chová, ale ti
rody světa celého zde své chovance mají. ho nelaskavě přijímají: jedni před ním
Zde člověk sezná, že církev svatá jest utíkají; jiní příkoří mu činí, mnohdy hned
životu konec učiní! To však neodstraší
všeobecná, že ona zaujímá všechny národy;
tam se sejdou vyznávači všech zemí a jeho soudruha, misionáře druhého, kterýž
všech národův: tam studuje mouřenín všemožně se vynasnažuje, aby seznal řeč
vedle amerikána; tam evropan rozmlouvá a mravy těchto divochů, &.aby je takto
o svatém náboženství se čiňanem; afrikán Kristu získal. — Jiný ubírá se do Asie.
tam vykládá smysl toho kterého místa Přeplaziv'zde hory, kterýchž posud neviděl,
z písma svatého australiánovi; tam laskavě snášeti zde "musí horko, o kterém ani
objímá běloch černocha, jehož rodičové zdání neměl; plaviti se musí často po
ještě si pochutnávali na mase bílých.
řekách, kdežto každým okamžikem nebez
Zde všemu tomu se učí, čemu se pečenství života mu hrozí; bojovati zde
v našich latinských školách vyučuje; stu musí s divokou zvěří, — a dojde-li někde
dují též filosofii a bohosloví, pak rozmanité k nějakému obydlí lidskému, tu odehnán
řeči. -— Mají zde knihovnu, katechismy,
bývá, ani nápoje, ani pokrmu; ani pří
mluvnice a slovníky všech řečí známých;
střeší mu poskytnouti nechtějí. — Jiný
jest“ zde tiskárna, kdež se tisknou knihy ubírá se do Australie, a zde prolízá močály,
ve 250 řečích.
bařiny a lesy, kde ještě noha lidská
Chovanci nosí černou kleriku s čer _nekráčela; musí si vyhledati teprvé lidi,
venými knoíiíky a červenýmpásem, kterýžto přiučovati se jejich řeči a zvykům, učiti
červený pás ustavičně je upamatovati má, _je stavěti atd., a pak teprvé Krista
že hotovi býti musí, život svůj za víru Ježíše jim hlásati. — Opět jiný ubírá se
obětovati.
'
do severních končin amerických: zde pod
Zde takto vycvičí se pro povolání. sněhem vyhledává příbytky lidské; boje
své, naučí se některým důležitým a hlav podstupovati musí s medvědem; vycházeti
ním předmětům, — řemeslům, '— a když musí na lov, aby hlady nezemřel; usilo
hotovi jsou, vykáže se jim země, kamž vati musí; aby ulovil soba, a=takto kůží
se odebrati _mají, — rozloučí se co nej jeho před krutou zimou se zachránil.
srdečněji (neb na této .zemi víckrát se ne
Zkrátka, není lidské bídy a obtíže,“
sejdou), dojdou ku hrobům svatýčh apo které by misionář zažíti nemusil: on při
štolů Petra a Pavla, prvních misionářův náší srdce, které by všechny oblažiti
a hlasatelův víry naší, zde milosti si vy chtělo, a nenachází než odpor; 'on ujímá
prosí, dojdou sobě kpapeži pro požehnání, se člověka, kterýmž každý opovrhuje -—
a pak odejdou, — aby se víckrát nena ano on z divocha učiniti musí „člověka“.

bývají; nejznamenitější taký ústav jest
v Římě, jenž se jmenuje „propaganda
fidei“ _ čili v naší řeči „ústav .k roz
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A pak-li se mu podaří, získati nějakou | aby je nečemu přiučil, — je osvětě &
osadu,jakých teprv obtíží podstoupiti musí ! osvícenosti, kterou ustavičně vychvalují,
——Častokráte některý den jíti musí, než přístupnými a chtivými učinil; — aby je
lidskému životu přivykl: toho jen ten
se ku svým ovečkám dostane.
Dlouho by třeba bylo mluviti, než dokáže, kdož víru má! — Vším opovr
by člověk něco o misionářích vypověděl. hnouti, vše opustiti a vydati se do šíro
Zajisté jsou to mužové ctihodní -— uzná širého světa a zde všechny bídy astrasti,
vají to i ti, kteří nejsou naší víry, i oni lopoty a boje snášeti, — pravou vzdě
jednu chválu hlásají —. misionářům! lanost rozšiřovatí, a za to jen zneuznánu
Misionáři rozšiřují tu pravou osvětu; na býti a smrt podstoupiti ——toho dovede
nich lze se přesvědčiti, jest-li pravdou, jen ten, kdož víru má — kteráž stojí
co se namluví nepřátelé naši, že církev u člověka v nebezpečenství jako rádce,
v boji jako strážce, v nemocí jako sestra
římsko—katolická je tmářem. — Nedočetl
jsem se, — a zajisté i nikdo z Vás se milosrdná — a ve smrti naň hledí jako
nedočetl a nikdy se nedočte .— že by anděl radostí nebeskou. — Misionářem
některý z dotčených nepřátel našich vydal býti, toho dovede jen ten, kdož pravým
se na cestu k těm rozmanitým divochům, synem církve katolické!
(Pokračování)
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(Úvod řehole sv. Ben,)

Když za starých časů byly ještě

v hlubokých lesích naší vlasti poustevny
a v nich zbožní poustevníci, kteří vzda
lujíce se světa v pokoře a kajícnosti život
svůj trávili, přicházívali k nim okoliční
obyvatelé na poradu v důležitých věcích,
%
HŠ"/ý (53%1
ní,a nezřídka sešli se v celých houfcích u
% jejich pousteven a naslouchali moudrým
, —ití
jich radám a naučením. Vid jak to mu
jáselo býti rozkošno, když za krásného
\“ letního odpoledne staří, mladí venkované
sesli se u poustevny k. p. sv. Gunthera,
Éaneb cth. Juríka, sv. Ivana a zbožný
'1 w'?stařeček jim rozkládal sv. pravdy, jim
radil, je těšil a o lepší budoucnosti —
aspoň tam v nebesích ujišťoval. Škoda že již těch poustevníků není, škoda těch
upřímných, otcovských rádců! Avšak já vím o takovém upřímném rádci a

%
r'

\

77

\

\

,f-I!

*“

'

. [Jj—

Í

utěšiteli; připrav mu jen poustevnu, či jdi jen sám k poustevně, do samoty, vzdal
se světského hluku a brzo zaslechneš milý hlas přítele, pomocníka a\ učitele. J estit
to náš milý Spasitel, ten lékař .všech lékařů, rádce všech rádců; nachyl jen své
ucho a otevři srdce Jeho radám-:
1. Můj Bože, říkala jedna svatá duše,

práce. kterou jsem zanechal, abych mohl
sledovati obraz mlhavý, jenž se objevil
před mým duchem.
,
Osm dní po tom opakovalo\se to samé,
dobrý skutek k potěšení mého srdce. trochu se prodloužilo; . . . předhůzky svě
2. Činí-li zvyk Svaté, činí i zatracené, domí byvše utlačovány utichly.
.
Po Osmi dnech . _. . běda! dost . . .
zajisté poznenáhla se spasíme a pozne-'
náhla se zatracujeme a přijdouce k bráně každý může'příběh tento dokončiti . . .
slávy, nebo záhuby překvapeni vykřikneme :. Praktické upotřebení těchto myšlenek
Tož již? Začátek odchýlení lze sotva spo jest snadno.
3. Četl jsem, vypravuje jistý spi
zorovati; jest to sněžinka, která padnouc
k zemi zdá se rozplynouti, ale padnouc sovatel, že jednoho dne přišla do nebe
na jiné paběrky sněhu roste a vytvoří dušička zcela neznámá, an-ižby' byla vyko
balvan, jenž s to jest nás rozdrtiti.
nala veliký čin, aniž vycedila slzí, utrpěla
O! kdybych od spáchaného těžkého neštěstí, aniž co obzvláštního byla učinila.
hříchu pokusil se pátrati po žádosti, _ Dobrotivý Bůh jí dal místo velmi slavné
a v shromáždění svatých povstalo veliké
z které čin pošel — po myšlence, která
porodila žádost, po příležitosti, z které podivení.
Zraky všech obrátily se k anděli
“povstala myšlenka, _viděl bych skoro méně
nežli nic — věc některou jen s tíží vidi strážci, který tuto duši v životě byl řídil;
telnou: dvousmyslné Slovo, které jsem anděl poklonil se před Bohem, obdržel
slyšel a kterému jsem se zasmál; ne povolení k mluvení ke dvoru nebeskému
potřebné vysvětlení, kterého jsem z pouhé a od jeho rtů zavzněly, zvukemněžnějším
zvědavosti hledal; — všetečný pohled, nežli by jej vydaly křídla motýla, tato
který mé svědomí mně zapovídalo, a který slova, jež celé nebe slyšelo:
jsem učinil, ani nevím proč — modlitbu
„Tato duše brala vždy ráda svůj podíl
zanedbanou z nechuti a na místo které“ “na světle, stínu a prachu, a ničemu se
jsem něco činil, co se mi líbilo; trošinku neprotivila nikdy, co neuráželo Boha.“

dej mi každodenně trochu práce k za
městnání
mé obrazotvornosti , trochu
utrpení
k posvěcení_méduše, nějaký

Marianská poutní místa.
š B. Spasitel umíraje na kříži odporučil nás, v osobě sv. Jana, za syny své
milé mateří, dal nám Pannu Marii za matku a tato Panna mocná, Panna věrná
plní až dosud úlohu pečlivé matky ke všem věřícím křesťanům, chrání nás ve
všech nebezpečenstvích těla i duše aHospodip koná nesčíslné zázraky na Její přímluvu,
aby jen nebyli ve své naději zklamáni ti, jenž se k ní důvěrně utíkají. Mezi nej
hlavnější ale, abych tak řekl, pomníky té mateřské lásky Bohorodičky ke všem její

ctitelům dlužnopočítatipředevšímMarianská

poutní

místa.

Mezi křest. národy světa, kteří se honosí takovými milostnými místy, jest
zajisté ne v poslední řadě náš národ čecho-slovanský, který si vyzískal i_příjmí
národa „mariánského“, & proto bude to našim čtenářům zajisté milo, podáme-li
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o jednotlivých poutních místech bližší zprávu, o jejich vzniku, rozkvětu a 0 min
lostech tam dosažených.
Počnime s místem nyní sice ze západní Moravy méně navštěvovaným, avšak
prastarým a o zachování sv. víry navMoravě mnoho zasloužilým.

S t i p a.

Poloha. Na nevelké vysočiněsevero
východně od Zlína, blíže Kostelce u Fry
štáku, uprostřed nedalekých lesů stojí
velebný, prostranný chrám Páně ku poctě
Narození P. Marie, který ročně od tisícero
poutníků z Moravy a ze Slovenska navštěvo
ván bývá. Jak chrám Páně nyní umístěn
a upraven jest, vyhovuje takřka úplně
potřebám a přáním zbožného lidu, jsa
uvnitř čistotný a ve všem k pobožnosti po
vzbuzující a venku maje veliké prostran
ství, kde i sebe větší zástupy se rozložiti
mohou. Nedaleko odtud strmí z lesa zří
ceniny starého hradu Lukovského a z po
blízké obory kyne nám přívětivý letohrad
hrabat. ze Seilern—ů, k němuž cesta 0de
bena jest sochami sv. Floriana, sv. Igna—
cia z L., sv. Alžběty král., sv. Jana Ne
pomuckého, sv. Antonína Pad. a Anděla
Strážce, a ve vzdálenosti asi 100 kroků
stojí Boží muka, již z hluboké úcty
k utrpení Páně dal hrabě Jan Bedř. Min
kvic vystavět — samá to pro poutníka
přemilá znamení, že jest tu Matka Boží
mezi svými ctiteli a zbožný katolík že
přichází me ' své.
Vždyck to však takto, milý čtenáři,

listin z r. 1390, aneb z nápisu a erbu
Sternbergů z r. 1464 na monstranci kostelu
Štípskému darované, která ještě okolo
r. 1808 na faře Fryštácké se nacházela.
O vysokém stáří kostela svědčí také tři
listiny z r. 1384, 1389 a 1393, které
při bourání ho r. 1782'nalezeny byly.
Ještě r. 1516 byl ten starý Štípský

kostel farním,

v nastalých bouřích ale

ztratil své kněze a již r. 1530 byl jako
filiální přidělen kostelu Fryštáckému a
polnosti a ostatní zevnější majetek jemu
od dřívějších ctitelů darovaný pobrala si
vrchnost.“ Nicméně však neodvážila se
žádná svatokrádežná ruka také na skvosty
.a okrasy věnované samé sošce Bohorodičky
a lid nepřestal sem putovati, zejmena
o slavnosti Narození Panny Marie. Ducho
venstvo Fryštácké zastávalo zde, jak jen
mu možno bylo, po celou dobu osiření
Štípy svědomitě služby Boží, netoliko na

slavnosti Mariánské, nýbrž i v .obyčejné
neděle; a za to dostával kněz, který ty
služby B. odbýval, 7 česk. grošů na oběd.
Tak to bylo až k roku 1616, kdy první
základní “kámen k novému nynějšímu
chrámu P. položen byl.
Stavba nové svatyně. Tehdá byla
nebylo; nynější chrám, tak jak jest,
stojí teprv od r. 1762 a socha Matky majetnicí panství Lukovského jistá paní
Boží Štípské jest podle podání již z 11. Lukrecia Nekešova z Landeku, poslední
neb 12. století. Kde byla tedy dříve?
to ratolest druhdy slavného a mocného
Stará svatyně. Nedaleko od nynějšího rodu, která po smrti svého prvního man
chrámu P., uprostřed na. hřbitově jest žele A. Prusinovského z Vičkova, aby po
hrobka nynějších majitelů panství Lukov její smrti nepřipadly statky její nekato—
ského, hrabat ze Seilernů, a na tom lickým dědicům, pojala za druhého manžela
samém místě byl prvotný Marian slovutného Albrechta Vác. Waldsteina,
ský farní kostel, v němž za starých pozdějšího vévodu Fridlandského, a když
dob byli. také pochováváni členové slavné pak brzo, hned r. 1614 v 2. roku svého
tenkrát rodinyStern b ergů, kteříMatky manželství zemřela, nemajíc žádných dětí,
Boží Štípské byli vroucní ctitelé a mnoho zanechala všechny své statky Albrechtovi
skvostných darů jejímu chrámu věnovali, s tou však podmínkou, abyvvystavěl ve
jak to také vysvítá k. př. z nadacích Štípě nový chrám P. a u něho klášter
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založila slušně jej nadal. Tato šlechetná a 11. hod.), povzbuzovali se jeho svatým
Lukrecia, jak byla v životě pravou hrdinštvím, modlili se s ním a prozpě
šlechtičnou tak zůstala i po smrti, ve vovali chválu Boží a ítěšili se vespolek.
svých odkazech: Ona chtěla křest. lidu, Po smrti sv. Jana byli naši 3 kartuziani
svým poddaným v trudných dobách ka z vazby sice prozatím propuštěni, avšak
círské neplechy a ustavičných rozbrojů, ještě téhož roku v srpnu opět ze Štípy
živě na oči postaviti, kde ve všech po vyhnáni, načež nalezli v Holešově upána
Ladislava Popele z Lobkovic útulek po
třebách bezpečné pomoci dosáhneme,
chtěla Matce Boží důstojný stánek zbu celý rok.
dovati a jí takto snad ještě více nakloniti,
Ty pohromy a ustavičně pronásledo
aby moravský lid obhájila proti bludu a vání, které katoličtí kněží, zejmena ale
válečným pohromám.
řeholníci museli od revolucionářských
Hrabě Waldštein byl by rád ihned kacířů Pikarditů na Moravě snášeti, a
splnil přání své manželkya proto vyje snad i" ostatní rozbroje v zemi pohnuly
dnával s rozličnými kláštery a nabízel Waldšteina, že všechny své statky na
jím ten nově zamýšlený v. Štípě, až Moravě poprodal a tělesné pozůstatky
konečně as po 3 letech odhodlali se 00. zbožné své„choti Lukrecie r. 1625 2. srpna
Kartusiani z Údolí Josafat u Olomouce ze, Štípy odvezl na své panství do Jičína
toto nabídnut-í přijmouti a poslali r. 1616 v Čechách, kde na blízku“ vystavěl a za—
P. Fišera do Štípy, aby stavbě kostela a ložil klášter kartuziánů, klášter „Valdický“
kláštera dohlížel a jí řídil, jemuž příštího — nyní státní vězení —_-aby tak aspoň
roku ještě 3 jiní následovali, a prozatím z části splnil poslední vůli Lukrecie. Ejhle
u starého kostela jako v poustevnách jak svatou byla našim předkům poslední
_
bydleli. Hrabě Waldštein odevzdav řádu vůle zemřelých!
kartuzianskému budoucí klášter a kostel
Za takových poměrů byla ovšem
stvrdil to listinou ze dne 1. května1617
stavba nového kostela,. která sotva po
a nešetřil pak ni výloh ni práce, aby jen
klenutí dostoupla, zastavena a po celých
započaté dílo brzo a důstojno Matce Boží 127 let všem nehodám „počasí v dranci
vystavěno bylo, povolal stavitele a umělce vydána, až konečně r. 1743 zbožná ovdov.
ze Vlach a dal jim rozkazy, aby co nej paní hrab. z Rotálů, jíž od 1710—1724
pilněj a nejdokonalej pracovali, aby poslední Lukov patřil, na ozdobu starého kostela
vůle zbožné Lukrecie v celé míře se Štípského 2000 z1._odporučila, které však
splnila-Avšak Pán Bůh usoudil to jinak: Fryštácký “farář P. J. Straka raději
nového.
náboženské rozepře zachvátily bohužel věnoval dostavění kostela
i kraj Holešovský a okolí Lukovské, od Jeho nástupce však, J. Schubert do
bojníci byvše brzo upozorněni na zbožné konal pomocí mnohých dobrodinců toto
mnichy kartuziany ve Štípě, dali 3 z nich dílo, tak že r. 1762 29. září nový chrám
v zámínce jakéhosi politického spiknutí (!) P. děkan Holešovský Kraus požehnal
do Olomouce přivléci, kde je“ i do žaláře

uvrhli.

Jak

se podivili tito ustrašení

a_r. 1765 7. července Olomoucký biskup
J. hrabě ze Scherfenbergů slavně za—

řeholníci, uzřevši v témž žaláři uvězněna

světil ku poctě Narození

ztýraného sv. knězeJana Sarkandra,
faráře Holešovského, jehož kataně z roz
kazu kacířských nepřátel a odbujníků

Marie,
když před tím .30. září 1764
zázračná socha Matky „Boží ze starého
kostela sem již byl přenešena.

Panny

Pikarditů právě byli na smrt mučili.
I sdíleli s ním žalář v Olomouci až
do jeho smrti (17. března 1630 mezi 10.

Toto přenešcni dělo se.—se slávou
dosud nevídanou: Olomoucký biskupský
generální vikář Leopold hrabě Podstatský
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sloužil slavnou mši svatou a. 4 děkani
(Uher. Brodský, Holešovský, Králický a
Vyzovický) nesli sochu Panny Marie u
přítomnosti 36 jiných kněží a nesčíslného
množství věřícího lidu, jenž z půl Moravy
sem byli přichvátali.
Při této příležitosti ukázal Bůh před
zrakoma všech zástupů, jak je mu pří
jemna oslava Panny Marie. U přenášení
sochy a mezi slavnou mší svatou, když
slunce nejvýše stálo a nebo bylo jasné
jako rybí oko, ukázala se blízko samého
slunce jasně zářící hvězda, což všichni
přítomní viděli a duchovní a vznešenější
osoby stavu světského ve zvláštní listině
opatřené svými podpisy atd. slavně stvra
dili; ostatní však poutníci vypravovali
o tom svým dětem, a tak se dochovala
památka toho zázraku až do dneška v živé
paměti.

_

Jak vypadá milostná soška Panny
Marie? Sošku P. Marie, před kterou zajisté
již v pradávných časech kterýsi sbožný
ctitel Matky Boží mnoho se modlil za
sebe a za celou vlast, ku které po víc
než 7. set let putovala celá vých. polovice
Moravy a Slovensko a v potřebách těla
i duše útěchy & pomoci Z\a nalezala, —

zejmena ale od bludu očistěna
byla a v pravé víře utvrzena, tuto
milostnou sošku postavili u veliké úctě
na hlavní oltář nového kostela do schránky
velmi ozdobně dělané a se všech stran
zasklené. Soška sama jestz lípového dřeva
as 3 stř. vysoká„ Matka Boží drží 'na
levém loktu Ježíška a v pravé ruce žezlo.

Hlava' jak Matky Boží tak i Ježíška jest
okrášlena pozlacenou stříbrnou září a po
dobnými korunami, ozdobenými brillanty
a českými drahokamy; šat obou jest ze
vzácné látky prošívané zlatými, hvězdic
kami a ověšený mnohými skvosty ze
vděčnosti za vyslyšení modliteb. Za starých
dob, ještě. r._ 1672, měla soška mimo
2 stříbrných korun a stříbrné tabulky ozdobu

z koralů i těžký zlatý řetíz; z posledních
let ale najdeš tu mnohé dary, stříbrné
ručky, nohy atp. na poděkování za dosáhlé
zdraví a vysvobození, z nesnází.

Ostatni děje starého i nového
chrámu Páně. Starý chrám Páně byl
z nařízení vlády r. 1782 majiteli statku
Luk. hraběti Seilernu ve prospěch nábož.
fondu jako stavební material prodán, a
pozděj rozbořen, při které příležitosti ve
zdi presbyteria nalezeny ony svrchu zmí
něné listiny z r. 1384, 1389 a 1392 je
dnající o udělení vyššího posvěceníjistému
Janu Adelovi z Tišnovic, a na jeho místě
vystavena klenutá hrobka rodiny hrabat
Seilern-ů.
Vedle nového chrámu Páně byla
r. 1760 zbudována u přízemí fara a
r. 1822 dopravena na 1 patro spolu
s větším domem, který hrabě Jan Seiler-n
určil pro redemptoristy, jichž dosazení
sem ale bohužel se nedocílilo. Od té doby
byla duchovní správa zastávána od jednoho
kněze fary Fryštácké, až do r. 1784, kdy byla
tato expositura povýšena na samostatnou lo

kaliia1834na samostatnou faru. Vedle
ní jest ustavena z bývalé poustevny ka
plánka a od r. 1774 živnost její dosti
zabezpečena.*)
Štípa musí se nyní“ vřaditi mezi
nejlíp zařízená a nejvhodněj uspořádaná
poutní místa a průvody každým rokem
se množící jsou živými doklady, jak si
náš lid toho dobrodiní všímá a jak umí
čerpati ze zdroje milosti, když přístup
k němu není zamezen. Náš lid nemá.
sice ve zvyku, mnoho do světa rozhlašovati,
když byl od Pána Boha na přímluvu
Matky Boží ve svých prosbáeh vyslyšen,
on jeví svou vděčnost více tichým, vždy
vroucnějším přílnutím k Panně Marii a
častějším navštěvováním toho místa mi
losti, kde mu bylo spomoženo; že ale
právě Štípa jest takovým milostným
místem, to dosvědčují mimo jiné i ty

..:) Confer P. Řehoře Volný-ho „Die kirch. Topografie“ a listiny tam uvedené. Ve zvláštním

otisku přidány dva nákresy:

starý, dřevěnýkostel a nynější nový.
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Kýž by i ostatní poutní místa na
dárky věnované '
co má a ten Moravě, zejmena ona historicky tak -zna—
menitá a ku kterým náš lid ač osiřelým
voskovou, která
zkoumá srdce, a odstrkovaným přece s neoblomnou věr
větší má ceny než hromady zlataastřibra
ností putuje, brzo našla upřímné a stálé
od boháčů tohoto světa z pouhé schlouby strážce ke cti Nebeskrálovny & k duchov.
prospěchu vlasti !
tu onde věnované,

„hojné, třebas méně drahé
Matce Boží, Každý dá
chudák třeba jen svíčičku
ale v očích Božích, jenž

Děvečkám služebným.

(%
|_

na všech cestách

tvého života._ Popros

!

Matku 'Boží, aby ti byla matkou, neb
l_wčetla, jsem
ale o již
nás vděvečkách
posavad
%!?th
„Škola“
'.
málo, a přece
námrozmilé
lecjakého
na nyní opustiti musíš matku svou, popros
učení a napomenutí více třeba, než jiným.
Měla jsem velmi nábožnou a bohabojnou
kmotru, která mne jako zřetelnici v oku
opatrovala. Když jsem odešla na službu,
tu již se mnou nemohla bývati & mně
ústně napomínati a poučovati. Nechtěla a
nemohla zapomenouti na svou povinnost,
kterou na. sebe jako má kmotra převzala, '
a proto překrásná mi psávala psaní, která
velmi mnoho poučného obsahují.
Myslím, že se mnohé děvečce zavděčím,
když psaní uveřej'ním.
' Psaní na mou Notburgu.

.

I. ps aní.

„Rozmilá Notburgo!
Sotva tomu rok, co jsem o sv. Duchu
Tobě byla za kmotru. Vroucnějsem tenkráte
Ducha .sv. prosila, aby udělil milosti srdci
tvému, aby ono takto milostí svatého
biřmování,požehnáním biskupovým a láskou
Boží posilněno bylo, abys takto dobrý
'boj bojovala, pevně víru svou-vyznávala
'a ji též zachovávala. Zároveň jsem ten
kráte přislíbila, že jako druhá matka nad
tvou duší hodlám bdíti, aby nepřišla
k úrazu.

též patronku svou a zároveň patronku
služebných, sv. Notburgu, aby za tě oro
dovala.
Než ale odejdeš z domu otcovského,
nezapomeň vroucně Pánu Bohu poděko
vati za všechno, což ti vdomě otcovském
udělil. Nepřekroč prahu domu otcovského,
dokud rodičů svých neodprosíš. Poklekni
na kolena s'vá a popros j o svaté po-"Z
žehnání, neb požehnání ro'-1čů' bude “ti

velikou útěchou a posilou na cestě, kterou
..nastupuješ. Poděkuj jim za všechno, za
každé laskavé napomenutí a příslib jim,

že jim radost působiti' chceš dobrým
phováním. Rozluč se se_ svými bratry,
sestrami a známými. To je to nejhlav
nější, co učiniti máš, tak se nejlépe na
službu

při—pravíš. A pak jdi

s Pánem

Bohem, s pevnou vůlí a opravdovým
předsevzetím, že svědomitě plniti budeš,
což Pán Bůh žádá od tebe.
_ rŽe nový život

začneš a v mnoho

věcech poučena býti musíš, budu Ti jakožto
Tvá tebe vřele milující kmotra často
psávati.
'
Ve psaních svých všechny povinnosti-,
Nyní nastává Tobě předůležitá chvíle ; všechny ctnosti stavu tvého tobě na pamět
máš odejíti do světa, abys sama sobě výživy uváděti budu, abys takto seznala, co činiti a
hledala a možno-lii rodičepodporovala; máš čeho se varovati máš, abys časné ivěčné
jíti na službu. Předůležitý to krok, mnoho spásy došla.
třeba k němu milosti; Pán Bůh ti jí dá,
Věř mi, milá Notburgo, že jen tvé
jen Ho o ni požádej. Dojdi ke sv. zpo— dobro chci! Zatím s Pánem Bohem!
Tvá věrná kmotra
vědi a ke sv. přijímání a tu hodně vroucně
popros Jeho Velebnost, aby tě doprovázel

'

Josefa“

„Mnozí také

„Člověka

.

obyčejnělzejest

z těch, kteří

poznati dle

byli všetečny'ch

věcí

'

hleděli ,

knih, které čítá,

jako podle

snesli knihy a,

“společnosti,

spálili je přede

s kterou bývá;

všemi ; a spo—

neboťjest jistá

četše cenu,

společnost?knih

jejich, shledali

" Í, jako jest spo
lečnostlidí.“

padesáte tisíců
peněz.“

(Smiles „( )
společnosti.“)

Škt. ap. 19, 13.

“9
_.ezč

O špatných knihách.

ikdy snad nebyly tak hojně ve světě
6 "*“rozšířeny knihy a. noviny podvracující
sežere víru a křesťanský mrav, jako právě
za našich dnů; zajisté ale také hrozí celé
společnosti, takto ducha křesťanského
sproštěné, dnové zlí, jak-si jich jen z první
francouzské revoluce a Pařížské komúny
představiti můžeme.
Má-li. se ale zabrániti tomu hrozící-mu
nebezpečí, ve kterém nejvíce trpí poněkud
majetný a 11 občanů (dobrých) vážený,
/ambra;

C

Jak čteš Luk. 26.

otravnými spisy, které náruživostem jen
lichotí a je popouzí, musí nezřídka teprv

se vzbuditi-chut ku čtení spisů
dobrých,

což ovšem ne tak lehko, ana

dobrá. kniha zlým náruživostem nelichotí,
nobrž je kára.
"
Nicméně však není to žádnou—ne
možností, rozšířiti hojně dobré čtení, čehož
důkazem jsou skvělé výsledky přičinění
mnohých našich přátel; má-li ale při
slušného ovoce nésti práce jedněch, nesmí

třeba spfojenými silami na místo
spi—s'ůšpatných

býti osamotnělou, musí nalézti násle
aneb nic ku vzdělání dovníků v celém kraji.

ducha a srdce nepřispívajících šířiti spisy
rozhodně dobré, v katol. duchu sepsané.
“Mezi čtenáři, namnoze již nakaženými

Pročež nešetřme ani přemlouvání ani
výloh na rozšíření dobrého katolického
čtení, budme vytrval-i a brzo uzřimeu

__24__
čtenářů výsledek své snahy, že se odvrátí !

Kdo najednou

od dryáčnickýchspisů, jež jejich chtíčům ' určité splátky

si koupí, neb na

si objedná kněh za

tak lichotily, a zavrhnou je a spálí, jako 5 zl., sleví se mu 10%, kdo za 10 zl.,
druhdy Efesští na radu sv. Pavla.
! sleví se 200/0, kdo za 15 zl., 33'I30/o,

Za knihy všehorozšířeníhodné,kteréž kdo k úplnému zařízení své bibli
by právěty přečetnéznemiavňující romány , otéky všechny knihy ze „Zábavné
měly zatlačiti,jsou vesměsuznány knihy , bibliotéky“
si objedná, slevuje

vydanév„Zábavnébibliotéce“aproto

: se mu 500/0 čili

polovice krámské

slevujeme při jich odebrání následující: ' ceny.

Milodary B. Srdce Páně.
Dobrý

obraz jest prý čitelnější nežli kterákoli

kniha světa. Kniha obsahuje jen písmena, tako

véto figurky, které vlastně nic jiného _nejsou,
než co ty z nich si uděláš, než jak je nazveš;

obraz ale, ten hned na první okamžik mluví
ke všem lidem, více méně zřetelně, podle toho
jak má kdo bystrý zrak. Podle toho jsem ti,
milý čtenáři, postavil hned do toho „dej“ obraz
samého Krista Pána s houfcem neduživců,
abys hned na první pohled se dovtípil, o čem
"bude celý ten odstavec jednati. Ještě více
ale, milý brachu; co jsem tu povídal o obrazu

a písmenách, to platí i o poměru skutků
k pouhým slovům. Mluv si třeba celý
den o výhodě zbožného, Bohu oddaného života
a o pravdě přislíbení Spasitelova, že očkoli Jej

prositi budeme v pevné důvěře,*) že nám
dá, mluv si třebado ochraptění, — nic platno, málo kdo ti uvěří. Ukaž jim ale na nepo
píratelných událostech, že starý Pán Bůh ještě žije, tu počne ten a onen napřed po
chybovati, že by to mohlo nebýti pravdou, co Kristus Pán slíbil, jiný sklíčen jsa
dlouhým, nezhojitelným neduhem, pomyslí si, že by mu to nemohlo škoditi, kdyby
vzal útočiště u Krista Pána — bez toho juž mu žádný pomoci nemůže a tonoucí
chytá se i břitvy —- a tak počíná-doufati, počíná svou modlitbu „organisovati,“ sebe
sama. pořádati, přikázaní Božích si všímati a s Ním jaksi v přátelské poměry při
cházeti ——počíná se napravovati a nezřídka, vytrvá-li, nad očekávání bývá od Pána
Boha milostmi obdarován. — A to chtějí ta naše vypravování o obdržených milostech,
to mají docíliti ty „Milodary B. Srdce P,“ proto jest slnšno vypravovati o skutcích
Božích, aby Jeho jmeno bylo ve všem zvelebeno a duše lidské Jej vždy více poznávaly.

Psáno nám:

Z farnosti Klimkovské. Jak mocná
jest přímluva nejbl. P. Marie, jak veliká
jest Její láska k hříšníkům, dosvědčiti
májí opět tyto řádky: V mém sousedství
žil muž chudobný ale opilství velice oddaný. Tento upadl před nedávnem do

'

: aby se dal zaopatřit, nebot ji znepokojo
; valy ty těžké oddechy jeho; avšak napo
' mínání její i domácích bylo marné, ne
mocný nechtěl o zaopatření nic slyšeti.
Vždyť za zdravých dnůz pobožnosti si
? jen úsměšky tropil! I já se o tom brzy

“těžké nemoci.

Jeho manželka, již mnohá ! dozvěděla i spěchala jsem a dle sil se
leta churavá, napomínala nyní svého muže,' namahala, abych jej k zaopatření povzbu
*) Pevnou důvěru ke Spasiteli nemůž ale žádný nekající hříšník míti, at si dělá co chce.
Proto také ve světě tak málo důvěry v Boha, protože mnoho nekajících hříšníků!
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dila, ale ani má slova nedotkla se srdce
jeho. Představovala jsem jemu, jak veliké
'jest milosrdenství Boží, že Bůh jen pro
hříšníky na zem sestoupil; domlouvala
jsem jemu, jak by zatracenci rádi byli,
kdyby jim jen na hodinu popřáno bylo
pokání činiti, a on že milost tuto od

stikuje; předkládalajsem mu rány Krista
Pána, aby k nim vzal útočiště své; ale
slova má neroztála ledové srdce. On jen
na pravo a na levo se obracel a vždy
stejně odpovídal: „Žádného jsem neokrad
aniž koho zabil.“ I šla jsem smutna
domů a tu jsem si pomyslela: „Nejsi
hodná té milosti, aby tvá slova měla tak
spasitelný účinek.“ V těchto myšlenkách
zabrána, napadlo mi, že nám v čas má
jové pobožnosti příklady o zázračném
obrácení zatvrzelých hříšníků na přímluvu
P M. povídány byly. Proto jsem hned
vybídla svou přítelkyní ke společné mod
litbě a rozžehnuvši lampičku před obrazem
P. M., u kteréhož jsem již tak mnohé
úlevy a útěchy v trudných chvilkách
nalezla, klekla jsem i modlila se růženec
k Panně Marii a i jiné své modlitby za
toho nemocného jsem obětovala! V noci
se nemoc přitížila a domácí se domnívali,
že každý těžký oddech snadno bude jeho
posledním. Avšak nestalo se tak! Ráno
navštívím nemocného, a hleon sám praví,
že by rád byl zaopatřen. I byltě kněz
s Nejsvětějším přivolán a nemocný s usl
zenýmr očima a podivuhodným pohnutím
vyzpovídav se přijal Tělo Páně. O zajisté
splesali andělé nad divadlem tímto! Ale
jaká to změna! nemocný napotom sám
povzbuzoval manželku ke společnému
modlení se sv. růžence. Nemoc ustoupila,
on vyzdravěl a po prvé kráčel na slavnost
růžencové P. M. do chrámu Páně, aby
tu Bohu i Jeho nejsv. Matce díky vzdal
za uzdravení duše itěla! Nyní vede život
jiný, zivot spořádaný Tisíceié díky tedy
Tobě za to o nejbl. P. Maria, Ty útočiště
kajících hříšníků!
J. S.
Z Valašsku. Nejsvětějšímu a nej
sladšímu Srdci Páně a blahoslavené Matce
Lúrdské a Hostýnské budiž čest a chvála
nekonečná vzdána za dvě milosti, jimiž
dólepsaný obdařen byl. Slova má nehoduá
at slouží k provzbuzenía roznicení důvěry
skálopevné v nejsvětější Srdce Ježíše a

vMatku Lúrdskoua Hostýnskou. T. B.

: Rozstonala se mně matka. Ve své
úzkosti utekla jsem se k B. Srdci P. a
prosila jsem, aby mou matičku aspoň na
čas ještě pozdravila, a prosila jsem i sv.
Filumenu o její přímluvu a slíbila jsem,

uveřejniti ve „SkoleB ..S P.“ vyslyšení
mé pr.osby A hle! matka se uzdravila,
ačkoli sám pan doktor pochyboval. Splňujíc
tímto svůj slib vzdávám nejvřelejší díky
i B. Srdci P. Ježíše, i Panně Marii isv.
Filuméně.
M. V.

Z Hnojic u Stramberku děkují B.
Srdci J., P. M. a sv. Josefu, v delším
dopisu, že vyslyšení byli v prosbě 0 do
brého pastýře, hodného nástupce svého
předchůdce, jenž 18. března m. r. tento
svět opustil, jakož i že v době admini
strace téže fary byli povznešeni a potěšeni
obvnovou sv. misií. Proste a bude vám
dáno.*)

Z farnosti llnojieké.

Jedna osoba

vzdává nejsrdečnější veřejné díky Bož
skému Srdci Páně a nejsv. srdci Panny
Marie za vyslyšení prosby a odvrácení
velikého zla.
J. F.

Ze Strážnice. Oznamuji Vám vý
sledek užívání „vody Lúrdské“ a konání
devítidenní pobožnosti. Alžběta, manželka
Mart. Můčky, podruha v Strážnici, 30 roků
stará, byla po dva roky nemocná, časem
ležela docela, časem trochu choditi mohla,
ale práci žádnou ani tu nejlehčí v domě
konati nemohla. Lekař jí pravil, že má“
souchoty. Počala užívať vodu lúrdskou a
konat devítidenní pobožnost k bl. P. M.
Lúrdské, kterou sesv. zpovědí započala.
Ku konci devítidenní pobožnosti cítila
patrné ulevení, tak že hned vařiti, chleba
péci a lehčejší domácí práce zastávati sto
byla. Připisuje účinek toho pozdravení
se vodě lúrdské a devítidenní pobožnosti.
— Zároveň s ní užívala z téže lahvičky '
Kateřina Formánková, vdova (33 roků
stará; trpěla jednoho dne silným holením
zubů—; po užití vody lúrdské cítila hned

úlevu patrnou. .— Též užívala vodulúrd
skou dcera nadjmenované vdovy Kateřina
Formánkova, 30 roků- stará, svobodná.
Trpěla po 5 roků na bolení v levém
boku, tlučení srdce. Po užfvání vody
lúrdské přiznává se též k patrnému po
lepšení — což ve „Skole Božského Srdce
Páně“ uveřejniti se může.
A. D.

*) Z minulého čísla vypadlo toto (a jiná) oznámení pro nedostatek místa.
dovolili dopis zkrátiti, nezazlíte nam; účelu se udělalo zadost.

Ze ,jsme si

“*
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

Umlkla děla, odpo kloněných k víře katolické. Postačilo by

čívají zbraně a obyvatelé Bosny aHerce
goviny přicházejí pokorně k J. V. císaři
a králi Františku Josefu skládat hold
svůj a přísahu na věčné poslušenství a
věrnost. Oboje deputace — z Bosny i
z Hercegoviny — sestávající z katolíků,
pravoslavných i mohamedánů děkuje vřele
císaři pánu za jich vysvobození z dlouha
letého trapuého otroctví a jha za vladaření
tureckého. Neštastní druhdy tito oby
vatelé bosenští a hercegovinští oddechli
si nyní a toužebně očekávají od rakouské
vlády moudré a jich mravům a právům

jen tu jejich dosud nevivinutou náchylnost
rozvinouti, aby dokonce církvi získání
byli. Bylo by ovšem výhodné, kdyby
Strossmayer sám přesídlil se do Serajeva,
hlavního města těch krajin. To mu však
není tak snadné. Avšak Strossmayer,
horlivý apoštol jihoslovanský, přinese za
jisté oběti, jakých jen budou žádati zájmy
církve svaté. Vždyť. nešetří žádných obětí.
V Dakově staví již po 12 let velkolepou

katedrálku, která asi za 4 roky dokonaná
bude velikým společným chrámem kato
lických Jihoslovanů. Než marny by byly
přiměřené řízení a spravování jakož i snahy jeho, kdyby nepomáhal Bůh. A
spravedlué upravení náboženských poměrů. proto prosme Boha, aby ho sílil a dával
A tu především záleží božskému Srdci zdar jeho apoštolské práciapéči. Zároveň
Páně na tom, aby katolicismus v těch pak nepřest-ávejme' vroucně vzývati o pří
dobytých krajinách se vzmohl a katol. mluvů sv. Cyrilla a sv. Methoděje, těchto
hierarchie tam znovu zřízena byla. K tomu vznešených prvoapoštolů slovanských.
konci dějí se již na Vatikáně velmi peč
Nemile se nás dotkla zpráva, že
livé jednání a dle nejnovějších zpráv byl vláda zamýšlí vyzdvihnouti kláštery kapu
prý biskup Strossmayer povolán do Říma,
cinské, františkánské a pdb. Alespoň vy
aby tam svou zkušeností a radou přispěl chází to na jevo z ministerského dotazu
ku sdělání návrhu o znovuzřízení kat.
u rakouských biskupů učiněného, jak
hierarchie v Bosně a Hercegovině. Vý dalece prospěšný jsou dotyčné řehole.
tečný ten biskup národa slovanského zná Odevšad přicházejí v novinách katolických
důkladně obyvatelstvo jihoslovanské a má osvědčení lidu o jejich prospěchu a užiteč
na ně veliký vliv. V Ěákově založil nosti v náboženském i mravném ohledu
Františkánský seminář, v němž se po a že by zrušením jich mnoho ublíženo
dlouhá leta vzdělávalo duchovenstvo bo
bylo náboženskému citu lidu katolického.
senské, které svou horlivostí a obětavostí A proč by měly zrušeny býti tak skromné
dovedlo zjednati si vážnost a lásku jak a tiché ústavy dobročinnosti? ' Snad jsou
u obyvatelstva mohamedánského tak státu nebezpečný? O tom vláda jest pře
pravoslavného. Kdežto biskupové pravo 'svědčena, že nikdy. Ale budou vtom
slavní jsouce ustanovováni od patriarchy jiné a sice peněžité příčiny. Doufáme, že
cařihradského bývají nazvíce nenávidění naši biskupové horlivě se o to zasadí u
pro neplechy a lakotu. Bosna s Herce nejmilostivějšího panovníka,. aby ty tak
govinou čítá něco přes 1 mil. obyvatelů,
užitečné kláštery vyzdvihnouti neráčil do
mezi nimiž je 150.000 katolíků, 310.000 pustiti. Tu vyzýváme přede všemi členy
mohamedánů a 540.000 pravoslavných. sv. Františka III. řádu, aby ve svých
Vyznávači řecko-východní církve, kteřížto pobožnostech růžencových tyto dny zvlášť
si“ od dávných časů přejí, aby si mohli
na Pánu Bohu prosili, aby ránu, která
voliti biskupy a kněze své národnosti, církvi sv. v Rakousku tím úmyslem vlády
snad se brzo dočkají uskutečnění svých hrozí, milostivě odvrátiti ráčil.
tužeb a nebudou více podrobeni duchovní
v Prusku začíná býti socialům,
právomOcnosti patriarchy cařihradského
nýbrž karlovického. Za takových poměrů demokratům ——vůbec liberalní smečce
mohla by katolická činnost opravdově zří velmi úzko. Nově utvořený zákon proti
zená dodělati se znamenitých výhod mo socialismu co nejpřísněji se provádí. Listy,
houcích valně posloužiti ku náboženskému které jen poněkud zavánějí socialistickými
i jinému vzdělání těch založených krajů. snahami šmahem se konůskují — a dálší
Mezi pravoslavnými Bosňany a mohame vycházení jejich zapovídá. Spolky socia
dánskými begy (velmoži) jest mnoho na— listické jsou vesměs rozpuštěny, vůdcové
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všecko, kteří mrzkému mamonu obětovali
pravou čest: své svědomí.“ Když byl
k tomuto ,výroku několik příkladů uvedl
pravil dále: „Není tedy divu, když sprostý
člověk vrtě hlavou se táže: Proč pak ne
srestají se tito? Jaké účinky mají ty věci
na lid ukazuje statistika zločinů. Kdežto
za let 1871—75 rozmnožilo se obyvatelů
v Prusku jen 0 42/5 %, rozmnožil se
v l. 1871—77 počet zločinů o 100%.
Některé druhy zločinů vykazují přírostek
daleko 100% přesahující. Tak bylo zlo
činů proti mravopočestnosti o 294%, vražd
o 138%, zabití o 162%, loupeží a vy
dírání o 146%, těžkého podvodu 0190%,
podvodných úpadků o 146%, co však nej
žalostnější jest pro starého Prušáka: zločinů
v úřadě spáchaných o 375%. A vedle
tohoto mravného fra-ska kráčí úplné fiasko
v oboru národohospodářském . . . Ku konci
řeči své pravil; Jedinou spásu spatřují
v rozhodném obratu ve všech oborech
státního života — v návratu k zásadám
křesťanského náboženství, k naukám histo
rické zkušenosti a k trvalé přirozenosti
může. Než tvrdošíjný'Bismark a lstivý lidía věcí, v obraně slabých a pojímání
Falk chtějí setrvati až do konce! — Ze na uzdu zpupných.“
.
lezem a krví chtějí provésti svou vůli,
Vůči těmto zjevům přece trvá Bismark
necht při tom vše hyne. Pamčtihodné a Falk v stálém odporu s církví. Když na
jest, jak líčí poslanec Ludvik na sněmu témž sněmu se katoličtí poslanci pokou
Berlínském sféru Bismarkovy vlády. V se— šeli v ty dny 0 zachránění několika klá—
zení dne 9. prosince 1878 nazývá politiku šterů panenských, ježto se věnují vycho
jeho přímo odlesk politiky starého Cavoura, vávání a vzdělávání dítek a poslanec
který kdysi sám o sobě byl pravil:
Bachem výmluvně dokazoval, jak mnoho
„Kdybych učinil pro sebe samého to, co by to prospělo vládě kdyby vyhověla spra
pro svou vlast, sotva bych byl ušel názvu vedlivým touhám katolického lidu, pro—
—- padoucha.“
V průběhu řeči své při hlásil se. Falk spolustrůjce májových zá—
čítá Ludvik všechnu vinu socialního hnutí konů jest rozhodně proti této žádosti. —
Bismarkovi a jeho kývalům a praví dále: Koho chce Bůh trestati, raní ho slepotou!
„Kdo za jeho doby odstrkován jest truchlivě A jest to věru duševní slepota veliká.
stranou? Jsou to všichni oni živlové, kteří když Falk a jeho společníci nemohou na—
_ve všech okolnostech, v dobrých i zlých hlídnouti, že ty slabé panny učitelky více
časů s každou žilkou srdce svého stojí k vzděláni mládeže přispějí, než celé řady
věrně při králi a vlasti. Stálí ve víře novomodních liberalnich kantorů. — Asi
biskupové a kněží obojího vyznání vypu před 2 roky byly ze Svinice pruské vy
zeni jsou ze země, zbaveni úřadu aneb puzeuy uršulinky. Ty zakoupily si v České
aspoň násilně obmezeni v úřední své čin Skalici hostinec a „proměnily ho v klášter.
Tam kde dříve hověno Bachovi, slouží se
nosti. Za to — pánové ——nový stát
vřele k srdci přivinul bezbožnou rotu nyní Bohu a odehovávají se dívky pro
z katolíků, protestantůi židů, která se Boha a blaho člověčenstva. Uršulinky ty
nechce podrobiti žádné auktoritě. Naproti zabývají se vyučováním dívek a tak
tomu propuštěni jsou věrní úředníci po moudře & krásně si počínají, že jeden pán,
vahy pevné, kteří se nenaučili mlčeti. který má v jejich ústavě svou dcerušku,
Následkem toho povstala protivná sběř se vyjádřil takto: „Nikdy bych své dceři
udavačů a podlízačů, jimž vnitřní čest lepšího vychování dáti nemohl, jakého po
pranic neplatí, kterým zevnější čest jest žívá za levný peníz v klášteře v České

jejich bud ze země vyhnáni neb pod přísnou
dohlídku policejní postaveni. K jistějšímu
provádění zákona všude — zvlášt v Berlíně
-— počet policajtů rozmnožen a v mnohých
městech malý vymíneční stav prohlášen.
Společenské poměry jsou velmi smutné;
nebot že v takovém stavu udavačství se
velmi zmáhá, jest na bílém dni. Bude-li
to dlouho trvati, nebude ani přítel před
přítelem jist, že jednou z rána z čista
jasna se neoctne v chládku. „To jest přes
přílišl“ volají liberalové. A co tomu ří
kají katolíci? Podivná to věc! Když se
katoličtí biskupové, řeholníci a světští
duchovní stíhali, uvězňovali, ze země vy
háněli: tu plesali ti svobodomyslníci a
přece všichni ti katoličtí mužové byli věr
nými poddanými a pravými podporovateli
základu blahobytu lidu. Nyní přišla řada
na tyto smíšky a král Vilém bije se v prsa
a praví: „Zjednejte mi náboženství v zemi !“
Dům panovnický nahlíží již, že proná
sledováním církve podkopal v lidu vážnost
ku všeliké auktoritě, nahlíží, že jen obrat
k starému poměru k církvi stát spasiti
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Jak pošetilí jsou tedy v Prusku,
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zlomné věrnosti a lásky.

Papež Lev ve

dobréhojest ze země vyhánějí“ své odpovědi hlavní důraz kladl na to, že

k l'v ale stav v Prusku 'est velmi ho velmi těší tato příchylnost i láska
Jak očekáváme,
O1
smutný,
že Bůh v J krátkosti ' zvlášť za nynější doby tak zbouřené.
všechno k dobrému obrátí a že po pře „Casové* pravil „jsou výhružní. Tím hor
stalých bouřích církev katolická v Německu livěji musí se vyvinouti činnost dobro
tím více sesílena bude.
myslných. I oni se mají spojiti k velí—'
kému spolku, nebot v jednotě spočívá síla.“
V Belgii
nastoupilo vládu nové ——
Sv. Otec nepřestává vyjednávati

liberalní ministerstvo, jež začíná s kul
turním bojem proti církvi sv. Co v Prusku
již přináší zlé ovoce ——to nyní

zavádějí

v Belgii. Doufáme, že i tento boj
církvi neublíží a že katolíci belgičtí
zmohutnějí.

,

V Anglii

s Pruskemi s Ruskem,

aby zjednal

pokoj katolíkům v těchto zemích. Dejž
Bůh, aby jeho otcovské snahy došly brzo
zdárného účinku!
Velké nebezpečí hrozí sv. církvi ve

zmáhá se veliký hospo Francii;

nebot celá správa té nešťastné

dářský úpadek. Průmysl a obchod váznou země vydává se v ruky lidí, kteří ji
strašně, dělnictvo nemá práce, cena díla chtějí dokona oloupiti o víru, o svobodu
sklesla 0 250/0. Vláda vede válku s Afgany její vyznání, o křest. vychování mládeže
a vydává množství peněz na podplacení a o jiné dobrodiní, jež poskytují spolky
pohlavárů pohorských kmenů afganských náboženské. Komunard Gambetta a jeho
přívrženci již se netají se svými plány na
-— a nečiní ničehož-. Úpadky se zmáhají
— od 1. září do 2; prosince přibylo jich církev, které druhdy osnovávali v tajných
svých schůzích zednařských. Podaří-li se
“120mil. zl. — Dvakrátstotisíc průmyslníků
jest bez práce, v uhelnách 30.000 kovkopů těmto lidem úplně vládu Francie na sebe
stavilo a při rolnických podnicích 100.000 strhnouti, bude to krutý boj proti církvi,
nádeníků svou práci muselo též zastaviti. boj smrtelný, horší než onen v Italii a
Uvedli jsme tento bídný stav v Anglii v Německu. Především vyženou všechny
z té příčiny 1) abychom své čtenáře vy řády církevní — pro samou svobodu —,
bídli k horlivým modlitbám za ubohou chu pak udělají takový zákon pro odvod k vojsku,
dinu v Anglii, kde církev katolická vc— který velmi nesnadným ba nemožným
liké nyní činí pokroky a 2) na ukázku, učiní stav vysvěcení mladých kněží, a
že Pán Bůh na nebesích svého spravedlivého když konečně náboženství ze škol a ze
měřítka ještě neodložil a že často krutě všeho života veřejného bude jako nějaký
trestá ty, již jiné utiskovali. .A co dělá zločin vystrčeno, — když bude Bůh kře—
Anglie v Indii? kdo ustavičně kul a svíral stanů sesazen a na jeho místo postaven
duch pýchy a nevázaných ,náruživostí
nehodná pouta na křesťany jihoslovanské?
jednotlivých komunardních náčelníků, pak
Z Říma.
Dne 6. prosince bylo u ' dosáhli oblažitelé Francie svého cíle.
sv. Otce k 2000 Římanů u audience, mezi Stane-li se to, rozhodnou příští volby
nimiž bylo mnoho zástupců“ rozličných senotorské první pátek r. 1879; protož
spolků k. p. spolku kupeckého a umělec k tomu důležitému dni vybízejí se všichni
kého, mládeneckého, spolku pro svěcení apoštolé modlitby, aby se spojili jako
neděl, římského spolku pro katolické zájmy v jeden šik v usilovné modlitbě, aby
atd. V čele té deputace stál kníže Camil Hospodin nedal zahynouti nejstarší dceři
Bospiogliosi. Předčítal adresu, v níž se své církve.
podává na novo sv. Otci ubezpeěení ne
Listárna.

F. H. v Bechyni: Homilie Slomšekovyna evandělia

chystají se k tisku.

Do Přerova:
Poštov. znamky račte prozatím u sebe podržet, až zase jich prodej něco vynese;
nyní musil býti zastaven, jak p. Bruckner ve Vídni, který tím se byl zabýval ve prospěch sv. dětstvr,
nám oznámil. Mše sv. byla na _udaný úmysl sloužena — díky (iai-kynilwaostatnrízzl.
odeVZdany
chrámu P. ve F. Marii T. Z G. Budějovic:
ÍSrdečné díky! úmysl byl ještě vřaděn.'— Mnohé
zprávy o vyslyšení modliteb musili jsme odložit pro příští číslo. — Voda z Lurdu již uplně nam
vyšla, píšeme o novou zásýlku. Nákresy B. S. P. jsou již všechny rozdány; snad se naskytne
opět nektera dobroditelka ke cti D. S. P., která ale nechat si aspoň látku dá zaplatit.
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Hromnice.

gig—Š'šřříatka Boží nese dítko

šat

(Ze „stolistéjrůže“

Do chrámu již k úvodu. —
Rajských luhů vzácné kvítko,
Budeť spásou národů.
Obětuje dárek za ně,

Kněz jí vrací pachole,
Bera si je prorok Páně
Na své lokte, v plápole.

„Světlem sv ěta bude!“—věstí
Přinese všem, matkofštěstí,

Dr. Dověstil
J.Ž,Bílého.)a. již se1 stroji

Zavřít zraky touživé,
Jen když toulil čáku svoji

KuÍbradějsvé jšedivé.
Kéžbych Tebe, Spáso moje
Takto mohl celovat,
Až má duše z toho boje

V klid se věčný bude brát.

Tenkrát mne silň živým Chlebern,
Ať se Tvým neminu nebem,

J en tvou duši ubohou

Hromička

Projde ranou meč "_strohou!

Buď mijv ruku vtlačena!

dnes svěčená

_.3o_
Světlo k osvícení národů.
,

(Slavnost Hromnic)

aši pohanští předkové
lavili na začátku únoru

? (2.) sblížení či setkání
se zimy s létem zvláštními
hody a neznajíce“ pravého
boha rozžíhali

pochodně

a.

ohně ke cti Peruna, prvního
to'_boha nadzemského, který
svým bleskem a hromem prý
osvobozoval spoutané a zimou
zkřehlé bohy jarné. Nazý
vali ' ty slavnosti „setkání-se“
„Hrom-nice“ a také „očišťo
vání“, ješte při těch hodech
ina duše zemřelých svých
přátel pamatovali a obětmi
je od viny „očišťovali.“ Svatá
církev katolická, která žádný
národní slušný- zvyk neza
vrhuje, nobrž jej používaje'
ve službu křesťanství posvě,
cuje, ustanovila ten den také ' '
za slavný, kdy B_ohorodička

ponejprv vešla do chrámu,
obětovat svého Božského Sy
náčka. Tenkrát setkali _se
s Pannou Marií Simeon a
'Anna a prorokovali o novo

rozeňátku,že bude světlem všem národům,

a že očistí dušenašeodehříchů

Církev sv. vštěpila na planý strom jen přirozeného života ušlechtěnou ratolesí
živóta nadpřirozeného;„posvětila zvyk národní, slaviti sejítí se zimy s létem, upo

mínkou na to nadpřirozené

světlo a teplo, které duším naším jest Ježíš Kristus

Ve Východní církvi byla tato slavnost „Potkání se“ (řecky hypapante), totiž Simeon;
a Anny s Matkou Boží a Ježíškem, již v prvních stoletích ve zvyku, v Římě byli
zavedeno od papeže Gelasia kolem 494 na místě radovánek, kterým se Římanc
oddávali na začátku února, když všichni podmanění národové do Říma povinni
poplatky přinášeli a přepych a bohatství jeho zvyšovali. Po celé církvi slaví se nyn
to první vkročení Bohorodičky do chrámu a obětování její prvorozence průvodeu
s hořícími svícemi a rodostnými zpěvy; nikde ale zajisté s takovou vroucuostíz
něžnou oddanosti, jako na Rusi, od lidu slovanského ač bohužel v rozkolu žijícího
Tato dětinná, vděčná láska. ale celého velkého národu k Matce Boží a k jejím
-'Synáčku jest zárukou, že nad ním přece konečně vzejde pravé světlo, aby našel sve
štřediště u stolce Petrova v Rímě, že konečně se sedeu Západ s Východem aby byl
jeden ovčinec a jeden pastýř; Onino, jenž žijí v rozkolu, hrubě ani neznají své
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neštěstí a proto nemají ani touhy po sjednocení-se; pročež připadá. nám ta úloha,
s tím větším úsilím prositi milostné Srdce Ježíšovo, aby svým světlem přišel jim
vstříc a je uvedl do svého ovčince.
Naše prosby — předneseme-li je přímluvou Bohorodičky — zajisté nebudou
oslyšeny, any jsou to Jeho vlastní tužby, potřeba ale ve prosbach vytrvati. Co nyní
se dějí vyjednávání cara s římskou stolicí o svobodnější postavení katolíků v říši
ruské, nechat my svými vytrvalými modlitbami a tichými obětmi nejen zdaření-se

toho vyjednávání nýbrž úplně se sblížení,
církví vyžadame.
Tot by byla nejlepší a Kristu

sebe poznání a konečné spojení

obou

nejmilejší oslava „očišťování Jeho pa

nenské Matky“

Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.

Sv. Benedikt pravý Isák plný dobré naděje.
a nejslavnějším arciotcem starého zákona, Abrahamem: snadno se pře
Ěoznavše
napadnou
mezi
sv. Benediktem
svědčímevv předešlém
přítomnémrozjímání
lomto čtení,
kterakpodobnost
náš slavný
arciolec,
sv. Be
nedikt též Isákovi
v mnohých okolnostech života byl podoben, roven,

bn mnohem více»,ještě byl než Isák.
Ačkoliv Isak, syn Abrahamův, ne—
jinak než jako slavný otec, jeho až do
vysokého stáří 180 let Bohu věrně
sloužil a mnohými slavnými skutky se
vyznačil a jako jinoch, muž, manžel,
otec dvou synů, jsa i starcem — ve všech
tedy okolnostech života — nejkrásnějšími
cnostmi vynikal: předce písmo sv. i sv.
otcové nejvíce na něm vychvalují onu

slavnými skutky vynikal a cnostmi všemi
ozdoben byl: předce nejvíce ona zna

menitá událost v mládí jeho se
vychvaluje, od životopisec jeho sv. Řehoře
velikého, papeže a učitele církevního, že
opustiv domov svůj i rodiče své Bohu

sám se obětoval

v úplně odevzdanosti'

znamenitou cností hrdinskou se vyznačil,
totiž úplnou odevzdaností do vůle Boží
skrze dokonalou v Boha naději, dílem že
ta udalost, ta zkouška Boží štastně pře
konaná stala se jaksi základem celého
ostatního života jeho tak cnostného, tak
dokonalého, tak svatého.

do vůle Boží, v pevné a dokonalé naději
v Boha. Tu sv. Benedikt již v tak
útlém věku znamenitou cností, hrdinskou
zmužilostí a neslýchanou důvěrou v Boha
se vyznamenal, a tato neobmezená dů
věra a naděje v Boha stala se pak — po
šťastně překonaných bojích, pokušeních a
protivenstvích se strany hříšného světa i
samého ďábla pekelného — zakladem ce
lého ostatního života sv. Otce Benedikta,
Bohu tak milého, dokonalého a v pravdě
svatého.

A zcela podobně se ma věc se sv.
Otcem Benediktem. Ačkoliv i tento slavný
arciotec náš po celý čas života svého až
do vysokého stáří Bohu věrně sloužil,

Znamenitý příběh obětování Isakova
vypravuje 1. Kniha Mojž. v kap. 22. dosti
obšírně. Isák na cestě k hoře Moria vida
oheň a dříví i nůž, ale'žádného'předmětu

znamenitou událost v mládí jeho,
když měl na hořeMoria obětován býti;
dílem, že tu Isák již v tak útlém věku
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obětního nespatřuje tázal se otce: „Ejhle ' toval. I sv. Benedikt z vůle Boží a
z vnuknutí Ducha sv. podstoupil věci nej
obět?“ Abraham prozatím chtěje syna těžší, nejtrpčí pro čest a slávu Boží a
ještě ušetříti s tou smutnou zprávou, od důvěrněod Boha očekávaje pomoc,
pověděl vyhýbavě: „Bůh opatří sobě zá i tam kde mu zkáza zřejmá hro
palnou obět, synu můji“ Napotom ale z il a, skutečně také vždy zvítězil uprostřed
na hoře samé, když už byl vzdělal—oltář největších obtíží a nesnází, nebezpečí a
a urovnal dříví, s bolestným srdcem pronásledování se strany dábla pekelného
synu svému zjevil rozkaz Boží, že i se strany zlovolných lidí. Nejednou
má Isák sám býti obětován; čímž se také ale vícekráte byltě náš sv. Otec Benedikt
vysvětluje, že Isák bez dálší otázky a bez jako druhý Isák již na tom, obětovánu
nejmenšího se udivení nechal se svázati býti, ale vida i jistou smrt před
a na oltář na hranici položiti. Isák tedy sebou nepřestal v Boha doufati a pomoc
vlastně s á m dobrovolně se obětoval Bohu, B_oží důvěrně očekávati.
s plným vědomím toho, co se s ním
Když totiž v prvních letech svého
stane, beze všeho zdráhání se vydal v ruce úplného Bohu v službu se odevzdání poblíž
obětujícího otce, hotov jsa život svůj kláštera starobylého na poušti se zdržoval,
Bohu .obětovati, jemuž ho bez toho jednou _ stalo se, že obyvatelé té klášterní samoty
navrátiti musel, a rád to činil douf a je po úmrtí svého opata našeho sv. Otce
v Boha, že moeen jest i mrtvé křísiti, Benedikta za představeného si zvolili.
a sliby otci učiněné předce splniti i na Sv. Benedikt vida, že jejich život ne
něm po dokonané oběti; nepochyboval ani srovnával se dosti s duchem klášterním,
dost málo, že má Bůh při tom nejlepší že byli světsky smýšlející, pohodlí milovni
zámysly s ním, důvěrně tedy od Boha a všelijakých zábav žádostivi, zrazoval je
očekával, cokoliv slíbil, to jest, doko
z takového úmyslu; že však na svém
nalou měl v Boha naději; a vida trvali, svolil konečně ač nerad k žádosti
jistou smrt před sebou (nebot Abraham jejich. I nepřestal je napomínati, laskavě
otec jižjiž krvácejícím srdcem vztáhl ruku jim domlouvati, brzo prositi, zas kárati,
k smrtelné ráně) nepřestal v Boha dou aby život svůj polepšili, však nadarmo.
fati a pomoc Boží důvěrně očekávati. Chtíce se pak toho přísného mravokárce
A tak nás učí Isák příkladem svým,_ sprostiti, vmísili mu jedu do nádoby
jak se i my máme Bohu obětovati, ve s vínem; sv. Benedikt ale jsa uvyklý
všech těžkých a trpkých věcech, jež Bůh všecko znamením sv. kříže žehnati, dříve
bud sám anebo skrze své “zástupce, naše než čeho požíval, žehnal i ten zkázonosný
rodiče, učitele, představené, od nás žádá, nápoj a stalo se, že nádoba vtom okamžení
velkomyslně se poddati a přikázanou věc se rozbila, jakoby místo znamení sv. kříže
podstoupiti v úplné odevzdanosti do vůle kamením byl do ní uhodil; a tak byl
Boží, v pevné naději důvěrně od Boha sv. Benedikt pomocí Boží zachráněn před
očekávajícepomoc s hůry, kterou vše jistou smrtí.
trpké se stává sladkým, vše těžké snadným,
Jindy zase, jak nám sv. Řehoř papež
všecko na oko nemožné v pravdě a skutku
zevrubně zaznamenal mnohé příběhy ze
nejen možným ale i neočekávaně milým života našeho sv. Otce, jakýsi kuěz',jmenem
a žádoucím, jak se o tom všem Isák sám Florentius, záviděl sv. Benediktu slavné
na sobě přesvědčil a my na Isákovi pa jmeno v celém okolí Ěímském a nemoha
trně vidíme.
jemu ani utrháním na cti ani jiným spů
A totéž platí .i o sv. Benediktu, jenž sobem na dobrém jmenu škoditi, z návodu .
se taktéž hned z mládí Bohu zcela obě zléhoduchaojedovatěný chleb darem

oheňa dříví,ale kdež jest zápalná
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poslal slavnému Opatu Benediktu.
Měltě pak náš sv. Otec v klášteře
krkavce ochočeného, krotkého, jenž
si z blízkého lesa každodenně pro
pokrm do budovy klášterní přilétal,
a tehdáž právě v tu dobu při
letěl, kdy chleb zkázonosný jakožto (
„„darFlorentiův, poslán byl. Svatý
Benedikt obdařen zvláštní ochranou '

Boží, hned poznav zlý úmysl závi- „
stívého kněze kázal krkavci přile- '
těvšímu: „Ve jmenu Božím vezmi „
ten chleb a odnes na místo, kde
by ho niko nenašel;“ a když
krkavec počal hrozně krokatí a '
křídloma házeti, poručil podruhé \
sv. Otec: „Jen vezmi, vezmi bez
starostně a odnes a zahod tam,kde
by nebyl k nalezení.“ Tu tedy
krkavec zobákem zachytív chleb
odletěl s ním na místo skryté, a
pak se navrátiv obyčejný pokrm
svůj v klášteře obdržel.
V těchto a podobných okol
nostech sv. Benedikt pokojně přijal
nástrahy nepřátel svých, nehroze
se nikterak smrti, ač ji často '
WM,
%
_
zřejmě viděl připravenou, podobně
jako Isák arciotec pokojně přijal při—" písmo sv. na přemnohých místech. „Bla
pravenou sebě z vůle Boží smrt; oba hoslavený člověk, jemuž jest jmeno Hašpo
však byli upevnění v silně naději v Boha, dinovo nadějí jeho.“ Žalm 39, 5. „Bla
jenžto mocen jest, zachrániti všech dou hoslavený ten, . . . jehož naděje jest
fajících v Něho.
v Hospodinu, Bohu jeho.“ Žalm 145, 5.
I nás Bůh nejvýš milosrdný ochrání „Kdož doufá v Hospodina, blahoslavený
zvláště údy bratrstva benediktinského skrze jest.“ Přísloví 16, 20. „Požehnaný muž,
přímluvu sv. Otce Benedikta v životě i kterýž doufá v Hospodina a bude Ho
v smrti, budeme-li za příkladem sv. Be spodin doufání jeho.“ Jeremiáš 17, 7.
nedikta Isákovi podobnív dokonalé Doufejme tedy v Boha v každé nesnází
naději
v Boha, jak nás ubezpečuje a Bůh nám spomůže.

A co jest to doufatí-

v Boha? co jest naděje křesťanská? Naděje

nám slíbil:
křesťanská.-ta jest: důvěrně od Boha očekávati, cokoliv
odpuštění hříchů, milost Boží, v potřebách pomoc s hůry, požehnání a ko
nečně život věčný jakožto konečnou avšak neskončenou odměnu spravedlivých.
Naděje křesťanskájest ta hvězda

mořská,

jížto podobně jako

_plavci na pobouřeném moří toho světa se musíme držeti, abychom nezblou

"dili s pravě cesty k přístavu nebeskému; jesti ta hůl

Jákobova
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.(1. Mojž. 32, 10) s nížto zmužile překročíme Jordán vezdejšího živobytí,
& pak obohacen'i statky nebeskými oetneme se na věčnosti; jesti ta svíce
(Žalm 118, 105) nohám našim a světlo stezkám našim zde na zemi ve
tmách hřišného a svůdného světa; jesti ten poklad
skrytý v poli
(Mat. 13, 44) srdce našeho . . . slovem: naděje křesťanská jest onen vý—
borný prostředek, jímžto všecko od Boha důvěrně smíme očekávali a bez
pečně také dosahujeme všecko, cokoliv nám slíbil; neb jen doufající v Boha,
ale ti také jistě
dosahuji od Boha V strastech a ouzkostech potěšení,
v potřebách Svých pomoc Boží a milost přehojnou.
Abychom se o pravdě této úplně přesvědčili vizme příklad a důkaz toho na

kajícím

lotru.

Visí tu na kříži v hrozných bolestech a strašném utrpení, a

strašnější ještě jest ouzkosB jeho a strach před věčností hroznou, velké milosti Boží
potřebuje, aby zvítězil aspoň v poslední hodince nad nepřítelem svého spasení, a aby

šťastně dorazil k cíli nebeskému; ale jakmile zavítala

naděje

v jeho strápeué

srdce, jakmile důvěrně doufaje v Krista Syna Božího volal k Němu: „Pane rozpomeň
se na mne, když přijdeš do království svého“ (Luk. 23, 42), ihned vší ouzkosti zbaven
& všech milostí potřebných účastným jest učiněn. ——Vizme jiný příklad na sv. Máří
Majdaleně, na sv. Petru, na Zacheovi a jiných kajícnících, jenžto všickni skroušeným
srdcem hříchů litujíce a pevnou důvěrou v Boží milosrdenství doufajíce, dosáhli
milost odpuštění, útěchu svědomí dříve tak sklíěeného a dar setrvalosti v započaté
cnosti až do smrti. Podobných milostí dojde u Boha každý, kdo podobnou chová
v Boha. naději.

'

Než ale — jedna věc se nesmí zapomenouti při této výborné cnosti kře

sťanské naděje: nesmí to býti — opovážlivé se spolehání
srdenství

na milo

Boží; doufající v Boha nesmí' se domýšleti, že jemu samému nic není

třeba činiti'; nikoliv tak příteli, nýbrž kdožkoliv pevně v Boha doufá, musí také
sám vše činiti, co s jeho strany Bůh požaduje. Doufající odpuštění hříchů musí
těchto opravdově litovati a zanechati, doufající pomoc s hůry v potřebách svých, musí
také sám se přičiniti k práci a šetrnosti, doufající potěšení v strastech má se přede
vším cvičiti v trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží. Kdo bez lítosti a bez po
lepšení chce doufati odpuštění hříchů, ten. se opovážlivě Spolehá na milosrdenství
Boží, nejsa pamětliv jeho též nejvyšší spravedlnosti. Doufající v Boha musí spolu
se báti (ovšem na otrocky, nýbrž dětinně) trestů jeho,? musí se báti Boha zde
jakožto otce rozhněvati, tam na věčnosti jakožto soudce, upadnouti v trestající

ruce jeho. S křesťanskoutedy nadějí musí i spasitelná

bázeň

spojena býti:

Boha hříchem uraziti a s hříchem před jeho soud předstoupiti. Naděje a bázeň
spojená toť onen žebřík Jakubův do nebe sahající, po němž andělé vystupovali naději
neobmezenou vyznamenajíce, a sestupovali, bázeň se pokořující představujíce; naděje
a bázeň spojená tof; ony dvě ruce, jimiž se duše křesťanská svého nebeského ženicha

pevně přidržuje,podle písně Šalom. 2, 6: „Levice jeho pod hlavou mou a
pravice jeho obejme mne;“ naděje s bázní spojená toť oni větérkovév téže

písni Šal. 4, 16: „Zdvihni se větříku půlnoční, a přijď větříku poledni,
prověj zahradu mou, ať. tekou vůně její“
Vítr půlnočnía polední z pro
tější strany přicházejí ale dobře spolu působí k provětrání zahrady a k zmáhání se
vůně květin, tak i naděje a bázeň, ač každá z jiné pohnutky přichází, dobře spolu
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se srovnávají a blahodatně spolupůsobí k očištění svědomí a k zmáhaní se cností'
křesťanských. Spasitelnou bázeň s nadějí křesťanskou všude a vždy spojujíce všude
též a vždy dokonalými křestany budeme: neobmezenou důvěrou všecko od Boha dou
fati budeme, nikdy netratíce pevné naděje v pomoc s hůry, avšak nikdy také se své
strany nic neopomeneme činiti, čeho nám činiti jest dle zákona Božího i církevního,
dle úřadu a povolání našeho, dle okolností života, majíce vedle nesmírného milo
srdenství Božího též jeho nejvyšší spravedlnost vždy na zřeteli.

A jako na milosrdenství Boží opovážlivě

se spolehati nesmíme jakoby nic

nedbajíce na jeho nejvyšší spravedlnost, tak ani na přímluvu a ochranu svatých pa—
tronů Svých opovažlivě
hřešiti nesmíme, dobře vědouce, že nám všecka přímluva

svatých a ochrana celého nebe nic. nepomůže, pakli hříchů všech i nejmenších
nezanechame, pakli prostředků k dosažení spasení a to sice všech prostředků svě
domitě užívati nebudeme, jako jsou: modlitba, služby Boží, slovo Boží, sv. svátosti,
bdění, půst, mrtvení sebe, vystříhání se zlých příležitostí, statné bojování proti po
kušení, pravé pokání, vytrvalost v dobrém atd. Avšak zachovávajíce to vše ustavičně
smíme a máme také pak neobmezeně doufati v Boha i v přímluvu a mocnou
ochranu sv. patronů svých nebeských, z nichžto jsme si my čtenářové „Školy“ bene—

diktinské zejmena údové bratrstva benediktinského zvláště sv. Otce
vyvolili za nejmocnějšího patrona, a to sice
. Nebot sv. Benedikt už za vezdejšího
živobytí svého povždy se osvědčil býti
pravým pomocníkem a orodovníkem,
ochrancem i zastavatelem potřebných,
zarmoucených a sklíčených, pravým tedy

patro nem všech,jenž se důvěrně k němu
utíkali. Vesničanům Subjacským i mě
štanům Římským, dělníkům i umělcům,
otcům rodin i svým duchovním synům
čili učeníkům radou a pomocí i přímluvou
u Boha již za živobytí pozemského nemálo
přispíval, tak že ho netoliko v okolí
"římském nýbrž v celé zemi italské vůbec
nazývali radou vznešených, otcem chudých,
podporou bratří, potěšením„ zarmoucených
a útočištěm skormoucených; i nebylo ani
jedinkého, jenž by bez pomoci od něho
byl odešel, neb i tenkrate, když sám po
moci nemohl, zhola od něho propuštěn
nebyl nikdo: sv. Benedikt se proň oddal
modlitbě, a Bůh zázračně pomohl sám
uzdravením nemocných i vzkříšením
mrtvých. Věru o sv. Benediktu platilo
slovo Boží k Abimelechovi králi o Abra

hamovi (1. Mojž. 20, 7): „Modliti

bude za tebe a živ budeš“

se

Pakli

ale již zde na zemi sv. Otec Benedikt
' tak slavným pomocníkem lidí bylamocným
„Škola B. s. P.“ 1879.

Benedikta

vším právem.
orodovníkem u Boha, což teprv v nebesích,
v přeblaženém sídle svatých! jak nás po—
učuje sv. Bernard slovy: „Nad míru
mocným jest v nebi, an už na zemi tak
mocným byl.“ A praví-li sv. Augustin
obraceje slova Písma sv. (Jak. 5, 16):
„Mnoho zajisté může modlitba spra—

vedlivého

ustavičná“na přímluvuvšech

spravedlivých a svatých: „Přímluva spra
vedlivého jest klíčem království nebeské
otvírajícím,“ což se teprv dá. říci o pří
mluvě sv. Benedikta, jenžto dle slov bre
viáře „duchem všech spravedlivých na
plněn byl!“
V 2. "Král. 24, 11—25 čte se příběh
pamětihodný, a na předmět naš dobře se
hodí. David král pro marné sčítání
lidu trestán byv od Hospodina hrozným
morem po vší zemi panujícím, modlil se
ze srdce kajícího k Bohu za odvracení
toho zla přehrozného těmito slovy: „Ját
jsem, kterýž jsem zhřešil — tito, jenž
jsou jako ovce, co učinili? necht se obrátí
prosím ruka tvá. proti mně;“ -— a mor
přestal. Podobně jako prosil Mojžíš Ho
spodina, by jej raději z počtu živých vy
mazal než aby měl patřiti na soužení
Israělských;

——podobně jako sv. apoštol
4
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Pavel „žádal sám zavrženým býti od [ u Boha, což teprv přímluva spravedlivého,
Krista pro své bratří“ (Řím. 9, 3) chtěl \ svatého, přímluva sv. Benedikta, duchem
i David sám 'trpěti aby lid svůj viděl
v pokoji, a Bůh ho vyslyšel, na přímluvu
jeho lidu celému pomohl. Jestliže však
přímluva Davida kajícího tak mocná byla

;
!
i
;

všech spravedlivých naplněného, zvláštního
to přítele Božího, Abrahamovi, Isákovi a
všem arciotcům _ starého zákona tak
podobného!

Ve všech, tedy potřebách a starostech, v každém nebezpečenství a soužení,
v každém pokušení a boji doufejmež silně a důvěrně v mocnou u Boha přímluvu
sv. Benedikta, patrona našeho nejslavnějšího; nebot když. Bůh tak často- vyslyšel
prosby jeho za spolukřestany jeho souvěké, často cizé, jenž sv. Benedikta ani neznali,

' ani nevzývali, co učiní Bůh na přímluvu sv. Benedikta za ty věrné

ctitele, jenžtosv. Benediktav bratrstvu

benediktinském

a horlivé

každédenně

ctí a oslavují zvláštní modlitbou, prosíce snažně o jeho přímluvu, o rozšíření, du

chovnízdar a rozkvětjeho sv. řádu, 0 ducha jeho mrtvení

se a zapírání

sebe.
0 jistě, beze vší i nejmenší pochybnosti smíme doufati, že sv. Benedikt se
zalíbením přijímá takové prosby a předkládá před trůn Božské velebnosti, spojuje
s nimi svou ustavičnou za věrné ctitele své přímluvu; a někdy v nebesích se pře
svědčíme', že tak mnohé dobré vnuknutí, tak mnohou podivnou pomoc Boží, tak
mnohou vnitřní útěchu a posilu z největší snad částky máme děkovati přímluvě a
ochraně sv. Otce Benedikta, našeho novozákonního Isáka plného dobré- naděje.

Svatí a světice Boží ze řádu sv. Benedikta.

Sv. Školastika.
,

esmí pozapomenouti se, že s jubileem sv. Benedikta slaví se také čtrnáctisetletá

„),apamátka
narození jeho sestry Školastiky; nebo byli blíženci. Narodilit se prý
mě 12. září 'léta 480 ve městě Nursii. Rada téhož města zamýšlí k této památce
na hlavním náměstí dáti postaviti pomník, sochu sv. Benedikta, z kararského mramoru.
Stojí-li sv. Benedikt v čele sterých .pisuje, znamenitě vynikli, pocházeli ze
zástupů svatých řádu benediktinského, knížecího rodu Aniciův. „Dětství a
vším právem též svatá jeho sestra Školastika mládí své ztrávila Skolastika v domě
první zaujímá místo mezi panenskými otcovském; avšak nikdy si nelibovala ve
rekyněmi, v zástupu tisícerých panen, jež hříčkách s loutkami, jak u dítek bývá;
návodem a příkladem svým do ohrady alebrž vážně vezdy a skromně se chovala.
řádu a pak vítězně do nebeské vlasti Když pak i doma roznesla se pověst, že
uvedla. Významné již jest její jmeno; bratr její Benedikt na temenech hor mezi
nebot když se v polovici rozdělí a poslední příkrými skalami Bohu a nebi žije, za—
dvě slabiky se _přesmeknou, povstane toužila sestra celým srdcem svým, stejným
latině Schola casti, což znamená školu bojovati podnikem proti světským rozkoším.
Mezitím šla od úst k ústům pověst o Bene
čistoty a nevinnosti.
diktově řeholním životě, o oběti mladých
Dvé těchto hrdliček, Benedikt -a římských synů Maura a Placida od jejich
'Školastika, jenž tolik povzdechů do nebe : rytířských rodičů Equitia a Tertulla,
vyslali a čistotou, která hrdliěkám se při i o četných skrze bratra vykonaných zá
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Každý takový den patřil vždy mezi
zracích, o založení kláštera na Monte—
Cassino (Kasino) a o svatém řeholníku a nejblaženější dny, jež Bůh této svaté
bezúhonném životě. I vzdychala od útlého panně byl přidělil; i byl jí dnemslav
věku jsouc Bohu zasvěcena jako holubice nostním. Zajisté jakmile do svého vrátila
moři se kláštera, sdělovala
sv. Školastika, smáčela %
slzami líce své, úpěn- gw;
“' i; z duchovních pokladů,
jichž byla u svatého
livýminaléhala na Boha ! ,
bratra načerpala, jako
prosbami, aby, jež jedno
*
lůno materské uzavíralo,
štědrá matka a pečlivá
jeden
aspoň blízký
' učitelka sestrám svým
domov spojoval. A Bůh
jeptiškám, co za uži
vyslyšel tužby její. I
_ tečné a prospěšné uznala
odebrala se obdrževší
, pro jejich duše.
k tomu svolení za svým
I
nadešel
opět
bratrem.
takový den. Školastika
Nového tohoto a
spěchá,
ač
značně

_vítaného hosta mile- Š

„„ věkem pokročila, v
ústrety svému bratru; Sešedše se celý
den chválíce Boha a o svatých věcech
rozmlouvajíce strávili, jak sv. Řehoř Veliký
podotýká. Za milého hovoru,. jenž byl
__své syny svatému Benediktu ku vychování obou jako labutí zpěv, přibližoval se večer.
' “pro Boha svěřovali, taktéž matky římské Rozmlouvajíce o radosti a blaženosti ne
odevzdávaly dcery své'Školastice, aby je beské zapomněli i pokrmů požíti. Když
ve cnotě a. nevinnosti vychovávala pro pak ke skromné zasedli večeři, při níž
nebe. I byl to tam za čelního řízení Be opět toliko svaté rozprávky vedli, začala
nediktova život andělský: stálé bdění,\ Školastika v jakési předtuše bratra svého,
trvalé posty, horlivé sborné modlitby a jenž jižjiž k odchodu se chystal, prositi
, zpěvy ve dne i v noci. Školastika všem řkouc: „Prosím tě, abys mne této noci
a ve všem předcházela dobrým příkladem. neopustil, abychom až do rána o radostech
Jako sv. Benedikt jest arciotcem řádu, nebeského života mluvili.“ Benedikt, jenž
tak vším právem Školastiku nazvati dlužno přísně bděl nad zachováváním své řeholy,
arcimatkou.
nemohl žádosti té vyhověti. „Co to mluvíš,
sestrOP“ vece; „zůstati ven z kláštera
Jednou do roka scházívali se bratr
se sestrou v jednom dvorci, jenž ku klá nemohu.“
šteru montecassinskému náležel. Benedikt
Nebo bylo jasné; ani mráčku na
přicházel ve průvodu několika řeholníků, obloze.
i rozmlouval pak se svou sestrou o věcích
Odmrštěna byvši ode bratra obrátila
se sestra k Bohu. Položivši ruce křížem
týkajících se slávy Boží a spásy duší.
na
stůl
a sklonivši hlavu na ruce modlila
Školastika při té příležitosti sdělovala
bratrovi záležitošti, které jí na srdci ležely, se k Bohu všemohoucímu. A hle! sotva
své pochybnosti, své obavy, své naděje a dokončila modlit-bu a hlavu ode stolu po
záměry; Benedikt pak dával jí vysvětlení, zdvihla, nastalo takové blýskání a hromo
poučení, pokynutí, napomenutí; sdílel jí bití a strhl se takový liják, že ani Benedikt
také mnohé věci z bohatého pokladu svých ani bratří, kteří s ním byli, ven z domu
zkušeností, i povznesl mysl sestřinu vezdy vyjíti nemohli.
Proudy slz, jež Školastika vyronila,
znova nade starosti pozemské k volným
podotýká sv. Řehoř, vynutila jasné obloze
a blaženým výším světla.
rad přijal Benedikt i vykázal jí místo,
kde by se usaditi měla. Usadivši se tedy
asi hodinu od Monte-Cassina založila tam
klášter panen. Jako vznešení Římané

4=lt
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déšt. A ne dlouho po její modlitbě spustil
se déšt; alebrž v témž okamžiku, kdy
hlavu ode stolu pozdvihla, příval se strhl.
Sv.- Benedikt, jemuž se posud nic
podobného nebylo přihodilo, a jenž noc
stráviti mimo klášter za veliký považoval
nepořádek, nemohl v tom okamžiku ani
k sobě přijíti. Příliš neočekávaně překva
pila ho tato událost řízení Božího. ] pravil
truchlivě a zkormouceně: „Odpust ti to
všemohoucí Bůh, sestro; co's to učinila ?“ .
Sestra, jejíž vzlet tenkráte výše se nesl
než bratrův, odpověděla docela klidně:
Ejhle, prosila jsem tě, a ty's mne vyslyšeti
nechtěl; i poprosila jsem Boha a on mne
vyslyšel. 'Odejdi tedy, můžeš—li, a nech
mne tuto i vrat se do svého kláštera.“
Takto mu v růžovém rozmaru odpovídala,
vědouc, že kde vůle Boží se děje, tam
po právu jde.

.

A tak zůstal a musel zůstati bratr.
A přerušený posvátný rozhovor začal
znova.- Necítíce žádného spánku rozmlou
vali po celou noc o tom, čím srdce pře
kypovalo.

Benedikt i Školastika žíznili po celý
svůj život po Kristu Pánu, i napájeli se
vezdy ze zřídla jeho nejsvětějšího Srdce,
a proto vyplnilo se na nich slovo Páně:
„Kdo ve mně věří, tomu poplyno'u z těla
řeky vody živé.“ (Jan. 7, 38.)

Plni jsouce ducha, jehož si vespolek
sdělili, a vroucně toužíce po Bohu roz

loučili se příštího jitra bratr se sestrou.
Školastika vrátila se do svého kláštera
více toliko tělem nežli duší. Život její
nebyl než tužba po Bohu. Tak to trvalo
až do třetího dne, 10. února léta 543,
kdy ženich “nebeský pro svou nevěstu 'si
přišel. —

Benedikt často asi v těch třech dnech
po návštěvě zpomínal na zbožnou svoji
sestru. Třetího pak dne pohlédnuv k nebi
uzřel duši sestry své v podobě holubice
vžlétati ku záhvězdné říši.
Kdo by byl asi s to vysloviti, co
tenkráte srdce svatého Benedikta pocito—
valo! Sv. Řehoř podotýká,_že sv. Benedikt
raduje se z. její slávy všemohoucímu Bohu

díky vzdav její smrt bratrům zvěstoval,
kteří s ním jak radost tak i žalost sdíleli.
Na to dal sv. Benedikt tělo sestry své
přinésti do kláštera a uložiti do hrobu,
jejž dříve již pro sebe i pro svou sestru
byl dal upraviti, aby, jichž mysl veždy
jedna v Bohu bývala, jejich také tělo
“ani hrob nerozdělil. Žalmy prozpěvujíce
a slzy nejsvětějšího a nejsladšího zármutku
prolévajíce doprovázeli bratří k hrobce
tělesnou schránku oné duše, kterou nebo
již bylo přijalo.

Vítězství milosrdné sestry.
I. kapitola.
zvoncem. Stará vrátná
-\ ztratila ve své horlivosti, otázati se
co nejrychleji, kdo to a co si přeje, své
pletení, a jak později zpozorovala, ještě
několik mašlí. Ale toho nedbala; vždyt
jen žádost umírajícího mohla býti příčinou
tak prudkého zvonění, a v takových pří
padech nedbala pletení ni nejskvostnějšího.
Ramenatý sloužící v panské livreji žádal
smekaje klobouk za slyšení. —

I takoví lidé, kteří již v Boha. nevěří,
mají přece jakousi vrozenou úctu k milo
srdným sestrám. Nalezají to zcelav po
řádku a zcela pochopitelným, že i dámy
vznešené zanechávají všeho na tomto světě,
aby jen mohly sloužiti svým .trpícím
spolubližním. Lidé suroví &.špatní dávají
se rádi obsluhovati od čistých a šlechetných
paní, chválíce při tom fanatismus, jenž
je k službě té pohnul. -S ostatním fana
tickým národem, s tak zvanými řády
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rozjímavými, má se to ovšem jinak. To
jsou blázni nebo pokrytci a nemají práva
na tomto světě žíti. Co to pomůže lidstvu,

jest-li

že Karmelitáni,

Karmelitánky,

bosáci a jiní mniši po celý rok nuzně
strádají, ujímají si spánku, aby s tvrdého
lože vstávali a za své spolubližní se modlili,
jest-li že nevinná svá- těla drsným šatem a
metlou trýzní ? Dáti výhosť velkému,

hlučnému světu a hledati ve svém nitru
zdroj čistých radostí tichým přemítáním
a svatým nadšením, pro to ovšem století
materialistických snah a hmotných spekulací
smyslu nemá, a velké množstvo statečně
šermuje proti přežilým prý institucím
církevním, házejíc frásemi všeliskde za
chycenými. Jeden řád ovšem nalezá milosti
v očích jejich. Je to řád milosrdných
sester, jenž se stará o tělesné potřeby
trpícího člověčenstva, prováděje tak pra
kticky to krásné heslo humanity, jež nyní
tak často bývá v ústech, však žel že jen
v ústech. Řád milosrdných sester patří
k těm nemnohým řádům, které od dítek
tohoto světa jsou trpěny a pochopeny.
Do-třídy těchto náležel, jak patrno,
vyšnořený lokaj, jenž po onom prudkém
zazvonění v chodbě klášterní se byl objevil.
'„Nařízeno mi, abych obstaral ošetřovatelku
nemocných,“ promluvil k vrátné, dvéře
za sebou zavíraje a chladnému, strohérnu
větru unikaje. „Prosím Vás, pošlete ihned
nějakou sestru. Milostivá paní čeká venku
ve voze, a chce ji hned vzíti sebou.“
„Neobtěžuje-li si milostivá paní sestoupiti
do chodby, zavolám ihned představenou,
aby s ní promluvila,“ odpověděla vrátná.
Lokaj odbelhal opět na ulici, a mluvil
několik okamžiků s dámou ve voze.. Dáma
však zdála se míti málo chuti vystoupiti
za tak špatného počasí z vozu. Konečně
se rozhodla. Držíc oběma rukama rukávník
před obličejem vyhoupla opatrně z vozu
a octla se elegantním skokem přes po
sněžený chodník v chodbě kláštera. Byl.
to věru krásný zjev s černýma zářícíma
očima a hebkým tmavým vlasem, a

hedbávné její roucho šustilo jako nádherná
vlečka po hladké půdě. Barva jejího obličeje
byla tak nápadně červená a hledá, že
stará vrátná bezděky se přiznala, že nikdy,
co živa jest, takové krásy neviděla. Brzo
však ji krása ta jaksi zalekla. Vzpomnělat
si na onu krásu, jakou smrt, ovšem bez
tolik umělých přídavků, sebou přinášívá.
Vznešená dáma zahalila se těsněji
v kožich, ale vzdor tomu třásla se přece

tak, jako by jí studený vítr všecky kosti
pronikal. Vrátná zavedši ji do přijímací
světnice šla zavolat představenou. Tato
za několik minut přišla, však bohužel
nebylo ani jediné sestry doma, všecky
byly zaměstnány. Což byla potřeba tak
naléhavá? Zajisté, dáma tak tvrdila. Jistý
pán spadl s koně a utržil si pádem ne
bezpečná poranění. Zlámal si nohu a
poranil se mimo to na pravé straně.
Chirurgové zlomeninu jeho, pokud bylo
lze, zas sice spravili, ale prohlásili přece
jeho stav za beznadějný, nedostane-li
obratnou a zkušenou ošetřovatelku, která
by jich nařízení správně prováděla. Ne
mocný potřeboval dnem i nocí stálé péče.
„Prosím Vás snažně, ctihodná matko, po
možte jakýmkoliv jiným způsobem, ne
máte-li právě nikoho po ruce,“ prosila
dáma. —.
Představená několik okamžiků pře—
mýšlela. V' klášteře byla _sestra, která
právě pro tento případ se hodila; avšak ta
ošetřovala již jistého nemocného a čekali
ji teprv za několik dní. „Jediné, co mohu
učiniti, jest, abych šla sama, až některá
z našich sester bude míti kdy a mne
vystřídá. Jest to sice proti pravidlům
našeho řádu, ale v okolnostech takových
dovoluje mně křesťanská láska k bližnímu
učiniti výjimku.“ .
Cizí dáma děkovala představené se
slzami v očích, an tu přišla vrátuá a
představené něco 'pošeptala.

„Bohudíky, tot štastná náhoda!
Sestra, na niž jsem myslela,“ mluvila
představená plna radosti, „a kterou jsem
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vá,-m chtěla na několik dní poslati, právě

se vrátila. Budete-li tak laskava a několik
minut posečkáte, bude sestra hned hotova
a půjde s vámi. Račte prosím mezitím
udati jmeno a adresu nemocného.“
„Hrabě Berghoíl', Velký Ring č.»200.“

„Snad manžel nebo bratr milostivé
paní ?“
„Nikoliv, je to mladý, svobodný pán,
nemající ve Vídni žádných bližších pří
buzných. Já jsem sice jen z daleka s ním
příbuzna, ale za takových okolností po
kládám přece za svou povinnost učiniti
pro něho seč mohu.“ — Co dáma slova
tato mluvila, nabývala tvář její zvláštního
výrazu. Představená ovšem nepozorovala
ní 0; bylot ve světnici šero a dáma
seděla zády k oknu. A_vždyt bylo zcela
přirozeno, že hlas její se třásl.
„To jest od vás šlechetné, a Bůh
vám to odplatí,“ odvětila srdečně před
stavená.
Sestra Terezie byla prostřední ve
likosti. V tváři zračila se dobrota a pří
větivost, z pod čela. vyzíraly modré oči
a na tváři kvetla zdravota. Již pouhý její
zjev nemocné sílil a osvěžoval. Měla asi
30 let, zdála se Však o mnoho mladší.
Po celých deset let svého života řeholního
nebyla ani jeden den nemocná. Říkala,
že nemá na stonání kdy, nebot .jest prý
mnoho nemocných, kteří, potřebují ošetření.
Sestry popřávají si obyčejně po delším
ošetřování, — zvláště bylo-li namahavé
a obtížné — nějaký čas odpočinku, ale
sestra Terezie, i když celý měsíc rány
obvazovala, byla právě tak zdráva a bedra,
jako kdyby si byla bývala svátku po
přála. Lékaře přivedla v pravé nadšení,
a jednalo-li se o případ zvláště obtížný a
nebezpečný, jenž „vyžadoval největší be
dlivosti a.obratného ošetřování, pak za
jisté žádali o sestru Terezii, aneb, jak jí
pro její něžný melodický hlásek žertem
říkali, o „roztomilého Sedmihláska.“ Na
celé medicínské fakultě byla známa téměř
jen pod tímto jmenem.

Podivno, že pod jejíma rukama ne
umřel nikdy ani jeden nemocný, ačkoliv
léčila nemoce nejnebezpečnější a nej
nakažlivější. Její nemocní budto se úplně
pozdravili, anebo byla povolána k ne
bezpečnějšímu nemocnému, a nahrazena
sestrou jinou, jež pak zůstala u nemocného
až do konce.
,
Tím si získala Terezie důvěry až
pověrčivé, a byla-li komu určena ošetřo
vatelkou, tož považovalo se to za dobré
znamení a nemocný si umínil mermomocí
se pozdraviti.
Toto vše bylo ovšem dámě s ohromnou
vlečkou a s běločervenou barvou v obličeji
neznámo, ale již pouhým pohledem na
tyto bodré, zpod bílého čepce vyzírající
oči cítila se jí býti nakloněnou a nabyla
neobmezené důvěry k její obratnosti. —
Dáma děkovala několika běžnými slovy,
jež však přerušila Terezie otázkou: „Jest
pan hrabě katolík ?“ —
Dáma se poněkud zarazila. „Můj
Bože, což by byl jiného?“
odpověděla
vyhybavě.
„Tak,“ odtušila Terezie a provázela
zvolání to výrazuplným posuňkem, jenž
— třeba bez úmyslu Terezína — působil
velmi komicky, tak že se dáma dala do
hlasitého smíchu, a ani představená ne
mohla se přemoci.
„Již vidím,“ pravila sestře, „že do
stanete k ošetřování nejen poraněné tělo,
nýbrž i nemocnou duši.“
'“
„Pro Boha nikolivl“ vykřikla náhle
dáma; avšak brzo se vzpamatovala a
pokračovala s nádechem pohrdlivé ironie:
„S jeho duší nemáte nic co činiti; jest,
jak praveno, katolíkem, ale nepřeje si
ani, aby ho kdo obracel, ani aby mu
dělal kázaní. Musíte mi především slíbiti,
že mu nebudete dělati kázant“
Tento nápad rozveselil sestru tak
velice, že se-smála jako dítě. „Já kázati!
o já bych měla. zvláštní kázaní! Kdybych
milostivá paní někdy vskutku jala se
kázati, nedala byste mi ani přestati.
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Nemocnému by smíchem až slzy tekly
a pro nemocného není přece nic lepšího
než od srdce se zasmáti.“
Dama touto odpovědípatrně upokojena,
vstoupila se sestrou Terezií do vozu. Cestou
nemluvily; Terezie se modlila, dáma
hleděla z okna. Naskytala by se nám tu
příležitost, sděliti čtenáři něco o naší
dámě. Povíme jen, že se jmenovala paní
Rosenthalové, s ostatním, čeho třeba, se
známíme se průběhem vypravování. —
Konečně zastavil se vůz na Velkém
Ringn číslo 200. Damn se sestrou přijal
hezký, dětským střevíčkům sotva odrostlý
sluha v hnědé livreji.

„Jak je teď panu hraběti?“ tázala
se paní Rosenthalova. „Ach, pan hrabě
trpí hrozně, milostivá paní, stena tak
strašně, že jsem ve světnici nemohl ani
vydržeti.“
'
„Tys hlupák bezcitný! Utéci a nechati
ho samotna! Pes by byl věru lidštějšíl“
horlila paní Rosenthalova a šustila po
schodech nahoru. Kliment skrčil ramena,
a bručel něco o lidech, kteří své povinnosti
dávají vyřizovati jiným.
' Hrabě trpěl vskutku velmi mnoho;
však že by jeho stenaní bylo nesnesitelné,
to pravda nebylo. Když chirurgové zlo
menou kost obvázali čerstvým obkladkem,
vynutila mu bolest několik výkřiků; ted
však ležel tiše, bez. hnutí, a bylo slyšeti
jen jeho dech. Obličej jeho byl tak bledý,
a bolestí tak zohaven, že nebylo lze říci,
je-li krasný čili no; avšak rysy byly za
jisté ušlechtilé.

hrabětem.'“ Zároveň spůsobila dáma svy,
hedbavnými šaty takový šustot, jako;
několik párů ve světnici tančilo.

Nebylo
možno,
pomysliti
si?
protivu,
než tuto
elegantní,
nejjemnějd
voňavkami vonící dámu, a sestru Tereza
jak ve svém jednoduchém oděvu klásto *
láskyplně se usmívajíc vedle ložeŘ
mocného stála.
„Vy chcete mne ošetřovati, ses ro“
To je dobré od vás, nebot já potřebuj
péče velmi bedlivé,“ pravil hrabě.
_
„Ošetřovala jste již někdy nemocr *
se zlomenou kostí?“
%:

„Více než dvacetkrát pane hrabě,-j,
vždycky jsem mu ji napravila!“
„Ah! Tím lépe, to je dobré znamení
Mam" ale ještě těžkou ranu pod pravyn
ramenem. Myslíte, že můžete obě m
ošetřovati, ctihodné. sestro?“
„Mohla bych jich deset ošetřovati"
není to žádná obtíž. Ale jest to takÉ
dobré pro vás, tak mnoho mluviti a tak
mnoho lidí kol sebe míti? Neporučilf
vám lékaři, zcela tiše se chovatiP“
„Ba prohlásili dokonce, že život můj
na tom zavisí, a že jsem syn smrti, jesun
v nejbližších čtyryadvacoti hodinách úst
svých otevru. “
„Můj Bože!“ vykřikla paní Resen
thalová., a spínala jako zoufalá. rnce
„Proč pak jste mi to dříve neřekl?
Myšlenka, že jsem vám zavdala příčinu,
k mluvení,

mne usmrtí!

Ten bezcitný.—

člověk, ten Kliment, je vším vinen!
Proč pak jsi nám nic neřekl? Proč
Paní Rosenthalová s dušeným vzly jsi nám nedalvýstrahu? Jdi mi z očí,
_ kotem přiblížila se k jeho loži. „Jak -ty nelidský člověče. Musíte ho poslati
Íhrozně jste zas musel trpěti, ubohýl“ pryč, sestro. Budete viděti, že bez něho
těšila ho s pláčem, něžně se k němu budete na tom daleko lépe! Ja každéh
shýbajíc, „a k tomu ještě ten bezcitný jitra po mém komorníku se dám ptátiš:
Kliment! Utéci a nechati ho samotnal zda-li něco nechybí. Budu tomu vskutku"
Již davno se mi zdálo, jako by byl bez ráda, jest—li ho odstraníte; již pouhá
srdce, ten malý nelida. Pošlete ho pryč, myšlenka, že takový bezcitný tvor dlí
"h'rabě! Sestra vás bude ošetřovati. Vizte, při našem drahém nemocném, jest mi
zde jest, „ošetřovatelka to velmi laskavá. nesnesitelna! Milý hrabě, sestra „odejme
'
Pojdte blíže sestro' a promluvte s panem vám vaše bolesti.“
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„Nemyslím, “ pravil hrabě unaven;
_)n, aby mne ošetřovala, a nechci,
-.' ,
mne měla trpěti. Nejsem takový

'ýčlověk
»

sestra,“ připojilse slabým

*.er patrno,- že trpěl hrozné bolesti.
“_jústa se chvěla, jeho rucekřečovitě
_-"íraly, a barva jeho lící svědčila
" že je horečka prudčí. Kdyby byla
'f'mohla nebezpečí povážlivě zvětšiti.
...ř„Sestra opustila proto světnici a dala
' „znamení, aby 'ji následovala. „Má
'IVu horečku, musíme jej na nějaký čas
_,hatí samotného,“ pravila šeptem. „Jděte
' mů, milostivá paní, a budte přesvědčena,
„_učiním vše, čeho je třeba.“

o nemohu na bolest hleděti Jste
skutku štastna, že nejste tak citliva.“
„Bůh dává každému tu přirozenost,
'terán je nejpřiměřenější jeho povolání.
(Kdyby vám bylo určeno, státi se milo
srdnou sestrou, byly by zajisté vaše nervy
méně citlivé.“

FJ

_

_

Po tisícerých návodech, jak má ne

mocného baviti a ošetřovati, a přede vším

Žakza
cenu tomujeho
se duševního
musí vy
nouti, každou
aby se nedotýkala
r_stavu, rozloučila se konečně paní Rosen
ithalová. se sestrou. Zdálo se vskutku,

jako by po jejím odchodu zavítal do domu
tázal se sestry,
nemá-li pro něho nějakou práci. Jelikož
. eměla, šel klidně za svou obyčejnou

_mír a _klid. Kliment

.“ „_ací. Hrabě potřeboval pokoje a sestra

' „rezie upravila tedy v největší tichosti
' ,tnici. Na místo nevkušných a ne-'
Šáodných předmětů, jež odnesla do ve
lejšího pokoje, snesla věci milejší. Když
yla s tím hotova, vzala si pletení a při
sedla k lůžku, nemocného neustále po
zorujíc. Po půl hodině vstala a ohledala
jeho puls. „Nemáte žízeň? Nemám vám
„dát něco píti?“
„Ano, přál bych si,“

„Jak jsem zpozdila, že jsem se už
dávno neptala! Myslela jsem, že spíte.
Jen mne vždy zavolejte, když něco po
třebujete.“Vím, že je to nemocným nemilé,
musejí-li hned po tom neb onom se ptáti.
Však za jeden nebo dva dny uhodnu každé
vaše přání!
—Připravivši,ječminkovinu, nazdvihla
mu hlavu, a dala mu píti, ani nejmenší
bolesti mu nespůsobivši.
„Vy jste znamenitá ošetřovatelka,
sestro. Seduěte si trochu ke mně a vy
„pravujte mi něco.“
„Ne, tonesmím, lékaři to zakázali a
pravili, že se musíte chovati úplně klidně“
„Vem čert lékařel“
_
„Nikoliv, dokud nebudete úplně
zdráv, litoval byste toho.“
Hrabě se bál, že ji poděsil. „Tedy
vy věříte v dábla? Já myslel, že jste
k tomu příliš mladá; obyčejně věřívají
jen staré baby v dábly, to jest aspoň
má zkušenost.“
„Je mi líto, že máte takovou zku- '
šenost,“ odvětila sestra Terezie vážně,
však nikoliv zaraženě.
'Když pak po malé chvílce jeho
polštáře rovnala, řekl jí hrabě: „Divím
se, že vaše matka abatyše — není-li
pravda, tak jí říkáte? — že se ne
rozpakovala, dovoliti vám, abyste ošetřovala
takového člověka, jako já jsem.“
„Proč pak by se měla rozpakovati,
pane hrabě? Vy předce nejste čertem ?“
Hrabě naklonil poněkud hlavu sv'ou
na zad a smál se hlasitě. Těšil se ještě
na mnoho žertů od této malé, veselé
jeptišky,
„Odkud to víte, že jím nejsem? Což
jste ho snad viděla?“
„Neříkám, že to vím; — ale vy
zas mnoho mluvíte! Nebudete-li“ nyní
klidným, půjdu do druhé světnice a pošlu
sem Klimenta.“j
„Tak! Jest ve vedlejší světnici?“'
tázal 'se hrabě mdlým hlasem, a tvář
jeho svědčila o velké bolesti.
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„Byt se s ním i paní Rosenthalová
pořád vadila, jest on předce dobrý, spo
lehlivý chlapík. Bude vás sestro zajisté
poslouchati, a kdyby toho nečinil, pak
mi to řekněte, já vstanu a vyhodím ho
oknem ven!“

Opět prudký záchvat bolesti; hrabě
zavřel oči a zůstal nepohnutě ležeti;
Sestra Terezie šla opět ku svému
pletení. Věděla již, jaké měl nemocný
názory. Ošetřovalat již podobných lidí.
Nebylo to špatně znamení, že tak sám
bez pobudky o čertu mluvil; bylot jí to
důkazem, že v něj věřil a se ho bez
pochyby také bál. Bázni před ďáblem
jde často v zápětí jakýsi druh otrocké
bázně Boha. Sestra umínila si činiti to :

deňáků, kteří se sice katolíky nazý
a jimi jsou potud, pokud k nějaké
náboženství náležeti musejí; kteří“
nikdy do kostela nevkročí, vyjmouc_'ý"
na nový rok, aneb při _svatbě'f'gp-řít
kteří by se až k popukání- smáli,—„k?

je
někdo nic
pobídl,
jíti ale
ku dojde—li
zpovědijš' “
v pravdě
nevěří,
víru svou veřejně vyznati, jako„rf'
při sňatku, raději by smrť podstorň'
než aby se stali odpadlíky, než—aby
vzali protestantku, aneb svolili, aby jej
děti vychovány byly protestantsky. %
mladí lidé měli téměř naskrze dob.
matky; víru vsálřtéměř s mlékem ma
teřským a nejhnusnější vášně, nejšpatně

společnost a nejzkaženčjší život mohly _i
tentokráte právě tak, jako v podobných ; velmi zřídka náboženský cit zcela,
případech: nemluviti o věcech nábožen- ; tlačiti.
ských nic, až by sama znamenala, že by
Hrabě Berghoff neznal naproti tom _.
se to mohlo díti s výsledkem,
; žádné matky: umřela, když mu život.
Ubohá sestro! Jak trpce mělas býti dala. Katechismu ho sice učili, avšak“
v naději své sklamánal S tímto druhem učitel nemůže nikdy tak jako matka
nevěřících se ještě vzdor své zkuše ukojiti potřeby mladé, měkké duše a jl
nosti nikdy nesetkala. Hrabě Berg-' víru nevymazatelně vštípiti. Během ně
hof'f náležel k oné třídě mladých Ví
kolika let úplně všechno zapomněl.
(Pokračování)

0 misionářstvi.
II.
_ onářích pověděno, tomu skvěle nad
svědčují jejich nesčetné od svědků
potvrzené zprávy; na důkaz a doklad tu
kterou uvedeme.

Dle známého francouzského publicisty
Louis-e Veuillot-a jistý biskup misionář
ze života svého následující vykládá: „Má
diecése, kteráž větší jest než Francouzsko
celé,-'zaujímá krajiny blíž severní točny.
Sedm až osm měsíců zemi pokrývá sníh
a led; měsíc je blativo, ostatní čas roční
se nesmírně práší. Mnohokráte venku pod
širým nebem, když bylo 45 stupňů zimy
(dle Celsia), jsem nocoval. Mnoho měsíců

po sobě jsem přes sníh se brodil cm'
po jezerech zamrzlých cestova;_,\\'přeč;j__

zabloudil, když jsem hroznou chumelic
zachvácen byl. Spávám tam na hol
zemi, chleba nejídám, vína nepijáván
mým pokrmem jsou usušené a zmrz'
ryby se špinavou vodou sněhovou, anr
kousek usušeného masa 3 lojem.
Takové jest mé živobytí po 15 rok __

avšak posud jsem jemu nepřivyknul.
Musím-li na ledových polích přenocovati,
tu sobě lehneme dohromady, přikryjeme
se dobrými pokrývkami, které však brzy
sněhem pokryty jsou. Kožené šatstvo a
rozmanité kožešiny zahřívají sice, _avšak

Křesťané jsou, chvála Pánu Bohu,
křesťany dobrými, zachovávají víru a její
. často k sobě vzíti musíme psy, přikázání,.poslouchají církvi, přijímají sv.
svátosti, cvičí se ve cnostech a tím uleveny
' nečisti jsou divoši, ani neuvěříte, bývají jejich bídy, trampoty a útrapy.
jejich byste se zhrozili. Kromě I rodinný život se napravuje; ženami

a;, aby mohl člověk pokojně spáti.
mne po pravici i po levici spává

':

se neopovrhuje, dětmi a'starci

-_předcex milerád obcuji s divochy
_ ', mi a zanešvařenými; po vykonané
_l,roštolské
__
práci jsem sám hyd, sama
„___íma štěnice. Na něco podobného za
* 'ikdo se nedá z pouhé rozkoše; i já bych
1' šeho toho rád zbavil. A předce, když
' “itamo musím jíti, s radostí tam jdu;
..;já bych za nešťastného se pokládal

čitky

bych sobě činil, kdybych se na

" stanici nenavrátil. —

_A jak pohodlna jest má stanice?
slyšte! Všechna řemesla uměti musím,
zb jsem zedníkem, tesařem, rybářem,
ejčířem, lékařem, učitelem, kovářem,
:rá'tka vším. Divoši, kteří velice dbají
.správnou výřečnosť, často se mi vy
dívají, že neumím řečjejich tak mluviti

Řbych uměti měl. Dožery a mrzutosti
Ím dost; neb často sejdou se mi zde
(ě ledajací, kteří mnohou starosť a péči

i způsobují.
Ě; Často leckdo přijde mne navštívit a
šůěem málo pohodlí u mne má, neb

se ne

. pohrdá. —
Já jim přináším plné ruce darů lásky
Boží : Já je křtím, rozhřešuji, manželstva
jejich požehnávám, podávám jim „chléb
andělský,“ uděluji sv. pomazání, po
žehnávám jejich kolébky a hroby; já
hlásám jim věčnou pravdu, já je těším,
k naději a lásce povzbuzuji. _
Ano já divochy tyto od tělesné i du
chovní nečistoty očisťuji a podávám jim
Spasitele světa, a to má denní práce a
mé zaměstnání. Zavolá—li mne některý
k sobě, pospíchám k němu milerád, ač
dva i tři dni dlouho musím jíti, než
k němu dojdu. Vejdu do jeho chalupy,
kleknu sobě k brlohu jeho, udělím mu
svaté pomazání, modlím se s ním, těším
je, bojují s ním boj poslední a modlím
se posléze vroucně: „Putuj duše křesťanská,
s tohoto světa . . .“ A pak děkuji Bohu,
že mi té milosti popřál, že jsem mohl ubo
hého divocha připraviti ku hodince smrti,
že s Bohem smířen, že s Kristem Ježíšem
odešel s tohoto světa.

Mámť já též divochy, kteříž ještě
jsou pohany; tyto musím získati pro
dbám byt
na čistotu.
iš“ ač jsem,
můj někdy zanečistěn Krista Ježíše, což ovšem prací nesnadnou.
V otčině mé by se mi zalíbilo, ne Tu třeba mi bojovati proti bludu a hříchu.
iám se to vyznati. Neb zde mám Vyhledávati je musím v podzemních jejich
[ _ mohu, co chci, snísti, dostanu
skrýších, nesmím dbáti na to, co pod
ýévku, po které tak toužívám, mám stoupím a zakusím. Ano milerád toto
try, přátely, spolukřesťany dobré vše a ještě více přetrpím, abych jim
hlásati mohl víru Krista Ježíše, abych
'a, a předce, jak již jsem pravil,
Šla—„oností očekávám dne, který se jím vypravovati mohl o lásce Jeho, kterou
je
miluje. A když i práce a namahání
io odeberu tamo na poušť ledovou, tam
mým nečistým divochům. Vímť já mé se mi nezdaří, i tenkráte dosti jsem
čemu život můj tam dobrý. K tomu odměněn, neb jsem jinému misionáři
u přináším lásku, pro noc tmavou cestu připravil. “
itlo, k smrti život. Tam mám divochy
Misie benediktinů mezi Indiány.
stany a divochy pohany.
V severozápadní Americe žije prý ještě
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objevení se bohatých pokladů v Kalifornii
Z nichž tři čtvrtiny nomádní život vedou, byli tito domorodci vytlačeni a přinuceni
jedna pak čtvrtina křesťanskou obec tvoří. bydlet v tak zv. „výměncích,“ kde se
Duchovním správcem této obce byl po musí živiti orbou a chovem dobytka,
nějaký čas krajinský kněz P. Ign. Tomazin, nikoli lovem ryb a zvěře, a vláda jim
_jemuž pro násilné nátisky tamních pro má jistou podporu vypláceti. Toto ale"děje
testantských kazatelů na žádost dvou se velmi nepravidelně a milí Indiáni si
ten
biskupů od vládyr Washingtonské návrat pak obyčejněvybírají sami násilím
domů dovolen byl. Následkem osobní k živobytí slíbený příspěvek a tenkráte
úmluvy s ministrem Schurzem, jíž také bývají velice nebezpeční a nezkrotitelni.
náčelník Indiánů Manitovab (t. j. jenž Zvláště vynikají mezi nimi kmeny Dakota, ,
vidí duchy) přítomen byl, jenž u bene- . obyčejně nazvaní Siú (Sioux), pod vedením
diktinů ve "sv. Ludvíku vychován byl, svých obávaných pohlavárů „Pestrý ocas,“
opustil P. Tomazin své stanoviště a za „Sedící býk“ a j. a vládě „Spojených
nechal je benediktinům, kteří P. Aloise Států“ nepodařilo se, je zkrotiti a civili
Hermanuza (také Slovinec jako Tomazin) sovati. I uvázali se v tu přetěžkou a ne
bezpečnoupráci benediktini,
založili
a dvě sestry svého řádu tam odeslali.
již dříve v státu Indianě hlavní misionární
Na konci severní Pacifické dráhy štaci v Standing Rock (stojící kámen),
leží ještě dosti mladé město Bismark kde 2 kněží a 4 laikově pracují, v po
s dosti značnou katolickou obcí, jejímžto slední však době usadili se uprostřed
duchoVním správcem jest benediktin těch indiánských kmenů podpo
z Einsiedeln, vlastně ze sv. Menharda hlaváry „Pestrý ocas“ a „Červené mračno,“ -
v Indiáně, poněvadž místo ono není příliš a k vychování ženské mládeže založili
vzdáleno od Standiga v území Dagotah, kláštery panen. Samy státní noviny
kde tito ct. otcové svou první missii v Chicago praví, že katolické církvi, ze
u Indiánův odbývali.
jmena řádu sv. Benedikta bezpochyby se

asi 8000 mírumilovných Čipava-Indiánů,

Nejznamenitější ale jest, kterak soudí podaří z těch 40.000 nejhrdějších, nej
ti zajisté vypočítaví Amerikáni, kdo jest udatnějšich a nejvíce bojechtivých Indiánů
nejzpůsobnějším, civilisovati divoké národy udělati občany klidné, pilné a spořádaně,
a je spřízniti se vzdělaností evropských .— pakli to zase nepokazí neschopní a
nár.odů Týká se to v Americe také be nepoctiví úřadnici vlády._
V Indianě nachází se' též benedikt.
nediktinů. Na rozsáhlých planinách mezi
řekďu Misouri a severním skalnatém po klášter „nejsv. Srdce Ježíšova,“ který
hoří v Severní Americe žili ještě před od apošt. prefekta končin Indiánských na
30 roky četné tlupy kočujících polo opatství byl povýšen a zajisté blahodárně
'
divokých Indiánů-. Poznenáhla ale při vzkvetá.

Listárna..

P. Jos. H. Penízek sv. 0. Benedikta právě na kiku nositi, nýbrž vůbec

při sobě, což ma platnost i u jiných medailkách a nákresích k. p. Srdce P. Ježíše atd.
Francii nosí mužští takové devotionálie také na řetízcích u hodinek

Ve,

Do Měčína A. Sz. Mše sv. na udaný úmysl sloužena 15. ledna, úmysly vřaděny na
4. února. P. Jos. Odstrčil v V. K1. 2 zl. nás došly. —'P. F. Kubarth: 42 zl. 12 kr. jsme
obdrželi, vše v pořádku.
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Poslyš,

o synu, přikázaní Mistra

a nachyl ucho svého srdce a
přijmiž ochotně napomenutí lla
_skavéhoOtceasplniž je skutkem.
(Úvod řehole sv. Ban.)

4. Jedno mladé děvče napsalo v jedné
z těch hodin, kde srdce překypuje žá,
dostí se něčemu věnovati, do svého
denníku: „Kdybych si troufala, ptala
bych se Boha, proč pak jsem na tom
světě? co zde dělám? co mám dělati? já.
nevím ničeho . . . dnové utíkají mně
bez prospěchu, tak že jich nelituji . . .
kýž bych mohla sobě nebo jinému aspoň
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jednu minutu denně dobrého učinitil“
Po několika dnech, čtouc tyto řádky
v pokojnějším stavu,.připojila: „O můj
Bože! nic není lehčího, nepotřebnými
ného než vzíti sklenici vody a podati ji
chudému.“
Zajisté tak málo jako toto, dáno ve [ bychom o tom věděli, a můžehe denně
jmenu Božím, nás činí užitečné a zaslu je šířiti.
huje nám odměnu v .nebesích; ano ještě
A touto almužnou jak lehko se člověk,
méně nežli to; dobrá. rada, + půjčení spasí když má. čistý úmysl! Neslíbil-li
některé věci — 'protivnost ochotně zto Bůh, že nám učiní tak, jak jsme činili
pená— modlitbička za někoho vykonaÉr jiným? O můj Bože, jestli já činím
— chyba neb nešikovnost jiného napra— štastnými ty, s kterými obcuji, abych
vená. bez jeho vědomí — Bůh to všechno tobě_se líbil a tebe následoval,'účiníš ty
počítá.
.
potom také mne šťastným? Díky! Díky
5. Almužna, na kterou žádný nepa tobě o Bože!

matuje, jest almužna štěstí.

Drobný peníz štěstí, drobný peníz,
který má. i nejchudší a kterým může každé
okamžení dáti almužnu, jest přívětivost,
s kterou přijímáme otazku, návštěvu,
protivnost atd. . . .

Štěstí okolo sebe šířiti, jaka to sladká.

pochoutka!
.Namahati “se učiniti štastnými ty,
kteří nás obkličují, jaké to líbezné a lehké
zaměstnaní. Štěstí jest jedno z oněch,
dobr, kterých můžeme druhému poskyt
nouti, anižby sám věděl, že je má. Každý
má. jeho v hloubí svého srdce jako zásobu
v záloze . . ._My můžeme ji užiti aniž

Jest stálý úsměv, který nenucenu
se objevuje na obličeji a ze sympatie
vzbuzuje úsměv na obličeji jiného.
'

Jest to služba

'něžně-proukázaná,

někdy jednoduše žádaná.

_
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. Jest to upřímné poděkování bez
dlouhých řečí — slovíčko uznání vyřknuté
hlasem přívětivým tomu, který pracoval

s námi a pro nás . ..
O jak málo, k nepoznání málo jest
to'všechno! Nepohrdejte tím! 'Bůh vám
' to odplatí.

6. Jeden ministr, _slavný kardinál,
Ximenez, pokorný františkán, který vy
kročil ze SVé cely & Boží prozřetelností

v.

vyvolen byl ku spravování velkého národu,
shromáždil jednou ve svém paláci velmože
říše. Přišli, mluvili, znepokojovali se,
stali se netrpělivými, že musili čekati.
Nenadále otevřel kardinál dvéře světničky,
ve které byl prodléval. ——
Byla to celička

mníšká, kterou si zařídil v lesku svého
paláce. — Přiblížil se přítomným a řekl
jim vážně: „Vy jste netrpěliví; byl jsem
u nohou Ukřižovaného; zpomeňte si, že se
modliti jest také říši spravovati.

Marianská poutní místa.

t-ádné

marianské poutní místo nepovstalo pouhým

přičiněnímlidským, žádné

& nepovstalo náhodou, třebas na oko tak „jako náhodou“ k. p. obraz Matky Boží
Sfšwbyl nalezen, „jako náhodou“ byl neporušený zachován atp., aneb hlavně usi
lováním toho onoho ctitele Marianského některé poutní místo bylo upraveno
a zvelebeno. V těchto věcích nejméně stává se něco t. zv. náhodou, nýbíž vše

zvláštním

řízením

Božím.

Průběh dějin každého poutního místa dokazuje

nám, že při každém poutním místě měl dobrotivý Bůh zvláštních úmyslů, zejmena
že chtěl aby některé ta jemstvi
naší sv. víry, některé období ze života Matky Boží
--a Jejíí Syna více bylo uvažováno a uctíváno a za to jako na odměnu ustanovil Bůh
jižnapřed uděliti věřícímu lidu na přímluvu Matky Boží mnohé milosti pro tělo i
duši, zejmena ale uchrániti jej'bludu a nevěry. Historie každého poutního místa
ukazuje, že to místo neb celý ten kraj bud již byl ve velkém nebezpečí, aneb že
takové na něj již čekalo a proto učinil Bůh — pro zásluhy některé zbožné duše —

zřídloútěchy ustanoviv tam jakýmkoli způsobem poutní mí sto
) Poutní .místa v naší vlasti jsou živé pomníky milosrdenství

okrašlovánía zvelebováníjich se strany naší jsou

která sebe nových milostí hodnou činí.
Nejoblíbenějším mar. poutním místem

na celé Moravě jest zajisté „svatý
Hostýn“, jenž i svou historickou minu
lostí a osvědčenou zálibou Matky Boží
mezi první celého Slovanstva patří. Pro
obmezenost místa jsme nuceni pro tento
kráte vynechati obšírnější vypravování hi
storie sv. Hostýna,*) zmiňujeme pouze,
_že co zbožné nadšení mnohých ctitelů
Marianských nám roku 1845 zbudovalo —
pozdvižení ze ssutin dřívějšího kostela na
Hostýnu a jeho zasvěcení službě Boží —,
že k tomu nové naše pokolení po celých

výjevy povinné

Božího a

vděčnosti,

35 let nic znamenitějšího neučinilo. Stojít
sice kostelíček na Hostýně a vzdoruje
bouři a vichrům, a četné houfy poutníků
každoročně jej navštěvují pro potěchu a
pomoc duševní, a celá Morava a Slezsko
znají dobře jeho potřeby a vroucně si přejí,

aby ustanoveni byli stálí kněži této
svatyně, jak to bylo před sto roky, a
ochotni jsou čímkoli přispěti k této oslavě
posv. Hostýna; — naše pokolení není ale
bezpochyby ještě hodno, uzříti Hostýn ve
své slávě, všeobecnému přání staví se
v cestu překážky, které může odstraniti

*) Obšírnější spisek o sv. Hostýnu vydáme co nejdříve sám 'o sobě.
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jedině Hospodin, v jehož rukou jest srdce
lidské a jež On nakloní, kam se mu za
líbí. Jak již jsem to jednou vyslovil,
potřeba nám vroucněji o oslavu Boho
rodičky na Hostýně Pána Boha prositi a
seč jsme o ni se i skutkem přičiniti.
Modlitba upřímná a vytrvalá vymohla
již nesmírně mnoho; pročež kdožkoli si
přejeme, aby o bohoslužbu na Hostýně a
o duchovní správu poutníků aspoň tak
postaráno bylo, jak v minulém století před

učiň, aby přestal jeho hněv a panoval nad
námi v pokoji. Pomni, o nejdobrotivější
Panno Maria, že od věku nebylo slýcháno,
že by někdo o Tvou přímluvu prose byl
opuštěn. Touto důvěrou já jsa. povzbuzen
přicházím k Tobě. Nerač, o Matko Slova,
mými slovy opovrhnouti, nobrž slyšiž mne
milostivě a vyslyšiž, o dobrotivá, o pře
sladká Panno Maria.3)
a všecky odpustky, které získáme těmi
modlitbami,*) věnujme duším v očistci
rokem 1787, spojmež se v jedno všech těch v Pánu zesnulých, kteří po
družstvo pracující k tomu cíli a oslavě Matky Boží svato-Hostýnské toužili.
k vyprošení, čeho si přejeme, konejme
Aby ale v tomto zajisté bohumilém
každodenně k. p. následující modlitbu:
díle byl jistý pořádek a ne tak snadno
Ve jmenu 1—Boha Otce 1- iSyna 1—i v zapomenutí přišlo, přihlastež se, kdo se
chce na něm účastniti, u redakora „Školy
Ducha svatého. Amen.1)
Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu B. S. P.“, který také občas ve známost
svatému, jakož byla na počátku, nyní i bude uváděti, co k cíli by vedlo.
Pevně doufáme, že milostné Srdce
vždycky až na věky věkův. Amen.
Otče náš a Zdrávas Maria,“)
' Pána Ježíše splní přislíbení, z e k d y k o li
Zdrávas nejvznešenější královno po by dva nebo tři se sjednotili
koje, přesvatá Matko Boží, pro'uejsvětější ojedné věci a ve jmenu Jeho oni
Srdce Ježíše, Syna Tvého, knížete pokoje, prosí, že zajisté ji dosáhnou.
___—___—--__—4__ _.

Děvečkám služebným.
Děvečka, která ráda se modlívá, ráda do
kostela chodívá, brzy ze všeho toho vy
Pánem Bohem, s odevzdanosti do ' smívána bývá, v brzku ' ji „pobožných“
nadávají. Tím ale nedej se svésti; Pán.
_ Jeho svaté vůle službu svou nastoupni,
' neb znáš přísloví: „S Bohem začni Bůh, modlitba, sv. katolická církev budíž
každé dílo, podaří se ti až milo.“ Budiž Tobě nade všecko.
Ovšem jsou děvečky, které svatého
hodnou děvečkou. Všudy a pořáde slyšeti
naříkati, že nelze hodné děvěčky dostati. náboženství zneužívají, modlívají se v ne
Děvečky zase naříkají, že „_nelzese na pravý čas, na nepravém místě a tak místo
pořádnou službu dostati. A což je pří aby k pobožnosti povzbuzovaly, pohoršení
činou všech těch nářků? Toho všeho pří činí. 0 chybách také nepravé nábož
činou jesti „zanedbávaní náboženství.“ nosti Ti později psáti budu; dnes vy
Rozmilá Notburgo !

=*) ') 50 dní odpustků získá, kdo znamenaje se sv. křížem nejsv. Trojici s kajícím srdcem
vzývá těmi slovy. Pius IX. breve 28. července 1863, aneb 100 dní, když se zároveň svěcenou
vodou pokropí. Pius IX. 23. břez. 1866. *) Když aspoň 3 osoby v duchu pravdy a lásky jsouce
spojeni těmi slovy'nejsv. Trojici se klání třikrát za den, ráno, v poledne a večer: odp. 100 dní
jednou za den, 7 let a. 7 kvadragen v neděli a plnomocné
odp. ve 2 neděle v měsíci v obvyklých
pro plnom. odp. podmínkách. Pius VI. decret S. C. de Jndul. 25. květ. 1784. 3) Pokaždé 300 dní
odp. a plnomocné
jednou v měsíci Pius IX. decret S. C..de Jndul. 23.—
září 1846.
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slyš toliko úpěnlivé “prosby mé', neza
vírej srdce svého,.ale dobře ulož do srdce
svého, oč Tebe, dítě milé, prosím: Zů
staň, rozmilá Notburgo, zůstaň pobožnou,
modlivej se ráda, chodívej ráda do ko—

stela a nikdy nezapomínej, že Pán Bůh
jest Pánem všech pánů, Jemuž všichni
sloužiti, Jemuž všichni s láskou dětinskou
oddán-ibýti'máme. Pro Boha jsi stvořena,
Bohu také žij, proto jsi poslána na tento
svět, abys Stvořitele svého zvelebovala
a za to s ním se věčně _radovati mohla.
. Časně z rána máš pokdy; nepromrhej
„času tak vzácného, ale aspoň něco z něho
modlitbě věnuj.
.
, Zachovej krásný zvyk, kterému Tě
panáček ve škole. přiuěil: „Hned jak pro
citneš poznamej se svatým křížem, po
klekni, pozdrav nejsvětější Trojici a mi:
„Tobě, o Bože, všechno obětují, co dnes
.iny'sliti, mluviti, trpěti a činiti budu.“
Při tom pomodlí se 3kráte „Zdrávas
Maria“ o zachování svaté čistoty a
.nevinnosti.
Na to vykonej vroucně svou ranní
modlitbu, popros Boha, aby Tobě ve všem
svého sv. požehnání neodepřel. Po každé
kdykoliv s dovolením Tvých hospodářův
v den všední Tobě možno jíti do kostela,
jdi do, kostela;
'

Časně musíš vstávati.

pokladu svých milostí uděluje každému,
kdož Ho o ně prosí. Nabeř sobě z boha
tého pokladu tohoto, vypros sobě milosti,
abys všechny práce své jakož i svých
spolubližních slabosti s trpělivostí a ra
dostí mohla snášeti. Zde se Spasitelem
svým jako dítě s otcem svým mluviti
můžes; předlož mu vše, což Tě těší, co
Tě zarmucuje, v čem často klesáš, přednes
mu všechny své bídy, svou nuznost, svou
malou trpělivost a náhlost, svou svéhla—
vost a všechny chyby a poklesky srdce
svého; On s Tebou bídnou bude míti

Časná ranní

chvíle Tobě patří, proto, kdykoliv jen můžeš,
věnuj ji Ježíši.

Při mši sv. nabudeš posily pro celý
deni Při mši Ježíš Kristus jest přítomen, _
kterýž s láskou nevyslovnou z přebohatého

útrpnost,

On Tobě spomůže,

On Tě po—

těší a posilní.
Nikdy nezanedbávej mši sv., když
můžeš na ni jíti; stane se to Tvým zvy-'
kem, a pak teprvé poznáš, co pozbýváš,
když na mši sv. býti nemůžeš.
Avšak ne jen z rána se modlívej,
ale i při práci často a často sobě na Pána
Boha, Panenku Marii, sv. Josefa atd.
zpomínej; povznášej často k Bohu mysl
svou krátkými povzdechy jako střelami,
vykonávej „modlitby střelčí.“ Vše topráci
nepřekáží, ale ji podporuje. Umíš mnoho
takých modlitbiěek, obzvláště odpůstko
vých; a pak co Ti právě napadne, co Ti
na srdci leží, Pánu Bohu řekni; Ruka
Tvá budiž při práci, srdce Tvé u Boha!
Budoucně více.
Všeho dobrého na Pánu Bohu, Matičcc
a Svatých Božích Tobě prosí
Tvá kmotra

J 0s ef a.

Zprávy
K 13. výroční

slavnosti

ve darovala k tomu krásný ornát z Lyonské

Filip'sdorfu (13. ledna) darovalo vícero
osob z Malé Senice u Olomouce pro

hedbávné „látky, který 13. ledna ponejprv
byl upotřeben. Slavnost byla po celý
oktáv četně navštěvována 'a důst. p. P.
a polštáře na. oltář,?mistrně od nich sa— Dědeček přišel na celý týden, zpovídat
mých vyšívané. Podnět k tomu dala jedna zejmena české poutníky, za což mu Pán
již 1- sedlka. Kněžna Anna Lobkovicová Bůh zaplať!
z Hořic, choť knížete Jiřího Lobkovice,

milostný oltář překrásné antipendium
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Penízek

či křížek sv. 0. Bene

dikta, který zejmena členové benedikt.
bratrství uctění nejsv. Svatosti olt. nosí,
byl již od zvěčnělého papeže

Pia IX.

nikde nebylo slechu. Vlak jel proto dále
až do Bělohradu, odkudž telegrafovano do
N. Paky, aby za zmizelými vysláni byli
poslové. Za 2 hodiny došla zpráva. že

matka i dítě nalezeny
slavnostnarozenítoho pěvše ni nejmenšího

dekretem 31. srpna 1877 vzhledem na

čtrnáctsetletou

sv. patriarchy, která příštího roku se ko

jsou neutr—

úrazu. Kdož

by v tom neviděl patrné ochrany Anděla

natima,novými odpustky pro věčné Strážce“ —
časy obdařen

a sice těmi, které budou

moci získati poutníci na Mónte Cassino.
Svým časem ohlasíme je dopodrobna.

Zvláštní ochrana Anděla Strážce.
Vypravuje se „Čechu“ nasledující zvláštní
případ ochrany Boží. Dne 4. t. _m. vy
padlo z osobního vlaku č. 404 rak. sever.
záp. drahy jedoucího plnou parou o 1 hod,
30 m. odp. mezi novou Pakou a Bělo
hradem jisté matce 4leté dítko náhle
otevřivšími se dvířkami z vagonu. Vprvním
okamžiku zůstala matka jako když do ní
hrom udeří. Pak se vzchopila a chtěla
vyskočiti za dítětem. Avšak spolucestující
zachytili ji. Matka hořekujíc bránila se
zoufale. Konečně podařilo se jí vytrhnouti
se jim a vyskočiti dvířkami. Nastal vše
obecný poplach. Volano, křiěeno, a dá
váno znamení šátky, až se vlak na povel
kondukterů vxširém poli zastavil. Jeden
z personalu běžel zpět až k strážnímu
domku, avšak ani po matce, ani po dítěti

(Zasláno)

Hodlajíce o sv. Filumeně

zvláštním spisem pojednati vnášíme na
veled. duchovenstvo, zvláště na ctitele té
světice nasledující prosbu:
' Ze životopisu sv. Filumen'y, zjeveného
řeholnicí Neapolitanskě, víme, že byla
dcerou „knížete, jenž“ vládl malou říši
v Řecku;“ místo však se nejmenuje. Dle
dějin tehdejšího věku (290 až 304 po Kr.)
požívali Řekové, pod císaři římskými jakési
samostatnosti, aspoň titulární; zvláště byla
sídla knížat Reckých Atheny, Korinth,
Aegium, Argos, Sicyon Patrae (Patras).
Kde asi sídlel otec sv. Filumeny? Ko
nejme 9denní pobožnost k sv. Filumeně,
kdykoliv, na dosažení dobrého vnuknutí _
v této zaležitosti, a sdělme si pak ro
zumné, odůvodněné úvahy o tom —
prostřednictvím redaktora „Školy B. S. P.“,
na jejž budtež laskavé dopisy adresovány.
Jeden ctitel sv. Filumeny
jmenem mnoha jiných.

. Milodary B. Srdce Páně.
“dyž Kristus Pán po 33 let s lidmi obcoval
na světě, nebylo mu na ničem tak velice za
leženo, jako aby všem vštípil víru v ne—
beského Otce a v toho, kterého poslal, aby
spasil svět, v Syna jeho, — ovšem ale víru
živou, která plodí pevnou důvěru a upřímnou
lásku a hlavně se jeví zachováváním přiká
zaní. Proto používal Kristus Pan každinké
příležitosti, aby lid poučil; hned při první
své návštěvě ve chrámu Jerusalemském, jsa
12 let star, opustil i svou milou matku a
pečlivého pěstouna, aby jen hodně mnoho
zbožných poutníků mohl v pravé víře vyučiti
a jim sv. písma vysvětliti a když pozděj
v 30. roku započal svůj učitelský úřad, chodil
po všem kraju a do každé synagogy či mo
- dlitebny vešel a ihned se jal kazati a sv písma
vysvětlovati. A jaké to bývalo ,kazaní, když tel; „syn tesařťgv“ Mých úst otevřel!
Sami ti učení zakoníci v_Jerusalémě a pyšní fanseové museli vyznetg, že _,tento

(Ježíš Kristus) mluví,

jako

žadný Jlný“,

totiž tak Jasné, tak presvědčlvě,Jak
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to od žádného jaktěživi neslyšeli. Nicméně ale přece mu n euvěřili,
vyjma některé
chudé, prosté ženy a venkovany; tak že, když jednou zase v chrámě dlouho a dlouho
byl kázal a učencům a zákoníkům pravdu svého učení dokazoval, oni _nemohouce
odolatí takovým jasným důvodům, přece ale nechtíce svůj pyšný rozum jim podro
biti, raději ven vyšli a Ho nařkli že dábelstvi má. Tenkrát se rozlitostnil náš milý
Spasitel, přestal mluvíti & vyšel ven, kde bylo mnoho nedůživců a málomocných a

počal všechny

uzdravovati.

A když pak opět jej obklopili zvědaví a zlomyslní

fariseové a zákoníci, pravil jim mimo jiné:

Když již nechcete slovům mým věřiti,

věřte skutkům, které činím a'které svědectví vydávají o mně!

Podobně mohl by Kristus Pán i nyní mlnviti, nebot On se nezměnil ani ve

svém učení ani ve svých skutcích, a svět bohužel také se nezměnil

ani ve své

nevěře ani ve svých tužbách. Celý svět jest sice v nesnází a bídě a všude hledá se
spasitel, bohužel ale ne ten pravý. Jední ho vidí v novém sněmu, jiní v novém
zákonodárství, v novém ministru atd., — a uprostřed nás stojí Ježíš Kristus
s hojností všech darů a volá. aby si přišli pro ně všichni potřební. A ejhle!
kdožkolí Jemu uvěřili a s důvěrou k Němu přistoupili, nalezli vyslyšení, mnoho
.mil'ostí jím uděleno prostřednictvím Matky Boží, již Pán Ježíš chce takto ctíti a nás
k ní vésti. Ku příkladu:
E. S. Z Prahy. Díky vzdávám Rodičce ozdravělo. Proto vřelé díky budtež nej
J. H.
Boží Panně Marii Filipsdorfské že ná— mílost. Srdci Páně!
padně. byla vyslyšena prosba má, když
Z Judenburgu. Jistá osoba byla
v nouzi a těžkosti jsem ji o pomoc vzý těžce nemocna. Byl jsem u veliké starosti,
vala. Když pěstounka má těžkou nemocí budu—límocí jí k smrti připraviti. Vzal
navštívena a těžce zkoušena byla, tak že jsem své útočištěk nejsv. Srdcím apočal
lékaři ji opustili, musilo se to za zázrak jsem devítidenní pobožnost. Prosba má
považovati, jestli zůstane na živu. Ahle!
byla vyslyšena a protož vzdávám srdečné
po devítidenní pobožnosti, kterou jsme díky Pánu Ježíši a Panně Marii.
konali, a slíbili vyslyšení uveřejnití ve
Z Prahy-. Před delším již časem od
-„Škole B. S. P.“ stal se takřka ten zázrak,
avšak _nedbalostí, kterou si přičítám, že poručil jsem jistou záležitost, která mi
mnoho
starosti a mrzutosti způsobila,
jsem hned neuveřejnila tu milost nám
prokázanou, vrátila se opět ta nemoc, tak modlitbě bratrstva nejsvět. Srdce Pána
že, myslím, že Bůh a Rodička Boží mě Ježíše a čtenářům „Skoly“; a ráčil jste
chtějí upomenout na učiněný slib za pro ji také v „úmyslech“ Školy uveřejniti.
kázanou mně milost. Doufám pevně, že V pádu vyslyšení přislíbil jsem 'také
uveřejnění. Jelikož ta nemilá věc v můj
Boborod—íčkamně opět navrátí dřívějšího
zdraví, zato ale budeme jí vděčni, a bu prospěch se vyřídila a nemám se, jak
deme velebití její milosrdenství na věky. doufám,- ničehož jí se týkajícího obávatí;
vzdávám nejvřelejší díky nejsvětějšímu
Z-Lípniku. Jedno děvče, šest let Srdci Pána Ježíše a nepoškvrněnému
staré, se náhle rozstonalo. Dost-ilo na Srdci blahosl. Marie Panny.
krku.velkou boulu a právě na nebezpečném
Z Prahy. Jistá rodina vzdává tisíceré
místě, na hrdle, že nemohla mluviti ani
jistí a celé nocí nespala.
Rodiči pou díky Božskému Srdci Páně a nepoškvr
žili již všech prostředků, avšak všechno něnému Srdci Panny Marie za vyslyšení
bylo márno, sám lékař se vyjádřil, že ve veliké potřebě.
jest nebezpečně nemocná, a pravil mně,
Z Chudenic n N. Bydžova. Ditky,
že. jestli se jí to otevře uvnitř,-»že ji které sotva že oplakaly smrt dobrého
to zalije a že jestli on'jí to prořeže, že otce, musely se i bátí, že ztratí drahou 
se jí mohou žíly skrátíti. Vidouce že matku taktéž na smrt nemocnou; í konaly
s vícero známými za těžce nemocnou
lidská—pomoc není nic platna, vzali jsme
útočíštěk Božskému Srdci Páně, umínily devítidenní pobožnosť k P._ Marií'Fílíps
jsme sobě vykonati devítidenní pobožnost dorfské, a an dobrotivý Bůh, jak: pevně
a slíbili jsme, že jestli budeme vyslyšení, věří na přímluvu M. P. v brzku jím matku
že. to uveřejním ve „Škole Božského a dobroditelku Zcela u'zdravil,- hledí ozná
Srdce Páně“. Naše náděj nebyla sklamána:
mením této vyprošené milostí jak vděčnost,
než jsme dokonali pobožnost, děvče úplně k nebesk. Otci a Marii Panně projev'ití',
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takž i jiných k vroucí důvěře v Matku
Boží povzbuditi.

Z farnosti

Boršické:

56. M. O.

že musím za včas konsultovat lékaře, a
s ním se poradit stran té věci; to tím
spíše, anto záškrt v mé osadě panuje, a
mnoh0u také již oběť i z dospělých sobě
vyžádal. Než sešlo z toho. Dobrá sestra
ivzpomněla si na lúrdskou vodu, té jsem

děkuje za dosažení zdraví.
57. M. V. Za jistou milost.
58. P. S. Neštastným ručením v zá
ložně upadli jsme do dluhu a do nebez na lžičce pozřel s důvěrou, číně při tom
pečenství o všechno přijíti, nebot se nám slib„že budu-li zbaven neduhu, v oktávu
měl již statek náš prodávati. U lidí nebylo slavnosti neposkvrněného Početí budu
již pomoci. Hledali jsme pomoc u Boha obětovat jednu mši svatou na počest ne
v nejsvětějsím Srdci Páně na přímluvu poskvrněné Panny, připojil jsem též svatý
nepoškvrněné Panny. A díky Bohu! jest růženec. Na to beru se dříve než oby
nám spomoženo. Bůh nám poslal do domu čejně na lůžko; než dlouho nemoha oka
osobu, již jsme před tím nikdy neviděli, zamhouřiti, slinu s tíží již polykám, a'tak
to trvá do půlnoci. Tu zrovna když bije
statek náš byl ještě v čas zachován.
12 hodin, se probudím a zapoletám
59. M. P. děkuje za dosažení jisté
milosti.
v duchu do Filippsdorfu , vzpomínaje,
60. M. B. Za dosažení zdraví.
kterak-právě touže dobou stalo se zázračné
uzdravení choré“ dívky Magdaleny pro
61. M. T. Před výročním trhem
v U. Hradišti ztratili se nám koně ze střednictvím dobrotivé Bohorodičky. I začnu
zavřeného chléva. Na zkříknutí sebral v samomluvě rozmlouvati s nejsvětější
se muž s několika přátely, aby v noci Pannou: „Rodičko Boží! o půlnoci Ty
ještě koně hledali. Já pak s dětmi vroucně jsi choré dívce se zjevila a jí úplně uzdra
se modlila k nejsvětějšímu Srdci Páně. vila. Tohot já arcit pro své hříchy hoden
Ráno byly koně nalezeny u Huštěnovic nejsem, abys také ke mně přišla; než ty
na louce. Jak se tam dostalyP- Bůh to můžeš mi alespoň polehčení v mém ne
ví. My ale děkujeme co nejvřeleji "nej duhu zjednati, bych mohl zastávati své
světějšímu Srdci P. za uchování před povinnosti ke cti a chvále Boží ku spáse
škodou tak značnou.
duše své a svých podřízených“, — při tom
Z Libně. Ačkoli skrz na skrz se modlím: „Zdrávas Královno!“ — Na
o mocném účinku přímluvy Mariánské to brzy usnu; a od té doby cítím méně
jsem přesvědčen, byv" nejednou již vše bolesti, probudím se, chci se přesvědčiti
mohoucím prostřednictvím přímluvy Její tomu-li tak skutečně, a 'hle, do rána, díky
z jicnu smrti vyrván; předc nehodnému Bohu a nejsvětější Panně! tak se bolest
zmírnila, nebezpečí vše odstraněno, neduh
ctiteli svému novýr důkaz Matka Božími
podala, že jest povždy prostředníci naší zmizel, v hrdle se tak uvolnilo, že jsem
u Boha, když pod Její záštitou dne . na to časně zrána opět „roráte“ konati,
6. prosince 1878 z nebezpečného neduchu sv. evangelium i s výkladem předčítati,
dříve všeho nadání jsem vyváznul a protož zpovídati a pak celé 2 hodiny ve škole
sobě umínil k rozšíření Její cti a chvály vyučovati mohl jako jindy beze všech
mé takřka zázračné,
poněvadž velmi povážlivých následků! Tot patrný důkaz
rychlé pozdravení, jehož jsem ode v době přítomné, žet ne nadarmo církev
Pána Matkou Jeho dosáhl, ve Škole B. svatá učí své dítky volati k Matce Boží:
„Uzdravení nemocných, oroduj za nás.“
S. uveřejniti.
Bylo po_ půlnoci ve 2 hodiny -— Budtež za to zde uveřejněny vroucí
kdy jsem na lůžku pojednou náramnou ' díky nejsvětější královně. Protož se držím
hesla: „My katolíci víme, proč
bolestí v hrdle zachvácen byl. I probudiv svého
Marii Pannu ctímel“
pečlivou Martu, drahou naši sestru, žádám
Ctítel Marianský P. Ant. T.
jí, aby mi nastrouhala křenu ku přiklá
(blíže Prahy).
dání; nebot tímto prostředkem jsem až
Z Gr.-J. Mám za svou povinnost,
posud vždy v podobném případě se vy
léčil.- Než tenkráte vzdor častějšího opa— abych Vám několik řádků napsal o udá
kování nevedlo použití tohoto jinak vy losti sice soukromé, avšak zasluhující
datného prostředku k žádoucímu cíli; v podstatě veřejně čtenářům „Školy“
neduh stával se vždy horším, bolesti stále sdělena býti ku vzdělání jejich duchov
přibývalo a večer již jsem byl na tom, nímu, zvláště však k utužení důvěry
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v Boha a mocnou přímluvu jeho svaté
Rodičky.

Jistému důstojnému, stařičkému muži
smutně začal nový rok letošní. Mělt u sebe
svou rodnou sestru, kterou jako svůj
život miloval, a která mu též všechno
v hospodářství obstarávala, ješto on pro
jiné starosti o ně péče míti nemohl.
Ta však zrovna o novém roce po
čtvrté se mu rozstonala zapálením plíc.
Ze “pak byla slabá, každý, ani lékaře
moudrého nevyjímaje, měl za to, že po
čtvrté zapálení plíc uepřečká. Než mimo
nadání nemoc byla mírná až do soboty
dne 4. ledna v 11 hodin v noci. Tu byl
ještě lékař u nemocné a docela ubezpečeu
a spokojen domů se vrátil. Avšak v půl
hodině nemoc náhle tak se zhoršila, že
lékař znovu přivolán býti musel a ulekl
se sám' hrozícího nebezpečí smrti,
která každou chvíli nastati mohla. S ouz
kostí čekám na kněze, který měl nemocnou
zaopatřiti svátostmi umírajících. To trvalo
asi '6 hodin. Zatím však v blízké komnatě
odehrál se výjev ne méně srdcejemuý. —
Stařičký bratr nemocné musel totiž od—
veden býti do své komnaty, protože by
svým nářkem mohl nemocné ublížiti. Zde
však pojala ho taková bolest a ouzkost,
že nebyl téměř k potěšení. Jeho zbožná
mysl přivedla ho sice k tomu, že se
odevzdal do vůle Nejvyššího, nemohla ho
však přiměti, aby nepřál sobě zaroveň
s milovanou sestrou umříti, aniž mohla
překaziti prudkou zimnici. I byl. zde
s ním přítomen muž, který jest zapsán
do bratrstva „Paní nejsvětějšího Srdce“.
Ten osmělil se poukázati na to, že
v takových beznadějných případnostech
zvláště bývá důvěrně vzývána o pomoc
“MariaPaní nejsv. S. — A když potom před
křížem klekli, a ubohý bratr J. K-a za
pomoc vzýval, tu projela mysl muže
mladého upomínka— na kněze, který na
úmysl obrácení zatvrzelce na popravě
život svůj Bohu v obět podal (Poutník

na rok 1879); i umínil si, že též malou
oběť chce přinésti Bohu, jestliže milostivě
vyslyší prosbu jeho, — umínil sobě že
v případě uzdravení nemocné, nejen hor
livěji bude se modliti k M. Paní nejsv.
S., ale že do své smrti každý den bude
sekní modliti ještě „Otče náš“ a „-Zdrávas“.
Na to pak když vstali od modlitby na
plněno bylo srdce jeho takovou důvěrou,
že směle řekl! . . . . bude jistě zdráva.
A čeho se nikdo nenadál, stalo se. —
Nejen že mohla nemocná náležitě býti
zaopatřena svátostmi umírajících, ale i
nemoc se polepšila neočekávaně a povede
k uzdravení. Není možno se ubráníti tě
myšlenky, že zvláště na přímluvu P.
nejsv. S. bylo nemocné zdraví navráceno.
Modlili se za nemocnou vroucně mnozí
chudí, o které se starala, i mše sv. za
ní byly obětovány; to však dělo se větším
dílem již po obratu k lepšímu.
Z V. N. N. žádá uctivě za uveřejnění,
že vyslyšena byla, když prosila za uzdra
vení své milé matky, milostí Božského
Srdce Páně, mocnou přímluvou Panny
Marie „Pomocnice“, sv. Filumeny a sv.
Josefa; začež -i citem vděkuplným, zde
vroucí vzdává díky.
Z Měčina A. Sz. děkuje veřejně nejsv.
Srdci P. J. a P. M. a sv. Josefu za uzdra
vení dítěte.
'

:

Jistý misionář ř. sv. Fr. v Ame

rice v St.-Nebruska, jediný syn rodičů zde
ve vlasti pozůstalých, onemocněl neduhem
plíčním a vkrku velmi nebezpečně, tak
že se již s tímto světem loučil a o tom
isvým rodičům zprávu dal. Tito však
nemohouce nijak svému jedináčkovi po
moci, ani útěchou, ani radou, jali se pro—
siti B. Srdce P. v plné důvěře, že vy
slyšení dojdou. A hle! Sotva měsíc uply
nul, obdrželi radostnou zprávu, že syn
ozdravěl. Vzdávají tímto přislíbené ve
řejné díky.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

Dne 15. ledna »po— nané již udalosti v sněmovně přetřepávalo.

čaly po třinedělní přestávce opět porady
sněmovních poslanců. Na denní pořádek
položena smlouva Berlínská ohledně obsa
zení Bosny a Herzogoviny. Herbsta sou
druzi jeho mermoci chtěli, aby se o doko

Bude to zbytečné plýtvání času. Co “krví
našeho vojska dobyto, poctivý Rakušan vy
rvati si nedá. A císař Pán, přijav velmi
laskavě deputace dobytých zemí neděpus'tí,
aby opět vráceny byly v ruce upýrů a try-.
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znitelů tureckých. Již i potvrdil statuta vPrusku poukazují s trpkostí na obětavosti
správy dle nichž v Bosně a Herzogovině katolíků, u nichž vzdor zcela jiným záko-'
se bude vladařiti. Obě tyto země budou nitým soužením nic podobného nepřichází.
státi pod dozorem obou ministerstev. V Se Jen kde božská pravda se chová, tam lze
rajevu, kde z nařízení sv. Otce rakouský očekávati obětavost !! -—A materielní úpa
nuncius Jakobini má zříditi biskupství dek protestantismu jest jen následek ná
katolické, bude vojenský komendant země boženského, který se v Prusku — ha
též vrchním správcem podřízeným před— v celém Německu. velice zmáhá. V prote
sedovi obou ministerstev. Země rozděleny stantismu rozžírá se jako hniloba víc a
budou na kraje a okresy s příslušnými více nevěra, která. rozdrobuje neustále dří
úřady, které budou bdíti nad politickou „vější jeho dělanou jednotu. Nevěrou nad
správou a veřejnou bezpečností. Zároveň chli již i pastor-ové. Pověstný pastor Ber
budou fungirovat jako úřady berničné. Vý linský Hosbach učinil v protestanském
lohy veškeré správy musí se ukrýti ber “ Spolku v Halle útok nejen na celé kře
němi těch zemí. Takby tedy započalo sťanství ale ina trojjediného osobního
rakouské vladaření V'zemích, které tak Boha. „Pokrok ve vědách přírodních“
dávno úpěly v otroctví tureckém a ubohým pravil ten ml'uvka „nepřipouští dnes více
Slovanům začíná nový život. Kristus Pán víry v božské působení. Poměr mezi Bohem
zajisté vyslechl dávné jejich stesky a nářky. a světem Kantem, Lesinkem, Fichtem,
Šelinkem zcela přeměněn“. On tepal Lutra
Ze Serajeva co nejdříve bude vycházeti
jakožto ze střediště těch krajin hlas apo a soudruhy, že tito jen něco změnili v re- .
štolský aobživne spící tam katolicismus. formaci církve, osobu ale a skutky Kri
A máme pevnou naději, že Jeho apošt. stovy nezměněné zůstavili. Učení písma
Veličenstvo, kteréž ráčí býti v pravdě zbož— sv. nemá před jeho očima žádné váhy
ným katolikém, zájmyKristaPána tam vřele
podporovati bude.

“Totéž dá se i očeká

vati od nového ministerstva v Cislajtanii,
které jak se mluví vyhlídnuto jest
v osobě Hohenvarta.
Mezi českými a německými poslanci
konají se neustále přípravy k smíření se.
Dejž Bůh, aby ohě str ny konečně po
znaly, že jen v jednotě spo ívá blaho jednot
livých národů i celého Rakouska! —

Německo.

Následkemzákonůkvět

nových, kterýmiž Bismark těžkou chtěl
zasaditi ránu katolické církvi, urychluje
se úpadek — církví protestanských. Upa
dek ten jest i materielní ireligiesní. Knihy
narozených a snoubenců vzaty byly du
chovenstvu a svěřeny zvláštním obecním
úředníkům. Protestanté ve víře dávno již
vlažní duchovních svých více si nevšímají
a dítky narozené beze křtu dávají" jen za
psáti u úředníka místního. A k čemu
platiti pastorovi za kopulaci, když u přo
testantu není svátosti manželstva ? Úmluva
snubní provede se jednoduše před úřed
níkem a je odbyto! Pastorů není více
třeba. Tím materielní postavení jejich
velmi sklesle. V Berlíně k. p. nemůže
se v protestanské osadě sv. Marka, přes
30.000 duší čítající více sehnati důchod
pro pastor-y, takže církevní rada již po
navrhla uzavření kostela, který po dlouhý
čas prázden býval. Prote stantské listy ,

více a t. d. Jak mluví od statu usta
novení protestanští kazatelé!
Z toho
vidno, jak to stojí 8 protestantismem!
Vidíme v tom patrně rozklad té nábožen
ské společnosti, která se odtrhla od pravé
autority církve sv. A Kristus Pán zajisté
tímto rozkladem vítězí.
A jak se školami to vypadá v Prusku
od'té doby, co odtrženy od církve, dosvěd
čuje nám jeden vládní školní rada, který
na učitelském sjezdu v Ople v Slezku
v prosinci m. r. odbýyaném ze své zkuše
nosti mluví takto: „Uřad musel v posled

ním čase několika nazvíce mladým učí-.
telům pro lenost, marnotratnost, hýřivost.
hraní, necudnost přísně domlouvati. Není
ted nic neobyčejného, že učitelé udělené
jim podpory za jeden večer prohráli, ano
ještě dluhy učinili. To tím více ješt ža
lostné, any chudé obce ani více nevědí,
odkud mají bráti příspěvky na školy. Není
pak ani divu, že mnozí učitelé se nejen
pitím rozveselují, ale i nesmírně spijí, tak
že na zpáteční cestě domů klobouk na
ulici, hůl v příkopě a majitel těch věcí '
v jiné ulici od policajtů v prabídném
stavu nálezen byl. Jak často se stává.
že z ústavu přišlý mladík sotva 20—21
roků starý se žení, ne snad ze svého vlast
ního popudu, nýbrž proto, že musí — si
vzíti tu neb onu. A při vší nemravnosti
zmáhá se i nevědomost strašná! — Ta

kové svědectví dává školní rada sám. I zde
musí úplný rozklad přijíti, aby se zase
trpkou zkušeností přišlo k starému dobře
*osvědčenému pořádku.

Francie.

že katolíci v Belgii se zmohou &.zlo jim
hrozící brzo překazí, k čemuž dopomá
hej učitel pravdy ——Kristus!

Vyjednávání Ruska s apošt.

Jak v předešlémčísle Stolicí oupravení záležitostí katoliků v té

oznámeno, odbývány dne 5. ledna ve Fran
cii doplňovací volby do senatu. Volby
ty přinesly mimo 13 konservativců samé
republikány a radykaly do senatu, v němž
nyní straně 'republikansko-radikalní, jakož
i v komoře poslanecké většinou 57 hlasů
převládá. Nad tímto výsledkem voleb já
s'aly liberální list-y nesmírně. Otázka jest,
jaké. z toho'budou následky. Zdá se, že
kolisavý Makmahon brzo bude muset ustou
piti .ženevskému židu Gambetovi a pak
francouzský radikalismus zkusí ve Francii
zbankrotilý církevní a školní boj a odstraní
poslední zbytky křesťanského a společen

rozsáhlé, nazvíce slovanské říši, podle všech
ukázek, povede k žádoucímu cíli. Neu
stávejme jen v modlitbách, aby přečetné
překážky milostivý Bůh odstrániti ráčil
na přímluvu Bohorodičky, již veškeré Slo—
vanstvo jako svou matku tak vroucně ctí.

v oktávěsv. tří Králů bylo v Římě

první. české kázání. Posluchačů bylo asi
200. Kázal v. p. Ostatek, kněz diecese
brněnské. Kazatel pěkně připomínal, jak
všem národům slovanským svítí jedna spo
lečná „hvězda — hvězda mořská Panna.
Maria, kterouž tak vřele všecky kmeny slo
vanské vysoce ctí. Právě proto kyne jistá
ského pořádku.
Konec bude —'—jak dě—
naděje, že jednou všechny kmeny slovan
jiny učí -— komunismus a po něm plač
ské vejdou zase do jednoty církve, jelikož
tivý návrát k staré matce církve sv.! ——
Takovými .vyhlídkami zajisté odu se nespustily té— kteráž nade vším ka
vodněn jest hlavní úmysl apostolátu v mi cířstvím a odštěpením v celém světě ví
tězí. — Dejž Bůh,- aby tato česká slova
nulém měsíci.
'
v Rímě _veřejně pronešená ohlas nalezla
M;.Belgij, kde svobodní zedníci se vcelém slovanství! ——Sv.0tec Leo XIII.
domohli vlády a školy úplně chtějí od vydal encykliku (pastýřský list) na všechny
křesťauštiti, zadal kardinal & arcibiskup biskupy a t. d. katol. církve, ve které
Dechamps z Meěheluu ve jmenu belgických snahy t. zv. sociálních demokratů, kteří
biskupů protest proti zamýšlenému od se v posledním čase nejvíce na životy pa
křesťanštění škol a mládeže. Stěžuje si novníků odvážili, nejen rozhodně zavrhuje.
v něm na zdržování dítek od nábožen
nýbrž zároveň na původní zřídla pouka—
ských výkonů' a zákonité obmezování ná zuje, odkud takové světoborné spolky vyšly,
boženského vyznávání Odstraněny kříže kde byly a jsou dosud pěstovány — vne
ze škola do rukou dětských dány knihy křesťanství, neznabožství, které v mnohých
.bezbožné. Zamezuje se zvlášť vprostřed
zemích celý společenský život prostouplo.
ních školách, vyučování náboženství a trpí Kýž by jeho výstražného hlasu si všimli
se učitelové “rozhodně nevěřící. Stát — ti, jimž do rukou jsou dány otěže vlády
pokračuje dále — nemá práva učiti ve a kteří bud ku blahu a_neb vzáhubu celé
školách na útraty křesťanských rodin státní národy vedou. Proto žádá Kristus Pán,
protikřesťanství. To uráží svobodu svědomí
aby za vladaře modlitby se konaly, již
nesmírné většiny Belgičanů a odnímá dítky k vůli těm, jenž jejich péči jsou svěření.
víře'vjejich rodičů. Mějme však naději,

V měsíci ůnoru
,

*;an _

inodleme se

za vezdejší potřeby sv. otce.

Wřicházímese odporoučet
spolučlenům
apoštolátu
úmysl nevhod
již dříve
podotknutý',
wpycvbom
obávali _přijíti
nevhod; neboť
otec nikdy
nepřichází,
byť aniž
by
„s 1__prlšel_žádat o almužnu ku svým dětem. Tentokráte jest
_katOUClťé.Jenž 'se octl s prosbou přede dveřmi svých dítek,

to otec""_
velké rodiny
a v osobě sv. .Otce

Lva XIII. žádá sám Kristus Pán o almužnu. Četli a slyšeli jsme provolání J. Eminence
státníholsekretáře stolice papežské, v němž se nejedná o osobní potřeby sv. Otce, ale
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o potřeby veškeré církve katolické, nad nimiž jemu co zástupci Kristovu bdíti jest.
Volání toto nemá býti oslyšeno od žádného pravého katolíka.
Nepřátelé naší církve rádi by nám nemluvili, že se zde jedná, ne tak
o Lva XIII., jako raděj o člověka Jachima Pecci, volají ve svém pokrytství: „Vy
na špatné místo zanášíte své almužny, majíce útrpnost s domnělým zajatcem, papežem,
který obývá palác, jehož brány jemu jsou každý okamžik otevřeny, jemuž ničeho
neschází, a jehož nejposlednější sluha jest bohatším člověkem nežli Vy, ubozí katolíci!
Učinili byste zajistě lépe, peněžité své podpory bud pro sebe neb pro své chudé
uschovati, jakých množství mezi sebou máte.“
Poněvadž protivníci papežovi neustávají opakovati podobné lži a překrucovati
pravý stav věcí, nesmíme ani my ustati u vyvracování takových tvrzení pokryteckých.
Sv. Otec netrpí sice hladem, a láska jeho dítek nenechá ho ani na dále
postrádati nejnutnějšího, ale hlava církve skutečně nemá těch proštředkův, bez nichž
se obejíti nemůže při náležitém a důstojném zastávání svého úřadu apoštolského
jakožto zástupce zájmů Kristových.
Jest to tedy Spasitel náš sám, který trpí hladem a žízní, žízní to po vy
koupení našich duší, žízní tou samou, kterou trpěl na kříži volaje: „žízníml“
Tento
hlad a tuto žízeň ukrotiti jest povinností každého zámožného katolíka, který po
skytováním prostředků sv. Otci ku plnění svatých jeho povinností umožňuje vkaupení
duší z klepet neznabohův a kacířův. Nebot takový jest úkol hlavní sv. Otce v dobách
nynějších, a tento úkol plniti jest mu nemožno? bez prostředků Fpeněžitých. Vláda
církevní, spravování diecésí, římských kongregací a jiných s ní spojených ústavů
církevních bez peněz se obejíti nemůže. Odejmutí moci světské papeži spojeno bylo
s konfiskací statků církevních, s vyzdvižením klášterů a se zabráním jejich statků,
bez nichž nelze udržovati aneb docela nově zakládati semináře, kolegie a jiné církevní
učeliště a vůbec pomůcky ku provozování povinností papežských. Pomněme jen na'
misie katolické v Americe a v jiných zemích vzdálených, ještě v pohanství po
hroužených, jaké nároky ony činí na podporu hlavy církve! Jaká to žalost pro sv.
Otce, který nemůže zadost učiniti těmto a; podobným i nejmírnějším prosbám
a steskům!
Pomněme dále na nemalý počet dřívějších služebníků sv. stolice z doby
suverenity světské, kteří jsou nyní odkázáni za své věrné služby jen na dobročinnost
sv. Otce, na houfy ubohých řeholníků a řeholnic, kteří po vyzdvižení svých řeholí
na žebrotu se dostavše, smůtně pohlížejí na vysychající prameny peněžité sv. Otce,
jemuž v první řadě přísluší živiti a podporovati ubohé tyto služebníky církve.
A co říci máme o školách, které se od nepřátel církve ustavičně zařizují,
avšak v nichž se mládež katolická odciziti má své svaté víře? Proti tomuto zlu nelze
jinak se postaviti, nežli zařizováním škol a učelišt vedených v pravém duchu ná
boženském a církvi katolické příznivém. Takových nezbytných potřeb lze ještě celou
řadu napočítati, a předce nemůže nynější náměstek Kristův při svých obmezených
prostředcích ani těm nejnaléhavějším vyhověti. Na nás, na synech a dcerách církve
katolické jest, z nadbytku a z úspor svých rozmnožiti a rozhojniti pramen Haléře
sv. Petra ve prospěch nás všech, ve ' prospěch církve, k níž se hlásíme a v níž
spasení svých duší dosíci doufáme. Představme si jen postavení katolíků v Anglii,
Irsku, v Spojených státech amerických, oni musí služebníky své církve sami vy
držovati a ještě k jiným potřebám státním přispívati; a předce neochabují oni
v opatřování své církve.

,

Vedeni příkladem jejich, nezapomínejme tedy ani my, že záležitost svého
spasení, církve katolické a její hlavy viditelné sami do rukou vzíti povinni jsme. ,
Doposud jsme v našich vlastech a v zemích výhradně katolických, jako v Italii,
v sídle sv. Otce uvykli byli na to, že světské vlády s celou svou mocí zastávaly
zájmy.-katolicismu; tyto doby však zdají se, že znenáhla minuly, nepřátelé církve
všeho druhu dorážejí směle na hrad a na skálu sv. Petra, chystajíce se k poslednímu
útoku. Na nás jest, strážci tohoto hradu, náměstků Spasitelovu veškerou pomoc při
nésti, aby on vše zaříditi mohl pro obhájení a obranu ohroženého svého postavení.
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Zvěstování Panny Marie.
,

Z „Růže stolisté.“

I.

II.

řeslavným vždy za. úvodem

:

Světívá se nový chrám,

Ý

. Obchází ho trojím chodem

Sluha. Páně, biskup sám.

S jakým právem si-k ní všel?
Při druhem však udeření
_,

Od toho pak okamžení

Leká se a přemítá:

Jaké to jest pozdravení?

Vchází Kristus v schránku svou.

Anděl chmury zamítá.

Dnes se béře anděl k chrámu

Po třetí se otvírá mu:

Krásný nebeský posel,

S podivením naň pohlíží,

Až po třetím udeření
Dvéře se mu otevrou;

Nejprv k Marii se blíží

Pří třetím všák zvěstování

:

Jak to možná?—zní hnedptání

Chrám jest Panna Marie

'

Až se jí objasnila,

Nejčistší to lilije.

i

Slovo se v ní vtělilo.
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Svatyně nejsvětějšiho Srdce Pána Ježíše.
_ltlisto předmluvy.
„li mest právě dnes první“ pátek v měsíci, den to, jejž

si, jak povědomo,

QigSpasitel naš sám k uctění nejšvětějšího Srdce svého byl ustanovil, a..já.

jsem

právě také přišel od oltáře, kde jsem ke cti a chvále téhož

Božského Srdce a na úmysl celého „apoštolátu modlitby“ nejdražší obět'
mše sv. byl obětoval a společné modlitby vykonal na usmíření Ježíše Krista
za hříchy a urážky v celém světě Mu činěné a za obrácení hříšníků.
Kdož se mi tu tedy diviti bude, že si nyní na mysli připomínám i
všechny ostatní naše bratry a sestry, t. j. ty vzdálené a po “celém světě
rozšířené spoluoudy „apoštolátu“ a nejsvětějšího Srdce Páně —. zda-li i'oni
všic'kni s námi dnes shromážděni jsou před obrazem Jeho a spojeni v spo
lečných modlitbách? — Ach snad mnohy' ten úd uvadnul V horlivosti své
a uschl a upadl jako uslchlá a mrtvá ratolest se stromul — snad mnozí
jiní nemají ani té příležitosti alespoň jednou za měsíc k společné úctě
nejsvětějšího Srdce se shromáždili, nemají snad mnozí ani kostel při ruce,
ani kapličku, ba ani obraz Božského Srdce “k veřejné úctě postaveny, před
nímž by pobožnost' tak požehnanou konatí mohli. —
Ano, zpomínám si dále“ i na všecky ostatní katolíky i neúdy apo—
štolátu, a tu žalem a hořem přetéká srdce mé nad tím, že jich ještě posud
na světě nesmírny' počet, kteří podnes to nejsvětější Srdce Páně“ ani ne—
znají, a ani pojem nemají o tom, že nám tímto tajemstvím zjevil Kristus
více než před 200 lety' tu největší milostí, kterouž, jak sám pravil, uscho—
vával až na ty poslední časy _" a neví nic o těch nevy'slovnych pokladech,
které nám v Srdci Svém tak ochotně otvírá.

To jsem

si na mysli připomínal a tu. mi napadla myšlenka, zda

bych aspoň podle slabych sil svych k'odpomožení výše jmenovaných svizelů
naší „Škole“ nemohl nápomocen
bude za zlé bráti? —-

by'ti? ——Kdo z vás milí čtenáři mi to

Ky'ž by jen také mohla naše „Škola“ do všech českoslovanskych
krajin -žavítatil kyž by jí otevřeli všudy dvéř'e všech katolických domů a
rodin! kyž 'by jí popřáli ochotného sluchu i srdce! _— myslím, že by se
všady upevňovali ctitelové nejsvětějšího Srdce Páně ve své prvotní horli
vosti a nových by přibývalo, rozšiřovala by se známost Božského Srdce —
rostlo by království Boží-na zemi!
Ano, kdyby mi možné bylo, v každém městě, v každé vísce,
v každém domě postavil bych svatyni, oltář, aneb aspoň obraz Jeho, nebot
slíbil sám blabosl. Markétě Alacoque: „i domům těm požehnám, kde obraz
sv. Srdce Mého vystaven a ctěn bude.“
'
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Zatím musím se spokojiti jen
otevřu skrovnou

s tim, že tuto ve „Škole“

naší

„Svatyni nejsvětěišiho Srdce Pana Ježíše“
pro údy „apoštolátu,“ kteří jiné svatyně nemají, i pro ony, kteří mají,
ale V lásce a úctě k Božskěmu Srdci ochabli a ochladli, a konečně i pro
ony neúdy, kteří nejsv. Srdce P. ještě neznají. Zde tedy budeme se opět
scházeli & společně rozjimati ona přehluboká tajemství ukrytá v tom Srdci
Kristově., jako v studnici nikdy nevyčerpatelné.
V prvním rozjímání vynasnažím se představiti vám to nejsvětější

Srdce Ježíšovo — co Srdce otcovské.
„Taký otec není žádný, také lásky — nemá.
nikdo.“
Tertullian.

Po celém světě se namáhají lidé, [ některé s bílými vršky sněhu — jako
aby se jednou dodělali lepších časů; | obrovské homole cukru. Pod námi pestrý
ustavičně doufají zlepšiti si budoucnost — směs lesů, měst a vesniček, a dvorců
ale, ohlédneme-li se dnes po širém světě a jiných samot, tu a tam mohůtná věž
a hledáme-li zemi, kde již ty lepší časy ukazující k nebi . . . slovem krásný
započaly, nenajdeme ani jediné pod nebem; okouzlující to obraz — krásné zemi.
ba naopak ode všech čtyr větrů světa
OZÝVÉ
se jednohiasný nářek na časy Zlé
a rok od roku horší, ano horší v každém
ohledu. Hůř a hůře se vede lidstvu jak
na těle, tak na duši, a kdybych měl to
nynější POkOIGHík někomu přirovnat, řekl
bych zkrátka, že bloudí a “má“ se tím
vezdejším životem "— jako pravý _

košném pohledu, musil bych ti _ nechtě
lhát„ __ říci, že nevolno, ano bolestno
a teskno! A proč? — Připadlo mi, kterak
ta zevnější krása bývá často klamná, že
mnohé jablko zevně krásně červené chová
uvnitř červa a hnilobu — a tak že i" ta

marnotratný

čarokrásnákrajina před námi pohostuje

syn. _

Než, kdybys se mne ptal, milý čte
náři, kterak asi mi bylo při tomto roz

V minulém letě vyjel jsem si do _ mnohou žalost a trápení, a kdybychom
hor Tyrolských shlédnouti kus krásného ' navštívili ta lidská obydlí, onen dvorec
světa. Provázen svým dobrým přítelem na stráni aneb onu továrnu dole u řeky,
vydal- jsem se na jeden vysoký vrch, * nalezli bychom tam také červa bolesti,
odkud nám slibována ta nejkrásnější vy- hnilobu zármutku a trápení rozmanitého,
hlídka. Kráčeli jsme pozvolna do vrchu a to nejen v této krásné krajině, ale po
mnoha hodin, minuli jsme květnaté za- celém světě; obzvláště pak v městech
hrady a vinice, pole, louky, šumné lesy, velikých nalezli bychom za našich dnů
několik, osad a vs'í, i mnohou kapličku lidí dost a dost, kteří s tělem i duší
a kříž u cesty, až konečně dostoupili podobní jsou synu marnotratnému, jako
jsme nejvyššího vrchole, ještě jen několik bratr bratru.
'
schodů a stanuli jsme na dřevěné věži
Tu žije 13. př. či vlastně jen živoří
zde postavené, a tu, co tu se oku našemu rodina v stavu zoufalém; hlad a nahota
objevilo, to, milý čtenáři — nemohu ti je svírá a odnikud žádná naděje na chléb,
ani vypsati. Čarokrásná krajina rozkládala na oděv a byt; tam zase svíjí se otec
se tu pod námi — jako malý zbytek v záchvatu hořečném, kolem něhož dítky
z pozemského ráje. Vůkol nebetyčné hory, pláčou & kvílí, tu opět jiný v zápasu
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smrtelném v chraptění a vzdychání vy nešťastný je zničen, — tentam je život
pouští duši svou na věčnost před soudnou jeho — propadl věčné smrti! — Bože!
stolici Boží; tam zas sedí v koutku matka jaký to nebezpečný stav! —„—
hořem celá utrápená a oplakává nezdárnost',
Před časem potkal jsem na silnici
necitelnost dětí svých, žaluje nebi na mladíka, asi 18letého. Vracel se pro
nedůstatek, na faleš, klam a podvod puštěn z nemocnice domů. Pohled jeho
lidský, na nešťastně manželství, lehko byl spustlý a na tváři mohl jsi mu vy
myslné špekulace s penězy atd. -— kdož čísti půl zpovědi. Chtěl jsem mu několik
pak zná tu tisícerou bídu tělo i' duši slov upřímných říci a Boha i věčnost
mu připomenouti, ale — to jsem po
lidstva svírající a užírajícíl? — —
Ano, milý čtenáři, zle je po tom chodil! —- „Co?“ — odsekl mi, —- „já
“širém světě. Ale věř i tato tělesná bída nevěřím v žádnou věčnost a v žádného
a nouze, kříže a trápení bylo by ještě Boha; až umřu, je konec se mnou, tak
k snešení, ale horší, mnohem horší je ta jako s tím koněm, který na cestě padne

bídalidská

na duši! Ta chudobaa a zahynel“ — S outrpností odvrátil jsem

nahota duše, když nemá žádných dobrých
skutků, žádných zásluh“ před Bohem;
anebo ta zimnice duševní když duch ne
čistoty jí lomcuje a zmítá; ta slepota,
když nezná více Boha a nic, leč peníze
a mrzkou rozkoš; ty souchotiny duše,
když poznenáhla víra v ní odumírá,
modlitba přestává, žádných nedělá svátků
více nezná a konečně jako takový nevěrecký
kostlivec tu stojí. 0 věř, milý příteli,
těm a takovým marnotratným synům
jest mnohem hůře, a' sice hlavně pro
ono hrozné nebezpečí, v kterém usta
vičně vězí.

A jaké to myslímnebezpečí? :
Onehdy jsem jel po železnici do města
P. Nedaleko B. vjíždí se do údolí, které
čím dále, tím více se súžuje, až konečně
nezbývá nic, než těsný průsek ve skále,
'a tu běží přímo vedle sebe prudká řeka
a železná dráha, z obou pak stran strmí
vysoké skály, jakoby si ruku podávaly
na pozdrav. Vyhlédne-li tu“ člověk z okna
vozu ven a spatří ty balvány vyčnívající,
mimoděk se strachem zachvěje, nebo
kdyby jediný ten' obr kamený sřítil se
dolů na vlak, jest veta po všech ce-_
stujících! —
Hle, tak je s člověkem v těžkém
hříchu postaveným. Ten balván smrti
visí také ustavičně nad ním — jen jediné
pokynutí ruky spravedlnosti Boží, a hříšník

se a pomyslil sám u sebe: „synu marno
tratný, setrváš-li na této široké cestě
zahynutí — ach, jak hrozné bude jeden-'
kráte tvé probuzení na věčnostil“ — —
Však, nebyl bych dlouho ještě hotov,
kdybych ti, milý čtenáři, chtěl nakresliti
jen malý obrázek té tělesné a duchovní
bídy, do které člověěenstvo — jak se
zdá — hloub a hlouběji zabředá. Zatím
ohlédni se sám v tvém

domově, v sou—

sedstvu, v osadě vaší, a nalezneš mnohého
více, méně bědou postíženého. -— A co
ty sám ?- Neneseš také — dejž Bůh —
jen na těle — částku té všeobecné bídy?

— Či netlačí tě žádná starost, žádný
bol? žádný kříž nebo soužení? — Ach
neříkej: ne, sic ihned narazíš o 8. při
kázání Boží. Pravít již Sirach, mudřec
starého Zákona: „Soužení veliké uloženo
všem lidem, a těžké jho leží na všech
synech Adamových od toho dne co vyjdou
z lůna matky až do toho, kdy se navrátí
do zemi, která je matkou všech!“'_— a
to platí tak dobře o tom, který sedí na
trůnu královském, jako o tom, který
v prachu zemi a v bídě je ponížen; tak
dobře o tom, který nachovým pláštěm se
odívá a na hlavě korunu nosí, jako o tom,
kterého jen hrubá halena kryje. — Ne
klam se tedy nikdo, ty a já, a tvá žena,
a matka tvá a každý pán, i král a císař,
všíckni, všickni náležíme k těm vyhnaným
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a ztraceným synům Evy, všecky bez
rozdílu tíží kříž, malý neb velký, lehký
aneb těžký! —
Než, co dále? — Budeš se dychtivě

ptáti, kterak a k čemuže přichází

Tomášem apošt.: „Bůh

můj

a Pán

můj! ó věřím pevně Spasiteli můj, že
zde přítomen jsi s tělem, s duší, a klaním
se Tobě v nejhlubší své pokořel“ —

A já plesaje zVolám: „zde člověče,

to vypsání bídy-lidské do „Školy zde máš to srdce otcovské, které
Božského Srdce Páně?“
hledáš, to šlechetné, to spanilé, to pře
Jen malé strpení, milý čtenáři, hnedle
to uslyšíš.

Jak známo, nezahynul marnotratný
syn v cizině, nýbrž zachráněn jest na
těle i na duši, Spasen jest a šťastným
učiněn. A kým? — a kde? — Máš-li
při ruce písmo sv., otevři evangelium
sv. Lukáše, 15. kapitolu, tam se o tom
dočteš.

„Na srdci otce mého — tam
si chci odpočinout, tam si ulehčíml“ —
tak asi vzdychal, po tom toužil. A tak
se i stalo. Na srdci otcovském nalezl opět
ztracené štěstí své.

sladké a láskyplné Srdce Ježíšovo! Tu
kyne pomoc a spása všem synům ztra
ceným; nebot odtud dnem a nocí zaznívá
hlas: „Pojdte ke mně všickni, kteří
obtíženi jste a pracujete, já vás ob
čerstvíml“ —
Ach, proč nespěcháš člověče sklíčený
ve všech těžkých a trpkých hodinách
svého života, proč nespěcháš ku Kristu
Ježíši? — proč Mu nežaluješ svůj bol a
starost. svou? — On naleje balsám v rány
tvé, utiší ti bolest, a přivine tě, jako
dítko k Srdci otcovskému.
Tak

alespoň

ujišťuje

nás

ona vy—

A nyní jsme u toho, co vlastně
těmito řádky obmýšlím. () synové a dcery blahoslaveuá Marketa Maria Alacoque.
ztracené, plačící a lkající v tomto slzavém V spisech svých počíná si právě jako
oudolí
nemáte-li pak i vy srdce matka, která chtíc dítě své. k něčemu
otcovského, k němuž byste se ut-íkati pohnout ukazuje a slibuje mu všecko, co
mohli s bídou svou? —, Nebije na tom si jen to malé srdečko přeje. Chcet nás
světě žádné srdce pro vás láskou otcovskou, ta panna blahosl. a všecky lidi přitáhnouti
které by vás potěšilo a posilnilo, vám k tomu Srdci otcovskému, abychom jen
'ulehčilo a pomohlo? či máte bloudit na u Něho hledali outočiště a všemi pro
tom světě jako ten ztracený syn, anebo středky a ze všech stran na Něho do
ten věčný žid, bez naděje, bez pomoci léhali, a k tomu cíli — a dle'nařízení
pro zraněnou'duši vaši a zemdlené tělo , samého Ježíše Krista — ukazuje nám co
vaše?! — — Č) pojďte sem, pojdte z ce všecko zde najdeme, pakli uposlechneme.
„Zde najdeš pomoc ve vší nouzi, v ne
lého světa, kteří obtíženi jste a lkáte,
já vám ukážu Srdce otcovské, na důstatku a chudobě, v opuštěnosti a sucho
němž si můžete odpočinouti každý den párnosti duchovní, _vslabosti i v hříchu,
svého života.
v pýše i nestálosti, slovem ve všech po—
Pojďte se mnou do nejbližšího chrámu, třebách duše i těla . . . Nuže, pojd duše
ale vstupte uctivě, nebo zde je v pravdě . drahá, pojd na Srdce otcovské — spo
příbytek, dům Boží. Jděme do předu, může ti, posilní tě, potěší těl——
Než, proč ještě otálíš? co je ti, ty
až tam, co plápolá to světélko věčné
lampy, tu pronikni oko vaše dvířka svato drahá duše ? Mlčíš a sedíš tu oči majíc před
stánku na oltáři, pronikni i tu zlatou sebe upřeny a díváš se tak smutně, jako,
schránu, pronikniž — možno-li i tu. sv. skoro bych řekl, ten vrabec na střeše,
způsobu chleba — ale _tu, tu padniž na když padá prvuísníh! — Však já vím,
kolena svá synu lidský a zvolej se sv. co ti je; ty si netroufáš, ty iemáš ješlě
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tu pravou důvěru v Krista

Pána,

ty

pochybuješ 0 Jeho Srdci otcovskéřn, -—
a proto slyš bedlivě a pozorně, co ti

budu vypravovat.
Asi před 200 lety žil tam za mořem
v Americe, v městě Carthageně misionář,
jménem Petr Klaver. Muž ten měl
zvláštní zálibu a náklonnost k těm ubohým
černým otrokům, kterým kde a jak
mohl i třebanejsprostší služby prokazoval.
Ano pro ně se celý s tělem, s duší obě

toval a sám nejraději se nazýval: otrok
otroků.
Zpráva, že přistála opět loď
s otroky, to bylo pro něho jako slavnostní
vyzvánění, a den takový velikým ra
dostným svátkem. — Musíš však milý
čtenáři dříve véděti'co to je taková lod
otrocká. Jet to loď, na níž proti všemu
Božskému a lidskému právu a citu vozili
a vozí po dnes ti lidokupci své zboží t. j.
nachytané otroky na trh. V lodi takové
leží tito nejbídnější tvorové u _velikém
počtu vtěsnáni vedle sebe a dílem i nad
sebou jako slanečkové namačkáni v sudě.
O jaké tu bídy .lidské pohromadě! Mnozí

jsou hladem a žízní zcelavysíleni, jiní
churaví rozličnými neduhy, nejedni jsou
již v posledním tažení, ano i morem a
jinou nakaženinou sklíčeni; ti leží svázání
ve vší nečistotě a špíně, oni zraněni
majíce

zapotřebí obvazků

——a to vše

těsně pohromadě v nízkém temném skle
pení pod palubou! Jaký tu zkažený
vzduch, jaký tu nesnesitelný. zápach —
můžeš si každý domysliti. Hle, a to
bylo ono místo, kam Petr Klaver s nej-'
větší dychtivostí spěchával. Slezl až do
nejhlubšího kouta, vynášel odtud nemocné,
myl a čistil je, obvazoval rány, přinášel
léky a pokrmy, m'dlé a choré nosil na
svých ramenou do města a tu se o ně
staral, je ošetřoval, — že se to ani vypsati
nedá. -—

A ted se tě ptám, milý čtenáři, co
tomu říkáš, měl-li pak Petr Klaver
k těm ubohým otrokům srdce otcovské?
——'Nezvoláš z plna srdce

— že ano?!

A což, Spasitel tvůj tam v svato
stánku, neučinil On totéž člověčenstvu.
ba ještě více? — Rozpomeň se, že prve,
než se uzavřel v ono dobrovolné vězení,
chodil po své šíré vlasti a radostí jeho
bývalo také býti mezi chudými a ne
mocnými. Tu uzdravil mrzáka ubohého,
tam těšil nuzné, žehnal opuštěné a plačící,
tu očištoval málomocné atd., slovem činil
tolik pro trpící člověčenstvo, že 11 při
rovnání k této lásce Jeho byla i ona

láska bl. Petra Klavera jen jako plamínek
hořící svíčky proti ohnivému moři —
tam v tom Božském Srdci plápolajícímu.

A ještě nový příklad. — V Granadě,
městě to v španělském, hořel jedenkráte
veliký špitál. Oheň se rozšiřoval s takovou
rychlostí a žár byl tak prudký, že se
nemohl nikdo k domu ani přiblížiti.
A co ti ubozí cburavci v něm ležící?! ——

Ach, jaký to vedli pláč a nářek a zoufalé
o pomoc volání! Mnozí byli tak slabí,
že nemohou ani s postele vstáti,_tím méně
utéci. — Zatím však zuří rozpoutaný
živel dál a dál a v praskot ohně mísí se
dě'šný křik nemocných. Tu přiběhl ze
zástupů muž nepatrný ——
slul Jan z Boha
— a nedbaje plamenů šlehajících vrhl se
do domu a spěchá kouřem a žárem
pomoct nemocným. — „Jest ztraceni
jest ztraceni“ volá lid za ním. Než,
mimo nadání vychází po chvíli Jan z pla
menů a vede za sebou celou řadu polo
uzdravených, kteří v kouři a zmatku ne
mohli nalézti východu. ——Však již již se
vrací zpět do moře plamenů muž ten
srdnatý; tu spouští oknem nemocné ležící
v přízemí, _tu zas běží po schodech nahoru
a odnáší odtud na zádech neduživce a

vynáší ven, a odnáší a vynáší tak dlouho
až jsou všickni zachráněni. — To učinil
sv. Jan z Boha!

A já se tě opět ptám, milý čtenáři:
zda netlouklo i jeho srdce otcovskou
láskou k nemocným? — Zajisté! při
svědčíš mi každý.
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A já se ptám dále: Neučinil i Spasitel
pro nás to samé? — Ach, jak hrozně
šlehaly plameny pekelné vzhůru — hrozíce

Ale nemysli, že jen ten krátký život
pozemský, nýbrž ještě více! — On sám
vyřkl jedenkráte to krásné slovo: „Syn

nás všecky hříšníky pohltiti!

člověka přišel na svět ——abyste život
měli v sobě, a to život v hojnosti! ——

——a tu se

objevil náš Spasitel a vytrhl nás ze
všeho nebezpečí. I pracoval a namáhal
se, trpěl a umřel, aby jen ani jediná
duše lidská na věčnosti nezahynula vtom
ohni pekelném.
ó rci, člověče! nebije v prsou Krista

Ježíše Srdce Otcovské?

Jaký to myslí asi život? tělesný měli ti
lidé prve než přišel; mluví zde tedy
o životu duše, o životu v milosti Boží,
kterou nám vydobyl.
Víš-li pak ale milý čtenáři, co to

0 ano, ano, je ta milost

otcovské srdce to, jež onen římský vojín
kopím probodl, aby nám zjevil v něm ty
plameny lásky ——kterými i my musíme
zahořeti,nemáme-li zahynouti v plamenech

Boží a život duše? Ten

má před Bohem sto a tisíckráte větší
cenu, nežli život těla! Milostí touto jsi
teprv zrozen pro nebe, a jsi učiněn dítkem
a miláčkem Božím, učiněn jsi dědicem
království nebeského. A stává.-li tohoto
života v tvé duši v poslední hodince
smrti, 6 pak — blaze ti, pak se probudíš
na onom světě k životu věčnému! —

pekelných! —
Nuž, jsi-li pak' již milý čtenáři
usvědčen a upokojen? — Myslím, že
ještě nejsi; a proto slyš dále.
Tu, kráčí cestou muž a vede dítko
Nenazýváme tedy Krista Pána větším
za ruku. Dítě ustavičně štěbetá, jak již právem otcem svým nežli otce, jemuž
děti obyčej mají, a přes tu chvíli volá: život pozemský děkujeme? Život vezdejší
„Otče, komu pak patří ten dům?“ — jest temnost — nebeský ale je světlo
a zas: „Otče, mne bolí už nohy, pojďme věčné. Ano bez života v milosti Boží
domů“ atd. Dej pozor! proč asi nazývá je život lidský jako jaro bez kvítí, jako
to dítě onoho muže otcem? — Řekneš zvon bez srdce, jako chrám bez oltáře,
zcela jednoduše proto, poněvadž od něj jako ořech bez jádra, jako tělo bez duše,
má. svůj život a šat a pokrm .a vše, co -— jest, abych tak řekl, jako hřbitov
má! — Dobře, příteli! '— Jak pak ale, v zimě sněhem zavátý. A jako tenkráte
nemáme i my Kristu Pánu to samé co zaplesali andělé, když tu stál první člověk
děkovat? — On jest pravý Bůh jedné a Adam, tak plni_radosti plesají a chválu
stejné a nerozdílně přirozenosti s Otcem prozpěvují Kristu Ježíši, kdykoliv naplní
svým nebeským mi s Duchem svatým. duši ,lidskou milostí Svou, že tu stojí
Ano, i v tom jest Mu roveň, že tebe čistá, ozdobená, okrášlená rouchem po

stvořil,

jako Bůh-Otec i Duch šv. —

svěcující milosti Boží. Ano, milý čtenáři,

Pravít zajistě sv. Jan evang. v 1. kap.:

rouchem

„Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo
u Boha . . . všecky věci skrze ně učiněny
jsou a bez něho nic není učiněno, co
učiněno jest.“ — Tudíž máš i ty svůj
život Jemu co děkovat, Jenž tam ve svato

to ukazuje nám novou stránku otcovského
Srdce Kristova. —
Viz "onoho hošíka, jak krásně mu
sluší ten nový oblek: šedý kabátek se ze
leným' okrajem, krátké spodky, zelené
punčošky, klobouček s pérem na kudrnaté
hlavě, radost je na to švarné dítko se
podívat, tak že se ani neubráníš ho po
chváliti a říci: „Aj, aj, Jeníčku, jak
hezky ti ten nový oblek sluší! kde pak
ti jej dal?“ -— A co na to dítě? Radosti

stánku přebývá; avšak nejen
i tělo své, své oči, své uši,
duši, zdraví, pokrm, nápoj,
— zkrátka všecko, co jsi a

život, nýbrž
ruce, nohy,
oděv, obydlí
co máš! —

tedy je Kristus Ježíš Otcem tvým —
dal ti tvůj život!
„Škola B. s. P.“ 1879.

milosti Boží, pravím, a slovo

'

6
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zářícím okem odpoví ochotně: „to můj
tatínek, tatínek mi ho dal!“ — A co ty,
milý čtenáři? — Řekneš, aneb aspoň

klopíš rozpačitě oči? — tys je

tedy

ztratil?! — Jest snad ale duše tvá aspoň
rouchem kajicnosti

oděná? ——či ani to

si pomyslíš v duchu; to musí míti otec' ne? jest tedy v stavu těžkého hříchu,
J eníčka obzvláště v lásce!“ — —
t. j. mrtva před Bohem? — —
Nyní se ale příteli zas obrat a pro
ó běda, příteli, běda, —— pak ne
hlédni si to roucho, kterýmž oděna byla meškej a hled ji co nejdříve zas rouchem
duše tvá při křtu sv. a oděna bývá vždy, čistým přiodíti a v svátosti pokání k no
kdykoliv vykonáš řádnou zpověď. I ptám vému životu vzkřísitili Zpomeň si jen
se tě: jest roucho to z kmentu_neb
na ten smutný, nebezpečný stav hříšníka,
šarlatu? ——(5 více, milý přítelil— Jest
jak jsem ti jej nahoře vylíčil. —
Stkví-li se ale duše tvá po dnes
tedy ze zlata a stříbra a diamanty po
sázeno jako šat perského krále? — () v onom rouchu nebeském a můžeš-li
mnohem více! — Jest to tedy roucho s dobrým svědomím říci: netíží mne
andělské, utkaně z ranních červánků a žádný těžký hřích! — 6 pak blaze ti,
paprsků slunečních? — Ještě více, můj raduj se a plesej, pak jsi krásnější před
příteli; roucho to jest. zhotoveno dle, Bohem, než ta sněhobílá lilie, rozkošnější
obrazu Syna Božího; a Duch Páně dí nežli jitro na jaře, světlejší než slunce—
o duši tímto rouchem přioděné: „Krásná
máš na sobě oděv synů Božích! o není-liž

jsi celá přítelkyně má -—a po
škvrny není na tobě.“

pak o_děvten hoden největší péče naší? —

Ano, má drahá duše, kdykoliv Se
nacházíš v stavu posvěcující milosti Boží,
jsi krásné, rozkošné dítko v očích Boha
nebeského a krásou svou převyšuješ a
zastíňuješ všecky poklady a krásy světa.
— Sv. Kateřina Sienská měla to štěstí
viděti duši v rouchu posvěcující milosti
Boží, a nad krásou tou celá u vytržení
přiběhla k zpovědníku svému a volala:
„Otěe duchovní, kdybyste věděl, jak
krásná je před Bohem duše v stavu po
svěcující milosti Boží, — žádné práce,
žádné namahání pro spásu duší nebylo by
vám za těžkél“ —
_
A to je ono roucho, které jsi obdržel,
když tě kmotři přinesli na křest sv.
Tenkráte řečeno tobě: „Přijmi roucho
bílé, které nepoškvrněně zachovati máš
až před soudnou stolici Boží, — abys
dosáhl života věčnéhol“ — —
Při této příležitosti'měl bych s tebou
vážné slovo promluviti; ale, sedněme si
stranou, nemusí nás nikdo poslouchati.
_ Co mi na srdci leží, jest to: máš-li ještě
na své duši ono zmíněné krásné roucho
milosti Boží? — Ty se rdíš? — ty

to zjednal? —_ Otec můj — musíš
říci, jako onen hošík — Otec a Spa—

A nyní ještě jednou: kdože ti roucho

sitel můj Kristus Ježíš! —
Nyní však přijdem

k otázce:

co“

stojí zjedání takového šatu? —
To by nám nejlépe mohl říci otec tak
mnohé rodiny, kde je celá řada dítek
od nejmenšího postupně až k největšímu,
jako píštal ve varhanech, a k tomu ne- 
jsou mrtvé jako loutky, nýbrž vždy veselé
a bujné, sem tam se prohání a hrají, na
sebe a do sebe ale ještě ani tolik si ne- '
vydělají, co vrabec na střeše, a peří také
na nich neroste. Tu musí otec ža ně
pracovati a sice notně se přičiniti a oháněti,
aby je řádným oděvem opatřil na zimu,
a na leto opět novým. Než nebudu zde
dále vykládati, jak se dříve mnohý takový
otec_ nalopotí, až do úpadu, než může

hoch teplý kabátec svým

nazvati; a

čím lepší oděv, tím více etce stojí.
Obrátíme-li se nyní opět k našemu
rouchu duchovnímu, pravili jsme již, že

Kristus Pán zjednal duši naší ten nej
krásnější, nejskvělejší, před nímž všecka
krása pozemská mizí — ale i On musil

jejž slabost a křehkost naň vrhá; ano,
neschází tu ani zábava, totiž duchovní
radování a útěcha v lásce Boží; a když
pak se nakloní den života našeho a při
blíží se večer, tu odpočine tělo naše
ivedru, v bídě a nedostatku, v hanbě v lůžku, požehnaném to hrobě, duše pak
a potupě, v bolesti a pronásledování; i zalétá tam- v říši — ne klamných snů
u lidí rozličných u Marie a Josefa, lidských, nýbrž v skutečnou říši blaženosti
u apoštolů a farizeů, u Anáše a Kaifáše, nebeské. — —
u Piláta a Herodesa, u Jidáše a ne
Příteli, nyní jdi a postav se, třeba
citelných žoldnéřů; chůzí byly nohy jeho jen v duchu před svatostánek v nej
bližším chrámu a rci sám k sobě: Zde
zemdleny a zraněny, ruce namaháním
vysíleny a zkrváceny, až konečně postoupil přede mnou přebývá Ten, který i mně
tu nejtěžší. práci a vnesl tu převelikou všech těch jmenovaných milostí již udělil
tíž na ramenou vzhůru na Kalvárii a tak a podnes uděluje; zde bije Jeho Srdce
se namahal, že při tom život svůj nechal vřelou láskou otcovskou ke mně, odtud,
— a to všecko jen k tomu cíli, aby duši z tohoto skrovného obydlíčka pečuje sv.
tvé zjednal roucho milosti Boží. A jako ' Otec o dítky své, odtud volá, napomín-á,
onen pozemský otec může dětem svým těší, žehná, volá a klepá na srdce jejich;
ukázati své ruce plné mozolů a říci: „Tu jako slunce s nebes báně, tak On odtud
vizte děti, tak jsem se pro vás napracoval,“ vysílá paprslky své milosti na všecky
tak i Kristus Ježíš může své ruce nám strany.
co jen mně od narození byl
ukázatim- říci: „Hle, tolik jsem se pro prokázal! — nemohu leč zvolati: „Taký
vás nalopotil, abych vás oblekl, jak se otec není žádný na světě,. také lásky
nemá nikdo!“ —
na dítky Boží- sluší a patří.“ — —
pracovati a se lopotiti, a to ne týden nebo
měsíc, ale 33 let v rozličných dílnách,
v Betlémě, v Nazaretě, v Egyptě, v Sa—
maří, v Kafarnaum a v Jerusalemě; i
v okolnostech rozmanitých, — v mrazu

_Když si to všechno člověk rozumně
pováží a uváží, co převeliký Bůh pro
nás bídné a nuzné dítky byl učinil, o tu
by zaslzel radostí a pln díků zvolal by
ku kříži: „C) k srdci otcovskému! k tomu

Pravdou tedy dokázanou: Srdce

Ježíšovo — jest Srdce otcovské!

— Co ale z této pravdy následuje pro
dítky Jeho? — o tom si povíme až bu
doueně , prozatím jen slovíčko. Milý
drahému Srdci se uchýlím, tam. budu čtenáři, ty znáš čtvrté přikázaní Boží!
štasten a vežd'y spokojeni“ ——
nuže věz, přikázaní B. platí vždy a všudy,
„Nůž, a jsme teď již u konce tedy zde — vzhledem na otcovské Srdce
3 otcovskou láskou Krista Pána? — -— Kristovo. — Ano i Jemu jsi dlužen po
() příteli, my ani konce žádného ne' slušnost. —- Jdi tedy k svatostánku, po
najdem. Nebot shledáváme dále,“ že, jako modli se vroucně, a pak se taž sám sebe,
ondy Adama postavil Bůh do ráje, i nás co asi žádá tu přebývající Syn Boží od
uvedl Kristus Pán do svého nejkrásnějšího tebe v budoucím měsíci? Snad krocení
paláce zde na zemi, totiž do katolické
jazyka, či mírnost a laskavost k bližnímu,
církve.
Zde nás cvičí a vyučuje slovem aneb řádnou zpověď jednou, aneb větší
Božím, zde nás ošetřuje skrze sluhy své, horlivost v dobrém, neb cos podobného.
kněze; zde uchystány jsou hody Boží, Dej pozor, pochopíš snadno, co žádá; pak
stůl Páně, kde veždy občerstvení a oživeni jdi ale a učiň to. — To by byl zatím
býváme; zde připravena očištující koupel tak malý úkol — abys Božskému Srdci
pro duši naši, aby každý smyl' prach, Páně ukázal lásku a poslušnost.

Gil
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Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.
Ill.

..

„

Sv. Benedikt láskyplný Jakob'.

l_jřetí z nejslavnějších arciotců starého Zákona, Bohem samým Abrahamovi
»Hospodin Bůh sám oznámil Mojžíšovi z hořícího keře u horý Horeb:

„Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Isákův a Bůh Jakobův“
Mojž. 3, 6) a brzy na to doložil (v. 15.):

(2. kniha

„Hospodin Bůh otců našich,

Bůh Abrahamův, Bůh Isákův a Bůh Jakobův
poslal mne k vám: to jest
jmeno mě na věky a to připomínánímé do národu a národu.“ Zcela
tedy na rovném stupni s Abrahamem věrným a Isákem dobré naděje stojí
u Boha samého láskyplný Jakob; tak vysoko jej staví i Kristus Pán odvo—
lávaje se (u sv. Mat. 22, 32; Marka 12, 26; Luk. 20, 37) na uvedené
svědectví Boží v Zákoně starém.

Nazývá se pak Jakob “ve spisech sv. otců „laslrýplným“ ne snad
jenom jako k doplnění té trojice ctností (víry, naděje a lásky) dle trojice
jmen (Abrahama, Isáka, Jakoba), nýbrž proto, že, v celém živobytí tohoto
třetího z nejslavnějších arciotců starého zákona zvláště láska k Bohu
a k bližnímu
jest vyobrazena, jak .se o tom ihned přesvědčíme v pří—
tomném čtení, v němžlo má dokázána býti pravda výroku svrchu učiněného,
že sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný, jmenovitě že
on v pravdě láskyplný Jakob.
Mnohou podobnost, a sice doslovnou, nápadnou nalézáme v Písměsv.
mezi Jakobem a naším sv. Olcem Benediktem.,_ tak že tuto mnohem snáze
než u Abrahama a Isáka dá se dokázati, že sv. Benedikt pravý
též

Jakob, ba více než Jakob.
1. Jakob byl blížencembratra Esaua,
jakožto druhý při porodu držel (dle 1.
Moji. 25, 25) patu bratra svého rukou
jakoby se snažil dříve přijíti na svět,

pročež i jmeno Jakob

(nohu podtrhující

jinému, by ho předešel) obdržel. Též sv.
Benedikt byl blížencem čili dvojčetem se
sv. sestrou Školastikou, a zároveň s ní
na svět přišel 12. září*) 480, a snažil se
záslužnější snahou než Jakob dříve přijíti
k milosti Boží, k svatosti a k požehnání
nebeskému nad sestru svou, pročež i on
významné jmeno Benedikt (požehnaný)
obdržel; a toto požehnání nebeské (milosti

a dary Ducha sv., dokonalost a svatost
života atd.) dosáhl od otce nebeského
dříve nežli sestra Školastika, tak že náš
sv. Otec i v tomto ohledu podrobným se
býti ukazuje Jakobovi, jenžto podobně,
ovšem ne tak chvalnč, předešel též bratra
Esana v dosažení otcovského požehnání.
v mladém věku sv. Školastiky totiž _
nic nam nezaznamenal Duch sv. skrze
sv. muže, až teprv v dospělejších letech
její ctnosti neobyčejné seznati možno,
kdežto o sv. Benediktu hned nejútlejší
mládí co ctnostiplné se vychvaluje od sv.
životopisce jeho, papeže Řehoře a jiných.

*) Tím bndiž chyba tisku v 1. článku lednovém opravena; den požehnaného narození
sv. Otce Benedikta se sv. Školastikou jesti 12. září 480.
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Páně,

2. Jiné podobné úkazy mezi Jakobem
starého Zákona a naším sv. Benediktem
budtež tuto jen nasnačený: Jakob opustil
vlasť-svou utíkaje před bratrem zlovolným

by sobě od Boha n ěj akou

zvláštní

milost vyžádal. Že však sv.

Benedikt pro svou převelikou pokoru ne
odvážil se od Boha větších milostí žádati,
než jakými bez toho již v hojnosti po
dělen byl, zjevil .jemu anděl Páně, že:

——sv. Benedikt opustil rodiště své utíkaje

před světem svůdným; Jakob měl 2 man
želky, Liu & Rachel, s nimiž splodil 12
synů, arciotců to 12 pokolení Israelských

„I. jeh o řeh ole až do skonáni světa

potrvá; II. že na konci světa zvlá
—- však více než Jakob jesti sv. štní podporoubude svaté katolické
Benedikt: on věčným panictvím Bohu se církve a přemnohé křesťany ve
zaslíbiv zamiloval si 2 družky nebeské, víře svaté utvrdí, III. že nikdo
život rozjímající
a životčinný, a z pravých ře h olníků nezahync
s nimi založil v brzku 12 klášterů stav věčně, nýbrž že každý pravý be

se Arciotcem ne 12 ale nesčíslných poko
lení řeholníků a řeholnic. A jako Jakob
bojoval s andělem a obdržel jmeno Israel
(někteří je vykládají co „bojovník Boží“,
jiní se sv. Jarolímem a dle hebrejského
znění co „spravedlivý“): tak bojoval sv.
Otec náš s tělem, světem a dáblem, těmito
3 nepřáteli našeho spasení, a protož isv.
Benedikt nazývá se „spravedlivým“, ba
„duchem všem spravedlivých naplněným“
A jako Jakob po letech s 2 houfy se na
vrátil do vlasti ai po tom návratu nových
milostí od Boha obdržel: podobně i sv.
Benedikt s 2 houfy, totiž s řeholí mužů
i žen navrátil se do vlasti nebeské, a i
po tomto šťastném návratu, totiž po pře
blažené smrti své nových milostí obdržel
nejen na nebi nýbrž i na zemi k větší

své oslavě ipozemské, totiž rozšířením

nediktin,

a byt' iv lecčems po

chybil, jen kdy ž se nespustí sv.
řehole, v milosti Boží zemře; IV.
že všickni, kdož ten sv. řád miluji,
šťastně a blaženě zemrou; V. ž e všichni,

jenž by řád benediktinský jakým
k oliv

s p ů s obe m promislcdovali ,

pak-li neučiní pokání, předčasnou
nebo zlou smrtí sejdou.“
..—

V tomto zaslíbení Božím, neméně
věrohodném, než jakých se i jiným světcům
Božím, k. př. Františku Serafinskému, sv.
Ignáciovi a jiným dostalo u nebeském vy
tržení z obyčejného světa, nalézají nejen
řeholníci a řeholnice sv. Benedikta pře

velikou útěchu a posilu, nýbrž i všickni
cti te lo vé svatého Benedikta a zejména

údové bratrstva benediktínského.

Ti zajisté se vyrozumívají v 4. odstavci
uvedeného zaslíbení Božího pod těmi, „kdož
lickém a potrváním
jeho přes všecky ten sv, řád miluj í“, a hle, jak slavného
bouřlivé časy až po tuto dobu.
_
zaslíbení i jim všem tam dáno andělem
V starodávných dějinách řádu bene Páně ku sv. Benediktu, že „šťastně a bla
diktinského, v historických rukopisech ženě zemrou“ ! (3 kohož by toto zaslíbení
dějin nejstarších klášterů benediktinských, Boží nemělo mocně povzbuditi, pak-li posud
Subjackého a 'Lirinenského,.nalezáme tuto ještě nebyl pravým ctitelem sv. Benedikta
znamenitou, veledůležitou ba světovládnou a jeho řehole, ihned t-a k o vým se státi
událost šedé dávnověkosti řehole benedik přihlášením se ku bratrstvu benediktin
tinské zaznamenanou. Jak se i v životo skému, aneb aspoň každodenní sebe kratší
pisech jiných světců Božích věrohodně modlitbou ku sv. Benediktu; a pak-li kde
potvrzuje,. ukázal se i sv. Otci Benediktu již jest ctitelem tohoto sv. arciotce řeholí
častěji anděl strážce ve viditelné'spůsobě, v západní Evropě, aneb údem bratrstva
zvláště se to stalo nedlouho před jeho benediktinského, ó zdaž nyní — znaje tak
blaženou smrtí; i vybízel svatého sluhu slavné zaslíbení Boží nejen sv. Benediktu,
řádu sv. Benedikta po všem světě kato
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nýbrž i jemu dané l

habet Ordo Pro

nebude tím vroucněji
tu sv. řeholi milovati,
tím vytrvaleji povinnosti
v onom bratrstvu za
chovávati, tím horlivěji
se denně modliti za

ldx :LTB

rozšíření - řehole bene

diktinské, za duchovní
zdar a rozkvět tohoto
sv. řádu, tím uctivějia
pobožněji u sebe chovati
křížek sv. Benedikta!

vzwáqmp
wa

1:
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Avšak — tu nás
milosti sv. Benediktu
udělené v mnohem hoj
nější míře než Jakobovi,
Isákovi, ano i Abraha
movi, poněkud vytrhly
z- předsevzatého

rozjí—

mání o vyrovnání se
našeho sv. Otce onomu
slavnému Arciotci sta
rého Zákona, Jakobovi.
Pokračujeme ale _nic
méně ve stejném po
stupu, bychom se ještě _
více poučili o sv. Otci Í

_\

Benediktu, a přesvědčili

s;

,„

se, že Jakobovi ve všem ;
byl podoben, roveň, ba
mnohem více byl.

3.
dosvědčí

O

oo“ Sřahiř ; dum

' . lsdem. Cina-el: humme
cem mb us : 'b'.
_ ".
Ausb;
111Spondieh

Jákobovi

písmo

sv.,

až 11 1.
—e

_

že v pravdě miloval jediného a pravého
Boha, a všeho modlářství nenáviděl; čteme

zajisté v 4. Mojž. 23, 21: „Není modly
v Jakobovi, ani se vidí podobizna (bůžka
pohanského) v Israeli“ Tak i—sv.Benedikt,
miluje jediného. pravého Boha a v pravé
bohoslužbě vyučuje lid římský, zvláště na
Monte-Cassino nenáviděl pohanskou“modlo
službu a na vykořenění její horlivě pra
coval. Přišed totiž s učedníky svými na
'tuto horu, kam jej Bůh zvláštním vnuk
nutím vedl, nalezl tamnější lid ještě ve

ďquvff Čadu./cd m../LW

hrubém modlářství pohřížený; ku svému
hroznému ustrnutí spatřil _izvláštní místo
v háji k modloslužbě, oltář a obraz po
hanského bůžka Apollo. Spravedlivým
hněvem rozpálen a horlivostí pro čest a
slávu Boží puzen, zbořil sv. Benedikt oltář
i obraz pohanský, háj i modlitebnu po
hanskou a všecko místo modlářstvím po—
skvrněné do základů vyvrátil, ohněm vy
čistil a v brzku zasebou dvě svatyně
křesťanské vystavěl, zasvětiv je sv. Mar
tinu a sv. Janu Křtiteli.
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4. Dále čteme o Jákobovi v 1. Mojž. | pustím tebe — pravil k andělu — leč mi
32, 24 atd., že „anděl Páně zápasil s ním ' požehnání dáš“ Slouží-li ale to k ospra
a dotekl se žíly stehna jeho a vedlnění J akobově, slouží to z druhé strany
hned uvadla“, to jest zlá žádostivost, k větší slávě našeho svatého Otce Bene
tělesná náklonnost v něm potlačena jest. dikta, že On hned na počátku svého
Něco podobného čteme iv životopise na k Bohu se obrácení neznal ani nejmenší
šeho novověkého Jakoba, sv. Otce Bene žádosti světské, ani nejpotřebnějšího přání
dikta. Když se jednoho času zlá žádosti pozemského, nýbrž jedině věci Boží
vost o něj pokoušeti chtěla, že mu po vyhledával.
kušitel zlý duch k mysli přiváděl jistou
6. K dopodrobnému přirovnání sv.
osobu ženskou, kterouž v Římě jednou Benedikta k arciotci Jakobovi neschází
spatřil, tu sv. Benedikt, až po kyčle ob nám ani ten památný řebřík Jako
nažen, v pichlavém trní tak dlouho sebe bův vedoucí do nebe, o němž v 1. Mojž.
ranil a mučil, až to pokušení smyslnosti 28, 12 čteme: „viděl ve _snách ře—
přemohl, a hle! od té-dohynikdy podob břík stojící na zemi a vrch dotý
ného pokušení nezakusil, aniž více věděl kající se nebo, anděly pak Boží
po
co o smyslnosti nebo bujnosti těla, nejinak vystupující a sstupující
než jakoby na odměnu za to hrdinské něm.“ Ku oslavě.sv. Benedikta, a jakoby
sebe—přemahání byl od anděla Páně Bůh sám chtěl světu dokázati, že tak jako
úplně sproštěn všeho pudu smyslnosti arciotec starého Zákona Jakob též, náš
a zvláštní milost panictví mu byla sv. arciotec Beneš v stejné vážnosti jest
dána. -—
v nebesích, stalo se při blažené smrti
ó.“ Podobnost mezi Jakobem a sv. sv. Benedikta, že nejprvnější a nejmilejší
Benediktem dala by se na základě písma žák jeho sv. Maurus, opat v zemi francouz
sv. a životopisu našeho sv. Otce ještě do ské, vzdálen tedy jsa několik set mil, viděl
nejpodrobnějších okolností provésti a jme v duchu schody, čili stupně koberci po
novitě dokázati, že sv. Benedikt před kryté a nesčíslnými světly osvětlené a po
Bohem ještě dokonalejší a tudíž více byl, straně osobu v světlém oděvu (anděla
než Jakob. Ku příkladu: Jakob na cestě ovšem)řkoncí: „Totě cesta, po nížto
na nebo
do Mesopotamie ku strýci Lábanovi za bohu milý Benedikt
_
vázal se (1. Mojž. 28, 20) slibem řka; vstoupil.“
„Bude-li Bůh se mnou a bude-li mně
7. Než dosti již toho přirovnání, bychom
ostříhati na cestě, kterouž já jdu a dá-li
— což nám prospěšnější bude — mohli
mi chléb k pokrmu a roucho sobě z toho všeho spasitelná naučení vy
k oděvu — bude mi Hospodin za Boha“ voditi. Že Jakob Hospodina-Boha miloval,
atd.....
z čehožviděti, že měl tehdáž o tom nemůže býti pochybnosti ani nej
ještě světské žádosti, pozemské přání po menší, avšak tím méně při sv. Benediktu,
někud soběcké, tak že ho z toho kárá jenžto v mnohých věcech, jak svrchu na
sv. Řehoř slovy těmito (v 9. knize mravo— značeno, Jakoba ještě předstihl, jmenovitě
učné, kap. 30): „Nezní to _slovo dobře v dokonalé lásce Boží, an kromě Boha
z úst tvých Jakobe: dá-li mi Bůh chléb vůbec ničeho ani nežádal, ani nevyhledá
k pokrmu atd., což, kdyby ti„nesplm'l tvé val. Nazývají-li tudíž sv. Otcové církevní
tož
přání, pak by ti nebyl Hospodin za vším právem Jakoba láskyplným,
Boha?“ —- Avšak k ospravedlnění Ja
mnohem větším právem tuto praveno a
kobově sloužiž, že na zpáteční cestě dokázáno, že sv. Benedikt v pravdě lásky—
(1. Mojž. 32, 26) více nežádal pozemských plný Jakob. Avšak láska Boží jak svědčí
věcí, nýbrž jedině požehnání Boží, „ne— písmo sv. spojena jest, úzce a spojena
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býti mu sí též s láskou k bližnímu, &
čím více kdo Boha miluje, tím větší lásku
bude míti k bližním. Tot opět řečeno(a dávno
dokázáno) ku potěšení c ti telův s v. B e
n e d i k t a. Neboť, měl-li náš sv. Otec
dokonalou lásku k Bohu, více než Jakob
starozákonní, jak z každého řádku jeho
životopisu poznáváme, pak měl i doko
nalou lásku k bližnímu, zvláště k ' svě
řencům svým a následovníkům, k d n 

chovnímu stádu

Benediktovu,

k němuž i ctitelové sv. Benedikta, zejména
údové bratrstva benediktinského náležejí.

A tím konečněnejvíce se podobá
náš sv. Otec láskyplnémuJak obovi,

Římské; sv. Benedikt všecky zásoby oleje
i mouky mezi potřebné a chudé rozdal, nic
toho nedbaje, že by snad sám se svou
duchovní rodinou, velmi četnou, mohl

trpěti nedostatek i hlad. Poslední tu částka
oleje v jedné toliko láhvi, posledních tu
pět chlebů; a nastojte, ještě tu chudý u
bránky klášterní stojí, žádaje o něco oleje..
Sv. Benedikt rozkázal, by mu ta poslední
láhev oleje byla dána; než správce domu,
obávaje se, že by pro tolik bratří pak sám
ničeho neměl, propustil chudého bez oleje.
To uslyšev' sv. opat,

přísně pokáral ne—

poslušného a nechtě nic neposlušenstvím
poskvrněného v domě míti, poručil tu
na němžto písmo sv. tak krásně vychva láhev z okna ,vyhoditi do skalních zá
lujelásku k stádu, lásku k ovečkám. kladů klášterních. () divná to podívaná!
Jakob miloval stádo, miloval ovečk y, ač z vysoka byla láhev vyhozena a na
skálu se narazila, přece ani se nerozbila,
nebot pro stádo sloužil Lábanovi celých
še st le t, o jednotlivé zvláštní péči měl aniž olej vytekl, tak že ten chudý člověk
pro
ni se mohl vrátiti. Sv. Benedikt však,
a všecku svou zkušenost a důvtipnost vy
naložilnazvíce k tomu cíli, aby se by dokázal svým duchovním bratřím, že
mu stádo oveček rozmnožilo a aby se Bohu půjčuje, co se chudým dává, odebral
mu je nikdo nemohl vyrvati.
se s učedníky svými do špižírny ku prázd
Ale co jesti to vše 'u porovnání ku nému sudu olejnímu a na kolen'bu modlitbu
péči sv. Benedikta o duchovní stádo Eri-. vroucí k Bohu zasílal — a'hle, nádoba se
zázračně naplnila olejem, až přetékala. A
stovo, o ovečky křesťanské, zvláště o ty,
jenž mu Bohem byli svěření neb sami vida bratry předce ještě zarmoucené pro
se mu do ochrany odevzdali, totiž řehol— nedostatek chlebů a mouky, pravil k nim:
„Proč se rmoutíte nad nedostat
níci a řeholnice, učedníci a následovníci,
kem chlebů? dnes sice málo máte,
ctitelové jeho a všichni, „kdož ochrany,
péče i přímluvy jeho vyhledávali. Nedá zítra ale všeho hojnost míti bu
se dost vypsatí, s jakou láskou v pravdě. d ete.“ Tak se i stalo; nebot druhého dne
otcovskou, po celý'život svůj vezdejší o 200 měřic mouky “v naplněných pytlech
všecky své svěřence se staral, jich se u brány klášterní bylo nalezeno, aniž se
ujímal, jim pomáhal, radil, za ně se modlil, vědělo, kdo a odkud je tam přivezl.
a jedině blaho jich časné i věčné vše
Takových a podobných událostí ze
života sv. Otce Benedikta nám sv. Řehoř
možně vyhledával a opatroval; ke všem
vlídný, přívětivý, laskavý a milující, kdož mnoho zaznamenal, na důkaz, jak otcov
dobré vůle byli, shovívavý, trpělivý a sky sv. Benedikt miloval své bližní, zvláště
starostlivý i k chybujícím a hříšným, své Svěřence; několik příkladů, již jsme
jichžto napravení a polepšení jemu nejvíce slyšeli v předešlých článcích, o jiných
na srdci leželo. Celý životopis jeho oplývá uslyšíme jindy. A všecky tyto příklady a
příklady a důkazy netoliko nejvyšší lásky důkazy mají pro nás dvojí účel: a) za
jeho k Bohu, nýbrž .i k bližním.
jedno nás musí ta láska sv. Benedikta
Hrozný nedostatek potravy panoval mnoho těšiti a posilovati v důvěře naší
kdysi v celé zemi italské, zvláště v krajině k tomuto svatému patronu, an i my
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k jeho svěřencům náležíme a tudíž lásky
jeho, přímluvy u Boha a mocné ochrany

jeho v životěa zvláštěv hodině smrti
účastni býváme. Neb měl-li sv. arcíotec
náš už zde na zemi v křehkosti lidské
takovou péči a lásku i milosrdnost ku bliž
ním svým a jmenovitě k stádečku svému,

k ovečkám svým, svěřencům svým: což
teprve nyní v nebesích, ve slávě věčné,
poblíž trůnu Božího! ó tu zajisté mnohem
větší jeho láska, mnohem mocnější jeho pří
mluva, mnohem účinnější jeho ochrana se
poskytuje všem, kdož v důvěrné modlitbě,
zvláště každodenní k němu se utíkají.

Sv. Gertrudis, jedna z nejslavnějších řeholnic řádu sv. Benedikta, měla
kdysi u vroucí modlitbě k sv. Otci Benediktu zvláštní zjevení, jež našemu pří
tomnému rozjímání nasvědčujíc nás nad míru potěšuje a v úctě k sv. Benediktu

utvrzuje. Zjevil se jí náš sv. Otec v slávě nebeské a to slavné

že každého,kdož by si Jej za patrona

zaslíbení

dal,

vyvolil a denně nějakou mo

dlitbu k Němu konal připomínaje si slavnou. smrt a blaženost
Jeho nebeskou, v poslednímboji V\hodině smrti proti všem úkladům
dábelským

mocně ochraňovati

bude.

Pročež od starodávna všickni údové

netoliko řehole benediktinské, nýbrž i údové bratrstva benediktinského a vůbec
všickni ctitelové sv. Benedikta uvyklí denně se modliti tuto nebo podobnou

Modlitba:
O svatý Otče! tys požehnaný od Boha milosti a požehnaný
(Benedictus) i sluješ; a pročež jako jsi andělského ducha svého s pozdvi
ženýma k nebesům rukama stoje a modle se v ruce Stvořitele svého pře—
blaženě poroučel, tak i všem, kdožbý tě na slavnou smrt tvou a nebeské
radosti každodenně upamatovali, v posledním zápasu proti Všem útokům
nepřátelským statné ochránění slíbil: ochraň mne, prosím, slavný Otče!
dnes a každodenně, svým svatým požehnáním, abych od požehnaného našeho
Ježíše jakož i od tvé i'všech požehnaných společnosti žádným neštěstím
nemohl býti odloučen. Pro téhož Krista Pána našeho. Amen.
%

(Odpustky 300 dní.

Pius IX.- 14. května 1861.)

Chceme-li však zcela ujištění býti o mocné ochraně sv. Benedikta v hodině

smrti, musíme ke každodenní modlitbě připojiti též následování
jeho vý
borných cností, jak „jsmejiž víru a naději jeho v Boha poznali,tak dnes lásku
jeho k Bohu a k bližnímu, a to právě'jesti b) druhý účel uvedených svrchu pří
kladů a příběh-ůze života sv, Otce Benedikta, abychom totiž za druhé
dali se
poučiti a povzbuditi, nejinak než jako sv. Benedikt Boha nade všecko, bližního pak
jako sebe milovati. Vímet ze sv. evangelium, že na těch dvou přikázaních lásky
všechen zákón záleží, i proroci, víme, že křesťanská láska nejhlavnější ze všech
ctností, známe z písma sv. všecku chválu té dvojité lásky k Bohu a k bližnímu, tak
že třeba jen připamatovati. si tu výbornou ctnost křesťanské lásky, a tisícerých
pohnutek budeme míti hned při ruce, tuto ctnost si především zamilovati, ji denně
provozovati, v ní ustavičně se cvičiti a v ní setrvati až do smrti. A tak-li
se
utvrdíme v lásce křesťanské, pak budeme sv. Otci Benediktu podobní i v této ctnosti,
budeme za jeho příkladem, jímžto se podobal všem slavným arciotcům starého
zákona, a zejmena jak jsme dnes se přesvědčili, arciotci Jakobovi, stav se sám
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v plné míře lásky plným

J akobem,

tak budeme i my láskyplni především

k Bohu nade všecko, pak ale i k bližním, a křesťanskou láskou si zasloužíme někdy
se sv. Benediktem, tímto naším Jakobem láskyplným, i se všemi svatými a vyvo
lenými tam u věčném sídle lásky původa křesťanské lásky, Boha nejvyššího u věčné
lásce milovati a požívati.

Svatí a světice Boži ze řádu sv. Benedikta.

Sv. Řehoř veliký.
se nenachází na pravé k nebi cestě. Než

L apoštolský
ta 590 mnich.
poprvé Mnich
zasedl tento,
na stolec
nej jak lepkou věci jsou hodnosti! Držán byl,
„a osvícenější ze všech v řadě papežů ze

stavu řeholného, skví se na této výši září,
jíž žádný z jeho nástupců nedostihl, i od
ráží lesk jako nejvznešenější potvrzení na
ústav, z něhož byl vyšel. Řehoř, jediný
všech lidí, jenž za všeobecného souhlasu
dvojí čestné jmeno byl obdržel: „světce
i velikého“, bude věčnou ozdobou řádu
benediktinského a papežství.

Pocházeje z je- *:
dnoho z nejslavnějších S3
rodů starobylé římské

šlechty, jako sv. Be
nedikt, z pokolení Ani
ciův narodil se v Římě
léta 540 ze svatých
rodičů Gordiana a Sylvie.
Již záhy takové činil u
vědách pokroky, že ne
bylo ve městě nikoho,
kdo by ho byl předčil.
Umladém ještě věku po- !
volán byl ku městským vw
úřadům. Jsa praetorem, prvým pokonsulovi
úředníkem, dobyl si všeobecné lásky lidu;
zároveň ,ale, jak sám se přiznává, na
cházel zalíbení na nádheře v “zevnějšku a
na pozemské slávě, při čemž se nicméně
domníval, že může Bohu bezúhonně
sloužiti.
Avšak, Řehoři, tou cestou nevchází
se do táboru Benediktova; tut potřebí
sestoupiti s vrcholu důstojnosti a zmáhati
se po stupních pokory. Cítilů Řehoř, že
&

jak sám běduje, zarytou navyklostí ; chtěl,

nechtěl, i trval na.rozpacích.
Konečně přetrhnuv všeliké úvazky
vyvázl 'svobod'en a prost z tůně světa.
Pokladů 'a zlata měl Řehoř tehdá v hoj
nosti. Dříve tedy, nežli se do tábora
Benediktova uchýlil, štědře rozdal mezi
chudé v Římě a věnoval klášterům, jichž
na ostrově Sicilii šest založil; sedmý pak,
W do něhož jako řeholník
MĚ vstoupil,vzdělalnamístě
domu otcovského. Sta

'rostliv jsa o chudinu
založil dům pro chudé,
jejž s klášterem spojil.
Tam tedy ve klášteře
zasvěceném památce sv.
Ondřeje ve skromném
řeholném rouchu Řehoř
pilen jest modlitby, ka
jicnosti, postu, učení-se
,

£; písmu svatému

a sice

7% s takovou přísností, že
byl holá kost a kůže. Nejmilejší jeho la
hůdkou, jíž si mnich Řehoř dopřál, byly
luskoviny, jež mu vařívala a na stříbrné
misce posýlala matka Sylvia, jež ovdo
věvši tolikéž do kláštera vstoupila.
Ustavičně jsa zaměstnán modlitbou,
učením, psaním aneb do péra říkáním
nicméně vytrval při svém přísném postu,
že konečnějeho zdraví podlehlo, bai jeho
život v .nebeZpečenství přišel. 1 padal
častokráte do mdlob, že by byl musel
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podlehnouti, kdyby ho bratří silnějšími
pokrmy nebyli silili. An chtěl více či
niti, než všichni ostatní, dovedl to tak
daleko, že konečně nebyl s to, ani za
chovati postu, jejž všichni drželi. Nad
míru ho bolelo, že ani ve svatvečer veliko
noční, kdy, jak jeho životopisec praví, i
malé dítky se postívají, nemohl vydržeti;
.i chořel zármutkem ještě více. 1 obrátil
se na zbožného opata Eleutheria ze Spoleta,
jenž se právě ve klášteře sv. Ondřeje
zdržoval, aby se za něhou Boha při
mlouval. Na modlitbu opatovu cítil se
skutečně posilněna, že aspoň téhož dne
bez obtíže postiti se mohl. Po celý však
život zůstal chorým a nedůživým.
Po smrti opatově zvolen byl, ač
_velmi se zdráhal, naléhavými prosbami
celého sboru opatem: Tut pak nastala
pravá jeho úloha. Co mu zbylo času,
věvoval úplně chudině. Umývati chudých
nohy, chystati stůl, donášeti hladovým
pokrmy, přisluhovati jedícím, bylo jeho
nejmilejším zaměstnáním. '
Jednoho dne přišel k němu lodník
trosečník běduje a naříkaje, že o všecko
na moři přišel; dítky a manželka trpí
doma hlad; on ale že ani halíře nemá,
aby jim potravy zaopatřil. Snadno bylo
uprositi Řehoře náchylného odpomoci bídě
nuzných. Ihned poručil bratru hospodáři, '
aby _bídákovi něco peněz dal. Než hle!
sotva den uplynul _a druhý nastal, opět
se dostavil lodník tutéž píseň bídy huda.
S ochotou podal mu Řehoř opětalmužnu.
Jakmile se však přiblížil den třetí, opět
na dvéře tluče lodník, bědováním vyvo
lává Řehoře a stěžuje si mu opět svou
nehodu: že doma dítky pláči, křičí, že
by jedly, volají na otce; zatím všecko;že
vydáno na potravu, co byl obdržel, a že
opět ve strašné se“nachází bídě; i prosí,
aby aspoň ještě tentokráte mu přispěl!
Řehoř ve své dobrosrdečnosti velí hospo
dáři kláštera, aby ubohému opět něco
.peněz udělil. Poněvadž ni 'haléře v domě_
nebylo, dal mu Řehoř stříbrnou misku,

na níž mu
posýlala.

matka

Sylvia

luskoviny

Zbývá toliko, aby se lodník Řehořovi
odhalil. Sv. Řehoř každodenně dvanáct
žebráků hostil. Jednou, když otrhaní hosté
právě zasedli, přišel Řehoř. Zpozorovav
jednoho hosta více, pravil k hospodářovi:
„Tak-li rozkaz můj plníš, že svoláváš
třinácté, an jsem dvanácte pozvati veleli"
„Vždyt jsem,“ odvětil onen, „rozkaz ze
vrubně vykonal; dvanáct jsem jich svolal,
dvanácté jich zasedá“ „DvanáctP“ diví
se Řehoř, „nevidíš-li toho, jenž mně po
boku, že počet převyšuje ?“ Viděl totiž
Řehoř, nikoliv hospodář. Když pak na
toho zbytečného hosta zevrubněji pohlédl,
zpozoroval, že postava jeho vznešenější,
že z části má tvář Sličného jinocha,
z části svrasklého kmeta. Když pak dobře
um'yti a nasycení ostatní odcházeli, po
volal ho drže ho za ruku stranou i otázal
se ho: „Rei mi, prosím tě, kdo jsi i
odlož přetvářku.“ „Mé jmeno chceš zvěděti,
Řehoři?“ odvětil host, „nuže věziž, že
jsem obdivuhoden. Ostatně jsem já to,
jenž jsem o peněžnou podporu tě žádal,
jenž jsem onehdy misku od tebe obdržel.
Nestalo se to bezděčně; nebot věz, že
jsi štědrotou svojí dobyl si u Boha
papežství církve.“ Když pak Řehoř na—
léhal, odkud by to věděl, odvětil, že jest
anděl Boží a že z rozkazu Páně dobro
činnost jeho zkoušel. Když na to anděl
zmizel, *padl Řehoř k zemi díky vzdávaje
Bohu, jenž takovou maličkost tak hojně
odměňuje.

Hostům svým chudým nohy umýval
Řehoř a na ruce vodu lil. A hle! když
po svém obyčeji opět jednou svým hostům
posluhoval, poslední, jemuž nohy umyl,
najednou zmizel. An žasne, se diví a na
mysli přemítá, zjevil se mu Kristus Pan,
řka k němu: „Chci, abys věděl, že's mne
posud v mých u stolu svého přijímal;
dnes však jsem já sám byl hostem tvým,“
načež zmizel.
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A netoliko o živou chudinu staral
se sv. Řehoř; alebrž i ubohé duše v očistci
na srdci mu ležely. A proto každodenně
jisté modlitby s bratřími za ně vykonával;
zároveň vytknul čtyři oltáře ve chrámu
Páně, na nichž každodenně za duše v očistci
mše sv. se obětovala.
Při vší své laskavostí a dobro
srdečnosti byl Řehoř jako opat přísný a
bedlivý strážce řeholy sv. Otce Benedikta.
Když u jednoho bratra po jeho úmrtí tři
zlatáky nalezeny byly, nedovolil, aby ve
posvátné zemi pohroben' byl, alebrž ve
smetišti měl pohřben býti, an se proti
slibu sv. chudoby byl prohřešil. Peníze
měly se pohoditi za ním se slovy: „Peníze
tvé at“ s tebou zahynoul“ Teprv po
dlouhých prosbách dal za nešťastného
bratra mše sv. sloužiti a modlitby konati.
Právě tato péče o spásu duší byla.
by ho brzy z mileného kláštera i z Říma
vytáhla. Vida jednou na trhu prodávati
dítky pohanské kromobyčejné bélosti a
krásy tázal se, odkud by byly. A když
se mu odpovědělo, že jsou to Anglové,
podotkl, že by zasluhovaly státi se anděly
a spoluobčany andělův. Na to pespíšil
ihned k papeži Benediktovi l. prose ho,
aby do těch krajin misionáře poslati ráčil,
.ba sám se nabídl, a když papež svolil,
ihned chystal se na cestu. Jižjiž ubírá
se za toužebným svým cílem. Avšak
Římané tak důrazně naléhali na papeže,
že ho rychle nazpět povolal. Nikoliv jako
misionář, nébrž jako papež měl Anglii
cirkvi křesťanské získati.
'
Papež Pelagius II. poslal ho jako
vyslance ke dvoru císaře Tiberia v Byzanci
čili Cařihradě. Družinu jeho tvořili ře
holníci z kláštera sv. Ondřeje. V Caři
hradě, kdež déle zdržovati se musel, sešel
se sv. Leandrem, mužem rovně vznešeným
irovnč učeným a tolikéž členem řádu
sv. Benedikta. Na jeho přímluvu dal se
Řehoř do výtečného díla: Výklady knihy
"Jobovy. Zároveň překonal v Cařihradě
zbytky kacířství Eutycbiova. Navrátiv se

do Říma spěchal do svého kláštera. Mezi
tím byla řeka Tibera vystoupila; voda
začala pařiti se- a hníti, z čehož strašný
povstal v Římě mor. Celé zástupy Římanů
zahynuly, mezi nejprvnějšími papež Pe
lagius H. I bylo ted jedinou všech
starostí, koho zvoliti a povýšiti .na stolec
sv. Petra. Jako by se všichni byli sřekli,
jednohlasně zvolen jest Řehoř papežem.
I spěchá všechno s blahopřáním ke klášteru
sv. Ondřeje. Marně se brání Řehoř uka
zuje na své vady a nedostatky. Všichni
tvrdí, že toliko on, jenž tak velice oddán
jest Matce milosrdenství, jest s to po
moci jim.
Slavný konán prosebný průvod;
u hradu Hadrianova viděn anděl, jenž
uschovával meč, jenž posud tak strasně
ve městě byl zuřil. I slyšáuy hlasy
andělských zpěvů: „Raduj se, nebes
Královno, Alleluja! “ k čemuž prý dokládal
Řehoř: „Přimluv se za nás 11 Boha,
Allelujal“ Na to mor _ustal. Řehoř činil
volbu svou odvislou ode svolení císaře
Mauricia, jemuž prosebné psal, aby ho
nepotvrdil. Římané však list jeho za
chytli a 011 od císaře potvrzen. I utekl
přestrojen z Říma pryč hledaje neznámou
poušť, i bloudí tři dni v lesích. Avšak
stopa jeho sledována, i přiveden po druhé
.zpět do Říma, tentokráte aby tu panoval.
S pláčem sklonil hlavu pode jbem vůle '
Boží a jedné mysli svých- spoluobčanův.
Když strašný nastal hlad, netoliko
0 Řím se staral, nébrž to všechny po—
stižené krajiny; zvláštní při tom věnoval
pozornost vojsku císaře Mauricia.
Kterak o rozšířeni církve katolické
a zároveň řádu sv. Otce Benedikta pečliv
byl, vidno z toho, že vyslal Augustina,
Mellita a Justa s družinou do Anglie,
aby tam netoliko víru křesťanskou hlásali,
nébrž i řeholu sv. Benedikta rozšířili.
Zvláštní

[

boj mu bylo vésti s caři—

hradskými patriarchy o přednost. Řehoř
boj tento tím směleji podstoupil, an byl
nejhlubší a nejupřímnější pokorou pro
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niknut. Tuto pečet pokory vtiskl i pa
pežství, nejvyšší to důstojnosti ve kře

Benedikta patří předně životopis sv. patri
archy Benedikta, a pak že jeho řeholu po
sťanství, přijav první mezi papeži v ná— tvrdil, jež pak na sněmu římském 595 slavně
pisech úředních svých listin překrásný od něho byla uznána, schválena a stvrzena.
název: sluha sluhů Božích!
'
Jako vezdy toužil po životě řeholném,
Velikých zásluh dobyl si Řehoř takový seč možno neustále vedl až do
o obřady, mše sv.; velikých o církevný poslední chvíle, kdy duši svou Bohu
zpěv, jenž posud po něm nazývá se gre odevzdal 12. března 704; i žádal, aby
gorianský, jemuž horlivě sám sebe i jiné pohroben byl nikoliv v rouchu papežském,
uěíval a o jehož rozšíření pracoval.
alebrž v řeholném. Sv. Isidor Hispalenský,
Veliká byla jeho spisovatelská činnost, učitel církve, nazývá Řehoře nástrojem
veliká jeho učenosť, tak že jediný z papežů Ducha svatého, s nímž důvěrně obcoval
mezi první čtyři učitele církve počítá se. a jenž pod spůsobou holubice jemu píší
címu do péra říkal.
Mezi nejpřednější zásluhy o řád sv.
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Vítězství milosrdné sestry.
II. kapitola.
Kliment rozsvítil lampy jen ve
vedlejší světnici, nebot sestra Terezie ne
chtěla žádnou u nemocného míti. Seděla
u okna a modlila se růženec.
Náhle vstoupili oba lékaři. Sestra
chvátala jim vstříc.
„Aj, což vidím! Sedmihlasek! Jaké
štěstí pro hrabětel“ zvolal hlavní lékař
Dr. Reindel. „Hrabě, Vy jste nejšťast
nější člověk v celém křestanstv_u,“ mluvil
k nemocnému, mezi tím co Kliment s lam
pou v ruce do světnice vstupoval. „Po
těch deset let, co Sedmihlaska znam, nedal
žádnému zemříti, ani muži, ani ženě, ani
dítěti. Všichni její ošetřovanci se pozdra

vili. Pojdte sestro, ohledáme kostl“
Bylo hrozno na ni pohlednouti, sama
sestra Terezie poněkud se zachvěla. Lek
nutí však neznala, a jako vždy, tak i nyní
byla první její myšlénka: Rychle k dílu
a bude spomoženo!
„Jen se nepřenáblite, pane hrabě,“
povzbuzovala. ho zdvořile, jakoby ho vy
bízela, aby se napil; „ulehčí-li Vám to,
tedy křičte hodně; mně to nikterak ne
vadí, a jak vím, ani těmto pánům“.
„Zajisté ne,“ ujištoval Dr. Reindel;
„křičte jen, chce—li se Vám, to mnohdy

ulehčí“

nemocnému svým žvatlaním rano horečku
spůsobila. Podobnou výstrahu dal vratnému.
Bylo však snaze poroučeti, než roz
kaz vykonati.
Paní Rosenthalova čekala již venku.
Lékaři ohlásili svou návštěvu o šesté ho
dině; ted bylo půl sedmé; lékaři už svou
práci vykonali, mohla tedy jíti k nemoc—
nému. Kvapně vystoupila z vozu, uklouzla
vratnému, dříve než tento ji mohl oslo
viti, a spěchala po schodech „nahoru. Její
pud již jí dal výstrahu; tušila, že jí pří
stup do domu tohoto zakazují.
Vratnému tedy šťastně uklouzla, ale
hlavní útok na ni čekal. Sestra Terezie
ucítila ji již v předpokoji a spěchala vstou—
pit jí v cestu.
„Přicházím zajisté příliš pozdě, abych
Vam pomohla při obkladcích. Však bez
toho bych to nebyla mohla snésti. Jsem
velmi citliva a při pohledu na jedinou
krůpěj krve upadám již ve mdlobu. Než
jak se daří nemocnému ? Vedte mne honem
k němu! Musim předce nějakou chvíli
při něm prodleti a ho poněkud ob
veseliti.“
'
To promluvivši, chtěla rychle kol
sestry minouti, avšak Terezie právě tak
rychle tomu zabránila.
„Zakázáno mi co nejrozhodněji, abych
nikoho, dokonce nikoho k nemocnému ne

Hrabě toho dovolení neupotřebil, ale
jal se úpěti a svíral ruku sestřinu tak
silně, že by byla_téměř omdlela.
Avšak brzo bylo po Operaci;' lékaři
nemocnému ulehčili, obrativše ho, pokud
bylo lze, na druhou stranu a opustili bo,

pouštěla“

fpřejíce mu dobrou noc.
.
Sestře Terezii řekli ještě, že jest to

vala, ne dávala. Pustte mne!“
Při těchto slovech odstrčila sestru

případ velmi nebezpečný, adali jí návody
k ošetřováni. Dr. Reindel zakázal, aby
nikoho, buď si to kdokoliv, k hraběti ne
pouštěla. Obzvláště ji varoval před jistou
takovou a takovou paní, která by byla

spůsobem ne příliš něžným, a uvolnivši
si takto cestu, spěchala k nemocnému.
Sestra sice prosila, odvolávajíc se na pří
kazy lékařů, ale to paní Rosenthalovou
jen rozdurdilo.

„Jak? Vy mně zbraňujete ho spa
třiti! Chcete ho, jenž nemá. ni matky, ni
sestry, zbaviti největší útěchy! Já. ho ne
mám viděti?— Jaký to zpozdilý nápad!
Ostatně jste zde, abyste rozkazy vykoná.
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Hlasitý jejich hovor probudil hra
běte a obě uslyšely náhle otázku jeho,
co se to děje?
Vítězně odkvapila k němu paní Ro
senthalové.
„Zbraňují mně Vás spatřiti, drahý,
a já nemohla bych po celou noc ani
oka zamhouřiti, kdybych aspoň minutu u
Vás nebyla. Vždyt Vam zajisté nespůso
bím bolesti.“

„Ah, co — nesmysl! Nebojte se sestro,
a přineste světlo! Ujišťuji Vas, že malé
toto rozčilení přinese mi dobrý spánek.
Milostivá. paní, vypravujte mi předce, co
je v městě nového, aby-se mně něco pří
jemného zdalo!“
Sestra vědouc, že co se stalo, už se
nezmění, přinesla lampu, a postavivši ji
tak, že aspořg,světlo nemocnému do očí
nepadalo, posadila se v nepatrné vzdále
nosti od obou a dala se do čtení.

._
„Koho jste dnes odpoledne vidělaP“
tázal se hrabě. „Mluvila jstees Glaesrem?
Dověděla jste se, jak se daří Medušce?

Jest silně raněna?
„Nestarejte se o Medušku, drahý!
Na takové věci bude času dost“, až bu
- dete zdráv. Ach, škoda, že zameškéte dnes
večer první vystoupení Stelly! Všechna
místa jsou už zadána, vstupenky—kupují
se chvatem za veliké ceny.“
„A co Stella! Odpovězte mně předce
stran Medušky. Tazala jste se na ni
Glaesera?“

„Zajisté; ale nemohu dopustiti, abyste
se k vůli Medušce Žak soužil, a sestra
žádá přece důrazně, abyste se choval tiše.

Není-li pravda sestro?“
„Já. ale chci odpověd,“ rozhorlil se
hrabě, opřev se patrně rozčilen o loket.

„Jest mrtva?“
„Ne,“ odpověděladama váhavě; „není
mrtva, ale pro Boha, nedělejtesi o ni
tolik starostí !“
,.Mé. těžká. poranění?“
„Zda se, že ano; ale já to vskutku
nevím zcela určitě.“
'

„Sužujete mne tuším úmyslně,“ zlo
bil se hrabě Berghoíf. Víte zajisté všecko!
Proč nepovíte mně otevřeněpravdu? Sestro
Terezo, pomozte mně, vždyt si utržím
zlostí horečku!“
„Prosím, milostivé paní, řekněte panu
hraběti vše; jest zajisté připraven na nej
horší. Řekněte mu, nejsou-li poranění ži
votu té damy nebezpeěna ?“
Paní Rosenthalova vypukla v hla
sitý smích a též hrabě, ač rozzloben, se
usmíval.
„My nemluvíme o dámě, nýbrž o
mém milém koni,“ opravoval hrabě omyl
sestřin. „Jel jsem na ní, když vinou toho
hlupáka ze sedla jsem byl vyhozen., Kůň
padl též a posud nebylo mi lze, abych
se dopátral, je-li poranění její nebezpečné,
či ne. Byla by to pro mně hrozné ztráta,
právě tak nepříjemná.,jako ztrata rné nohy.“
„Ale, milý Gustave, nemluvte předce
takový nesmysl !“ prosila dama, ještě pořád
omylu sestřině se smějíc.
„Pravím vám, že tomu vskutku tak;
ručil jsem k příštímu závodění za Me
dušku celým svým jměním !“ vykřikl
hlasem skoro divokým. '
Paní Rosenthalová přestala se náhle
smati: „Můj Bože, pak jste ztracen !“
„Což byl pad smrtelný ?“
„Ne, zastřelili ji.“
„Tisíc hromů! Zastřelena!“
Na smrt bledý sklesl do podušek.
„Pro Boha vzpamatujte se předcel“
začala dama znova. Avšak sestra Terezie
dotkla se pevně ramene jejího a dala jí
znamení, aby se vzdalila. Paní Rosentha
lová, vidouc jaké neštěstí spůsobila, posle
chla a polohlasitě se omlouvajíc, odkvapila.
Neštěstí bylo vskutku veliké. Zprava
tato byla by každé chvíle bývala pro hra
běte ranou těžkou; za okolností nynějších
hrozila státi se smrtelnou. Nemocný ležel,
jako by ho už nebylo mezi živými, a všecky
pokusy sestry Terezie, přivésti ho ku vě
domí, zůstaly bez výsledku.
'
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Věděla' ze zkušenosti, že ho musí
především přivésti ku vědomí. Zavolala
tedy na Klimenta, jenž se právě ve vedlej
ším pokoji bavil čtením „Volných novin“,
aby ihned přinesl psací náčiní.
Rychle napsala několik slov o tom, co se
událo, a poslala s tím Klimenta k doktorovi.
Sotva Kliment odešel, uslyšela Tere
zie slabé klepaní na zadní dvéře.'Kdo to
asi může býti? Zajisté někdo, jenž ví,
jak nutno, všelikého hluku se vystříhati.
Sestra otevřela. Před ní stál mladý pán,
v jehož obličeji zrcadlila se úzkost a spěch.

Tazal se jí ihned,_jak je hraběti.
„Velmi špatně. Právě jsem poslala
pro lékaře. 'Je mi líto,

že vás" k němu

nemohu pustiti“
„Vím to. Kéž byste byla také oproti
jiným návštěvám tak se chovala! Hrabě
se asi hrozně ulekl? Poslala jste proto
pro Dr. Reindla ?“
„.Ano “
„Co myslíte,

že pro něj může Dr.
Iteindel učiniti? Myslíte, že lék neštěstí
to zase napraví?“
„Bojím se, že nikoliv. Je to mravní
lék, smím-li se tak vyjádřiti, jehož pan
hrabě potřebuje.“
"
Pan promluvil pro sebe něco 0 po
divném chovaní paní Rošenthalové a pak

dosti záříc spěchala k nemocnému: „Zna
menité zpravy, pane hrabě,“ zvolala ví
tězně, „vše je pouhé nedorozumění. Vaše
rozkošné Meduška není mrtva, naopak je
v bezpečí a vede se jí dobře. Zastřelen
byl ten kůň, jenž váš pád zavinil. Byl
zde pan Glaeser a sdělil mi to.“
„Ne — to není možná,“ mluvil sam
k sobě.

„Poznáte jeho písmo.“
To pověděvši,

přinesla

světlo a po—

dala hraběti Glaeserův lístek. Z prsou
hraběte ozval se hluboký, dlouhý vzdech
a jakýsi nesrozumitelný zvuk. Sestra Te—
rezie docílila, čeho si přála. Špatné ná.
sledky nerozum-ného počínání paní Rosen
thalové nebyly sice zúplna odstraněny,
ale předce zmírněny.
Když pak potom Dr. Reindel za ně
kolik hodin přišel, shledal sice, že má,
hrabě prudkou horečku, ale prohlásil, že
není tak zle, jak by se bylo dalo očekávati.
Noc byla špatná. Sestra nemohla ne
mocného opustiti ani na okamžik. Po
půlnoci dostavilo se delirium, a sestra
musela. vynaložiti veškerou dovednost a
veškerou svou statečnost, aby' hraběte
chránila před sebou samým a jemu za
bránila, aby si zlomeninu aneb ránu v boku

nezhoršil. Když přišli příštího jitra lékaři,
byla úplně zemdlela.
Hrabě Berghofť byl mladý a _měl
výbornou kostituci tělesnou — dvě věci,
opravňující k nadějím. Boj mezi životem
a smrtí trval mnoho dní." Bezprostřední
nebezpečenství sice minulo, ale nemocný
„Bohudíkyl to je dobrý lék, ten za— nalézal se ve stavu nejhroznějši vysíle
jisté více spomůže, než všichnilékaři ve nosti a na ranách jevily se symptomy,
Vídni. Jak jsem vám za to povděčna!— dělající chirurgům a sestře starosti tím
Prosím, račte mi pověděti své jméno, aby větší, čím častěji za dne obkladky se střídaly.
mi pan hrabě věřil.- '
„Mate obavy, pane doktore?“ ptala
se sestra pana Reindla, jednoho jitra ho
_„Panz Glaeserů. Zde má navštívenka.
Ostatně počkejte! J á.napíšu několik slov -— provázejíc.
' „Mame bohužel k tomu příčinu.“
to bude nejjistější“
Sestra Terezie nebyla si nikdy po
„Ja viděla rány nebezpečnější,“ od
myslila, že ji budou kdy v jejím životě tušila sestra, „a pan hrabě je mladý a
má."dobré
ošetřování“.
tak velice zajímati koňské dostihy. Ra

dodal hlasitě: „Řekněte panu hraběti, že
je tu mýlka, nedorozumění, řekněte mu,
že paní Rosenthalová zmátla si jeho koně
s koněm pana Franka, jenž proti jeho koni
se hnal, a tento kůň že je zastřelen, a
ne Meduška.
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„Ovšem, ovšem, ale předce je to pří
pad velmi nebezpečný.“
„Bojíte se náhlého zhoršení, že se to

snad skončí smrtí?“
' Sestra Terezie uměla zvláštním spůso
bem se tázati, což její spolusestry nedovedly
napodobiti, a kdykoliv se o to pokusily,
byly od lékařů pořádně pokárány, aneb
nedostaly odpovědi. Ale „Sedmihlásek“
Směl se tázati, nepotřebuje se báti poká
rání. Ne že by tato výhoda jí byla do
dávala mysli; Terezie nebála se až posud
žádného lékaře, heslem jejím bylo: „Boj
se Boha a nelekej se nikoho“.
„Ano, má dobrá sestro Terezo; ta
náhlá zima po růži, ta zlost-a ta neoby
čejná slabost, z níž se jaksi nemůže zo
taviti —' to vše jsou závažné příčiny k nej
horším obavářm. Ubohý hraběl“
„Což nemá žádné rodiny, jíž bychom
to mohli oznámiti?“

„Neznám aspoň žádné“, pravil doktor.
„Kromě paní Rosenthalové,“ na
mítla sestra.- "

„Pro- Boha, tu vícekráte k němu

nepusttel“
„P&hybuji, že jí zde ještě vůbec
budeme viděti. Avšak, poněvadž'tak ne
mohou učíniti žádní příbuzní, tož _musím

„Jak bych to mohl věděti'ř'Nezkou—
mal jsem jeho duši. Pro podobné zkou
mání nemá věda žádného přístroje. Pravím
vám opětně, že na vše to jest ještě času
dost, jen ho nerozčilujte. Ted jedná se o
to, uchrániti ho od nynějška předhorečkou“.
Sestra Terezie věděla to právě tak
dobře, jako kterýkoliv lékař vídeňský;
avšak ona znala něco ještě důležitějšího.
Dr. Reindel nebyl sice nevěrcem, a ne
smýšlel proticírkevně, nebot nekladl nikdy
tomu překážky, jestliže nemocní žádali si
kněze, aneb dělalo-li jim to radost, konati
různé pobožnosti. Avšak byly-li věci tyto
na př. spánku nemocného na závadu, aneb
bylo-li tím užívání léků o nějaký čas
opozděno, tedy horlil proti „těmto věcem,
příliš prý nepatrným, než aby měl člověk
o nich přemýšleti“. Neměl nic proti ná
boženským obřadům a cvičením, pokud
nemocného osvěžovaly a potěšovaly, a tím
uzdravení nemocného napomáhaly. Sestra
Terezie věděla, že on sám to byl, jenž
zařídil modlení, aby se o pomoc vyšších moc
'no'stí prosilo. To jí svedlo a teprve nyní po
znala, že Dr. Reindel nebyl jejím spojencem.
Hrabě Berghoíf oblíbil si velmi svou
věrnou ošetřovatelka. Nesměla téměřnikdy
od jeho lože se vzdáliti. Neošetřovala—lipřímo

„Což jsem vás kdy neposlechla ?“
„ó nikoliv, milý sedmihlásku,“ ujiš
toval ji přívětivě Dr. Reindel; _alevy máte
toho tolik za lubem ve své chytré hlavičce,
a mimo to jest mou povinností, abyste naše
munemocnému nenahnala nového strachu.“
„Jest hrabě vůbec křestanem, aneb
náleží k té třídě lidí, kterým je- milejší,

jeho rány, zpívala mu, pletouc, pěkné
písně. Brzo to byly žalné melodie na spůsob
žalmů, jež nemocného uspávaly v libý
spánek, ,brzo radostné a veselé nápěvy,
které zapuzovaly melancholii a smutné
myšlénky. Obzvláště těšily hraběte nevinné
komické písně, jímž se za svého dětinství
ve svém domově, utěšeném městečku ty
rolském, naučila. Nechtělo-li se mu někdy
užíti léků, pohrozila jen, že již nebude
zpívati, a pokaždé dosáhla svého cíle.
S uzdravením však nešlo to tak, jak 0
si přála. Rány nechtěly se lepšiti a Dr.
Reindel ukazoval tvář vždy vážnější. Kdyby
tak hrabě nyní zemřel.? Nemohla ho předce
na cestu do věčnosti připravovati pouze
zpíváním žalmů a žertovných písní-.".Uply

ze_mříti jako pes?“

nuly již téměř čtyři měsíce, „co dlela ne

já --— —- —“._.

dost;

„Ne, ne, sestro, na to je ještě času
vždyt máme ještě pořád naději.

Nezmiňujte

se ještě ani slovem—o pohřbu

a jiných věcech, až já to nařídím. Roz
uměla jste mi?“
"
„Úplně, pane doktore.“
„A chcete. mne také poslechnouti?“

'

ustále u nemocného, vzdálena kláštera,
ač pravidla řádu ukládala, vrátiti se ně
který den každého téhodne do kláštera
ku zpovědi a k duchovním cvičbám. Kromě
toho musely sestry podávati důkladné
zprávy'o nemocech, jež léčily, a braly, kde
bylo třeba, radu a potěchu od představené.
Avšak Terezii se zdálo, že nebez
pečný stav hraběte ji opravňuje, řeholní
pravidla tentokráte přestoupiti. Klimenta
nechati u hraběte samého si netfoufala,
vyjma pouze, spěchala-li z jitra na mši
svatou. Řekla-li kdy nemocnému, že se
musí odpoledne na několik hodin vzdáliti,
byl velmi mrzut a netrpěliv. Konečně ale
zdálo se jí, že se svou cestou do kláštera
déle otáleti nemůže; umínila si tedy, že
půjde, ne tak k vůli sobě, nýbrž hlavně
k tomu účeli, aby se- poradila v příčině
hraběte s představenou. Dnes byl k tomu
den nejpříhodnější, an hraběti bylo ne—
obyčejně lehce a volno.
„Musím dnes na několik hodin domů,

pane hrabě,“ pravila sestra svým líbezným
hláskem, když Kliment odnášel snídaní.
„A co máte doma na práci?“
„O! tuze mnohol“
„Nemůžete to poříditi odtud ? Kliment
donese vám vše, čeho potřebujete. Ty
holomku, slyšíš, Klimente, proč neposloužíš
sestře jak se sluší a patří ? Což jsem ti to opět
a Opět neopakoval, že nemáš ničeho opo

inenouti? Nebudeš-li sestře od nynějška
pořádně posluhovati, chytnu tě za límec,
a vyhodím tě oknem ven!“
„K službám, pane hrabě,“
„Rozuměl's ?“
„K službám, pane hrabě“
Sestru Terezii tento výstup velmi
rozesmál. „Ubohý Kliment! To by bylo
přece mnoho! Věřte mně pane hrabě, že
mně posluhoval, jako bych byla biskupem.“
„A kdyby teho nečinil, krk bych mu
zakroutil. Ale proč pak chcete domů?“
„Mám tam nějakou práci.“
„Pošlete Klimenta,' ať. to, vykoná.“

)

Sestra se z plna hrdla zasmála a
pravila hraběti: „To by přece za mne
učiniti nemohl.“
„Musí. Donutím ho. Povězte mně,
co to jest. Co musíte doma činiti, sestro?“
tázal se hrabě hlasem lichotivým.
Sestra několik okamžiků mlčela. Pak
vzala na se vážnou tvář a řekla hraběti:
„Chci jíti ku zpovědi.“
„A více nic? Zpovídejte se mně. To
se právě hodí. Já vám dám dříve roz
hřešení než váš zpovědník, a zá pokání
musíte mně zpívati:
Vlaštovička lítá
povídá že svítá“
Sestra Terezie potřásla hlavou a od
vrátila se od hraběte.
„Snad se nehoršíte sestro, já Vás ne
chtěl uraziti, byl to jen hloupý žert,“
„Jsou věci, o kterých vtipkovati se
nemá. Svátosti jsou příliš svaté, než aby
nám měly sloužiti za terč vtipů.
„Ale, nebuďte hloupá, sestro! Musel
jsem se jen zasmáti myšlence, že se chcete
z něčehozpovídati; dělati vtipy na něcojiné
ho, nebyl můj úmysl. Co pak jste pro
Bohaspáchala od té doby, co jSte zde?
Nanejvýš došla Vám snad s Klimentem
někdy trpělivost. To přece není žádný hřích,
jen ho notně vypeskujte, a on to podruhé
udělá lépe. Dovoluji vám, zatahati ho za
uši, kdykoliv toho zaslouží.“ _
Jste nespravedliv ku Klimentovi, on toho
zajisté nezasluhuje, jest chlapík šikovný.
„Ale, z čeho" se přece jen chcete zpo
vídati? Po těchto čtrnáct“ dní nedělal
jsem nic jiného, než pozoroval Vás, a_pro
hlašuji slavně, že jste se nedopustila ani
„tak velkého hříchu, jenž by mohl mouchu
do očistce poslati.“
„Tuším, že neznáte pane hrabě do
statečně povahu hříchu, aby jste mohl
býti oprávněným soudcem. Musím nutně
nyníodejíti, vrátím se však zase conejdříve.“
Představená byla všecka blažena, že
viděla Terezii při náboženském cvičení,
jehož vynechání si tentokráte nebyla vy—

žádala. Sestra vypadala unaveněji a vy
síleněji, než kdy před tím.

se zaň bez přestaní, též my budeme ho
každodenně v modlitbách svých vzpomí
„Unavena zajisté nejsem“, pravila nati. Dávati mu otázky, to, jak pravítc,
představené, „jen zarmoucena. Ten mladý by nepomohlo, nanejvýš byste ho tím po—
pán nemá v sobě ani jiskry náboženství. pudila. Čekejte na vhodný okamžik a vy
Přímo jsem se ho sice netázala na nic, proste si potom osvícení a milosti od Pána.
jelikož byl velmi nemocen, a nebezpečen— Již to stojí za mnoho, že si Vás oblíbil
ství smrti posud obávati se nebylo, než a není k vám nedůvěřiv. Budte opatrne,
z jeho poznámek o hymnech, které jsem aby snad příliš brzo nechopil se obrany.“
mu zpívala, soudím, že považuje nábožen
„Ráda bych věděla, zda-li by mně
ství za něco velmi zbytečného, .ne-li do dovolil něco mu předčítati. Bylo by to
konce za hanebný výmysl. Ještě nikdy možno,jen nesměla bych ho k tomu nutitiJ'
jsem se nesetkala s nevěrcem druhu tohoto.
Představená otevřela velikou skříň na
Je to hrozné! Nevím, jak začíti. Vypra knihy, vyňala jednu knihu a dala ji sestře.
vování o utrpení našeho Spasitele ho ne Byl to životopis redemptoristy ct. P. Kl.
dojme, vzpomínka na poslední soud a věčnost M. Hofbauera. „To ho bude snad za
ho _nerozchvěje, zkrátka nevím, ctihodná jímati; znám nevěrce, kteří to četli se zá
matko, co si s ním mám počíti.“
libou. Jen statečnost, dcero má! A před
„Počínejt'e si tak, jak jste si až posud stavená dala Terezii své požehnání a. po
počínávala“ odpověděla představená. „Oše slala ji opět za jejím úkolem.
třujte ho s největší laskavostí a modlete

U_misionářstvi.
III.
. rancouz'ský publicista, Louis Veuillot,
.. _,
gvypravuje ve zpráváchmisionářských
' o jistém misionáři, kterýž od biskupa
svého do kraje vzdáleného poslán byl,
aby vyhledal místo, kdež by se kněz

usídliti mohl, následující:

svých netrpěli. I udělal sobě daleko od
stavení pod stromem chatrný příbytek,
čili lépe řečeno boudu; mnoho neděl živil
se jen kořínky, které sobě vyhledával, a
zvířátky skořápkovitými, která však surová
požívati musel, neb hrnce aneb jiné ná.
doby neměl, co by si je uvařiti mohl.
Bída tato—a nouze ale ho tak netížila a

Po dlouhé a obtížné '_cestě došel
misionář k cíli vykázanému, ayšak na
zpáteční cestu neměl ani peněz ani jiné .nezarmucovala jako zatvrzelost lidí, kteří
pomoci. Za poslední dollar (peníz americký) doléhávých a ustavičných jeho proseb sobě
koupil sobě láhev vína, aby takto měl nevšímali. Šel-li někdy někdo okolo něho,
víno pro nejdražší obět novozákonní, mši nadal mu a úprkem od něho uháněl.
sv., kteráž .jemu ubohému a opuštěnému Nikdo řeči jeho sobě nevšímal, ani stařec
jedinkou byla útěchou a posilou.
-— ba ani dítě ruky mu nepodalo. Ne
V onom kraji bydleli lidé; byli tam návist těchto lidí proti Bohu a všemu;
i Evropani, Francouzi atd. 1 dal jim což božského, rozervala srdce jeho, tělesné
v jejich řeči pozdravení, oni mu však, síly jeho mizely, starost & zimnice ho
že knězem byl, odpovědi nedali. Prosil je sžíraly.
Jednoho dne pospíchal k příbytku
snažně a úpěnlivě o lecjaké přístřeší aneb
aspoň o jaký taký nocleh, 'oni ho hrubě jeho krásný, vysoký, mladý člověk, který,
odbyli, z domů vyhnali &ani při staveních , již z daleka na něho volal:
„Prosím Vás&
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dejte mi něco pojísti.“ Byl to kněz, kte
rého biskup misionář poslal, aby ho vy
hledal. Naleznul ho, padl zrovna před
ním, námahou a hladem překonán jsa;
neměl prostředků, aby jich naleznutému
poskytnouti aneb sám zpátky _navrátiti
se mohl.

.

Biskup jejich byl chudý, oni v kraji
tom neznámí. Jen láska ku Kristu Ježíši
a k lidu, kterýž Kristu Ježíši získati
chtěl, ho sílila a života jemu dodávala.
Prosil opětně úpěnlivě o nějaký pokrm.
I nabídnul mu naleznutý zvířata
škořápkovitá, kterými se živil; ta se mu
však, sotva že se na ně jen podíval,
zošklivila, nemohl nic požívati z těch
pokrmů, kterými se jeho spolubratr posud
živiti musel, což tohoto přebolestně dojalo,
neb uznal, že přišlý misionář mladý hlady
zahynouti mus'í.
Po kratinké době oba misionáři leželi
na horké, přílišným vedrem zrovna roz
pálené zemi, hyd je trápil a zimnice jimi
lomcovala. „My zde zemřeme,“ pravili
k sobě; „jeden z nás ještě jednou od-ó
slouží mši sv., pak podá sv. přijímání
druhému a tak společněBohu, Pánu svému,
chválu vzdáme.“
Byl svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Táhli losy, kdož by mši sv. odsloužiti
měl; los padl na toho, kterýž dříve
přišel. I sloužil mši sv., leže před oltářem
z hlíny udělaným, a obětoval „ji za sebe

a spolubratra umírajícího. Více než dvacet
kráte zaěal mši sv., neb síly ho opouštěly,
jakož i naděje, že by celou mši sv. až
dokonce odsloužiti mohl. Tato v pravdě

zádušní mše sv. trvala přes tři hodiny.
Konečně podal na smrt nemoCný umíra
jícímu tělo Páně a mše sv. skončena.
Hluboce dojat a zároveň s radostným
úsměvem patřil umírající mučeník na
spolubratra, kterýž při oltáři jížjiž do
konával; tento zase povznešen byl vida,
s jakou odevzdaností mladý misionář,
kterýž Kristu Ježíši s apoštolskou horli
vostí přemnoho oveěek získati chtěl, hned

na počátku svého misionářství umírá; i
vzchOpil se naposledy, lehnul ku svému

soudruhu a takoba smrt očekávali.
A smrt nedala na sebe dlouho čekati.
V noci zemřel mladý misionář.

Při po—

sledním jeho tažení s velkou námahou
pozdvihnul spolubratr ruku svou, vztáhnul
ji nad hlavu umírajícího a udělil mu na
_rozloučenou poslední požehnání.
Když se rozednilo, šlo několik cestu
jících okolo a tu uviděli mrtvého a vedle
něho umírajícího. I pospíchali k vesnici
a zde, co viděli, vypravovali. Když roz
nesla se zpráva tato, tu konečně srdce
jako skála tvrdá se obměkčila, smrt" při
spůsobením Božím zvítězila. Kde kdo
mohl, pospíchal k místu, kdež misionáři
leželi, přinesli vody čerstvé a rozmanité
pokrmy a posud žijící misionář pocítil
konečně, že ruce jeho ruku tisknou. Již
to byli lidé jiní.
Na místě, kdež oltář stál, vykopali
jámu a spustili do ní -mrtvého misionáře;
vzali do náručí nemocného misionáře,
drželi ho nad jámou, aby hrob spolu
bratra požehnal. Ještě více učinili. Na
prosbu jeho skáceli strom; udělali kříž
a postavili jej na hrob misionářův.
Takto zaskvěl se kříž v kraji tom a
ovládnul jej.
“
Nyní je tamo město, v městě tom
krásný kostel, v němž tisíce katolíků
zbožně naslouchá slovům biskupa svého
— a biskupem tímto jest onen misionář,
kteréhož dříve od sebe zahnali. Ku „kříži
přečasto chodíval se modlit biskup a srdce
jeho plesávalo nad podivuhodným řízením
Božím. Když však jedenkráte u kříže
k lidu promluviti chtěl, zarosilo se oko
jeho, slze se ronily, řeě však uvázla a
on zesnul v Pánu.
_ Takým způsobem, dokládá svrchu
jmenovaný publicista, rozšiřuje se církev
katolická, takým způsobem v kraji zdivo
ěilém biskupství povstávají. Takým způ
sobem se rozšiřují a'. pěstují dobré mravy,
školy, nemocnice, vědy, a takými jsou
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kněži misionáři, kteříž přečasto zne
uznáváni bývají.
Ano svět nevděčný mlčí o nesčíslných
hrdinských činech misionářův, kteří v pu
statinách asijských, na pouštích afrických,
amerických a australských bídný strasti
plný život vedou, aby duše Bohu získali
a často mísionářství své krví zpečetili.
Ano jest to rozmilý život — život
misionářský, o čemž nový důkaz podává
nám dopis P. Balthasara, pandarského
misionáře, kterýž z Tandšourska svým
spolubratrům do kláštera Koimbrského a
Evorského zaslal. —

a přehorkého písku. Znám jistého kněze,
který tak daleko, co by dostřelil, bosky
doběhnouti chtěl. Sotva do polovice cesty
doběhnul a již zdálo se mu, že po uhlí
žižlavém jde, s tíží dosáhnul cíle svého,
nohy měl opálené, samá rána, byl všechen
zapocen a unaven a po tváři slze se mu
jen lily.
Prší-li, tu ovšem není tak přílišné
horko, cestování nicméně rovněž je pře
obtížným, neb tu třeba se pachtiti a
namáhati, aby v blátě neutonul; & jak
častokráte se o kámen neb trní obrazíl

Já jsem sobě asi 5—6krát již- nehty

u nohou srazil. O potocích, řekách atd.,
Kdybych mluvil k méně velkomyslným kterými třeba až po krk ve vodě musí
lidem, měl bych se co obávati, abych je se broditi, nehodlám mluviti. Jaké jest
popisem zdejšího misionářského života ne podnebí, a jaké jsou příbytky? Jsou to
zastrašil; o vás ale není se co báti, a pak chatrče z hlíny slepené, strmiskem aneb
záhodno jest, již napřed dozvěděti se něco listím palmovým pokryté, bez oken;
o cestách, po nichž kráčeti, a o břemenech, dvéře podobají se díře, kterou se do ně
která snášeti třeba, aby člověk dle všeho jaké jeskyně leze.
Chatrče jsou velmi nízké, tak že
toho síly své zkoumal, nadšenost a od
hodlanost, svou zvyšoval; pročež bez obalu. třeba ustavičně se shýbati, aby hlavou '
vám něco ze zdejšího misionářského života o trám, který zároveň je krovem, ne
sdělím.
narazil. Chatrče má dosti mnoho ubyto
P nuje zde nesmírné horko a vaných. Jsou zde bílí mravenci, kteří
vedro. Vzduch přehorký všudy člověka kde co přehlodají, hadi, jedovatý hmyz,
stíhá; země rezpálená paprslky nazpět myši, potkání, kteří bez bázně a strachu
odvrhuje, nebe nové sesýlá; je-li ticho, spícímu nohy ohlodávají a často knot
tu se zdá, že člověk horkem se 'zalkne, hořící „lampy ukradnou, při čemž ovšem
věje-li vítr, zdá se, jakoby z ohnivé—pece i chatrč zapálí. Postel jest rovněž jedno
duchá — na zemi rozprostře se pokrývka,
přicházel. Když se . člověk při takovém
vedru na cestu vydá, vypadá po vykonané na kterou pak se lehne. Může-li se ně
cestě zcela jinak, sám sebe nepózná, není jaká deska, co by před vlhkem chránila,
sobě podoben. Jak. a kdy tedy-třeba ce podložiti, tot“ ovšem již postel nádherná.
O jídlo netřeba se tak starati;
stovati? Strach před přílišným vedrem,
které skoro okolo 9. hod. zrovna je ne hrstka rýže ve vodě se uvaří, trochu
snesitelno, pobízí člověka, aby se vydal opepří, do ní nějakého koření zavaří, a to
časně z rána na cestu; tu však zase je oběd, večeře a snídaní. Máme-li k tomu
od 4—6 je veliká rosa, která v brzku máslo, mléko aneb něco zeleného, tu již
povážlivé následky má v zápětí; cestuje-li hodujeme, to je hostina pro výroční
v noci, jistojistě přepadnou ho loupežníci. svátky. Ryby jen někdy za čas máme.
Má bosky aneb v 'sandalech cestovati? Abychom tím více na vinici Páně získali,
Kdo chůzi v sandalech není zvyklý, brzy \ stali jsme se „kajicníky“ a tu v pravdě
v nich nohy sobě okrvácí; má tedy bosky kající život vésti musíme po způsobě
cestovati? Ano, kdyby nebylo trní, bodláčí Hiudů, kteří pak více na Slova naše

Píšet dle „Kat. Mis.“:
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dbají. A při stravě takové třeba obtížné býti bez ochrany a nižádného okamžiku
cesty konati, nemocné navštěvovati, zpo nebýti jistým svého života a vždy na
vídati atd. Pohané vše jen ze ctižádosti cestách jen s .tím nejpotřebnějším, s bre
činí a domnívají se, že i my vše ze cti-' viářem, s některou knihou nábožnou a
žádosti činíme; řekneme-li jim, že vše s nádobami posvátnými, jichž ke mši sv.
to z lásky k nim činíme, tu se zrovna třeba, se uspokojiti: vše to ztrpčuje život
zděsí, zadělají ústa svá rukou, jakoby na— a činí jej v pravdě strastiplným.
značiti chtěli, že nemohou své udivení
Což ale nejbolestněji dojímá misionáře
slovy projádřiti. Nyní ovšem nejsme se _ a což pravým jeho jest křížem, je, když
strastmi života misionářskéhoještě u konce. vidí, kterak obce křesťanské při pro
Bozmanitému tělesnému nepohodlí, tě následování zrovna rozehnány bývají,
lesným trampotám brzy člověk přivykne; kterak tisíce obrácených o jmění své
ale což nejvíce nás obtěžuje a zkormucuje,
oloupeni, zahnáni a rozmanitými mukami
je, že stále nás pronásledují, tupí a haní. týrání bývají, aneb když vidí, že ani čas
Žíti mezi úhlavními nepřátely, mezi ani prostředky nedostačují, aby v du
lidem sprostým, pod vládou, která jest chovních a tělesných potřebách svým
krutovládou a dle libovůle vládne a nás křesťanům spomoci mohl.
před zlomyslností lotrovskou nechrání,

Poslys o synu, přikázaní Mistra
a nachyl ucho svého Sidce a
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(Úvod řehole sv. [Ben.)

7. Jest to spravedlivo zapomenouti
na všechno dobré, které nám učinili ti,
s nimiž žijeme, pro trochu nepohodlnosti,
kterou nám kolikráte snad i proti své
vůli spůsobili?
8. Naleznete-li v některé knize
rady, neb naučení, které mohou vám
býti užitečnými “v hospodářství nebo
řemesle, tu si pospište takový návod
opsati a vážiti si ho jako oraklu. Čiňte
to; samé pro prospěch své duše, vštipte
si do paměti, napištelsi ty rady a před
pisy, které slyšíte nebo čtete . . . pak
občas jděte a poraďte se s touto sbírkou,
která vám . tím milejší bude, protože

jste ji sami-učinili.
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Knihy sepsané jinými spíše později
se nám stanou odpornými; knihy, které
jsme sami psali, nikdy se nám nezprotiví.
Avšak tato sbírka myšlenek, které
jste vy vybrali, jest vaší — proto je bu
dete milovati; rady, které jste si sami

připojiti: „Pořádek ——pevné víry— boj,

vytrvalost.“

Chcete konečně u všech

svých

domácích býti v přízni a lásce?

Dělejte si z toho radost, .malé služby
nabídnouti, a nebojte se jich žádati: na—
dali, předpisy mravní, kteréjste sami bídnouce tyto malé služby nakloňujete si
nalezli a jejichž působnost snad sami na srdce svých blížních; žádáte-li je, bude
sobě jste zkusili, neodhodíte ani za leta, jim tento důkaz vaší důvěry lichotiti.
ony jsou jako ěástí vás samých. Štastná
Z této výměny obapolných služeb povstane
. to duše, která každý den pro sebe zvyk obapolné přízně a bázeň v' důle
takto sbírá.
žitějších záležitostech vás uraziti.
9. Chcete žíti v pokoji s celým
10. Ukazujete—li někomu nějakou
světem vůbec? Držte se příkladu
práci; pracujete-li s jinými osobami na
jedsoho velmože, který po francouzské
tom samém díle; nepozastavujte se ni
revoluci jsa tázán, jak se mu poštěstilo
kterak nad nějakou nešikovností. —
uniknouti rukoum katovým, odpověděl:
Stala-li se chyba z nedostatku rozumu,
„Učinil jsem se malým a tak jsem se
bylo by vaše durdění nelaskavé; stalo-li
zachránil.“
z nedostatku poučení, bylo by k tomu i
Chcete žíti v pokoji se členy vaší
nespravedlivé. Přijměte nešikovnost sho
rodiny, obzvláště s těmi, kteří mají
vívavě, ukažte jak se ta práce má konati
jakési právo nad vámi ? Zkuste prostředků,
-— a Bůh, jenž na vás hledí, přijme
které jedna zbožná žena, nucena byvši
blahosklonně vaši trpělivost, a poručí
žíti s osobou velmi choulostivou, zahrnuje
svým andělům, by vám za to pomáhali
v těgito zásadách: „Plním všechny
v důležitějších záležitostech.

své povinnosti s přívětivostí, a

11. Jak štasten jest člověk v těch
hodinách, ve kterých srdce trpí opuštěnosti
a bezohlednosti, že má práci a modlitbu.
Práce mocně vyráží, modlitba sladce
upokojuje.
Tu, řekla duše velmi zkoušená, ža
domím a s Pánem Bohem? Hledte, luji p. Bohu jak by dítko žalovalo své
by vás váš anděl strážce v každém matce.; když jsem se dost vyžalovala
okamžení nalezl zaneprázdněné jednou stávám se pokojnou a pak opakuji s úplnou
z těchto ětyr věcí, které celé působení odhodlanosti modlitbu sv. Františky
svaté duše obsahují: „Modlím se — Chantal, která zajisté více trpěla nežli já:

neukazují nikdy nechut, kterou mi působí;
činím všechno, co se mu líbí; snáším
trpělivě všechno, co se mi nelíbí; —
žádám ho o radu v mnohých věcech,
kterým lépe rozumím, než on.“
Chcete žíti v pokoji se svým svě

zaměstnávám se — vynasnažuji
se býti dobrým — jsem trpě
livým.
Chcete se státi velikými
tými?

Sva

Vynasnažte se ke všem skutkům,

které vám později naznačím tyto ctnosti

„Staň se vůle tvá dnes a vždy o
můj Bože, aniž bych si co vybí
rala neb čemu odporovala,“ a jak
jen se tak pomodlím, běžím z bázně
abych nepocítila nějaký odpor, se zcela
pohřížit do práce.

Děvečkám služebným.
III. psaní.
je zrovna, at neslyší darebné, neužitečné
Drahá má Notburgo !
a zbytečné řeči. Jazyk tvůj často a často
' astane měsíc březen, nastane sv. půst,
_cožvše důležito jest; o tom chci tobě zhřešil lhaním, pomlouváním, klením, na
psáti. Vše ostatní, 'o čem bych ti dáváním, řečmi špatnými atd.; at se postí,
at nemluví, čeho není třeba. Nohy i
napřed psáti měla, nyní pominu.
Měsíc březen jest, jakž tobě známo, ruce tvé zhřešily, at se postí; nevyhledá
sv. Josefovi zasvěcen. „Jděte k Josefovi“ vej zbytečných a neužitečných společnosti,
tato slova se nám opět a opět opakují, ale v tichosti doma uvažuj umučení
Krista Pána.“
slovy těmito se vybízíme a důvěra v nás
Ano uvažuj a rozjímej umučení Krista
se vzbuzuje, abychom u svatého Josefa,
pěstouna Ježíše Krista, ve všech záleži Pána ve svatém tomto čase; v srdci svém
uvažuj též utrpení Panenky Marie, Matky
tostech svých útočiště brali.
Sv. Josef je zrovna tvým patronem, tvé, jejíž bolesti nevýslovné, jejíž hoře
ve zvláštním poměru k němu, jakožto jako moře. Přečti sobě častěji něco z knihy
služebná děvečka' jsi, mnoho milostí tobě nábožné, o umučení Krista Pána, o věč—
třeba & proto modlívej se tento měsíc ' ných pravdách' atd.
Vím, _ženemáš mnoho pokdy, abys
hodně vroucně a důvěrně k němu a věř,
on bude spomocníkem tvým, on bude sobě mohla v knize čísti, vím to dobře,
ochráncem a strážcem tvého největšího nicméně dbej, abys občas aspoň čtvrt
pokladu — tvé svaté čistoty a zjedná tobě hodinky pro nábožné čtení získala.
V neděli a ve svátek odpoledne jistotně
šťastnou hodinku smrti.
chvilku volno máš.
Jistá svatá praví: „Vše jsem do£
Zavedeš-li u sebe taký půst, jaký
sáhnula, oč jsem ve jménu sv. Josefa pro
jsem tobě právě udala, tu leckteré chvilky
jeho zásluhy prosila“
Nastává půst _ čas svatý — čas pro čtení získáš.
K tomu pilně rozjímej, co na postním
spásy. Církev volá: „Čiňte pokání“! O
kázání, co na kázání vůbec uslyšíš.
uposlechni hlasu cirkve sv. a svatěprožij
Modlívej se horlivě, a můžeš-li, neopo
čas postní.
Uposlechni sv. Bernarda, kterýž tato meň též křížovou cestu vykonati.
dává naučení:
'
Tímto spůsobem bude postní čas pro
„Poněvadž se všechny údy těla tvého tebe čas Spásy.
Rozjímání a uvažování umučení Ježíše
proti Bohu prohřešily, at se též všechny
postí. Ať. se postí tvé oko, kteréž často Krista a Matičky Boží spasitelně dojímati
bude
srdce tvé, ono káti se bude a na
bylo dveřmi otevřenými, kterýmiž se
vloudil do srdce tvého hřích. Ať se postí plní se láskou k Spasiteli tvému.
tvé ruce, nohy, tvůj jazyk, všechny údy
at sobě učiní újmu na tom, což 'jim pří
jemno a což jim lahodí. Oči tvé často ne
zřízeným pohlížením zhřešily, at“ se postí,
odvracuj je i od těch předmětů, na které
se dívati není právě hříchem. Uši tvé
často se prohřešily, když pomlouvání a po
suzování naslouchaly, a at se postí, zacpi

„Rány Kristovy jsou šípy ohnivé,
které kamenná .srdce pronikají a srdce
jako led studená rozehřívají“ (sv. Bonav).
Nuže v duchu do Jerusaléma za
trpícím Vykupitelem a jeho bolestnou
Matičkou!
Tvá kmotra
Josefa.

Milodary B. Srdce Páně.
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ezi všemi věcmi, jichž k životu vezdějšímu
nám třeba, jsou zvláštně tři: pokrm, práce
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bez nichž nelze nám ani na

zemi šťastně žíti aniž dojíti života věčného.
Třebat nám pokrmu a nápoje, abychom při
životě a zdraví byli zachování; potřeba toli
kéž, aby každý pracoval ve svém povolání a
tím pokrmu potřebného a spokojenosti si

zjednal, a potřeba konečně i modlitby,

chcemeli časně i věčně býti blaženi.
Af nebe daleko jest a vysoko od země, přeceBůh
modlitbu naši vyslýchá, vychází-li z čistého
a pokorného srdce. Čím více zbožné modlitby
ubývá, tím více přirůstá trampot a svízelů.
)
Proto pozdvihnime hlav svých a vizme, čeho
dosáhla modlitba našich spolublížných, o čemž
k větší cti a slávě Boží nám psali.
.= Když nouze naše největší, bývá z blízkého města musel přijíti na vý
pomoc Boží nejbližší; zkusilit to již mnozí, pomoc! Já plakal, a byl jsem na pokraji
zkusil to i nížepsaný ve velmi důležité zoufalství; nebot bál jsem se smrti, maje
mnoho ještě dluhů splácet, které by po
potřebě. Důvěřuje v nevýslovnou lásku
Božského Srdce Páně a v mateřskou mé smrti, pro chudobu mou, musely
ochranu nejsvětější Panny Marie, započal zůstati nezaplaceny, a maje ještě jiné věci
jsem v největší bídě své konati 9denní k urovnání. V postavení tom volal jsem
pobožnost k Panně Marii Lůrdské. A aj, k Pánu Ježíši a Panně Marii, a jako
sotv . konal pobožnost druhý den, užívaje jsem to dříve již činil tak i nyní jsem
vod z Lúrdu, tu proti všemu očekávání, sliboval, těm dvěma svatým Srdcím, že
kdy nouze byla“ největší, nalezl pomoci. jestli mi pomohou, a já uzdravím se tak,
Náhlé toto a neočekávané vyslyšení ne abych mohl alespoň nejnutnější povinnosti
hodných jeho modliteb, dojalo .jej velmi stavu svého zastávati, oznámím to v „Šk.
a naplnilo úžasem,. Jelikož sobě umínil B. S. P.“ ke cti a chvále a krozmnožení
v pádu vyslyšení díky své uveřejniti ve úcty, lásky a důvěry k Pánu Ježíši a
„Škole E. S. P.“ plní tím svou povinnost, Jeho nejblahoslavenější Matky Pannenské.
a prosí snažně, aby každý ve všGch bídách ——A hle, ačkoliv jsem hříšník veliký,
duchovních a tělesných důvěrně se obrátil přece „veliké věci učinil mi Ten, jenž
modlitbami k Božskému Srdci Páně & mocný jest, a svaté jméno Jehol“ Na
nový rok, kázal jsem ovšem jen sedě, a
k nejsvětější Panně Marii Lúrdské.
N. N., katolický kněz.
zpíval mši sv. 3 od té doby se mi lépe
daří,
tak že jsem na sv. tři Krále již
Z Nové vsi u 011. Ve své chura
stoje
kázati mohl, a na den Jména
vosti, o jaké jsem Vašnostem'v posledním
listu svém psal, modlil jsem se růženec Ježíš i zpovídal, vůbec mohu své povin
nosti
tak
dalece konati, ač se tu a tam
k Panně Marii a prosil za orodování u
cítím slabým a srdce mne často přílišným
Božského Srdce Páně, a hle ku konci,
listopadu bylo mi lépe, než advent a tlučením svým úzkostí a nepokojem naplňu
„rorate“ přinesly sebou pro mne stav po je! Doufám však pevně, že na přímluvu
litování hodný, dostal jsem závrat, mdloby, Panny Marie, můj Pán a Mistr Kristus
J ežíš mne na milost příjme, a mne do
provázené potem, a vůčihledě' jsem se cela
na duši i na těle uzdraviti račí. —
tratil. Modlil jsem se úpěnlivěji, ale
Z Nového Bydžova. Svěřenka má,
bylo čím dál tím hůř, a na boží hod
vánoční po půlnoční, kterou jsem s těží, dítko osmileté, trpěla již po více let bolestí
celý jsa propocen a třesa se odsloužil, hlavy: následkem těchto téměř nesnesitel
musel .jsem ulehnouti, a pan kaplan ných bolestí utrpěl sluch dítka v té míře,
751
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že dosti hlasitým slovům nerozumělo. livost nedovedla, dokázala toho podivným
V posledním čase však zhoršil se neduch způsobem mocná přímluva Paní nejsvě
tak, že bezbolestné okamžiky byly vy tějšího Srdce Páně, tak že osoba ta, která
jímkou velmi řídkou. Poněvadž dítko ani hlavu na postel v nemoci pokládati
strádalo tělesně i duševně, přičiňovala se nemohla, již první dny pobožnosti naší
dobrá matinka jeho všemožně, by milánka spokojeněji v noci se chovala, a třetího
svého traplivého toho křížku zbavila, a dne na to již zcela zdr _'_a pracovala
proto každý lékařský předpis co nejsvědo služby svoje, skládajíc za ono uzdravení
mitěji vyplnila. Však nadarmo. Když svoje nejvřelejší díky nejsvětějšímu a nej
tedy lidská pomoc osvědčila se býti mar sladšímu Srdci Páně a Jeho Paní pa
nou, umínili jsme si pomoci hledati'u
nenské Matce Jeho.
A. M., farář.
Božského lékaře a užívati léku z lékárny
Z farnosti Žeranovské. Založeno u
nadhvězdné. Myslili jsme, že ten, který nás v měsíci.lednu bratrstvo „sv. Dětství“
míval v každé bolestí srdce soustrastné,
Některé zbožné duše konali na ten úmysl
dovede přímluvou svou itenkráte pomoci. 9.denní pobožnosti, k nejsv. Srdci Páně.
Modlili jsme se tedy po devět dní litanii aby sv. dětství co nejvíce údů v naší
k sv. Otci Pi0vi IX. a dodali ku konci fárnosti získalo a účelu dobrému tím se
„memorare“ (Zpomeň o nejmilostivější prospělo. Důvěra tato v Božské Srdce
Panno) sv. Bernarda. Při litanii, kterou nebyla sklamána, nebo v poměrně malé
vždy malá trpítelka sama předříkávala, naší fárnosti se přihlásilo ve 14 dnech
přiložili jsme částečku z ručníku, jež ne 299 údů a složili do dneška 34 zl. 've
zapomenutelnému Piovi IX. k potřebě
sv. dětství, který obnos 'Vám
sloužil, na choré ucho. Na počátku no pr\ospěch
k dalšímu ustanovení zasílám. *)
veny—přijala matka, ku konci otec, starší
Z
Litovle.
Byli jsme ve veliké úz
dceruška a dítko samo svaté svátosti;
mezi novenou sloužena byla na úmysl kosti, jednalo se o znamenitou časnou
ten mše svatá. A neodolalo to předobré škodu v obchodu našem; v nebezpečenství
SrdcePáně úsilovným těm 'prosbám spo tom vzali jsme útočiště k Božském Srdci
lečným. Nyní dítko to již od října 11878 Páně s úminkem uveřejnění, & hle.—
necítilo v hlavě bolestí více a sluch pro— čtvrtého dne již celá ta nebezpečná zále
kazuje mu jak náleží služeb dobrých. žitost k úplné naší spokojenosti a zdaru
Protož činíce slibu svému zadost voláme se napravila. Díky B. S. Páně, kteréž i
s veškerou horoucností duše své: ]FtozezvučtežQ v potřebách pozemský-ch ctitelů svých
se srdce po veškeré českomoravské vlasti neopouští. ——
Abonentky „Školy“ z kláštera.
naší a zapějte ve sboru s'-námi sladko
zvuký chvalozpěv Božskému Srdci Páně,
Z Hradce Kr. Jistá osoba již po
které na přímluvu milostné Máti-isvé a několik let trpěla chorobnou podrážděností
drahodrahého našeho Pia IX. potěšilo nás čivů a těžkomyslností, zvláště však lon
v míře tak hojné!
xského roku sklíčena byla dílem tělesnou
. Bolestné Máti Páně, sv. Josefu, nemocí, dílem velikou vnitřní trýzní a
blah. “Anežce České a sv. Otci Piovi 1x. hroznými pokušeními. I prosila, aby po
budiž vzdána čest a chvála za milost ručena byla přímluvám apoštolátu modlitby ;
brzkého ulíčení.
Šk, S.
též Matku Páně a jiné Svaté vzývaly sou
Z fárnosti Zbynické.
Že mocná citné duše za ni. Božské Srdce Páně se
jestpřímluva Paní nejsvětějšího Srdce slitóvalo; osoba ona může zase práce po
Páně, dosvědčiti má i těchto pár řádek: -volání svého ,.konati; Proto vzdává, jak
sobě předevzala, veřejně skrze Matku
V domě mém trápila se po 10 dní jistá
osoba v ukrutných bolestech hlavy. Lékař Páně nejsladšímu Srdci Páně pokorné
díky.
by i budoucně Matka Páně své
marně se namáhal zmírniti ty hrozné
bolesti, i my. domácí jsme všech možných milosrdné oči k ní obracela a Ježíš jí
prostředků použili k ulevení bolestí těchto; dal vždy ve svém__Srdci útulku nalézti!
,
Fr.
ale marně. V úzkosti této _vrhnuli jsme
se pod ochranu Paní nejsvětějšího Srdce
Z Meziříčí u Opočna děkuje jedna
Páně a slíbili jsme uveřejniti ve _„Skole zbožná hOSpodyň, která nevyslovných bo
B, S. P.“ vyslyšení prosby naší. A aj!
Čeho lékařská pomoc a čeho naše přičin
*) Obdrželi jsme a iičelu odevzdali. Red.

lestí v hrdle trpěla, za brzké uzdravení,
jehož nabyla milostí Božského Srdce
Páně, Panny Marie, sv. Josefa a pří
mluvou papeže Pia IX., blahoslavené
paměti, který nepřestává za nás orodovati
a těm„ kdož Jej horlivě a důvěrně vzý
vají, potřebné pomoci .u Boha vyjed
návati.

Ze Struh. Tisíceré díky vzdávám
přesladkěmu Srdci Pána Ježíše a přebl.
Panně Marii Filipsdorfské za uzdravení

jak mne od duchovního neduhu taki
mého tříletého chlapečka od tělesného.
Byv ve své dvojnásobné bídě vybídnut
k 9.denní pobožnosti k Božskému Srdci
Páně jakož k Srdci Panny Marie Filips
dorfské, slíbil jsem, že v pádu vyslyšení

dám tuto nový důkaz „slitování
Božího“ ve „Škole“ uveřejniti. Činím
tedy tak k rozmnožení cti a chvály Boží
a přeblahoslavené Panny Marie Filips
dorfské.
J. S.

,.

Zprávy
V Lúrdu. Dne 2. října m. r. přišlo viáře, nemohl jsem takto své paměti ku
z okolí Taraskonu dosti velké processí do pomoci přispěti; ustrnutí pak toto opustilo
Lúrdu a s ním také v průvodu své matky mne teprvé, až jsem se na osamělém
Kateřina Delgendrova, 21 let stará a ro místečku vyplakal. Onu pannu, tak zá
zená z Avignacn. Hodná tato panna, jsouc zračně uzdravenou, vyprovázel jsem několik
zbožným členem Mariánské společnosti, set kroků, viděl jsem ji snídati a také
byla již téměř tři léta na obě nohy úplně jsem s ní několik slov promluvil. — Za
chromá, tak že se sama io svých berlách tyto všechny nadpřirozené milosti budiž
jen stěží pohybovati mohla; kromě toho Všemohoucímu a k duševně tak velice
dostala poslední 4 měsíce dávení, tak že slabému člověčenstvuzázračněmilosrdnému
každé jídlo zase zvrátiti musela. Konečně Bohu čest .a chvála na věky věkův.
následkem velké slaboty, aneb snad ná Zdrávas královno!
sledkem ochrnutí, ztratila také řeč. Nej
Kolomann Galambos, farář.
slav$jší lékařové z Túlúsu byli k nemocné
voláni a o radu tázáni, avšak nemoc vzdo
Ze severni Francie. (Zavraždění
rovala lidskému umění, vzdorovala lidským “jednoho kněze z náboženského zášti). V ne
lékům. V této své největší bídě a nouzi, děli dne 8. září m. r. rozšířila se po celé
ano můžeme říci, v tomto zdlouhavém Francii zpráva o hnusném a ohavném
smrtelném zápasu, vzala ubohá jediné zločinu a spůsobila všude veliký úžas. Na
útočiště k oné mocné Panně, která vším slavnost Narození blahoslavené Panny
Marie odebral se o 8. hod. ráno farář
právem
„uzdravením nemocnýcž“a
„po— Leredde z Ardonu, ctihodný to a vše
těšením zarmoucených“
se nazýv a k jejížto
oslavě v těchto tak nevěreckých a prosto obecně vážený muž, 64 let starý, do sou
pzšných časícl—i
Všemohoucí již velmi mnohé
sední farnosti Leuillysous-Laon, aby tam
zázraky spůsobil.....
Také onano sloužil mši sv. Když se ubíral po silnici
Kateřina Delgendrova, vykonavši dne 2. oné vesnice — modle se breviář — a když
října dle možnosti sv. zpověď, šla dne_3. již blízko kostela byl, vyskočil naň náhle
října časně z rána se svou matkou k zá z hustě obrostlého plotu jedné zahrady
zračnému pramenu, umyla se tam a na divoký chlap a zasadil modlícímu se a
byla okamžitě úplného zdraví. nic netušícímu starému panu farářovi tak
Vylíčiti ono zimničné ustrnutí, které se, strašnou ránu do hlavy, že ctihodný kněz
zmocnilo asi 3—400 právě přítomných smyslů zbaven obličejem k zemi padl.
poutníků a také mne při tomto tak ná Jako divoká šelma bil na to vrah s takým
padném a blízkém zázraku Božské Vše vztekem do duchovního otce, že jeho hlava
mohoucnosti, nedovede nikdo. Při slavném úplně roztříštěna a celá silnice krví po
průvodu na to uspořádaném zanotili kněží třísněna byla. ——
Jedna stará paní, která
„Magnificat“; já však, jenž jsem se předce právě před domem zametala, a malé
již několik tisíckráte ten chvalozpěv jako děvčátko, které šlo do kostela, byly je
kněz modlil, nemohl jsem se nikterak na dinými svědky této tak ohavné vraždy.
první verše upamatovati, a nemaje bre Spatřivše výjev tento počaly volati ,.o“

pomoc, načež vrah utekl a teprvé za ně ježto má vedle zákona hleděti na veřejnou
kolik dní zatčen byl. Vrah onen, velmi bezpečnost, nevšímá si ničemníkův, kteří
nebezpečné to individuum jménem Pilloy, ctihodné kněze hanobí a pronásledují. A
nádenník, byl téměř již lěkrát soudně vláda, vidoucí co se děje, nerada vidí, když
trestán a přišel právě z káznice. Za důvod některý strážník vedle zákonité povinnosti
své tak hnusné vraždy nemohl nic jiného ujímá se kněze proti uličnickým útokům
udati (ježto onoho p. faráře neznal) než ničemníkův. Jeden takový Ěpříklad. Ka
své divoké zášti proti náboženství &kněžím. novník Notre-Dameský, kuřet 80tiletý,
Zločinec onen byl ovšem od porotního šel ulicí, kudy mnoho lidí nechodí. Tu se
soudu departementu Aisne v Laonu (v se naň vyřítil ničema, úžasným spůsobem pro
verní Francii) k smrti odsouzen. — Tak' následuje kmeta. Náhodou dostavil se po
za předsednictví Mac-Mahona aspoň byli licejní strážník a okřikoval zuřivce. Tu
násilníci po právu trestáni; jinak se děje však ničema jal se Spílati také strážníku.
nyní za panství petrolejníka Gambetty. Strážník zuřivce zatknul, ačkoli se velebný
Píšet' „Čech“: Nevázanost v Paříži roste, kmet přimlouval za nešlechetníka. — A
novináři, obzvláště karikaturníci rozněcují jaké došel strážník policejní pochvaly?
zášt proti kněžStvu a vláda Gambettovská Reklot' se: „Horlivosť ta byla zbytečná.
osměluje luzu k-zloěinům násilným. Kněží Měl jsi člověka toho nechati na pokoji.“
nejsou jisti na ulici za bílého dne. Policie,

/

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
V Rakousku.

Konečněmáme Muž ten všude zmužile bojoval pro právo

'v Cislajtanii nové ministerstvo, Jest udě
láno ze starých, přibráním Tyrolského
místodržitele hraběte Taaífeho. Kn. Auer
sperk a Unger odstoupili a ostatní po
drželi svá místa. Záležitosti vnitra povede
hr. Taaífe a dr. v. Stremayer bude před
sedati v radě ministerské. Proměna mi
nisterstva jest pro nás v tom ohledu mila,
že hr. Taaffe se stal ministrem vnitra a
na tom po našem rozumu nejvíce záleží.
Ministr vnitra jest jaksi duší všeho stát
ního řízení ve vnitru říše. Hr. Taaffe jest
muž rovný a nepatří k liberalům. Bude
zajisté spravedliv naproti církvi katolické
v Rakousku. A my více nechceme než-li
spravedlnosti! Tak kojíme se nadějí, že
p. hr. Taalře mnoho zla odstraní, co v po
sledníčh letech v náboženském ohledu
učiněno a'že své lásky a přízně, jaké
požívá u J. apoštol. Veličenstva, použije
značně ve prospěch zájmů církve Kri
stovy. Máš ovšem toto ministerstvo býti
jen přechodné, ale doufejme že zvláštním
řízením Božím — jaké patrně viděti jest
v osudech Rakouska — z přechodného
vyvine se ustálené ministerstvo, které
bude říditi věci v Rakousku dle věčných
a pravých zásad Kristových.
.
Z Vídně se oznamuje potěšitelná
zpráva; že František Šuselka, věhlasný
redaktor „Reformy“ z „Německého kato
lictví“ navrátil se do lůna pravé církve.

a pravdu a nestranně hájil pravdu. Staro
katolicismu již před 7 roky bezvýslednost
jeho předpovídal a před ním varoval. Když
pak úplně byl poznal i svůj blud vyznal
před svým synem; a dvorním radou A'lf.
Klinkovstrěmem vyznání víry Tridenské.
Při tom se vyjádřil takto: „Cesta, kterou
jsem kráčel, musela mne konečně vésti
k tomu cíli“ a pronesl“ též přání, aby i
jeho syn ho následoval. Návrat Šuselkův
do církve katolické vzbudí u nás i v'celvém
Německu velikou sensaci , poněvadž Su
selka jest znám co muž ve všem ohledu
výtečný a vzdělaný.
_
Sv. Otec Lev XIII. zaslal hr. Bed.
_
Thunovi předsedovi bratrstva sv. Michaela
vPraze přípis, v němž mu děkuje za veliké
dary, jaké mu toto bratrstvo zaslalo.LevXIII.

nemá žádného jmění a přece jest povinen
vydržovati po vší zemi bezpočetué orgány
k řízení a rozšiřování církve nutné. Proto
jest povinností katolíků prostředky k tomu
poskytovati mu. I utvořil se v Praze pro
echy spolek, který se uvázal v tu úlohu
prostředky ty sbírat. Neunavným pak
v tom ohledu jest hr. Thun. - Svou odda
nost k stolici papežské již nesčíslněkrát
projevil a neunavuje 'se pracovati dále
v podporování zájmů Kristových v církvi
katolické. Poděkovací 'přípis sv. OtCe platí
zároveň všem Čechům, kteří hraběte
podporují.

'

Nemůžeme zamlčeti zde truchlivou
zprávu, která nás dochází z Teplic —
města lázenského v Čechách: Dne 10.
února t. r. prokopal v úhelných dolích
mezi Duchcovem a Osekem jeden havíř
v šachtě Dóllingrovské poslední jílovou
zed, která nesmírné podzemní vodní massy
zdržovala a pnula pomocí těch vod na
pramen teplý z vnitra země na povrch
vynořující se. Průkopem tím najednou 5
šachet se zatopilo a 21 životů lidských
zničeno. Neštěstí toto dosti značné mělo
v zápětí jiné. Do šachet vnikající voda
brzo ukazovala znamenitě vysokou teplotu.
Konečně rozřešena dne 12. t. m. tato há
danka. Toho dne .vyschl teplý-pramen
v blízkých Teplicích, jenž 36 stupňů čítal
a přes 1100 roků ze země prýštil. Bylt
to hrozně—smutný

následek

Duchcovská

katastrofy. Až posud pramen Teplický se
nevrací a obyvatelstvo v Teplicích truchlivě
dívá se do-budoucnosti, neboť, nevrátí-li
se pramen teplý v bývalé své teplotě,
pak jest neštěstí pro celé okolí neoceni
telné. Není možno nám vylíčiti, jaké

hledí._Biskupové a kněží zavádějí spolky
střídmosti, aby mravní síla lidu nesklesla.
A spolky tyl začínají blahodárně působiti.
Anglický duchovní učenec J. Mason
navrátil se letos v lednu do církve kat.
a přinesl tomuto svému přesvědčení roční
svůj důchod 9000 ]. šterlingů. Která
církev může odchovati mučeníky a při
táhnouti učence, jakým je Mason — pak
věru není žádný strach, že zahyne — pak
lze pevně očekávati uskutečnění výroku Kri
stova, že bude jeden ovčinec a jeden pastýř.

V Irsku,

kdež jsou 4/5katolíků,

nemají katolíci posud žádné katolické
university, ačkoliv se jí horlivě domáhají.
Ministr Disraeli rád by vyhověl jejich
přání, ale posud bojí se protestantů, kteří
tam mají university dvě. — Prosme Boha,
aby tato věru apoštolská země dostala
své katolické university! Pak bude jako
byla v středověku ohniskem katolicismu
v Evropě, ohniskem katolické vzdělanosti
pro Anglii a možná i pro Evropu.

Rusové

konečně uzavřeliplný mír

v Teplicích. —— s Tureckem a- vojsko ruské 'již táhne do
Než očekávejme klidně budoucnost. Snad Rus zpět. Diky Bohu, že konec učiněn

strachy

a hrůzy panují

obrátí Bůh toto neštěstí co nejdříve
v dobrou stránku, neboť víme, že když
Bůlě-navštěvuje —- neopouští.

v Německu

Z Říma vyšel dne 15. února t. r.
nastalo ticho před apoštolský liSt, kterýmž se oznamuje

bouři. Na říšském sněmu kuje se tak
zvaný náhubkový zákon, který může pro
říši velmi trapné následky míti, neboť
nešváry, “které stát německý vně chová,
nedají se“umlčeti a propuknou jedenkráte
k postrachu těch, kteří jsou jich původci.
Kde základ'y náboženské jsou 'otřeseny,
pak marně se stavějí hráze k zaražení
povodně nemravnosti a zločinu.. '

Ve Francii

jednou zhoubné válce a navrátí se pokoj
do nešťastných zemí balkánských.

katol. světu všeobecné jubileum, kteréž
trvati'má od 2. března do 1. června t. r.
Opět otevře církev sv. poklady své du
chovní v hojné míře a zváti bude všechny.
0 kéž pozná svět — a právě. nyní, kdy
toho nejvíce třeba — důležitost a váhu
těch pokladů!

Z Číny

přicházejízprávy,které po

tvrzují tam panující hlad, jemuž přes

milionů lidí za oběť padlo. V Cíně
odstoupil president. 8samé
-—vyšláknížka vypravuje množství

republiky Mac-Mahon a jeho místo zaujal
republikán a přivrženec Gambetův, Grévy.
Jak Grévy ohledně církve si počínati bude,

případů strašných — zvlášť z hladu po
jídání masa lidského, při čemž ani pří—

buzní ušetřeni nebývají. Knížka ta vyšla

'ještě se neví, ale, bude-li str..en G—ambetou v překladu v Londýně. Jak známo konány
a jeho soudruhy, pak po blahu Francie v Evropě sbírky peněžité k ulevení bídy
bude veta!

těch nešťastníků. Tato dobročinnost kře
sťanů v Evropě veliký dojem učinila na
a nouze. Yláda zapletena v boje v jižní uzavřené íňany a otevřela srdce jejich
Africe a v střední Asii nemá prostředků ani zásadám křesťanství, jehož duch nejvíce
síly této nouzi odpomoci. Obchod a průmysl v bídě a nouzi se poznává. A tak vniká
váznou, domy obchodnické vcené klesají pomalu křesťanství svou dobročinnou rukou
a k tomu obžerství se zmáhá. V r. 1878 i tam, kde až posud veliké se mu kladly
se vydaly 3 miliardy za rozličné nápoje. ' meze. Živá víra v Krista Pána, která se .
Jest tu opět církev katol., která“ pomoci skutky jeví, vítězí.

V Anglii

panuje.nyní veliká bída

!
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V měsíci březnu

modlcme se za blaho společnosti, ohrožené socialismem.
las sv. Otce v poslední jeho encyklice dal se slyšeti v době, ve které společnost
(„, lidská jest pohroužena v ouzkostlivé očekávání ohledem na všelijaká nebezpečí,
' jí hrozící, a na otázky záhadné, jež ani řešiti ani odkládati se nedají; v době,
v níž válka a morová rána od východu ku západu se tlačí, v době konečně, ve
které v lůně Evropy zlo horší války & moru t. j. socialismus se svým zhoubným.
učením se roztahuje, a s úžasným chvatem po všech západních vlastech se rozšířiv,
důtklivěji než posud vybízí mocnáře a mírumilovné obecenstvo ku společné obraně.
Náměstek Kristův promluvil jest ne snad, aby stížnost vedl na bezpráví
mu dosud činěné, na útoky na práva sv. církve katolické podnikané, ne snad, aby
žádal navrácení všeho, oč v posledních dobách oloupen byl, jako raději, aby ukázal
společnosti; proti němu se tak těžce prohřešivší, to veliké nebezpečenství, jaké jí
hrozí a zároveň cestu, po které kráčeti musí, aby uniknutí a vyváznutí bylo možné.
Nebude potřeba opakovatizde slova oné encykliky, která listy katolickými
byla uveřejněna jakož i prohlášena od biskupů. Poněvadž však ona ve svém konci
vyzývá k modlitbě, vidí se nám co zástupcům apoštolátu modlitby záhodno, zde
poukázati na dvě hlavní myšlénky její. Sv. Otec Lev XIII., veden jsa vnuknutím
Božím, vidí za první v socialismu
a jeho učení nejnebezpečnějšízlo války, která
jest válka celých tříd společenských proti třídám jiným; za. druhé uznává on co nej

jistější a nejlepší prostředekproti socialismu nauku víry katolické.
V průběhu své řeči ukazuje nám sv. Otec tři stránky učení socialistického,
jakožto tři stupně znenáhla z jeho jádra. se -vyvinuvší. 0115 má za účel svůj převrátiti
řád politický, .rodinn'ý a konečně společenský. Řád politický se jím ohrožuje, jelikož
upírá veškerá práva autority a káže úplnou rovnost mezi lidmi v ohledu každém;
rodina a její něžný svazek se jím ničí, jelikož se stav manželský považuje co pouhá,
měnitelná smlouva občanská, socialismus konečně popírá osobní vlastnictví a olupuje
každého o ovoce jeho práce, které my jměním nazýváme, pod zámínkou, aby se prý
vyhovělo potřebám všech členů společnosti.
Trojí tento spůsob převratu vyvinul se znenáhla a počal vzpourou proti
katolicismu a jeho hlavě, papeži, již od dob Martina Luthera, má tedy své jádro
v protestantismu, který přešel v rationalismus, čili nauku, že člověk jen svému
rozumu poslušen býti má a ukončil atheismem čili bezbožstvím.
Protestantismus tvrdil oproti katolicismu, že nedůstojno jest křestanův po
slouchati papeže co hlavu církve, jedině písmo svaté má býti vůdcem; za nedlouho
i písmo svaté ztratilo váhu a jediný rozum lidský “opanoval pole; konečně i tato
uzda musela býti odstraněna a hlásáno, že není Boha živého,. není nesmrtelnosti
duše, není tedy soudu, odměny a trestu po smrti, zákony Božské isvětské že jsou-vý
mysly na lidi slabé a hloupé. Tyto a podobné výsledky učení novověkéhojest socialismus.
Proti těmto bludům vystupuje rázně sv. Otec a praví, že učení katolické
jest pravým a jediným prostředkem proti ním, . učení, které v ohledu politickém
káže dáti císaři a vrchnosti světské, co jim přísluší, a Bohu, co jest Božího, které
v rodině posvěcuje stav manželský co svátost, které konečně učí šetřiti práva veškerá,
ve společnosti lidské ustanovená, kdy i právo vlastnictví, které ale zároveň vybízí
všecky oudy společnosti ku vespolné lásce, lásce křesťanské, ve které jsme všichni
dítky jednoho otce. Aby rada sv. Otce v dobách společného utrpení a ouzkosti byla
slyšána ode všech, jichž se týče, budiž předmětem vřelých modliteb našich!
*
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pLoDI'ny poLnÍ pro VýžIVu našI!

Vzkříšení.
. pustil

anděl věčné nebes stánky,

zvěstOval zemi slavné radovánky.

Vznáší se skřivan s písní v nebes kraje,
v hájině potok milou hudbu hraje.

Posel to Boží všemu tvorstvu hlásá:
Z. hrobu vstal Kristus, všehomíra spása!

V lučinách _šepcípřetajemne.;hlásky, —

Povstaltě vítěz, v rukou prapor skvostný,
přemohl ďábla, zlomil smrti ostny.

A co to ptactvo slavným hymnem jásá,
a co ta voda. šumnou vlnou hlásá.

Z rukbu & nohou, z otevřena boku

prýští se záře milostného toku.

Kvítko co šepce v blahodatné tuše,
hluboko vniká do člověka duše.

Nenechán v rově Spravedlivý Páně,
zjásalo nebe, plesá zemská pláně.

Pukají ledy, hoří plamen lásky,
'pouta se mění v blahé s Bohem pásky.

Přiletlo jaro _vmilodechém vánku,
povstala země ze zimního spánku.

Daleko prchá hříchu zloba kletá,
v srdci pak volném ctnosti kvítko vzkvétá.

Co bylo 'okuto smrtny'ch do okovů,
k životu vstává, život dýše znovu.

Povstaniž v srdci, Pane Jezu Kriste,
at znikne duše hříšná zkázy jisté.

modlitba tichá skromné sedmikrásky.

At jednou vzlétne z pozemského dolu
do vlasti věčné, rajských do údolů!
Vil. Ambrož.
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Srdce Ježíšova — Srdce otcovské.
II.
jisté nemocnici milosrdných sester
“lí viděl
jsem jedenkráte obraz s v. Vin
áěírf'č
cence z Paula, který mi podnes
utkvěl v mysli. A co se mi na něm tak
velice líbilo? — Upřímně řečeno, nebyla
to ani ctihodná osoba světce, jako spíše
dítko v náručí jeho, které celou mou po
zornost na sebe poutalo; nebot z oček
mu zářila radost a spokojenost a na celý
svět dívalo se tak, jakoby říci chtělo:
„Hle, jak dobře uschován jsem u otce
Vincence! vše, co mi potřebí — On mi
dá a v jeho náručí, na jeho srdci nic
zlého mne potkati nemůže!“ —
Viz, milý čtenáři, tak bezpečně, jako
ono dítko, můžeš i ty si odpočinouti na
otcovském Srdci Krista Ježíše! — ukryt

Na př. vypravovali nám, kterak jednoho
dne kráčel přes hory domů chudý Slovák,
nesa na zádech v brašně mnoho skla.
Cesta byla příkrá, slunce pálilo jako oheň,
sklo bylo těžké a Slovák právě žádný
Goliáš. Co divu tedy, že celý unaven a
spocen ohlíží se v pravo i v levo po ně—

jakém kamenu nebo pařežu, na nějž by
si sednouti a oddechnouti mohl. Rybecoul
znaje přání jeho, proměnil se okamžitě
v pařez u cesty ležící a Slovák sotva jej
zočiv nemešká a na pařez usednuv na
táhne zemdlené oudy své a stírá s čela
pot. Šibal Rybecoul ale z nenadání zmizel
a Slovák ubožák svalil se kus cesty
s vrchu dolů a sklenné tabule byly všecky
na tisíce třepin. Tak vypravuje lid o
a ubezpečen, že o tebe vřele pečuje a ode Rybecoulovi. .— Nuž, může se člověk
všeho zlého chrání.
spolehnouti na takového to přítele, který
Nebot čeho že žádáme si na příteli, je brzy dobrý, brzy zlý, brzy přítelem,
máme-li se mu s celou svou důvěrou od— škůdcem ? Taková třtina větrem se klátící
dati? _— Trojí hlavně věc a sice: 1. mu nemůže nikomu sloužiti za podporu. —
síme býti přesvědčeni o něm, že chce
Však pouhá dobrá vůle přítele není
vždy a hledá naše dobré; 2. musí míti také nic platna, nemá-li moc d le přání
nejen dobrou vůli ale také i moc, vždy a vůle své jednati.
Pošli ku př. že—
nám pomáhati a za 3. musí—o nás věděti bráka pro almužnu k žebráku, — „ach,“
a potřeby naše dobře znáti.
řekne ti, „ten nemá sám ničeho, i kdyby
Nebot není—li stálý v upřímnosti chtěl nemůže mi ničeho dáti.“ — U nás se
k nám, může jeden den obsypati nás přihodil před nedávnem“následující žalostný
dobrodiním a druhý den zas nenávistí a případ: Jistá matka kráčela vedouc za
pronásledováním; u takového tedy nemáme ruku as 4letou dcerušku po lávce přes
žádné jistoty -— a tudíž ani žádné důvěry potok. Tu se jí smekl-a noha, že spadla
k němu. — Znáš snad milý čtenáři hory do hluboké vody. Dítě pláče, křičí, rádo
Krkonoše — napomezíčesko-slezském? by matku vytáhlo — ale ne m ůže! Matka
— Před dávnými let-y ještě jsa študent se utopila, nepomohla jí dobrá. vůle dítěte,
navštívil jsem ony půvabné kraje. Lid poněvadž síly nemělo. —
A konečně, byt měl někdo obé,i
tamnější vypravuje mnoho příběhů a po
věstí, v nichž ale z většího dílu Krkonošský dobrou vůli, imoc k vykonání, musí také
duch, zvaný Rybecoul hraje hlavní úlohu. o tobě věděti a tvé potěcby znáti, má-li
S tímto duchem jest to zvláštní, že jednou ti pomoci. — Na př. v oné chatrči leží
co dobrotivý a milosrdný duch napomáhá již po mnoho neděl muž nemocen; žena
chudým lidem z nouze, jindy ale dost jeho, majíc 4 malé dítky, nemůže nikam
zlomyslný a šibalský pokouší a škádlí do práce a tak trou všickni velkou bídu.
lidi — a proto nelze se naň spolehnouti. Z nábytku a šatstva, co cenu mělo, již

je dílem prodáno, dílem zadluženo ai
peníze již ty tam; pekař, krejčí, kupec a
jiní vzkázali již nejednou, že jim nemohou
nic více na dluh dáti, pokud nebude starý
dluh zaplacen; zima je taképřede dveřmi
a v domě ani tříska dříví; děti by měly
jíti do školy *ale nemají obuvi, nemají
šatu; — ach, kdo tu pomůžel? — Arcit
tam v hlavním městě anebo tam za
mořem v Anglicku by byli bohatí a dobří

lidé, kteří by mohli

a také chtěli

_rádi pomoci, ale nevědí

nic o chudé

rodině zde u nás! — I v nedalekém zámku
bydlí bohatí a dobrosrdeční páni, nechť
tam jde matka-ubohá a žaluje svou bídu,
jistě jí pomohou. Než jíti poprvé na
žebrotu, když to člověk nikdy nedělal,
jest prý velmi těžké a stojí velkého sebe
zapření, a pak, nedostane se chudas tak
lehce kvelkým pánům, musí se dříve
doprošovati lecjakých sloužících o Vpuštění,
nezřídka musí od nich přeslechnouti mnohé
urážlivé slovo, musí dlouho a dlouho če
kati v předsíni a konečně před cizými
páů uprostřed jejich přepychu a nádhery

učiniti

vše, co chce.

A věříš-li, že je

Spasitel tvůj také vševědoucí?

—

Zajisté! Jet pravý Bůh a jakožto Bůh
ví a zná všecko na světě; On vidíi nouzi
tvou, On zná potřeby tvé, On ví nejlépe,
co ti schází a co by ti“ pomoci mohlo.

A což, má.-li pak také dobrou

vůli?

je-li pak ti nakloněn? a obmýšlí-li tvé
dobré? — ó zajisté, milujeť tě nevýslovně,
Srdce Jeho bije otcovskou láskou k tobě
a spíše se tma promění ve světle, voda
v oheň, než se změní láska Jeho k tobě.
Nuže, milý křesťané, věříš-li tuto
trojí pravdu pevnou věrou, pak nechť.
zmizí z tvého srdce každý mráček po
chybnosti a nedůvěry a jasné slunce
dětinné důvěry nechť v něm září; neboť

„není otce,“ volásv. Augustin, „který

by dítko své tak miloval, tak o
ně pečoval, tak dobrý a štědrý
k němu byl, jako Kristus Ježíš.“
— A proto vrhni se duše drahá s plnou
důvěrou na Srdce Jeho, jako dítě v náruč
otcovskou, a tam zůstaň na věky. On
budiž pevnou skálou, na níž zakotvíš svou
lodičku a pak at moře zuří a vlny bijí,
On stojí pevně a s Ním stojíš i ty.
Nuže, zaopatř si co nejdříve v srdci

svou bídu a, stížnosti přednášeti -— — ach,
raději toho nechá! —_— — Hle, tak málo
důvěry má chudas i k těm lidem, kteří
by mohli a snad i chtěli mu pomoci.
svém úplnou důvěru v Krista Pána,
Ano, milý čtenáři, kdybys “hledal na“ to je věc nejdůležitější, _bezkteré nemůže
světě člověka, u něhož by byly ony tři býti řeči ani o spokojenosti ani o pravém
věci—dobrávůl-e, možnoať a ochota štěstí; to je základ stavby, bez kterého
všecko se boří a padá. ——
po 111o c i —'v pravém souladupohromadě,
Však — „já bych rád“ —slyším
.jako tři tóny v akkordu, tuším, že bys
tě
mluviti— ale nevím kde a jak
marně hledal. Brzy schází to, brzy ono.
Má—li někdoa může-li, schází mu zas to začíti? — Ano, ano příteli, jest ti
dobré. vůle; měl-li by dobrou vůli, zas 'asi tak, jako onomu chlapci, který drže
nemá možnosti a tak je důvěra tvá všudy celý bochník chleba, neví kde začíti a. kde
oklamána. Jedině tam v otcovském Srdci nakousnouti. I řekneš mu: Musí ti dříve
Krista Ježíše, tam zní lahodně a krásně někdo chleba. nakrojiti! — Učiňme to
tento trojzvuk.
_
také, nakrojme či rozdělme onu „d ů v ě r n,“
Věříš-li, že je Spasitel tvůj vše abys jí lépe pochopil a se naučil. Toto
“ mohoucí? — Zajisté „skrze Něho učiněno důvěrné odevzdání se Božskému Srdci
jest všecko, což učiněno jest“ — praví -Ježíšovu především není pouhá chladná
Písmo, 011 tedy stvořiltaké svět. — Sám netečnost a lhostejnost, s jakou n. př.
pravil také: „Dána jest mi všeliká moc ' Turek zanechává vše „neodvratnému osudu“
na nebi i na zemi.“ — On může tedy v té falešné důmínce, že Bůh již od.
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věčnosti určil každému tvoru na světě naší důvěry — dokládá sv. Cyprian —
jistý osud, na němž nemůže nic více tím více vody nebeské nám Bůh naleje;
změniti, nechť činí co činí. Proto nechá či jinak řečeno: čím více člověk doufá,
všecko jíti, jak to samo jde, složí nohy tím více dosáhne! —
„A přede“ namítne mi tu snad mnohý
pod sebe a ruce v klín, kouří čibuk a
popíjí kávu. () .ne tak příteli! neskládej čtenář rozmrzen: „Co již jsem se já na
nečinně ruce v klín, nýbrž pozvedej vzhůru modlil a naprosil Božské Srdce Páně, a
k modlitbě; nebot první, k čemu nás předce jsem odešel s prázdnemi“ —
pravá důvěra vybízí, jest důvěrná modlitba.
Rád ti to věřím, milý příteli. Nesmíš
Vždyť ani dítě nespoléhá se na otce svého ale také zacházeti s Ježíšem Kristem,
tou měrou, že on sám se o všecko postará,
jako s ňákým veřejným posluhou anebo
nýbrž jde hezky k němu a prosí: Otče, sklepníkem, kterého jen zavoláš, mu roz
potřebuji knihu, prosím kup mi ji, anebo kážeš a on“již jde; — vždyt není Spasitel
potřebuji střevíce, prosím o ně, atd.
žádným tvým sluhou, nýbrž Otcem tvým,
Tak drahá duše modlívej se ve všech a to není jedno, nýbrž dvojí. Rozvaž si
svých potřebách, modlí se, “ale s tou
to sám dobře a podívej se, kteiak zachází
vírou,
že všecko, všecko se ti dostane, moudrý otec s dítkem o něco prósícím?
začkoli prositi budeš a čeho ti k spasení —- a zatím mi pověz, oč jsi to Božské
potřebí.
Srdce Páně prosil? Není-liž pravda, že
Nepřipomíná ti to tak mnohý příběh o.věci časné, n. př. 0 dobrý výdělek,
ze sv. evangelia? Neslýcháš tu, že při o štěstí v obchodě, o výhru z loterie,
cházeli ku Kristu Pánu nemocní a churaví o pole a dům, 0 dobrou žeň — o peníze,
v počtu nesčíslném a s neduhy pře o zdraví těla,—eodobré zaopatření a t. p. —
rozliěnými'? A cože jim činíval Spasitel?
Příteli, kdybys mohl býti jen hodinku
Obyčejně se dříve pečlivě vyptával: mají-li na místě Božím a přijímal ty přerozličné
víru v Něho a důvěru, že jim pomůže; prosby a modlitby" lidí, věru podivil bys
a pak teprv nabyv toho přesvědčení po se, co všecko si na Bohu žádají,“ zač
máhal jim a to obyčejně s_lovy: „jdi, kolena svá ohýbají a se modlí; usmáti
víra tvá tě uzdravila“ — anebo „staň se bys se musil mnohé té pošetilé žádosti.
ti, jak's věřil!“
— A víš-li pak ty, který si tu naříkáš
Než, řekneš zase tohle zkoumání na __oslyšení svých modliteb, víš-li pak
víry jejich a dotazování se po tom jest také, jsou-li ty věci, o které tak_žebřeš
mi jaksi podivné a dle mého rozumu pro tebe dobré a prospěšné? Můžeš říci,
zcela zbytečné, poněvadž _Kristus jsa Bůh že bohatství, zdraví těla, nebo onen sňatek
ví všecko a zná i nejtajnější myšlení atd." by bylo jistě k tvému dobrému?
lidská, proč tedy se dotazoval? — Ú věz Příteli to nemůžeš říci! Ba. mnozí přišli
příteli, On to nečinil nikdy k vůli sobě do nebe skrze _nemoc svou, “kteří jsouce
-— tak jako učitel ptá se dítka, kolik je zdrávi by byli zbujněli a snad na věky
dílů světa, nikoliv aby se to dozvěděl, zahynuli; a mnohé duše skrze stav panický
ale k vůli 'dítěti — podobně se ptal jako krásnou ozdobenou- branou vešly do
i Kristus oněch lidí po víře a důvěře nebo, které by pod křížem a břemenem
v Něho, aby jim a nám ukázal, že víra stavu manželského byly klesly a na věky
je při modlitbě hlavní věcí, že tolik zahynuly. —
Víš ale kdo s určitou jistotou může
obdrží, mnoho-li věří. Právě jako ve
studni nabéřeš tolik vody, jak velkou věděti a také ví, co nám prospěšného
nádobu si přineseš; čím větší džbán, tím k spasení věčnému? Jediný-Otoč náš
více vody neseš.

A čím větší nádoba

nebeský.

A

měl

by

nám

dáti, něco
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škodlivého proto, že o to žebřeme? 6 ne,
nikoliv, řekne každý rozumný člověk. -—

Již jsem se ti zmínil milý čtenáři
o svém, lonském cestování a lezení po
horách Tyrolských. Chtíce jednoho dne
vystoupiti na takový vysoký vrch, najali
jsme si vůdce, starého to horala a stoupali
chutě za ním. „Než„kýho výra,“ zvolám
naň, „kam nás to vedeš? stále jen na
pravo, kdežto vrch nám zůstává tuhle po
levé straně, to' předc není ta pravá cesta
k cíli našemu; tuhle ta vede zpříma na
horu!“ — Starý vůdce náš ale myslil si
svůj díl a. jen okem ohledna se na nás
, usmíval se, jakoby chtěl říci: „hlehle, ti
\ cizí panáčkové by chtěli učiti starého
Tyrolana, kudy cesta nahoru !" a mlčky
kráčel dál a my mlčky za ním. A skutečně
po dvouhodinném namahavém lezení stáli
jsme na hoře a tu s úsměvem vítězným
ukazoval nám vůdce cestu, kterou my se

chtěg dáti, — ó hrůza! jaké to skály a
propasti tu byly! podnes bysme nebyli
na hoře. — Podobně jedná s námi Kristus
Pán-. Tak mnohý člověk prosí Ho o něco
a myslí, že to musí na každý pád do
sáhnouti, že od toho závisí celé štěstí

posvěcující milosti Boží, a proto dí: To
dobré zaopatření zatím ještě necháme a
dřív, co potřebnějšího jest. I pohne srdce
mladého muže a přivede k poznání sebe,
že konečně jde, vykoná skroušenou zpověd
a přioděje zas duši svou krásným ronchem
milosti Boží. —- V onom domě dále leží

dítě na lůžku v horečném zápalu a prosí
otce svéhož „ach otče jen jedno červené
jablíčko mi dej, tak velikou chut mám'
na ně!“ Ale otec opatrný zakrontí hlavou
a dí: „6 dítě drahé, jablíčko by tiškodilo,
ale tuhle lék si vezmi, ten ti pomůže!“
a dítě s tváří smutnou pije hořký lék a
pozdraví se. — Tu opět před svatostánkem

kvílí matka: „0 Srdce Ježíšovo! uzdrav
mi jen dítě mé! je to má jediná radost
na světě, 6 neber mi mého miláčkal“
Ale Spasitel jakoby neslyšel hlasu jejího;
vít dobře, že smrt dítěte vyléčí matku
od světské, pošetilé mysli a naučí ji toužiti
po věcech nebeských.

Dítě zemře — a
matka oživne duchem k novému bohu
milému životu. Tak jedná Kristus Pán
vždy a všudy co pravý, starostlivý otec náš.
A proto milý příteli, kdykoliv Jej
prosíš za takové věci pozemské, pros dů
věrně, ale rci také ochotně: „Pane, děj

jeho; a prote žebře a doléhá a stojí na
svém nejinak než jakoby to chtěl mocí se vůle Tvá! uděl mi to, víš—liže jest to
na Bohu vynutiti. Kristus ale u vše k mému spasení, jinak si toho nežádáml“
vědoucnosti své ví určitě, že to není ta — a věř: taková modlitba se bude Bohu
pravá cesta pro něho, a že jako dobrý líbiti a přinese ti největší užitek. —
Otec nemůže a nesmí ho vyslyšeti.
Anebo pravíš snad, žes neprosil o
Na př. tu přijde klučina k otci svému žádnou světskou marnost, nýbrž o du
a žebře: „otče, kup, ach kup mi koníka chovní prospěch, o dokonalost duše a
houpacího !“ Byla by to arci pěkná hračka že přes všechno volání a modlení nemůžeš
ale otec se podívá na prosebníka a' po- * ničeho dosáhnouti! Také to ti věřím.
zoruje na něm, že bude oděv jeho brzy Modlil jsi se arci, ale po modlitbě složil
chatrný, praví; „Milé dítě, koníka zatím ruce v klín, a čekals, kdy ti pečení holubi
necháme a koupíme ti nové spodky, a budou lítati do. úst! neníliž pravda?
Aj to měl sv. Pavel jiné zásady, učilt,
kabátek“
—— Tam „zas u oltáře klečí
mladý muž a prosí Pána Boha převroucně“ že musí člověk v milosti Boží Spoluúčin
' o dobré a výnosné místo v úřadě. Ach kovati a nikoliv se na ni spolehnouti. Na
jak krásně by to bylo žíti tak bez starosti př. prosíš snad o čistotu srdce,dobře,
o chleb vezdější! Kristus Pán ale po ale pak necháš své oči po všem světě
hlíží ze svatostánku do jeho vnitra a tu toulati a pásti se na. nebezpečných věcech;
vidí, že duše jeho pozbyla již dávno šat hltáš do sebe z kněh špatných jed duchovní„
Q

ba chodíš do společností, kde dvojsmysl
nýmiffoplzlými řečmi lilie sv. čistoty se
hubí a do bláta šlape. Aj příteli, jak
pak se to srovnává? _kterak tu má růsti
a kvésti lilie v srdci tvém? — Aneb,

přistěhují-li se ti do domu ti smutní
hosté: nemoce, nehody, starosti, kříže,
sváry a různice, nezdárné děti a jiný a
jiný zármutek; ó tu jsi u konce se svou
důvěrou a oddaností do vůle Boží; tu
prosíš o hábožnosta vroucnost v mod žehráš na Spasitele svého, že bys to se
litbě, dobře, ale pak sotva-,že počneš se svým rozumem všecko lépe řídil, a červ
modliti vyšleš své myšlenky na cesty, nespokojenosti uhnízdí se ti v srdci a
sem a tam, za dětmi, za čeládkou na reptá proti nebi, jako ta žába v potoce.
pole, za dobytkem na pastvu, za chasou Vidíš, takový jsi a mnozí jiní s tebou:
do dílny, do stodoly, do kuchyně a t. d. chtěl bys míti jen samé krásné slunečné
a nedáš si žádnou práci udržet mysl po— dny, jen žádnou bouři, žádnou nehodu ani
hromadě a k Bohu ji obrátiti. Aj, co mráz; chtěl bys míti jen stále radosti
jest to? nežádáš tu na Bohu aby činil Betlemské -— ale o hoře Olivetské a'
zázraky? Modli se tedy, pros důvěrně, Táboru, o hoře Kalvarii s křížem nechceš
ale čiň také co na tobě jest. Ríkávají:
ani slyšetil'Tož věz, upřímně řečeno, se
Člověče přičíň se a Pán Bůh ti pomůžel“
mi takové smýšlení u tebe pranic nelíbí,
A tak jsme přišli k druhému dílu ba jest ti i nebezpečné, slyšíš? — ne

pravé důvěry,a ten jest: odevzdání-se

do vůle Boží.

Kdybych se vás tázal, laskaví čte
nářové a čtenářky: „kterak pak to stojí
se srdcem vaším v tomto ohledu? je-li
pak úplně a cele Bohu odevzdáno ?“ —
tu by snad mnohý pokrčil ramenama a
řekl by ne právě vlídně: „odevzdání do
vůle Boží! to se dá snadno říci, když ale
zrovna na mne posýlá Bůh až příliš mnoho
soužení a křížů; což by nemohla býti
cesta mého života tak rovná a hladká
jako led na rybníceí“ — Ah, příteli,
hudeš tedy takovou?! Neníliž pravda,
pokud dává otec dítěti ořechy, jablka a
jiné pamlsky, potud je s ním úplně „ve
shodě & spokojeno; chopí-li je ale otec
za pačesy a počne měřiti s tím jistým
nástrojem, že to vzduchem hvízdí, o tu
se kroutí na všecky strany a hledí se
všemožně vymknouti z rukou otcových.
Právě tak i ty příteli! Pokud se ti dobře
vede, pokud ti štěstí a blahobyt květe a
máš hodnou ženu, zdárné děti, zdravé
tělo, dlouhý věk, bohatou ourodu, slunce
a déšť podle přání, v truhle peněz dost
a sýpky plné obilí a t. d. — potud jsi
spokojen s Bohem tvým a oddán do vůle

“John. Ukáže-li ti ale druhoustránku,

bezpečné.

Povím ti zas příklad.

. Sv. Ambrož, veliký biskup Milánský,

byl jedenkráte, jak nám legenda vypra
vuje, na své cestě od jistého zámožného
hraběte pohostl'nu přijat — a vyčastován
po knížecku. Skvostná byla tabule, náčiní
drahocenné, sluhů celý zástup, palác-nád
herný i nescházela ani líbezná hudba při
tabuli. Sv. Ambrož, shlídnuv všecku tu
nádheru a krásu, pravil k hostiteli svému:
„Zde máš zajisté všecko, co si jen srdce
lidské přáti může." „Tak jest,“ odpovídá
hrabě, „štěstí nad štěstí nám tu kyne,
peněz a všech statků pozemských mám
hojnost, ženu k pomilování a dítky zda
řené; nemoc, starosti a soužení, na které
tak mnozí naříkají, jsou nám věci ne—

známéi“ — Co na to sv. Ambrož?—
Řekl snad, o šťastný člověče, ty musíš
býti u Boha u veliké milosti a lásce? —
O nikoliv. Uslyšev řeč hraběte vzchopil
se od stolu & zvolal k družině své:
„přátelé, pryč, pryč odtud! zde není kříže,
toho požehnání Páně, pospěšme pryč odtud,
sic bysme mohli zahynouti s těmito ne
štastnýmil“ — A hle, sotva že byl
sv. biskup palác opustil, stalo se země
třesení tak prudké, že nádherný ten dům
se sřítil a se vším v zemi propadl. '—
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A tak i ty, milý čtenáři, musíš míti
ňáký kříž, jinak bych se o tebe obával.
nebo tím právě se pozná, že jsi dítko

trnité a kamenité, a ty na té pohodlné
široké silnicí světa? Jaká pak to podoba
mezi vámi? ó yezmi, vezmi kříž svůj na
Krista Ježíše — trpícího.
se! nebo koho Bůh miluje, toho křížem
Vždyť znáš to staré přísloví, že se navštěvuje. Ano, koho miluje, toho při
dítě otci svému vždy podobá, ne-li dle odívá rouchem svým, aby i zevně bylo
těla, tedy aspoň dle duše, dle náklonnosti, znáti, že je pravé dítko Jeho a ne křesťan
dobrých vlastností a zvyků; říkáváť se, falešný, křesťan pouze dle jmena.—Budeš
že nepadne nikdy jablko daleko od stromu. nyní rozuměti té řeči Svatých, když na př.
A to samé si žádá Kristus o svém Srdci sv. Terezie prosí : „Pane, ne zemříti ale
otcovském, totiž abysme jakožto dítky jeho trpětil“ anebo když sténá sv. František
byli co nejdříve Jemu podobní, čili jak Xaver: „Ještě více bolestí o Panel“ a
říkával Jej následovali;
a v čem opět jiná řeholnice volá: „O přerozkošný
obzvláště? — v nešení kříže. Ano, kříž kříži mého Ježíše! kdybys byl nápoj,
“*bylJeho nejmilejší a nejvěrnější přítel, chtěla bych tě píti; kdybys byl oděv,
který Jej ustavičně provázel; kříž byl tebou se přiodíti; kdybys byl řetěz, na
jeho knihou, v které každodenně čítal, hrdle tě nositil“ —
byl pokrmem, jímž se denně nasycoval,
Než, zatím bych byl rád, poneseš—li
byl oděvem, kterým se přiodíval a jejž aspoň trpělivě kříž svůj — radovati se
nikdy neodložil. Nuže křesťanská duše, z utrpení, na to ještě jednou přijdem. —
následuj Spasitele svého; co dítko Jeho Máš-li tedy jaký kříž — bud trpěliv;
máš m1 býti podobná, On sám si to žádá tíží-li tě příliš, můžeš si vyplakati lítosť
_“a bez kříže nemáš s Ním podoby! — Či
svou, a sice nejlépe v chrámě před svato
jak? Kristus trnovou korunu na hlavě, stánkem. Čím'trpělivější, tím cnostnější
a bohumilejší budeš. Ano, k tomu cíli
a ty'věnec z růží tohoto světa? On kalich
žluče a octa,'a ty pohár smyslných roz posílá Bůh obyčejně kříže, aby své dítky
koší? — 'Onv_pláči a ouzkosti, a ty učil moudrosti, cnosti a bázni Boží, než
v žertu a smíchu ? On s těžkým kříž em, o tom zas budoucně.
(Pokračování)
a ty v radovánkách? On na cestě ouzké,
%

Sv. Benedikt __duchemvšech slavných arciotců naplněný.
Poznámka.

Nadpis tento k letošním článkům obšírnějším o sv. Otci_

Benediktu není snad vymyšlen aneb snad teprv v nejnovější době oblíben od ctitelů
Benediktových, nýbrž pochází ze šedé dávnověkosti Jak jsme již v prvním článku
tohoto obsahu' slyšeli, jsou to slova sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církevního,
jenžto církev Kristovu slavně- spravoval od roku 590—604, a tudíž, byť ne sv. Otce
Benedikta, zajisté jeho nejpřednější učedníky na Monte-Cassino znal, zprávy o jeho
slavných skutcích & ctnostech sbíral, obšírný životopis jeho vydal a o něm ten zna

menitývýrokpronesl,že „sv. Benedikt duchem všech spravedlivých

rého zákona, to jest všech slavných arciotců) naplněn

byl“.

(sta

Pravdu tohoto výroku

světoznámého poznali jsme už po třikráte v přirovnání sv. Benedikta k třem nej
slavnějším arciotcům starého zákona, poznáme totéž v přítomném článku i v bu
doucích, kdež ostatní ještě slavné arciotce a proroky nejhlavnější porovnáme se sv. Bene
diktem na základě jednoho z přemnohých spisů od starých benediktinů pocházejících.
„mia B. s. P.“ 1879,
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Sv. Benediklílco do nevinnosti-druhý Josef.
Slavný arciotec a lmíže země egyptské, Josef, syn Jakobův z ne
plodné Rachel, už v pokročilejším věku obou rodičů zrozený., vychvaluje se
v Písmě sv. i ve spisech církevních otců mnohou chválou a chloubou.
Slovútný vykladatel Písma svatého, Corneliusa Lapide, jej nazývá „obda—

řeného od Boha vážností

a neúhonností

1. kn. Mojž. 37., „moudrého hned

ného od otce pro zvláštní

z mládí;“

nevinnost,“

_mravů“, Chaldejskýpřeklad
a jiní spisovatelé „milova

že byl „vzorem paniců“ atd.

To vše na základě uvedeného Písma sv., kdež (v kap. 30, 1. 22—24 a
kap. 37, 3) narození Josefovo v pozdějších letech manželství Jakobova a
(v kap. 37, 2) neúbonnost mravů a zvláštní nevinnost Josefova dokázána
jest, jižto napotom tak skvělým a světoznámým spůsobem osvědčil v domě
Putifarově, kdežto, pokoušen jsa proti sv. čistotě (kap. 39, 7—12), na útěk
se dal, zanechav pláště svého v ruce svůdné ženy a utrpěl raději žalář
nevinně, než by'proti čistotě panické se byl provinil.
Ve všech těchto a jiných ještě okolnostech života ' starozákonnímu
Josefu podobným býti se osvědčil slavnější ještě arciotec náš a kníže nejen
jedné země, ale kníže světové řehole benediktinské sv. Benedikt. lon z ne—
plodné po tu dobu matky Abundancie Otci Probovi Eutropiovi, už v pokroči—
lejším věku obou rodičů se narodil; i on v životopise obširném od sv.
Řehoře, papeže, i v přemnohýcb spisech křestanských spisovatelů, mnoliou
chválou a chloubou se vychvaluje, jakožto „obdařený od Boha hned z mládí
vážností mužnou, moudrostí a bezúhonnosti mravů, jakožto vzor čistoty a
nevinnosti a pro tuto cnost od Boha, Otce nebeského, zvláště milovaný“ atd.
Výslovně o něm svědčí sv. životopisec, že „nad věk sVů j co do mravů

svých,jsa vážný,nepřikládal srdce k nižádné rozkoší Světskétt,
tak že v těle lidském jako anděl čistý a nevinný život vedl.
A to zajisté zasluhuje bedlivého našeho uvažování, nadšeného obdi
vování a zmužilého následování. SV. Benedikt, pocházeje z bohaté a šlechtické
rodiny římských patriciů, čili měštano-šlechticů, měl před sebou otevřený
svět celý a skvělý, se všemi jen možnými marnostmi a rozkošemi i nej
slavnějšími, jemu svět vznešený všude otvíral lákavé náručí, sliboval vy—
plnění všech i nejvyšších a neodvážnějších žádostí světských, nacházel se
v hlavním městě Římě, v letech nejhojnějších, ve věku nejsvůdnějším, ve
společnosti římských, italských i cizozemských jinochů z nejvyšších stavů,
ze šlechty tehdáž nejslavnější: a hle! náš mladý šlechtic z Nursie, Beneš
Eutropisův, pohrdá vši marnosti a rozkoší světa, nechová v_ srdci svém
náklonnosti k světu, nejeví v mravech svých nic dětinského, ni smyslnébo,

ni rozkošného, nýbrž jest vážný,

moudrý, rozšafný, jako jen mužové a
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starci bývají, a mravy své výborně nechce si pokaziti ani nejmenším my
šlením světským, ani nejvzdálenějším polmutím smyslným. A když ho hříšný
a svůdný svět v osobě hýřlivých a rozkošných spolustudujících svádí, jako
žena Putiíarova cudnélio Josefa,o opouští i náš novozákonní Josef sv. Be—
nedikt, město Bím, ano celý svet zanecliav nejen pláště svého, ale všeho
bohatství a dědictví po rodičích šlechtickýcb, nad to i všeho myšlení, žádání
a jednání světského, a sám dobrovolně žalář samoty Subjacké, a napotom
doživotně uvězněni v přísné klausuře (uzavření klášterní) si zvolí, aby
čistotu paničkou, nevinnost a neporušenost mravů ustavičnou Bohu v obět
milou mohl přinésti a povždý zachovati.
Máme-li dále pokračovali v přirovnání sv. Otce Benedikta k Josefu
egyptskému, nebude se nám nedostávati ani látky ani krásných příkladů,
ačkoliv hlavním předce příkladem a podstatnou příčinou toho přirovnání jest
a zůstane obou těch slavných arciolců starého i nového zákona tak slavně
osvědčená čistota, nevinnost, pannictví, jež ovšem toliko sv. Benedikt až

do smrti zachoval, a proto nejen druhým Josefem se stal, co do pani
ctví, nejen Josefu starozákonnímupodobným, rovným, nýbrž více ještě
než—li Josef jest náš sv. Otec Benedikt.
QLZanechání pláště Josefova na útěku
pt_o zachování čistoty nalézají spisovatelé
benediktinští uskutečněné též v onom pří
běhu již minule sděleném, kdežto náš sv.
Otec _pro zachování čistoty v čas pokušení
složil netoliko plášť (svrchní šat) nýbrž
obnažil_ se“zcela až po kyčle a v pichlavém '
trní se muče pokušení vítězně přemohl.

2.0

Josefovi staíozákonním vypra

vuje Písmo sv., že mu otec „udělal sukni
rozličných barev-“ (1 Mojž. 37, 3), dle
výkladu sv. Ambrože, sv. Ruperta a jiných
na vyznačení rozličných ctností J osefových,
'k nimžto prý původ přirozený zavdali po
kročilejší už věk Otce Jakoba i jeho veliká
k Josefovi láska. „Starší mužové“ tvrdí '
Cornelius a Lapide, „jsouce zdrženlivější,
moudřejší a usedlejší — v podobných

(anus :

stará žena) porodila syna, nazván

byl tento Anicius. Z toho pak rodu Ani
ciova pocházeli následující světcové: sv.
'Paulinus, biskup v Nole Kampánské, náš

sv. Otec Benedikt,

sv. Řehoř Veliký,

sv. Tomáš Akvinský a mnoho jiných mužů

a žen, s_vatostí,- moudrostí,

čisto

tou a. všelikou ctností křesťan

skou vynikajících. Byltě tedy jako onen
Josef starého zákona i náš sv. Benedikt,
pocházející z tohoto rodu od jakživa vy
nikajícího všemi ctnostmi, šatem rozlič
ných barev, totiž darem rozličných ctností
_od otce nebeského obdarován.

3. Josef, syn Jakobův, jsa více mi
lován od otce, „nade všecky“ ostatní, praví
Písmo sv., 'upadl v nenávist u všech
bratří, zvláště když jim sdělil sny své,
„v nichž mu Bůh sám naznačil budoucí
ct_nostech i děti své vychovávají“.
Tot příklad k našemu rozjímání o : osud jeho. Podobně sv. Benedikt, jsa. od
sv. Benediktu velmi dobře se hodící. Po Boha milován nade všecky spoludruhy své,
cházelt zajisté náš sv. Otec z rodu Ani nenávist pocítil k celému světu hříšnému
ciova, jenž napotom Frangipani (t. j. lá— a svůdnému, zvláště když mu Bůh sám,
majících, čili rozdávajících chleba chudým) ne ve snách, ale v pravých viděních

byl nazván; jelikož pramáti toho rodu
byla u vysokém stáří jakožto babička

& vytrženích,

naznačil dráhu života

budoucího na poušti a samotě klášterní.

Zda-liž tedy v pravdě nebyl
sv. Benedikt náš druhým
Josefem?
Než, slyšme
dále ještě více příkladů
přirovnávajících.
4. Josef, darem pro
rockým jsa obdařen, vy
kládal sny a předpovídal
budoucí.. věci a přítomné
však tajné a neznámé od
halil;
ze dvou vězňů
jednomu vysvobození, dru
hému oběšení oznámil,
králi Faraonovi předpof
věděl 7 let úrodných, 7 let
1eúrody; bratřím pak svým
vysvobození
z
Egypta
11. Mojž. 50, 23). Sv. Be—

ledikt rovněž z vnuknutí
Božího budoucí věci před
)ovídal i přítomné ale

“:?

;ajné a neznámé odhalil.
Příhodilo še kdys, že
;v. Otec náš ,od uznalých
resniěanů, jimž on slovo
Boží hlásal, rozličné“ dary
»bdržel, mimo jiné dvě
áhve vína. Posel však,
sa lakomý, chtěl sobě
ednu láhev přisvojiti a
[schovav jí, sv. Benediktu
oliko
druhou
odvedl ;
větec náš, jemuž tajnosti
idské z milosti Boží

a'

:“* medica

námy byly, přijav láhev
Vína s mnohými díky, pravil odcházejí
ímu poslovi: „Viz, synu můj! abys
ukryté láhve nepil, nýbrž nakloň ji
patrně & uvidíš, co v sobě chová.“ Posel
apýřiv se, studem a. zahanbením puzenm
hvátal k uschované lahví &.nakloniv'ji
maličko k světlu,

nalezl

tam

——hádě

šklivé. Poznaltakto jak hřích svůj, tak
prorockého ducha sv. opata Benedikta.
Že sv. Benedikt ze zvláštní milosti
šoží- tajné věci znal, o tom se přesvědčil

nimo jiné též Totila,

amis queniš termínu“ 31)

mnuserpitaáima Venus

niem?lo
sesaůvglwt,CQI'ÍIle
Sieg; Venus

král Gothů.

&;"

dalekém—19)

Pověst o zázračném muži Božím Benediktu,
došla i “jeho na stolci královském-; avšak
on jí .málo víry přikládal, ano snažil se
vymluviti to všemu lidu, že by takové.
pověst na pravdě se zakládala. Proto
odeslal k sv. opatu zbrojnoše svého jménem
Ríccia, královským rouchem a „skvostem
odzdobeného, veškerým též komonstvem
sprovázeného, by se za krále vydával a
Benedikta takto podveda, dokázal všemu
světu, že nic neobyčejného na tom vy
hlášeném opatu, nýbrž že to ubohý smrtelník
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jako každý .jiný člověk.
S velikou
nádherou blíží se tu nepravý král; před
ním služebnictvo královské i veškeren
zástup, čím blíže k příbytku Benediktovu,
tím hlučněji volali lid z cesty, že při
chází král, až konečně "'\sv.opata sedícího
při nábožném čtení spatřili. Ihned vyšel
tento přestrojenému králi vstříc slovy:

Božím

řečeno -o

našem

novozákonním

Josefu: „Jděte k Benediktovil“ Tomu
na svědectví jest celá země Italská, jižto
sv. Benedikt v letech neúrody a hladu,
jako druhdy Josef egyptský, živil—dílem
sám potrav poskytuje, dílem modlitbou

svou na Bohu nejvyšším úrodu a pože
hnání vyprošuje; — svědkem zázračné
„Slož to synu, :'slož, co na sobě nosíš, pomoci Boží skrze mocnou přímluvu sv.
není to tvůj oblek.“ Riccius,jakoby Benedikta, jest onen otec, jemuž náš sv.
bleskem omráčen byl, klesl k zemi a Otec mrtvého syna k životu vzkřísil—
což o Josefovi egyptském nečteme
vzpamatovavr se poznenáhla z leknutí
svého chvátal ku králi, zvěstovat jemu, v Písmě sv., na důkaz, že sv. Benedikt
co se přihodilo. Na tokrál Totila sám ještě více byl než Josef.
odebral se pln udivení nad prorockým
Stůjž zde celý ten znamenitý příběh
duchem sv. Benedikta k příbytku jeho věrně dle životopisu pocházejícího od'sv.
řeholnímu, a napomenot byv od něho by Řehoře (2. kniha dvoumluv kap. 32). Sv.
pokání učinil z mnohých spáchaných Benedikt jistého dne vyšel 3 bratřími ku
ukrutností, dozvěděl se od sv. opata zvěstu práci polní. Tu jakýsi, rolník, nesa v ná
jícího „že přirazí k Římu, přeplaví moře, ručí tělo zemřelého syna, zármutkem nad
9 let panovati bude a v 10. roce zemře“ opuštěnosti svou utrápen jsa, přiběhl ku
— ž vše napotom doslovně se splnilo,_ klášteru, Otce Benedikta vyhledat. Když
jak dějiny tehdejšího věku dosvědčují.
mu bylo praveno, že by týž Otec s bratřími
' Podobných příkladů, na důkaz pro na poli meškal, ihned zanechal přede
rockého-ducha sv. Otce Benedikta v životo dveřmi klášterními mrtvolu zesnulého
pise jeho nalézáme množství: znal tajné syna a lítostí sklíčen jsa, urychlil kroky
věci, i. myšlénky svých duchovních synů, své, by vyhledal velebného Otce. Však
předpovídal budoucí věci (vyvrácení kláštera v tvouž hodinu muž Boží z polní práce již
na Monte-Cassino také přédzvídal), a, tako se vracel s bratřími. Sotva ho truchlící
vým spůsobem stal se arciotci Josefovi rolník spatřil, počal hned volati: „Vrat
egyptskému, nejen podobný'ín, ve všem mi" syna mého, vrat mi syna méhol“
jemu rovným,-nýbrž ještě ho předčil, více Avšak muž Boží na to slovo postál maličko
než Josef byl náš sv.- Benedikt.
a pravil: „Cožpak já ti synatvého odejmul?“
4. Abychom však pro samé přirovnání Jemuž onen odpověděl,.„zemřel, pojď
sv, Benediktak Josefovi starozákonnímu a vzkřísiž ho“. Jakmile to zaslechl
nezapomněli na sebe, na spasitelná totiž služebník Boží, nad míru zarmoucen jest
naučení, jež si máme z toho přirovnání ' a pravil: „Odstupte bratři, odstupte, s toho
sami pro svůj' život vyvoditi: budiž zde nejsou síly naše, ale svatých apoštolů;
již jenom jedno podobenství podotknuto. k čemu od nás žádáte tak “těžké věci, jakéž
Onen Josef starého zákona byltě útočištěm nemůžeme vykonatí“. Avšak onen, jejž
vších potřebných v čas neúrody a hladu, přílišný zármutek tísnil, setrval ve své
tolikéž i náš sv. Benedikt; o onom bylo žádosti, zapřísahaje se, že neodejde, leč
všem vyhledávajícím pomoc praveno po by mu syna vzkřísil. Sluha Boží tudiž
kynutímakrále Faraona: „J dě te k J 0 tázal se po něm: „kde ješt?“ jemuž onen.
sefovi a cokoliv on vám řekne, učiňte“ odpověděl: „Ejhlel mrtvola jeho leží u
(1. Mojž. 41, 55), totéž ještě častěji bylo brány klášterní“. A když tam muž Boží
všem truchlícím a nuzným vnuknutím s bratřími přišel, padl na kolena a na
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tělíčko dítěte se vrhl, pak povstav, ruce

hoto čloivěka, jenž prosí

knebesůmzvedal,řka.:„Pane, nehled
na hřjíchy mé, nýbrž na, víru ito-

šenísynasvéhoanavratvtělíčko
toto duši, jižto jsi povolal“. Sotva

o vzkří—
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f'dokončil slova modlitby, an se duše vra- ným udeřením ukázalo se třesoucí & se
cela, tělo chlapcovo celé se zachvělo tak,
pohybující. I vzal jej'xhned za, 'ruku'á ne.
že před očima všech přítomných zázrač— vrátil jej otci živého a zdravého.
'
Ze všech těchto a podobných příkladů, jichž nám sv. Řehoř mnoho zaznamenal,
patrně viděti, že sv. Benedikt, netoliko podoben byl Josefa,“ arciotci starého zákona,
qýhrŽÍ-že ještě slavnějším byl. Jako Josef miláčkem byl otce svého, tak náš sv.
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Benedikt v pravdě miláčkem byl Otce nebeského, a to oba pro svou čistotu a nevin
_,3.ost.Čistota a neporušenost mravů, tot ta výborná ctnost, která se Bohu nade vše
líbí, která milosti nebeské a dary Boží zjednává všem duším dokonalým a svatým.
Pročež, předrazí ctitelové a svěřenci čistotněho našeho Josefa, sv. Benedikta, chcete-li
i vy dary Božími a milostmi nebeskými obohacení býti, chcete—li zvláště z mocné
přímluvy a ochrany sv. Otce Benedikta se těšiti, ve všech potřebách a okoličnostech
života, zejména v hodině smrti: následujtež oba ty Josefy starého i nového zákona
v jich čistotě a nevinnosti a neporušenosti mravů, zachovávajíce jedenkaždý dle stavu
svého čistotu panenskou, manželskou, vdovskou. Všem jest čistota a nevinnost po
třebná, ač nikoliv všem stejna; všem jesti třeba, všeho se varovati, co by stav jejích,
ovšem rozdílný velmi, v očích Božích mohlo poskvrniti: jen tehdáž, když jinoši a
'dívky čistotu dokonalou, manželé cudnosti v stavu manželském, ovdovělí zdrženlivost
neporušenou zachovají, mají čistotu stavu svému přiměřenou a neposkvrněnost mravů
Josefovi podobnou.

Svatí & světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
Sv. Anselm,

arcibiskup Kanterburský.

v. Anselm byl a jest nevšední ozdo
bou řádu sv. Benedikta. Narodil se

osiřel stolec Kanterbursbý, kdežto za ukrut
ného řádění krále Viléma Dobyvatele
"„S ze vznešených rodičů, otec sloul Gun
bídně hynuly. Na naléhavé se všech stran
dolff matka Emerberga. Matka snažila se prosby, aby sklíčených se ujal, Anselm
poupěti svému od nejútlejšího věku vští přišel, uzřel, přemohl kořistivého krále
pití zbožnost, kdežto otec, poněkud svě ostrou domluvou, an Bůh veždy byl po
straně Anselmově. Na to voláním všech, ač
tácký veda “život, mnohé jí 11 vychování
dítka kladl překážky. Jaký otec, taký syn, koliv velmi se zpěčoval,zvolen arcibiskupem
zní staré přísloví. Mladistvý 'Anselm po Kanterburským, bai král, na něhož Bůh
nějakou-dobu vrhl se po otci.
těžkou byl seslal chorobu, k volbě té
Avšak, zastav se, Anseřmě, nepo
milerád přistoupil. Zdálo se, že Anglii
kračuj dále; neb'ot jméno tvé v nebi za lepší nastaly časy; avšak liška změnila
psané nemůže býti vymazáno. Najednou srst, nikoliv kůži. Král vrátil se ku své
povstaly mezi otcem a synem neshody, až přirozené náklonnosti; avšak Anselm sta
i_různice. Vybráno. Anselm, vyprostiv se tečně opřel se jeho loupeživosti, začež ná
z vazeb, jimiž ku světu byl připoután, za “silím vypuzen z Anglie. Církevní hodno
dobrým znamením uchýlil se ku Lan stář, jenž po důstojnostech nebažil, pře
frankovi do Normannie; věhlas učenosti trpělivě snášel vyhnanství. V cizině, prost
lákal jinocha. Bývalo to u starých bene jsa všech starostí, nově Roscellinem ob
diktinů zvykem, že, vyučujíce mládež živlé kacířství Sabelliovo, jež připouštělo
krásným uměním,»zároveň vštěpovali lásku jednu toliko nerozdílnou v Bohu bytost,
ku životu řeholnému. Anselm, obého okusiv, znamenitým dílem o vtělení-se slova Bo
»vstou'pil do kláštera Bekcenského, , jehož žího, druhé Božské osoby, naprosto zničil.
opat, Lanfrank, stal se opatem kláštera
Jako vyhnanec byl v Římě od pa
Kadomenského a brzy na to arcibiskupem peže Urbana Il. velmi přívětivě uvítán.
Jednalo se tenkráte v církvi o velmi dů
Kanterburským.
Anselme! již ti svítá slunce. Ne ležité záležitosti ohledně Řekův, totiž o
úpros'ná smrt vyrvala Anglii Lanfranka, původu &. vycházení _Ducha sv. Anselm,
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Řeky na sněmu Barenském takovou od—
razil výmluvností, že za všeobecného ml
čení protivníků papež Anselma velebil:
„Požehnáno budiž srdce tvé, i duch tvůj,

i mluva úst tvých“.
Toho jediného želel u papeže, že vy
tažen byv z kláštera postrádá překrásného
ovoce. poslušnosti. Papež tedy ustanovil
mu mnicha Edinera, jehož rozkazův An
selm na vlas poslouchal. Vypravnje se,
že, položiv se na lože, neopovážil se bez
jeho dovolení vstáti, ba ani s jedné na
druhou se obrátiti stranu.

Vraceje se zpět ke své církvi Kan
terburské a uslyšev v Lyoně, že král
Vilém zemřel, rozplakal se, dosvědčuje,
že bylo jeho jediným přáním, aby život
svůj za krále obětoval. Avšak i vracejí
cího se Anselma neočekával lepší osud.
Jindřich I., jenž po Vilému vládu na
stoupil, stejným proti církvi zuřil vzte
kem, a an Anselmově statečnosti odolati
nemohl, opět jej ze země vypověděl.
Krátké však bylo tentokráte jeho vyhnan

&
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ství; nebot král. hryzením svědomí byv
dohnán, brzy jej nazpět povolal. Do Lon
dýna pak svolán sněm, na němž veškerý zá
ležitosti církve anglické po přání Ansel
mově uspořádány. Věkem a stálými útra
pami jsa zničen, u přítomnosti krále i
královny, jimž povzdviženou pravicí žehnal,
usnul v Pánu léta 1109 21. dubna.
Sv. Anselm, jeden z nejslavnějších
biskupů středověkých a spisovatelů cír
kevních, pokládá se za otce scholastické
theologie; bylt badatel znamenitý a za
býval se jmenovitě metafysikou a přiro—
zenou theologií.
Na sebebyl vezdyvelmi přísný; pokrmu
tak poskrovnu požíval, že se zdálo, jako
by cit požívání úplně v něm byl utlumen.
Rovně málo si popřával spánku. Hluboká
byla jeho pokora, obdivuhodnájeho laskavost
a vlídnost, jíž všechny sobě přátely získal.
Zvláštní úctu choval k umučení Páně a
: k nejblahoslavenější Bohorodičce, jejíž
„ neposkvrněné početí znamenitě zastával, a
1 aby v Anglii každoročně se slavilo, ustanovil.

VIVV

Hodina zasvěcená nejsvět ejsmu Srdci Krista Ježíše.

, , 1.93

est sice každá hodina denní v životě
_, pravého

ctitele

nejsvětějšího

Srdce

" Krista Pána témuž zasvěcena, an již
zrána se modlíuasi v tato slova: „ve
spojení se vším Jeho přáním, pocity a
úmysly obětují Ti o Bože všechna slova,
skutky utrpení a modlitby, kteréž tohoto
dne konati nebo trpěti budu“ — nicméně
žádá si Božský náš Spasitel, aby ctitelové
Jeho ještě zvláštní hodinu v týdnu k úctě
přehořkého utrpení Jeho zasvěcovali. A
kterou to asi hodinu?
Učitelka naše bl. Markéta Alacoque
poučuje nás o tom následovně: Jednoho
dne zjevil se mi Božský můj Vyknpitel

cítil. Oetneš se v tu hodinu sama

vjakémsismrtelném zápasu,který
těžší jest než smrt sama a budeš
mne také provázeti v oné mě po

kornémodlitbě,kteroujsem tehdáž
v ouzkosti své Otci nebeskémn
obětoval. K této pobožnosti po
vstan'eš

vždy mezi“ 11. a 12. ho

dinou v půlnoci a potrvášse mnou
hodinu s tváří k zemi sklopenou
a to abys modlíc se o smilování
nad hříšníky dílem hněv Boží

ukrotila a dílem abys uctila a
jaksi osladila mi onu hořkost,
již-jsem tehda pocítil nad tím,
a pravil: „Každé noci ze čtvrtka
že mne i učeníci moji opustili,
na pátek nechám tě podílu bráti což mne pohnulo k tomu učiniti
v oné mé smrtelné ouzkosti, kterou j-im výčitku, že ani hodinu se

jsem na hoře Olivetské

byl po— mnou nemohli bdíti!“ ——
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Tak nařídil Spasitel své milované
učedlnici, a blahosl. Markéta zachovávala
od té doby věrně a svědomitě onu usta
novenou hodinu modlitby. Božské Srdce
Ježíše Krista pak, které se nedá láskou
člověka překonati, odměňovalo ji za to
velikými milostmi. —
Odtud béřepočátek svůj řečená zvláštní
pobožnost. Za příkladem blahosl. Markéty
Alacoque tráví i mnohé jiné horlivé duše

ze čtvrtku

na pátek jednu hodinu

noční na modlitbách k uctění přehořké
bolesti nejsvětějšího Srdce Ježíšova, již
v zahradě Getsemanské byl zakusil.
Aby však mnozí čtenářové nezastrašili
se tím, že pobožnost ta s velikými ob
tížemi je spojena, musíme připomenouti,
že se dá i v jinou, kteroukoli hodinu
konati a že každého času je nebeskému
Mistru milá a příjemná.

Arcit lépe by bylo, konati jí v onu
od Spasitele samého ustanovenou hodinu,
aneb aspoň 11 večer po slunce západu.
(jak skutečně v mnohých osadách každého
čtvrtku -o 6. hodině večerní k témuž
účelu se zvoní.) Není však předepsáno
ani místo, ani postava těla, a tudíž jest
stejné, pak-li v kostele, nebo doma, nebo
venku po cestě pobožnost' ta se koná,
stejné také, pak-li stoje, kleče nebo sedě.
Ano, volno jest také v této hodině
Pánu Kristu zasvěcené i jiné rozličné
pobožnosti konati. Na příklad první čtvrt
hodinky čísti nábožné čtení o utrpení
Kristovu; druhou čtvrt hod. o témž před
mětu rozjímati; třetí čtvrt hod. křížovou
cestu konati; čtvrtou čtvrt hod. růženec
obolestné P. Marii se modliti atd. Slovem,
každý se může v hodině té modliti to,
k čemu právě srdce vybízí. Neméně pří
hodná jest doba ta k modlitbě za.sv. Církev,
za sv. Otce,

za dům

a vlastní

rodi—nu,

aneb za rozšíření sv. víry, za obrácení
hříšníků, za lidi právě v tu chvíli umírající,
aneb za duše v očistci.
Z toho lze dále poznati, že sv. tuto
hodinu lze velmi snadno a vhodně konati

společně

s jinými, zvláště v rodině,

což bude tím milejší nejsvětějšímu Srdci
Páně, ant pravil: „Kde budete dva nebo
tři shromáždění ve jménu mém, jsem
uprostřed mezi vámi.“
Ano,. snadným způsobem lze k po
božnosti té použiti i toho času odpoledního,
kdy jdeme k sv. zpovědi. Jdouce cestou
do kostela představme si, že doprovázíme
Ježíše do zahrady Getsemanské. Přišedše
do chrámu a zpytujíce své svědomí před
stavme si, kterakže i naši hříchové tanuly
již tehdá Ježíši Kristu na mysli, ouzkost
Jeho rozmnožujíce — oplakávejme je
s Ním a vzbuzujme v srdci vroucí lítost.
Když pak se zpovědníku vyznáváme, před
stavme si v osobě jeho samého Soudce
Krista Ježíše a vykonejme uložené nám
dostiučinění s tím úmyslem, nepadnouti
více do hříchů, které nejlaskavějšímu
Srdci Jeho tolik hořkosti byly způsobily.
Nebyl by to tak výborný způsob, onu
posvátnou hodinu spojiti se sv. zpovědí a
přípravou k sv. přijímání?
Vyzýváme tedy a prosíme všech-ny
žáky a žákyně naší „Školy,“ i všecky
věřící, jmenovitě ty, jenž po celý den
prácemi zaměstnáni jsou, aby alespoň
tuto poctu neodepřeli Božskému Srdci
Páně, které je tak nevýslovně miluje;
by neměl více příčiny žalovati s prorokem:
„Čekal jsem, zda. mne kdo potěší, ale
nenalezl jsem nikohot“ — Budet zajisté
tato sv. hodina pro ně školou ctností a
zdrojem nových netušených milostí, pra
menem útěchy & konečně závdavkem
zvláštní ochrany ze strany nejsvět. Srdce
Ježíšova.
K snadnějšímu vykonávání nadřečené
pobožnosti podáváme zde krátké

Modlitby o všech bolestech, jež Spasitel
v utrpení svém byl zakusil.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro
ono hluboké pokoření, k němuž jsi se

snížilo při mytí nohou učeníků Tvých,
prosím Tě za milost pravé pokory, abych

—108-—
se přede všemi lidmi, a zvláště před těmi,—
Nejsladší můj Ježíši! Pro.““-bolesti
jenž mne nenávidí, hodně pokořil.
Tvého nejsvět. těla, které Ti ukrutným
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro bičováním
učiněny byly, dějí 'mi tu'

onu truchlivost,

kterou jsi v zahradě

Getsemanské pocítilo a kteráby byla sta
čila Tebe usmrtiti, prosím Tě, račiž mne
vysvoboditi od truchlení v pekle, kdež bych
vzdálen od Tebe na věky trpěti musil,
nemoha Tě milovati.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro

onu ošklivost

Jidášovým

zrazeno,uděl

mi prosím té milosti, věrným Ti zůstati
a Tě víckráte nezraditi.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro
onen bol Tvůj, který jsi pocítilo, když

jako zločinceprovazy Tě svázali'a
k soudu vlekli — prosím Tě, rač i mne.
sladkými pouty svaté lásky k Sobě'upou—
tati, abych se nikdy více nespatíil od
loučenu od Tebe, jenž jsi mě jediné dobro
na světě.

-—

můj

Ježíši!

posměch, jejž Herodes

Pro

onen

Tvém

— uděl mi té milosti, abych

i já s úplným sebe odevzdáním přijal
smrt svou a bolesti s ní spojené.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro
ony bolesti Tvé, jež jsi snášelo cestou na
Kalvarii pod tíží kříže ——
uděl mi
té milosti, abych i já všecken kříž, který
mne v životě potká, trpělivě nesl.
Nejsladší můj Ježíši! Pro onu bolest,
kterou jsi trpěl, když ruce inohy Tvé
na kříž př—ibijeny jsou — prosím Tě,
upevni „vůli mou k Tvým nohám ——abych

víckráte ničeho nežádal, než co Ty chceš!
Nejsladší můj Ježíši ! Pro onu hořkost,
napájen
——uděl mi té milosti, abych
Tě nikdy více nestřídmostí v jídle a pití
neurazil.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro
onu bolest, kterou jsi pocítilo při lou

čení-se

s Mateří svou pod křížem

stojící — sprostiž mne vší nezřízené pří

s Tebou chylnosti k mým příbuzným a všem jiným

činil, vydávaje Tě za blázna a tak i
s Tebou nakládal ——uděl mi té milosti,
trpělivě snášeti všecko, cožkoliv lidé o

mně mluviti budou, byt by mne za
vrženého, pošetilce neb zlomyslného
věka měli a tak se mnou nakládali.
Nejsladší Srdce mého Ježíše!
onu urážku Židy ti učiněnou, že Tě

Barabáše

onen pocit Tvůj při odsouzení
k smrti

kterou jsi pocítil jsa žlučí a octem

„

Nejsladší můj Ježíši! Pro všecky
ony urážky a pohanění, uplvání & &
ličkován
!, které jsi v_oné noci v domě—
Kaifášově byl vytrpěl, uděl mi té síly,
z lásky k Tobě všecky-urážky od lidí mi
učiněné tiše snášeti.

Nejsladší

ráčil,kdyžostrým trním koruno

vána byla — uděl' mi té milosti, bych
nikdy nesvolíl v myšlenky Tebe urážející.
nad hříchy mými,
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro

které již tehdá tanuly Ti na. mysli, uděl
mi prosím pravé lítosti nade všemi
urážkami, jež jsem byl Tobě způsobil.
Nejsladší Srdce mého Ježíše! Pro
onen bol,. který jsi pocítilo, jsouc po

líbením

milost, všecky bolesti mých nemocí i
smrti mé tiše trpěti.
Nejsladší můj Ježíši! Pro onu bolest,
kterou jsi na nesvětější hlavěísvé tipěti

opo
člo

Pro
nad

horším pokládali — uděl mi

!u milost, abych i já vždy tiše tu urážku
nesl, býti nevinně souzenu a za jiné po
stavenu.

tvorům, aby srdce moje veždy a celé
Tobě jen náleželo
Nejsladší můj Ježíši! Pro onu o pu

štěnost beze vší útěchy, kteroujsi
na kříži pocítil, vida se opuštěnu i od
Otce nebeského — uděl mi té milosti,
abych i já trpělivě nesl smutnou"opuštěnost
srdce a neztrácel důvěru “vTvou neskonalou
dobrotu.

Nejšladší můj Ježíši! Pro ono tři

hodiny trvající trápení asmrtelnou
ouzkost, jež jsi na kříži byl vytrpěl ——
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uděl mi té milosti,-' abych odevzdán a
z lásky k Tobě snášel muka smrtelné
ougkosti, když mne" v poslední hodince

po celou věčnost tváří v tvař Tě patřiti

a ze všech sil milovati mohl!
Konečně i Tebe přesvatá Panno a
mémobklíčí.
Matko Maria! prosím pro onen meč, jenž
Nejsladší můj Ježíši! Pro onu pře nejsvětější Srdce Tvé pronikl při spatření
velikou bolest, kterou jsi trpěti ráčil, Syna Tvého milovaného, an hlavu svou
když nejsvětější duše Tvá z Tvého
sklonil a skonal, přispěj mi v hodině
p ožehnan ého těla vycházela— uděl smrti mé, abych Tě v nebi chváliti a
mi té- 'milosti, abych i já bolest oné Tobě díky vzdáti mohl za všecky milosti,
chvíle, kdy ducha vypustím, s dokonalou jež jsi mi od Boha dosáhla.
láskou Ti obětoval. a' napotom v nebesích

Vítězství milosrdné sestry.
f

111.kapitola.

kéž byste sestro nebyla pana hraběte i
opustilal“ zvolal Kliment, otvíraje jí
“\\/Jdvéře. „Paní Rosenthalová jest zde Í
od 'té doby, co jste odešla; spozoroval'a
zajisté Váš odchod, nebot hned na to, co
jste odešla, přišla nahoru. Sotva ji pan
hrabě spatřil, smáli se oba jako posedll.“ '
„A jest zde ještě pořád?“
„Ano.

Cosi mu předčítá“

——

„Dobrý den, 'milostivá paní,“ po
zdravila ji zdvořile sestra a tázala se, jak
se daří nemocnému.
,.

,

Nemocný ujištoval, že dobře, že neměl

žádných'bolestí, a paní Rosenthalová že
přišla v'pravý čas ho povyraziů
„Milostivá p!ní právě něco před
čítala?“ tázala se sestra, jsouc tentokráte
hovorné dámě povděčna za její služby.
- „Denní novinky; ubohý hrabě již
tak dlouho o světě neslyšel! Začala jsem
čísti novellu z „Volných Novin,“ vychá—
zející denně ve feuilletonu, a poskytující
hodněkmnoho látky k smíchu. Musíte
mu ji předěítati. Než snad, to neshle
dáváte býti v pořádku, čísti novelly?
Dovoluje Vám vůbec Vaše představená
čísti knihy obsahu nenáboženského ?“
„Nejen nám to dovoluje, nýbrž pra
vidla našeho řádu nám dokonce ukládají
všechno činiti, co může nemocnému pro

spětia

radost působiti. Jsem všecka

štastná, že jsem něco nalezla, co jest
panu hraběti příjemno“
„Sestro, Vy jste, Vy jste — ach,
jak jen Vás mám pojmenovati? — Svě—
tice? Anděl? Co se Vám nejlépe líbí?“
ptal se hrabě Berghoťf.

„Řádná ošetřovatelka! To jest nej
pochlebnější jmeno, jaké mně jen můžete
dáti; to aspoň může býti pravdivé,“ od
větila s úsměvem.
„Vy jste perla všech ošetřovatelek,
sestrol Jsem Vám skutečně nevýslovně
vděčna za Vaši velikou péči o pana
hraběte! Rcete jen, jak se Vám mohu
prokázati vděčnou ?“
„Modlete _seza mne, m-ilostivá paní,“

odvětila sestra, srdečně se usmívajíc;
„než vděčností nejste mi zavázána. Konám
jen svou povinnost._ Proste Boha, by mi
popřál milosti, abych povinnost svou vždy
lépe mohla plniti; pak bude na mně,
býti vděčnou“
Paní Rosenthalová slíbila vše a šustíc
hedhávným šatem fodešla ze světnice.
Od nynějška předčítala sestra Terezie
hraběti každodenně „Volné Noviny.“ Ač
se jí “ta četba protivila, tož předce nebylo
ani ve feuilletonu, ani v jiném “sloupci
novin něco naprosto špatného, a*hraběte
ta četba těšila.
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Však“ asi za tři dni počala kapitola
8 odporným heslem a přicházely tu také
v skutku věci ošklivé a odporné. Ne
vinná, prostá Terezie nerozuměla sice
hrubým těm narážkám, jimiž celé vypra
vování bylo propleteno, avšak předce
zmocnil se jí jakýs neurčitý cit nevole;
však byla to spíše jakási touha a bázeň
něžné duše před možným pádem, než-li
strach těch, kteří nebezpečí již prohlédli.
Několikrát se začervenala a hlas její při
jistých, jí nesrozumitelných výrazech
bezděky se chvěl. Byla to nejasná před
tucha neznámého, posud skrytého nebez
pečí, jež zardívala její obličej a v jejím
hlase se chvěla. Právě na to hrabě čekal.
— Jsou lidé, kteří ve svém cynismu ne
věří v nezkaženou, cudnou mysl dívčí,
neb aspoň předstírají, že v ni nevěří.
Snad činí tak proto, že panenská nevinnost
připomíná jim onu ženu, která potřela
hlavu dáblovu, a jež jest lilií nad slunc
bělejší.
'

„Ale pane hrabě, Vy předce nená
ležíte k těm zaslepeným, předpojatým
lidem, jenž považují každého redemptoristu
za špatného člověka ?“
„O nikoliv; nemyslím, že všichni
redemptoristé jsou lidé špatní, ale nejsou
též všichni pravými redemptoristy. Není

redemptorista jako redemptorista; jest
mezi nimi velký rozdíl.“
O tom ovšem. nevěděla sestra ničeho.
„Přečtete-li si „život Hofbauerův,“
poznáte, byl-li redemptoristou čili nic, a
poznáte vůbec, jací jsou to lidé, ' ti
redemptoristé.“
„Vy jste tu knihu už četla ?“
„Ano.“
„Proč ji tedy chcete „čísti ještě
jednou ?“
„Dobrou knihu možnočísti ne dvakrát,
nýbrž několikráte“

„Přiznejte se jen. sestro, Vy jste tu
knihu přinesla, abyste mně ji předčítala
a jí mne obrátila,“ pravil hrabě pohrdlivě.
Sestra še všecka zarděla. „A kdyby
tomu bylo tak? Vždyť by to nebylo nic
zlého,“ odvětila s úsměvem.

Hrabě použil příležitosti a pozoroval
sestru. Poslouchal ji s patrnou zálibou,
ana nemravné, kluzká místa předčítala.
„To je předce rozkoš, tak pravdivé a zá—

bavné! Není-li pravda, že se Vám to

též líbí?“
„Nikoliv, nic tomu nerozumím,“ od
pověděla sestra ve své prostotě.

./

„Však Vy tomu porozumíte, jen až
přečteme ještě několik kapitol. Jsem
povděěen paní Rosenthalové, že mně ty
noviny přinesla._ Tím se předce nejlépe
povyrazím a doktor kázal, abych se nějak
bavil.“
Sestra neodpověděla ničeho.

Pomo—

dlivši se své hodinky, sedla si na své
oblíbené místečko k oknu a otevřela si
„život KI. M. Hofbauera.“
Sestra docílila toho, co chtěla. Hrabě
se v skutku ihned tázal, co to čte.

„Ah tak! Ten Hofbauer byl ostatně
rozumný a dosti dobrý člověk, ač byl“

redemptoristou.“

„Já si ale nikterak nepřeji, abyste
mne obracela“
„Opravdu? To jste . . .“
„Opakuji,“ vpadl jí hrabě do řeči,
„že si dokonce nepřeju, abyste mne obra
cela, a 0 ostatní se nestarejte.“
Až posud byla sestra Terezie nejvíc
pobloudilců přivedla na pravou cestu tím,
že zavedla nepozorovaně hovor na ná
boženství. Takového odmítnutí se ne
.nadála. Avšak předce se brzo vzpamatovala
a mluvila k hraběti takto:
„Ano, přinesla jsem knihu Zatím
účelem, abych Vám ji předčítala; myslela
jsem, že Vás to bude těšiti, chvílkama
něco z ní poslechnouti. Dala mi ji na
moji žádost naše ctihodné matka. Kdy
byste něco z ní poslouchal, zajisté by
Vám to neuškodilo. Ostatně budte ujištěn,
že Vám ji předčítati nebudu.“
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„Qobrá sestro, jen mi předčítejte, co
se Vám nejvíce líbí, budu poslouchati.
Však varují Vás, abyste se zbytečně ne
namáhala mne obraceti. Dovolil- jsem
paní Rosenthalové přivésti panenku jen
pod tou podmínkou, nebude-li mi dělati
žádné kázaní. Což Vám to neřekla ?“
„Ano, řekla mi to, pane hrabě, a já
jsem též slíbila, podle toho se zachovati.
Což jsem slovu nedostála ?“
„0 velmi svědomitě,“ smál se hrabě.
„Bylo Vámrto zajisté velmi krušno ?“
„O nikoliv; naopak to by mně bylo
velmi _,krušno, kdyby mne někdo nutil
dělati kázaní. Mimo to nenáleží to k mému
povolání; nám chudým panenkám jest

jen dobrým příkladem kázati.“
„A co pak chcete svým dobrým pří
kladem kázatiP“
„Lásku k Bohu a bližnímu; toto
přikázaní jest nám svým životem prakticky
prováděti“
.
„Co Vás vlastně pohnulo, jíti do
kláštera ?“ tázal se ji hrabě, když jí byl
několik okamžiků tiše pozoroval.
„Láska k“ Bohu,“ odvětila Terezie.
„A tak, Vy jste snad sirotek ?“
„Bohudík, nikoliv; Mám, oba rodiče
na "živu.“

_

„Nebyla jste snad v otcovskéin domě

štastná ?“
'
„Tak štastna, jak jen kdo může býti;

„To je právě důležito: Mají na mne
nároky, a to proto, poněvadž On je miloval,
pro ně trpěl a umřel. To vědomí činí
nám vše snadným, dodává nám mysli a
vytrvalosti v Jeho službě. Byt i sebe
více lidí na Něho zapomínalo, my na
Něho nezapomínáme, pomahajíce mu nésti
jeho těžký kříž.“
„Podivný fanatismusl“ Hrabě Berghoff
čítával sice o něčem podobném'v knihách,
ale že by v skutku existovali lidé zdravých
smyslů, jenž by mohli takové myšlenky
prováděti, to považoval za nemožné. Ted
měl dokonce takovou bytost, rozumu
zajisté zdravého, před sebou! Poprvé
v životě jal se přemýšleti o tom, jaké
pohnutky mohou mladé, dobře vychované
děvče pohnouti ktomu, zříci se rodinného
štěstí, zříci se bohatství, radostí tohoto
života jen za tím účelem, aby ošetřovalo
neznámé lidi, budtež si bohatí neb chudí,
špatní neb dobří. — — Dělal si výčitky.
Jest to něco příjemného, ošetřovati ta
kového nemocného, jako byl na př.
on sám?

_

Dříve pohlížel na obětavou péči sestry
Terezie tak, jako by to bylo něco,"co se
samo sebou rozumí, a cítil k ní sotva
více vděčnosti, než cítíváme k obyčejnému
sluhovi.

„Prosím Vás sestro, předčítejte mi
něco z té své knihy, jsem svědav na její
rodiče mne velmi milovali a jedinou obsah,“ prosil hrabě, aby si takořka za
jejich chybou byla přílišná láska ke mně.“ svou nevděčnost uložil malé pokání.
„Ne, nebudu Vám předčítati. Dal
'
'„Co Vás tedy pro Boha pohnulo, je
opustiti ?“
jste -mi dosti na srozuměnou, že Vám to
„Jak jsem již pravila, pouze z lásky není příjemno, a doktor Reindel si ni
k Pánu, jsem je opustila,“ odpověděla kterak nepřeje. abyste byl nějak ne
sestra udivenému hraběti.
příjemně vyrušován.“
„Odpusťte, řekl jsem to jen, abych
Takové odpovědi ovšem hrabě ne
rozumněl.
'
Vás trochu poškádlil. Vaše předčítání
.. „Co vyrozumíváte láskou k Pánu,?“ bude mne zajisté baviti.“
„Pak Vám teprv nebudu nic před
tázal se v rozpacích. „Nepochopuju, jak
v tom se může jeviti láska k Pánu, když čítati; tato kniha není pro zábavu.“
vzdáte se svých domácích “povinností a
„Tak jsem to sestro nemyslel, že
radostí, abyste mohla ošetřovati cizí lidi, se tomu chci smáti. Slibuji Vám, že se
smáti nebudu.“
'
nemající na Vás žádných nároků ?“
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„Tak ledy-dobře; budu Vám z ní
předčítati, ale jen pod tou podmínkou,
že už mne nebudete nutiti do té novelly
z „Volných Nevím.“

„Neměl, milá sestra.- Neměl jsem
vlastně nikdy žádných bolestí; jsem jen
příliš citlivý. Dnes jsem se více přemahal.“
„To byste však neměl činiti, pane
„Ale sestro! To předce nemohu hrabě. Když chvilkou vykřiknete, tož
slibiti; novella ta je napínavá. Musím aspoň vím, že Vám dělám bolest, a mohu
se dozvěděti, jak se vše skončí. Co pak se pak tím říditi.“
Mezi těmi slevy spravovala mu polštář.
proti ní najednou máte? S „Volnými
Novinami“ nemá předce P. Kl. Hofbauer Hrabě nachýlil se k její ruce, a jeho rty
co činiti. Dopoledne budeme čísti novellu dotkly se jí uctivě. Slzel.. Sestra to_spo
zorovala a nenechala příznivého toho oka
a odpoledne „život Hofbauerův.“
mžiku nepoužitým. Vzala do rukou křížek
„To se k sobě nehodí; obě knihy svého růžence a s prosebným úsměvem
by si jen škodily, jako dva protivné léky,
dávala jej hraběti k/„p'olíbení „Kdybyste
a to předce, jak víte, lékaři zakazují.“
jej políbil, pomohlo by vám to více —“
„Naopak, to mnohdy prospívá; vždyt ' pravila'sestra, a hrabě dal jí znamení,
užíváme jedu, abychom jiný jed učinili aby přiblížila křížek k jeho rtům. Pak
neškodným.“
se obrátil a ležel mlčky delší dobu.
„Tedy připouštíte, že ta novella jest Sestra sedla si opět k oknu a pletla.
Doktor 'Reindel přišel příštího dne
jedem nasáklá ?“
'

„Ano, abych svůj argument uchránil.
Než prosím Vás sestro, nebudte svéhlavá,
škodí to nemocnému,“ lichotil se hrabě.

dříve „než obyčejně, právě

když sestra

chystala nemocnému snídaní. Hrabě Berg
hoff nejídával doma a za své nemoci
dával si přinášeti „obědy z blízkého
Sestra Terezie poznala, že v něm hostince. “Posledního času však to lékař
tímto malým odporem vzbudila zvědavost, zakázal, poněvadž jídla z hestince byla
a jeho strach před „obrácením“ utišila; pro'nemocného příliš kořeněná. Proto vařila
avšak rovněž poznala, že nesmí nyní dále sestra Terezie, spojujíc povinnosti ošetřo
odporovati, nýbrž že musí povoliti.
vatelky a kuchařky tak vzorně, že hrabě
Chtěla předěítati. Však v tom bily ani nepomyslel, že je to na ni příliš
hodiny, jež jí připomněly, že jest čas mnoho; ba nepomyslel ani, že sestra není
obvázati' ránu.
snad práci té zvyklá. Kdyby se byla
Kliment přišel jak obyčejně sestře paní Rosenthalová k tomu nabídla, že
mu bude vařiti polévku, bylo by ho to
na pomoc. Hrabě sledoval ji tentokráte
s větším účastenstvim než jindy. Ač byl velmi překvapilo; — bylat paní Rosen
ovšem přesvědčen, že služby její nedají thalová vznešená dáma a hedbávné její
se zaplatiti penězi, ,předce ještě nikdy šaty nehodily se do kuchyně.
"„Kdo pak Vám dovolil čístiP“ zvolalr
o tom nepřemýšlel, co jest jí vlastně za
její práci odměnou. Cítil jen vděčnost . doktor Reindel, uzřev hraběte do čtení
ku společnosti lidské, jež vytvořila zařízení „Volných novin“ zahloubaného. „Já do
tak výtečné, jako řád milosrdných sester. volil jen, by Vám někdo předčítal; ale
City jeho podobaly se citům zbožné kočky, abyste četl sám, o tom nebylo řeči; za
děkující prozřetelnosti za to, že jí stvořila jistě již to Vás unavuje držeti v rukou
k potravě a výživě myši.
noviny. Proč pak nenecháte sestru před
„Dnes jste neměl tolik bolestí, co čítaliP“ '
„Volné Noviny“ se jí nelibí, a já
jindy?“ tázala se sestra hraběte, když
bych předce rád znal konec té novellyg
byla s obvazky hotova.
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nemoci odvrátila. Přiznávám se Vám, že
se mu událo něco velmi mrzutého, sotva
jsem mu tu věc zatajil. Chtěli to dáti
dokonce do „Volných Novin,“ a mimo
to je dosti lidí, kteří by mu to rádi
pověděli. Onen kůň, jenž je mu tak milý,
jest totiž mrtev. Byl ihned zastřelen, jak
mu to též paní Rosenthalová vyžvatlala.
„Bohužell Však v celku mám předce To ostatní bylo vymyšleno, abychom zlo
naději; muselo by s ním ted býti mnohem opět napravili.“
„Ale kůň může býti konečně na
hůře, kdyby se neměl polepšiti. Horečka
už není tak prudká, a především musíte hrazen jiným.“
„Pokud já vím, přišel hrabě ztrátou
hle'děti ho nějak povyraziti. Předčítejte
mu něco! Pravil mi tak položertem, že tohoto koně na mizinu. Pozdraví-li se,
mu nechcete čísti „Volné Noviny.“ To můžeme býti jisti, že nás oba prokleje,
by předce bylo pošetile; musíte jej každým proč jsme ho nenechali umříti. Však po
řádem nějak bavitř Předce se nebudete tom nám ted nic není, naše úloha jest
zdráhati učiniti něco, co Vašemu nemoc ho vyhojíti.“
nému prospívá ?“
Doktor Reindel zanotoval si odcházeje
„Prospívá mu to, předčítati mu špatné veselou píseň. Nebyl sice srdce tvrdého,
knihy? Budu mu předčítati až do ochraptění, ani škodolibý, ale dlouhou praxí jaksi
ale věci dobré.“
zlhostejněl, i kde šlo o případ nejnebez
, „Odkud najednou takové vrtochy! pečnější. Hraběte Bei-ghoffa bylo mu sice
Je to poprvé, co Vás vidím své povinnosti líto, činil pro něho vše, co jen mohl,
se lekati. Kážu Vám čísti mu každou však tam, kde nemocný nejvíc pomoci
knihu, která je s to, aby mysl jeho od
potřeboval, neuměl užíti pravého lekl;L

„Ale co! Nesmysl. Jest příliš roz
umna, než aby Vám to odepřela. Zajisté
Vám bude předčítati, jen počkejtel“
Sestra přišla a pomáhala doktorovi
při jeho práci. Rány se sice nezhoršily,
ale také nezlepšily.
„Nechce mu jaksi dlouho býti lépe?“
tázala se sestra, lékaře ven provázejíc.

_—_

.

B. misionářstvi.
IV.

“

Mezi malomocnými.

"sionáři milerádi z lásky ku Kristu
Ježíši vše trpí, aby co nejvíce duší
Jemu získali, všechno trpělivě sná
šejí, láska jejich nezná. meze. O nich za
jisžé\p1atí slova Sušilova: „Bud můj život
jedna Boží chvála, slasti Kristus, chotí
církev, tužbou ctnosti krása a mzdou lidu
s_pása.“ Aby jiné časně a věčně štast
n'ými učiniti mohli, stávají se sami, po
lidsku řečeno, časně neštastnýmiý Ano,
oni v pravdě dle slov apoštolových se
stávají „všem vším“ a byt by i život svůj

nasaditi 'musilinO
statek přesvědčíme.

všem tom se s dů

'

Přesvědčí nás o tom krátký popis
misionářství mezi malomocnými.
Byla a“ jest posud ve východních a
jiných krajinách malomocenství nemoc
rovněž ohyzdná jako nakažlivá a záhubná.
Z počátku se objevuje jako malá nešto
vička okolo .očí, _neb'okolo nosu, pak se
více a více rozžírá, po čase rozleze se po
kůži, poruší ji, od hlavy do paty člověka
zohaví, an je samé ohyzdné vředy a samá
svrablovina; posléze pak se zabéře do
„veškerých údů, rozžírá je a tu „nelze je
vyhojíti. Konečně nemocnému údy: upaš
i dávají, celé tělo bývá zohyzděno a zpo
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Malomocenství posledních deset let
tvořeno, tak že posléze bídnou smrtí
musí umříti.
na jmenovaných ostrovech velmi se roz-'
Zároveň jest nemoc taká velmi na šiřovalo; vláda zrovna donucena byla,
kažlivá a dědí se až do čtvrtého pokolení. všechny malomocenstvím postížené od ob—
Lehce se mohou nakaziti, kteříž se k'ne
cování s jinými odloučiti. I vykázána jim
mocnému blíží, neb s ním obcují, ano údolí na ostrově Molakai, kteréž s jedné
nákaza se šíří i pouhým dotknutím neb strany vysokou skálou, s druhé strany
dechem. V starém zákoně nařízeno bylo:
mořem uzavřeno jest; zde chatrče pro ně
aby, kdožkoli by byl poskvrněn malo jsou vystaveny. Přes 2000 nemocných
mocenstvím, oddělen byl (od společného tímto spůsobem k doživotnímu vyhnanství
obcování s lidmi), měl roucha rozpáraná, “odsouzeno.Katolíci této neštastné usedlosti,
hlavu odkryto-u, ústa šátkem zakrytá. a toužili po duchovním pastýři, kterýž by
kdyžby se někdo k němu blížil, volal„ jim mohl udělovati ,svaté svátosti; tužba
že" nečistým. a malomocným jest.
Po také pro přemnohé překážky nemohla
veškeren čas svého malomocenství musel splněna býti. Všeliké obcování s těmito
sám o samotě na venku bydleti.
neštástníky přísně zakázáno bylo. Chtěl-li
by tudíž kněz neštastníků těchto se za
Hrozná to nemoc, politování hodni
ujati, vícekráte by se nesměl navrátiti,
tací nemocní. Dost posud v mnohých
ale musel by „s nimi v doživotném vy
krajinách takových nemocných, tak na př.
hnanství zůstati, a k tomu v pravdě
na ostrově Molakai, v Indií, na ostrově
hrdinskému skutku lásky náš apoštolský
madagaskarském atd. Nemocní tací opu vikář nikoho nechtěl zavázati.
štění bývají od svých, opovrženi ode všech. '
Někdo ale jimi neopovrhuje, ale je těší
Onoho dne, kteréhož jsem slib svůj
v jejich opuštěnosti, bídě, bolestech a trá
slavně skládal, ležel jsem na zemi, při—
pení, který je neopouští ani v živobytí kryt jsa černým pokrovem, na znamení,
aniqři smrti, který pro ně stává se sám že světu jsem odumřel, a proto ustanovil
_malom'ocným a takto život svůj za ně jsem u sebe, že dobrovolně o tuto službu
obětuje, aby je přivedl ku spasiteli a to se přihlásím. Mé nabídnutí přijato a já
jest: misionář.
11. května roku tohoto (1873) dopraven
Poslední dobu na ostrovech sandvich— jsem _byl s 50 malomocnými, kteříž opět
ských zuřilo malomocenství ; i nařídila vypovězeni byli, ná ostrov Molakai.
vláda, aby všichni, malomocenstvím po
Naleznul jsem zde krásnou kapli
stiženi dopraveni byli na ostrov „Molakai“. sv. Filomény, to však bylo vše. Dlouhý
I'ěchto malemocných zaujal se P. Damian, „čas spával jsem pod stromem, až mi
; kongregace nejsv. Srdce Ježíšova. Po ' došla pomoc“ od obětavých Honolulských
;lyšme, co o svém misionářství,
dle
bělochů. Ted mám již faru, která jest
,Kath. Miss.“, píše svému bratru P. 16 střevíců dlouhá a 10 střevíců široká;
?ampbilu Devenstrovi, professoru boho musel jsem ji sám postaviti. Ačkoliv
;loví na ústavě Picpské jednoty. Dopis posud, chvála Pánu Bohu, nejsem malo
est datován: na'Molakai, 25. listop. 1873. mocným, nicméně stal jsem se, abych užil
„Můj milý bratře! Prozřetelnost bož slov sv. apoštola, pro malomocné, malo—
ká vyvolila mne, bratra tvého, bídného, mocným, abych všechny Kristu Ježíši
.bych přemnohým neštastníků-m a bídní mohl získati; pročež vesvých kázaních
:ům byl ochráncem a strážcem, postiže v první osobě „my malomocní“ mluvívám.
rým totiž malomocenstvím, rodákům na Když jsem přišel sem, bylo zde dvě stě
katolíků, nyní je jich polovice a i jino
strovech sandvichských.
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věrci mně milují a nazývají mne „makua“ ' denně pochovávám ; mnohé pochovávám
v truhlách, mnohé toliko v žochách. Já
t. j. otcem svým.
Malomocenství, kterýmž naši Kanaci, sám, pokud pokdy mám, truhly zemře
(takt slují rodáci tito) postíženi jsou, nelze lým dělávám.
Že ale tyto a podobné práce vyko—
vyhojiti a povstává z nakažené krve. Z
počátku objevují se černé skvrny na lí návám, velké vážnosti docházím iu jino
cích; pak tělo osuto bývá černými bou věrců, takže nedávno, když nemocných
lemi, které se rozpukají, a tu tělo jest mnoho se vzbouřila, jediné mé slovo do—
samá rána, takže s tíží lze najíti míste stačilo buřiče utišiti. Uznávám a pozná
čko zdravé, kteréž by při sv. pomazání“ vám, jak velmi mi Pán Bůh pomahá.
pomazáno býti mohlo. Na to ruce, nohy Kdyby se mně Spasitel, jako druhdy
a později všechny údy hníti počínají, což apoštolů, otázal: „Když jsem vás vyslal
vše nesmírný zápach způsobuje; dech zá bez mošny a střevíců, zdaž se vám něco
roveň vzduch nakazuje. Velmi jsem se nedostávalo ?“ musel bych s apoštoly od
musel přemáhati, až jsem sobě na zápach pověděti: „Nic, ó Pane můjl“ Z Kohaly,
takýuvyknul. Jedenkráte již jsem chtěl své bývalé stanice, odešel jsem po prázdnu
od oltáře odejíti, abych čerstvého vzduchu a předce nyní almužnu mohu rozdávati.
polapil; vydržel jsem však, neb vzpome Hádanku tu uhodne Tobě Ten, Jenž při
nul jsem sobě na Ježíše Krista, u hrobu slíbil, že stonásobně vše nahradí, což
Lazarova. Nyní bez velké obtíže nemocné z lásky k Němu opustíme. Již druhou
v chatrčích navštěvuji; předce však někdy kapli dřevěnou jsem postavil. Výlohy se
vzpírá se má příroda, jmenovitě když stavbou touto spojené obnášely 1500 vfrau
zpovídati musím takové, v jejichžto ra kův a již vše až na 25 franků zaplaceno.
nách již červi se vylíhnuli. Lékařského Sv. Josef vždy mi z nouze pomahá. Od
ošetřování. nemocným se neposkytuje. Bílý klášternic dostávám šaty pro malomocné
malomocný a já dle své možnosti lékaře a čím tím leckterá duše šlechetná mi
zastávám'e.
'
jest nápomocnou.
Kdyby ještě aspoň jeden kněz zde
Dle všeho toho 'uhodneš, co zde dě
lávám, co mou denní prací jest. Po mši byl! Mně samému nemožno vše vykoná
sv. mívám malé křestanské cvičení; potom vati, což malomocní vyžadují. Modlívej se a
jdu navštěvovat nemocné; chodívám od dej se modlívati bratře milený, aby Pán
chatrče k chatrči a podávám přede vším Bůh mému misionářství žehnati ráčil.
duchovní léky pro duši; těm, kteříž opo F. Damian Devenster. Presb. Congr. SS. CC.“
vrhují duchovní pomocí, poskytuji těles
Přání ku konci dopisu tohoto pro
ného občerstvení, pročež' také všem, vyjma jevené již splněno. P. Damian má již
několik zatvrzelcův, mé návštěvy jsou ví spolupracovníka a sice P. Ondřeje Burger
tanými. Mnoho jich umírá, pročež každo manna, o jehož působení příště p_romluvíme.

Děvečkám služebným.
III. psaní.
1

,;

Milená Notburgo !

ojně, hojně se modlívej, jakž jsem
7 tobě od srdce k srdci a do duše mlu
"= vila; netoliko v kostele, při mši sv.
se modlívej, ale modlívej se ráno, 0 po
lednách, večer, v pokušení, při práci, ano,

milá Notburgo, modlí se, jakž tomu Ježíš
Kristus chce — ustavičně. Vše, cožkolív
činíš, trpíš, co tě těší, co tě rmoutí, vše,
což cítí srdce tvé, Bohu často obětuj,_
k tomu přidej kratinečkou modlitbičku
střelnou, třeba slovo, dvě atd. a ty takto
modliti se budeš ustavičně.
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Takto stane se srdce tvé zrovna
oltářem, oltářem Bohu zasvěceným, na
němž ustavičně přinášeti budeš oběti
Pánu Bohu, Stvořiteli svému. Ano vy
nasnažuj se, abys vždy plnila vůli Boží,
aby vůle tvá se srovnávala s vůlí Otce
nebeského — vykonávej vždy vše z pravého
úmyslu, čiň vše ke cti a chvále Boží, že
tak to od Tebe Pán Bůh chce.
Bůh všemohoucí, jenž vše řídí a
spravuje, povolal tě do stavu služebného;
v stavu tom všechno tvé počínání k Bohu
směřovati má — k jeho cti a slávě; i
plň povinnosti stavu svého z lásky k Pánu
Bohu a ty ve svém stavu, i když vzne
šeným není, Bohu 'se zalíbíš. Ne stav,
v němž jsme, ne povinnosti, které kouáme,
ne co činíme, nás časně a věčně činí 
štastnými, ale úmysl, z jakého co činíme,
nám milosti u Pána Boha zjednává. Ve
svém stavě ovšem mnoho velikých a
hrdinských skutků vykonati nemůžeš, neb
to v tvé moci není, avšak čiň všechno
proto, že tobě to vůlí Boží uloženo jest,
čiň vše z lásky k Bohu, abys Boha
oslavila a ty mnoho — mnoho velikých
skutků vykonáš.
Před časy mnoho a mnoho vymyšlo—
váno, jak by mohl býti vynaleznut nějaký
vynález, kterým by se všechny kovy,'železo,
měď atd. ve zlato proměniti daly; blahové
ovšem bylo mudrování takých lidí, kteréž
alchemisty nazýváme; avšak ten, kdož sebe
nepatrnější povinnosti vykonává z dobrého

Zp r
Z Luže. Ještě jsme neoznámili 'zbož
ným čtenářům „Školy B. S. P.“, že nám
náš milý poutnickýchrám Páně na Chlumku
pohořel. Jest v něm zázračný obraz P.
Marie „Pomocn 6“ a jak letopisovésvědčí
mnoho zázračných událostí se zde na pří
mluvu Rodičky

Boží stalo.

——Blesk ho

zapálil. Stala se vůle Boží. Shořel vrch a
obě věže. — Byl vystaven nákladem velmi
zbožné a těžce zkoušené vdovy Marie
Maximiliany E. Hieserleové, rozené hra
běnky ze Žďáru — vedením Otců z to
varyšstva Ježíšova léta Páně 1696. —

úmyslu, z lásky k Bohu a pro Boha, aby
Boha oslavil, ten vynaleznul takové umění,
kterým, abych obrazně“ mluvila, všechno
ve zlato proměniti může, ten sebe ne
patrné věci, které vykonává, ve veliké
zásluhy před Pánem Bohem proměňuje a
činí-li takto stále, mnoho sobě dobrého
nashromáždí k onomu dni, kdež před
stoupne před nebeského Hospodáře, aby
účet vydal ze služby své. Jdi a učiň
podobně.
Varuj 's'e úmyslů nepravých, jako
pýchy, ctižádosti, samochvály, chvále a
cti lidské atd., neb ty tě o všechnu zá
sluhu oloupí.
' Malíř Rubens kdysi vyobrazil dítě
vesele se usmívající, jediným pak tahem
štětce svého proměnil dítě vesele se usmí
vající —' v. dítě plačící. Tak podobně
nepravý úmysl šmahem dobré skutky
ve zlé proměňuje.
Řid a spravuj se slovy sv. apoštola:
„At jíte nebo pijete, neb cokoliv jiného
činíte, všechno ke cti“ a chvále, Boží
čiňte.“
Čiň vše z 'lásky k Bohu a Bůh,
věčná láska, láskou odmění tobě vše, což
ke cti a chvále jeho učiníš měrou pře
hojnou zde .i tamo na věčnosti. O všem
tom ještě něco jindy.

Milost Boží budiž s Tebou!
Tvá kmotra
Josefa.

ávy.
Roku 1878 po Narození P. Marie po
hořel. Nynější obětovná patronka paní
kněžna Thurn-Taxisová sídlící v bavor
ském Řezně projevila vůli svou v ten
smysl, aby zase bylo vše zřízeno co ona
podle práva říditi má ,jako předohněm.
Kéž by pánové, na nichž záleží, vyplnili
vůli šlechetné kněžny úplně.
A ted co se stalo při tom ohni.
Když vazba byla v plameni, asi v tu
dobu, když se zázračný obraz Rodičky
Boží z kostela. vynášel, slyšelyr některé
osoby z městečka a dvou blízkých vesnic
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překrásný zpěv. — Osoby ty nebyly u ho
řícího kostela, nýbrž každá z nich od
svého obydlí na oheň se dívala. Patnácte

vým „Svatý, Svatý, Svatý“ prozpěvují. ——

Odjinud ti výborní zpěváci jistě nebyli.
Nechť slouží tato zpráva k větší cti a

hodnověrných osob dosvědčuje mi, že sly— chvále Panny Marie Pomocné na Chlumku
Š. D.
šeli dobře — a mohly by udání své pří u Luže.

sahou ztvrditi — zaznívat od kostela ho
řícího překrásný zpěv plný hlasů jemných,
jasných a vysokých ne ale mužských,

Odpověd.

jakýchž nikdy neslyšelý. ——
Zpěv trval asi 5

minut. Nápěv byl krásný, radostí naplňu
jící, ale neznámý a slovům nebylo rozuměti.
Tot.se snad nejsvětější Svátost z kostela
vynáší pravili jední, ale kde pak to tak
pěkně zpívá? pravili druzí. Jak mohou
lidé při takovém zmatku tam u kostela
na Chlumku zpívat. Jsem dychtiv zvědět,
komu, je tak do zpěvu, vždyt člověk úz '
kostí a leknutím nemůže pořádně ani slova“
vyrazit, tak pravili jiní. — A hle, kdo
to tak zpíval? Z lidí kolem ohně nikdo,
ti měli 'jiné myšlénky než na zpěv. Naši
zbožní osadníci myslí, že to byli zpěváci,
kteří neustále před trůnem Hospodino
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větší říše; měltě rozepři
císařem, bylt asi nejblíže

(Patras), kd e byl sv. apoštol Ondřej
umučen.

'

Jeden ctitel sv. Filumeny.

Milodary B. Srdce Páně.
„Proste &bude vám dáno, tlučtc
&bude vám otevřeno.“

'
\

s římským
na _moři ku

straně italské, tedy nikoliv Argos, ani snad
Sicyon; zbyly by tudíž Aegium a Patrae

' “» do bránu

..
?.
'\í,\

„„

meně a neváhejmež úvahu svou odů
vodněnou sděliti v těchto listech. Stůjž
zde úvaha taková: Otec sv. Filumeny byl
knížetem v malé říší řecké, tudíž nikoliv
v Athénách ani v Korinthu, neb to byly

423%;

%

Byli jsme vyzváni, odů

vodněnou odpověd dáti na otázku polo
ženou v č. 2. letošní „Školy“: „Kde asi
sídlel otec sv. FilumenyP“ Konejmež i na
dále ještě 9denní pobožnosti k sv. Filu

chce otc-vřítí, musí míti pravý

klíč. Co jest ále vám klíčem ku bráně
spokojeni srdce, ku bráně útulku čas—
ného i věčného
ku bráně nejsv.

Srdce Ježíšova? On, Božský náš mistr
nám jej dal: jesti! lo důvěrná, pokorná
a' vytrvalá modlitba, a jak mnozí skrze
ni dosáhli, čeho si byli přáli, píši nám:

\

Z Čech. V lednu tohoto roku předivným
způsobem zachránilo nejsvětější Srdce Páně
jistého vrchního konduktéra korešpondencí,
jenž v nebezpečenStví života při nehodě na
železnici se nalezal. Událost byla tato :
Vlak jak obyčejně, po dráze uháněl, a při
tom byl onen vrchní kon'duktér zaměstnán svou částí již po zemi se vlékl. Jako
psaním. Tu najednou ucítí silné vyhození zázrakem uletěl vlak ještě kus cesty, a
i padne k zemi a věci kolkolem jedna již byl na blízku místa nebezpečného,
„na druhou se kacejí. Pán Bůh mu dál kdežbyr jisto jistě se byl převrhl, atak
ale ještě tolik ducha přítomnosti a síly, by se stal jeho hrobem. Jsa si toho
že se vzchopil a s bídou se drže zpřímený, dobře vědom, ajsa otcem rodiny s bolestí
vzal lampu, ;otevřel okno a světlem co
si spomínal
na svoje namaháním:
drahé a zvolaleo
usilovným
» GJ“
signálem v neštěstí máchaje, volal o pomoc, .sledním
při mně-l“ -—
nebot dobře| věděl, v jakém nebezpečí se světější SrdceJežíšovostůj
nachází. Vůz korešpondenční totiž vyšinul A hle! to Božské Srdce Páně. chtělo
se z kolejí., k- la se polámala a'on přední ukázali, že nadarmo nikdo je'nevzývái
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Strojvedoucí ohlednuv se, vidí světlo,
anoť znamená volání opomoc; idal hned
písknutím parostroje znamení o neštěstí,
vlak se zastavil a vlak byl zachráněn!
Že zachráněněný vroucím díkem ulehčil
stísněnému srdci, netřeba dokládati. My
však, jeho rodina, velebíme toto nejsvě
tější Srdce Páně s vroucuostí, že nám
drahého, milovaného otce opět takřka
darovalo.
Maria, dcera zachráněného,
ve jménu celé rodiny.

Z Řcpi. Ctitelkyně Panny Marie
děkuje za troje uzdravení, a prosí aby se
to uveřejnilo ve škole P. S. Pána Ježíše.
Rovněž děkují řeh. sestry za nápadné vy
slyšení modlitby po vykonané 9tidenní
pobožnosti.

Z Blatné v Čechách. V jisté rodinné
záležitosti obrátil jsem se k Božskému
Srdci Páně a neposkvrněnému Srdci Panny
Marie konaje k těmto nejsvětějším Srdcím
devítidenní pobožnosť a. dosáhl jsem, ěeho
jsem žádal. Tímto, jak jsem byl při
slíbil, vzdávám veřejné díky Božskému
Srdci Páně a neposkvrněněmu Srdci Panny
Marie, volaje z hloubi duše své: „Budiž
poznáváno, uctěno, chváleno a milováno
povždy Božské Srdce Pána Ježíše a ne

boua slibem uveřejněním za to díků
k nejsvětějšímu Srdci P. J., a hle, v nej

poskvrněné Srdce blahosl.
Panny
Marie.“
T. K.
katecheta.

Z farnosti

Moravičanské vzdávají

dítky B. Srdci P. díky za zachránění jejich
matky od následků bolestného spadnutí a
jistí manželé za vyslyšení jejich prosby.
Z Oujezda. Dítko moje bylo u cizích
lidí a pojednou octnulo se nařknutím ve vel
kých nesnázích. I obrátila jsem se modlit
kratším čase byla jsem vyslyše'na, za to
vzdávám uejvroucnější díky přelaskavému
Srdci P. J. Také jsem vzývala nejsvětější
Srdce P. za usmíření dvou sester, u vy
sokém stáří do rozepři přišlých, jejichž
úmysl byl soudně se porovnati, a i v této
důvěře nebyla jsem zahanbena. B. Srdce
P. Ježíše odstranilo všecky tyto, mnoho
mrzutosti působící nesvornosti. Věčné
díky vzdávány budte nejsvětějšímu Srdci

Páně.

Fr. J.

(Pokračování)

Zajmy Krista Pana v různých zemích.
llakousko.

Dne 24. b. m. slaví dobrodince k oslavení těch míst, kde se

naši vznešení císařští manželé pětadvaceti
letou památku svých oddavek. Po všechné
říši Rakouské konají se veliké přípravy
k důstojnému oslavení toho památného
dne. I očekáváme, že zvlášť katoličtí
poddaní v ten den svou lojalnosť a lásku
projeví k apoštolským Veličenstvům a Boha
prositi budou, aby Je dlouhá leta k blahu-'
všech národů říše Rakouské zachovati
ráčil. Jsouť zajisté naši vznešení císařští
manželé jediní z panujících rodin, jenž
se rozhodně hlásí k církvi katolické a
zájmy její všemožně podporují. — Zají
mavo jest, že i v Palestině tato stříbrná
svatba oslavena bude. Chovajíť křesťané
sv. Země v živé paměti rok 1869, kdy
císař náš jakožto král Jerusalemský
byl navštívil ta místa svatá, kde Pán
Ježíš byl narozen, působil, trpěl a umřel.
U vděčné paměti mají Jerusalemští kře
sťané i to, že jim dal vystavěti v. jejich
hlavním chrámě skvostný oltář a v Na
zaretě dává nyní zříditi v tamnějším
zvětšeném chrámu Páně nový mramorový
oltář. Kristus Pán čas od času vzbuzuje

narodil a zemřel.
V delegaci, která minulý měsíc v Pešti
se odbývala, přijaty většinou hlasu všechny
výlohy na obsazení Bosny a Hercegoviny.
Liberalové všemožně se přiěinili, aby při—

jetí to zamezili. Známť jest dobře jejich
úmysl protislovanský a protikřesťanský.
Raději by viděli, aby ubozí Bosňané a
Hercegovinští opět uvedeni byli pod jho
sveřepých Turků.
Než Kristus Pán,
který dlouho dopouštěl utýrání křesťanů
v těchto zemích, na zmar přivedl snahy
liberalů a křesťanský lid rakouský mile
rád oželí těch 140 milionů jichž se užilo
k osvobození křesťanů na jihu, raděj nežli
těch 100 milionů, které stát vynaložil na
podporu tak zvaných zkrachovaných
zakladatelů po roku 1872.
Petice dělníků s 35.131 podpisy, ob
sahující žádosť o—veškeré právo hlasování,

kterou demokrat Dr. Kronavetter na říšské
radě 20. února podal, jest patrným dů
kazem, že i u nás v Rakousku socialni
demokracie se hýbá. V naší říši stává již
260 spolku socialnich a sice 260 v Ra

“
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kousku a 54 v Uhersku. Socialistických
listů mají 21, z nichž 17 v naší polovici
říše se vydává. Z těch je 8 v německé,
6 v české, 1 v polské, l v italianskě a
1 v maloruské řeči psáno. Učel těch
listů jest i u nás rozšířiti tendence socia
listické. A průmyslníci, jenž spůsobem
_beznáboženským proti dělníkům si počínají,
pracují nevědomky socialistickým snahám
do ruky. Socialní demokracie nebezpečnou
se stane Rakousku, bude-li se pokračovati.
ve svádění dělníků k pohrdání náboženství
— budsi přidržováním jich k nedělní
práci, budsi protináboženským podrýváním
v slově i v písmě: nebot kdo Bohem a
zákonem jeho pohrdá, nebude respektovati
žádné pozemské auktority. Socialni demo
kracii částečně také zaviňuje život továr
nický. Pokud pracovali lidé doma v kruhu
své rodiny neb u blízkého souseda —
panovala spořivost, počestnost domácí a
skromnost; nyní ale pospolitý život v to
várnách vede k poznání rozličných potřeb
—' k uspokojování probuzených žádosti
— k hýření atd. Když pak příjmy ne
postačují, nastane nespokojenost s osudem
a řevnivost na majetníky. _Zde„principiis
obsta!“ zde třeba přihlížeti k tomu, aby
průmyslníci dbali především na Boha,
mravnost v dílnách, spořivost dělnictva.
Jen tímto spůsobem- lze zabezpečiti pokoj
a bezpečnost majetku.
Policejní president rytíř z Marxu dal
dne 11. t. m. všem policejním komisarům
Vídeňským instrukci, v níž poukazuje na
nesvědomité řádění lichvařů a nařizuje,
aby bezohlednou přísnosti proti nim za
kročili. K těmto krokům zdá se, že
vedla ryt. z Marxu sebevražda ředitele
ceutrální kasy státních dluhů, jenž několik
hodin před smrtí byl oznámil policii jmena
lichvařů, jimž padl za obět. Nyní teprv
se otvírají orgánům. vládním oči nad tím
zlem, jež způsobilo zrušení zákonu o lichvě,
a jest na čase, aby občanským záložnám
vláda všemožně přála rozkvět a uvolňo
vala, by mohly laciněji poskytovati peníze
potřebným. — I zde vidno, že návrat
k zásadám Kristovým jedině pomoci může
a kdo se jich držeti nechce, mocí zákona
at se k nim donucuje. Smutný zjev
lichvařství za. naší doby bude míti co nej
dříve za následek vítězství pravdy kře
stanské: „Miluj bližního jako sebe sama.“

vatelů tamních, najednou se ztratil, bylo
zděšení nesmírné, », tu v hrozící nouzi
nalezli mnozí i takoví chrám Páně, kteří
jindy o něj nikdy nezavadili, leč nestoud
ným svým jazykem; nouze naučila Tepli
čany se modliti. I byli vyslyšení, nebot dne
3. března dokopali se šťastně v šachtě
hloubí 13 metrů teplého zřídla. Díky
budtež za to Hospodinu, nechat ale to
hrozící a nyní štastně odvrácené nebez
pečí jest výstrahou, bychom ani ve štěstí
nezapomínali na Pána Boha._ f*- Jiné,
daleko hroznější neštěstí zastihlo město

Segedin
v Uhrách: rozvodněná řeka
Tisa protrhla ochrannéhráze a zatopila
celé, na 80.000 obyvatelů čítající neštastné
“město. Domy, nazvíce z bláta udělané. jsou
odplaveny, jiné se sřítily a vedle velkých
zásob obylí a vína atd., padlo mnoho set
lidských životů za oběť.; — samy úřaduí
listy vypravují o 1900 vylovených lid

ských mrtvolách! Křesťanská láska má
opět příležitost neštastníkům ku pomoci
přispěti. Mezi jinými dobrodinci dar o val
sv. Otec Lev XIII.- hned, jakmile o
pohromě uslyšel, neštastníkům 5000 franků.
Jestit to zajisté na něho značný dar a
důkaz jeho v pravdě otcovského srdce ke
všem národům. O všechno téměř jsa
oloupen a odkázán na almužny svých
věrných dítek, pamatuje přecena ubohé Se
gedinské, sdílí s nimi poslední sousto chleba.
Velice potěšila nás zpráva 0 schůzi
katol. studentů na universitě ve Vídni,
v lednu b. r. odbývané. Členů a hostí
bylo veliké množství. Předseda Ludvík
Bureš, studující práva., zahájil schůzi
krátkou řečí, po níž zavzněla píseň o sv.
Otci a císařská. Student práva Otto Vagner,
oslovil potom latinsky profesory theologie,
"jejichž jménem Dr. Zschocke, c. k. pro

fesor, děkoval. Na to měl právník Jag
Vagnerslavnou řeč,' v nížto vylíčil smutný
stav vysokých škol moderních a odvozoval
z něho nutnost spolků katolických mezi
studentstvem. Po něm mluvil Dr. Kalten
bóck. Dovozoval, jak třeba jest, aby za
naší nákazy "materialistické byly snahy
studentstva idealni a založené na. vědě
a- věrnosti. Došly telegramy studujících
z Čech, Mnichova, Innomostí, Berlína,
Lipska, Tůbing. —
kéž by i jinde
katoličtí studující takto si pěčínali! Přef
svědčili by se brzo, že jen pravý katolík
Když v Teplicích“ pramen léčivé může býti pravým učencem a prospěšný-m"
vody, zároveň pramen jediné výživy oby údem státu, obce, rodiny.
' ' '
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Rusko.

Sotva utichl boj na Bal

káně, který připravil Rusku veliké svízele,
již nový začíná a sice uvnitř země. Ten
kráte jsou to bezbožci, kteří připravují
válku říši. — Tak zvaní nihilisté roz—
prostírají se v zemi a hrozí záhubou všeho
pořádku. Tajné vraždy vznešených osob jsou

tam na denním pořádku. Církev ruská
není s to vyvinouti výdatnou sílu naproti
těmto bezbožcům. Tak se nám zdá, že
ve všech státech, kde odtržení od církve
římské se v zásadě provedlo a provádí—
vše kysá — a Kristus Pán zdá zde při—
pravovati půdu pro vítězství katolické církve.

___—___
V měsíci dubnu

(Pokračování)

modleme se

za zdar milostivého léta.
ozsáhlosť veliká spoluúdů našeho spolku B. S. P. nás obyčejně nutí již dříve
„' 1+ustanoviti všeobecný úmysl modlitby pro ten který měsíc. Prohlásí-li mezi tím
>“ hlava církve svaté nějaké důležité ustanovení, jako se nyní stalo ohledem na
milostivě léto, musíme to na příští dobu ponechati. Avšak na štěstí mají naši
spoluúdové z většího dílu jiných příležitostí obeznámiti se s úmysly sv. Otce.
Předchůdcové Lva XIII. hlásali v jiných dobách a za jiných okolností tažení
křižácká, vyzývajíce věřící ku osvobození svatých míst v zaslíbené zemi, kde Spasitel
učil a trpěl pro vykoupení pokolení lidského, ve které však nevěřící, ctitelé proroka
Mahomeda, vládnoucími se stali, utiskujíce všelijakým spůsobem křesťany a bránice
jim modliti se na posvátných troskách měst pobořených.
V oné době hlásal poustevník Petr Amienský celé křesťanské Evropě ohnivým
slovem neštěstí země svaté, vyzývaje křesťany k osvobození jejímu z drápů Islamu.
v té době to bylo, kde hlava církve, papež Urban II. shromáždil v Klermontě velmi
hojné zástupy křesťanů všech stavů za příčinou tažení křižáckého a slíbil každému,
jenž se vřaditi dal mezi bojovníky, odpuštění hříchů spáchaných. Výsledek toho byl
ohromný; země svatá,- Jerusalem a jiná pošvátná místa“ osvobozena byla zbraní
křižákův od jha musulmanského.
'
Podobně vyzývá nás Lev XIII. ku tažení křižáckému, ale nikoliv ve zbrani
hmotné, nýbrž ve zbrani modlitby,
ve zbrani ducha křesťanského, a nikoliv proti
přívržencům Mahomedovým, nýbrž proti bezbožným. nepřátelům církve křesťanské,
v naší společnosti se nalezajícím a uprostřed lidu katolického říši nevěry a bezbožnosti
utvořivším, volá sv. Otec a slibuje podobné odměny jak druhdy Urban II., seřaduje
šiky svých věrných přívrženců k boji proti nepřátelům, kteří horší- jsou nežli
Mohamedáni za časů Urbana II. a poustevníka Petra byli.' Neboť tito měli povždy
ve veliké úctě Ježíše Krista, ctili jeho sv. Matku nepoškvrněnou Pannu Marii a ne—
popírali nikdy jsoucnosť jediného Boha. Nepřátelé křesťanství novověcí však snaží
se převrhnouti a zničiti každé positivní náboženství a udusiti v srdci lidském víru
všelikou. V očích jejich není Kristus Pán ničím než pouhým člověkem, ba to
i záhadným, Panna Maria obyčejnou ženou, Bůh jest jim pouhé jméno, nebo a_peklo
pouhé předsudky zpozdilých lidí, čili bájkou vymyšlenou od ziskuchtivých kněží a
vládychtivých panovníků s těmito se spojivších, duše a nesmrtelnost její zovou pře
ludem, ctnosť a tresty za spáchané hříchy platí u nich za léčku a pasť na hlupáky.
Člověk dle nich se rovná každé jiné němé tváři, zvířeti, jehož tělo po smrti shnije
a v jiné látky hmotné se obrátí, jako u každého jiného stvoření pozemského. Hlavní
zásadou těchto nových proroků a spasitelů nové společnosti lidské-jest: „užívej člověče
světa a jeho radostí, dokavád jsi, chápej se příležitosti k užívání, jak a kde se ti
namítne, po smrti žádných radostí ani žalostí.“
V takovémto stavu společnosti“ a za takových smutných okolností, nemá—li
pak sv. Otec veškeré příčiny, vyzývati věrné pravověřící k boji a k tažení křižáckému
proti nepříteli právě podotknutému? On to také činí slovy výmluvnými a otvírá
bohaté poklady své svrchovanosti co náměstek Ježíše Krista ve spůsobu rozličných
výhod milostivého léta a plnomocných odpustků z něho _pro pravověřící katolíky
plynoucích. Na nás tedy záleží, státi se účastnými darů a milostí mu slíbených.

KVĚTEN.

Ročník XIII.

Číslo 5.

v kVětnu přeDnášejMo

pobožnostÍ kráLoVně nebeskýCh řÍšÍ!
vav
vavv.
Královně nebes.
V pokoji, kde chořeo sklíčený
Leže převeliká muka cítí.
Tělesně jest celý zničený.

Ve své trýzni ledva oddechuje;
Povzdechy si k Bohu ulevuje.
Mnohou pravdu chořec rozvažuje:
Tak, že Bůh. vše vady trestává;
Opět pak si výrok představuje:
Koho miluje Bůh, kárává.
Muka Páně k mysli též si béře,
Kříž že k nebi otevírá dvéře. '

Bolestná též napadla mu Matka,
Se Synem svým co vše trpěla.
Zpomínka ta bolná a přec sladká
Hluboce mu v duši utkvěla.
V tom se oči jeho pozdvihují,
Radosti se zvláštní rozjasňují.
A co vidí? Obraz Matky Boží,
Jenž jest nade ložem pověšen;
A an na něj zírá, útěcha se množí,

Celý jestit v srdci potěšen.
A tu úpěnlivě Matku prosí,
Až mu horká slza oko rosí:
„Královno ty mocná na nebesku,
Nekonečná jest tvá dobrota!
Pomoz, máti, v úzkosti a. stezku,
Veliká, ach, jest má nuzota!
ó kéž s církví Alleluja hudu!
Co živ za to povděčen ti budu.“

Minul den a minul opět nový;
——Bol
se jeden

družil

]: druhému.

Byl to v pravdě týden pašijový;
Špatná čáka ke dni slavnému.
Právě bolů pln byl velký pátek,
A již přes den velkonoční svátek.
Aj tu nastává hod slavný Boží —
Chořec divně v nitru utišen;
Radost se-mu v srdci jesjen množí,
Cítí, že jest s prosbou vyslyšen.
U oltáře děkuje Mát vzývá,

S církví Alleluja tiše

zpívá!
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lubileum sv. lana Nepomuckého.
(Pastýřský list J. Emi'n. kardinála, nejdůst. knížete-arcibiskupa Pražského)

ezi různými jubileý, které naše vlast s ostatními národý slavi, vyniká

zajisté toto letoší, jež s naší vlasti
sv. Jana z Nepomuku.

slaví všichni

ctitelé

Jestitto 1501eté jubileum svatořečení tohoto patrona

naší vlasti, patrona cti a zastance v záležitostech nej
choulostivějšícb.
Zajimave, jak tento radostný čas oznamuje jsvým diecésanům J. E.,
kardinal, nejdůstojnější arcibiskup Pražský, Bedřich, kníže ze Švarcenberků.
Pravít mezi jiným:

&&ytninae
&&Wm

Když před 150 letyr “2
—-—v
roce 1729— svato- s

řečení toto se událo,'E
tehdy širé naše Čechy *
jasajíce plesaly; nebo'G
každé srdce české cítilo, *
kterak jest svatořečením '$ _
tímto samo též vysoce * 7

? svatořečením Jana Ne
B'pomuckého; ted ale na
, D'byli o nich přesíědčení
\ 3'vlastního všickni, jasně

š'vidouce svýma
* —_* což

se

dělo

po

očima,
50,

a

- Š'100 rokův.

' 9'
Od stoletého jubilea,
%které zajisté mnozí z nás

poctěno. Světec, vet
pražském velechrámu €

a za mladých let také sla
, %vili,minuloopět50rokův.
' _eA tu na. jisto učiním,
a čeho si všichni zbožní
pouze“domací jeho ctitelé .Sj ;
po tichu zbožně se mo— w w ":= w YPWÍWWWWWW obyvatelé české země
dlívali a hledavali útěchu, stal se slavným a srdečně žádají, nedopustím—li, aby ovšem'i
zveleben jest po veškerém světě. Pravý syn toto nové 150letě jubileum pominula bez
naší vlasti anarodu našeho učiněnjest ochran . důstojného oslavení. Avšak mezi nynějším
odpočívající, na jehožur
hrobě ode tří set rokůvrq .

l

cem všech soužených, ovšemi v dalekých jubileem naším a předešlýmimá'býti tehdáž
krajinách, a se svatou radostí vídáno na učiněn rozdíl ten, že je s obzvláštní slávou
sta tisíc pobožných poutníkův, rok po roce konatz' budem u kolébky a na hroběsv. Jana
přicházejících do naší země a svatyně. Ano, -—u kolébkyjeho: ve městěNepomuku a na
více ještě než toto: sv. Církev sama ve ; hrobějeho: ve pražském chrámu. Bohdejž,
známé modlitbě sváteční honosila se hlasitě by hodně mnohým věrným křesťanům v mém
arcibiskupství bylomožné,osobněpřijíti k této
novou způsobou koruny mučedlne'cke'
, koruny
sv. pečeti zpovědní, którouž Bůh milovanou veliké a tak řídké slavnosti bud na jedno
'svojt chat ráčil ozdobiti : — a Církev za anebo na druhé jmenované místo. Avšak
novou tuto ozdobu děkovala naší vlasti. každého a vše společně, kdož nebudou moci
Takovou měrou možné si ovšem vy tak učiniti, vyzývám dnes, aby aspoň v duchu
světliti" obecné plesaní při onom svatořečení. vykonálz' svoji pouť —'kc kolébce a k hrobu
Avšak plesání toto bylo takořkapřevýšeno sv. Jana,. Na. dvou těchto místech blaho
slavených milostí mate zajisté živěji než
radostí a jásotem,kdyžseprvápadesátiletá,
pozdějipak i stoletápamátka slavila. Prvé kdekoli a kdykoli poznati dvě svaté pravdy,
zajisté pou-ze tušeno slaVu a milosti, kte na něž se právě za našich časův tak mnoho
rých se vlasti a národu našemu dostalo zapomíná.
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I, Ukolébky sv. Jana máte poznati:
„Mládí náleží .Pánu“.
II. U hrobu sv. Jana máte poznatt:
„ Všeliké vaše usilování a konání, vaše
utrpení a soužení náleží Pánu-“.
I.
1. Ukolébkysv Jana poznejte: „Mládí

z nmličkých těchto, jež věří ve mne, lépe

pak sebe menší dítko, jak tuší cenu prvotinné'
oběti; první květinu, kterou nalezlo, klade
do klína milované matky. Vizte zahradníka,
jak si umí vážiti prvé svojí květiny,
prvého ovoce; onat byla předmětem prvé
jeho péče, jeho na nejvýš bedlivého opa
trování, jeho prvé jarní radosti, a proto váží
si jí cenou desaterou i stonásobnou. A tož
chápete-li, proč Bůh Hospodin odlidu svého
vyvoleného žádal oběti prvotin? Nebyla-li
oběť tato nejlepším a nejmilejším darem
člověka? Nebyla-li bez tohoto daru každá
jiná obět spíše zlehčením a urážkou Boha?—
Čím jest prvá květina, čím jest prvo
tina úrody v oboru zevnější přírody, tím
jest doba mládí v oboru lidského života.
Tvůrce přírody vyvolil si tam prvotiny úrody
za oběť.nejmilejší; tvůrce života lidského
nemůže tu žádati oběti chatrnější, než obět
prvotin doby mladosti. Kdožkoli chce teprvé
dny své staroby obětovati Bohu, člověk ta.
kový obětuje toliko, což mu zbylo po obě
tování, kterým sloužil světu a hříchu. Jak
nejistou jest obět taková i kterak jest cha—
trná proti oběti mládí! -— Mládí náleží

bylo by. mu,—,kdyby

Hospodinu!

náleží Pánu/“. Vizte to na příkladě sv. Jana,
kterýž tam od zbožných rodičův byl vy
prošen, narozen alodchován pro Boha —
který tam již co útlé pachole žil toliko Bohu,
a prospíval ne toliko věkem, nébrž i milostí

před Bohem. Mládíjeho náleželo Pánu; a
rovněž tak z' mládí Vaše náleží Pánu.
2. Připomeňte pak si krásný onen pří
běh, když Ježíš Kristus, věčný syn Boha
Otce, dítky volal k sobě a je prohlásil za
obzvláštní své miláčky a chráněnce. „Nechte
maličkých přtjtti ke mně“ — tak vece.
„Nechte malíčlcých přijíti ke mně a ne

braňte jim, nebo takých jest království
nebeská“ (Mat. XIX. l4.) „Kdožkolz'jedno
z maličkých přz'jme ve jménu mém, mne

přijímá;

kdožkoli by ale pohoršil jedno
žernov

zavěšen

mu

byl na hrdlo jeho a on potopen do hlu—
biny mořské. Nebo pravím vám: andělé
jich v nebesžch vždycky vidí tvář Otce
mého, kterýž jest v nebesích.“ (Mat. V. 6.)
Andělé jich — tak chtěl Pán říci — stojí
před Bohem — netoliko na ochranu těchto
dítek, nýbrž i proto, aby každou zásluhu
o tyto maličké zaznamenali do knihy života
— zaznamenali každou vinu do knihy

Božího hněvu. Mládí náleží Pánu!
Znáte zajisté z Písma svatého, jakou
obzvláštní cenu před obličejem Božím. měli
ve starém zákoně prvotiny. Abel obětoval
prvotiny své úrody, a obět' jeho líbila se
Hospodinu, kdežto Kain přinesl toliko jiné

dary, kteréž se nezalíbily Pánu. Prorokem
Mojžíšem vydal Bůh zřejmýrozkaz prvotiny
obětovatt Hospodinu, prvotiny všech plodin,
prvotiny všeho stáda, nýbrž i prvotiny
prvorozence ve všech jednotlivých rodi
nách. Proč ale právě tyto prvotiny? Vizte

Ano, právě tato oběťprvotin má před
obličejem Božím cenu nad míru vysokou.
Mládí jest dobounevinnosti. Chrám Ducha
svatého jest dosud neposkvrněný. Mladé
srdce není dosud porušeno. Náruživosti zlé
dosud se neprobudily. Zlé příklady dosud
svatyně nezohavily. Navyklosti zlé posud
nevešly do něho. Jasně a čistě hoří v něm
na obětném oltáři Svatý plamen lásky Boží.
Líbezně vane z něho kadidlo modlitby.
Pokoj, radost, blaženost přebývá v něm.
Pokud tedy může Bůh žádati oběť nějakou
z oboru lidského života, co jiného může to
býti leč čistá, neporušená

oběť doby mla—

dosti? — Proto mládí náleží Hospodina!
Ale za příčinou jiného ještě, nového
zvláštního práva mládí náleží Pánu. Což
koli činí mladé srdce tak vzácným před
obličejem Božím, vše to jest použe' dílem
Božské milostí. Milost Boží zajisté srdce „to
netoliko stvořila, nýbrž i od všeliké viny
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dědičné na čisto obmyla v koupeli křtu požádá z rukou Vašich. Kéž byste pak
svatého, silou a zmužilostí ozbrojila je jednou před soudnou stolicí Boží mohli
v svatém biřmování, nebeským pokrmem říci: „Pane, zde jsou. všecky,jež jsi nám
a'nápojem opatřila je v _Svátosti oltářní.  dal; naši vinou nezabynala niža'dná
Bůh to srdce obklíčil nebeskými strážci, .? těchto duši.“
On srdce to připoutal k Sobě vazbami
Mláď náleži Hospodina! — Ú slyšte“
lásky otcovské.
to všickni, kdožkoli vedete a řídíte vyučo
Protož mladé srdce náleži Hospodina vání a výchovu_mládeže a jakovýmkoli
a bylo by to bezoýmlaonoa svatokrádežz', způsobem v ní působíte. Tady není žádného
kdyby takové srdce odtržena bylo od Pána. pole bez pána, pole, na němž by po libosti
Mládí konečně náleží Hospodinu za lze bylo dělati zkoušky; — toto pole ná
jistou poslední příčinou. Mláď jest nadějí leží Pána ,-— tady má růsti toliko čistá
budoucnosti ——
netoliko před našima očima,
pšenice, a vše, cožnení čistou pšenici, jest
nébrž také před obličejem Božím. Mlád-jest
koukol, jenž svým časem uvržen bude do
semenem v rukou Páně, kteréž chce roz ohně; kdož seje koukol, jest nepřítelem
síti do planých a pustých polí této země. hospodáře nebeského (Mat. XIII. 24—20.)
Ona jest zástupem apoštolův, kteréž chce a nepřátelé takoví propadli říši věčných
Pán svým časem rozeslati, aby obrátili svět. temností, kdež bude pláč a skřípění zubův.
Ona jest Mu vyvoleným nástrojem k rozši (Mat. VIII. 41.) Běda, přeběda každému,
řování blaha i požehnání mezi všemi ná kdož smí aneb pomáhá oblíbenou zahradu
rody. A tož běda pakli símě, nástroj, zástup _ Boží proměňovati v poušti, naplněnou kou
budoucích apoštolův sami se odcizují službě kolem a býlím! Kdo medle chtěl by již
Boží, běda, přeběda, navodí-li je lidská tady na zemi nésti strašné odpovídání,
když zanedbanou a svedenou mládeží vzrůstá
zloba, aby sloužili proti Bohu!
divoké hejno, které pvým časem všecku
_Tak mládi náleži Hospodina!
víru a pobožnosť, všeliký mrav a všelikou
3. O slyš hlas tento, milovaná mládí
ctnost, všechen řád a všecku spravedlnost
naší vlasti! Neodcizuj se srdci nebeského
nohama šlape, a tudy všecko, blaho ro
Otce, kterýž tě stvořil, abys sloužila Jemu.
diny, obce, státu a lidstva zahrabává ve
Neodcizuj se srdci Syna Božího, kterýž tě
zřícenináčh. Ano, takovym, věru, bylo by,
krví Svou vykoupil a s obzvláštní milostí
jak dí Pán J ežíš, mnohem lépe, kdyby jim
a láskou přivinul k Srdci svému. Neodcizuj
žernov zavěšen byl na, hrdlo a oni potopeni
se srdci Ducha svatého, jenž tě zázračně
byli do hlubiny mořské. (Mat. XVIII. G.)
posvětil a ozdobil plnosti svých milostí. ó
Mláď náleži Hospodina! — Toť ta
mládí milá, slituj se nad nešťastným světem,
veliká pravda, již u kolébky sv. Jana
který nemůže býti Zachován leč toliko mlá
deží bohabojnou. Slituj se nad svou vlastí, máme. uvažovati.
jež blaha i zdaru nemůže senadíti leč od
Po mládí následuje tak řečený život
bnhabojné mládeže. Slituj se nad svými skutečný se svým usilováním a působením,
rodiči, kteří toliko na bohabojných dítkách se svým trápením a soužením. S té strany
mohou se radosti dočkati. Slituj se sama výšiny, kterouž se od sebe dělí dvě polo
nad sebou ; nebot odtržená, odpadlá od Boha viny života, byla námi kazatelnou kolébka
zahyneš v životě časném ina věčnosti.
sv. Jana — na druhé protější strany té
Mlád' náleži Hospodina! O křestanští výše jest hrob našeho svatého. Naučení,
rodičové, pravdu tu vštipte si na vždy do kteréž Vám tady zaznívá v ústrety, zní:
l

l

l

!

srdcí. Vaše dítky jsou toliko svěřené sboží,_ „ Vaše usilování o konání, Vaše trápení
a, souženi náleží Hospodina !“
svěřené Vám od Boha, který je zase jednou
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II.

nejvyšším zákonem tvorstva — Boha Hospo—

1. Hrob sv. Jana ve chrámu Páně na
hradě pražském není hrobem jako jiné
hroby. Jiné hroby jsou temné jámy a smutné
kopečky snad pokryté květinami — ale na

dina svého se báti a Jemu samému slou
žiti budeš (Deut. VI. 13.). Jakým to právem
směli bychom tedy Bohu, Pánu svému
odcizovati a byt jenom jediný krok našeho
obcování, jediný tepot' našeho srdce?
Tato země není opravdovou naší otči
nou-, nebot víme, jak Pán sám nás ubez
pečuje apoštolem, že bude-li stánek náš
pozemský tohoto přebývání zbořen, máme
dům u Boha„příbýtek nikoli rukou udělaný,

těchto kopeěcích bědují osiřelé dítky, naří
kají opuštění manželé a přátelé. Vše jinak
vypadá. to tady.

Zde odpočívá zesnulý ve

stříbrné rakvi, obklíčen drahocennými sku
pinami andělův, lampy i svíce u velikém
množství rozlévají vůkol oslňující záři. Zde
nenalézáte žádného smutku, žádných slzí;
radostné písně zaznívají tu tisícerými ústy
a- rozléhají se odtud do šíře a délky až do
nejzazších dolin krásné naší země české.
Miliony hrobův jiných čas urovnal a ode
vzdal nepaměti; pomníky z kovu a kamene,
jimiž slovútní mužové měli býti zvěčněni,
v prach se rozpadly a jména hrdin jich za
šla s nimi; onen hrob sv.-Janský vzdoroval
“ale tolika věkům, a vzácný jeho pomník
bude slávu hrdiny svého zvěstovati budoucím
stoletím.

dům věčný v nebesích. (Kor.

V. l.)

——

Země tato jest pouze zahradou, ve které
nás ruka Boží sadila, bychom zkvetli a do
zráli pro věčný ráj. (Gen. II. 8.) Země jest
rolí a vinici, kterouž máme vzdělávati ve
službě Boží, abychom jednou radostnou žeň
míti mohli v nebesích. (Mat. XIII. 24. .
Mark. XII. I.) Ona jest bojiště, na kterémž
bojujíce, jako bojovníci Boží, dobýti máme
nebeské koruny vítězné. (Job VII. l.) Ona
je cestou poutníkův, kterouž se dítky Boží
ubírají do věčné svojí otěiny. (Isai. XXX. 21.)
3. Protož tedy usilování Vaše nebudiž
zahrabáno do prachu této země. — Spasitel

Jestit to právě hrob svatého, který
všecko usilování a konání své obětoval Bohu
a jejž nyní za to Bůh sám oslavil. Jest to sám volá. k Vám: „Neskládejte sobě pokla—
hrob mučeníka, který s radostí všecky bo dův na zemi, kdežto rez a mol kazí, a kdež
lesti nýbrž i přeukrutnou smrť pro Boha zlodějivykopávají a kradoufí (Mat.Vl. 19.)
podstoupil, a jejž nyní Bůh ozdobil nepomi Nebýveime marně chvály žádostivi, jedni
jitelnou korunou nebeskou. Tady vyplněno druhých popouzejíee a jedni druhým závi—
jest slovo prorokovo: „Hrob jeho bude díce (Gal. V. 26.). Jakožto synovéposlušní
slavnýf'. (Isai. X1. 10.) Od věkův bývá hrob již nikoli vedle žádosti těla se zpravujte,
ten obklíčen nábožnými ctiteli. Od věkův nýbrž podle Ney'světějšího, který Vás povo
stal se zázračným místem milostí. Od věkův lal, abyste rovněž i vy svatí byli ve svém
již povzbuzovány a rozníceny tam bývají duše obcování (1 Petr I. 14—16..)'. Všecko usi
horlivé, aby kráčely po šlepějích svatého. lování Vaše náleží Pánu. — Při všem, což
2. A toto poslední jest právě druhým koli myslíte, chcete a před se béřete, bu
napomenutím, kterým za času tohoto diž heslem Vaším: K nebesům!
A rovněž tak náležej také konání Vaše
milostiplného 'volám- k Vám. Jet to
napomenutí na hrobě sv. Jana:
Hospodina. Působení a konání lidí na zemi
I Vaše usilování a konání, Vaše trá
jsou ovšem velice rozmanitá. Na této zemi
pení a soužení náleží Pánu!
jest jakési hospodářství, v kterém jsou děl
_ Bůh Hospodin zajisté dal nám všem, níci tak mnozí. Tady pracují sílami ducha,
že jsme .— a On _ústy proroka Svého volá onde způsobilostí rukou, — tady pracují
k nám všem.: Každého stvořil jsem; na .motykou, onde nástroji umění a řemesel—
oslavu Svou, způsobil a učinil jsem jej. zde cedí pot svůj v tichém domě, onde má
(Isai. XLIII. 7.) A proto jest to prvým a chají zbraní v krvavé bitvě. Avšak tady
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nikde není přednosti a nikde obzvláštní „ Otci-.J et to láska onano, jež obětuje všecko,
přízně; nebo všickni zajisté vězte, a k srdci láska, o kteréž ubezpečoval sám Spasitel:
připustte, že hospodářem jest sám Bůh a „ Většího milování nemá žádný nad to,
že všickni slouží pouze tomu-tohospodáři. by život svůj položil za přátele svě'f. (J an
Všeckopro Boha! S touto myšlenkou po ; XV. 13.) Nemůžete-li již krvavé muky
čínají své dílo denní. Všecko s Bohem! — sdíleti s mučeníký, tož v bolestech posled
S touto myšlenkou nosí břemeno a lopocení ního boje svého sdílejte aspoň 5 oněmi
dne. Vše na oslavu Boží! S touto myšlén mučeníky nepohnutou víru v Boha, Jemuž
kou zavírají oči ku krátkému odpočinutí. jste za. živa. sloužiti, statečnou naději
Takovou měrou ale všecky krůpěje potu, v život věčný, jenž jest Vám zaslíben —
které vycedí, promění se v perly nebeské, Š a lásku obětující všecko, ježto s radostí se
každá vezdejší práce stane se věčnou zá odlučuje ode všeho pozemského a se srdcem
sluhou. Takovým způsobem náležej a patří
nerozděleným klesá v náručí věčného Otce.
všecka konání Vaše Hospodina.
Poté bude jednou o Vás pověděno:„Vzácná
Také trápení a soužení Vaše náležej předobličejemPáně jest smrtspravcdlivýchff
Pánu. V ohromném hospodářství Božím (Žalm CVX. IE).)
“

musí býti také starosta žalost srdce, bolest
a neštěstí. Tato utrpení na zemijsou zajisté

Z ti v ě r k a.

A tu při konci napadá mi ještě jistá
starost. Moje dnešní slova poskytují snad
velmi mnohému málo potěchy. Míním ta
kové n-eštastníky, kteří až dosavad míjeli
se s pravou cestou svého života. Než i tyto
ubohé volám při konci k hrobu sv. Jana.
Tam leží mučeník tajemství svaté zpovědi.
Z hrobu svého On k Vám volá dnes:
_„ Užijte pak zázračného prostředku milosti,
pro jehož svatostjsem sámpodstoupil muky

léky, kterými nebeský hospodář hojí ránj7
předešlých hříchův & ctnostná srdce činí
čistějšími a silnějšími. Onat jsou zkušením
lásky, kterou hospodář zkoumá věrnost
Svojich, aby je, pak bohatěji mohl odmě
niti. Onat jsou nejužším spojením s "Bož
ským nosítelem'kříže; nebot On sám volá

k Vám; „Chce-li kdo za mnou přijíti,
zapři se sám, vezmi kříž svůj a ná
sleduj mne.“ (Luk. IX., 23.) „A kdož

nejhroznčjší

a=-._smrt'' nejstrašněj'ší.

Tam

v tiché zpovědnici, kteroužjsem posvětil krví
učeníkem“. (Luk. XIV. 27.)
svou,kýne Vám věčnýSlitovník: „Pojďte ke
Posléze musí také Vaše smrt býti —— mně, vý všickni, kteří pracujete a obtíženi
býti umíráním na věrně službě Boží. Jako jste ; ját Vás občerstvím. (Mat. XI. 28')
život, tak i smrt Vaše náležej, patří Pánu ! A budou-li hříchověVaši jako šarlat, jako
V této příčině zdá se nám snad sv. j sníh zbíleni budou; a budou-li červenijako
Jan býtivzorem téměřnedostižitelným; nebo červec, jako vlna bílí budou. ([sai. I. 18.)
Teď čas milosti! Dnes uslyšíte-li tento
smrt jeho byla smrtí mučeníka. Ale co jest
to, čím stává se smrt mučeníka vzácnou hlas, nezatvrzujte srdcí svých. (Žalm CIV. B.)
A pak posléze ——
tam na věrných ná
před obličejem Božím? Jet to pevná,
' skalnatá víra, jež se nedá oviklati mukami sledovnících sv. J ana, tu na upřímných ka
a trápením. Jet to radostná naděje, jež . jicnících naplní se slovosv. evangelisty J ana:
očima v sloup obrácenýma nebesavidí ote- i Blahoslavení všickni, kdožumírají v Pánu.
vřena. i plesajíc v ústrety jásá věčnému (Zjev. XIV. 13.) Amen.
nenese kříže sve'ho:

nemůže

býti mým

[
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Sv. Benedikt duchem všech slavných arcioteů naplněný.
etoliko sv. Řehoř, životopisec našeho sv. Otce Benedikta učinil ten
znamenitý výrok že :„sv. Benedikt byl duchem všech spravedlivých
(starého zákona) naplněn,“ nýbrž i breviář (modlitby kněžské) vychva
luje našeho sv. Otce praví, že Abrahamovi, Isákovi, Mojžíšovi podoben byl,
ano je i předstihbcnostmi svými. Chvalozpěv ten zní takto:
Povznesla M o j ž í š e tichého dobrota,
Slavného A brama*) zdobilo potomstvo,
I s á k a nevěsty **) krása a vážného
otce zkouška; ***)
Avšak zde ctností množstvím zdobený

Slavnějšínašeho sboru praotec
Isáka, Mojžíše, Abrama v j e d n om s vém

srdci spojil.

Vzhledem Abrahama a Isáka pravda tohoto výroku“ již dokázána, zbývá tu
ještě Mojžíš, onen přeslavný muž Boží a vůdce lidu israelského z otroctví Egypt
ského, pročež tuto následuje.

V.

Sv. Benedikt — tichý &mírný Mojžíš.
1. O slavném vůdci lidu israelského
— o Mojžíšovi v Egyptě narozeném a

nadě j í, an si vážil utrpení pro Boha
nade všeckypokladyEgyptských; tichostí

od matky pro strach před ukrutností
Egyptskou v ošitce položeném do rákosí,
z toho pak 'z rozkazu dcery Faraonovy

a mírností, v nížto raději chtěl s lidem
Božím protivenství trpěti, nežli na dvoře
pohanském, a tudíž hříšně se těšiti. A

vysvobozeném a vychovaném na dvoře
královském — svědčí apoštol Páně sv.
Pavel (Hebr. 11, 23—27): „Vírou Mojžíš
narodiv se ukryt byl . . . dospělý jsa

proto vším právem praví o Mojžíšovi
sv. Ambrož (o Kainu a Abelovi kn. 1,
kap. 3.): „Mojžíš přirozenost lidskou tak

velice převýšil, že jmenem-božím

byl

zapřel se býti synem dcery Fa poctěn od Boha samého řkoucího (2. Mojž.
raonovy, vyvolivraději protiven 7, l.): „Hle ustanovil jsem tebe
ství s lidem.- Božím trpěti,

nežli za boha Faraonova,“

časného hříchu utěšení míti, za větší zboží
nad poklad Egyptských maje pohanění

t. j. dal jsem

tobě plnou moc, abys potrestal ho tak

jako já sám a divy před ním činil.

Podobná chvála může se říci i o našem
slavném vůdci ne jednoho lidu ale celé
Vírou opustil Egypt neboje se hněvu řehole benediktinské, po všem světě roz
králova.“ () přeslavný to muž Mojžíš! šířené a posud tak slavně trvající, o našem
slavný jak vírou a nadějí, tak i moudrostí sv. Otci Benediktu; byltě on ještě maličký,
a tichostí! Vírou pravou, an nechtěl jsa od slavných rodičů na učení všech
býti synem Egyptských, ano opustil Egypt; věd a umění do Říma dán, a od této

Kristovo (to jest pohanění; utrpení, jakéž
i Kristus trpěl); nebo prohlédal k odplatě.

' ') Abraham eloul dříve Abram (t. j. otec vznešený) (1. Mojž. 11, 26 atd.), až jemu Bůh
sám změnil jmeno v Abraham (t. j. otec množství) 1. Mojž. 17, 5).
**) Rebeka se vychvalujc (v 1. Mojž. 24, 16) „děvečka příliš krásná. a panna přepěkná.“
***) Měltě obětován býti Isfík.
11
„Škola B. s. P.“ 1879.
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dcery
knížecí
bývali;
kterak

královské vychován jako synové
na dvorech královských vychováni
avšak vida náš světec mladičký,
svět Rímský svádí mládež k roz

obcoval s nebeskými duchy, býval ve
shromáždění s andělem svým strážným;
i jeho poslal Bůh za kníže mnoha řeholí
a vysvoboditele mnoha národů; i on vy
pustilosti a nešlechetnosti mravů, zapřel
vedl je (ty davy řeholníků a řeholnic)
se býti synem knížecím a opustil. z hříšného světa do svatého zátiší klášter
Řím, neboje se hněvu dáblova, vyvoliv ního čině divy a zázraky na hoře (Monte)
raději nedostatek trpěti s lidem Božím Cassino místo na hoře Sinai jakožto druhý
na poušti, o samotě, v dobrovolné chudobě Mojžíš. Tam totiž přemohl ďábla v spůsohě
nejvyšší, nežli časných ale hříšných rozkoší viditelné protivujícího se mu, tam sv.
požívati. I sv. Benedikt za větší zboží Otec náš oltář pohanské modloslužby zničiv
nad poklady Římských měl pohanění a ďáblu zadané místo modlářské vyvrátiv
Kristovo, jeho chudobu, jeho ponížení a chrám Bohu živému postavil a zasvětil.
utrpení; nebot prohlédal i on k odplatě I sv. Benedikt konečně přijal od Boha
za to v nebesích. A tak se stalo, že z vnuknutí Ducha sv. slova života ve své
sv. Benedikt podobně jako druhdy Mojžíš svaté řeholi složená, aby je dal nám ve
převýšil přirozenost lidskou, to jest, pře sv. řeholi, pravím (čili v zákoně bene
máhal všecky lidské (pozemské)náklonnosti, diktinském), o nížto se vším právem říci
křehkosti a slabosti, tak že i on jmenem může ono chvalné sl'ovo, jež náměstek
božím poctěn byl, nazván byv Benedikt, Kristův pronesl kdys o díle bohovědeckém

t. j. požehnaný,

kterýmžto jmenem sv. Tomáše Akvinského:„Kolik kapitol

sám Syn Boží byl uvítán do Jerusalema

se ubíraje: „Požehnaný,

(hlav) sepsal,

tolik zázraků vy

jenž se béře konal.“

Jeden totiž _hlas o sv. řeholi
benediktinské jde po všem světě všech
ve jmenu Páně.“ (Mat. 21, 9).
2. O Mojžíšovi praví _arcijahen & učenců katolických, ano i- všech sněmů
prvomučedník Kristův sv. Stěpán (v Skut. církevních jednajících o tom předmětu,
apošt. 7, 22. 30. 35—359; „Mojžíš . . . ' že Duch _sv. skrze sv. Benedikta řeholi
byl mo cný v slovích i v skutcích tu sestavil v tomtéž smyslu jako církevní
svých . _. . ukázal se mu anděl
na pravidla zákonní (canones) O převznešený
poušti hory Sinai . . . toho Mojžíše . . . to výrok ne jednotlivců toliko, ale může

poslal Bůh za kníže a vysvobo
ditele . . ., ten je vyvedl čině divy

se říci. celé církve Božíl

ont jest, kterýž býval v shromáždění na
poušti s andělem, jenž mluvil k němu

Mojžíšovi nejen zcela vyrovnal ale jej i
předstihl; nebot náš sv. Otec od Boha
samého oslaven byl zázraky podobnými,
jakéž o Mojžíšovi čteme, zázraky na

'Mlčeuím pomíjíme zázračnou
a zázraky v zemi egyptské . . .; moc sv. Benedikta, jížto se divotvornému

na hořeSinai . . ., kterýž přijal

slova

života, aby je dal nám atd. Ejhle

vše to i jednotlivě výborně se hodí na vodě, an na rozkaz Benediktův od
sv. Benedikta; neb i on byl mocný učedníka “jeho nejpřednějšího sv. Maura
v slovích i skutcích svých, an hned po po vodě jako po suché zemi kráčejícího
třetím roce svého na poušti se zdržování, před utonutím zachráněn byl druhý nej
tudíž co jinoch sotva 20letý svými slovy _ hlavnější jeho učedník sv. Placid; zázraky
an v jedinkém paprsku
plnými moudrosti nebeské a svými skutky ? ve vzduchu,
svatosti neobyčejné mnoho učedníků k sobě slunečním za noční doby viděl celý svět
přivábil a na sebe upoutal. 1 sv. Bene pojatý, k čemuž rychle zavolal jáhna
diktu, jak slavný životopis jeho svědčí, Servanda, ten však s tíží se probudiv už
jen nepatrnou částku toho zázračného
ukazoval se začasty anděl na poušti, ion
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vidění spatřil; zázraky na zemi,

na

nížto vypuklý požár znamením sv.- kříže

nalezeno v slávě

podobného jemu,

kterýž zachovával zákon Nej

uhasil; zázraky na nebi nebo spíše , vyššího a byl v smlouvě s Ním.“
„Náš sv. Otec (slova to učeného
v nebi, ježto se na prosby jeho milo
stivým býti prokázalo nemocným a ne Dezy na den sv. Otce Bened.) osvědčil se
býti pravým divem svatosti všem poustev
duživým ano i mrtvým . . . zkrátka:
sv. Benedikt byl od Boha podobnými ano níkům na poušti, pravidlem. mravů všem
většími zázraky ozdoben jak Mojžíš v zá
řeholníkům v klášteřích, vzorem dokona
koně starém, a jako tento vyvedl lid loSti též všem obyvatelům ostrovů, ozdobou
israelský z otroctví Egyptského, tak vy všem panovníkům křesťanským, učitelem
vedl Sv. Benedikt více než jeden lid i Samým svatým duším v samotě, vzne
z otroctví bídného světa do zaslíbené šeným otcem samým nejvyšším biskupům
země sv. církve Boží a řehole církevní,
na stolici Petrově, čili abych to jedním
a-jako onen starozákonní Mojžíš dal lidu “slovem vyjádřil: osvědčil se býti tím,

svému z rozkazu Božího desatero

jemuž rovného nebylo nalezeno.“

Božích přikázaní,

tak dal náš novo A protožzajisté památka jeho v po
památní den jeho
zákonní Mojžíš, sv. Benedikt, lidu svému žehnání jest,
sv. řeholi (zákon klášterní) jakožto sbírku
nejspasitelnějších pravidel k životu ctnost
nému, dokonalému, ba svatému a nebe
skému již zde na zemi.

(21. března) každoročně s mnohým po
žehnáním se koná nejen v celé řeholi
benediktinské, nýbrž v celé církvi katolické

a tak i,14stoletá památka jeho
narození, jižto celá řehole bene
Bohii“ idiktinská po všem světě hodlá

3. Mojžíše vynáší Duch sv. v knize

Sirachově (45, 1—4) takto: „Milý
i lidem byl Mojžíš, jehožto památka

v požehnáníjest; podobného

k slávě svatých a zvelebil jej . . . a
oslavil . . . a ukázal mu slávu svou“
atd. Podobně milý byl Bohu i lidem náš
'sv. “OtecBenedikt a netoliko. podoben
_k slávě svatých, nýbrž nad mnohé z nich
povýšen od Boha, zveleben a oslaven,

jak tuto již po páté

konan-12. září 1880, poslouží za
celé cirkvi katolické k veli

jej učinil jisté

rozjímáme o nej

slavnějších arciotcích starého zákona .a
všude se nám ukazuje sv. Benedikt
vpodobné ano ve větší ještě slávě, pravým
divem a zázrakem velikým uprostřed
tehdejšího celého Světa osvědčil se náš
sv. Otec. O' něm platí vším právem slova
tato významná (Sir. 44, 20): „Nebylo

kému požehnání.

4. Dále píše sv. Basilius o divotvorci
starozákonním, Mojžíšovi, jenž i z nej
tvrdší . skály potěšujících vod vyrazil
(sv. Benedikt i z nejzatvrzelejších srdcí
potěšující skroušenost *a pravé pokání
vyvodil, nešlo-li to v dobrotě, tedy h o l í, *)
aby i v tom ohledu Mojžíšovi byl podoben):
„Mojžíš už co novorozeňátko Bohu milým
a vzácným byl, nebot Bůh věděl, jakými
ctnostmi se napotom po celý život vy

znamená,zvoliv raději strasti a
svízele s lidem Božím snášeti,
nežli rozkoší časných a hříšných

") Byltě v jednom z Benediktových klášterů jistý mladý řeholník ustavičně trápen ne
pokojem a roztržitoetí v modlitbě; omrzelý jsa nad tímto ustavičným bojem oddal se jinoch ten
pokušitcli, a kdežto ostatní bratři k 'vroucím modlitbám se scházeli, on vybíhal ven a v darebnosti
trávil čas modlitby. Opat jeho často ho napomínal, než vždy zase starému pokušení se oddal ne
šťastný“ řeholník. ' Tu sv. Benedikt přišed do toho kláštera k společným modlitbám svých
duchovních synů, spozoroval hned věc celou & tím jinochem; viděl totiž zlého ducha jako v podobě
mouřenínského diblika toho řeholníka pokoušeti, i povstav rychle vzal hůl a nemoha svůdce
bíti, udeřil sveden ého mírně a laskavě, načež tento nikdy více podobnému pokušení nepodlehal,
nýbrž od oné'doby darem modlitby vroucí a stálosti řeholní od Boha byl obdařen.
11."'
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požívati.“

'Miloval

spravedlnost a pravdu,
nepravosti pak a ne
spravedlnosti byl nej
větší nepřítel; v zemi
Madianské 40 let v roz
jímání svatém setrvav
viděl v 80 letech Boha,
jak dalece zde na zemi
člověk
může.

Boha

Dečin—at / Př fanda—l— _

viděti

To vše platí též,
ano v mnohem větší
ještě míře o našem
sv. Otci Benediktu. I on
byl Bohu milý a vzácný
již při svém narození
(pročež se vším právem
oslavuje i památka jeho .

narození jako památka
narozenísv.JanaKřtitele
ze všech svatých jedině
se církevně oslavuje jako
narození Páně a naro

zení Panny Marie);i
.on
jak výslovně
podotýká sv. životopisec
jeho (sv. Řehoř: dvou
ml. kn. 2.) ——zvolil

raději strasti světa
přetrpěti než slasti

S: et
oe. o Venerřmpéíh'kl
ms inceusis , dat Simulacra Sola
Cum Ba
ta reciprt Mm'ňmrs han

n—proBoha prácemi

unavenu než pový
šenu býti přízni

nad

sis nam pohon; Di
94

Č'Q'Ž'LL"(art..k.zrm..1.9!

to h oto s vět a. I sv. Benedikt miloval spra tomu aroiotci starého zákona, Mojžíšovi;
vedlnost a pravdu, nepravosti pak a ne přesvědči
ili jsme se mnohými a nápadnými
spravedlnosti byl největší nepřítel, jak příklady a důvody, že sv. . Otec náš
celý jeho život nám dosvědčuje; i on 40 v pravdě byl druhým Mojžíšem, nebot
a více let setrvav v rozjímání svatém ' ve všem skoro Mojžíšovi byl podoben,
na poušti a o samotě řeholní vid ěl roven, ano v mnohých okolnostech ještě
B 0 h a, jak dosvědčuje sv. Řehoř (vypra nad Mojžíše od Boha vyznamenán. A jako
vuje ono svrchu podotknuté vidění celého Mojžíš po dokonalém, ctnostném a podivu
světa v jedinkém paprsku slunečním) hodném životě, po vykonaných velkých
slovy: „Kdo vidi Boha, tomu ne skutcích a zázracích, pomodliv se k Bohu

patrné jest veškeré tvorstva“

5. Avšak již směle můžeme ukončiti
přirovnání sv. Benedikta k přeslavnému

na hoře nebo tiše a blaženě zemřel,
hledě na zemi zaslíbenou: tak i náš sv.
Otec Benedikt dokonav ctnostný, svatý a
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celému tehdejšímu i nynějšímu světu
podivný život svůj, plný svatosti a zázračné
moci, mezi sv. přijímáním, u sv. oltáře,
hledě na kříž Páně, na hoře (Monte)
Cassino, tiše a blaženě skonal a ducha
svého vypustil k blaženému patření a
požívání Boha nejvyššího v nebesích. Jesti

a následování. Víme již, jak se choval
k neštastným 'řeholníkům, chtějícím ho
otráviti: zcela mírně, ano laskavě k nim

promluvil:Co jste učinili? Odpust
vám to, bratři, Bůh všemohoucí!

vždyt jsem vám již předkem
pravil, že se mravy vaše s mými

tedy sv. Benedikt Mojžíšovi ve všem

neshodují.

podoben„aroven. Což iKristus

renciovi knězi, jenž ho nejen podobně
otráviti chtěl, ale “i pomluvou a jiným
spůsobem mnoho pronásledoval přeje si
ho vypuditi z krajiny Podřímské; více
litoval Florenciova hříchu než nepřátelství
sobě prokázaného a uslyšev brzy potom,
že náhlou _smrtí zemřel nepřítel jeho,
vroucně se zaň k Bohu modlil a Maura
učedníka radujícího se z toho, že umřel
protivník a skůdce milovaného mistra,
pokáral a pokání jemu za to uložil.
() jaká to tichost a mírnost našeho sv.
Otce i k nejhorším nepřátelům! věru i
o sv. Benediktu může se ono slovo Písma
sv. 0 Mojžíšovi opakovati; nebo byl muž

sám potvrditi ráčil,
Hildegardě

Pán

u vidění k sv.

v tato “slova se vyjadřuje:

„Jesti Benedikt jakoby druhý
Mojžíš v kamenné jeskyni se
nacházející a tělo své velkou
přísností umrtvující,“ a tudíž i
v blaženosti nebeské nyní se radující.
6. Než tu nastává pro nás rozmilí
čtenářové! ta důležitá otázka, odkud našemu
sv. Otci Benediktu tyto milosti, podobně
jako Mojžíšovi starozákonnímu, vyprýštily
a čeho proto i my šetřiti máme, abychom
podobných milostí Božích, pokud nám
aspoň jsou potřebny, mohli účastnými

se státi?
Znamenitý vyklada'tel Písma sv.,
Cornelius a Lapide, udává velmi krásně
příčinu, proč Mojžíš od Boha tolika a
takovými milostmi obdarován byl, těmito
slovy (Encom. in Gen. sest. B): „Bychom
všecko jiné pomlčeli v tak velikém, ano
v pravdě Božském zázraku, jakým byl
Mojžíš, největšího podivení hodna jest

jeho mírnost

a tichost“

nejtišší

Podobně se choval k Flo

nad všecky lidi, kteříž bydleli

na zemi.“ A právě pro tuto tichost
a mírnost zasloužil si sv. Otec náš tolik
a takových milostí Božích, že druhým
Mojžíšem nazván býti může.
Mírnost a tichost jest ta vzácná
ctnost, pro kterou "Kristus Pán, náš Božský
Vykupitel každého blahoslaví, an praví:

„blahoslavenitiši, nebot oni zemí

Přeěasto vládnouti

budou“ (Mat.5, 4), tiši

se tu míní křestané, kteří nejsou hněvivi
a svárlivi, raději trpíce a,mlčíce nežli se
vadíce. Tichost nám Pán Ježíš zvláště
odporouěí a sebe samého za vzor k ná
sledování představuje, když praví (Mat.

totiž- býval obtěžován reptáním lidu
israelského, pomluvou jeho, odpadnutím
od pravé bohoslužby, ano i kamenováním
jemu vyhrožováno (2. Mojž. 17, 4):
Mojžíš však vždy zůstal v mysli nepohnut
a tváři mírné a tiché.“ Vším právem ho
proto Písmo samo vychvaluje (4. Mojž.

11, 29): „Učte se ode Mně, nebot
jsem tichý a po korný srdcem.“

12, 3) „nebo Mojžíš byl muž nej

Tichosti tuto vykazuje Božský Učitel náš

tišší nad všecky lidi,_ kteříž

přední

bydleli na zemi.“

místo, ještě před pokorou ji

jmenuje, poněvadž pokora sice základem
jest všech ctností, tichost ale (čili pokora
Benediktu tvrditi, nebot byl tak mírný-m v utrpení nezaviněném a nezaslouženém)
„a tichým i naproti nepřátelům, že v tom mnohem těžší a proto dokonalejší jest
ohledu zasluhuje všeho našeho podivení v pravdě svatá, nebeská ba Božská to
Podobně se- může o našem ,sv. Otci
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vlastnost. Jistá řeholnice na cestách do choval. A chceme-li my, rozmilí, sv. Otci
konalosti velmi obeznalá a ve svatosti podobnými se státi, pravými jeho syny
pokročilá, pravila kdysi svému zpovědníku: a dcerami býti, chceme-li z jeho svaté
„Přemýšlejíce zevrubně o všech cnostech přímluvy u Boha a mocné ochrany, zvláště
musíme vyznati, že tichost a. mírnost v hodině smrti se těšiti, ejhle dnes se'
vlastněze všech cností jest nej tu dovídáme, v čem bychom zase mohli
a měli ho následovati: budme mírní a
těžší a proto nejdokonalejší“
Proto nám Duch sv. tak mnoho tiší, milujme tichost a mírnost, učme se
příkladů a pohnutek k této ctnosti za ji od Mojžíše starozákonního i novo—
znamenal na Pánu Ježíši, našem Božském zákonního, totiž od sv. Otce Benedikta,
Vykupiteli. Již prorok Isaiáš (53, 7) ano učme se_jí od samého Vykupitele
o budoucím Vykupiteli prorokoval: „Jako Krista Ježíše. Mějme Pána Boha svého
ovce k zabití'veden bude a beránek před vždy na mysli i všecko, co nám přikázal
a od nás žádá, mějme ale také sv. Otce
tím, kterýž ho stříže,oněmi a neotevře
úst svých.“
Ovce je všeobecněznámé Benedikta ustavičně na paměti a všecko
znamení tichosti; byt i chycena byla co nám spasitelného zanechal a od nás
ovce, svázána, udeřena. ano i zabita: ani žádá. Slovy sv. Malachiáše (4, 4) proroka,
se neozve, mlčí a vše trpělivě snáší. jehož ústy mluvil Duch sv., nabýváme
tohoto povzbuzení Božího: „Pomněte
Podobně ano v nekonečně, dokonalejším
smyslu Kristus Pán před ukrutnými na zákon Mojžíše služebníka
žoldnéři neotvíral úst svých Božských, ke svého, kterýž jsem jemu při:
všem ukrutnostem jejich mlčel, a musel-li kázal'.“ Ale, což nám jest posud za
mluviti bud pro čest a slávu Boží nebo chovávati zákon Mojžíše? ano, našeho
pro polepšení těch oněch nepřátel, tiše a. totiž Mojžíše novozákonního, sv. Otce
mírně se hájil a nám takto nejskvělejší Benedikta; pomněte na zákon _tenvšiekni
příklad tichosti a mírnosti zanechal k ná řeholníci řádu sv. Bené'dikta, . všichni
sledování, jak isám praví (u sv. Jana též údové bratrstva benediktinského, ano
13, 15): „Příklad zajisté dal jsem vám, všickni ctitelové Benediktovi, „pomněte
abyste jakož jsem já učinil vám, .tak i na zákon,“tojest na všecka pravidla,
vy činili“
Což tedy divu, rozmilí čte jež váín nynější Mojžíš, sv. Otec Benedikt
nářové a ctitelové Sv. Benedikta, že náš v knížce zápisní skrze přednostu bratrstva
sv. Otec tak mírným a tichým byl, když k zachovávánípředložil!Tato'pravidla
za zvláštní zák—on svůj
tak skvělý příklad této převýborné ctnosti bratrská
na samém Božském Vykupiteli Kristu (řeholi) považujte, jižto jest vám mimo
Ježíši nalézal, příklad tento vždy na desatero Božích a patero církevních pří
paměti choval“ a následování tohoto vzne kázání zachovávati; tato pravidla a předse
šeného příkladu za nejhlavnější úkol života vzatá cvičení duchovní věrně' a svědomitě
svého považoval. I dovedl toho „s pomocí plňte, a mimo tuto věrnost a svědo
Boží každodenním se cvičením v tichosti
mitost v plnění všech povinností, čím
a mírnosti, ano ustavičným provozováním Bohu a sv. Otci Benediktu zavázáni jste,
této vznešené ctnosti ve všech případnostech nyní především tichost a mírnost jeho,
světa i ve všech okoličnostech života, že trpělivost a spokojenost i v utrpeních
všude a vždycky, v dobrých i zlých časech, a souženích vezdejších jakožto praví
v radosti i. žalosti, v štěstí i neštěstí ctitelové Benediktovi v životě. svém celém
stejně pokojnýrn, mírným, tichým, trpě osvědčujte, to dobře uvažujíce, že — jak
livým a spokojeným, přívětivým a laskavým, píše apoštol Páně (Skut. tap. 14, 21) —
radostným a v Bohu blaženým se“ za „musíme skrze mnohá soužení
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vcházeti do království Božího.“
Utrpení, soužení . . . tot ta cesta, po
nížto vešel Kristus Pán do slávy věčné;
cesta, kterou se tamtéž dostali sv. apoštolé,
cesta, kterou se brali všickni svatí a vy
volení Boží. Utrpení, soužení . . . tot
ta cesta, kterou kráčel druhdy Mojžíš
tichý a mírný, ač mnohým protivenstvím
se strany lidu israelského soužen; cestou
utrpení a soužení kráčel i náš novozákonní
Mojžíš, sv. Otec Benedikt, patron a ochránce
náš veliký u Boha. Toho tedy sv. Otce
svého a učitele“ v učení nebeském

ná.

sledujmež, v uctění jeho horlivě setrvejmež,
příklady jeho se spravujmež, zvláště ve
věcech nemilých, protivných a odporných
tichost & mírnost jeho zachovávejmež:
takovým spůsobem strasti a trampoty
vezdejší si usnadníme, v souženích a utr—
peních úlevy veliké zakusíme, přímluvy
a ochrany sv. Otce Benedikta. Zvláště
v hodině smrti účastni se staneme a po
štastně dokonaném životě vezdejším v lepší
život vejdeme v nebesích, kde nebude více
utrpení ani soužení, „ale radost a bla
ženost věčná.

Svati a světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
Sv. B e a a.
'
získal 'si pověsti v tomto oboru, že ze
všech krajů tisícové hrnuli se ku ne

'

šených i chudých ve klášteře býti

obětovány, kde pod zvláštním dozorem až
ku věku dospělému vedeny byly. Sv. Beda
byl takovým obětovancem. Narodil se 1.672

v'Girvy, ve hrabství northumberlandském.
Záhy osiřev, dán byl po vůli a přání ze
mřelých rodičů do kláštera sv. Petra ve
Veremouthu, jehož opatem byl zbožný a
učený muž Benedikt. Dvanácte let tuto
ztrávil, vzdělávaje se u výtečných učitelů
v náboženství, latině, řečtině, hebrejštině
a hudbě. Takové pak činil pokroky, že
vyhlášen byl za znamenitého, věhlasného
učitele. Opustiv později klášter ten, vstou
pil do kláštera girvyského, řízeného opatem
Ceolfridem. Tuto dosáhl l 691 jahenství
a 702 ve třicátém roce svého věku, na
výslovnou žádost opatovu, posvěcení na
kněžství. Odtud počíná činnost jeho spiso

vatelská. Již dříve byl probral všecky
prameny, jež mu klášter poskytoval, a
s neunavnou pílí, povinnosti stavu svého ni
kterak nezanedbávaje, zdokonalil se ve všech
tehdáž známých vědách, tak že proslul jako:
grammatik, rhetorik, historik, astronom,
arithmetik, chronograf, kosmograf, ňlosof,
theolog. Pak přikročil ku vykládání písem
svatých starého i nového zákona a takové

patrnému bytu znamenitého učitele
Anglicka,
a že učení jeho netoliko
v Anglii, nébrž i'v Německu i ve Francii
se následovalo. Praví se, že papež Ser
gius I. do Říma ho povolal, aby ve-věcech
náboženských rady jeho slyšel; kam však
Beda pro rozličné překážky dostaviti se
nemohl.
Jakož sám vyznal, nic mu nebylo
milejšího a sladšího jako bedlivě moci
čísti a'vykládati písma svatá. Nikdy nebyl
nečinným, nikdy nepřestával učiti se.
Ustavičně četl, ustavičně psal, ustavičně
vyučoval, ustavičně se modlil, věda, že mi
lovník vědyspasitelné snadno překonávšeliké
žádosti těla. A aby ze svého oblíbeného a.
g zamilovaného zaměstnání ani na okamžik
' vytržen nebyl, nechtěl nikterak a nikdy
nabízený mu úřad opata na sebe převzíti.
Čtením písem svatých býval světec
nad míru roznícen a dojat, tak že často
mezi čtením a vyučováním horké proléval
slzy. Po čtení a vyučování odebral se
zbožný učitel veždy na modlitby, věda,
že více milostí Boží než vlastními silami
dochází se poznání písem svatých. Učeníků
veliké míval množství, jež pílí &.příkladem
svým netoliko ku milování a pěstování
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písma svatého povzbuzoval, nébrž více
zbožností a svatostí svou ku bohabojnému

dole napsáno: „Bedae Venerabilis ossal“

návodil životu. Horlivě u_ctívaje nejblaho-_

Ctihodným byl vskutku národu, církvi,
ano všem současníkům. Jeho spisy takové
požívaly vážnosti, že ještě za jeho živo
bytí ve _mnohých církvích veřejně čí
taly se. Poněvadž při udávání názvu ne
mohlo se připojiti ku jeho jménu přídavné
„svatý“, dáno mu příjmí „ctihodný“, kte
réž pak. po jeho smrti nemohlo více býti
odstraněno a tak doposud zůstalo, že se
udává sv. Beda Venerabilis.

slavenější Bohorodičku i jiné k její úctě
rozněcoval.
B'ylt pak sv. Beda postavy slíčné,
' vážného vzezření; hlas jeho byl zvučný,
ústa výmluvná; v celé osobě „jevila se
lahoda s přísnotou. Odtud byl ku dobrým
a zbožným. laskav “a přívětiv, na hrdé
však a nedbalé hroziv 'a mračiv.

Konečně po četných námahách, jež
byl píše a vyučuje podstupoval, začal celou
duší po nebeské toužiti vlasti. Po sedm
neděl, strádaje dušnotou, nicméně nepře—
stával písmo sv. čísti a říkati žalmy, ba
v těžké této chorobě, téměř již na sotnách
leže, počal překládati evangelium sv. Jana
do angličiny. Po celý čas nemoci své
napomínal své žáky. Příjav svátosti umí-'
rajících a něžně se rozloučiv s bratry
svými, jednotlivým do jejich modliteb se
odporoučeje, dal se pak na podlahu po
lo'žiti, a maje “hlavu v lůně přítele svého
Luthberta, chvalořeče'Bohu a 'zpívaje labutí
svou píseň, antyfonu totiž na slavnost na
nebevstoupení Páně: „O králi slávyl“
blaze usnul v Pánu 26. května 1. 762.
Ihned přelíbezná vůně naplnila pokoj, tak
že všichni nejinak než v ráji býti se do
mnívali. Odpočívát nyní v Durhamě. Vy
pravuje se, že kdosi všelijak rozmýšlel,
jaký by nápis měl se dáti na hrob světcův.
„Lámaje si hlavu, začal psáti': „Hac sunt
' in fossa“ ; nevěděl však dále. V tom usnul.

Sv. Beda v tomto hrobě sladce odpočívá sobě.

V soukromém životě jsa nábožný,
planul pro víru křestanskou, hledě nadšení
své rozšířiti po všech krajích. Památka
jeho ctí se i u“ nekatolických Angličanův
a každoročně světí se úmrtní den jeho.
Větší zásluhy ještě má ve vědeckém ohledu.
Mateřská řeč měla býti dle jeho zásad
řečí vyučovací; proto přeložil do anglo
saské řeči modlitbu Páně a vyznání víry.
On založil mimo to pověst anglické uče
nosti a vědeckého“ snažení; v četných
jeho spisech jeví se všude'ráz katolické
víry a'důkladnost
vědecká. Tyto ..spisy
jsou dílem přísně bohoslovecké, dílem ho
miletické,'—dílem historické. Nemalou dů
ležitost má světec též .tím, že uvedl
křesťanský “letopočet Dionysia Exígua v uží-_
.váa—í; i v oboru mathematiky a hvěz
dářství' jsou od něho některé spisy, tak že
se objevuje jako vskutku všeobecně vzdě
laný učenec, a většina literárních historiků
uznala ho právem za. jasnou hvězdu na
obloze anglické literatury.

Když pak procitla na list pohlédl, nalezl
?

Pouť duša

i:
__ opust marný světa klam,

pospěš v sbor andělských kůrů —
v onen blahý nebes chrám.

V duchu pravé skroušenosti
s anděly tam souhlasuj —\
padnouc před tvář Velebnosti
srdce Pánu ,obětuj.
“

Pane Ty znáš moje vzdechy,
protož vzhůru k Tobě spěji,
u Tebe jen hledám těchy,
i

Tebou vždycky pookřeji.
&

M“ J'
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Vítězství milosrdné sestry.
„Jitře

IV. kapitola.

„Jak dlouho spí?“ tázal se tiše.
„Asi čtvrt hodiny. Usnul mezi tím,
co jsem mu předčítala“
„Co pak jste mu předčítala ?“
„Novellu z „Volných Novin,“ jak
ušetřil protivného předčítání. , Příštího . jste mi poručil“
„Vidíte, měl jsem pravdu; uspala
jitra však ji o to prosil.
„Měljsem velmi špatnou noc,“ pravil. jste ho tím. Měl dobrou noc?“
„Nejhorší ze' všech. Musela jsem
„Ty, ohyzdné sny jsou mi'protivnější, než
celonoční bdění. Rozčilujít mne, jako býti stále u něho. , Nemohl se upokojiti.“
„Ubohý Sedmihlásku! Jste však také
nějakou ženu. Pomozte mně sestro za
všecka unavena. Nenamahejte se příliš, —
puditi je z mysli.“
_
Sestra neodmlouvajíc dala. se do čtení. sic nám také onemocníte, a pak je po
Průběhem vypravování stalo se v novelle hraběti veta.“
Hrabě se probudil.
vše tak srozumitelným, že tomu musela
„Nebyl bych Vás probouzel, avšak
porozuměti i mysl nejnevinnější. Rekyně
novelly, vdaná to žena, považovala man když už jste vzhůru, vykonám svou práci,“
želství za prostředek k pohodlnější zábavě, pravil vesele a hlasitě lékař.
„Doktore, řekněte mně upřímně, na
čímž dostala se ve spor s mužem, jenž
takovou volnost pro sebe sice žádal, ale čem jsem; nesoužil jsem Vás ještě nikdy
podobnou otázkou, ale rád bych to ke
paní jí nechtěl popřáti'.
yo Íchvíli hrabě usnul. Sestra padla nečně věděl,“ dotíral hrabě na lékaře.
„Chcete věděti, bude-li Vám ještě
tiše na kolena a modlila se za nemocného.
Což jí Bůh, nepomůže? Stav nemocného noha kdy sloužiti? Zajisté. Možná, že
Hrabě . se nemoc ještě nějaký čas povleče, avšak
neposkytoval _mnoho naděje.
Berghoif nebyl z těch lidí, kteří se ná tím, jsou vinny okolnosti a hlavně nynější
velká zima. Však kdyby se náhle oteplilo,
boženstvírouhají, neb je nenávidí; napak,
neměl nic proti tomu, cítil-li se kdo v kře— mohlo by Vám. býti ihned tak dobře, že
sťanství šťastným. Však rovněž tak ne bychom se všichni podivili.“
„Míníte to do opravdy? Vy tedy ani
zavrhoval ani koran, ani talmud. Kdyby
byl býval nucen, nějaké náboženství si nepomýšlíte na možnost, že bych se vůbec
vyvoliti, by podle něho žil, byl by dal ani? nepozdravil, že bych mohl umříti?“
přednost koranu.
Bledá. jeho tvář nejevila. při těchto slovech
žádného pohnutí.
Něco .takového—ještě sestra Terezie
Doktor Reindel se smál. „Vy a
nepoznala; zde mohl pomoci jen zázrak.
Ponořena ve vroucí modlitbu uslyšela na zemřítil Nepochybuji, že. též vy, jako
jednou ,za sebou jakési' kroky; byl to všichni ostatní, jednou zemřít musíte, však
doktor 'Reindel. Vyskočíla všecka podě nyní není seřco obávati, že byste z tohoto
šena. Nebylo to sice nic neobyčejného, . slzavého údolí byl vysvobozen. Naopak,
že ji doktor přistihl klečící na kolenOu, Vaše noha je v dobrém stavu. Vaši dě
avšak tentokráte myslela, že prozradila dicové se sice zmýlí, ale je tomu tak.“
Odpovědí tou se hraběti patrně
příčinu své modlitby, a doktor Reindel
uhodl také vše tak důkladně, jako by se ulehčilo. Z hluboka si oddychl, a 0de
mu'byla zpovídala.
'
věděl doktorovi tónem rovněž žertovným.

stra Terezie vstoupila k nemocnému
“ln |
„„se srdcem těžkým. Ubohý hrabě!
? Tak náhle všech pozemských statků
zbaven, a k tomu na pokraji hrobu.
Četl „Volné Noviny,“ aspoň ji takto
u_ 1:
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„Raději obstarejte pozvánky ke své
svatbě,“ pokračoval lékař. „Doufám, že
na mne nezapomenete. Jak budete opět
na nohou, musíte se ohlednout po nevěstě,
a zaříditi si domácnost. Toho bláznivého
jezdění musíte zanechati. Vůbec se divím,
že jste si již dávno všechny kosti v těle

mohla jednati též podle svého zdání, a
bylo—li třeba, nebála se nikoho.
Ujištění lékařovo osvěžilo hraběte ve—

lice; byl celý den klidnější, hovornější a
živější. Sestra předčítala mu feuilleton,
a pak též na vlastní jeho žádost „život
Hofbauerův.“ Těžko říci, zda-li ho ta
nepolámal.“
_ kniha vskutku zajímala, či zda to jen
„Bylo by na to došlo, kdybych nebyl předstíral, aby sestře radost spůsobil.
měl výborné koně. ' Ale poslouchejte, co Myšlénky jeho byly nepochybně u Medušky.
"dělá Meduška? Proč pak ke mně nejde
Odpoledne přišla paní Rosenthalová.
Glaser a nevypravuje mi o ní ? Vůbec ne—
Přicházela právě od doktora Reindla;
pochópuju, proč mne nikdo nenavštěvuje?“
nedozvěděla se sice od něho nic určitého,
„Pan Glaser je v Anglii, a pak jsem
avšak pozuala předce z jeho řeči, že s prů
přísně zakázal, nikoho k Vám nepouštěti;
během nemoci. není spokojen. Nyní
pokud budete míti horečku, musíte se
poprvé „přišlo jí na mysl, že by hrabě
chovati zcela klidně. Není-li pravda,
mohl býti v nebezpečenství života. Tu
sestro, rozuměla jste mně?“
„trošku náboženství,“ již si v mládí osvo
„Ano, pane doktore. Nikdo se také
jila, dávno již v radostech a. rozkoších
Vašim rozkazům neprotivil, kromě paní
hlučného světa zapomněla; avšak zbyl jí
Rosenthalové. Sotva jsem onehdy 'odešla,
aspoň jakýs neurčitý cit, jenž jí kázal,
byla zde- jako na zavolano'u.“
předstoupiti před hraběte s jinou, než
„Však její návštěva mně zajisté ne druhdy.. Snad mohla se ještě tato vzne
škodila,“ pravil hrabě; „naopak, po šená dáma v hedbávných šatečh .státi
bavila mne.“
spojenkousestry Terezie. Paní Rosenthalová
„Má tedy býti z prvních, jenž Vás ji prosila za odpuštění, že vzdor“ zákazu
po nějakém čase smějí navštívití; jen nyní předce přišla. Ujišťovala, že nebude
ne!“ A přeje nemocnému dobrého jitra, meškati ani o okamžik déle, než jí Terezie
odešel.
dovolí.
Sestra ho tentokráte nevyprovodila.
'%An jste mi pravil, že Vás těší čtení,
Byla již tomu uvykla, jak lékaři nemocné,
či spíše předčítání, přinesla jsem Vám
třeba již se samou smrtí zápasil-i, předce
knihu, jež Vás zajisté bude zajímati,“ pra
ještě pořád nadějí na uzdravení klamali.
vila paní Rosenthalová hraběti Berghoíi'ovi.
Kdyby se byla kdy odvážila nějakého
„Kniha ta právě vyšla a již obrátila na
lékaře ze lži osvědčiti, byla by celá
se všeobecnou pozornost. Snad ji znáte,
fakulta vystoupila proti řádu, a žádný
lékař nebyl by už sestře dovolil, přistou sestro ?“ Při těch slovech podalazsestře
nerozřezanouknihu, jejíž titul byl:„ Ziv ot
piti k lůžku nemocného.
Ježíše od Renana.“
V takových případech hleděly sestryí
„Jaký to směšný "nápad, drahá, do
prostřednictvím některého člena rodiny,£
néstiv mně takovou knihu!“ volal hrabě,
nějakého přítele, neb i sluhy nemocného [
'
nutě
se do smíchu. „Snad jste se “nedala
pomalu s pravdou seznámiti a tak knězi

přístup zjednati. Teď neměla sestra ni
koho, kdo by- jí pomohl .a mimo to se
musela dobře míti na pozoru před doktorem,
jenž chtěl nemocného zajisté až do po
sledníhookamžiku klamati. Než Terezie ,

na pokání?“
„Co Vám to napadá, Gustave ? J á sama
jsem tu knihu nečtla; ale všichni učenci
jsou po ní téměř zblázněni. Nejpřednější
noviny přinesly o ní příznivá posouzeíu
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a sk vělá odporučení; proto myslím, že Vás
bude zajímati.“

„Bojím se,“ namítla sestra, „že
předmět, o kterém kniha pojednává, ne
bude pana hraběte zajímati. Když jste
ji však už přinesla, ráda ji pročtu.“
'„Předčítejte mi z ní, sestro! Ne
nahlížím, proč by mne neměla zajímati,
když ji čelní naše noviny tak velice chválí.
Ostatně je Renan muž velmi vzdělaný;
že se však obírá věcmi takovými, to bych
nebyl řekl,“
Týž večer jala se sestra rouhavou
tuto knihu předčítati; tehda ji znali jen
ti, kdož vůbec takové knihy první četli.
Titulní list .svedl sestru. Příjemný sloh,
básnické líčení činily knihu tu' čtením
velmi-poutavým, až posléze objevilo se
nejhnusnější bohorouhání. Hraběte čtení
to velmi poutalo, a sestra musela mu
celou hodinu předčítati. Druhého dne byl
rád, když byla s „Volnými Novinami“
hotova, aby jen mohla čísti z knihy
Renanovy. Odpoledne bylo mu značně
lépe; proto si umínila sestra, jej na nějaký
čas opustiti a promluviti s představenou.
„Přiznejte se jen, vy chcete. zase
jíti k zpovědi?“

_

„Dejme tomu, že ano,“ odpověděla
sestra rozmarně.

z čeho vy se chcete zpovídati za dobu
jednoho týdne, to nepochopuju.“
„Budu Vám něco vypravovati. Byl
jeden mnich, který se tuze nerad zpo
vídal; ďábel toho použil a namluvil mu,
že je to vůbec zbytečné, každý týden se
zpovídati, poněvadž vždycky říká tytéž
hříchy a předce se nepolepšuje. Mnich
vypravoval o tomto pokušení svému opatovi,
sv. Bernardovi. Opat mu nařídil, aby
vzal z refektáře džbán, naplnil jej vodou
a nechal jej státi. Mnich tak učinil.
Po několika týdnech zavolal ho opat
k sobě a kázal mu, aby vyprázdnil džbán
a jemu jej přinesl. Pak kázal mnichovi,
aby mu řekl, co ve džbáně vidí. „Nic,“
odpověděl mnich. — „Jest tam špína,
hemží se tam hmyz ?“ „Nikoliv, džbán
jest úplně čistý. Voda byla příčinou, že
se tam neusadila špína“ — „Totéž činí
s tebou, synu můj, týdenní zpověď,“ od
pověděl opat; „umývá tvou duši, uchovává
ji čistou, a' nedovoluje, by se v ní usadila
špína a všeliká -nedokonalost.“ Vidíte,
pane hrabě, že nechodíme k zpovědi jen
proto, abychom se zpovídali jen z hříchů

těžkých“
„To jest výborné přirovnání a svědčí
o tom, že opat byl. vtipný člověk. Do
volte mně, abych na vaši anekdotu od

„Ale z čeho se chcete od středy už pověděl anekdotu jinou! Jeden z našich.
zase zpovídati? Prosím vás, sestro, na misionářů chtěl z jednoho mladého Číňana
značte mi jen trochu, co na sebe chcete učiniti slušného člověka; i vypravoval mu
žalovati? Už to mám! Vy se chcete zpo mezi jiným, že se Francouzové po celý
vídati, že jste četla „Volné Noviny.“ To svůj život každodenně myjí. Čínský
je to, není-li pravda ?“
mladík velmi se podivil; za několik
„Vám se nebudu zpovídati,“ odpo okamžiků však zv'olal: „To jste asi vy
věděla sestra, sbírajíc své pletení.
Francouzové špinaví lidél“ Vidíte sestro,
„Myslím, že bych byl výborným já jsem právě takový blázen jako ten
Číňan“
zpovědníkem“
'
„Nikdo neví, co milost Boží může
Sestra smála se té anekdotě hlasitě,
ještě spůsobiti.“
? jakož i závěru, jejž hrabě z ní učinil.
„Nemůžete si ani pomysliti, sestro, Hrabě zavolal mezitím Klimenta a dal
jak bych rád věděl, z čeho se chcete mu jakýsi rozkaz, jemuž sestra nerozumněla.
zpovídati. Kdybych já šel ]: zpovědi,
„Chcete mně ještě, než odejdete, před
mělo by _to aspoň nějaký'smysl; myslím, čítati několik stran ze života Ježíšova ?“
Sestra svolila.
“
že bych měl celý měsíc co mluviti. Ale
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„Není to znamenité ?“ zvolal náhle
hrabě.
„Ano, psáno květnatě a výmluvně;
avšak abych řekla pravdu, knihy obsahu
náboženského měly by býti psány jedno—
dušeji. Pravdy evangelia jsou samy sebou
tak vznešeny, že nepotřebuji žádného
lidského umění k svému vyzdobení. Vůbec
se mi ten knihy té nelíbí a chutná-,
smím-li tak říci, sladce, ale nezdravě.“
. Hrabě odpověděl s úsměvem: „Snad
máte pravdu, mnoho se nadsazuje; ale
nesmíme souditi dříve, dokud nepřečteme
víc; dosud'přečtli jsme jen úvod k vlast
nímu dílu.“

„Vůz pana hraběte právě vyjíždí,“
přerušil Kliment jich hovor tak tiše, jak
jen mohl.
'
„Vůz již čeká, sestra,“ pravil hrabě.
Sestra se sice zdráhala vozu použíti,

ale hrabě nechtěl dopustiti, aby za ta
kového počasí šla pěšky; nezbývalo jí tedy
nic jiného, než nabízeného povozu použíti.
„Používejte ho tak dlouho, až vše
pořídíte, a nezapomeňte, že Vás zase musí
dovézti zpět,“ volal hrabě za odcházející
Terezií.
Sestra zamýšlela zdržeti se venku na
nejvýš dvě hodiny, jen co by obstarala
nejnutnější práce, nebot hrabě potřeboval
nevyhnutelně jejího ošetřování.
„Sestro', vy nevypadáte dobře; bojím
se, že se přetěžujete. Spíte dosti dlouho ?“
vyptávala se představená sestry Terezie.

„Činím s Boží pomocí obé; modlím
se za něho celý den. Avšak nevíte, cti—
hodná matko, co se událo od té doby, co

jsem u Vás naposledy byla. Nutí mno,
abych četla jednu nemravnou novellu
z „Volných Novin.“ Hlavní úlohu hraje
tam znemravnělá vdaná žena; ta žena se
tam chválí, a její muž, též špatný člověk,
činí se směšným, — zkrátka, všechny
osoby, které v novelle té vystupují, jsou
špatné povahy, a pan hrabě se tomu
směje, nazývaje to zábavnou novellou.
Když jsem spozorovala její hříšnou ne—
mravnost, zdráhala jsem se ji dále čísti.
Čtl si ji tedy příštího dne sám. Doktor
Reindel se nad tím velmi horšil a kázal
mi ji opět čísti; já ovšem neodvážila jsem
se neposlechnouti.“
Představená několik okamžiků mlčela,
pak se jí tázala: „Působí Vám to velkou
bolest, čísti tu novellu ?“
„Raději bych se chtěla dennědva
krát bičovati. Pořád toho lituji', prosím
Boha za odpuštění .— a za obrácení hra
běte. Zdá se mi při čtení, jako bych měla
dva hlasy: Jeden hlas hlasitě předčítá,
kdežto druhý Boha vzývá. Jest to zvláštní,
jak živě to cítím. Ctihodná matko, musím
tu novellu dále čísti?“
„Musíte poslechnouti lékaře, jemuž
pomaháte. Milost Boží Vás uchrání všeho
zlého. 00 při tom trpíte, to volá k Bohu
o milosrdenství a slitování pro neštast—

ného muže. „„Život————— ““ před

„Dosti dlouho, ctihodná matko, a za“— čítati Vám nedovolil ?“

jisté že se nepřetěžuji, — avšak jsem
neštastna. Jsem přesvědčena, že můj ne
mocný zemře, a předce nemá v sobě ani
jiskru víry. Nechovám, po lidsku mlu
veno, žádné naděje v jeho obrácení. Doktor
Reindel by mne ihned od nemocného
vzdálil, kdybych se jen trochu málo o to
pokusila. Jsem všecka zoufalá, že ne
mohu ničeho učíniti.“
„Pokud'konáte svou povinnost a za
něho se modlíte, nemůžete říci, že ničeho
nečiníte. A to předce konáte ?“

.
„Jen jednu kapitolu; paní Rosen
thalová přinesla mu však včera novou
knihu, kterouž mu musím na místě—své
předčítati. Titul její jest: „„Život Ježíšův,
od Renana.““
„Ještě jsem o ní neslyšela. Ale, soudíc
z titulu, jest to asi kniha dobrá?“
„Možná; já jsem z ní mnoho nečetla,
ale kniha ta se mně nelíbí. Vypravujet
spisóvatel jakýmsi zvláštním spůsobem;
možná, že spůsob ten jest úmyslný, že
chtěl poetickou, poutavou mluvou docíliti
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toho, aby knihu četli lidé, kteří obyčejně
knihy podobné nečítají. Paní Rosenthalova
pravila, že jsou nad ní všichni učenci
u vytržení.“
„Zjednam si o tom patřičnou zprávu,
& bude-li třeba, budu Vám psáti. Ale do
té doby čiňte tak, jako dříve. Modlete
se neustále, a důvěřujte v Boha a v pří
mluvu' blahoslavené Panny.“

„Bojím se, že už dnes nepřijdu, nebot
nemocný trpěl včera velice. Bala jsem
se o něho, a. kdyby se jeho rány byly
zhoršily, nebyla bych jej ani opustila.“
„Ovšem, že ne; napřed musíte se
vždycky starati o nemocného, pamatujte
si to pro vždy, milá. sestro. Naše oběta
vost' jest Bohu- nejmilejší tehda, když
vyžaduje největšího sebezáporu.“

(
'

oslyš, o synu, přikázaní Mistra
a nachyl ucho svého srdce a
přijmiž ochotně napomenutí la

skavéhoOtceasplnižjeskutkem.
(Úvod řehole sv. Ben)
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tak jak vzduch vdechnutý do úst zdan
livě mrtvých sám o sobě obživí plíce, do
kavad tyto nejšou zcela uschlé.
Znal jsem osobu vášnivě náchylnou
k dobročinnosti, která. od těch almužen
v penězích, které rozdávala chudým, malý
desátek napřed vyzdvihla, ke koupí" ně
kterých včcí určených pro duše.

Byly to průpovědi o soudu,

losrdenství

o mi

Božím, — o přítom

12. Kdo není s žádným spokojen,
s tím není žádný spokojen.
_13. Jest mnoho osob, které se švy
nasnažují almužnu udělovati, těm. dušem,
které potkají na své cestě po celý
dlouhý den.
Ubohé duše, které nemají ani síly
ani vůle více potřeby své oznamiti a
které umírají na plicní neduh, anižby
sami to pozorovali, že umírají.
O připomeňte jim někdy zároveň
s tělesnou almužnou jmeno požehnané
dobrého Boha: a jestli jenom dost mala
štěrbina do jejího srdce ještě otevřena
jest, pronikne toto slovo samotné tam,
uvede a přinese sebou něco odhodlanosti

nosti-Božské
zbožné,
frank,

. . . byly to listky

medailky

. . . . Za jeden

obdržela kolikráte sto takových

maličkostí, které vyvolila velmi ouhledné,
červené neb modré.
Tyto pouštěla, jako náhodou, po celé
své cestě na zem, myslíc, že budou zdvi
hnuty chlapcem, děvčátkem, nádenníkem,
který z práce jde, a že snad tyto 2 neb 3
řádky, obsahující průpověd, jednou slyšenou
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zkatechismu, probudí svědomí, nebo při
pomenou jednou učiněné předsevzetí.
Kdo vypočítá. počet takových semínek
nábožných, které ona vysela? Nikdy ne

svému jednaní nepotřebují než naznačení
praktických prostředků — a trochu srd
natosti do některé opuštěné duše.
Duše! duše! chci duše! voláfJežíš; a
cestovala, aniž by nezapomněla
ve aby duše si vydobyl, umřel na kříži a dlí
vagoně, v drožce jistý počet těchto al až do konce věků v samotě svatostánku.
mužen pro duše . . . . ona neslyšela
Duše! duše! chči duše! křičí dábel,
nikdy, když ji. nazpátek “volali, aby si je
a aby jich vydobyl, plýtvá. zlatem, množí
vzala nazpět. Ona jich ztratila
mnoho,
radovánky a pohoršení, napíná vtip, udě
nechajíc jich mimóvolně ve všech knihách,
luje slávu, která, oslňuje, mámí a opojuje.
které si vypůjčila, nebo které jiným půjčila.
Duše! duše! chci duše! Budiž to také
Ona zaobalila v ně balíčky, které - naše, volání, čtenáři a rozsévači Zrnek; &
musela dělat, a kolikráte platila i chudým abychom duše získali, neváhejme, neroz
aby je rozhazovali po náměstích a ve
mýšlejme se před nějakým namahaním,
řejných procházkách.
před výdajem některého krejcaru, před
Nikdy se nedověděla, co dobrého
ponížením, před posuzováním.
spůsobila tato zbožná zrnka takto setá
14.. Kolik asi osob by si troufalo
do tisícero duší.
Zajisté mnoho těchto zrnek bylo no každý "večer jednoduše říci Bohu: „Můj
hami pošlapáno, pohrdano, roztrháno; ale, Bože, chovej se zítra ke mně, jak já. jsem
jest-li možno, že by. žádné z nich se bylo se choval dnes proti té osobě,na kterou'jsem
se obořil, ze které jsem si šašky dělal ze
neujalo?
zlovolnosti; nebo abych Se honosil svým
vtipem v odkrývání jejich chyb — proti
těm, k nimžto jsem z pýchy, nechuti a
nevolinechtěl promluviti — kterým jsem se
vyhýbal L- kterých nemohu milovati, proto
Drahá. „Zlatá. zrnka“, která. ve svém *že se mi znelíbili — kterým nemohu od
malém kruhu nemate jiného účele než-li pustiti '— kterých si nikterak nechci
_
posvětiti duše; 61 jak rád bych vás viděl předejíti . . .' .
Zatím ale nezapomínejme,
spíše neb
nohama zašlapaná., roztrhané., opovržená, _
_
kdybych jen věděl, že jste trochu světla ' později učiní nám Bůh to, co jsme učinili
přinesla těm šlechetným srdcím, které ku jiným.

Pokračuj v tvém díle v tajnosti a'
tichosti, rozsévačkopilná; Bůh, který vidí
všechno, Bůh, který tebe čítá. mezi ve
psané do knihy života, učiní, že nalezneš
dosti následovníků.

Manna rajská.
- hlebe živý, rajská Manno,

U Ápokladů' nebeských sehráno,
.! kdo se Tebou hodně sytí,
tomu naděj spásy svítí —
v nebi dědictví mu dano.

Nasyt, ukoj moji duši
pokrme ty nejsvětější;
Kriste ponoř moje srdce
v Tebe pokladů všech sehráno,
tam mi zkvete život vyšší!— Amen.
M. J.
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0 misionářstvi.
V.

Mezi malomocnými.
.ater Damian Devenster, kněz sboru
'nejsv. Srdce Ježíšova, o němž jsme
“ * posledně četli,

byl malomocenstvím

nakažen a vrátil se z Tahiti do Evropy.
Putoval do Lúrdu i jest zázračně uzdraven.
A tu myslel, že vděčnost svou lépe vy
praviti nemůže, jako když se obětovati
bude malomocným.
Čest a sláva takovým křesťanským
hrdinům!
Samy protestantské listy veřejnou
chválu jim vzdávají. Pravít jedny: „Po
slovech překrásných o lásce od apoštola
pronešených, nemůžeme lépe o témž
předmětu zakázati. Jest nám ale po

ukázati na jistou událost, kteráž důrazněji
a dojemněji káže než deset tisíc kázaní.
Třeba nám vykládati o muži, 0 spolu
bratru, který zcela dobrovolně, bez peněz
a bez naděje na pozemskou odměnu službě
malomocných se věnoval. Tot pravý učeník
Spasitelův,' tof. vzor lásky ku bližnímu,
která lidem jest nepochopitelnou; tu
vidíme nového Xavería, kterýž do největší
bídy a lidského hoře zrovna “sevrhá, aby
nejošklivější rány zavazoval, vidíme hrdinu,
kterýž do propasti se vrhá, aby národ

zachránil; tot vykupitel, který život svůj
obětuje &.jehožto skutek milosrdný pře
vyšuje všechny skutky a činy lásky.
Odvážil bys se, čtenáři milý, k podobnému
hrdinskému skutku ?“

P. Damian posud s apoštolskou horli
vostí zaujímá se malomocných, jim ve
dne v noci slouží a Pán Bůh žehná
apoštolským jeho pracím. —
Na Madagaskaru je rovněž mnoho
malomocných. I těch zaujali se misionáři
jmenovitě P. Bregére. O jeho působení
budiž něco podotknuto z jeho dopisu na
rodinu. Psaní jest datováno: „V Name
ham'a v lednu 1875.“

— Mnoho jest zde malomocných;
jak jinde tak i zde bídníci tací odlučují
se od společnosti lidské a musí se v je
skyních aneb na pustých návrších ubytovati.
Jinde ale jakž takž příbuzní malomocných
se o ně starají, — zde se této útrpnosti
a lidskosti ani neprojevuje. „Táhni mi
s očí,“ takt se oboří na malomocného,
„& starej se sám o sebe.“ I musí po
savadní příbytky opustiti a sami sobě
chatrče vystavěti. Obyčejně se jich více
na jednom místě usadí a tvoří malé
vesničky. Tak jest to u Namehamy.
Chcete-li zajděme tam na besedu. I jdeme
asi 3/4 hodiny a jsme na místě. „Ale kde
jest vešniěka tvých malomocnýchP“ tak
se mne tážete. „Inu ; či jí nevidíte?“
„Ale snad v těchto psích dírách nepřebývají
lidé?“ „Bohužel ano.“ „A kde jesttvůj
kostel?“ „Nemám žádného. Vidíte tamo
velký strom? Jest to jediný strom daleko
široko; pod ním shromažďují své věřící.
Postavím se pod strom, oni v polokruhu
okolo mne. Jistého dne ale velmi se mi
zavděčili; s velkým namáháním přivalili
ke stromu kámen, abych sobě naň sednul;
nyní je již mechem porostlý a jest krásnou
kazatelnou“ Jděme dále a ohlédněme
sobě chatrče. Mnoho k tomu netřeba,
sotva půl dne, a chatrč je postavena.
Rýlem vykopá se jáma 2 metry do šířky
a' délky, a půl metru hluboká; hlína vy
kopaná po krajích se uloží, vodou poleje
a činí takto zed asi půl metru vysokou.
Na tuto zed položí se rákosí, na jedné straně
nechá otvor a „dům“ vystaven a postaven.
Každý malomocný má svou chatrě,
v též má své lože, t. j. slaměnou pokrývku
na zemi rozprostřenou, svůj krb, svou
spižírnu pro rýží a vodu, zkrátka všechnu
svou

živnost,

majetek.

všechen

svůj

statek

&.
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Již nás malomocní zpozorovali, již .
vylízají ze svých doupat a jeskyň, aby
se shromáždili pod stromem; pojdme tam.
„Pochválen bud Ježíš Kristus!“ tak
nás pozdravuji, „dobrý den, otčel“ takt
nás vítají. „Na věky věkův! Dobrý den!
Jak se vám daň?“ „Všem dobře,“ na to
odpověd.
Dobře se jim daří; vizte jejich ruce
bez prstů, nohy bez nehtů, těla jejich
rozežraná, která několika hadrami jsou
pokryta.
„Zazpíváme píseň, děti milené.“
Poslyšte jak líbezně zpívají, jaké to
zvučné líbezné akkordy? Zpčvem tímto
vždy povznešen a zároveň dojat bývám;
okolojdoucí, kterýmž zpěv takový posud
neznámým, dají se do pláče radostného.
Malomocenství ještě všechno nezničilo; po
nechalojim hlas, ale i rozum, aby mohli Boha
poznati, a srdce, aby Ho mohli milovati.
Nezdržujme se dlouho u nich; již
jste uviděli bídáky malomocné, bez po
řádných příbytků, bez dostatečného opatro
vání, beze vší lidské pomoci — bez
chrámu Božího.. A předce bídní tito
opuštěnci jsou mou útěchou, mou nadějí;
ze sedmi obcí mé duchovní správě svě
řených, jsou tito- nejhorlivější a nejpo
božnější. V jiných obcích leckterý odpadne;
k těmto ale žádný jinověrec se neodváží,
aby. je svému kacířství přilákal. Jeden
kráte odvážil se jistý protestant malomocné
mé penězi a jinými dary sváděti; bylať
to nesnadná zkouška pro bídáky tyto,
neb jsou velkými „držgrošáky.“ Obstáli
ale tuhou tuto zkoušku. Starosta obce
malomocné, bídný otrok, povstal a k pod
řízeným svým jal se mluviti: „Od prote
stantů nic nepřijmeme; svými dary chtějí
nás jen od pravé víry svésti. Když něco
potřebujeme, třeba nám o to otci našemu
říci, a on nám to dá, může-li.“ Slova ta
zvítězila; protestant svými dary nic ne
pořídil.
„Odkud ale, ptáte se, dostáváš což
pro své malomocné potřebuješ ?“ Nemohu

jim ovšem vše dáti, což potřebují, poněvadž
toho sám nemám; avšak evropští katolíci
dostatečnou _mi podporu poskytují. Ne

dávno opět 50 franků jsem dostal; za ty
nakoupil jsem šatstva nejpotřebnějšího;
pevně se důvěřuji v evropské katolíky,
že mi nápomocni budou, abych pro bídáky
své mohl aspoň jakou takou malou kapli
postaviti. Neb katolíci nezapomenou, že
Ježíši Kristu činí, což malomocným těmto
proukážou.“

_

A podobným způsobem zaujímají se
malomocných jezuité v Indii pevně 'se
v Boha důvěřujíce, že za péči o tyto
bídáky požehnání Božího dosáhnou pro
své ostatní práce misionářské. V dopisech
P. Sěrasseta, S. J. lze se dočísti, jak
záhubnou a strašnou ona “nemoc i tamto
jest a jaké hrdinské mysle tu třeba, státi
se učitelem, ošetřovatelem a otcem těchto
bídáků.
Z toho seznáš laskavý čtenáři, jak
Bohu milé dílo vykonávají misionáři,
praví to křesťanští hrdinové. Seznáváš ale
též z toho, jak Bohu milé jest podporování
šiřitelův pravé víry a jak všichni, kdož
čím tím k podporování takému přispívají,
na všem, což vykonávají věrověstové tito,
účastenství mají.
.
Jest milostivé leto; ohlášen tobě
pastýřský list. V jistém pastýřském listě
i toto obsaženo.
„Vzpomeňte též na největšího du
chovního našeho dobrodince, svatého Otce,
Jehož nejen řízení. a spravování svaté
církve po veškerém oboru zemském tíží,
nýbrž který starostí přetěžkou vzdychá,
jak'možno mu bude 'veškeré výlohy za
praviti, které správa církve katolické ,
šíření svaté víry mezi nevěřícími, vy
držování duchovních ústavů ku vzdělání
kněží a' misionářův, podpory oloupených,
vypovězenýcha nyní nouzi trpících biskupů,
kněží a Bohu zasvěcených panen" vy

žaduje .....

Když zlí a bezbožníspolčí

se za účelem vyhubení víry a dobrých
mravů, ku převratu každé moci právní,
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k činům všeho druhu neprávným, když ? zachoval, aby žehnal pracím a snahám
nerozmýšlí se k dosažení hříšných záměrů jejich.
Abys získal milosti milostivého léta,
svých. veliké obětí na penězích a majetku
přinášeti: proč, bychom neměli my se třeba ti též kromě jiných ustanovených
sjednotiti k ušlechtilým záměrům, proč povinností nějakou almužnu uděliti; a tu
bychom neměli my svorně působiti pro .zpomeň sobě též na misie.
Velká odměna tamo na nebesích
čest Boží, pro rozšíření a zdar svaté církve,
očekává věrověsty a zajisté veliká odměna
pro časné a věčné blaho pokolení lidského?
Seřaďte Se okolo praporu sv. Michala, ? poskytnuta bude i těm, kteříž je pod
jehož církev jakožto mocného opatrovníka Í poruji. Bud ale i ty pravým misionářem
svého ctí.“
mezi svými povždy jmenovitě v této po
Ano modli se, čtenáři milený, modli svátné době; svým zbožným životem
za misionáře, aby Pán Bůh je žehnal a přiváděj i ty duše k Bohu, Spasiteli svému.
I

i

Děvečkám ' služebným.
_IV. p s a ní.

Milená Notburgol
„_ 'ala jsem tobě naposledy, jak v postě

Mfmáš rozjímati umučení Ježíše Krista.
' Poslyš, jak ctihodná Armella, kteráž
byla rovněž děvečkou, při svém denním
zaměstnání umučení Ježíše Krista rozva

žovala; bude tito prOSpěšnoi mimo půst.
Byla sice chudou služkou ale zároveň
velmi bohatou na zásluhách u Pána Boha.

Pravít ona: „Jakmile ráno procitnu,
pozdvihnu ihned mysl svou k Bohu, Jemu
své myšlenky, jakož i vše, což přes den
mysliti, mluviti, činiti a trpěti- budu. _
Když se oblékám, rozjímám, jak
Ježíš, můj Spasitel, obléknut byl v šaty
na potupu; když se opasuje, jak nemi
losrdně a nelítostně svázán byl.
Když se obouvám, vzpomínám sobě
na cesty drsné, po nichž kráčeti musel
můj Bůh a Pán.
Dávám-li šátek na hlavu, neb hlavu
učesuji, lituji Krista, kterýž pro mne nesl
trnovou korunu.
Jdu-li na mši svatou, představuji
sobě, jako bych tamo šla, kdež ustanovil
Ježíš Kristus nejsvětější Svátost oltářní.
_ Zde se jemu klaním, obětují, “v obět

nejdražší uzavírám, prosím o milosrden
ství a smilování; prosím aby mne a všechny
očistil od hříchu a nepravosti.

J du-li z kostela aneb někam jinam,
rozjímám, jak potupován a posmíván byl,
když veden byl na horu Kalvarii. _
Zamětám-li, na mysl sobě uvádím,
jak s Ježíšem nelítostně, nemilosrdně sem
tam smíkáno a smítáno.
Jsem-li při peci aneb krbu a oheň
uzřím, vzpomínám sobě na lásku, kterou
mi proukázal, když za mne na kříži umřel.
Vzpomínám zároveň sobě, jak klesnul
sv. Petr, jak i mi třeba varovati se každé
zlé příležitosti a tu Ho prosím, aby mne
chránil od všeho úrazu a nebezpečenství.
Nosím-li dříví do kuchyně, pamatuji
na kříž, kterýž nesl Ježíš Kristus, a Ho
prosím: „Dejž, ó dobrý Ježíši, at vezmu
kříž svůj a Tebe at následuji“.
Nosím-li vodu, vzpomínám sobě, jak
rota vedla přes Cedron Mistra mého.
Mám-li v ruce nůž, vzpomínám sobě
na kopí, kterýmž probodnuto bylo srdce
Ježíšovo, srdce, kteréž láskou ke mně plápolá.
Přikládám-li dříví do 'pece neb krbu,
prosím Pána, aby roznětil “lásku mou,
abych více a více Ho milovala.
Dávám-li jídla na stůl, rozjímám,
jak naposledy Ježíš Kristus stoloval s uče
níky svými.“
Jdi a_čiň podobně, oč Tě prosí
Tvá kmotra
'

Josefa
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Zprávy
Pouť do Prahy a do Filipsdorfu.
Jak obyčejně, tak zejména letos, chystá
se mnoho z okolí Brněnského na pout
do Prahy ke 150ti-letému jubileu pro
hlášení za svatého našeho milého patrona,
sv. Jana Nepomuckého, a příležitostně
toho i na pout doFilipsdorfu. Dne15.května
shromáždí se o 1/26 hodině ráno na mši sv.
v kostele OO. kapucínů v Brně, odkud se
odebéřou na nádraží a společně, v jednom
voze až do Prahy pojedou. Zde se ubytují
na Malé straně (železné tržiště), v hostinci
p. Karobinského,

v pivová—řea 16. května

vykonají obvyklé pobožnosti u sv. Víta
atd. Dne 17. května odebéřou se po že
' leznici do Filipsdorfu, kde se 18. května
zdrží a 19. květ. odcestují, takže 20. květ.
opět do Brna se navrátí.

0 sv. misii v Jimramově. To byly
krásné a utěšené hody ——ta sv. misie!

Kdybych měl tak mocného hlasu, že by
mně nejen tak věřící, jakožzvláště i du
chovní pastýřové slyšeli, volal bych &V iz t e

a vezměte,

t. j. ustrojte takových mi

lostiplných hodů svým svěřencům, a pře
svědčíte se v brzku — jak hojného blaho
nosného ovoce vlastním okem shledáte.
O felix ista parochia ubi fuit miss'io
sacra! (O štastná ta farnost, kde byla
posv. misie.)
Dle lidského domyslu — ano dle sku—
tečně projevené obavy—bylo jak zde tak
i v Německým co dělati s vážným čini
telem, totiž stranou jinověrců; avšak i tu
se ukázalo, že sv. misie má vyšší ochrany,
že její působení nikoliv od slabých sil
lidských, nýbrž na zásluhách církve sv.,
na přímluvě Rodiěky Boží a všech sv.
misionářů pevně spočívá. At tedy nikdo

snad z bázně před liberálními také
katolík y, aneb ospalými a vlažnými
farníky nerozpakuje se o této mimořádné
pobožnosti — ale přičiniž se raději každý
v této době, kde se na nás katolíky vše
možných nástrah a útrap i pronásledování
chystá a dělá, — též mimořádným pro-.
středkem sv. misií, ducha katolického
probuditi, oživiti a utvrditi.
Nebojmež se lidi; ale Boha! A právě
v osadách smíšených jest toho více třeba,
jakož i tam, kde pravý ráz katolický
mizí a ustupuje jakémus povšechnému
náboženství pouhé humanity a slušnosti.

Ano sv. misie

působí jako Světlo

světa, o němž Simeon prorokoval, že jest
mnohým ku pádu a mnohým ku povstání,
povzbuzení; nebo ten mocný příklad pro
budí i těch vlažnějších — a oni se postaví
na stranu pravých katolíků. Ono se stane
tako-řka d ob ro volné rozdělení všech far
níků, jak se na soudu posledním stane
násilně; a tu se stává, že zvláštní milost
sv. misie, pohnutlivá kázaní, přímluva
Matky Boží, příklad horlivých katolíků a
prosba i domluva milých nám přátel
divy tvoří, stavíce téměř všecky na pra
vici. Ovšem nelení i zloduch zkaziti, aneb
aspoň ohromiti spasné dílo a proto roz
trušuje rozmanité nepravé předsudky, udr
žované a šířené nepřátelským tiskem, jakož
i potupnými a ousměšnými výroky ne
přátel. Avšak tyto obludy příšerné zmizí,
jakmile sv. dílo se započne; vždyt mnohý
laje misii i misionářům, jako slepec
barvám, neznaje a nei ě-laani—
slova z vlastní

zkušenosti. Stává se pak, že právě ti
největší odpůrcové, bývají ku konci nej
většími zastanci, přesvědčivše se,- jak
mýlné byly jich řeči. Vše toto osvědčilo

se i tentokráte při misii v J imramově.
Sotva že veledůstojný p. kanovník
v neděli předcházející svým farníkům
oznámil, jakou mimořádnou pobožnost jim
připraviti hodlá & je povzbudil, jak by
as důstojně chrám,. oltář i kříž sv. při
ozdobili k jednotlivým slavnostem, na
stala horlivá snaha jak mezi svobodnými
tak i ženatými značnou sbírkou. A aj, jak
krásně přiozdoben od mládenců a mužů kůr
a sv. kříž, od panen a žen opět oltář Ma
rianský. Muselo tu radostí již se plniti
.srdce duchovního pastýře, vidoucího ta-.
kovou ochotu a jak teprve rostla tato
radost každým pozdějším dnem. Sv. Jo
sefem, ochráncem to církve sv., započato
spasné dílo, které .s pohnutým srdcem
kladl v dojemné řeči místní velehorlivý
pastýř duchovní do rukou velectihodným
ětvero misionářům, které slavnostně v prů
vodu školní mládeže, ctěněho spolku zdejší
jednoty a pak i samým vysokorodým p.
hrabětem, jakož i jeho vysokorodou knížecí
chotí a velkým množstvím farníků do vy
ozdobeného svatostánku byl uvedl. Nyní
započal duchovní zápas; na kazatelnu vy
stupovali výmluvní kazatelové, aby nej
hlavnější a nejvážnější pravdy sv. víry
prostým a upřímným slovem do srdcí
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posluchačů položili — jich o nutnosti sv.
pokání usvědčili a svým láskyplným hlasem
k zpovědnicím přivedli, kde by vyhostěn
starý nepřítel a mír a pokoj s Bohem i
lidmi navrácen býti mohl. —A že skutečně
velké a slavné vítězství vydobyto — toho
nejlepším důkazem počet 1600 kajícníků,
přistoupivších v této době ve farním zdejším
kostele ke stolu Páně. O jakou blaženosti
oplývalo srdce velezasloužilého p. kanovníka
- vidoucího takové davy žádajících z jeho
ruky přijmouti potravu nebeskou. Spasitel
vida zástup volal: „Lítost mám nad zá

ochrany Boží a Panny Marie ——veden byl

s ostatními velehorlivými spolumisionáři

po krátkém srdečném„Zaplat Pán Bůh“

jim s kazatelny od místního duchovního
správce vysloveného — při čemž nižádné
oko bez pohnutí neostalo — opět veškerou
školní mládeží se svými p. učitely, slavným
spolkem jednoty katolické, vznešenou
vrchností —jakož i veškerým nepřehledným
davem až k farnímu domu, kde ještě
jednou pohnutlivým „S Bohem“ — všem
srdečné díky projevený. Velikou zásluhu
o tak utěšeně konanou misii má zajisté
stupem“ ale veledůstojnýkmet: „Radost
vysok. hraběcí rodina, která nelíčenou svou
mám nevýslovnou“ — Každýmdnem zbožností a hlubokou k misionářům ucti
plnila se svatyně Páně víc a více — až vostí, jakož i mnohou ku zvelebení misií
konečně při posledních slavnostech ne prokázanou hmotnou obětavostí nejkrás
mohla ani účastníků všech pojmouti. Zvláště nější dávala příklad nejen lidu prostému,
dojemnými byly ty 3 slavnosti: Odprošení nýbrž hlavně těm tak zv. vzdělanějším
nejsvětější Svátosti, Marianská slavnost a. třídám. Následkem toho účastnili se mnozí
Svěcení kříže misionárního, zvláště při sv. misií, kteří jinak 0 chrám P. ani ne
první zarosilo se mnohé oko. které na tak zavadí, ba složili ve zpovědnici břemena
často a rádo slze roní. — Pobožnost celá svých zastaralých hříchů a přistoupili ke
ukončena dne 28. března spůsobem nad stolu Páně; dlouholetá nepřátelství se od
očekávání slavným a pohnutlivým. Roz stranila, celé rodiny opět se smířily a
všude zavítal sv. mír. Hospodin budiž od
loučiv se výmluvný vůdce sv. misie, který
svým lahodným a přívětivým slovem všech měnitelem všech, jenž tyto duchovní hody
posluchačů získal, s milými farníky uchystali.
Jimravovskými

——a poručiv všech do

\
JÉ ..-//g>
\\)
J

'\Ř

Milodary B. Srdce Páně.

[Vl odlitba, má-li býti

vyslyšena, musí býti

především pozorná a nábožná.
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Když
s mocnými tohoto světa chceme rozmlouvati,
dobře se na to připravíme a řeč svou zosnu
jeme, aby byla srozumitelna a abychme její
neforemností vznešenou osobu, s níž roz
mlouvati hodláme, snad nepohněvali. Nuže
když s pánem všech pánů rozmlouváme, když
o nejdůležitější dary jej prosíme, jako jest
odpuštění hříchů, zdraví těla i duše, a jiné

svět pozorně
dáti nemůže,
tu
třeba,jichž
abychom
a zbožně—tu není
prosbu
\ ř věci

přednesli? V duchu a pravdě,

_
'
o čemž ústa naše mluví.

dí Pán,

'
_máme se modliti; srdce naše musí to cítit,
Když: tak modlitba. naše všechny potřebné vlastnosti _má,

pak zajisté splní se _slovo Páně :: Začkoli prositi budete Otce mého, dát vám, tak
jak se splnilo na těchto, již to k větší cti Boží oznamují.
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Z llejstrošic. Jistá hospodyň byla
stižena jakýmsi neduhem na levou ruku,
tak že jí nijak vládnouti nemohla. Lékaři
vynakládali vši péči proti té nemoci, ku
kteréž se přidružila i podivná vyraženina,
a ani jejich ani domácí léky nic ne
pomohly. Když vše se zdálo nedostatečno,
započala nemocná devítidenní pobožnost
k Panně

Marii

Filipsdor—fské a slíbila

uveřejniti díky. Vykonala tu pobožnost
s největší bedlivostí a hle nyní jest
zdráva až na některé nepatrné následky
neduhu; pročež uveřejňuje díkůvzdání ku
povzbuzení jiných.

Z Čech zapadnich. Za očividnou
pomoc v největší ouzkosti poskytnutou
vzdává se tímto dle slibu nejvřelejší dík

Božskému Srdci Ježíšovu, Nepoškvrněné
Matce Jeho a sv'. Josefu, pomocníku ve
vší nouzi! Užíváno bylo též vody lurdské.

:

V našem sousedství žije jistá

žena, která zvláště poslední podzimek do
těžké nemoci upadla, z níž že by kdy
povstati mohla lékaři pochybovali. V této
beznadějnosti utekla se k vroucí modlitbě,
konala devítidenní pobožnosti k Panně
Marii Filipsdorfské, počnouc ji jak se to
předpisuje, se sv. svátostmi, a ač na
pohled první dny nemoc se zhoršila, dřív
než těch 9 dní uplynulo, zmizela nemoc
úplně a nemocná jest úplně zdráva. Budiž
za to Božskému Srdci Páně a Bohorodičce
chvála nekonečná.
(Pokračování)

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
V Německu

utržil si neústupný Francii co nevidět. Nechopí-li se Grévy
Bismark mrzuté zahanbení a sice tím, že 'zásad křesťanských, marně usiluje zadr
zákon jím navrhnutý k umlčení nejen žeti revoluci a všeobecný rozklad.
demokratických, nýbrž i katolických po- ;
Anglie.
V žádné zemi neobjevují
slanců, tak zvaný „nahubkový“ byl větši- ;
nou sněmovny zavržen, o což hlavní zá se tak nápadně majetkové protivy, jako
v
zemi
britské.
Obyvatelstvo'její dělí
sluhu má vůdce katolických poslanců Wind
horst. Snad se toho ještě dočkáme, že se. 'se nyní v malý počet velkokapitalistů &
v
nesmírný
počet
dělníků
a inemajetníků.
Bismark proti socialistům bude dovolávati
Následkem toho stav dělnický jest tak
pomoci katol. církve, již až podnes utla
organisován, že začíná býti povážlivě státu
čuje a týrá.
nebezpečným. Dne 3. března odbývali
Francie. Julius Grévystal se pre dělníci shromáždění. Při světle pochodní
sidentem francouzské republiky. Touto se všech stran hrnuli se socialisticko
volbou prý měla býti utvrzena pravá re dělničtí zástupové. V čele nesli krvo
puqlika. Avšak zárodek zmatků a roz červené prapory s nápisy: „Anglie sláva
kladů uvnitř se objevuje. Nový president a hlad!“ neb: „Bídně vede. se v zemi,
dal amnestii všem vypovězeným revolu kde většina hyne, kdežto jednotlivci se
obohacují !“ Rozdělován byl program tištěný,
cionářům z r. 1871_. V čele té strany
jest pověstný Luis Blanc &jednooký před dle něhož se mělo mluviti o otázce:
seda komory Gambeta jest jejím opatr „Proč děti a ženy nouzi trpí uprostřed
n'm agitatorem, který po stolici presi velikého blahobytu a množství výtvarů
dentské šilhá. Listy té strany, která se průmyslnických ?“ Shromáždění zjistilo,
veřejně pro převrat, všech stávajících po že koncem r. 1878 počet úplně nuzných
měrů byla vyslovila, vedou více a více v Anglii vzrostl na 736.340 hlav. A kterak
bezuzdnou řeč. Prvním cílem té strany si všímá vláda této bídy? Ona vede války
. jest dolnového ministerstva učiniti mezeru v Asii a v Africe. Chce svému průmyslu
a naplniti ji velmi radikalními živly svými, nové země vydobýti, když v Evropě trhu
což se již ve skutek uvádí a nevole a anglickému se pomalu zavírají" dvéře.
nespokojenost se popouzí. K tomu při Také zamýšlí přírodnímu bohatství Afganů
pojila se nespokojenost rolníků, a dělníků. a Indů přispěti vlastní bídě na domácím
Bída se zmáhá a lid křičí po pomoci. ostrově a pozdvihnouti znovu obchod svůj
Bude-li to dělá trvati, máme revoluci ve světový. Nevíme, zdali tímto prostředkem

odstraní dělnickou otázku, která křičí po
brzkém rozřešení. — Jedině princip kře
sťanský tu spomůže! Neboť jen ten úplně
vyrovnati může mezeru mezi majetkem
a bídou.

Řím.

Sv. Otec daroval pro ne

šťastníky Segedinské 5000 franků. Jest
to zajisté veliký dar od něho a důkaz,
že mu na srdci leží blaho i bída kře
sťanských národů všech. Ten, jenž téměř
_o všechno oloupen jest-a žíti musí z milo
darů křesťanů, pamatuje šlechetně na
ubohé v Uhrách a věrně zastává úřad
Toho, jenž chodě všude dobře činil a
pomáhal.

Rumunsko.

Berlínskýkongres

jak známo ujal se židů v Rumunsku a
prohlásil zásadu, že' musí býti na 'roveň
postaveni s ostatními obyvateli. Než pro
vedení té zásady potkává se u Rumenů
s největším odporem. Předseda ministerstva
Bratiano v dvouhodinné řeči vylíčil ne

bezpečnost té zásady pro blaho země a
pravil mezi jiným: Pro Rumunsko zna
menalo by to sebevraždu, kdyby 500.000
židů, kteří žijí mezi 5 mil.-obyvatelstva,
mělo obdržeti neobmezené občanské právo.“
Rumuni tedy nahlíží, že třeba židovstvo
míti vždy v šachu, aby se zabránilo vy
dírání národů . křesťanských. Dejž Bůh,
aby se jim to povedlo — a taktéž jinde.

Bulharsko.

V Trnovězasedají

nyní zástupcové země, aby usjednotili se
na nové ústavě pro Bulharsko a činí se
přípravy k volbě prvního knížete. Než
jedna strana odkládá volbu až do času,
kdy i jižní Bulharsko Rumelii přivtěleno
bude tomuto knížetství. Vatikán začal vy
jednávati s Bulharskou vládou v příčiněj me
nování katolického patriarchy Bulharska.
— Podaří-li se vyjednávání toto, bude
v těch zemích velice prospěno katolicismu
a možná, že nadejde'doba, kdy církev'
katolická na balkánském poloostrově na
bude rozsáhlejší půdy.

V měsíci květnu
modleme se

za obhájce zájmů Ježíše Krista.
Nelze
více o tom pochybovati, samému Spasiteli našemu vypovídá se válka od
nepřátel církve katolické, Jeho učení se zatracuje a má býti vrženo v zapomenutí,
Jeho sv. zákon to jest, co- se .za jhw považuje, a který zrušen býti má. Spasitel
náš, Kristus Pán, se pronásleduje v osobě kněží, jichž zločin v tom pozůstává, že se
neostýchají Jej veřejně vyznávati, k němu se hlásiti, mládež ve smyslu křesťanském
chtíti vychovávati a skutky milosrdenství v tomto směru a Jeho jménem konati.
Pod zástěrou učení laického, čili světského, má se vyhostiti z vychování a ze škol
mládeže křesťanské vše, co upomíná na Krista Pána a na Boha vůbec, jenž prý jest
pouhým strašákem pro pokolení lidské, od kněží a- jejich stoupenců vymyšleným.
Tímto směrem se vede nyní ve Francii a jinde boj proti učení a proti školám, které
zařídili kněží a jiné spolky katolické, a které mají býti odevzdány do rukou neznabohů.
Nejukrutnější pronásledování církve katolické nebylo s to, vyvrátiti víru tuto, jelikož
i po nejhojnějším vraždění a hubení křesťanův dospělých ona obnoží bujarého nalezala
v dorůstající mládeži: pročež sahají nepřátele její nejen ku kmenům zrostlým, nýbrž
zároveň k vymýtění outlého stromoví v hájích křesťanských.

Druhdy co to bylo křiku o svobodě, o rovnosti,

o pospolité

lásce;

nyní ti sami lidé, kteří nepřestávali hlásati zlatou tuto svobodu pro každého, kteří
ustavičně očerňovali kněžstvo co stav nepřátelský svobodě náboženské, tito sami lidé
jakmile obdrželi vrch a. se domnívají míti moc politickou a otěže vlády v rukou svých,
. neostýchají se, odvrhnuvše škrabošku pokrytectví, volati zřejmě po konfiskaci téže
svobody, které se dovolávají nyní jejich protivníci v táboře katolickém. Bývalí
' horlitelé všeho druhu svobody upírají nyní spůsobem nestydatým nejsvětější právo
otcův a rodin křesťanských u vychování dítek svých v duchu křesťanském.
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Svoboda učení jest u nich plátna jen dle zákonů jimi samými osnovaných
a od nich've smyslu protikřesťanském vykládaných, pro nesmírnou většinu rodin
křesťanských této svobody nestává.
Svoboda spolčování též jen pro ně má platnosť, jinak by nezapovídali kře
sťanům spolky tvořiti ku společné modlitbě a ku společnému provozování skutků
křesťanské lásky.
Svoboda svědomí, od nich jindy tak usilovně žádaná, bývá-li pak dnes
šetřena? Jak se srovnává svoboda tato se zjevným pronásledováním všeho, co jmeno
katolicismu nese? J sou-li však pravdiva tvrzení, jakých všude slyšeti, že víra katolická
jest mrtva, že ztratila ouplně vládu v oboru inteligence a vědy, proč se obmezují bu
zapovídají katolíkům a jejich kněžím všecky pokusy, zřizovati učeliště, ústavy a školy
v duchu katolickém, veřejně ia svobodně zápasiti s protivníky na poli vědy a myšlénky ?
Nežádají katolíci předce pro šíření své víry žádných prostředků násilnických mimo
vnitřního přesvědčování ve věcech svědomí. Ať se tedy obrátíme ku kterémukoli
spůsobu svobody, jest nám všude se setkati se lží, s pokrytstvím a s neupřímností
na straně těch, jimž jest každé druhé slovo: svoboda a liberalismus. Patrně ze všech
jejich skutků a namáhání dere se na světlo zášť proti katolicismu, proti viditelné i
neviditelné hlavě jeho, proti bytosti nejvyšší, proti Bohu.

_
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Tato zášť je takovou slepotou ducha již ranila, že zapomínají na otázku,
kterou by si předložiti měli: „Co dáme na místo svrženého Boha, kým a čím je
vyplníme? Jaké učení hlásati budeme místo odstraněného náboženství katolického?
Jaký základ položíme pro nový život společenský na místěvyhynulé lásky křesťanské ?“
Přijde-li se však s takovými a podobnými otázkami našim víry křesťanské
protivníkům, tu jsou ovšem v koncích se svou moudrostí. Neboť ať si prohlašují
svaté náboženství za lež od kněží vymyšlenou, nepřestává býti to pravdou svatosvatou,
že na náboženství a po výtce katolickém se zakládá veškerý náš život společenskýr
víra v Boha a jeho řízení svaté, v jeho spravedlnosť jest to, co udržuje většinu lidstva
na cestě ctnosti a v kolejích povinnosti aneb alespoň zabraňuje odchýliti se příliš
od ní; víra jest to co útěchu dává chudým v bídě, zoufajícím oporu v neštěstí,
mocné a zpupné na uzdě drží v jejich vašních a výstřednostech; víra jest to, co víže
svazek stálý mezi panovníky a poddanými, co tvoří vespolnou lásku mezi rodičemi
a dítkami, co udržuje spojení mezi třídamiepracujícími, myslícími a majetnými
ve společnosti občanské.
'

Ať se přikročí ku roztržení aneb jen k uvolnění všech těchto svazků vírou
náboženskou utvořených, a brzo se objeví děsné následky takového počínání. Dějeprava
téměř každého věku nám s dostatek takových příkladů na oči staví; události, jaké se
v nejnovějších dobách sběhly,. v r. 1870. v Paříži, královraždy, spiknutí všeho druhu
a podobné zločiny mohou nám býti smutným dokladem výroku, že bez Boha, bez
sv. náboženství, bez víry, a co s ní souvisí, nelze obstáti společnosti lidské, tím méně
pomysliti na úspěchy nějaké v oboru duševního a hmotného blahobytu, o nějž že
nejvíce se starají naši protivníci a protivníci církve katolické rádi by světu namluvili.
Pravým katolíkům nastal proto tuhý boj s neznabožstvím, které až úžasně
po celé Evropě své sítě rozvinuje, boj. od něhož závisí blaho veškeré společnosti lidské,
a v němž nemůže býti konečné vítězství pochybné pro katolíky, jelikož oni to jsou,
o.) Pána Boha ku své straně mají, jelikož jest to věc Boží, za níž bojují. Boj tento
ať se vede slovy, skutky, hlavně však modlitbou stálou, úsilovnou, která všecky
přívržence Krista Pána v jeden šik vésti má bez ohledu na jejich postavení ve spo
lečnosti aneb na nahodilé rozmíšky a nesvornosti života soukromého. Svornému
takovému jednání a přičinění zajistě se podaří upevniti opět zákon Boží a odvrátiti
od pokolení našeho nebezpečí, jemu ze všech stran hrozící: „Zachovej nás Pane,
hynemeí“ (Domine, salva nos, perimus !) budiž volání naše.
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Srdce Páně
Srdce

Páně velechrám to svatý,
na něm skví se v září kříže znak;
k němu zírá s touhou nyvý zrak,

Kříž já vezmu, svaté viír y berlu,
naděje též jasné oruží;
síla matná se mi otuží,

k němu duch se vznášíláskou vzňatýf uschovám-li v srdci lásky
Jak mne vítá chrámu toho brána!
Z ní se proudí rajská oblaha,

duší zpráhlých rodná ovlaha,

perlu.

Láska svatá žhoucím plamem sálá,
" ničí trnité ty ohrady,

mění hloží v rajské zahrady,

s nebes výšin v zemské luhy slána.

jimiž Boží rozléhá se chvála.

Než jak píti—nebeské ty toky?

Již mne netěší ty zemské pláně,

Kterak vejdu v lásky Boží stan?

Náspem trnovým jsa obehnán
zastavuje mdlého chodce kroky..

dále kráčím v touze plamenné,

a již u smirného stanu pramene; —
o jak milo V Božském Srdci Páně! —
V. Ambrož.
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Purpurové slzy.
estalo se ti to ještě nikdy, milý čtenáři, že se někdy nazpomínáš na něco
zapomenuté a řekl bych zpomínáním až upachtíš, a přece ti to žádoucí ne
napadne? — kdežto při práci, aneb při krájení chleba a_přituhém zaměstknání
se lžící v talíři, ba třeba při modlitbě najednou, tak maně docela jasně se ti ukáže,
jakoby chtělo říci: „Hle, tu jsem, koukni se na mne!“ ——A podobně, ty někdy
víc než jednou za den aneb za noc pohlídáš k nebi a díváš se, jak to bujaré

klouče slunko

se svými zlatými kadeři, aneb jak strýc měsíc se svými drobnými

vnoučaty klidně a vážně na nebeské obloze se prochází; aneb ty_sedíš spokojeně
mezi domácí čeledí doma za kamny a cpeš si dýmku aneb zabýváš se pletením
punčoch a koukáš se ven z okna na osení a lučiny — a nic jiného ti na mysl
nepřichází nežli suchopárné zpomínky na práci a všedního dne lopocení, plné
umdlenosti a ospalosti. Jindy ale, je to třeba v neděli, když jsi byl na „velké“
neb na „požehnání“ a pak sám jediný jako prst domů se běřeš aneb ve světniěce
o samotě sedíš a opět oknem ven na luka se zadíváš aneb ke slunci zraku svého
pozvedneš, jež tam za hory do ehumáče mračen zapadá a to roztomilé děvčátko

večernici
za sebou láká; — tu najednou prolítne ti hlavou myšlenka tak líbezná
a krásná jako anděl s nebe, rozkošná jako májové jitro, obestře pak celé tvé srdce
a je naplní Islastí, tak že ti je až k pláči a nevíš ani proč, zdali pro radost aneb
pro vnitřní žal, aneb pro tesknotu po něčem tobě neznámém a snad ani netušeném.
Odkudpak to přichází? Víš si to vysvětliti? Já aspoň nevím, tak jako
ani to ne, co se mně oněkdy stalo. Poslouchej!
Oněkdy přebírám se ve svých papírech a různých nákresích; tu se mně
vmísí do rukou obraz Srdce Pána Ježíše, jak jej sv. Markéta byla nakreslila, Srdce
Páně samojediné, bez ostatní postavy Spasitelovy. I vybral jsem si je a postavil
před sebe na stůl. Šikmo po celé šířce táhne se ta široká, otevřená rána a v ní jest

napsáno „Charitas,“ po česku „]áska,“' a několik krvavých krůpějí kane z ní dolů.
Tentýž obrázek měl jsem již nejednou v rukou, v různém rozpoložení
mysle, a nikdy jsem na něm nic zvláštního nenašel; dnes ale zdál se mně býti
oživeným, jakoby měl ducha a mohl mluviti a jakoby důtklivě mluvil a kázal mému
srdci. Chystal jsem se totiž právě ku sepsání kázaní toho obsahu, abychme ne
zoufali, když jsme i mnoho byli zhřešili; nebot Bůh nechce smrt hříšníka a 011
může jen pohlednouti a to dostačí, aby člověka na vždycky přejínaěil a spravedlivého
z něho udělal. Takovým pohledem uštědřil Pán Ježíš kdysi Petra, když ho právě
před chvíli v domě Kaifášově byl zapřel, a tento pohled plný lásky a smilování
osvěžil jižjiž zmírající srdce apoštolovo a dodal mu síly a průžnosti. Tak jsem
sám rozjímal a dodal jsem: „0 můj milý Spasiteli! vzhledni přec jednou i na mne
a na mé čtenáře také takovým okem, abychom já i oni konečně k lepšímu se
změnili.“ V tom padl můj zrak na ten obrázek, vidím to Srdce a tu širokou ránu;
i' připadlo mně, že'.tato rána vyhlíží jako oko, a ty písmeny v něm že září jako
zřítelnice
a „skrze oboje že pohlíží z hloubi srdce na nás bídné hříšníky
Spasitelova nevystihlá láska.“
A čím déle tam se dívám, tím dojemněj odpovídá to Srdce na mé pohledy;
myšlenka se roji za myšlenkou a ta rána mluví řečí, jakou má ilidské oko, mluví
mně k srdci, jako by to byl sám Spasitel můj. Mezi jiným dí ten obraz, an ty
krvavé krůpěje pozoruji: „Toto jsou slzy, které ronilo Srdce Spasitelovo, —

—151—
purpurové

slzy — vyceděné jeho láskou.“ I nutilo mne to ještě více pře

mýšleti, co vlastně všecko v těchto purpurových slzách jest obsaženo, a dáno mně
hojně odpovědí na krátkou mou otázku.
Toto všechno umínil jsem si tuto sepsati; možná, že tyto slzy z rány
Kristovy jako neukrotitelný žár i v srdci čtenářů jiné slzy probudí.
Co tedy vypravují tyto krvavé krůpěje ze Srdce Ježíšova? —
Jest právě ráno, co toto píši, venku v zahradách; a na polích třpytí se na
každém stéblu, v každém kalíšku květů jabloň a rozmanitýchkvětin po zahradáCh
rosné krůpěje jako perly jasné, slzy přes noc od květeny vyplakané, —»či lépe
řečeno s nebe na „květiny skanulé. Po _celý den zářilo teplé slunečko a oteplilo
zemi i vzduch; pak následovala čerstvá, chladná noc & srazila všechny vzdušné
páry a tak skropilo nebe sady i luhy svými slzami.
Takovými slzami s nebes jsou i ty krůpěje krve, které tam ze Srdce
Ježíšova kanou. Toto Srdce vzňalo se prudkou láskou ke . všem lidem a sálalo
jako slunce světlo a teplo paprsky svých dobrodiní do všech končin, kde jen byla
bída lidská a probudilo mrtvé k životu, slabé i nepatrné ke vzrůstu. Za všechno
to ale splatili mu lidé jenom netečnosti, nevděkem a odporem. Takováto chladnost
zabolela toto dobré Srdce a vynutila mu jedenkrát krvavé krůpěje ze srdce na čelo,
a „pot jeho byl jako krůpěje krve a kanul na zem.“ — — „Toto .jest pláč,“ dí
sv. Bernard, „v krvi a slzách, netoliko z očí, nýbrž .z celého těla Spasitelova.“ —
A myslíš, že od té doby-oné kormutlivé noci nevděk lidský se změnil?. Není-liž
Pán Ježíš až podnes lidem většinou lhostejným a cizým jako tenkrát? či kolik
věrných čilých srdci nalezá se mezi těmi "tisíc miliony lidí, kteří na zemi žijí? Nyni
jeho Srdce ovšem nemůže truchliti a plakati, jako tehdy; jest již nevýslovně
blaženo. Ale kdyby mohlo plakati, zatepil by se brzo celý svět v těch jeho slzách;
tolik ho zarmucuje náš zlý svět. Proto představuje se tobě v obrazu s purpurovými
slzami z jeho Srdce a kvílí před tebou a před všemi svými přátely slovy Isaiáše
proroka: „Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni pak pohrdli mnou._ Zná vůl hospodáře
svého a osel jesle pána svého: Israel pak mne nepoznal a lid můj neporozuměl.
.— Opustilit Hospodina, rouhali se Svatému israelskému, odvrátili se zpět od něho.“
Proto mluví ku tvému _srdciprvní slovo ony purpurové slzy slovo nářku.
Slzami Srdce Ježíšova má se"rozehřátí i tvé srdce k slzám útrpnosti nad nevděkem
a urážkou, kterou lidé Srdci Ježíšovu za jeho dobrotu splác'ejí, a připraviž 'mu
v náhradu sladký odpočinek v srdci svém skrze zadostičinné sv.. „přijímání .v den
slavnosti nejsv. jeho Srdce. Taková skutkem se jevící útrpnost jest jako občerstvující
rosa a' Srdce Ježíšovo jest ta květinka, kterouž's ovlažil svou soustrastí. Odměna
za to-zajisté tě nemine; Hospodin odmění tobě stejnou mírou. Sv. Bernard praví:
"„Onen krvavý pláč tam v Getsemane v noci plné zármutku byl nebeský déšť,.byla
ranní rosa, která krůpějemi předrahé krve Kristovy snímala kletbu se země, kanouc
na niz rozbolestněného a slitování plného Srdce Spasitelova !“— A tak bude purpurová
slza ze Srdce Ježíšova i nyní na tvé srdce splývati. Poslyš, jak já si to myslím.
Ty jsi ta zvadlá květinka a jeho vykupitelská krev rozlévá se v zadosti
činném'sv. přijímání na tebe a občerstvuje tě k“ novému, života plnému rozkvětu.
Sv. František Saleský viděl jednou obraz sv. Máří Majdaleny, kajicnice, vyobrazené,
ana u paty kříže v mnohých slzách rozplývajíc o svého milovaného Mistra plakala.
Tu zvolal: „O jak šťastná výměna dostala se této kajicnici! Ona dala nohoum
(Spasitclovým) jen své slzy a tyto nohy daly jí za- to krev, milostiplnou krev,
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která všechnyjejí skvrny smyla.“—-Jdiž tedy na slavnost

nejsv. Srdce

Ježíšova s upřímnou soustrastí ku sv. přijímání a přines mu tuto
oběť zbožnosti

a lásky.

Ti'ebas nejsi pohnut až k slzám, nicméně líbí se

mu tvá soustrast s jeho zájmy, tvůj zármutek nade hříchy celého světa, tento
tichý, skrytý pláč tvé duše.. A za to ovlaží on tvou duši nejlepší životní silou
své krve, jako ranní rosou.
. Ale ještě někomu jinému. padají purpurové“ slzy ze Srdce Ježíšova jako

občerstvující rosa do srdce. Jest to sám Otec

nebeský.

Když ranní slunce

záříc nad lučinami vzejde a do tisiccrých rosm'ch kapek se xkouk'á, vidí sebe samo
tisíckrát'v pestrobarevné záři diamantové. — A dívá-“lise nebeský Otecna krůpěje
krve ze Srdce Ježíšova, která se jemu ve mši sv. “denněa'několikrát obětuje, vidí
v každé to krůpěji sebe sama v odlesku, nebOt každ'á-z nich'přivolává mu: „T-obě,
o Otče nebeský, k vůli vyronilo -mne- Srdce tvého Syna, aby všechny bytosti,
které myšlení jsou schopny, viděly, jak velkým musí býti Bůh, že jeho uražená

spravedlnost
jedině krví jeho vlastního,jemu rovnéhoSyna mohlabýti usmířena,
a'že jeho milosrdenství
jedině krvavou obětíjeho jednoro'zenéhoSyna důstatek
se ukázati mohlo.: — A proto má nebeský Otec opravdu Božskou radost při pohledu
na purpurové slzy, které jeho Syn, na němž své zalíbení měl, v lásce a žalu pro
něho byl plakal; a při myšlence na tuto lásku svého Syna cítí se, řekl bych,
v útrobách svého B—ožstvínevýslovně blažena', že :by všechno učinil, oč-jej pro ty
purpurové slzy prosíme.
-- Vypravuje se o jistém králi Portugalskem, o Janu II., že měl takovou
účtu k pěti ranám Klísta Pána, že učinil slib, nikdy neodmítnouti prosbu o něco
' dovoleného,kterou by mu „pro—pět ran Kristových“ někdo-přednesl.Jedenkráte,
když právě šel do kostela, padla mu jistá žena k nohou, presíc „pro pět ran
Krista “Pána,“ aby daroval “život jejímu muži k smrti mečem odsouzenému. Král
odpověděl: „Stan'iž “se, jak jsi prosila, _akdybys ještě více byla žádala „pro sv. pět
ran Krista Pána,“ byl bych ti to rovněž udělil.“
Já si myslím o tom takto: když již pouhý lidský kr-álse svým nepatrným
srdcem takovou uctu měl k pěti ranám Kristovým, tedy 1 k jeho ráně v Srdci,
' nebude zajisté ani nebes král, Hospodin, za ním a neodřekne žádnému ničeho, kdo
jej „pro ty purpurové slzy íze'Srdce Ježíšova“ o něco prosí. Neboť tu neprosí již
pouze tvé. slovo, nýbrž, jak- sv. apoštol Pavel tvrdí, sama krev Ježíše Krista mluví
a prosí,—ovšem daleko-“účinněj nežli krev Abelova.
Proto jest druhé slovo, které ony purpurové slzy mluví,: slovo .orodování '
za nás u nebeského Otce, třetí slovo však jestit důtklivá, dojemná domluva našemu
:srdci, tak jak byl dojemný onen pohled Spasitelův na Petra. v domě 'Pilátově.
Jestit to ovšem zasloužená-výčitka “ale tak milostná a srdcelomná, že nelze ji
vzdorovatia že srdce,_které tomuto pohledu se nevyhýbá, tomu slovu fuší nezavírá,
nemůže již více odolati a musí navzájem láskOu vděčnou splácetir tuneskon-alou
lásku Krista Pána knám bídným. Kdyby Jidáš byl snad jen. chvílenku počkal
se svým děsným-íúmyslem a byl dal Pán-uzJežíši na sebe pehlednouti, jako pohlédl
na Petra, zajisté nebyl by se oběsil, ale lítostí a vděkem unešen byl _by láskou
ku Spasiteli vzplanul.
.
Měsíc červen jest zasvěcen Srdci Ježíšovu; zasvětí bo.i ty jemu a vynasnaž
se Je blíže poznati. Jdi ke stolu Páně, tu nejlíp poznáš sladkost nejsv.. Srdce,
tak jako učeníci Emausšti v lámání chleba teprv. svého-Mistra poznali.
/

—153—_

Sv. Benedikt duchem všech slavných areioteů naplněný.
Vl.

Sv. Benedikt stálý a vytrvalý Jo'sue.
osue,

onen slavný, v protivenstvích statečný a v ctnosti setrvalý vůdce lidu

.. israelského,

jejž měl uvésti do země zaslíbené, jesti co do povolaní,

'5'1 ano již i co do jména
svého obrazem každého představeného duchovního,
zvláště ale v řeholi církevní neb “v celé církvi, obrazem tedy opatů a hodnostářů
církevních. Co se týká povolaní Josuova, čteme v knize Jos. 1, 2—9 v pře

krásných slovech Hospodinových:„Posilň

se a buď silný;

neboj

se a ne—

lekej se, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj ve všech věcech.“
Co se pak týče jmena Josue nebo Jesu (slavný tento arciotec málem stejné jmeno
obdižel s naším Božským Vykupitelem), znamena ono tolik co- „spasení, Spasitel
“neb vysvoboditel,“ tak že každého dobrého panovníka nebo představeného v řeholi
může značiti (slova učeného Laurota ve spisu silva alleg. Josue), jelikož i takovýto
představený řehole k tomu povolán jest od Boha, aby jeho slovy, skutky a
příklady spasen byl lid řeholní, vysvobozen z otroctví světa pohanského a hříšného
a přiveden do země zaslíbené, totiž do kialovství Božího zde na zemi (do
církve Boží) i na věčnosti (do nebe). A není--liž tedy už v tomto ohledu naš
sv. Otec Benedikt v skutku pravý Josue, od Boha samého póvolaný, by jeho
slovy (kazam'm a sépsanou sv. řeholí), skutky (založením tolika klášterů, divy' a
zázraky) a příklady (převzncšeným životem řeholním a řadem benediktinským)
_vysvóbozenbyl lid, netoliko jeden ale nazvíc'e všickni narodové světa z otroctví
pohanSkého vysvobození a uvedení byli do církve Kristovy, a přemnOZÍ tisícové
ano milionové křesťanů aby vysvobození byli z otióctví světa svůdného 1hříšného
a uvedení byli do svaté řehole benediktinské.

2. Josue staréhozakona dvanactero

pokolení

lidu israelskéhouvaděje

do země zaslíbené, ustanovil z rozkazu Božího dvanácté

mužů, z každého po
kolení jednoho, knížaty nad lidem, jenžto vyzdvihše dvanácté ne jtv1 dšich
kamenů z prostředku jordanškého řečiště položili v stanech svých (Jos. 4, 2.3).

„Jiných také dvanáctékamenů_položilJosuev prostředku

řečištějordan

ského, kdež stáli kněží, kteří. nesli archu úmluvy, a jsou tam až do
dnešního dne“. (Jos. 4, 9). Věru ne mnoho důvtipu třeba, bychom v těchto
a podobných slovech Písma sv. poznali naznačeného Josue nového zákona,
sv. Otce Benedikta! I tento vůdce lidu Božího dvanactero
založil klášterů, a
v každém z_ nich ustanovil jednoho nad celým sborem představeného, opata,
dvanácté
tedy mužů, knížat, jenžto největší přísnosti života, nejtužší _kaznířeholní,
nejtvrdší stálosti ducha se vyznamenali, jakými byli sv, Maurus (jehož svátek
_15.ledna), sv. Placid (5. října), sv. Honorat (16. ledna), sv. Speciosus (15. března),
Gordian (18. března), Faustus, Frausmund, _Petronax a jiní, jenž také podobnou
stálost ducha, kázeň řeholní a přísnost života vyčerpanou ze života sv. 0th

Benedikta a jeho sv.-řehole „položili

v_stancch

svých,“ v klášteřích sobě

podřízených. Jiný ch také klášterů založil sv. Benedikt buď sám nebo skize
učeníky své v prostředku
řečiště, moře, na ostrovech a nejnověji v našem

století i za moř_em
v Americe,Australii. .a jsou tam až do dnešního

dne.

ó zdaž tu v pravdě sv.Benedikt nestal se pravým Josue (Jesu), t. j. vysvoboditelem,
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an dílem sám takovou statečností v boji proti tělu, světu a ďáblu se vyznamenal
a takovou vytrvalostí v životě ctnostném a svatém, že hned na počátku jeho
řeholního života tisícové a tisícové zanechavše světa a jeho rozkoší následovali
toho sluhu Páně v dokonalé službě Boží a v horlivém vyhledávání spásy věčne:
dílem tutéž statečnost a vytrvalost vzácným dědictvím zanechal duchovním synům
svým, jížto doposud sv. Benedikt mnoha tisícům dopomáhá ku spáse věčné.
3. Kým a jakým byl vůdce J osue, vysvítá z výroku Písma sv. (Sir. 46, 1. 2):

„Silný v boji byl Josue, (syn) Náve, náměstek Mojžíšůvv prorocích,

kterýž

byl veliký podle jmena svého (a ovšem i podle skutků svých), největší k za—
chování vyvolených atd. “ „Byltě tedy Josue vůdcem, knížetem, panovníkem
v Israeli; bylt 1 prorokem, jenžto s Bohem obcoval, horlitelem pro zákon a pro
službu Boží“ (Cornelius a Lapide); byltě vítězem, jenž vypudiv Kananejských
uvedl lid věrný do země zaslíbené. Pročež vším právem o Josue se tvrdíti může,
že byl netoliko vůdcem slavným a statečným, jehož se nepřátelé hrozili, ale i
útočištěm a ochranou Israelských, k němužto všickni jako dítky k otci svému se
utíkali pomoc a blaho u něho vyhledávajíce.
A takým zajisté byl i náš novozákonní J osue, náš sv. Otec Benedikt,
nehet on netoliko v boji proti tělu, světu a (_Íábluzmužile a statečně vedeném vždy
vítězem býval a ostával, netoliko darem proroekým ' jsa obdařen budoucí věci
učeníkům svým a jiným osobám předpovídal,netoliko velikým byl podle jmena
a podle skutků svých, netoliko s Bohem obcoval: nýbrž tak velice prospíval
v ctnostech a milostech Božích, že nejen na hoře Kassino ale i v jiných krajinách
italských _vypudivnepřátele Kristovy, pohanstvo ,a inodloslužbu, uvedl lid věrný do
církve Boží a do řehole svaté, stav se útočištěm a ochráncem celé Italie, k němuž
nejen učeníci jeho nýbrž i celý národ italský jako dítky k otci se utíkali pomoc
a blaho u něho vyhledávajíee.
4. Nápadné jest, co již několikrát uvedený vykladatel Písma sv. Cornelius
ai Lapide o Josue starozákonním tvrdi; ze spisů sv. Otců církevních vyvozuje totiž,
Josue, vůdce israelský proti obyčeji tehdejšího věku, jak se zdá zůstali bez ženy,
panicem. Neb sv. Ignác mučeník v listu k Filadelfským praví, že J osue už

před Eliášem panicem prápor panictví vztvýčil,=alsv.Jan Zlatoůstý
v řeči .o mučenících takto píše: „Od počátku světa“ Abel nevinný byl zabit,
Henoch Bohu milý vzat (do nebe), Noe "spravedlivým nalezen, Abraham jakožto

věrný zkušen,'MOjžíš tichým osvědčen, Jesus

(Josue) čistotný,

David mírný,

Eliáš, přijatý (v slávu"nebeskou), Daniel svatý, tři mládenci vítězové byli.“ Jelikož
tuto sv. Jan Zlatoústý toliko o Josue dosvědčuje, že „čistotný“ byl, nemůže se
jinak než čistota panická - ' 'sliti, a byl by to ' ovšem důkaz pádný, že Josue
zůštal bez ženy, panicem; pročež už jmeno jeho předobrazovalo jmeno nejčistšlho

ze “všechpaniců a'původee vší čistoty, Ježíše

Krista

Syna Božího a Spasitele

světa, jakož Oslavil »Bůh jmeno to už v—Josue starozákonním dle svědectví
b'l. Řehoře Turonského (v knize o slávě sv. vyznávačů kap. 40). Otec jehoFlorene
trpěl mnoho zimnicí a hlavy holením; z vnuknutí nebeského jmeno Josue Naive,
syna Nun napsané na" deštičku podložil pod hlavu svou na lůžku "nemocného a.
ihned všech bolesti a vší nemoci byl sproštčnl
jak mocná jest u Boha nej
vyššího čistota! však hle ": čistotným panicem byl i náš sv. Otec Benedikt, hned
z“'mlád_'ísvého tuto' ctnost nade všecky jiné' si zamilovav opustil svět svůdný a
smyslný, pro zachování této ctnosti statečně bojoval i na poušti 'a světoznámým
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oním sebemučením v pichlcvém trni dokázav hrdinskou zmužilost pro zachování
neporušené čistoty té milosti od Boha účastným se stal, že napotom po celý život
svůj ani nejmenšího pokušení smyslného více neutrpěl a v těle lidském jako pravý
anděl bez těla až do smrti andělský život vedl.
5. Taktéž méně asi známo jest o Josue starozákonním, že ačkoliv v starém
zákoně živ byl a slavným, arciotccm jen tohoto starého zákona byl, nicméně i

v novém zákoně se ctí jakožto svatý, nebot svými ctnostmi slavnými zasloužil
sobě toho na církvi Boží vřaděnu býti do seznamu svatých, kdežto k jeho
uctění v Martyrologium Romanum (seznam původně sv. mučeníků, však i vy

znávačů a jiných svatých) 1. září jest

vykázán.

Příčina toho jest tato: do

seznamu svatých (mučeniků a vyznavačů) od- církve sv. vřaděna bývá taková

duše svatá, ježto vzorem byla hrdinských ctností a na nížto nic závadného
nebylo k nalezení. Již pak dle svědectví Písma sv. na Josue starozákonním, jak
svědčí Cornelius náš, „nic závadného nebylo k nalezení, nýbrž všecko jen chva—
litebné; a zvláště hrdinsky
osvědčil svou v Boha důvěru, poslušnost, nábožnost,
lásku, horlivost, stálost, neporušenost, spravedlnost“ atd.
Než co teprv máme říci o novozákonním Josue, o našem sv. Otci
Benediktu? zdaž to vše vlastně 0 něm neplatí v mnohém vyšší míře, že na

něm nic závadného

nebylo k nalezení,nýbrž všecko jen chvalitebné?

A zdaž jsme se již v tolika článcích obšírnýchz o jeho výborných

přesvědčili,jak vznešenou, ba v pravdě hrdinskou

A jaká muselabýti jeho k Bohu poslušnost

ctnostech ne—

dokázal důvěru v Boha?

a stálost

v dobrém, an tyto

právě ctnosti od svých duchovních synů a deer nejvíce žádá, na každé téměř
stránce své sv. řehole odporučuje, jim zvláštní 2 kapitoly (5. a. 71.) věnuje, mezi

hlavními prostředky dobrých skutků (kap. 4.) je jmenuje „dílnou, v nížto
všecko (k „životuvěčnémudopemáhající)bedlivě konati můžeme,“ ano je
výslovně ještě mezi slib y*') řeholnimi chce míti jmenovány.
6. A tu již se nalezáme tam, kam vlastně všecky tyto myšlenky, porovná

vající sv. Benedikta k Josue statečnému, směřují, totiž: odkuď“ všecky

milosti nebeské

a slavné ctnosti,

tyto

jak sv. Benediktu tak Josue staro

zákonnimu pocházely?
Odpověď na tuto otázku prozradil již právě předcházející
článek, ano již i nadpis dnešního článku: sv. Benedikt stálý a vytrvalý Josue.
Ano stálost v boji a vytrvalost
v dobrém to byly, v nichžtojak Josue.staro
zákonní tak novozákonní, totiž náš sv. Otec „Benedikt zvláště se vyznamenali;
stálost a vytrvalost v dobrém byly. jim oboum zdrojem nevyčerpatelnými všech
milostí nebeských a všelikých ctností života. Slyšme! V knize Josue kapý 10.
čteme, že tento slavný vůdce vojsk israelských, k němuž se “Grabaonštibyli utekli,
bojuje proti 5 králům Amorrhejských chtějícím Gabaonské zase _vydobýti,s takovou
statečnosti a stálosti v boji započatém vydržel, že nemaje dosti na jednom dni

poručilv moci Boží slunci na nebi: „Slunce proti Gabaon nehýbej se, a
měsíc proti oudolí Ajalon“ (verš 12.); „i stálo slunce i měsíc“ mimo běh
obyčejný, až byl boj dokonán. Z události této můžeme směle souditi, že vůdce
Josue byl stálým a vytrvalým .v započatém dobrém předsevzetí; vědčlt on zajisté,
*) Jsoutě 3 hlavní sliby řeholní, 3 rady evandělické: dobrovolná chudoba, ustavičně,
čistota :: dokonalé poslušenství ; avšak týto sliby se samy sebou rozumí už 'ze sv. řehole, pročež je
řeholník benediktinský výslovně nendává ve své profesí čili v skládání slibů, nýbrž v tato slova.:

„Slibuji stálost

a polepšení mravů & poslušnost

„Škola B. S. P.“ 1379.

podle řehole ev. Otce Benedikta“ atd.
13
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co dlouho po něm zaznamenal sv. Bernard: „Bez vytrvalosti

ani bojující

vítězství ani“vítěz koruny (odměny) nedosálme.“
Avšak i' vtěl'cná pravda, Kristus Ježíš, pravi (Mat. 24, 13): „Kdo setrvá

až do konce, ten spasen bude.“

A tak jednal, setrval v dobrém a bojoval

Vytí-“vale-p'roti nepřátelům spasení novozákonní Josue, sv. Otec Benedikt,

netoliko

slunce spravedlnosti, Boha věčného, zakusil mimo běh obyčejný
přítomného
(an v jedinkém paprsku slunečním viděl celý svět pojatý a Boha, toho všeho
StVOř'itele),nýbrž tolika mílostmí Božími a ctnostmi života vyznamenán

byl od

Boha pro svou v dobrém vytrvalost, že nejen za živa už Svatým byl po
Važován a jmenován, nýbrž i od samého anděla Božího za Svatého vyhlášen,
řkoucího u vidění k sv. Mauru: „Tot cesta, (řebřík do nebe vedouci), po níž

B'ohu milý Benedikt

na nebe vzat jest.“ ó blahoslavenívytrvaliv dobrém

až do konce! Pročež, mílí čtenáí ové! chcete-li ivy jako Josuc staro- i novozákonní
nad nepřátelý svými zvítěziti, od Boha“jako oba tito Josue podobnými milostm-i
Obdarováni býti-, samí též blaženosti nebeské dosáhnouti a k tomu v životě i
smrti ochrany sv. Otce Benedikta zakusiti: buďte stáli a vytrvali v dobrém jako
Josue a Benedikt.
Naučení 1. Než v čem záleží stálost novozákonní Josue, sv. Benedikt, všem
a vytrvalost v dobrém ? Odpověď: V usta svým duchomím synům a. dcerám, všem
“vičněpevném a nezvratném předsevzetí, ctitelům svým tak vřele odporučuje,
Bohu až do nejdelší Smrti povždy když v předmluvě k sv. řeholí své praví:
„Cesta k spasení z počátku sice
stejně věrně a stejně svědomitě sloužiti
ve všelikém zachovávání přikázaní Božích ouzká jest; avšak během času se srdce
a církevních, ve všelikém plnění všech “ u víře a dobrých mravech rozšíří a v ne
povinnorŠtíkřesťanských, občanských a po- ' výslovné sladkosti lásky se spěchá po
Vinností stavu. Stálost a Vytrvalost nyní ? cestě přikázaní Božích, tak že od služby
ještě se ukázati nemůže, “ukáže se teprv Boží nikdy neupouštějíce,až do smrti
'v posledním roce našeho života, v po-  setrvajice, v trpělivostina utrpeníKri
sledním měsíci,-vaSlední den, v poslední stově podílu bereme, bychom i na krá—
hodině: tot onen konec, do něhož “ levství Jeho někdy podílu měli.“
2. Praveno svrchu jak 0 J osue stálém
"setrvatí máme dle slov Kristových, chce- '
“ine-li spasení býti. Nyní se jen cvičíme a vytrvalém v boji, tak i o sv. Benediktu
každodenně v ctnostech a v zachovávání vytrvalém až do smrti v dobrém, že k tak
přikázání Božích "a plnění všech povín-t slavnému vítězství a k takové slávě zde
*nos'tí,tot všecko výborné jest cvičení, na zemi i v nebi přišli hlavně pro svou
výborné to ctnosti, ale všecky tyto ctnosti * setrvanlivost, jak i Písmo sv. svědčí;
a ovoce dobrých skutků musí dozráti,
než právě to Písmo sv. nám k vůli jest
a dozrají teprv v poslední “hodině našeho scpsáno k našemu poučení._
FImy jsme bojovníci Boží na tomto
'žřVota; jakými “pak budeme, až vykro— 1
“číme z ,tohoto "života, od toho záviseti ' světě, nebot „bojování jest živošt
'bude náš život "ža hrobem. Co prospěje člověka na zemi“ (Job 7, l); i my
bratři moji'! strom i 's nejkrásnějším  tedy musíme bojovati jako statečný Jesue
"ovocem, “pakli tento “nedemaje?7co pro— proti tělu, světu a ďáblu, proti hříchu,
spěje i křestanu nejkrásnější ctnost, pakli vášním a náruživostcm, proti hříšným ná
v ní nesetrvá až do smrti. ó jak ,po klonnostem srdce, a v boji tomto musíme
“třebná jest nám proto stálost a vytr— setrvati až do konce, až do smrti za „pří
valost v dobrém! Tuto ctnost proto náš kladem sv. Otce Benedikta. Protož psáno
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v knize zjevení sv. Jana 2, 10: „Budiž
a povinnostech i pobožnostech svých až do
věrný až do smrti, a dám tobě ko— smrti ; i nám na přímluvu svatého ochránce
runu života“. Nopraví se: budiž věrný
jeden měsíc, neb jeden rok, nýbrž — až
do sm rti; neboť, jak nás poučuje sv.
Řehoř papež, dokonalost dobrého skutku

našeho popřeje Bůh .té milosti, bychom
podobnou, blaženou a šťastnou smrtí skonal-i
v modlitbě, ve vykonávání pobožnosti své,
v odříkávání svých bratrských modliteb,
záleží v setrvalosti.
Pročež i duše v pohledu na kříž svatý, na obrazy
nábožná, hledající nebeského ženicha, Svatých. Blaze nám, jestli-že uvyklí jsme,
(v písni Šalom. B.) nebyla by jej nalezla, každodenně hned v prvnim procitnutí
kdyby ve dne v noci nebyla vytrvalá znamenati se sv. křížem a vzývati nejsv.
v hledání; necht nám to sama vypoví: jména Ježíš, Maria a Josef, setrváme-Ii
„Na lůžku svém přes. celé noci hledala. v pobožném tomto cvičení, zajisté i v po
jsem toho, jehož miluje duše má; hle sledním vydechnutí svém a v procitnutí
dala jsem ho ale nenalezla jsem; na onom světě tak učiníme, jsouce tomu
vstanut a schodím město, po náměstích již uvyklí! Blaze nám, jestli-že v každém
a po ulicích hledati budu toho, jejž mi pokušení uvyklí jsme v duchu neb ve
luje duše má; hledala jsem ho (zase skutečnosti pohlédnouti na kříž Páně
dlouho) ale (zase) nenalezla;
nalezli a volati slovy sv. Benedikta: „Ustup
mne ponocní, kteříž ostříhají města: zpět, ty satane, k marnostem jen nerad
„zdali jste viděli toho, jejž miluje duše mně, hříšné jest, co sl-ibujcš, sám at jed
má?“ Jak jsem jich maličko pominula, si vy.piješ“! setrváme-li v spasitelném
nalezla jsem toho, jehož miluje duše tom cvičení, pak i v posledním boji s pe
má.“ (3, 1—4.) — Podobně onen pastýř kelným duchem, v posledním smrtelném
dobrý ve sv. evangelium hledající ovečku zápasu snadno tak aspoň v duchu za
pobloudilou na polích, v poušti, v lesích, voláme, jsouce tomn již uvyklí, ač snad
nebyl by ji nikdy nalezl, kdyby v hle ani smyslů svých více mocní ani schopni
dání nebyl setrval, jak stojí psáno o něm: nebudeme údy svými lmouti! Blaze nám,
„Jde po té, kteráž se byla ztratila (tak jestli-že každý kříž a každou bolest
dlouho), až ji nalezne“. (Luk. 15, 4.) uvyklí jsme spojovati s přebolestným'
Tak musíme i my hledati duše, duši křížem “Páně a Bohu obětovati jako vza
svou i duše svých bližních, tak dlouho, dostiučinění za hříchy své a nábožně
až je nalezneme V království nebeském. i lítostně volati: „Z lásky k Tobě o Bože!
ó blaze všem, jenž takto hledají neustá bud' milostiv mě hříšnémuíí; pakli se—
vajíce! tak blaze, jak blaze bylo sv. Otci trváme v dobrém předsevzetí až do konce,
Benediktu,jenž o vytrvale st v dobrém, pak i poslední bolest, poslední nemoc,
o setrvání v ctnosti až do smrti tak poslední kříž takto zasvětímo Bohu, jsouce
mnoho pečliv a starostliv byl! nebot mezi tomu již uvyklí, aě snad opuštění, sklí
modlitbou, v klanění se nejsv. ěeni a ztrápeni na lůžku umírajícího úpěti
Svátosti oltářní, v kostele, na a svíjeti se budeme! Blaze nám, jestli—že
stupních oltářních, ve vykoná— v každém okamžení tr-udném a hrozném,
vání pobožnosti své (svatého při v každé události a. proměně, v každém
jímání po sv. zpovědi) svatou duši svou leknutí a ustrnutí uvyklí jsme v Boha
Bohu poručív, skonal; s'kutkům pobož— se důvěřovati a Boží milosrdenství vzý
nosti již uvyklý, v nich setrval až do konce. vati slovy: „Můj Ježíši! milosrdenství“l
Blaze bude i nám, rozmilí ctitelové sv. pakli v dobrém setrvá-me, pak i v po—
Benedikta, jestli—žeza příkladem svatého slední den světa, v soudný den, až za
arciotce svého setrváme ve všech ctnostech vzní trouba andělská, a hrobové se otví—
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ratibudou,

až se nebesa i země třásti ] jsme zde na zemi byli přivykli: „Můj

počnou, až se ukáže znamení Syna člo— Ježíši! Milosrdenstvíl“ „Nejsladší Srdce

věka na nebi, a věčný Soudce v oblacích Ježíše mého, dejž at Tě vždy více mi
nebeských “se ubírati bude k soudu po— luji!“ „Nejsladší srdce Marie Panny!
slednímu, volati smíme neustále, čemu abudiž mým spaseníml“

Svatí a světice Bcži ze řádu sv. Benedikta.
Sv. Bonifác,

arcibiskup Ruthenský a mučeník.

árný
syn ani *za vlas neuchýlí jako mučeníka očekávala. Opustiv cí
od svého vzorného otce; tolikéž sařský dvůr a odloživ všelikou rodo
dobrý učeník od svého mistra.
pýchu zahalil se, jenž dříve v zlatohlavě
Sv. Bonifác “pocházel z knížecího
rodu; spřízněn byl s císařem Ottonem
III. a mezi svými předky ne jednoho

chodil, do sprostého roucha řeholného;
i oře a 'vláčí bos jako rozený oráč,
nebot půdu obdělávati, aby lopotbu buj—
mocnáře počítal. Vychován byl při cí— nost těla se skrotila, předepsal žákům svým
sařském dvoře i byl císaři Ottonovi tak Romuald. Avšak Bonifáeovi nedostačo
milým, "že jej císař lichotivě nazýval vala namáhavá práce polní k umrtvo
polovici duše fsv'é, ba duší svou. Pro vání jeho těla; k tomu často připojoval
mnohé bývá“ život při dvoře “nebez přísné posty dvakráte toliko v týdni po
pečným, jelikož tam mnohdy nepravosti žívaje pekrmu. V pravdě dvojitá tato
řádí, a ctnosti toliko jako jiskry pod zbraň mohla by'i siláka zmořiti. Poněvadž
popelem“ doutnají. Bonifác však od nej ale mladistvé jeho nitro hárá, dále ještě
útlejšího mládí upevněn byl ve ctnosti. .odvažuje se sv. Bonifác. Aby “se bratr
Nebylot na “mladíků žádné vypínavosti. ským žákem sv. Benedikta osvědčil, ča
Přívětiv byl “v rozmluvě, b'ezůhonných stěji jda pouští a vida u cesty trní a
mravů, rozkoší neznal, po zbožnosti kopřivy složiv roucho položil Se všemi
celým srdcem toužil. Po mučenickě ko údy do bodláčí věda, že Venuše libuje
runě, jíž pak dosáhnul, již jako mladík sobě v růžích rozkošných, že ale zálibu
prahnul. A proto kdykoliv šel okolo svou v růžovém těle mezi trním má Kristus.
oltáře anebo obrazu“ sv. Bonifáce, arci I vida kdosi z bratří Bonifáce v bodláčí
biskupamuhučskéhoaapoštolaněmeckého, váleti se pravil s nevolí: „Hle, hle, jaký
řikával: „Bonifáci, mučeníku veliký, an jsi ty znamenitý'pokrytec, jenž se v trní
jsem tvým jmenovcem, přimlouvej se, válíš pozoruje, že já se dívám, abys ve
seč můžeš, u Boha, aby Bonifác Bonifáce své “marnivosti pověsti došel“. Klidně
snesl Bonifác" tuto předhůzku i odvětil
jako muč'eník mučeníka následovall“
Zdržoval se tehdá při dvoře císař bratrovi zkrátka: „Přeji si, aby se Bo
ském sv. Romuald, obnovitel řehole sv. nifác zvykal na přísnotu. Budiž; važ si
Benedikta a zakladatel společnosti ka vyznavačův, ale věziž, že mně vzácnější
maldulské, jenž veliké požíval přízně ci jsou mučeníci“. I vedl pak Bonifác po
sařovy. Tak se stale, že Bonifác mnoho mnoho let dále přísný, poustevnický život,
s císařem obcuje i s Romualdem do styku trvaje stále na modlitbách a rozjímáních.
přišel a brzy zbožnosti jeho jsa unešen,
Poslední ruku zdál se Bonifác při
jeho řízení jako učeník se podrobil.
kládati ku svému poustevnickému životu.
Dobře učinil; muselťjakopoustevník
I radil se tajně & Romualdem, jemuž
přísnotou domáhati se koruny, jež ho smýšlení srdce svého vyjevil: že, jest-li
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to schvaluje, má v úmyslu vypraviti se
mezi národy, símě víry mezi nimi roz
sévat, do lůna církve přivodit bludné
Rutheny. Bonifáciův záměr schválil Ro—
muald. Aby však dobrý k dílu položil
začátek, kázal mu s vybraným sborem
odebrati se do Říma. Snad sedě na koni,
jakožto pošlý z císařů jel Bonifác? snad
ve vojenském plášti 'oděn? snad 'škor
němi ozdoben? snad ve průvodu četné

družiny? Nikoliv! Tet nádhera hrdých
velmožů: a knížat. Ve' sprOstý pláštík
zahalen kráčí "Bonifác bos; aniž zabíjí
čas marným' žvastáním, jak to ve zvyku
bývá, nébrž zpívá žalmy a zbožné písně,
A potrava jeho? Snad se zásobil něčím
lcpším,jak se konávají přípravy na poutě?
Při suchém chlebě vykračuje čile a při
čerstvé vodičce. Ovoce, kaštany, zeleniny
bez soli, bez oleje, syrové, nevařené
byly mu ve sváteční dni lahůdkami.

Přišed' do Říma a předpuštěn byv
před papeže, vyložil, za jakým záměrem
do města přichází i_ přednášel ťunysl
svůj lilásati slovo Boží mezi Rutheny
s takovou skromnotou a s tváří, z níž

zářila svatost, že papež netoliko výpravu
jeho schválil, nébrž jej za arcibiskupa
povýšil.

jakéhosi Boha ukřižovaného nám vnu—
covati; pak můžeš, kam ti vykáži, v říši
mé usaditi se“. Odpověděl na to Bonifác,

že z lásky ke Kristu, jejž 'hlásá, byv
dříve bohat a z vysokého pošed rodu,
mezi chudinu se uchýlil; nebot kdo do—

brovolně z lásky ke Kristu jsou nuzní a
chudí, ti kráčejí královskou cestou k nebi,
kdežto zámožní a boháči _oklikami za
mnohých obtíží musejí úzkou bráti se
stezkou; a že nezřídka zatím pobluzujíl
Na to odebral se ode dvoru. Složiv
vetchý svůj oděv, vzal na sebe roucha
arcibiskupská, jež si z. Říma donesl,
pallium zlatem protkané, na nohy draho
cenné střevíce, na hlavu biskupskou
čepici, dorukou berlu; i družina Bonie
fációva církevně se oděla. Zařízen průvod;
v čele nesen stříbrný kříž. Velikolepý
průvod odňal králi důminku a podezření,
jakéž byl z počátku choval. „Ejhle,
vidím“, pravil, „že's nepřišel nabývat
peněz, an se zlatem 'skvěješ. Avšak po
slyš mne, abys marně slov neutrácel. Ru
thenů mých nepřemluvíš, byt bys plíce
si vykřičel. Tut zapotřebí jest činu, jímž
bys nauku svou u nás nenáviděnou, ne
obyčejnou, neslýchanou dokázal. Vzdě
láme dvě hranice několik pídí od sebe,
tak aby člověk mezi oběma projíti mohl.
Tyto hranice z roští a rozštípaného dříví
já podpálím. Jakmile obě hořeti a plameny
obou stýkati se budou, ty pak, jsi-li o
víře své přesvědčen, mezi oběma skrze

I spěchá poustevník-arcibiskup Bo
nifác za; vytknutým sobě cílem do krajin
neznámých, bezcest'ných, mezi lid ne
vzdělďný, v modlářství pohřížený. Kudy
se ubíral, všude slovo Boží hlásal. Přišed plameny projdiý Oheň dosvědčí, zda—li
mezi Rutheny všechny své síly napnul; pravdive jest, co hlásáš. Smlouváms tebou
ale mar-ně se vynasnažoval, jako by ve jménu svých Ruthenův, i nemýlím
hluchý'm skalám hlásal. I hleděl krále se, pak-li neporušen a bez poškvrny
získati pro věc Kristovu, věda, že po z ohně vyvázneš, že se ti podrobíme;
příkladu královu národ obrátiti nebude naproti tomu, jestli-že plamen jen vlásek
nesnadno. Kníže vlídně ho přijal, ale ti poruší, věř přísaze králově, že budeš
otrhaného, vetchým pláštěm zahaleného, jako kejklíř uvržen“ do ohně Vulkanovi
bosého. „Aha“, pravil „vím, k čemu ce za oběť. Král nedomníval se jinak, než
stuješ; hadry mluví za _tebe.Zlata hledáš že přetěžkou podmínku arcibiskup n'cf
a lepších rouch. Uhlídáme; tvé přání přijme, maje za to, že bude míti nej
má. se vyplniti. Toliko se vystříhej lepší příležitost zbýti se ho a z celé své
mezitím babské prodávati klepy a nevím říše ho vyloučiti.

_.1eo__.
Avšak Bonifác nabídnu-mu podmínku
mil-crad přijal.

nakloněn

a oddán, že, aby stá-lo při Bo—

„Upřímně—li to myslíš,“

nifáeiovi býti mohl, vládu syn-u svému
pravil ke králi, „a jest-li to žádost tvých popu-stil. Jako ale vždycky bývají zuři
poddaných, přijímámpodmínku; jenom ty vými odpůrci, kdo zázraky považuji za
pak dodrž dané slovo.“
mam a klam, podobně i králův bratr.
Všichni Ruthenové souhlasili s'králem. Hruběh se měl ke králi, s nímž byl posud
žil. Cokoliv mu biskup, :cokoliv král do
I snáší se o závod, co by sloužiti mohlo
mlouval, stejně marne bylo. Nedbaje na
za podnět ohně; dělají se hranice, pod—
zázrak i dále tvrdošíjně uctíval bohy.
palují se, poletují jiskry, vyšlehují a spo I nemohl se král dále zdfžeti a z ná

jují se plameny, pravý to požár.

Bonifác obcházeje hořící hranice,
zažehnává je svěcenou vodou a kadidlem
a pak přitlačiv si k srdci kříž, za vše—
obecného úžasu a zděšení, tak jak “byl
'v rouších arci-biskupských, vkročil mezi
plameny. Takové právě vyšlehovaly ko
--tou-čeohnivé, že nikdo nepochyboval, že
při prvním vkročení arcibiskup úplně
bude spálen.. I 'pokíiková—no,že to hodná
Vulkána oběť. Blízko hranic modlili se

druhové Bonifáciovi s pozdviženýma k nebi
rukama za jeho ochranu. Celé prostran
ství obklíčeno bylo vojskem, aby, kdyby
snad Bonifáe'sobě nedůvěřuje utéci chtěl,
od vojínů byl zadržán a dle úmluvy do
strašného uvržen ohně. Než hle, o div, o
zázrak-! Kdežto všichni se dívají a opět
dívají, jsou hranice „.překroěeny, a arci
biskup, jako by byl po růžích chodil,
vážným odsud vyšel krokem. Ani vlásek,

rod-ní prehleivesti dal jej meče-m usmrtiti.

Ještě jednoho bratra měl král stejně do
lnodloslužby zaryté-“ho. Toho snažil se
Bonifác -všelikou .pa'lí získati Kristu. I

zašel k němu, přátelsky k němu mluvil,
povzbuzoval a napominal jej, aby víru
Kristovu přijal. Ten však hned 11při
chodu biskupa začal ěelo kaboniti, jitřiti
se a zuřiti proti Bonifáciovi; i vykřikl
najednou: „Mám tě .p'řece konečně, ty
hanebný kejklíři, jenž jsi svý-mi pobož
nůstkami mysl bratrovu zvrátil a svými
klamy zmámil'. Však mě budeš za to
káti, i nevyvázneš živ, jenž jsi národ
náš pobouřil. Chopte se ho“, velel vojinům
svým jej obk-ličujícím, „toho prehnaného
šibala,

svažte mu pouty »ruce—
a uvrzte

do nejtužšího žaláře toho taškáře“.
Již "byl “ku vězení vlečen, an za
tvrzelý pohan zadržeti velel, obávaje se,
že., kdyby .se bratr dověděl, brannou
ani/..;ehleupek na oděvu neby-l od ohně“ mocír by Bonifáce vysvobodil ku jeho
potmě-en; ani dýmem nenačichal; .čerstev, ' jenom škodě. Rezmysliv se, dal jej zpět
neperušen, "tak jak byl “do ohně vkročil, přivésti, velel mu pokleknouti, obnažiti
předstoupil .,předkrále. „An jsi“, pravil, „o šíji, a konečně dal ho nevinného za
předobrý králi , sám očitě viděl, jak vražditi. Jako na veřejném sněmu se to
mocna jest víra naše. a jak mocen Kristus, všechno dále; množství Ruthenů se tam
jehož “hlásáme, zbývá, abys, cos zpod pří-— bylo sešlo. Ochotně klekl Bonifác, a
sahou slíbil-,dodržel.-Vidíš,jakého zázraku ,když byl šíji svou obnažil, odletěla na
tebe i tvůj národ Bůh uznal zahodna. Střez „to hlava od těla. I leží tu posvátný trup.
se, abys Bohatvrdošíjně nepopouzel, jenž Králův bratr, jenž posud pásl oči své
pro tebe a tv.-ůjnárodtak-podivný učinil na vraždě světcově, najednou slepější
zjev.“ Na kolena .padl užasnutý král; než krtek nocí jest obes'třen;. lapá ru
jeden ozýval se hlas diváků 0 křestsvatý kama vzduch, nic nevidí, a zároveň se
prosících. A arcibiskup neváhal; v :po— svými rádci, kteří ho ku vraždě byli
blízkém jezeře pokřestil jich celé zá pobízeli, skřehli jako sochy; .stáli tu jako

stupy. Král pak byl svatému muži tak

kamenné skály, ni oko, ni ruka, níjazyk
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se nehnul; bylit jako ze mramoru vy
sekané sochy.

pohané k sobě a vidouce krále kleěeti
všichni vrhli se na kolena upřímně svého

Jakmile se o tom dověděl král, po—
spíchal pomstí-t Bonifáce. Vida ty ztuhlé
sochy, zhrozil se i chtěl s čeledí svou
meči máchati do nich. Avšak druhové
Bonifáciovi prosili ho, že tu pomsty po
třebí není; že až k sobě přijdou, rozumu
snad nabudou a byvše ta.-kovou ranou
potrestáni na víru se obrátí. Upokojiv
se král poklekl s družinou mučeníkovou
i modlili se. Mezi modlitbou přišli zkřehlí

hrozného činu se slzami žel,:íce. Na to
obrátí—lise s prosbami ku králi, aby

dříve je netrestal, pokud by pokřestěni
nebyli, že -Kristus vskutku pravým jest
Bohem vyznávajice. Po křestu svatém
byli vrahové tito přijati na“ „milost. Na

to ostatky svatého mučeníka slavně po
chovány. Bylt pak sv. Bonifác usmrcen
okolo léta 1000; i nazývá se prvním
Ruthenů biskupem a apoštolem.

Vítězství milosrdné sestry.
V.“kapitola.
ezitím co sestra dlela v klášteře,
šetl hrabě s neobyčejnou pilnosti
» m'hu Renanovu; přečetl již více
než polovici a žádal nyní sestru, aby
mu ji dále předčítala. Teď už prohlédl,
jakým duchem byla kniha psána; až
posud nevěděl, zda-li je .to, co se v ní
jevilo, nevěra, či pochybování, či zřejmé
_bohorouhání.

Nový spůsob, jakým o předmětu po
jednáváno, vytříbenost mluvy a původnost
důkazů ho poutaly. Čím více však četl, tím
více rostla jeho nedůvěra; netrvalo to
dlouho, a hrabě počal pochybovati o upří
mnosti spisovatelově a správnosti jeho
citátů. Hrabě nebyl sice učencem, mělvšak
předce jemný smysl pro literární práce,
a hnusila se mu nepravda obzvláště
v díle, které chtělo a mělo býti vědeckým.
Spozoroval, že si spisovatel v citování
bible odporoval; to ho ponoukalo tím
více, přečísti knihu až do konce, aby
“pakvlastním nahlednutím do bible po—
ctivost spisovatelovu a správnost jeho
citátů mohl zkóušetí.

Sestra Terezie čtla již delší dobu,
ana tu náhle přišla k místu, jež vynutilo
jí výkřik hrůzy. „Ach, pane hrabě, ne
mohudále čistil“

„Vždyt přestáváte právě v nej—
lepším. Prosím Vás, čtěte dál, sic to
dočtu sám, ač jsem tak unaven, že knihu
sotva v rukou udržím. Mimo to musel
bych ji držeti vzhůru nad hlavou, abych
něco viděl: „dostanu horečku, nebudete-li

dále čísti“
Terezie vroucně se pomodlivši, četla
dále. Z očí vyřinul se jí proud slzí,
hlas se ji chvěl, jen násilím vyrážela
_slovo za slovem.
čtení své výkřiky:

Často přerušovala
„O Ježíši, odpust

mi.“ — Činím to jen z lásky k Tebe.“ —
„O milovaný Spasiteli.“ — „Milosr-dný
Bože.“ — „Milosti'vý Ježíši“
Hrabě Bcrghoíf nebyl srdce tvrdého;
naopak, nesnesl ani pohledu na bolest
nejmenšího zvířátka; kde mohl pomoci,
pomohl, — avšak se sestrou Terezii
neměl soucitu: při její bolesti zůstal
chladným. Nemohl pochopiti, jak _člověk
zdravých smyslů může se nad něčím
takovým tak trápiti. Znal sestru „příliš
dobře, než aby jen na okamžik domýšlel
se do ni pokrytectví; než předce díval
se na její pláč tak, jako na smutnou
divadelní scénu, která mu sice poskyto
vala výbornou příležitost k pozorování,
byla však příliš .nepřirozena,_fnež „aby
se dal uchvátiti soustrastí. Sestra.;sgĚko—
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nečně tak unavila, že jí hrabě již ani na její hlavu. ,uÚoktor byl velký, silný
nerozuměl.
muž, a když tak vedle něho stála, byla
„Už toho raději nechme, sestro! proti němu téměř dítětem.
Děkuji “vám.“ 'Chtěl ještě něco dodati, ,
„Pane dokt01e, chcete mi pomoci?
ale vzpomněv sina jeji obětavé ošetřování Bez vaší pomoci nelze mi nic učiniti.
Poslechla jsem vás ve všem. Kázal jste
rozmyslel se jinak.
„Máte při sobě nový zákon?“ tázal mi předěitati tu špatnou novellu, 'já tak
se po chvilce.
učinila. Ba předčítala jsem mu ještě
„Ano! Přejete si“ jej ?“ .Při těch špatn—ějšiknihu, 'aě by mne to bylo Stálo
slovech vydělala z kapsy černou knihu; _ téměř život; kdyby teď“ umřel, neměla
„Ne, teď ne; rád bych po přečtení bych nikdy pokoje.— Kdybyčh vás ne
knihy srovnal citáty Renanovy s origi byla poslechla a 'předčítala mu jen knihy
nálem. Budete mi pak předčítati evangelia? dobré, a snad i kněze zavolala, možná,
Zdá se mi, jako by si Renan nepočínal že by teď bylo zcela jinak. Však já
ve svém „Životě“ poctivě Těšilo.. by jsem .;vásposlechla; za to pomozte mně
mne, kdybych to mohl dokázati, a nyní také vy.“
.ukázati světu jeho ctižádost. Počíná si _. Sestra plakala hořce a chvěla se na
vůbec velmi samolibě, tak že se to čtenáře celém těle. Bylo to poprvé, .co ji viděl
dotýká velmi nepříjemně. "Zdá se mi, že doktor Reindel v takovémto stavu.
se domýšlí, jako by on samojediný měl
„Rád bych vám pomohl, kdybych
pravdu. Učenci nebývají tak domýšlivil“ mohl.- Víte, že nemám předsudku ani
Sestra Terezie neodpověděla. Duše proti kněžím, ani proti náboženství, obé
její byla ještě hluboce rozechvěna.
jest mi lhostejno; však pro jiné uznávám
Kniha byla již téměř přečtena. Chtěl rád jich význam „a cenu, a není-li to
hrabě dáti si evangelia předčítati, či mým povinnostem lékařským na úkor,
chtěl “setrvatipři dojmu, jaký naň učinily nebráním "tomu, chce-li kdo zavolati
nepravdy knihy Renanovy? Neodvážila kněze; ba přiznávám se, mne to těší,
se ho tázati. Bylo mu tohoto odpoledne však. jen za jistých okolností. Předně
o mnoho hůře, buď si následkem roz musejí nemocní sami o kněze žádati, a
čilení neb ran-. Doktor Reindel přišel pan hrabě málo tuším po tom touží.
pozdě večer; při pohledu na hraběte Jest úplným nevěrcem; nynější jeho
patrně se zarazil. Čeho se obával, stalo živót aspoň. dokazuje, že' v posmrtný
se. Hrabě dostal zánět. Druhého dne nevěří. Kdybyste mu přivedla kněze,
ráno se to nade vši pochybnost zjistilo._ jsem přesvědčen, že byste ho jen rozčílila
„Za osm dní nebude už hrabě na a stav jeho zhoršila.“
»
Sestra několik okamžiků mlčela.
živu,“ pravil doktor sestře, když byli
eba nemocného opustili.
Byla přesvědčena, že doktor mluvi-l
„Mládí dělá často divy, a hrabě pravdu. „Směla bych toho aspoň zkusiti?
má výbornou konstituci. “
Nepravím, že bych chtěla zavolati kněze;
„Ale ta konstituce je již velmi vím, že by mu to'nyni škodilo. Prosím
otřesena, hrabě se již nepozdravi.“
jen, byste mi dovolil, přivésti to tak
„Můj Bože! Vždyt není na smrt daleko, aby hrabě sám o kněze žádal“
připraven. Než Bůh je milosrdný a
„Nedoufám sice, že by se hrabě
u něho je všecko možné.“
'mohl ještě pozdraviti, “ale smrt jeho by
_„ZajiSté. Může divy konati, a snad se urychlila kdyby se jen trochu málo
to učiní, budete—liho za to prositi,“ pravil
rozčílil, a mou povinností jest, tomu za
doktor, a položil svou ruku otcovsky brániti. Žádám vás tedy, abyste mně
.
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na svou čest řekla, zda-li dovolení, které
na mně žádáte, souhlasí úplně s touto
mou povinností?“
„Buďte o tom ujištění Dávám vám
na to své čestné slovo, že budu toho,
co jste mi právě řekl, vždj'fliatřiti; budu
se o to vší mocí zasazovati, abych ho
před každým, sebe menším nebezpečím

uchránila“

trůnu na všechny a čekal konce. Proč
byli andělé tak tiši amlčenlivi? Nechtěl
žádný z těch světlých duchů se obměkčiti
a přispěti ku pomoci? Nechtěl žádný.
poslati anděla v podobě lidské, aby za
něho bojoval a duši draze vykoupenou
vysvobodil, dříve než bude pozdě? Ten
anděl byl“ zde, téměř neviděn, s láskou
a sílou, jíž schopen jen anděl!

Sestra vrhla se na kolena a modlila
se- k Bohu, vzývajíc ho nejsladšími
jmény; vzývala Marii o pomoc, při
pomínajíc“ cenu, za niž tato duše vy
Když sestía Teiezie vstoupila opět koupena, ' a ena leva, na hoře Kalvarii
k nemocnému, Spozoroval hrabě ihned pronešená: „Matko, ejhle, zde“tvůj synl“
její ladostí zářící obličej a dělal si proto Snesla hřebíky, kopí, trnovou korunu,
naději.
složila všechno v náručí Marie a prosila
„Starý. Reindel jest, jak pozoruji, o slitování; nebot jen slitování mohlo
s mým stavem spokojen? Vlastně se ubohou, zaslepenou tuto duši zachrániti.
tomu divím, poněvadž mně dnes nebylo Milosrdná sestra, jež byla z lásky
právě dobře. Co pak vlastně povídal?“ k Ukřižovanému opustila svou rodinu a
„Že nemocní“ jako děti nemají se všecky pozemské statky, sňala s pasu
na nic tázati! Musí vám postačiti, že svého obraz svého 'Božského ženicha,
jsem velmi vesela“
zdvihla jej oběma rukama, pokud mohla,
—Hrabě mlčel, třeba nebyl úplně do výše a vzývala polmutlivými slovy
uspokojen, a usnul pak brzo za pří sedmibolestnou Matku, aby se na něj
jemného žpěvu sestřina. Terezie poslala podívala, a pak, - může-li, odmítla její
Klimenta k jeho veliké' radosti brzo modlitbu.
spat; sama chtěla bdíti až do půlnoci,
Hlabč se probudil; snad ho hlas
poněvadž hrabě byl velice nepokojný. sestřin vyrušil ze spánku. Spatřil sestru,
Modlila se své officium, udělala ve světnici ana klečela, vroucně se modlíc. Zprvu
tmu a posadila Se k nohoum nemocného. myslel, že je to sen a čekal, až zjevení
Rysy jeho obličeje rozeznaó nemohla, zmizí, — však ono zůstalo. Sestra Terezie
avšak na ruku jeho padala z vedlejšího byla v modlitbu svou tak ponořena, že
pokoje světlá záře. Ruka ta byla hubená zapomněla nasebe i" na něho, a jeho
a hledá, jako ruka! mrtvoly. Obejme procitnutí nespozorovala. V tomto spojení
ještě kříž, než vystydne? Trapné my duše s Bohem jest cosi tak mocného—'a
šlenky probíhaly její duší. Stál na prahu dojemného, že i největší bezbóžníďi se
věčnosti, na prahu pekla; duše, za niž zachvějí a naplní jakousi úctou. Hrabě
Kristus život svůj obětoval, byla blízka Berghoff byl dojat jako nikdy před tím.
věčného zatracení; mělo pro ni Božské Za nic na světě nebyl by, ač jsa takovým
výkupné býti marným? Zlí duchové nevčrccm, toto svaté a vznešené sjednocení
včíhali již u jeho lože, aby se vrhli na přerušil. Jak tajeplná jest ta boholáska!
kořist svou. Než i andělé kol něho se Tato sestra, o níž ani nevěděl, jak se
vznášeli, zvláště" jeden, jenž po osma jmenuje, obětovala . k vůli této lásce
dvacet let jej nikdy neopustil. Nebeský všechno; ošetřuje ho, cizího člověka,
všemocný Stvořitel díval se s nebeského tak jako svého bratra, a když se pod
„Slibujete mi to?“ — „Ano.“
„Pak přenechávám vše vaší mou
drosti; Jednejte, jak sama za nejlépe
uznáte,“
!
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hrdání a svou ošklivost nad ničemností
a zbabělostí spisovatele.
Když byli nějaký čas tímto spůsobem
mista srovnávali, zvolal hrabě: „Teď
toho mám dosti! Přesvědčil jsem se do
statečně, že jest všechno jen hrubý
podvod. Ten člověk psal knihu jen proto,
aby si vydělal peníze. Za tak podlého
bych ho předce nebyl považoval; taková
bezkarakternost, tot při-lišnél“
„Pravil jste, že byste byl rád,
kdybych vám předčítala evangelia od
začátku až do konce. Mám počíti se
sv. Matoušem?“
kdy ve stí—ízlivýchokamžicích pochyboval?
„Ano, prosím vás! — Budete čísti
Noc byla tichá a smutná. Teprv
ráno poznali oba dva, že celou noc pro— každým řádem raději sv. Matouše, než
bděli. Sestra lTerezie totiž _umdlením Renana,“ připojil s úsměvem.
Sestra četla, ale více duší, nežli
usnula na kolenou. S kru'cifixem v ruce, .
s hlavou k němu skloněnou usnula, rtoma; hrabě poslouchal s neobyčejnou
pozorností. Jest-li nějakému místu ne
opi—enao nohy postele.
Doktor Reindel přišel časně z rána. rozumněl, musela je ještě jednou čísti,
Zánětu přibývalo, avšak 'hrabě trpěl aneb je vysvětliti. Když byla se sv.
méně. Čím větší bylo nebezpečí, tím Matoušem hotova, chtěl, aby pokračovala
se sv. Markem. »Ale sestra prohlásila,
více bolestí ubývalo-.
že by toho bylo pro dnešek mnoho, že
„Nemáme to čísti knihu Renanovu,
bude pokračovati až zítra.
_'
pane hrabě?“ tázala se sestra, podávajíc
Za tři dni pročtli všechna čtyři
mu snídaní.
evangelia. Když přišli ku poslednímu,
„Ano, dobrá sestro; zdá se, že vás k něžnému miláčku Páně, sv. Janu,
o teď zajímá.“
jevil nemocný, ba můžeme říci umírající,
„„Ano,v jistém ohledu. Ráda bych častěji bezděké pohnutí; při líčení utrpení
i totiž-porovnávala s evangeliem a uká- . Páně nemohl se již opanovati, a již ne
ala všechny její lži. To byla od vás ' zalévaly se pouze oči sesti'iny slzami.
ýborná myšlenka.“
„Jak velkolepé, jak vznešené !“
/ 
Pí'ečtla tedy knihu do konce, ovšem „pravil sám k sobě.
a bez opakování těch citů, kterých ji ;
„Je to _víc než vznešené, je to
'lo zakusiti dne předešlého; rozčilení * Božské; jest to řeč _sv. Duchem vde
':í však nebylo již tak prudké, jako ohnutál“
prvé, ba utrpení Spasitelovo bylo _
„.Dal bych mnoho za to, kdybych
eno velmi dojemně.
to mohl věřiti; leč je mi to těžko,
Hrabě kázal sesti-e, aby si jistá velmi těžko,“ mluvil k sobě pološeptmo.
ita při předčítání poznamenala. Pak
„Ano, je nám to těžko, právě tak
srovnávali s evangeliem.
Hrabě * těžko, jako Židům; než my nepotřebujeme
“ghoffbyl téměr'zničen tím podvodem, se odvraceti, jak učinili tito,“ odpověděla
který každou chvíli přišli-. „Často sestra a jala se čísti- šestou kapitolu
ela sestra obě dotyčná místa čísti z evangelia sv. Jana. _Opakoval'a to
)likráte & pokaždé jevil hrabě po místo, kde Petr volá: „Ku komu máme

její péčí uzdraví, spěchá zase k jinému
loži-, aby tam s touže vroucností svou
boholásku osvěilčovala! Avšak ví-li, že
se uzdraví, proč tráví noc v pláči a na
modlitbách ?
Jako chladný ocel , ojela tato
myšlen-ka duší Gustavovou. Íšíkával vždy,
že se smrti nebojí, že je mu smrt věcí
lhostejnou, děje-li se jen bez velikých
bolestí. Pomyšlení na tělesné bolesti
nevyvolalo tento zvláštní cit, jenž jím
zaChvěljako studený mráz. Kdyby předce
něco bylo za tímto životem? Což o tom
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se obrátiti, Pane? Ty maš slova života.“
Pak pokračovala: „Chceme-li poznati
pravdu, jest se nám navrátiti ku zdroji
pravdy, to jest vam předee jasno? Cítíte
Božskou vznešenost evangelií; připouštítc,
že nemohou. býti původ-u lidského; po
zná,-váte, že je Ronan téměř v každém
řád-ku falšoval, — proč tedy váháte,
prostiti sám Pana, aby vám je vyložil?“
„Učinil by to, kdybych Ho za to

prosil?“ tázal se hrabě blouznivě, jakoby
jeho duch nade světem se vznášel.
„Zda by to učinil? Zajisté, jenom
kdybyste Ho o to prosil.“
Hrabě několik okamžiků mlčel; pak
pohlédnuv na sestru pravil: „Dobrá
sestro, proste vy Ho za mne; já nevím,
jak se mam modliti. Od své mladosti
jsem se nikdy nemodlil.“
Sestra Terezie klekla, vzala krucifix
a položila jej do rukou Gustavových;
prsty jeho jej sevřely a držely pevně,
vždy pevněji, „ana Terezie se modlilaý
Nežli povstala, položila své ruce na jeho
krucifix objímající prsty. „Není-li pravda,
sloužila jsem vám tak dobře, jak jsem
jen mohla, & ošetřovala vás podle :sil
svých ?“
' „Byla jste mně pravým andělem
lásky a milosrdenství. Než proč se mne
na to tažete? Myslíte, že jsem vám
nevděěným ?“
,',Nikolřv, považuju vás za velmi
vděčného, a přála bych si jen, abyste
mi na důkaz toho spůsohil nějakou
radost.“
„Radost, dobrá. sestro? Od srdce
rád. Povězte jen, čím vás mohu potěšiti?
„'Dovolíte mi, abych poslala pro
kněze,. a jste ochoten, několik minut
s ním sám mluviti_?“

Terezie cítila,. jak se mu ruce pod
jejíma rukama třásly. Byl to bezděčný
pohyb, ale. velmi výžnamný. Sestra
Terezie modlila—se z _celé duše
znivou“ odpověď.

za pří

Konečně odpověděl: „Pošlete pro
kněze sestro! Když si toho přejete, jsem
ochoten s ním mluviti.“
Kliment šel ihned pro něho. Slíbil
sestře, že si pospíší a byl tu s knězem
dříve, než se nadála.
Sestra Terezie zavedla jej k loži
nemocného a nechala jej s ním () samotě.
'Trvalo to více než hodinu, než se
opět dvéře otevřely.
„Děkujme Bohu, jenž započal tak
veliké milosrdenství v duši této. Zítra
přijdu opět.“

.

Přišel nejen dne příštího, ale ještě
dva jiné dny, až velké dílo spečetil, a
radost v nebesích nad návratem jednoho
hříšníka byla úplná.
Doktor Reindel přišel za půl hodiny
po odchodu kněze. Spozoroval na hraběti
změnu, kterou si však nedovedl vy
světliti. Hrabě uvítal doktora se zářícíma
očima. _„Doktore, děkuji vam, vy jste
mně prokázal veliké služby, sestra Terezie
mi všecko řekla,“ mluvil hrabě, podávaje
.mu 'ruku.
Doktor byl pohnut. „Zač mi máte
nyní děkovati? Za nedlouho povstanete,
a pak bude na to času dosti.“
Gustav potřásl hlavou: „Není třeba
mne ještě déle klamati; umru a prosím
Boha, aby vás žehnal za to, co jste mi
prokázal! Za celého svého života nebyl
jSem tak šťasten, jako nyní. Víte, komu
jsem největším díkem zavázán. Než i vy
máte svůj podíl. na tomto, díle milo
srdenství. Chcete-li mi spůsobiti radOst,
vezměte s_iMedušku na památku. Neznám
nikoho, jemuž bych ji tak rád zanechal;
byl to můj nejmilejší kůň, vždyt to víte.“
„Nepotřebují památky, nezapomenu
na vás nikdy, milý hrabě; ale abych
vám spůsobil radost, vezmu si Medušku.“
„Děkuji vám, doktore, a chcete-lí
mi něčím ještě _posloužiti, zavolejte ke
mně Guiberta, víte, kde bydlí. Jest mi
ještě všelicos poříditi, a čím dříve to
spořadám, tím lépe.“
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„Půjdu k němu zítra sám; ale vždyt
není na spěch, za několik dní můžete
to právě tak dobře obstarati.“
Doktor věděl, že nemluví pravdu;
ale dlouholetý zvyk, klamatí nemocného
až do poslední chvíle, aby se předešlo
každému rozčileni, byl silnější, než

kterýkoli jiný cit.

„Sestro ——bojím se — je to hrozné —

předstoupiti před Boha — s prázdnýma
rukama a ——nemoci se ničím vykázati
než“ — neužitečným '— pustým životem.

Sestra Terezie myslela, že jí bolem
srdce'pukne.
Což mu měla říci, což
mohla činiti, aby ho zoufalosti uchránila?
Bůh vnuknul jí dobróu myšlenku.
„Vezměte tom s sebou,“ pravila, tlačíc
mu krížek svůj do tuhnoucích rukou.
„Nyní nevk'ročíte na věčnost s prázdnýma
rukama; smrt a zásluhy Ježíše Krista
naplňují je.“
Popatiil na ni pohledem, jenž byl
zajisté odleskem otvírajícího se nebe;
rty' jeho pohybovaly se, jako by jí chtěl
žehnati, a v několika okamžicích rozloučil
se odevzdán do vůle Boží na. vždy
s životem vezdejším.

Tentokráte ovšem

také věděl, že závěť ubohého hraběte
bude míti asi malý význam.
Sestra bděla i tuto noc, těšíc umí

rajícího, když tu najednou pokryl stín
jeho tvář, — byl to stín smrti.
Terezie šla "ku" dveřím a zavolala
tichým hlasem Klimenta. Ten přišel
okamžitě a pokleknuv, odpovídal na
modlitby sestřiny.
Když. sestra modlitby skončila, dal
jí hrabě znamení, aby přistoupila blíže.
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15. „Můj Bože,“ říkala jedna šle—

chetná a velikomyslná duše, „dej, abyčh
tak žila na světě, bych žádné pozor
ností nevzbudila.“ To jest přání, nebo
lépe, to jest účel všech duší, které mají
velikou obětavost a velikou srdnatosť.
Malé ctnosti potřebují uznání ode
druhých, aby se udržely, jako malé
dítky potřebuji povzbuzení k chodění;
veliké ctnosti ale kráčejí zcela samotné
po světě, rozšíi'ujíce dobro, činíce skutky
hrdinské obětavosti, aniž by tušily, že
jejich počínání jest hrdinské.
Toto heslo nebažiti po chvále lidske
musi především býti heslem ženy kře

sťanské; její

snažením budiž: pod
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záštitou Boží — milovati svou
rodinu, blahořečenu býti od
chudých a nic více; k tomu má tři
prostředky: věrnost, obětavost, do

bročinnost'.

k směru, po kterém toužím z lásky.
k Bohu, totiž: sama sebe opustiti.
19. Dvě cesty vedou toliko k nebi,
a zázračně velikou vzdálenost zkracují:

pro chudé jest to trpělivost

a pro

Jedna matka řikávala: „Chci míti bohatéalmužna.
syna, o kterém se mluví mnoho, a'
20. Věda nevniká bez účinku a
dceru o které nikdo nemluvi“.
mnohdy beze škody do duše; buďto ji
Tot jest nejouplnějši seznam nadějí ,dává křídla, aby se vznesla k Bohu,_
anebo zanechává mimochodemjako ohnivé
mateřských.
16. Sv. Františka ze. Šantalů vy jiskry, které poznenáhla celou bytost
mlouvala se jednou před sv. Františkem
Saleským, že s někým mluvila jen pod
záminkou, že se-musela zastati práva a
spravedlnosti. Svatý jí odvětil: „Vy jste
tedy byla. více spravedliva než dobrotiva,
ale .jest potřeba býti více dobrotivým,
než-li. spravedlivým.
17. Bylo .to- den před velikým
svátkem, že chtěli P. Lacordéra — ře
ditele ústavu, který byl založil, z dů
ležitých příčin zadržeti V Paříži: „Ni
k't_e_rak,nemohu zde zůstati“,

pravil“ on,

„Některé z mých dítek, které se při
pravují na zítřejší svátek, nemohly by
se" snad vyzpovídati. — Nedá se dosti
.ocenitit', připojil velmi vážným hlasem,
„účinek jednoho přijímání v životě duše,

o'které se připravila“ A cestoval skoro
'200*francouzských mil aby neoloupil
své dítky o svou otcovskou péči du
chovní. Toto slovo: Nedá se dosti oceniti
škoda, kterqu spůsobí v životěduše jedno
sv. přijímánní zanedbané, — to slovo -_—
a tuto škodu předobřo zná ďábel a proto
všech sil napíná, aby člověka zdržel
od svatého přijímání.
18. Jedna zbožná duše psala:
„Vynasnažuji sc zajímati v mé rodině
to nejposlednější místo; se vším spo
kojena býti — nikdy nemysliti, že by
někdo nechtěl na mne dobrým býti. J est—li
jsou ke mně přívětiví a mne si všímají,
radují _se z toho; zapomínají-li na mne,
nechají-li _mne samou doma, jsem vždy
spokojena doma zůstati. Všechno to cílí

vnitřní spálí.
Chcete-li poznati dobré neb zlé,
které spůsobilywe vás všechny ty dlouhé
hodiny ztrávené s dějepisci, neb bás—
níky, romanopisci, žurnalisty neb filo
sofy? položte si tuto otázku: „Když jsem
pochopil tuto věc, stal jsem se mou

dřejším? lepším? štastnějším?
'Moudřejším?

to znamená více

pánem nad sebou — méně otrokem mých
vášní — méně rozhorleným nad malou
protivností —- silnějším k snášení ne
štěstí — pozornějším, abych si připravil
na jiném světě šťastnou budoucnost?“
L e p ším ? tojest povolnějšímk jiným
— náchylnějším k odpuštění — méně
bystrozrakým k vypátrání chyb — zdržen
livějšim je odhalovati ——
starostlivějším .o
dobro těch, kteří se mnou žijí.
_

Štastnějším? to jest spokojenějším
s mým postavením — hledě z něho čer
pati prospěch co nejmožnější, je ozdo
biti spíše, než-li je změniti —-—
více dů

věřujicím v Boha — pokojnějším v po
hodách i nehodách života.

Nemůžete-li odpověděti spůsobem
tvrdícím, zpyt'ejte nestranně vaše srdce
a naleznete v něm tři tyrany, kteří při—

rozenou dobrotu od Boha vloženou dusí,

a ve vás své obydlí učinili: „Pýchu,

ctižádostivost,

samolibost, z těchto

následuje: Pohl—dání_vaším bližním, —
nespokojenost s vaším stavem _—žádost
změniti vaše misto — "stálá myšlenka.

na obohacení, abyste mohli'panovati nad
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jinými — zlovolnost — ustavična ne— dobroty, kterých jste nikdy neměli za—
spokojenost ——
reptani skoro nepřetržené.  nechati, a které, kdybyste je byli učinili
Pochybujete-li o tom, ptejte se těch, druhy svých studií a svého čtení, byly

by vás zachovali nepokažcné, prosté a

s kterými žijete . . . Ach! jest-li tomu
tak, zavřete, v jakémkoli stáříjste, vaše
knihy a navratte se k prvním zárodkům

dobré: k modlitbě a k práci.

0 misionářstvi.
VI.
vVěru strastiplný to život — život
\
isionařův. Jak mnoho rozmanitých
_ " překážek, hrozných nebezpečenství tu
třeba přestati často, až možno misionáři

u toho kterého národu se usaditi; a jaká
prace teprve mu nastává, když lidu toho
kterého národu hlásati chce Krista Ježíše!
Tu setkává se se strašnými neřestmi a

Ženy nějakému tahounu naroveň jsou
postaveny, kteréž při cestování a stěho
vaní všeliký náklad nésti musí. S muži
nejídavají, při pobřebu muže svého
obyčejně na hrobě zaškrceny bývají.
Mezi takovými divochy se usídlili oni

misionáři. Bylo jim předně se ehlížeti,
jak by svůj život uhájili, dbati jim bylo,
vášněmi, onde s předsudky, zvyky a Í aby hlady neumřeli, neb zásoba potravin
mravy, ,které naprosto odporují víře, : na dlouho nevystačovala a od' lenivých
“kterou on hlásá a které přemoci a ušlechtiti _ .divochů nic nemohli očekávati. Divoši,
zrovna se zda býti prací marnou. Tu by ' ač desti by země přinášela úřady, toliko
sklesla mysl člověka, kdyby mocně nebyl kousek země obyčejně ohdělávají; sklizeň
upevněn v důvěře v. Toho, Jenž dí: sqtva stačí na čtvrt roku. Ostatní čas
„Jděte do celého světa a učte všecky trou nouzi a živí se nejošklivějšimi „zvířaty,
národy? a „Já budu s vámi.“
potkany, larvami, úpýry. Někdy 'ovšem
21: prosince r. 1843 dovezla fran se dají do loveni ryb, tu ale zase, co na—
couzská loď ku břehům Nové Kaledonie chytají najednou snědl.,
3 misionáře .“ .- . . Loď pózději odplula,
Aby s divochy těmito mohli se mísí
a nyní zde stáli 3 misionáři opuštění a'_ onáři dorozuměti, třeba jim bylo naučiti
bez pomoci všeliké v krajině dočista ne- “f se jejich řeči. Každý sám může posouditi,
známé, mezi divochy, jejichžto řeči až jaké tu třeba pilnosti a vytrvalosti, bez
zvykův neznali
. . Nikde neuzřeli oka ' mluvnice a slovniku osvojiti sobě řeč —
laskavého. Divoši jsou nedůvěřiví, sama : řeč jiné řeči zrovna nepodobnou. Teprve
lest a sám úskalí. Člověk se zachvěje, za rok možná bylo misionářům &divochy
když sezná jejich lačnost po lidském; se.. dorozuměti a _jim věčnou pravdu
masu. Jejich náklonnost k lidožroutstvi : hlasati.
jest tak nenaisytneu, že netoliko kmeni
Avšak jaka to prace, lidu s takými
proti kmenu eeyičně válčí., ale často vlastnostmi, lidu pohanskému hlásati sv.
náčelník toho kterého kmen-u své vlastní evangelium, učiti víře nebeské lidožrouty.
Surovost a náklonost k lidožroutství
rodáky 'dá. zaškrtiti, aby při hosti-nach '
„člověčina“ nescházela. O_svátosti man byly největšími překážky u, zvěstování
želství není zde ani pojmu ani zdání; pravdy věčné, Břirozený, cit lidu tohoto
sňatky dle libovůle muž rozvádí auza— tak již byl otupen, že všeliké předklá
daní, rozpovidámf,káraní, všeliké důvody
vítá; jest zde Všeobesmě.well,-citim“

—169—
slov prorokových, způsobiti může, že i
poušť,jako lilie zkvétá. O dalším jejich
všudy, kamkoliv pohlédli , shledali působení, jejich hrozných strastech atd.
stopy a známky lidožrouts-tví. Takřka třebas později.
před každou chatrčí byly hromady lid
Jakých obětí přinášoti třeba misio
ských kostí a lidských lebek. Vešli—li nářům v povolání svém, o tom ovšem
do chatrče, tu na ohništi na rožni shle— každé jejich misie skvělé podávají svě
dal-i „človččinu“, kteráž se ku hostině ' dectví; nejzřejmějším ale svědectvím
pekla. Misionáři žili v stálém nebez všeho posud uvedeného zdají se nám
pečenství smrti; tu po nich házeno, tu býti misie africké, pročež budoucně
šípy střileno atd. Čím 'znalejši byli jejich o těchto něco bližšího uvedeme.
řeči, tím mocněji a důraznčji na ně do,— ' V předešlém čísle obdivovali jsme
ráželi, aby se zřeklilidožroutství. „Hřichem ' hrdinskou mysl misionářův, kteří zaují
j_est“, pravil jednou jistý divoch k misi- ' mají se malomocných; že „Škola B. S. P. “
onáři, „sněsti svého spolubližm'ho; avšak _ má přemnoho čtenářek, záhodno, abychom
že by člověěina nebyla pochoutkou, říci také něco uvedli o klášterniclch, které
nemůžeš a nesmíš, sice bys lhal.“ Dlouhou, tak vydatně podporují misionáře, any
dlouhou a neunavnou vytrvalostí a trpě- . samy jsou pravými misionáři, a kterak
livostí se misionářům podařilo konečně, i ony z lásky ku Spasiteli rovněž s myslí
zlomiti náklonost a surovost divochů hrdinskou podivuhodné oběti přinášejí.
těchto. Dlouhá léta toliko děti umírající
Nedaleko od Port of Spain, hlavního
křtiti mohli. Dlouhá léta nevinné tyto města ostrovu „Trinidad“, jest kokoritská
duše toliko byly jedinou odplatou a od útulna pro malomocné. Malomocné oše
měnou trpkého namáhání. Odrostlé třeba třují dominikánky, kteréžto tamo koncem
dlouho. ——dlouho bylo ke sv. křtu při března r. 1868 se dostaly. Smutná byla
pravovati, čehož důkazem & dokladem jejich uvítaná, čemuž nadsvědčuje uryvek
následující událost. Divoch jistý, který z psaní na představenou od sestry jiste
velmi již toužil po křtu sv., na odpověď, zaslaného:
kolik žen má, odpověděl: „Dvě.“ I vy
'_ „Na dobro nelze melomocenství po—
světleno mu a rozpověděno, že kdo chce psati; u mnohých nemocných zachvacuje
“dle sv. evangelia žití, tolik jednu ženu jen ruce aneb nohy, nos aneb jiný úd,
může míti. I odešel divoch a bližšího kterýž oteče a pak hnije; u jiných roz
vysvětlování sobě již nevšimnul. Na lízá se v obličeji, kterýž jest sama rána
druhý dep přišel opět s prosbou, ohyzdná. Na počátku nemoce kůže b_ě
aby ho pokřtili, „Ty máš .dvě ženy, lochů zčervená, kůže černochů zbělá.
nemůžeš býti pokřtěn“, namitáno mu., Nejhroznější ale je „lví malomocenství“,
„Já mám toliko jednu ženu“, odpověděl kteréž hlavu zachvacuje a tuto takřka
na to. „Kam se poděla druhá žena? lví hlavě přizpůsobuje. Jakmile nás malo
Vždyť včera jsi měl ještě dvě.“ „Já mocni uzř'eli, zaradovali se a zasmušilá
jsem ji zabil“, qlpověděl divoch dočista jejich tvář se poněkud vyjasnila. Lože
chladně a klidně. A tak tomu skutečně jejich jsou bez peřin, plachet atd. 0 praní
bylo. Sotva došel domů od misionářů, prádla nebylo tu ani řeči.
V příbytku našem přebývalo hejno
zabil'ihned svou druhou ženu a také ji
bezpochyby ihned snědl, Avšak misionáři rozmanitých černých "tvorů, Retopýrů atd.
ničím v díle svém nedali se odstrašiti; kteří každé noci __násznepokojovali. ye
r_ozsévali simě bez ustání, zdar práce Wlídeí tito-hosté usadili se red krmeni;
své ponechávali milosti Boží, kteráž dle černoši neopovážili se, je zaljnati a vy
a doklady byly mal—nými. Jak úzko'
zároveň býti muselo misionářům, když

—170—
neb to by mohlo neštěstí při-a byly sestry. Vypukla žlutá zimnice na
ostrově a za 20 dní Z 15 sester toliko
šest na světě zůstalo. Všechny milerády
strop je zároveň i střechou, tak že při— život svůj v oběť přinesly; pOZůstalé
nuceni jsme, nocovati s netopýři, neb s předešlou hrdinskou myslí malomoc
posud se nám nezdařilo je zahnati. ných se zaujímaly, a nedali se ničím od
O komáry & podobnou zvěř není potíž, díla svého odstrašiti. V brzku došlo 9
neb v oknech skla není.
sester nových z Francouz a tak zkvétá

strnaditi,

vésti. Domek náš je na poschodí; avšak
při poschodí není zvláštní strop, nýbrž

Podlahou lze prohlédnouti do pří dilo utešeně. Budiž opět uveden úryvek
zemí; neěistota zde strašná. Tu mileráda z psaní, ve kterémž sestra Maria Jin,
uvěříte, že na růžích nemáme ustláno. dřiška, jenž 20. listopadu 1873 zemřela,
Avšak všechny tyto vady a nedostatky představené své svou brzkou smrt
nelze ani přirovnati k duchovní bídě Oznamuje.
a nouzi, do kteréž ubozí zabředli.
„Popřáno mi od Spasitele,. že sama
Avšak milerády přijímáme a na sebe mohu vám něco na rozloučenou napsati.
béřeme kříž nám od Krista Ježíše Věru, jsem' jemu za to velmi povděčna.
uložený.“
Zdovíte se, jak mnoho milosti mi od
S hrdinskou myslí oddali se klášter čtvrtku poskytnuto. Dnes aneb na nej
Ánice práci své a započaly v nemocnici déle zýtra rozloučím' se s tímto světem.
pořádek dělati. Práce jejich nebyla ó milá má matinko, jak štastná a bla
marná; brzy zavládl pořádek v ne žená jsem! Právě mi přitužilo a přetěžko
mocnici a vše dokazovalo, jak se na mi připadalo pronésti odhodlaně „staň
čistotu, dbá; u nemocných značných a se vůle Tvá,“ zvláště když namanula se
platných úspěchů docíleno. Nemocní mi myšlénka, že snad. neinoě s bolestmi
delší čas potrvá. Avšak nohy mé “jsou
:fž'r'ovnažasnuli a šlze radosti a hlubokého
pohnutí 'prolévali, když viděli“ lásku,“ zateklé a zrovna mi připomínají, že již
s kterou sestry jich se zaujímaly, rány se odeberu . . . Pozdravím od všech
jejich zavazovaly a boule očistovaly. spolusester spolusestry naše, kteréž již
'Přemnozí nedali se toliko dojati, ale i na nebesích přebývají; modlete se za
život v pravdě cnostný žíti započali. Jak mne, abych se brzy k nim' dostala.
mnoho -tu oveček k Pastýří dobrému S' Pánem Bohem, matko nejmilejší;
radujte se 'a,plesejte7nad štěstím dcery
přivedeno!
.
'
'I v sousední vesnici blahodárně své, kteráž od ženicha vyvolena a po
sestry svým zbožným životem a laska volána byla.“
Takou smrtí umírají, kdož také
vostí působily. Později vyučovaly děti
ve škole od P.“ Štěpáno Brosse “zařízené. hrdinské obětipřinášejí,jaké dominikánky
'
Brzy ale: velikým křížem navštiveny kokoritské.

Děvečkám služebným.
V. p s a n i.

Drahá. Notburgo!
ll' h tě povolal do stavu 'služebného;
\ ..-' o však nehnět ani nermut tě, neb
“'$“ stav tento jest ctihodný, záslužný
_a spasítelný.

'

Jest ctihodným, neb sám Ježíš
Kristussobě 'jej vyvolil, nepřišelt, aby
'mu slouženo bylo, nýbrž aby jiným
sloužil. (Mat. 20, 28.)
Stav tvůj jest záslužný, neb sloužíš-li
lidem z lásky k Bohu, Bohu samému
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sloužíš'. Mzda, kterouž od lidí dostáváš,
častokráte jest nepatrna, tím větší" ale

jest odplata, kteráž tě na nebesích
očekává.
Spasitelnýmjest stav tvůj, poskytujet

odepříti musíš, kdyby od tebe snad něco
zlého, hříšného žádali, rozumí se samo
sebou; nebot tu plati slova Písma sv.:
„Musíme Boha více poslouchati, nežli
lidí.“ Čisté svědomí musí tobě býti
nade všecko.

tobě přemnohých příležitostí, kdež pře
mnoho dobrého vykonávatimůžeš; světu
' Netoliko svých hospodářů, ale i
leccos nepatrným se zdá, co sem a tam jiných poslouchej, když tě o něčem po
vykonáváš, jinak ale jest u Pána Boha. učiti, tobč něco užitečného poraditi chtějí.
Snáze jest sloužiti, než poroučeti; Budiž vděčná za každé ponaučení, na
nebot kdo má více na starosti a více pomenutí, i když snad napomenutí ne
co poroučeti, má též větší zodpovídání. dosti laskavě“ pronešeno bývá.
Služebníci, dí sv. apoštol Pavel,
._Poslouchej na slovo! Lehce nebe
buďte poslušni pánů tělesných (časných) získáno bývá p'oníženou a zbožnou po
s bázní „a s třesením v sprostnosti srdce slušnosti. Učiň vždy vše, jak ti nařízeno;
svého, jako Krista; ne na oko sloužíce, nedopadne-li věc tak, jak dopadnouti
jako lidem se libíce, ale jako služebníči měla, nemáš co zodpovídati, nýbrž kdož
Kristovi, "činíco vůli Boží ze srdce, tobě poručili.
s dobrou vůlí sloužíce, jakožto Pánu a
Modlívej se často, bys prospívala
ne lidem. ,(Ef. “6, 5—7.)
v poslušnosti, .obzvláště nyní ' červnu,
Často "sobě slova tato, v nichž měsíciBožskému Srdci Páně za f'ěceném.
všechno obsaženo, _.co činiti a čeho se
Utíkej se ve svých potřebách k Srdci,
varovati máš, napamět uváděj, buďtež
kteréž tě tak milovalo a posud miluje,
tobě slova ta pravidlem veškerého tvého
Modlívej se vroucně, aby srdce tvé více
jednání
a více Srdci Božskému se podobalo,
Nevyhnutelně potřeba jest, abys
pros Spasitele vroucně, aby přitáhnul
byla poslušnou. A to věru“ není těžko,
srdce tvé ku Svému, je očistil od všeho,
když uvážiš, _Že každý rozkaz, každé
což se Jemu nelíbí, aby učiněno bylo
naporučeníupochází' od, Boha, přetčžko srdce tvé dle Srdce Ježíšova.
ovšem tobě připadati bude, býti =po
„Učiň srdce mé dle Srdce Tvého,
slušnou, když všelikou nedůtklivosť,
ó nejsladší Srdce Ježíšovo, učiň, at vždy
mal—nivost a samozaEbení a_samolásku

nezřízenou neodložíš. Peslušnost -vy více a více Tebe miluji-,'“ často a často
obr-azuje se obyčejně s očimazavázanýma, jakožto střelčí modlitbu k Božskému
jako by se říci chtělo, že poslušnost má _:Srdci vysýlej.
V Božském Srdci v tomto měsíci
býti slepou. ,
.
" 'Nereptávej, neodmlouvej, nedávej na častou shledanou!
se do rozmyšlování a mu ování, nýbrž
Tvá kmotra
“beze všeho vykonej, co ti uloženo. Že
Josefa.
svým pánům “povinnou poslušnost slušně .

Zprávy
(Zaslán o.) Z Nového Bydžova.

Srdce Páně nezazlíte, oznámím-liVám,jaké '
Měsíc, na nějž po celý rok jsme vzpo zábavy duševní jsme v květném máji
mínali, a jehož milostné písně častěji jsme zažili.' Vždyť každý kvítek, vše ptactvo
o.pěvovali, uplynul nám. Jsmet přesvěd i celá Boží' příroda raduje se ze svého
čení pevného, že mi přátelé B_ožského vzkříšení, my též těšívali jsme se v domě
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Božím u oltáře „Nebes Královny máje,
děkujíce jí, že nám dopřála. dočkati se
měsíce milostného, bychom Ji krásnými
chvalozpě' a rozjímáním o vznešených
ctnostech ejí oslavovati mohli.
I to nesmím mlčením pominouti,
jakého uspokojení došlo u „nás“ zřízení
zahrádky kolem chrámu 'Páně. Ta kvítka
vůni vydávající, a zeleň bujně rostoucí,
obrací pozornost" na se kolemjdoucích.
Zamezena jest takto jízda,-jež posvátné
ticho v domě Božím rušila.
_ Letos upraven byloltář pro májovou
pobožnost po- pravé straně._

_

(0 by tomu lidé řekli? Chodí-li
kdo často do bálů, do koncertů, do
divadla, na procházku, je to všechno
v plném pořádku. Tak tomu ehce nynější
svět. Má-li ale jíti na svou nedělní mši
svatou, na kázaní, na odpolední služby
Boží, má.-li v čas velikonoční po vykonané
sv. zpovědi“ke stolu Páně, slyšíme hned
aneb as oň domýšlí se mnohý: Co by
tomu li é řekli? Měli by mně za pobož
nůstkáře,

měli “by mne za “svatouška,

měli by ze 'mne smích. Tam utratí dost
peněz _— vydává bohatství od sebe a
to je v pořádku. Zde bohatství —
ovšem duševnív— přijímá, ale to V po—
řádku není. Ctě—likdo noviny a jiné
podobné spisy, to je v pořádku. Mít-li

Laskavostí jedné zbožné paní da
rován byl obraz nový, představující Boží
Matičku, J ežíška. v.-rukou držícího, an
ručinky po- ctitelích svých rozepíná. ale nahlídnouti jednou do bible, do
V předvečer květného máje byl, nejprv katechismu, do života svatých, .do„' koly,“
obraz od veledůstojného vrchního pa tu vrtí, hlavou a řekne: Coby tomu
stýře našeho posvěcen, načež zapěta mi lidé řekli? Repetí-li, celé hodiny v ho
lostná píseň, po níž následovalo rezjímání,
na lavici
přátelské
„a ku konci bylo vždy ožehnání nej Épodách
omem','jeneb
to'vše
v pořádku.
Má-lipřed
ale
světější Svátosti oltářní. gltář překrásně s Bohem pár slov upřímně promluviti,
upraven a něžnými květinami okrášlen hned se vytáčí z toho a řekne: Co by
tomu lidé řekli? Sklání-li se před sle
byl.“ Věnec z růží a lilií “zdobil obraz
činkami, dámami atd. až by nos o Zem
Bohorodičky. '
si
ubrousil, to, 'e' vpořádku; má—li'ale
í_“Po obou stranách umístěny byly
' nouti“' na kolena. .před
jemné lilie,. , Svíce velké „n,ěžnými květy v- chrámě
ozdobené, lápolalyna počest „Královny "Bohem, m sfi a ohlíží se a řekne:. Co
by
tomu
idé
řekli? Smeká-li. a po
m'áje“. Zás uha ozdoby „říslušíctihodným
sestrám, jež tak pře 'ráSně' oltář své zdravuje kolem jdoueího přítele svého ——
milé „Matinky“ okrášlily a velké množství usměje—lise atd., je to. vpořádku; má-li
květin vzdor svému namahav'ému
o— ale beranÍCi s'undati,'pozdrav'iti a se 'r'a
volání zhotovily. Pán je .siliž a oma ej dovati, když sám“ Bůh-, nejlepší přítel
jim vblahodčjném působení jejic . Nelze .lidi,jde kolem k nemocnému, schová se
vypsati, s jakou vnitřní útěchou a radostí ' za dveře a myslí: _Co by; tomu _lidé
vstupovali mnozí v chrám Páně, aby u řekli? Z .kostela rád a ochotně do
rovází, za ruku snad vede třebas starou
„Potěšení zarmou'ce'ných“, útěchy &posily
babiznu — to je v ořádku. Má-li ale
dosáhli.
_
.
.
.
,
_
Poněvadž pobožnost vždy na večer p'rovázeti Nejsvětější o Boha, když-nesen
se odbývala po práci, nebránila přístupu jest v průvodě-na- Boží Tělo nebi jindy
neb k nemocnému, stydí se a řekne:
ctitelům—Mariánským. V- pravdiě slavně
Co “by tomu lidé řekli?_ Poslouchá-li
začala i slavně skončila,.s Ambrosiánským
chvalozpěvem pobožnost nám velmi milá. tlachání ledaskterého mluvkjr až se
Doufáme, že vfsrdci všech navštěvovatelů setmí ——je to: v pořádku. Má-li ale
slavnost ta , zvýšení důvěry a lásky peslechnouti kázaní a' kázaní celé _,
k Panně Marii zanechala.
tu by se lidé na něho dívali a proto
Jest velice třebanyní, bychomv těchto ne — řekne si: Co by tomu lidé řekli?
vlažnýeh časích ve vlasti naší Rodičku Vychvaluje—liústavu zemskou a'do nebe
Boží za pomoc vzývali a pobožnost pod vynáší vládu světskou, to je v pořádku;
porovali. Nebes královna máje budiž od máj-li ale někdy Slovo pochvaly pronésti
Církvi sv. a býti přítelem jejím, vrtí
platitelkyní horlivým správcům duchov ao kroutí
sebou až“ 'Strach a řekne_':' Co

_ním,_ jež

nám

s _.ochotou _každodenně

předčítávali, pakvšem, jež r_ádiku oslavě
Její přispívali.

by tomu lidé řekli?"Nechá-li dítko své
učiti všeličemus jen ne věcem nábožen
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ským, je to v pořádku; má-li je ale ' o nemravnosti atd., je to v pořádku;
také dáti vyučiti v tom, co slouží ku zazpiva-li ale nábožnou, hned se ozve
spasení jeho duše, tu se ošívá a řekne: tatínek a řekne: pst, co by ti lidé řekli?
Co by tomu lidé řekli? Fintí a šatí-li Má-li dcera chuť k nábožnosti a mravo
se holčina až vypadá jako loutka, je to kázni — tu matka okřiku'e a řekne:
Co ti napadá-, co by tomu lic é -— hoši —
v ořádku. Vystrojí-li se alcdle'cudnosti
řekli? A tak projděme všechen život
a "estanské
kázně,taktu dítě,
hnednepřistoupí
co by nynější a shledámc, že bázeň před lidmi
matinka:
to nesmíš
ti“ lidé“ řekli? Zazpívá—li 'si s náček jest měřítkem všeho života.
hezkou písničku o lásce, o šibalství,

':Milodary B. Srdce Páně.
Půjdeš-li

tyto týdny na pouť, na sv. K0 eček,

na Vranov, sv. Hostýn, do Marie Ce le, na
sv. Horu atd. atd., pov'šímni si těch roz-
. manitých památných tabulek, obrázků, křížků
atd. pověšených na stěnách kostela a za
oltářem, napadnou ti i ty časté nohy, ruky,
srdce ' atd; z vosku tu onde .na obrázku
Bohorodičky zavěšené a jiné a jiné věci,
* které "na - první pohled nezdají se. těm
velebníým svatyním. 'slušeti a které prý

mnohého„vzdělaněj šího“ poutníka i po

' horšily. 5Ty se. .však nedej tím pohoršiti,

„nebotjsouto sám é upomínkyna obdr
žené milosti zde na 'tom poutním
místě, "ukazujit na. živé důkazy, že náš Otec

nebeský nepřestává působiti a na, přímluvu
Bohorodičky divy a zázraky tvořiti, tak jak
to po všechna stoleti činíval.

,

.

.

.

_ ' Podobně jako ty “památné'tabulky na poutních místech jsou i naše oznámení
o'Vyslyše'ných modlitbách,“jsOu 'to 'Znamcní-díků-a mají býti pohnutkou k důvěře
v dobrotu Krista Pána i pro jiné, dosud se vzdalující od Jeho nejmílostivějšího
Srdce. Tak o nich tedy suď a k tomu ti buďtež i následující.

Od Brna. Od podzimku roku 1877
počala jsem po'kašlávati, což se čím dál
tím více horšilo; slábla jsem víc avvicc,
ulehla a ležela 8 neděl již „takřka blízká
smrti.- Začátkem roku 1878 jsem sice
povstala, chodila a kašlaly ustavičně, že
mně nebylo možno ani dost nepatrnou
prácí konati, neb při nejmenším" sehnutí
kašel se vždy. náramně zhoršil. Pomoc
a užívání lékařské bylo všecko marne.
Nesmírná; slabost prsní s vyhazovacím
kašlem. dosáhla takového stupně, :že jsem
již jista byla, což jsem i od mnohých
slyšela, že mám .souch'otiny. Hrozná; .to
byla myšlenka! 'vJsouc takřka po celý
"všaksvůj úplně zdráva, byla 'mně tato
choroba velmi obtížna; kolikráte v úkrytu
bolestně jsem zaplakala! .— Konala jsem
Ddenní pobožnost k Bož. Srdci'Páně a

k Panně Marii, _ale'zdálo Se, že nehodná
jsem vyslyšení ro svou dřívější,vlažnost,
roztržitost a ne ůvčru v modlitbách Svých,
kašel _ani slabost“ se nezměnily, tak že
mě nebylo možno skrz Celý“rok 1:rac'ovati.
Majíc

Známost

*s'„osobami

'. Í'oožnými,

prosila jsem"'ústnč i' písemně., aby se
mnou konaly za uzdravení mé 9denní
pobožnost'k Bož. Srdci Páně a k Panně
Marii a nejdražší oběť mše sv. obětovali.
Pro'sily .jsme tedy společně.Rodičku Boží,
aby přímluvou svojí přispěla,_a ta dobrá
Matka zajistě- obměkčila vtof láskyplné
Srdce Páně a vyprosila .mně .milost,

abych pravou důvěrou, ktomu Bož.
Srdci se .utekla a prositi ineustala. Po
čátkem- tohotoí roku zhoršil se kašel
mnohem víc a k tomu ještě .odpomý
zápach ke každému vyhození se přidal.
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Tu se mně zmocnila taková úzkost a
spolu též důvěra, vrhla jsem se před
obraz nejsv. Srdce-P. J. a volala z hloubi
duše: O Božské Srdce Pána Ježíše,. ach
pomoz mi! 8 velikou důvěrou vrhám se
k Tobě! — T s již tak mnohým pomohl,
kteří ,se k To ě s důvěrou utíkali! '—
Ty mně můžeš pomoci! — O lásky
plné Srdce, .o dobrotivé Srdce, smiluj,
ach smiluj se nade mnou! — Je—liTvá
sv. vůle, navrat mně mé předešlé zdraví!

— Negatř
hřích
ale abych
pro vmilo
srdné
rdcenasvé
usřyšmé
mne,
dů
věře k Tobě se “utvrdilaj a pak zdraví
svého z vděčnosti k životu lepšímu a
ctnostnějšímu užívala! —: Deufám silně,

Z Buehlovíe. P. K. vzdává vřelé
díky „B. Srdci P.“ a Panně Marii Filips—
dorfské .za ozdravení dítka těžce nemoc
ného, o jehož uzdravení lékaři pochybo—
vali, a daruje na chrám Páně tamtéž
1 zl. 20 kr..

Z K. 11. „B. Srdci P.“ a blh. Panně
Marii pomocnicí vzdáváme veřejné díky
nej_vroucnější za pomoc v jisté důležité
duchovní záležitosti. Všecko k větší cti
a chvále Boží!

Z Olešnice děkuje jistý mladík za
uzdravení takřka zázračným způsobem.

__.Ze
Lhoty- u Pečky děkuji za konečné
že bez útěchy od Tebe,“ neodejdu! .— podivné obrácení bratra _nezvedeného,
"zpustlého,
který již v mládí rodičům
A Ty Rodiěko Boží,—přifnluvse za mne,

nehodnou dceru svou! “Tvápřímluva jest mnoho starostia bolesti Způsobil. Vedlt
mocná! — Preslza mne, .ab ch došla ' život nepříkladný, zdálot se, že bez Boha,
vyslyšení u Syna Tvého. —'-šl_ibují, že „akd ž se oženil a sám sobě byl zůstaven,
uveřejním- :to ve „Škole B. S. P.“; Odda se opilství a karbanu a tak pro
modliti se chci každodenně okud mně hejřil těžce vydělané peníze, kdežto
to zaměstknání mé dovolí k “obě 0 Bez.. rodina velikou nouzi trpěla. Manželka
velmi mnoho od něho vystála, nebot dost
Srdce a zavazuji se. Tobě vděčnou býti malá a nevinná věc tak ho rozhorlila,
po celý život svůj.
A hle! to Božské Srdce ,vzhledlo že se naschvál opíjel, aby mohl h_odně
na nehodnou dívku svou, neb jsem cítila mnoho nadávatia proklínati. Do chrámu
zrovna toho dne ulehčení a vnitřní útěchu, Páně zřídka kdy zabloudil, u sv. zpovědi
tak že jsem se,odevzdala zcela vůlí Boží, a- .u stolu Páně“ nebyl jak školu vyšel,
at se stane 'ak'se Jemu líbí, a na ten .a jednou kdlyž do stavu sv; manželství
úmysl modlila jsem se každodenněk B; _vstupoval. Ta ový život nás velice rmoutil ;
Srdci P. a než uplynul leden stala se což divu, žeotec jeho lítostí záhy zemřel
veliká změna. Kašel se žmí-rnil, slabost a matka mnoho" nocí __proněhompro'bděla
prsní se ztrácela, čím dál _tím-více-jsem  a proplakala. An všeliké do uvě byl
sílila, tak že v únoru (kterýž jest ten nepřístupný, zbývala nám toliko modlitba
nejhorší pro nemoci prsní)'kašel dočista-' za jeho obrácení a té jsme se-také od
přestal a jsem již zas schopná ke každé dali, ale dlouho neviděli jsme se blížiti
práci, tak zas zdráva, což jsem ani ne vyslyšení. “Když jsme jedenkrát svou
zaslo'užila.
_
' :
_'
žalost'
jistému
duchovnímu
sdělili,
námj ako
prorocky:'„Měj
te důvěru
k Ěravil
.anně
Plním tedy slib svůj uveřejňujíc to, Marii"tak velkou, jako ta věž je (ukázav
aby bylo ještě více poznáno + chváleno na náš chrám P.),-a váš bratr. neumře
— ctěno — zvelebováno a jeslavováno jako nekající hříšník, nýbrž smíří se
Božské Srdce „T,ežíše a přečisté Srdce
s Pánem—'Bohem.“ Avšak dlouho trvala
Pany Marie.
'
' jeho nekajienost. Vloni ochura-věla ana
Nová ctitelkyně Bož. Srdce.
nemoc se horšila, zmáhala se obava naše,
Z Písku. Ma'íc nastoupitiznové ob by ve svých hříších nezemřel. 'I konali
tížné povolání, bála-jsem se ——._a
nikoli jsme 9denm' pobožnosti 'ednu po druhé,
bez příčiny, znajíe ;svou nedostatečnost dali jsme v březnu. vřa 'ti i do úmyslů
— že nebudu si “ " ovinnoš'ti, jež .na „Školy“„za obrácení bratra vzda
sebe beru, nastati-'
té své těžkosti lující—ho se sv. svátostí“ a 15. byla
za něho mše sv. obětována ke cti ne o—
žádala jsem .o'vřadění svých prosebmezi
úmysly ve „Škole“ a s vděčnosti pozoruji skvrněného "srdce Panny Marie; A hlle!
naše modlitby a' modlitby apoštolů'modl.
nyní blahé účinky -.-s-polečné- modlitby.
Vzdávám tuto díky nejsv. Srdci “Páně, byly konečně vyslyšeny. Ještě toho dne
Panně Marii a sv. Josefa.
(
navštívil nás bratr, aě již-těžce nemocný,
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mne staré myšlenk . Druhý. rok cestoval
jsem do Marie Ce ly v Štýrsku, vykonal
tam sv. zpověd a mši sv. sloužil; ale ani
nyní neuko'ila—se mysl má; Teprv roku
1879 dostala se mi řízením Božím do

odprosil nás a slíbil jíti ku správě Boží,
což také učinil- za týden, v tuhé zimě.
Smířen s Bohem započal“ 9denní pobož
nost, kterou však na tomto světě již ne
dokonal, usnuv v Pánu zaopatřen byv“
svátostmi umírajícíeh. Vzdáváme tuto
veřejně Božskému Srdci své nejvroue
nější díky, že nedal nám zahanbenu býti
v naději naší.

ruky knížečka pod nápisem: „Devíti

denní pobonost k Panně Marii

Lur“dské.“*)

Pln toužebností chopil

jsem se tohoto spisku a počal dle něho
devítidenní pobožnost k Panně Marii
konati. Scházela mně však voda z po
žehnaného pramene Lurdského. I tu
jsem sobě opatřil. A hle, když jsem po

Z Přerovsko.. V nebezpečné ne
moci mé sestry obrátila jsem se 8 mod
litbou k Bohu a konala opětovně devíti
denní pobožnost i k Božskému Srdci i
k Panně Marii Filipsdorfské, slibujíc, že
budu.-li vyslyšena a má sestra proti oče
kávání všech uzdravena — uveřejnim
to ve „Skole B. S. P.“ Bůh mne vy
slyšel — proti nadání všemu slaboučká
má sestra ve Videnské nemocnici šťastně
jest operována a již zdravá vrátila se
domů! Vroueí za to díky Božskému
Srdci, mocné přímluvě Panny Marie a
sv. Josefa.
F. Z. z P.

páté
tutomne
devítidenní
vykonal,
opuStíla
zlá tru dpobožnost
nomyslnost,
a já,
ačkoliv

_ředobře vím , že zázračného.

vyléčení Ihoden nejsem, musím v tom
s atřovati prst Boží. Proto uveřejňují
dle daného slibuv tyto řádky a žádám
snažně, aby ve „Skole B. S. P.“ otištěny
byly.

Jsem pevně přesvědčen, že při—

mluva neposkvrněné Panny Marie jest
všemohoucí a chci do své smrti této
obdržené milosti býti pamětliv. Kéž by
tyto posloužily k rozšíření úcty,
Ze Zvoleňovsi.„Díky Neposkvr . řádky
důvěry a lásky k Panně bez poskvrny
něné Panně Marii Lourdskél“ hříchu
počaté. Bude—li možné, račte,
Od měsíce dubna 1877 upadl jsem v ne
.výslovnou těžkomyslnost, tak že mne nic veledůst. pane, příklad této zprávy za
slati k otisknutí do letopisů Lurdských.“**)
na světě netěšilo, a ačkoliv jsemjse ne
Znamenám se v nejhlubší“ úctě
P. V. H., kaplan.

ustále modlil, zdálo se mi, že musím
životu svému konec učiniti. Abych se
takovýchto trapných myšlenek zbavil,
vydal jsem se v prázdninách na cesty.
Projel jsem Italii až do Říma, kdež jsem
se na hrobě sv. Petra vroucně pomodlil.
Viděl jsem krásneou Florencii, koehal
jsem se v proslulých obrazárnách vlaš
ských: ale po návratu do vlasti trápily

Z Bnehlovie vzdávají díky „B.
Srdci P.“ a neposkvrněné Panně Marii
Lurdské za nápadné vyslyšení modlitby
v devítidenní pobožnosti, — ve dvou
nemoeích.

Zájmy Kris—ťaPána v_různých zemich.
Rakousko.,
Dne 17. května Veličenstvo přitom veden byl jen duchem
uzavřena byla císařem pánem říšská
rada po šestiletém zasedání jejím.
eě,
kterou při tom měl,' nemá nižádného
tendenčníhe směru a co. se nás katolíků
týče — obsahuje něco, co zůstává v tem- '
nosti. Praví se v _ní: „Uspořádání ze
vnějších právních poměru katolické církve
stalo se bez porušení „ústavního pokoje
cestou zákonodárství.“ Míněno-li tím
zrušení konkordátu neb uvalení velikých
břemen na statky církevní aneb tak
zvané kpnfesionelní zákony — nevíme —
ale mějme naději, že Jeho apoštolské

!

„smírčim — a že do budoucnosti nedá
více bořiti na základech, které právní
poměry katol. církve mezi státy byly
ode dávna založily. — Co nejdříve budou
prý vypsány volby do říšské rady nové.
K těm by lid katolický měl sebrati a
voliti jen ty, co jsou rozhodní katolíci.
Tak namnoze dělají Tirolané a Horno
Rakušané.

——

*) Vydaná nákladem
Cena 50 kr.

„Školy "B. s.

**) Stane se podle Vašeho přání.

P.“

Pl. J. M.
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Potěšitelno jest, že sv. Otec jmenoval
arcibiskupy Olomouckého a Kločského
kardinály, což zajisté dodává katolické
církvi v Rakousku znamenitého lesku
a slávy.

Belgie.

'

na pravoslavnou Víru, kdežto nyní jest
luteránem. Je. vidět, že to s tou lute
ránskou vírou nestojí tak pevně, když
se dá z'akorunu vyměniti s jinou vírou.
Ostatně jsou dobré naděje, že katolické
církvi na ..Balkánském ostrově vychází

Nové vládě jaksi se ne . potěšitelná hvězda

daří dobře s novými svými návrhy na

beznáboženské školy. Lid katolický ješt
rozhodně proti nim.“ Nevezme-li Vláda
liberální návrhy z ět — pak se jest
těch nejhorších následků eo báti. . Dejž
Bůh, aby to-skončilo se pro dobro církve.

Bulharsko

—'—a že nejsou ty

časy daleký, kdy v těchto zemích .pře
stane úplně schisma a stane se spojení se
s ímem. Všechny ukázky tomu na
svědčují.-



Rusko 'nemůže býti hotovos nihi
listy. Přes 11000 jest rý jieh už zatáhnuto

májiž svéhoknížete! do Sibiře — ale, rue _'a činnost nových

Zvolen jednohlasně princ Battenberg'a
dosedl pod jmenem Alexandr I. na trůn;
Nyní mešká na carském dvoře V Livadii.
Tamj est téžbulharská deputace objednána,
aby zvolenému knížeti odala korunu.
Proslýehá se, že Alexan r I. přestoupí

vyskytuje se každý okamžik, Nejsmut
nější při tom jest to, že nihilismus hlavně
ve vyšší a bohatší třídě, která penězi
ho podporovati může, se zmáha. Zdá se,
že výsledek nihilistickýeh bojů _nebude
pro církev ruskou potěšitelným.

V měsml červnu
Teil-lze modleme se za kazatele podle Srdce Ježíšova.
wvažujíee

slova sv. Otce Lva XIII., která pronesl ku shromážděným u něho

WButkazatelům italianským dne 24._ dubna" t. r., ustanovili jsme; se na tom, je
'* učiniti předmětem modlitby našich, spoluapoštolů v měsíci budoucím. Ceho
sv. Otce řečeným hlasatelům sloýa Božího odporučoval »šetřiti a na zřeteli míti
v nesnadaém a veledůležitém úřadě svém, “dá se krátce v tato slova shrnouti:
„Budte kazateli .podle Srdce Ježíšova!“
-,
V průběhu slov svých na" dvojí úlohu“ úřadu kazatelského sv. Otec hlavně
poukazoval. Za první odporoučel jim, aby nezanedbávali zevnější formy při
osnování svých kázaní, jelikož není snad lhostejno odívati prawgly sv. náboženství
tím neb oným .šatem; za druhé„ aby při vší zevnější úhlednosti a hladkostí slova

nikdy s očí nepouštělipravé jádro myšlénky křestanské. Nebot krása

a pravda,
ač dvě„ činí přede jen celek jeden, což obzvlášt platnost svou" má. při hlásání
pravd náboženských. Hledati krásu mimo pravdu, plýtvati krásně složenými
slovy, V nichž by se nenalezalo pravdy, nebylo by důstojno kazatele katolického.
Muselo by se o něm pak právem tvrditi, že jen obrazotvornost svých posluchačů
drážditi, je pobaviti a sobě marnou jakousi chválu u nich vyziskati chce; nebylo
by pak rozdílu mezi-knězem takovým a hercem divadelním. Avšak, zanedbávati
krásua ušlechtilost vyjádření, vylučovati ji z řeči kazatelské, bylo by stejně ne
rozumné počínáni, poněvadž by se pravdě náboženské takto polovička její síly a
účinlivostš. odňala a ona sama v rouše méně upraveném do srdce mnohého po
sluchače cesty by nenalezla.

Eilat tedy hlasatel Slova tělem učiněného, kazatel křesťanský, vši píli vy
naložiti na osnovu svých řečí duchovních, které se vyznamenávati mají učeností,
důkladností, jasností a krásou řečniekou, slovem, má v oliledu tomto následovati
řečníky světské, kteří veškerou mocí slova na rozum a srdce svých posluchačů
působiti se snaží: na druhé straně má. nadehnut aneb raděj nadšen býti pravdou
nehynoucí našeho sv. náboženství, učiti poznávati a milovati Spasitele našeho, od
halovati krásy věro- a mrav'ouky Jeho, vážiti poklady duševní sv. Jeho církve'
zkrátka, líčiti pravý život křestanský a podmínky spasení budoucího.
Na těchto—'
základech “spočívá úloha pravého kazatele křesťanského, kterých
aby si dobyli naši duchovní pastýři v nesnadném a “důležitém úřadě svém, budiž
předmětem vzájemné modlitby naší v měsíci červnu.
'
' '

Ročník XIII.

ČERVENEC.

číslo 7.

ď'fa

na nebI za našI Česko-MoraVskou řÍšI!
„„v—„..,

JV“

K pátému “červenci.
.

ítej nam, dni přesvatý,

K nebi prosba naše spěj,

laskoú Boží bohatý,

pomoc v bědách vyhledej!
Na nás patří
s nebe bratří

s věčných hán'í

pažehnání

.

vylej slávské na braty!

Cyril náš a Methoděj.

Úpí Sláxfská rodinaŠ

Slyšte v sídle věčných krás

zlá ji stihla hodina;

dítek věrných vroucí hlas,

svornosť blahou,
Víru drahou

tma ať přejde,

světlo vzejde

rozkolu meč ,protíná.

af nás spojí pravdy pás.
Zlomte hříchu podrúží,

ať se zloba nevzmuží;

jedna čirá.
svatá. víra
slovanské zdob popluži!
_

V. Ambrož.

14*
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Srdce Ježíšova — Srdce otcovské.
*

(Dokončení.)

osledníkráte mluvili jsme — jak se
J13% “nad milý čtenáři pamatuješ (str..
99.) — o tom, že Bůh skoro obyčejně
posýlá kříže na své dítky v tom úmyslu,
aby je učil moudrosti, ctnosti a bázni
boží. Neslyšel jsi již, co o tom nábožná
pověst vypravuje? tedy poslyš!
Jeden z andělů nebeských shlížel
prý každodenně dolů na tu naši zem, a
zdálo se-mu, že se tu ti pozemšťané
musí dobře míti. I zachtělo se mu ko
nečně dolů, okusit na nějaký čas lid
ského života. Vyprosiv sobě u Boha dovo
lenou na >4 neděle, rozevřel ihned pln
radosti křídla svá a spěchal na zem. Tu
byl právě podzim, letní parna'. sice již
pominula ale tepla bylo dost. Stanuv na
zemi, schoval náš anděl opatrně křídla
svá pod šat, vzal na se tvář mládence
a jal se procházeti města i vesnice. A
hle, kam přišel, všudy se všecko radovalo;
bylot právě toho roku všeho dost, obylí
i ovoce, hojnost medu i vína dobrého.
Kamkoli zavítal, byl všudy “vítaným
hostem, tu na křtinách, tam na svatbě,
a tam zas na posvícení, každý den na jiných
hodech. Ký div, že pro samé radovánky
zapomněl anděl náš na svůj domov a svou
lhůtu. Veliké bylo uleknutí jeho, když
seznal, že dovolenou svou o celých 8 dní,
již překročil. Bez meškání roztáhl prý
křídla svá a rychlostí blesku letěl k nebi.
Lítostí a studem zakrývaje si tvář, před
stoupil před Pána Boha a prosil: „Aeh
odpust, — odpust Pane a Bože můj, že
tak pozdě přicházím, ale tuze se mi
líbilo u lidí na zemi!“ — Laskavě táže

— „Obmeškání tvé“, dí na to Bůh, „za
sluhuje trestu a spravedlnosti mé musíš
zadostučiniti; a sice ukládám ti za trest,
že budoucího roku půjdeš na čas na zem
mezi lidi!“ —'.Kdo byl z pokuty té více
potěšen jako náš anděl a sotva se dočkati
mohl své dovolené. Než v příštím roku

dopustil Bůh strašnou neúro du, urodilo
se jen něco málo žita, ovoce žádné, víno
špatné. Na .všech stranách jevil se veliký
nedostatek a hlad, a kamkoli se anděl
obrátil, nalezl všudy jen smutné tváře,
o muzice, o tanci a hodech nikde ani
zmínky,. a nikdo ho ani nezval za hosta.
Anděl však i bez pozvání obcházel dům
od domu, a hle, 'letos se mu ještě lépe
líbilo mezi lidmi než. prvé, tak že“ 4
neděle jeho dovolené rychleji uběhly,
než se toho nadál. Tentokráte před
stoupil s veselou a usmívajicí tváří před

Pána Boha a pravil: „ó Pane, jak do
brotivý jsi, -i když treseeš! Ale tam na
zemi to tentokrát špatně vypadá, “zármutek
veliký a bída panuje na všech stranách,
kam jsem přišel!“ S úsměvem tázal se
Bůl'. anděla: „A zda Vzpomněli ti lidé
také někdy na mne, a co povídali o mně?“
„() Pane můj“, dí na to anděl „ustavičně
na Tebe letos vzpomínají, a po celý den
není o nikom jiném řeč, leč o Tobě.
Nepřestávají ani se modliti, nábožná písně
zpívati, procesí a poutě konati a jedno—

hlasně prosí, bys jim dal jen brzy tak
dobrý rok, jako byl ten' lonský.“ — Tak
vypravuje pověst.
Aj — pohádka! řekneš snad milý
čtenáři, ale buďsi; nicméně tu pozná
se Hospódin: „Nuž, a zda-li pak vzpo— váme, _k čemu jsou člověku kříže a
mněli lidé" také na mne, a co o mně soužení. Kdyby těch čas od času nebylo,
mluvili, an jsem jim letos tak štědře lidé by brzy jako ta něma tvář se za
dívali do země a jen do pozemských
všeho udělil?“ ——— „O Pane můjl“
věcí by se zahrabali. Kříž a soužení ale
odpovídá anděl ——
stydě se sám nad tím,
jakoby je vzpamatovalo a jim do duše
co' pravil ——'
„jména Tvého neslyšel jsem
ani vysloviti, tím méně o Tobě co mluviti“.
volalo: bláhovei! ta země se všemi-.pe—
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žitky není pro Vás, a nemůže vás trvale
šťastny učiniti! A tu pak pozvednou očí
svých od země vzhůru a obrátí mysl
svou opět k věcem nebeským. Ano,
milý čtenáři, jako vinný hrozen musí
býti lisován a r0zmačkán, má-li vydati
že sebe vína sladkého, a jako mladý
strůmek musí býti ořezáván a pevně
uvazován, aby z něho byl štíhlý a úrodný
strom; tak i člověk musí býti křížem a
bolestí stísnčn a sklíčen, aby vydal vína
dobrých skutků, aby se potěšil Bůh
z růstu jeho ctností. Nechej hrozen bez lisu,

znávači a panami a t. d. a nalezneš-li
tam — (vyjma dítky po křtu svatém
zesnulé) ——
jediného, který by bez kříže

se byl dostal do nebe, pak řeknu ihned:
zahoď kříž, vyhýbej se mu, kde můžeš,
a nenos jej! Avšak ty nenalezneš ani
jediného a proto dím: trp a snášej svůj
kříž zmužile, abys i ty jednou vešel do
radosti věčné. Ano, tentokráte pravím
ti, snášej kříž svůj nejen s trpělivostí,
ale i s radostí; a proč?
Sv. Augustin vypravuje nám oně
jakém kejklíři, který svým divákům
nechej stromek bez kůlu, bez řezu ——
a v divadle jednoho dne slíbil, že zítra
zjeví všem tajné přání jejich. Všecko
neokusíš ani vína, ani ovoce.
Máš se tedy nad tím rmoutiti a bylo na to žádostivo, a jak se dá mysliti,
trápiti, když snad někdy Bůh na tebe sešlo se veliké množství lidu do divadla,
vzpomene a kříž za křížem do domu ti a netrpělivě očekávali slíbené zjevení.
posýlá? — ó nikoliv, nýbrž tím více máš Nuž, a co jim řekl kejkliř? Vystoupiv
se k Otci svému vinouti, tím nábožnějším. na jeviště pravil: „přání vás všech jest:
a lacino ku—
a ctnostnějším býti, Vždyť jsi beztoho draze prodávati
býval jindy velmi řídký host u stolu. povati_“. Diváci uznali, že má pravdu,
a tleskali mu.
Páně, právě jen velikonoční host, teď
A neuhodl kejklíř ten i tobě, milý
ale stíženého křížem pohání tě nouze
častěji k Utěšiteli zarmoucených; a tvůj čtenáři? nemáš i tya snad ještě mnozí jiní
růženec po zemřelé matce ležel také čtenáři a čtenářky to samé přání? bohužel
dlouho Bůh ví kde pohozen, nyní jsi jej že toliko ve věcech pozemských. Tu
opět vynes na světlo a brzy budou korale běhají a shánějí na trhu, smlouvají a
jeho prachu zbaveny. Anebo bývalo ti umlouvají o krejcary, aby jen laciněji
jindy doma nevolnoa hledával jsi zábavu . koupili, a nevzpomenou na nebeský trh,
kde zlaté koruny, trůn a drahokamy jsou
někde „u bílé“ růže“, či „utlva“ aneb
jak u vás ta hospoda se nazývá; tam jsi za maličkost k dostání. A zač? za kříž!
trávil celé noci; teď tč navštívil kříž, Ano, každá chvilka trpělivého
ten hořký host, žena ti s těžkou nemocí snášení kříže zvětšuje slávu ne
ulehla a ty “musíš chtěj nechtěj nechati beskou a rozmnožuje radost
věčnou!
hospody a doma zastávati matku. A tak
ó příteli! přečti si ta slova ještě
má a může “míti každý člověk z kříže
jednou a vtiskn'i hluboko do srdce svého
veliký zisk.
A konečně-kříž vede k radosti. a prodávej draze, hodně draze bolesti a
Sv. Jan Zlatoůstý dí o tom takto: Za kříže své. Trh se totiž odbývá každý
vřené dvéře nemůžeš, leč patřičným den a sice dobrý výnosný trh, a utrpení
klíčem otevříti. I brána nebeská má svůj tvoje, byt bylo sebe sprostší a sebe ne
zámek a ten neotvírá žádný jiný klíč — patrnější, nalezne vždy kupce jistého,
než kříž; křížem k radosti.
totiž Krista Ježíše! Nuže, má drahá duše,
A hledej i tam mezi zástupy Svatých - neměla bys plesati radostí pokaždé, kdy
a Světic Božích od blahoslavené Panny nová starost, nové soužení a kříž tě na
Marie, mezi apoštoly, mučeníky, vy vštíví? vždyt budeš za to šťastnější na
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věčnosti a blažcna bez konce! t. j. mi
liony a miliony let budeš míti větší
radost v nebi za to, že jsi zde o jednu
chvíli trpělivě snášela! může—lipak býti
většího zisku nad tento! ó ty matko,
starostmi a žalostmi celá ztrápená, jak
krásný ti bude tvůj kříž v světle této
pravdy! — A ty ubožátko nouzi, hladem
a nemocí sklíčené —víš-li pak, že v očích
Boha nebeského jsi mnohem krásnější,
než ta nejvybranější kráska světa v nád
herném svém šatu! Víš-li pak, že jsi—li
trpěliva, do vůle Boží oddána, již nyní
vidí Bůh vavřínový věnec kolem hlavy
tvé?! A vy všickni trpící pozemšťané,'
ó trpte, snášejte avbojujtc, a tak sobě
ozdobíte věčnost svou; a přijde-li vám
to někdy za těžko, chce-li tělo snad
reptat a naříkat, 6 jen vzhůru pohleďtc.
Z pohledu na tu modrou, velebnou 'nebes
báň, která se tak majestátně klene nad
námi, čerpali již mnozí sílu a zmužilost
na další cestu kříže, ba mnozí pomníce
na tu radost tam nás očekávajíoí bla
ženými se cítili v největším trápení svém.
Nuže, rozumíš-li pak nyní slovům sv:

mám nazývati? Nazval bych tě sluncem,
ale tys skvělejší; nazval bych tě večerní
hvězdou, ale tys něžnější; nazval bych
tě studnicí, ale ty více občerstvuješ; na
zval bych tě zahradou, ale tys rozkoš
.nější; nazval bych tě keřem růžovým,
ale vůně tvá je líbeznější; nazval bych
tě otcem, matkou, ale tys věrnější, na—
zval bych tě bratrem, sestrou, ale tys
mi milejší!
Milý čtenáři! takhle se uč rozuměti
kříži — a nepovažuj jej vždy „jen za
trest, za oslyšení své modlitby! — —

Přehlédni si ještě jednou to všechno,
co jsem ti tu .napsal o tom, kterakže
Srdce Ježíšovo jest skutečně k tobě

srdcem“ otcovským,

rozjímejotom

& pevnou vírou a br'zy zajistě ozve se
v duši" tvé jako hlas z výšin: „Měj tedy
člověče úplnou důvěru k Božskému Srdci
Páně a _odevzdej se Mu jako dítě _Otei
svému. Nedoufej více v lidi, nýbrž doufej
v Něho, Boha-člověka, On bude tvou

podporou v'nouzi, pomoci v „nebezpečí,

Pavla: „Koho Bůh miluje, toho útočištěm ve všech potřebách. A tenkráte
křížem navštěvuj e“, t.j. komuchce zavítá pak do'srdce tvého pokoj, pokoj
větši radost a hojnější blaženost na nebi
připraviti, tomu posýlá hojně křížů. I
Kristus Pán má totiž své miláčky, které
chce nad jiné vyznamena'ti a povýšití,
ale nikoliv pro ten krátký okamžik tu na
zemi, nýbrž tam na věčnosti a k tomu
jim jinak dopomoci nemůže, leč křížem.
Proto se jistý kněz nábožný z řádu
Ježíšova modlíval: 0 sv. kříži! jak tě

ten, kterého svět nezná, nemá a dáti
nemůže: pokoj tak sladký a slastiplný,
jako bývá tichý letní večer, když slunce
sklonilo

se za hory_, stáda

se vrací

z pastvin a s věže kostelní vyzvání
zvonek své večerní: „Anděl Páně!“
Nuže, milý bratře, vzhůru! pospěš
k Srdci Ježíšova a věz, žet Ono v pravdě

upřímné otcovské Srdce!

Sv. Benedikt duchem všech slavných arcíotců naplněný.
VII.

Sv. Benedikt clo vůle Běží Odevzdaný Job.
eliký před Bohem byl mezi všemi ! do vůle Boží předobrazil velikého před
rciotci (knížaty rodin) starého zá3 Bohem mezi všemi arciotci (zakladateli
' kona na východěJob, a již jménem i řádů) nového zákona na západě Bene
svým, jakož i neobyčejnou odevzdaností ! dikta. Jmeno Job znamená totiž tolik
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co „truchlící, lkající, plačící,“ jakým
jedenkaždý světec Boží jest abýti musí;
má totiž truchliti ne-li pro hříchy vlastní,
aspoň pro hříchy jiných lidí, má lkáti
a plakati, že Bůh bývá od hříšníků
mnoho uražen a rozhněván. Co tuto
jmeno Jobovo naznačuje, skutkem také
dokazoval staro- inovozákonní Job. Jak
o onom v Písmě sv., tak o tomto
(sv. Benediktu) v životopise jeho čteme
jakožto hlavní odznak celé povahy du
ševní lkání a truchlení pro urážky Boží
ve světě všeobecně panující. O Jobovi
dokazuje to ono místo knihy jeho, kde
praveno, že „vstávaje na úsvitě obě

jmenem Job, a muž ten byl spro

stný a upřímý a boje se Boha a
vystříhaje se zlého.“ A divná
shoda! právě těmi slovy začíná sv. Rehoř
životopis našeho sv. Otce Benedikta, ač
jemu snad nenapadlo jej k J obovi při

rovnati, totiž: „Byl muž ctihodného
ž i ve ta, p ož eh n aný (Benedictus) m i
lo s tí i jmenem“. Chválu pak Jobovu
pronáší Bůh sám slevy: „11ení jem u

rovného

na zemi“ (v. 8). Že pak

táž chvála i o našem novozákonním
Jobovi, o sv. Benediktu platí v plné míře,
nemůžeme po všech těch rozjímáních o
ctnostech jeho ani dost málo pochybo

toval oběti zápalné“ za děti své, vati; a nejedná se nám už také
„nebo říkával: „aby snad nebyli
více o to: vyhledávati teprv a
zhřešili synové moji a nedobrořečili do'kazovati podob nost. našeho
Bohu v srdcích svýc “ (nespustili se

Boha jako jiní lidé ve světě). „Tak

sv. Otce Benedikta s tím oním
arciotcem starého zákona, jako

činíval Job po všecky dny.“ A spíše o pouhé udání jmena některého
jak mnohými slovy lkajícími a truchlí
cími oplakává ne tak svou bídu pře
velikou, jako spíše hříšnost lidskou a
tudíž i svou vlastní (narození v hříchu
dědičném), hříšné zvláště řeči svých
přátel proti Bohu i proti němu samému
pronešené! Ano truchlil Job, truchlil a
rmoutil se mnoho a tím dokázal pravdi
vost jmena svého „truchlící, lkající, pla
čící;“ avšak mnohem dokon eji ještě
než tento Job starozákonní truchlil a
rmo'util se- náš _sv. Otec Benedikt po
celé. živÉBytí své pro hříšnost lidskou,
pro hříšné nejen řeči ale i myšlení, žádosti a

skutky všech lidí, pro nmohé tedy urážky
Boží ve světě panující, a _tak celým
živobytím svým naplňoval význam
jmena, jež neobdržel sice ale zasluhoval,
a jež tuto jemu přidáváme, tvrdíce a
hned to dokázati se snažíce, že sv. Bene—
dikt druhým Jobem byl jak co do vý
znamu jmena, tak i\co do jeho odevzda
nosti do vůle Boží.
2. Písmo sv. počíná všecku zprávu
a chválu o Jobovi starožákonním těmito

slevy (1, 1):

„Byl muž v zemi Hus

z nich a ctnosti jeho nejhlavnější za zá
klad k vlastnímu přemýšlení, rozjímání
a sebe povzbuzení. Neb ne nadarmo o
něm učiněn od muže s v a t é h o a
Duchem sv. obdařeného výrok světo

známý, že sv. Benedikt

duchem

všech slavných arciotců byl na
plněn, nebot věru všecky ctnosti vý
borné, jimiž kdokoliv v zákoně starém
vynikal, shledáme i na našem sv. arci
otci; není jedinké ctnosti i hrdinské,
jižto by nebyl miloval, provozoval, ano
v ní nade všecky souvěkké ,_světce a
předky se vyznamenal, takže v pravdě

nebylo a není posud „jemu rovného
na z emi.“
.
Neboť jak bychom mohli po tom
všem, co jsme již o sv. Benediktu roz
jímali, pochybovati, že ve víře, naději i
lásce k Bohu a k bližnímu, v pokoře,_
poslušnosti a trpělivosti, v čistotě, zmu
žilosti a statečnosti, a jak se která ctnost
jmenuje a na jakémkoliv arciotci starého
zákona v největší míře osvědčená se
nalézá, též náš “sv. Otec Benedikt nade
všecky vynikal? Tak jest i s tou vý
15*
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bornou ctností, v nížto Job se vyzna— a takto k nim pravil.: „Netruchlete ztráty
menal,s odevzdaností do vůle Boží; jeho ale __1>a'_d.ujte'“
se spíše, že jsem
i tu nalezame na sv. Benediktu “v nej takového-učeníka dokonalého měl“. Zdali
svrchovanějši míře, a pro ni už (být nic již z těchtoslov nevýšvíta dokonalá, jeho
jiného. nestávalo) z as luh uj e _sv a t ý do vůle Boží. odevzdanost? zdali“ vůli
Benedikt nazvána. býti dr u hý 111 svou vůli Boží-*?i—nepodroboval? Ne
J o'bem, novo zako nním Jobem trpě truchlil „nad smrtí ' mučenickou' nejmi
livosti. & odevzdanosti- do vůle Boží. lejšího učeníka, nýbrž spíše se radoval'
3. O Jobově ode
vzdanosti do vůle Boží
Úte
tefqu'e illuSh'et "ut Orb;
g.;oc
svědčí celý jeho život
z knihy Job celému světu
/1
dobře známý: jeho hrozné
»
„4
'X
5/0
4 „4,1

'%%

odBoha navštívení samým
neštěstím, ztrátou dítek,
nemocí, opuštěnosti atd.,
při čemž jen v ta slova
vyslovila se odevzdaná,
duše jeho: „11o s p o din

\\
\"?st

\\“

f\\\\\\\\,.'

dal, Hospodin vzal,
jakž se Hospodinu
líbilo, tak se stalo,
buď jmeno Hospo
din ovo pož ehn áno“.
(2, 21).
A podobně
navštíven býval od Hospo
...gdina- Boha

častým

ne

-:štěstím,ztrá.tou duchovních

synů, opuštěnosti atd.
nášš sv. Otec Benedikt
aji-lípodobně Jobovi

staro

žákonnímu vše trpělivě
fa,odevzdaně do vůle Boží
snášel. Nchledíce k jiným
příběhům jenom násle
dující mějme důkazem
toho. Když sv. Placid,
jeden z nejvzácnějších a
nejlnilejšich

synů

du-

CllOVl'llCllSV. Benedikta,
„ ,
opat
nově
zalozeneho

* __ Mmmn—adGallos Maurus: Hadalmqssfieanos '
>?
Sic utrinqueín
et'veraňdbs
Á
$:—_;**
Sudor non So

kláštera na ostrově Si
cilském, vražednou rukou
Manuchy, loupežníka na
mořského, skonal v plném květu žití
svého, dozvěděv se o té smutnobolné
události sv. Benedikt-svolal řeholní bratry

CI'BSSCIt'
9170160 Slmlll
Subitoca'Pitmcx—emenhanf
Sudor
ei' stráni“ eralě'
—
GKĚŠŽÚ'(ark. Je. data.—493

z toho . sv. Benedikt,

neboť ve všech
případnostech světa, ve všech okoličnostech
života moudré řízení Boha nejvyššího

A:

*

klikli
“ .

a svato „iprozřetelst jeho "i;mysli řeči docela stejnými slovy podávají —;
míval ' ' oto ve vsem se :s fil? Boží Duch _sv. to tak zajisté zařídil, a to ne
srovnáý;" A protgí cm divu, é naš sv. nadarmo; abychom v této tak potřebné
Otec po: .tuto výbšou ctnoslť.'nad Joba
starozákonního zase jinými duchovními
syny od Boha byl obdaiován, požehnáním
novým ?: milostmi nebeský mi vždy znova
potěscn_byl, nejinak než jak o .staio
'zákonníifn J obov1 čteme (42,12—15):

ctnosti

(odevzdanosti

do

vůle _Boží)

mnohonásobného poučení o téže
věci nabyli a sice z vnuknutí
_s-.a
mého Ducha sv., nad hěž nic doko—

nalejšího815ng
všeliká.
moudřós

nedá.uPřestávátaké
idská
vysvětlování

„Požehnal pakHospodin posledním té odevzdahosti _do'vůleBoží, kde Duch

věcemJobovým více než--li počátku

sv. sám i'áčil nám to nejkrásnější, nej

jeho,

lepší, n'ejsrozumitelnější vysvětlení a po
učení o této převzácné ctnosti na ruku

'a měl 7 synů a 3 dcery" __

Benedikt duchovních synů a dcer „\c
porovnaně více) aniž se načházely ženy
tak krásně (sv. Benedikta duchévní
dcery tak dokbnalé a svaté) jako dcery

dáti ve slovech podotknutých. Ano,
v tom piávězáleži odevzdanost do vůle
Boží, když člověk s Kristem Vykupitelem
Jobo—vý
ve vší zemi, a dal jim otec; svým k Bohu volá u všeliké prosbě, u
jejich dědictví _mezi biatřími všelikém jednání: „Ne má vůle ale
jejich (řeholnicesv Benedikta nejvíce Tvá bud'!“ a není-li to komu dost jasné,
poblíž biatíí řeholníků iniztzaly klášterní slyšeljiž výklad toho: „ne jak já chci,
své samoty).
4, _Cheemc-li i my, milí čtenářové

„Sknly naši jako Job sta1ozákonnía

ale jakž Ty“„a druhé: „ne co já chci
ale co Ty.“ O blaze všem, jenž takovou
mají vůli, takové smýšlení, takové jednání,

*
_SV.Benedikt, od Boha neboťjak píše sv. Augustin: „Kdyby
'_._ Íl'ían
o dosáhnouti a ochrany přestala vůle vlastní, nebylo l_oy
maliny
„našeho sv. arciotce zvláště pekla“, t. j. kdyby člověk nikdy)
dině smíti účastnými se státi, učme nejednal podle vlastní vůle ale vždy jen
se -v tomto měsíci od obou našich Jobů

dokonalé do vůle &oží odevzda
nosti, 'v___štěstíi v neštěstí, v radosti i
žalosti, v dobrýchi zlých dnech, zkrátka
ve všem vůli svou s vůlí Boží srov
návajíce. V temrnám ncjen.Job staro
zákonní a novozákonní (sv. Benedikt)
předcházejí převzácným příkladem, nýbrž
sám Božský Vykupitel náš Kristus J ežíš
této výborné ctnosti nejkrásnějším vzorem
nám jest zvláště V oné své k otci ne
beskému modlitbě na hoře olivetské:

podle vůle Boží, nebyl by nikdo za
vržcn. A jiní sv. Otcové jinými slovy

výmluvnýmichválu nejvyšší

pronáš'

o úplné odevzdanosti vůle naší do vůle Bo , _"Í

nazývajíee ji „úhrnem vší pokory“ (SVÉ
Bernard) a všeliké dokonalosti, jížto“
může člověk ujíti netoliko trestům pe—

kelným na jisto ale i mukám očist
covým, jelikož „úplná odevzdanost do
_vůle Boží jest největším pokáním ano

nekrvavým

mučenictvím,

pře

vyšuje všecky ctnosti a v ní tedy za

„Avšak ne má vůle ale 'l'vi'ibud“ leží dokonalost křiestanskátk

(Luk. 22,"'42) čili jak sv. Mat. (26, 39)

(Blasius.)'Pak-li tudiž člověk kterýkoliv

zaznamenal: „Ale však ne j ak já chci,

můžeohledně svého spasení zcela

ale jakž Ty“;

jistým 'býti, tož jen ten, kterýž se od
ale co Ty'“. Velmi Joba staro— i novozákonního, totiž od

a' _sv. Marek (14, 36):

„Ne co já chci

nápadné jest, že sv. Evandělistové těchto
“má-loslov Kristových jcdenkaždý jiným
spůsob'em podává., kdežto jindy často celé

našeho sv. Otce Benedikta naučí této
převýborné ctnosti úplné odevzdanosti do
vůle Boží ve všem, zvláště v zlých věcecli'
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života acelého světa,v nemocech,bolestech,
křížích, utrpeních, souženích, trampotách,
starostech a strastech, v pronásledování,

potlačováníatd. atd., vyjma jedině
hřích, nebot hřích nemůže Bůh chtíti,
tudíž ani my ho nemůžeme chtíti. 'Pročež
sv. Benedikt vyjma jedině hřích všecko
ostatní i pronásledování i utrpení trpělivě
a odevzdaně do vůle Boží snášel, dobře
věda, že krom hříchu bez vůle Boží nic
ve světě se nemůže státi ani přihoditi.
, 5. Než tu jsme již prozradili nej
hlavnější prostředek k nabývání a za
chování úplné odevzdanosti do vůle Boží;
jestit to zajisté pevné přesvědčení a stálé
pamatování na tu veledůležitou pravdu
našeho sv. náboženství, že krom hříchu
bez vůle Boží ani to nejmenší ve světě
se neděje a díti 'ani nemůže, že Bůh,
jen Bůh sám všecko ve světě velikém
i v tom malém, v němžto my žijeme, (já
a ty milý čtenáři, i ty zbožná čtenářko !)
řídí, dopouští a pořádá, a to sice řídí,

s celou vůlí svou, se svým jednáním
zevnitřním i s vnitřním smýšlením, tudíž
vnitřní ízevnitřní člověk má se vůli
Boží ve všem podrobovati. Nestačí jen
zevnitř to činiti, zevnitř poklid zacho—

vati, zevnitř svým jednáním s vůlí Boží
se srovnávati; i vnitřní smýšlení musí
se k této srovnalosti s vůli Boží nésti,
i vnitř musí člověk poklid zachovávatii
i v nejtrudnějších dobách. Tomu zdá se
nasvědčovati, (jak tvrdí znamenitý znalec
duchovního života, v bohovědě výtečný
kardinál Hugo), ono dvojí voláni Boha
nejvyššího k Abrahamovi (1. Mojž. 22,
l): „Abrahame, Abrahamel“ a on od
pověděl: „Tu jsem“; podobně Ezech.
14, 7 .dle Vulgaty (latinský církevní
překlad Písma sv.) vlastně zní: „quia
homo, homo de doma Israěl“ t. j. nebo
člověk, člověk z domu israelského atd.
(český překlad všeobecně zní: „nebo

každý člověk“, vlastně bymělo zníti:
nebo celý člověk, všecinký člověk,

člověk skrz naskrz atd.), k čemu to
_opakování jmena? Odpovídá kardinál
Hugo: „člověk vnitřní i zevnitřní musí
býti hotov Bohu se podrobiti“, at volá
k radosti neb žalosti, at k životu neb,
smrti; zvolati má: „tu jsem“. Tak hotov
člověk buď proto (odBohase trpí a byl k vyplnění všeliké vůle Boží každý
arciotee zákona starého i náš arciotee
na tom.světě) žije, aby se obrátil
aneb aby skrze něho spravedlivý nového zákona, jako Job do vůle Boží
člověk v ctnosti se vycvičil“ jsa odevzdaný; a tak musí do vůle Boží
dílem jeho zlého příkladu se varuje, 'se ve všem odevzdávati každý křesťan,
dílem jeho zlobou k trpělivosti, v lásce chce-li ve všem přímluvy sv. Benedikta
k nepřátelům, v odevzdanosti .de,-t_vůle účastným se státi a věčného spasení
Boží příležitosti nalezaje. A tudíž-se má , dosáhnouti; Neboť není kratší ani bez
křestan i v těch přesmutných 'a trud pečnější cesty do nebe, jako-když člověk
ných dobách Církve sv. a sv. náboženství ve všem podle vůle Boží jedná, svou
vůbec a křesťanských mravů ve světě vůli srovnávaje úplně s vůlí Boží, od
hodlaně se do vůle Boží zcela a bez
zvláště, klidně a 'zmu'žile do vůle'Boží
odevzdati, dobře věda, že o tom Bůh ví, výminečně odevzdávaje; v tomto cvičení
že i to zlé, ač to nechce a chtíti nemůže, nad to vše nalezá člověk i p ravý

dopouští a pořádájen k našemu lep

šímu, k našemu prospěchu. Ano Bůh i.
to zlé, i ten hřích přemnohých lidí, ač
koliv ho nechce a nemůže chtíti, předce
i jej řídí k našemu prospěchu, neboť
jak pěkně píše sv. Augustin: „Zlý

přece dopouští a to sice k našemu pro—

dopouští;

pokoj duše a svatou spokojeno:st

na celém světě. Pročež čteme o sv. Ka
teřině Sienské, žádající na Bohu u vroucí
má se křesťan — pravíme —— modlitbě bezpečný prostředek k dosažení

spěchu a k dobru celé Církve Kristovy
vůbec a jednotlivých křesťanů zvláště
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pravé spokojenosti zde na zemi a věčné
blaženosti na nebi, že se naučila ze zje
vení Kristova tomuto snadnému a jedno

duchémuprostředku: by věřil člověk,
že je Bůh všemohoucí, bez jehož vůle
nic se státi nemůže na celém světě, že
je nejmoudřejši, jenž všecko i to nej—
horší ve světě k našemu prospěchu do
vede zaříditi, a konečně že je Bůh nej
dobrotivčjši, jenž zajisté nikdy nic ne
připustí, leč co každému z nás slouží
k spasení (vyjma jedině hřích vlastní, a
cizí zaviněný, jehož jen třeba oželeti,
vyznati a zanechati; neb cizí hřích ne
zaviněný podobně Bůh nejmoudřejší a
nejlaskavější dovede a chce také vždy
k našemu prospěchu řídití, kdykoliv ho
připouští proto, že každému člověku dal
svobodnou vůli, kterouž tento ovšem i
hřešiti může).
Naučme se, předrazí! i my tomuto
velmi spasitelnému prostředku k dosažení
pravé spokojenosti na tom,i jisté blaže
nosti na onom světě a k tomu ke všemu
mocné přímluvy a ochrany sv. Otce
Benedikta: stále na Boha všemohoucího,
nejmoudřejšího a nejdobrotivějšího hledíce
úplně se do vůle jeho nejsvětější ode
vzdávejme; tím přestaňte tisíceré naříkání
a bědováníf k nimž se snadno a nepo
zorovaně přimísí reptám' ano i rouhání:
Bůh na mne zapomněl, Bůh neví o mé
bídě, o mém lnozném'neštěstí, neb kdyby
o tom věděl, smiloval by se nade mnou,

zamezil by to,co

tuto nevinně trpím,

atd. Což nás KIÍStIlS neubezpečuje ve
sv. Evandělium tak často a zevrubně,

že Bůh o všecky i nejmenší věci se stará,
že bez jeho vůle ani vrabec se střechy,
ani vlas z hlavy naší nepadá? „Zdaliž
neprodávají pět vrabců za dva penízky,

a ani jeden z nich nenív zapomenutí
před Bohem, ale i vlasové hlavy

vaší všickni sečtení jsou; protož
nebojte se, dražšít jste vy než-li mnoho
vrabců“. (Luk. 12, 6. 7.) „Pohleďte na
ptactvo nebeské — — — patřte na kvítí
polní — —“ (Mat. 6, 26. 28). A protož
nás dobře napomíná apoštol Páně: „Vše
likou péči svou uvrhněte na něj, neb

on má péči o vás“

(1. Petr 5, 7).

Podobně píše bl. Tomáš Kempenský
v „zlaté“ knize „o následování Krista
Ježíše“: „Synu! necht s tebou činím co

chci, já vím, co ti prospívá“

. ..

„Hospodine! jenom když vůle má přímá
a pevná potrvá k tobě, pak učiň se
mnou, cokoliv se ti líbí; nebot cokoliv

ze mně učíníš, nelze aby bylo jí
nak é, leč dobré“. „Chceš-li,abych byl
ve tmách, budiž za to veleben, a chceš-li
abych byl v světle, budiž opět veleben!

Ráčíš-li mne potěšiti,

ráčíš-li

zarmoutíti

bud' veleben a

mne, i tak

budiž rovně veleben vždycky. —
Synu tak se máš chovatí ke mně, chceš-li
pokračovati se mnou; tak máš hotov býti
k utrpení jako k potěšení; tak máš
býti rád chudým a nuzným, jako moho
vitým a bohatým“ (Kniha 3. kap. 17.) . . .
K tak krásnému naučení nemožno více
přidati leč jen slova Kristova: „Jdi a
ěiň podobně“. (Luk. 10, 37).

Svatí a' světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
Sv. Jun Gualbert, opat.
. Jan Gualbert narodil se ze vzne
_ '"lšeného rodu ve Florencii. Otec jeho
'“ _slavným jsa válečníkem .kc stejným
snahám pobádal syna svého. I stalo se, že

vlastní Janův bratr Hugo zavražděn byl od

příbuzence. Z toho vznikla neukrotitelná
mezi oběma rodinami pomstychtivost.
Stále jsouce ozbrojení a svými přívrženci
sprovázeni bloudili po neschůdných ce
stách a po lesích jako lovci divokou
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zvěř honící. Najednou setkal se Jan se
svým protivníkem v útesu na srázné
skalině. Vyhnouti se nebylo lze„ od
půrce byl beze zbraně a bez průvodu
svých přátel; smrt měl již před očima.
Co počíti? Bylo to na veliký pátek. Padna
na kolena vroucně prosil za vratký život

požehnav se svatým křížem: Z lásky

k Ježíši

ukřižov-anému! Jan již

již napřahal ruku k ráně; ale zara
ziv se nad prosbou protívníkovou a upo
kojiv svou hněvem rozlícenou mysl pravil
laskavě k nepříteli: „Hlel ruku svou
zdržují od rány smrtelné, abych se mohl
jednou přiblížiti ku Kristu ukřižovanému“,

“POdav
mu“lk“nawww
smířenou vrátil se keš
přátelům
mu
pak svým.
jeti

-,

Vallis umbrosa, stinné údolí si vy
hlédl, v němž se usadil. Tuto svatým

životem brzy tak vynikl, že lidézdaleka
široka valem k němu se hrnuli.

Pře—
mnohé pak muž Boží svou líbeznou vý
mluvností přiměl ke společnému životu
řeholnému. S bratrským svým sborem
ustanovil se na tom, pevně držeti se
řeholy sv. Otce Benedikta, podlé níž žiti
sám již dříve slavně se byl zavázal.
Chudoby a zdrženlivosti takovým byl
stoupencem a přívržencem, že ne jinak
než pokornou prací kláštery řádu svého
zříditi chtěl, velikým jsa nepřítelem staveb
nákladných a nádherných. Zpozorovav

ll'lillllll

Iokolo
bylo %
», “MMII
v ..

kláštera,
do jakousi
něhožŠ'
neodolatelnou
mocí byl tažen, až
seskočiv s koně do ;

přál a než slušno bylo,
jsa nad tím rozhořčen,
*“, rozkázal potůčku téměř

kostela vešel, aby se

vyschlému, jenž na
úpatí hory rovinami
se vlekl, aby ztrestal

tam pomodlil.

budovu“ nechvalnou. A'

A hle! :;

hle! potůček opouští
staré své řečiště. a
na kříži, před nímž
,
., Máma žene se vzhůru a byv
klečel, _sklání hlavu
'
' ' ?
svou k němu, jako by mu díky vzdával, rozvodněn přívalem z mračen silou
že z lásky k němu ušetřil nepřítele. Od té neodolatelnou uchvacuje stromy a skály
chvíle zmocnila se ho jakási nevyslovitelná a rozráží zdi klášterní. Jindy opět jiný
touha, i zošklivil se mu svět se všemi jeho klášter svého řádu, který přes příliš
rozkošemi. Za nějaký čas vrátil se shraboval a shromažďoval penize pla
opět do téhož kláštera, aby .se tuto menům zaslíbil; i stalo se, že týž klášter
Bohu zaslíbil; otec však úmyslu jeho brzy požárem
sílou nadpřirozenou
všemožně odporoval, ba i vyhrožoval. povstalým naprosto byl ztráven.
Pro svou i svých bratří zbožnost
Vida tedy, že jen z bázně před otcem ,
protahuje se jeho přijetí do kláštera, a horlivost mnohých snášeti mu bylo
sám si hlavu o'holil _a sám se v řeholné útrap a pronásledování. Jedné noci byl
oděl roucho. Nový tento řeholník postem, klášter sv. Salvia od protivníků a ne
bděním a prací neustále až ku podivu přátel, přepaden, chrám Páně zapálen,
tělo své krotil. Zpozorovav ale, jak zdi rozkotány, přemnozí bratří smrtelně
mnozí po vyšších shánějí se důstoj zraněni. Muž Boži' znamením sv. kříže
zraněné bratry“ okamžitě uzdravil; ne—
„nostech,jinam _seodstěhoval za nevhodne
uznávaje, aby ovce s vlkem v jednom přátely své pak tichosti a laskavostí
zdržovala sc stádci..
přemohl, že ode všelikého upustili pro

tu vidí, jak Kristus Pán 'i'—
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následování. Téhož znamení sv. kříže
také proti zlému duchu vítězně vezdy
jako břitkého meče užíval.
Velikým byl milovníkem samoty
klášterní sv, Jan. Když se jednou papež
Štěpán ubíral cestou nedaleko kláštera,
v němž sv. Jan se zdržoval, mnoho
slyšev o sv. Janově životě, přál si ho
viděti as ním mluviti. ].rozkázal mu, aby
sek němu dostavil. Sv. Jan nemoha jíti,
an stářím a chorobou byl sklíčen a
neehtěje býti vezen, musel od bratří nešen
býti. Sotva ale vykročeno ze kláštera,
hrozná spustila se bouře, blesky se mi
haly a větry rozpoutané se vztekaly, tak
že světec s dovolením papežských vy
slanců zpět do kláštera jest zanesen, ano
bylo patrno, že nebe za něho bojuje.
Mnoho a rozličných zázraků vykonal sv.
Jan. Tak jednou papež Leo navštíviv
klášter, aby Jana spatřil, přál si pojísti
ryb; než bohužel v zásobě žádných ne
bylo. I rozkázal světec rozestříti sítě
ve blízké říčce, kde však ode dávna
nebylo ryb ani Vidino ani uloveno. Ale
bratří uposlechli rozkazu Janova, a hle!
ulovili dve štiky nadobyčejné velikosti.
Žertovný jest zázrak, jejž světec
vykonal v'okolí jadnoho kláštera. Veliký

tehdy panoval hlad mezi lidem. Sv. Jan
i posvatné nádoby rozdal. Když však
ničeho více neměl, vida na svahu hory
veliké stádo volů se pásti: „O kéž bys,
svatý Pavle, (nebot klášter byl tomuto
sv. apoštoluzasvěeen), _lačnýmdal volá!“
zvolal. A hle! ihned přiběhl jeden vůl,
jehož dal světec poraziti a rozdati mezi
hladovou chudinu. Po čtvrté když tak
zvolal, přiběhli čtyři voli-a dání jsou
chudým. Pastýři však reptajíee odehnali
stádo na jiný svah hory, aby se vyhnuli
nemilému prosebníku; ale on prosby své
zdvojnásobnil, a hle! přihnalo se pět
volů.
Konečně bděním, modlitbou, umrtvo
vánim svého těla jsa tížen a eítě, že
smrt se blíží, napomínal bratry své ke
svornosti a lásce bratrské, i vyznával
před nimi: „Já Jan věřím a vyznávám
víru, jižto sv. apoštolové hlásali a sv.
otcové na čtyřech sněmích potvrdili.“
Po tři dni oblažován jsa přítomností
andělů a neustále opětuje slova žalmi
stova:

„Žízníť duše má po Bohu pra—

me'nu živém; kdy přijdu a objeyím se
přede tváří Boží?“ odebral se do vlasti
nebeské 12..července l. 1073 četnými se
proslaviv zázraky _zaživa i po smrti.

O tom v dilo druhém.
a četně navštěvované poutní místo,
, dež i vrchnost své měla sídlo,vmě
stečku _N., ustanoven byl mladý
novosvěcený kněz, nevšední výmluvnosti.
Vždyť- při každém kázaní “býval chrám
Páně natlačen, tak že ani jablko bylo

se ze svatyně ven. Mládež ženského
pohlaví vykládala si jaké ta neb ona
měla dnes šaty v kostele, jaké měla
pentle, jaký na hlavě šátek a jak se
v kostele bála., aby se jí šaty nepomač
kaly. Babičky vykládaly si cestou,jaké
by nepropadlo. - Bylot to právě o SlaV-' se jim zdály—numera, zdaž jest naděje,
nosti seslání Ducha sv. nebo-li letnic, kdyby se vsadily do lutrie že vyjdou,
kdy kazatel plným proudem výmluv jaké nnmera byla při posledním tahu, a
inosti, slovy vybranými, uhlazenými své kterak té neb oné jenom o oko chybilo
posluchačstvo bav-il. Bylot věru každé a byla by měla terno. Mužové pak a
jeho kázan-ivelmi uměle a logicky složeno. chasa vykládali si cestou, žet hospodský
Sotva že kazatel zakončil slovem amen, nyní mnohem chutnější má doutníky a
tu již také přečetné posluchačstvo hrnulo což nad to, výborné a laciné víno ;“ a
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někteří přímo ubírali' se k hostinskému,
„Ano pravdu máte velebný pane
by vychváleného okusili nápoje. Školní já jsem žena prostá a neučená, jsem
mládež tat mimo to svou tolikéž mě'la manželkou stolaře Kubeše, ve vědách
kratochvíl. Děvčata měnila cestou obrázky málo jsem honěná; leč jedna věda ——
a prohlížela jedna druhé šaty a šátky. a snad prominete velebný pane to slovo,
Chlapci pak ti mezi sebou se rvali a nejhlubší věda, tat slovy dnešního kázaní
tahali, až milo bylo na ně hleděti. Ano mně ozřejměla. A tato slova zní: „O tom
Mikšův Jeník, který s KolářovýmvTo v díle druhém.“
níkem o něco se nepohodl, natloukl dnes
Kazatel se pousmál a vyznal mimo
Toníkovi tolik, žet museli druzí je roz děk, že vzdor mnoholetému studování
braňovati.
nepřivedl to tak daleko, aby v těchto
Tot bylo ovoce onoho kázani, jež nepatrných slovech, prohozených jenom
slovutný kazatel a oblíbený v N. s ne proto, by konec prvního dílu naznačil,
všední vypracoval pílí, a kdež také trochu mohlo býti něco tak vznešeného, hroz
proti nevěře a pověře pojednával, zvláště ného a vědeckého, že by kdo bázní a
v díle druhém. Leč v duši jedné stařeny strachem jako osyka'na celém tělě mohl
vyvodila čtyry slova přes hodinu trvav se třásti a sotva mluviti.
šího kázam' taký hluboký dojem,jakéhož
„Poslyštež jenom, velebný pane, co
se zajisté ani kazatel nenadal. Ano tato
slova srdcem stařeniným otřásla a je dnes Duch sv, těmito slovy ve mně způ
rozkrušila, tak že nemohla se toho vzdáti, sobil“a jakž doufám působiti nepřestane,
by kazatele, který právě ještě v zákristii a pak suďte o té prosté stolařce Kub
pot z čela si utíral, vyhledala a hlasem _šové. “
zajikavým mu vyznala, žet nižádné kázaní
„Nechci nikterakž upírati, žet Bůh
tak jí nedojalo, tak ní nezatřáslo jako z ničeho něco, ano všecko učiniti muže“,
právě dnešní. Kazatel nemalé nad tím doložil klidně kazatel, načež stařena takto
cítil potěšení, že práce a namahání jeho pokračovala: „Hodnou chvíli jsem kázam'
tak hojně jest odměněno a už chtěl se s radostí poslouchala, pak ale různými
porovnávati se sv. Petrem," který jak myšlenkami se obírajíc, nedávala jsem
známo o letnicích též srdcem posluchačův již pozor, až mne slova: o tom v díle
pohnul; když tu pojednou stařenka z my— druhém z mého snění vyrušila, projelat
šlenek jeho nemilejej vytrhla, vypravujíc slova tato jako ohnivý šíp nitro mé _a
se vzlykáním dále: „Nemálo budete ve zdálo se mně,_ žet stojím před soudnou
lebný pane nad tím podiven, když ona stolici Boží. O tom v díle druhém! znělo
slova přednesu, která velikou u mne to hromovým hlasem v nitru mém. Ano,
vzbudila bázeň, tak že z celého kázaní druhý 'díl jest onen život věčný, kterýžto
nic nevím jedině tato čtyry slova.“
po prvním díle, po tomto životě časném
Nemálo zvědav a poněkud i nevrlý následuje. Druhý díl, co asi mně ten druhý
nad takou řeči, tázal se kazatel: „Nuž díl donese ? Začátek jeho stanoví soud vele
jaká pak- to asi byla slova, která jako přísný, velespravedlivý a rozhodný —
dvousečný meč projela srdcem vaším? a po tomto začátku nebude konce ní
Vždyť dnes právě všeho jsem se varoval ' žádného. Jestit sice na onom světě též
očistec ——leč budu-li alespoň tohoto '
a'. vystříhal, co by bázeň anebo strach
mohlo působiti; leč by to bylo několik hodna! Pak nebo anebo peklo ——a obé
vědeckých významův, kterých jsem dnes věčně — věčně! O tom v díle druhém;
v kázaní použil, a kterým asi z těží o tom; jak významné to slovo! Značíf
první díl, totiž veškeren “časný život se
úplně jste rozuměla“

'|
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vším jednáním a myšlením, snažením a
klopocením — a o tom jedná druhý díl,
totiž soud, věčnost! Velebný pane! mohut
v tomto okamžení, kdy takokřka v druhém
díle před soudcem spravedlivým už se
nalézá-m, tou .kojiti se nadějí, žef nevedla.

jsem život hříšný; avšak nevedla jsem
život svatý; nejedna věc mne“ hněte,
kterážto příchodu mému v nebes říši

čejná předchází, tut zajisté i nadobyčejné
bude následovati. A nyní opětně vyslo
vují „vám díky za nezapomenutelné a
milostiplné vysvětlení druhého dílu.“
Hned při obědě zasedl mladý kněz
ku stolu s tím úmyslem, že panu faráři,
jejž jako otce ctil, a od něhož vždy
s otcovskou vlídností a mírností na své

chyby a poklesky byl upozorňován, celou
událost onu vypoví. Přijalt jej pan farář
s tváří vlídnou a laskavou a znaje obli
benost, jakéž se těšil ihned žertovně
k obrovské výši; vždyt nic nečistého vyzvídal a pravil: Nu jak pak p. bratře,
do nebe nepřijde a před Bohem nejvýš dnes zajisté i vy jako druhdy svatí
svatým i nepatrné hříchy velmi jsou apoštolové ohněm Ducha sv. rozehřál
šeredné a ohyzdné. Velebný pane! ten jste své posluchače. Kdyby všickni po
druhý díl jak hrozně zněl z úst vašich, sluchači nebyli už náhodou pokřestěni,
ačkoliv velikým nepronášel jste ho dů zajisté že by výmluvností vaší nevšední
razem: jakž teprvé zníti bude z úst všickni byli se dali pokřestiti. Já sám
soudce nejvýš svatého a spravedlivéhol“ byl bych na kázaní přišel a s radostí
Po těchto slovech stařena umlkla, poslouchal, kdybych dnou nebyl na dům
pozvedajíc oko zarosené k nebesům; co poután.
O ctihodný pane, dnes nebyl jsem
však činil kazatel po tomto důrazném
kázaní, jež měla k němu v letnicích ne já, který kázam'm divy tvořil, nýbrž
učená a prostá'stařena tou dobou, kdy byla to prostá stařena, která kázaním
on kázaní své právě ukončil? Také on svým tak mne dojala, žet já snad nikdy
..mlčel, uvnitř úplně zdrcen nad poučením, jsem i tím nejlepším kázaním takového
jakéž mu Duch sv. ústy prosté stařeny na posluchače dojmu neučinil.
udílel, tak že zdálo se mu jeho dobřevypra
Po těchto slovech sdělil pak mla
cované a promyšlené a vědecké kázaní distvý a nadaný kazatel událost celou
svému
staršímu bratru duchovnímu, načež
holým'a bezvýznamným mluvením, tato
pak stařena zdála se mu býti podobna tento odpověděl: „Věru takého kázam'
sv. Petrovi v jeho kázaní o letnicích. bych byl ani já nedovedl; takový výklad
Konečně chopil se slova řka: „Dobrá prvního a druhého dílu byl by mně
staruško; vyt jste velikou milostí obdařena, ovšem ani ve snách nenapadl; leč vím
nebot i na vás sestoupil Duch sv. ve z vlastní zkušenosti, že zhusta nepatrné
způsobu ohnivého jazyka, a oheň tento rčení, převrácený výraz, jediné jen slovo
podivuhodné i mne osvěcuje a hřeje! mnohem více působí, než řeč promyšlená
Přijmětež “mé vroucné díky, a zároveň a uměle složená. Duch sv. nám tím
i tu útěchu Ducha sv., žet ona duše," zřejmé dává neklamné svědectví, že
která v prvním 'díle také Duchem sv. nikoliv lidské snažení, nýbrž milost jeho
byla omilostněna, i v druhém radosti nebeská při spáse duší nejvíce účinkuje.
nebeské bude účaštna. _Snad dopustí Poslyšte několik příkladův:
_
Při jisté silnici dlouho namahal se
Bůh na vás trpkou ještě zkoušku, k nížto
prozatim prepůjčuje vám přesilnou, nad chudý hoch marně a úsilně, by veliký
přirozenou oporu, "kteréžto snad velmi mohl rozdrobiti kámen. Kámen přetvrdý
bude vám třeba. Kde věc tak nadoby vzdoroval úsilí hochovu, a veškeré klo
staví se na odpor, ano i to co zdálo se
mně býti dříve holou malichernosti, roste
při pouhém pomyšlení na druhý díl
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poty jeho byly marný. Nahodilt se tudy , věčného.“ Jak zhusta slýchával muž
pocestný statný a silný, a poukázav na onen slova Spasitelova, jimiž spravedlivým
kladivo pravil: „Dej sem!“ Pádná rána a hříšným patřičnou určil odplatu; leč
a kámen byl roztrolen. Právě tou dobou slova pravá minula se účinku; nyni
šel tudy i zarytý a zatvrzelý lakomec, slyší slovaona obráceně, »neprávě, a hle
jemuž slova: „Dej sem!“ jako mráz jsou slova tato nyní pobídkou k napravení
tělem projela a žádostivost a žár jeho života. Ano tut nczaleži na kazateli,
po bohatství divným ochladila způsobem. protože Duch Páně věje tu i tam.
'„Dej sem! dej sem“ opakoval si častěji;
Ještě něco. Jistý kněz procházel
dej sem to, co jsi nepravým nabyl způ se po náměstí, kde právě nový dům se
sobem,a dej sem i z toho, cos poctivým stavěl. Dělníci právě polednovali, buďto
nabyl a získal snaženim,' aby tě kladivo lcžíce na hromadách písku, anebo sedíce
Božské spravedlnosti nezasáhlo, kteréž na hromadách cihel,. pojídali chleb. Tu
i srdce nejtvrdší, a takým jest srdce pojevil se mistr a zatleskav rukama,
lakomcovo zdolá roztroliti. V takýchto zvolal: Chutě k dílu! Ihned každý chopil
myšlenkách pohřižen přišel muž onen se vykázaného díla, a dělníci, kteří před
domů , sebral statek neprávě nabytý i krátkou chvílí jako mrtvi a nečinní se.
s úroky a zanesl ho a odevzdal těm, zdáli, pojednou čile chutě a ruče měli
jež o něj byl připravil, ano i značnou se k práci. Leč mistrův povel: chutě
částku peněz poctivě nabytých zanesl k dílu! byl zároveň mocnou pobídkou
k duchovnímu spravci, by jimi nejchudší i knězi, kterýžto sám s sebou roz
a nejpotřebnější farníky podělil, pak ale mlouval: Hle! tito lidé zdáli se nad míru
odebral se k silnici, ujal se hocha, který
unavení a" bylit také nepochybně; leč
tam kamení tloukl a ubohým byl sirotkem, dvě slova mistrova k nové je pobádala
vzal ho za vlastního a postaral se mu činnosti, a nyní pilně se hýbají a otáčejí
o řádné vychování a zaopatření.
jako 'mravenci v mraveništi. Jak asi ty
Jiný případ: Jistý kněz přeřekl se jsi daleko v díle vykázaném? Zdaliž i
v kázaní, nebot. s velkým zvolal důrazem:
u tebe bývalo to neb ono slovo tak
„Spravedliví půjdou do ohně věčného, účinné, že k nové povzbudilo tě činnosti?
hříšníci pak do života věčného.“ Nejeden Kněz onen přišed domů, napsal ona
z posluchačův s_e pousmál, jiný štouchl slova: chutě k dílu! na tabulku, postavil
loktem souseda, jedni se ušklíbali, jeden ji na psací stolek, a kdykoliv prací
pak sám k sobě pravil: „To není pravda; unaven ustával, byla mu ona slova po
hříšníci nemohou přijíti do života věč velem k nové činnošti, a poznal v brzku,
ného. Leč v tomtéž okamžiku zmocnil žet práce jeho hojný donáší užitek.
se ho strach a hrůza, nebot takto sám
Leč uvedené případy nechtějtež
s sebou mluvil: „Tys sám ortel svůj ctihodný p. bratře bráti vtom smyslu,
vyslovil; nenít možno, by hříšníci vešli že bych snad radil, žet netřeba ku káza-ní
do života věčného; ty však jsi i jeden pilně a svědomitě se připravovati pro
z nich; vždyt jsi se prohřešil proti šestému, tu domněnku, že Duch sv. i_ kázaním
sedmému, osmému, devátému a desátému ledabylým zázračně může působiti. Já
přikázaní Božímu; ty nemůžeš vejíti do naopak prosím a žádám snažně, byste
života věčného.“ Pln skroušenosti a lítosti možno-li ještě svědomitěji ku každému
šel ihned po kázani ku zpovědnici a žil kázaní se připravoval a sice ohledem
od oné doby tak, že mu duchovní s ra obsahu i formy, t. j. abyste neustával
dosti pak pravil: „Já jsem se přeřekl; v modlitbě a v rozjímání. Ano hleďtež
skroušení a spravedliví nevejdou do ohně čerpati látku ku káza'ní ne tak z knih,
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jako více z vnuknutí Ducha sv., a mimo
to i ze zpovědnice,

a ze vzorův pravé výmluvnosti kazatelské.

v. nížto skroušené— Kažte ctihodný pane bratře tak, jak

a zbožné duše mnohdy tak účinně kážou, kázal Pan a Spasitel náš Ježíš Kristus;
žet i knězi takové kázaní hojného donáší jeho podobenství jsou pravda věčně a
užitku. Co tkne se formy mějtež vezdy nevyrovnané krasna. A tím mějtěž první
v paměti, žet máte před sebou samé díl svých kazaní ukončený; o tom pak,
perly a drahokamy, to jest slovo Boží, co právě nyní jsem řekl, .o tom pravda
kteréž neslušno podávati posluchačům až v díle druhém.
Mladistvý kněz dbal tohoto otcov
ve formě ušpiněné, sprosté, nýbrž žeť
nutno předkládati je v nádobě zlaté. ského napomenutí bedlivě, a požehnané
Této nádoby však nelze nalezti v ro bývaly veškerý jen Bohu zasvěcené práce
mánech, novelách a zábavných časopisech, a námahy jeho.
(Dokonče ní.)
nýbrž v písmě sv. ze sv. Otcův církevních

0 misionářstvi.
vn

Misie africké.
„abloudí-li

dítěv nějakém velikém a nepřátelství ano i smrt přinášejí. Když

q,..„měsuě a Vldl-ll okolo sebe jen ClZl Angličané aneb jiní pocestní na východ—
AŠikilidi, da se do usedavého pláče, je ní africké pobřeží přišli, tu ovšem

plno strachu, chvěje se jako osyka &
úzkostlivě se ohlíží, jestli někdo nad ním
se nesmiluje aje domů k rodičůmzavede.
Jak tagému dítěti se vede, tak vedle a
vede se posud africkým mouřenínům,
kteří hříchem od Boha pravého se od
loučili a sami sobě ponecháni jsouce za
bloudili a posud bloudí. Již neznají
Pana Boh'a, nevědí kde býva, jak ho
ctíti třeba atd. \"še, což Bůh stvořil,
abychom z toho poznalí'Jeho moudrost,
dobrotu, mocnost a" Jeho samého, jest
jim nesrozumitelno; vše to je jen' straší
a jím strachu nahání. Ve všem vidí jen

zlé duchy, kteréž grigri

aneb ) uju

nazývají a kterýmž rozmanité-čaroděj
ství připisují. Všudy a ve všem, nač
sobě člověk jen pomyslí, jsou tací zlí
duchové dle domýšlení jejich; oni sedí
na mračnech, na hvězdách, jezdí na
větrech, v každé díře; v každém stromě,
v každé řece, v lese i na poli sedí zlý
duch, ano vše je sám zlý duch. I v no
hách zvířecích, v každém rohu, v hlad

kém kaménku jsou taka strašidla, která
způsobují bídu a nouzi všelikou, nemoc

nemálo se báli a strachovali mouřeninové '
před jejich puškami, avšak ještě více se
báli a strachovali před čepky čili zátkami
láhví žampaňských a malými láhvičkami
s voňavkami. Vyletěl-li čepek z láhve
žampaňské, způsobil to nějaký grigri;
líbeznou vůni voňavek daleko široko bylo
cítiti, to opět jen nějaký grigri učiniti
může. A tak vše, což nějaké působení
aneb sílu nějakou projevuje, vše jest
dílo nějakého grigri anebo juju.
*
Zbloudílé dítě, ač sama úzkost *a
sám strach, ke zlým a divokým lidem
se nepřizna, jako ku svým rodičům, ne
bude je ctíti a milovati jako rodiče své,
tak zpozdile a blbě sobě nepočíná. Avšak
mouřeninové tak jednají ve své modlářské
zaslepenosti. Vše, což jim cizím, podiv
ným a strašným, hledí sobě tím získati,
že vše to jakožto boha uctívají, všemu
úctu božskou projevují. A poněvadž dle
jejich důmyslu vše jim škoditi aneb uča
rovati může, všechno, všechno jakožto
boha ctí, jsou pravými modlaři. Opice,
krokodilové, sloni, ještěrky, ptáci,.hadi,
kamení, stromy, vše, vše stalo se jim
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bohem. Na těchto bozích ještě dosti
nemají, vyřezují nejošklivější obrazy, aneb
udělají sobě obrazy lecjaké z hlíny, dřeva,
kovu nějakého a těm pak se klanějí a jim
poctu božskou projevují. Tyto bohy
jejich nazývají se fetiši a také nábožen
ství fetišismus.
Bohům takovým staví kapličky,
v domě zvláštní kout jim vykážou, na
polích, v lesích, na rozcestí staví modly
své. V zemi Dahomeyské' a na otrockém
pobřeží takřka krok za krokem najdeš
takové modly, kteréž vypadají jako stra
šáci u nás vzelí aneb v obilí postavení.
Člověku .se protiví vypisovati, jak ošklivé
jsou takové modly a co vše před nimi
mouřeninové činí.
Mouřeninové jsou velmi zvědaví, a"
aby něco nového se zdověděli a zároveň
aby se nad nepřátely pomstili, mají

Kdo nemá mnoho otroků, udělá
sobě z kočky _anebjiného zvířete šugudu
a jemu rovněž obětuje.
Nastoupí-li nový král vládu. svou,
zničí všechny bývalé šugudy a nových
udělá, to jest, opět ukrutným spůsobem
nevinné lidi dá usmrtiti.
. Poněvadž každá takřka víska má
krále svého, ukrutnému usmrcování a
krvavému modlářství není ani konce.
Jak ve chrámech modlám rozma-
nitým se 'obětuje, jakž na příklad P.
Beaugendre, (čti: Božandr) africký mí
sionář,ve svém dopisu z Lagos, datovaného
, 10. listopadu 1872 popisuje, vypravovati
se hnusí.

Na východním pobřeží africkém uctí
vají hada jistého a tomuto hadu občas
i lidi obětují.
Když člověk, kterýž obětován býti
fetiše adširalasin
aneb.šlugu—du. má, zabit jest, tu častují _se krví ještě.
Chce-li král něco nového se zdo teplou; tělo se rozseká, upeče a od pří—
věděti aneb na někom'se pomstiti, koupí tomných sní. Po této ukmtné hostině
otroky aneb dá svázati staré lidi aneb opět se. nápojem počastuji a opijí, načež
toho člověka, který -jistý den první do své divoké nemravné tance a rejdy
'
města přijde.. I svážou je do kozla a začnou prováděti.
Misionář abbé Courdieux (čti: Kur
v noci za město aneb dědinu vyvlekou.
Udělají tolik jám, kolik zajatých maji, diú) s jinými misionáři zdaleka díval.
do těchto jam je zakopou, takže jen se na takové lidské oběti a je též vy
hlavy venku zůstanou. Ten který modlář obrazil; pohlédneš-li na obrazy, zachvěješ
holí se vší síly, nemilosrdně udeří do hlavy se strachy a hrůzou. Člověk, kterýž za
zakopaného, takže obyčejně ihned duši obět ustanoven, obyčejně mladý otrok,
vypustí, což bývá takřka znamením najednou. se porazí, za nohy uváže se
velikého štěstí. Na hlavu nasype se mu provaz a takto po zemi se vleče a
mouky, ta se pak poleje olejem palmovým, smýčí k'místu, kdež obětován býti má, -—
udělá se bláto a do něho se škařup' a při tom hraje se na rozmanité nástroje
kamení namíchá; těstem takovým celá a zpívá se, což všemu ve tmavém lese
hlava se poleje apolepí, takže zakopaný, vetší hrůzu dodává. Když dojdou na
když Énad ještě žije, se zadusí. Posléze místo, kdež člověk obětován býti má,
vypadá hlava jako hruška škařupinami utne se mu hlava a tělo za nohy přibije
posetá, a to pak adšralasin aneb šugudu se na strom aneb na kůl. Často též
nazývají, a jemu rozmanité oběti obětují. přiváže se ten který otrok ke stromu
Ob čas posýlají na místa ta modlářské. a za živa se peče, při čemž- divoká
své služebníky, aby se něco nového zdo— hudba se provádí.. Po vojně ještě hroz—
věděli; ti rozmanité “čáry vykonávají a nějším spůsobem lidské obětí se obětují.
Několik takových nešťastných obětí
pak těm, jenž je poslali, co jim napadne,
se přibije za nohjr na trám nějaký, těla
o tom a onom vypravují.
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jejich kopími se zbodají a. meči po Ježíše hlásati. A věru, mnoho, mnoho
sekají, načež na slunci parném nechají ; životův ohětováno; africké misie více
se ležeti. Omdlí-li některý, daji mu opoj než kterékoliv jiné misie velikých a těž
ného nápoje, načež opět ožije, což di kých obětí požadovaly a posud požadují.
vochům spustlou radost spůsobuje. Vy Podnebí africké pro cizozemce jest
pravuje se, že tací neštastm'cí i tři dny zrovna smrtonosné. Nicméně podařilo se
neunavným a nadšeným misionářům i
se trápí, než skonají.

Dost již toho; zřejmá tu kletba
Ohámova.

_

Vypravování o lidech takových a
jejich náboženství pohnulo již dávno
mnoho a mnoho horlivých misionářů,
kteří z pouhé lásky k Bohu a ku bliž
anímu pustili se do lesů a pustotin afric
kých, aby zde pobloudilé ovečky při
vedli k dobrému pastýři do pravého
ovčince. —

zde víru svatou, která hned za prvních
dob v jedné- části africké tak utěšeně
vzkvétala, rozšířiti; nyni jest v Africe
\10 dioecésí, 12 apoštolských vikářství,
7 pracfektur. Jen střední Afrika až do
doby nejnovější zdála se býti zrovna
uzavřenou a nepřístupnou pro pravdu
věčnou. Teprvé roku 1846. zařízeno
apoštolské vikářství

„střední neb cen—

tralní Afrika“ nazvané a tím odkázána
misionářům vinice rozsáhlá sice ale zá—

Milá Afrika, jmenovitě střední neb
centrální, mnoho tajemného, mnoho ukrut
ného v sobě přechovává. Přemnozí od
vážliví cestovatelé dali se na prozkou
mání Afriky, avšak výzkumy své obyčejně
životem zaplatili.
PřinášeĚ vědě chvalitebnou obě
tavost, a tu snad misionáři měli se dáti
předstihnouti? Nikoliv! i oni milerádi
_žaivot svůj obětovali, aby mohli Krista

*

roveň i přeobtížná, vc kteréžto vinici
přemnoho pracujících strastiplnému mi
sionářství podlehlo a to v době kratičké.
A z těchto obětí pro střední Afriku obě
tovaných nejvíce přineslo a přináší naše—

mocnářství Rakouské. Věhlasný náš císař

a král František Josef I. jest protektorem
těchto misií. Misie tyto jsou nám po
někud blíže známe, pročež napřed o

nich zkrátka něcopovíme. (Příště) 

Modlitba v bitvě.
(Dle K'órnera.)

Bože můj chraňmne!

Otče já ctím Tě!
V ruce Tvé poroučím Pane své žití,
Tys mi je dal, Ty zas můžeš je vzíti, —
smrt nebo'život v každé chci době,
jak libo Tobě.
Otče buď při mně!
Bože buď při mně!
Doveď mne k vítězství, doveď mne k pádu, Nechci se kochati v rozkoší víru,
uznávám soudů Tvých všemocnou vládu, mužně jen bojuji za svatou víru,
veliký Bože, v hrozné té době
“vůle Tvá staň se — V každé já době
klam'mse Tobě.
'
náležím Tobě._
Bože já znám Tě!
I'
Otče můj spas mne!
Listí když v jeseni šepotá hravě,
Palčivá koule když údy méi zraní,
děla když rachotí v divoké vřavě,
a život odletí jitřenkou ranní,
prameni spásy v každinké době
v té, dobrý Bože, rozhodné době
po'zírám k Tobě;
přijmi mne k Soběý
Smrtících zbraní mne lekají třesky,
kolem se křižují plamenné blesky,
vojvodo bitev, modlím se k. Tobě,
chraň 'mne v té době.
'

J. Nep. Konečný.
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Z Polešovic. (Svěcení sochy Lúrd
ské Panny Marie.)v Bude zajímati snad
některé čtenáře „Skoly B. S. P.“ také
z naší farnosti slyšeti jisté zprávy, pokud
se tyto probouzení katolického vědomí
týkají. Za našich dnů, kde náboženství
svaté drze od ledakoho nohama se šlape, '
bývá posilou pravověrnému křestanu,
když příklady o oživení katolickém
duchu se mu předkládají. „Hledejte
nejprvé království Boží a spravedlnosti

Mimotato bratrstva konají se také jisté
pobožnosti každým rokem; jako k sv.
Josefu, sv. Aloisiu, k sv. Petru z Alkantary
a j. — V roku 1875 zavedena též po
“božnost májová. V předešlých letech od
bývala se tato při ranních službách
Božích, při „níž však nebývalo valné
účastenství, ponejvíc, že lid po denm'
práci odcházel. Brzy se na to pomýšlelo,
aby pobožnos-t ta časem večerním se od
bývala, aby lid, vykonav práci polní,

do kostela mohl jíti.
K tomu scházela příležitost; avšak
Spasitel a slova ta Božského Mistra ne— i tato se“ brzy naskytla. Jménovaná
měla by z paměti naší mizeti. Mnozí jednota panen uradila se _se svým ře
mají jinotajný výklad na slova tato a ditelem objednati pro májovou večerní
pobožnosť sochu Lurdské PannyMarie,
proto
néjprvé
o ty čeho
pozemské
věci se dříve
starají,a zane
bávajíce,
jedině o které již mnoho ve „Skole“ byly četly.
potřebí k spasení.; S tak zvanými Sotva jich ředitel vp. F. K. svolil, již
materialisty doby naší zabývati se není scházely se sbírky, takže jsme měli
účelem dopisu toho. Tolik představ chci v málo dnech tolik příspěvků, „že jsme
=věrně nakresliti' pespolitý život nábo mohli dáti objednati sošku Lúrdskou.
ženský ve farnosti Polešovské. Život
I byli jsme požádali dp. P. kvar
našich venkovanů jest jako snad jinde diana Beno Záhradnického z kláštera
ryze katolický; nemá do sebe toho novo UlL-Hradišfského, který ochotně psal do
modního zápachu 'nevěreckého a lid náš Gmundenu P. aňářu, kapucínu a jeho
_drží se stranou od všelikých těch pří prostřednictvím obdrželi jsme ze známé
'měsků nové osvěty.
dílny pána Raíia z Paříže velmi krásnou
Polešovice, městys a celá farnost sochu Lurdské Panny Marie. Slavnost
čítající přes 5000 duší leží svahem pod svěcení sochy-na 11. května určena ne
bývalými lesy, odkud také má své jméno mohla se odbývati, čemuž velmi nepříznivé
a jest v dějinách velevýznamná. „e se počasí bránilo. Takto odložilijsme slavnost
zde mrav katolický tak dobře udržel, na hod nanebevstoupení Páně. Již jsme
dlužno snad přičísti té okolnosti, po se obávali, že se nám slavnost zase ne
něvadž až do vyzdvižení kláštera _Vele
poněvadž mraky stále se valily
hradského r. 1784 farnost tato 'spra- vydaří,
a také mnohého přespolního od pouti
vována byla řeholníky Velehradskými, do Polešovic, jak se pravilo, odstrašily.
kteří zajisté neopomenuli ničeho, aby lid Tu však po jedné hodině spoledne počalo
na cestě sv. víry udrželi.
se nebo jasniti, že jsme mohli průvod
Dobře 200 “let zpomíná se bratrstva -z chrámu Páně ven.za městečko zaříditi.
k uctění růžencovév nejblahoslav. Panny Viděli jsme zvláště v posledních “letech
Marie. Toto bratrstvo pode jmenem ži— mnohou u nás slavnost; tato však o
vého růžence jest dnes v celé farnosti slední překonala všechny ostatní. ú
snad nejvíce rozšířeno, má 65 růží. Také častnilo se průvodu dobře 6000 duší, že
máme zde bratrstvo Jaroměřické, které když se zpět vrátili do chrámu, náš
čítá přes 600 údů; bratrstvo sv. ška dosti prostranný chrám je pojmouti ne
pulířc, nejsl. Jména Ježíš a bl. Panny mohl. U sochy Panny Marie na dolním
Marie; bratrstvo sv. Michala, nejsvět. konci městečka vykonal“ d . P. kvar
Svátosti oltářní; pak_ dvě dědictví ss. dian z kláštera Uh.-Hradište ého obřady
Cyrilla a. Methoděje a sv. Jana Nep. svěcení za assistence místních duchovních
Odebírá se „ ola B. S. P.“ ve vícero a sem přibylých velebných pánů, vp.faráře
výtiscích, „Ludmila“ a „Anežka“. Posledni Domanínského a p. kaplana Boršického.
časopis stal se orgánem panenské jednoty . Družiček bylo počtem asi 100. Když se od
„založené pod záštitou ne oskvrněného bylo svěcení zapěli zpěváci: „Radu' se ne
početí blah. Panny Marie, teréhož dne bes královno!“ a čtrnáctiletá ěvčata
r. 1878jmenovanájednotavživot vstoupila. všechna z panenské jednoty přinesla
jeho ——to ostatní bude vám přidáno“.

Takto

napominá věrné křesťany náš
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nosidla ověnčená, na nichž milostná socha
Panny Marie za zpěvu, hudby a střelby
pod baldachinem do chrámu Páně nesena
byla. Děvčata měla bílý šat a modrý
opasek, ostatní všechna nesla rozžaté
svíce, které po návratu do chrámu při
všeobecné ofěře ve prospěch marian
ského oltáře obětovala. Dp. P. kvardian
Beno měl krásnou dojemnou řeč, v níž
poukázal na význam slavností té. Buďtež

mu za to a jeho zvláštní zásluhu o tu
slavnost vřelé zde vysloveny díky.
Drahou zůstane památkou zajisté
den ten v očích těch, kteří viděli slav
nostjeho a jak kazatel u závěrku májové
pobožnosti letos řekl, že nejkrásnější
ozdobou v chrámu tom bude socha Panny
sv.-Lurdské vždy čistá a neposkvrněná
připomínajíc nám, že ti jen čistého srdce
Boha viděti budou!“
—a.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

Tuto dobu, co tyto aby opět nevznikla vzpoura!! —' Na

řádkj,rpíšeme, obráceny jsou snahy všech
rakouských občanů k nastávajícím vol
bám do říšské rady. Výsledek všech
voleb bude co nejdříve znám. Nás by
ty volby tak mnoho neintresovaly, kdy
bychom při nich neviděli ten starý
odvěký zá as pravdy se lží. V rozlič
ných prok amaeích k voličům naslibuje
se od kandidátů tolik, že člověku až
bolí hlava, když to jen čte, jak by teprv
musela boleti, kdyby měla opravdově
na vyplnění těch slibů si jen trochu
zakládati. I'ížilíberalové chytají hejle
svými dávnými otřepanými frázemi o
svobodomyslnost'
proticírkevnosti
a
protiklerikalnosti atd. jakoby tím miserie
rakouských poddaných se odstranila. Tí
páni lžíliberalové mluví mnoho do větru.
„Ten, kdož přebývá na výsostech, směje
se jim!“ Velmi potěšitelno pro nás, že
tak zvaná konservativni strana (t. j.
strana, která se *lilásí k zákonům Božím
a církevním, k náboženství zjevenému)
nyní se znamenitě hýbe ve všech kra—
jinách. V Tylorsku, Styrsku, Kra'ině,
IIorno-- í Dolno-Rakousích, v Cec ách
i na Moravě atd. zřejměvystupují kan

základě ale berlínské smlouvy domnívá
se Porta, že jen jí přísluší přímo vyje
dnávati z Vatikanem, a proto vyjedná—
vání s Vídní muselo se odročiti. Dejž
Bůh, aby začaté dílo dokonáno bylo a
církev sv. v těch zemích se rozšířila a
upevnila.

Německo.

Dne 11. června sla

vili němečtí císařští manželé svou zlatou
svatbu. Ale jaký to rozdíl mezi slavností
touto a rakouskou dne 24. dubna! Tato
konána veřejně a cíšař Pán mohl směle
vkročiti mezi svůj milovaný lid. Ona
ale konána v úkrytu od záštitou bodáků
a zádovek. Císař \Eilém ztratil lásku

lidu ——Bismarkem a muž ten, který
války s sebou konal osobně, musí nyní
se skrývati, aby —-. At říká kdo chce
co chce, my v tom vidíme rst Boží,
kterým se mu na paměti uvá i ten boj
proti církvi. A přece ještě nezmoudřel!
Dal sice rozsáhlou amnestii ale pro
žádného zavřeného neb vyhnaného kněze!
— Usouzeno nebem, církevním sluhům
ještě déle trpěti — zajisté aby pak tím
více oslaveni byli.
didáti konservativni a byt ina mnohých
V Brunšvíku odbývána předešlý
místech _od liberálních křiklounů byli měsíc schůze německého učitelstva. Po
při volbě poražení, jest to čilý pokrok zoruhodno při ní je to, že shromáždění
k dobrému. Jen doznati třeba “barvu. zde učitelé — nazvíce protestanští, uznali
Buď celým katolíkem anebo ničím!
za nutné zaměstnávatí se opět s potřebou
Kojili jsme se nadějí, že co nejdříVe náboženství ve školách. Moudřejší uči
bude v BoSně a Hercogovině zavedena telé nahlížejí, že nynější zákony školní
katolická hierarchie. Vyjednávání dělo nesou zlé ovoce. Stěžují si na vzrůsta
' se neustále mezi Rímem a Vídni. Teď jící neposlušnost, bezbožnost, drzost mlá
ale věc pošinuta do budoucnosti, nebot deže, na brzkou dozrálost její v mrav
rakousko—tureckou konvencí vyjednávání uém ohledu. Proti tomu však marně
Vzalo zcela jiný obrat. Touto “konvencí bojuje škola beznáboženská se svou
(maďarským přáteličkováním se s Turky) liberalní morálkou. Moderní pedagogika
uznává .Rakousko nadvládu tureckou bez Boha, křesťanství, katechismu a
v obsazených těch zemích a jen hlídá desatero přikázaní končí se svou mou
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drosti před káznici. Bylo ovšem několik
křiklounů liberálního rázu při tom, kteří
stav nynější vychvalovali , ale většina
rozhodla se roti němu. Zvlášť vylíčil
učitel z Lůnegurku moderní školy takto:
„Jest ovšem na vzrůstající zpustlosti
mládeže politicke-socialni převrat, civilní
manželství, divadelní svoboda, proná
sledování orgánů církevních vinne, ale
více škodí učitelé sami, jenž tak krátko
zrací jsou, že vlévají dětem opičí mou
drost Vogtovu, bláznovství Strause, Re—
nana, Darvina a Hackla, čímž křestan-

ské řesvědčení v mladých srdcích zpus'tne.
Moderní polovičatost a povrchnost v roz
ličných vědách — při níž se na nejdů
ležitější věci zapomíná, dovršuje míru
zla v zkaženosti mládeže.“ A v tomto
smyslu pokračuje dále. Ku “koncipravil:
„Proto jest pravda historickou zkušeností
odůvodněna, že jen křesťanské vyučo
vání s náboženskýmivýkony a cviče
ními křesťanské mládeži pevný a bez
pečný základ pro život poskytnouti může.“
Učitelové začínají moudřeti! — Dejž
to Bůh!

V měsíci červenci

modleme se za novinář-ství katolické.
\ . iGZl osloveními, od náměstka Kristova, sv. Otce, v poslední době pronešenými,
*_>4jest bez odporu-ono ze dne 22. února t. r. velmi pozoruhodno. Téhož dne
"byli ve Vatikáně shromážděni žurnalisté ze všech končin světa křesťanského,
při kteréžto příležitosti sv. Otec mezi jiným naznačil novinářství našeho věku

z jedné strany jakožto velmi nebezpečnou ránu na těle společnosti lidské, z druhé
strany co neodbytnou _potřebu církve katolické, bránící se proti ne řátelům svým.
Naznačilt tedy předmět, jenž vyžaduje veškerou sílu snažení našeho a modlitby
našich spoluoudů.

_

Poznámka, že novinářství jest nebezpečnou ránou na těle společnosti
lidské, vztahuje se ovšem na novinářstvo protikatolické a kacířské; co se týká
zbraně výdatné, jakou 'jest žurnalistika křesťanská, nedá'se upříti, že ona státi se
může dvojsečnou, a že jest spojena s nemalým nebezpečím a s nemalými obtížemi.
Stezka, po níž jest kráčeti žurnalistice katolické, jest kluzka, a'snadno se přihoditi
může, že i ona vede na bezcestí, na němž vidíme se poh bovati novináře bezná—
boženské. A předce rány, zasazované těmito společnosti idské, nemají jiného léku
než opět noviny, jichž ouplné potlačení aneb vyhubení dnesjest_'iž zhola nemožno.
V této protivě může se konečná pomoc očekávati jen od zázračného půso
bení milosti Boží na zástupce žurnalistiky katolické, o něž prositi budiž před
mětem modlitby vřelé našich spolubratrů v měsíci tomto. Čtení novin, nejen ve
větších městech, ale i na dědinách náleží k potřebám duševním velké části občanův,
tak jak k nim náleží požívání potravy tělesné: každý chce se dověděti nejkratší
a zároveň nejlacinější cestou, co se ve světě děje,_oč se jednotlivci neb celé vrstvy
společenské hádají, ba docela potýkají a rvou, slyší při této příležitosti nejroz
divnější náhledy a důvody pro tu neb onu otázku, o niž běží, a domnívá se, že
i mu volno jest beze všeho študium, bez velikého ducha namáhání, taktéž svůj
úsudek pronášeti.
'
Jak mnoho naskýtá se tu příležitosti čtenářům novin vsáti do sebe roz
ličné druhy pochybování, tak zvaného skepticismu, a lhostejnosti ve věcech veřejné
mravnosti a sv. náboženství. Jak nesnadna jest pak úloha křesťanského novinářstva,
vyvracovati všelijaké bludy žurnalistikou beznáboženskou mezi lid vrhané a zároveň
neprobouzeti při tom ducha toho samého pochybování a- marného hloubání, které
“ve věcech náboženství tak snadno k nevěře aneb k přepjatosti vede. Není-liž
tedy zástupcům iiovinářstva našeho vyšší pomoci třeba? Nejsou oni bez této pomoci
i při nejlepší vůli málomocnými a častoífv nejistotě šermujícími bojovníky? Pročež
spojme se ve společné modlitbě, aby požehnána byla zbraň bojující žurnalistiky
křesťanské.

Ročník xm.

SRPEN.

Číslo 8.

sVatou VInICII
_,M_„

,

57%, „„

„wu



Královnu buď zdráva !
, íseň ehvzllná zvučí nebes dvorem,
jednal nebem rozléhá se sláva,

Slyší jásot hlučný nyvé duše,
'

očistný jež oheň přechovává-,.

jásá; anděl, svatí pějí sborem:

a již -v naději & bolné kruše

„Nebes Královno, buď zdrával“

šepcí: „Královno buď zdráva!“

Padá píseň rosou v zemské kraje,

Ku Královně spěchá píseň trojí,

Země k radostnému plesu vstává,

trojí odměnu též Matka dává:

& kde srdce pro Marii plaje,

blaži svaté, duši rány hojí,

slyšno: „Královno, buď zdrával“

pozemšťany k sobě přivolává.

Přijmi, Matko, píseň naši chudou,

dušiček též uslyš kvělné hlasy,

bychom pěli kdys, jak svatí hudou,
& my Tebou došli věčné spásy!
Vil. Ambrož.
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Svatyně nejsvětějšiho Srdce Páně.
II. '
evyčerpatelným pramenem duchovním nazvali jsme již nejednou to Božské
idce Páně; neboť kdykoliv duše naše ponoří se v tiché iozjímání o Něm,
prýští se jí — jako tam ze země zřídla vodní — vždy nová a nová naučení,
a kdyby snad staletí čeipala — dna se nedočerpá.
V minulých číslech „Školy“ rozjímali jsme tu nevýslovnou péči a starost
Jeho o nás a naučili jsme se v tom Božském Srdci Kristově znáti Srdce právě
otcovské, k Němuž jako dítky k otci ve. všech potřebách a úzkostech utécilse
můžeme _s pevnou naději v pomoc.
Ano, milý čtenáři, nyní ještě ukazuje se k nám to Srdce Páně jakožto
upřímné Srdce otcovské — ale ty vidíš sám, kamkoli se obiátíš, že ani tato
upřímná láska není s to pohnouti srdcem tak mnohých ba bezčetných lidí na zemi.
Či nezůstává ještě podnes daleko větší počet křesťanů chladných a netečných
k Božskému Srdci Ježíšovu, než těch, kteří Je poznali a k Němu se věině hlásí?
— Či není podnes daleko větší počet těch, kteří to otcovské Srdce Páně urážejí
a zneuctívají, kde a jak jen mohou — než takových, kteří Je cti a milují?
.
Proto přijde a musí přijíti._doba, kdy láska tato otcovská obrátí se
v přísnost, v neukrotitelnou spravedlnost, ba v hroznou pomstu k těm a takovým
nezdárným a nezdařeným dítkám! A' vězte, milí čtenářové, pomsta této veliké ale
od lidí zavržené lásky Ježíšovy bude také velikou a hroznou pomstou; ano tím
největším trestem zavrženců bude jedenkráte:

Nejsvětější Srdce Ježíše Krista jakožto přísného Soudce.
Odvolávám se tu na vlastní vyřčení
Spasitele našeho. Jak známo, užíval
k výstraze naší rozličné obrazy o pekle
a líčil je co žalář, co temnosti zevnitřní,
kde bude pláč a skřípční zubů, kde hoří
oheň, který neuhasíná, kde hryže na
duši červ, jenž neumírá atd., ale nad to
vše zdá se mi, že ještě větší tresty pekla
naznačil v známých dvou podobenstvích:

propast veliká — jak dí pišme — tak
že jedni k druhým se nemohou dostati.“

V podobenství pak o desíti pannách,
jenž očekávaly ženicha, vypravuje Spasitel
náš, že pět nemoudrých panen se obmeškalo
a do svatební síně nevešlo. Vrátivše se
totiž s nakoupeným olejem nalezly
dvéře již uzavřeny, a na klepání a pro
o bohatci a Lazaru, avpodobenství šení jejich: Pane! otevři nám '— odpo
vídal jim Pán z vnitř slova až všecky
o desíti pannách.

kosti pronikající — totiž: „Neznám

Nebot z podobenství prvního jde na vás!“ A “z toho opět jde najevo, že
jevo, předně že zavržení do ohně pekel se zavrženci nemá. pak ani Bůh outrp
ného uvidí nebe a štastně jeho obyvatele nosti a citu, že neslyší prosby jejich,
— jako bohatec spatřil nad sebou Lazara vůbec že o ně nic více nedbá.
v lůně Abrahamově; a. za druhé že tito
Milý čtenáři! uvedená tato dvě podo
nebeštané žádnou nemají outrpnost 5 od-;&
souzenci v pekle, jim také žádného" benství jsi bezpochyby již nejednou byl
'ulehčení a ulevení v jich trápení nepo slyšel ——není—liž pravda? — ale snad
skytnou, ba ani poskytnout- nemohou — nikdy ještě sobě nepovšimnul těch pravd
„poněvadž mezi nebem a peklem je zde obsažených. Učiň to tentokrát!

v
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Dříve ti povím něco ze svého mládí.
Byl jsem tehda 6 neb 7letý školák a
s ostatními rád jsem si hrával. Mezi
námi bývalo také děvčátko o něco starší,
8 neb 9 let čítající, které nám místo
hry ledacos vypravovalo oBohu, o nebi,
() pekle atd. Mimo jiné dalo nám otázku:

„Coje největší bolestí v pekle?
My arci hádali to a ono ale neuhodli.
Divka pak sama otázku rozluštila, řkouc:

největší bolestí musí býti to: když je

dítě v pekle a matka v nebi! —
Ještě dnes se pamatuji jak mne tehdáž
to slovo zarazilo a z hlavy ani nevyšlo,
neb jsem již tisicukráte ve svém životě
na ně zpoměl a dnes, ačkoliv jsem o pekle
již mnoho byl četl a slyšel a zkoumal,
jsem posud toho náhledu, že ona dívka
pravdu měla: že pro takové nešťastné
dítě musí býti největší bolestí, když zví,
že je samo v pekle zavrženo a matka
že je v nebi.
Ach, mil čtenáři, vmysli se jen
trochu ve sm tri'ý stav takového dítěte!
V ohni pekelném šnáší hrozná _muka,
jako onen bohatec. Tu zaslechne nad
sebou radování a jásání nebeštanů a
mimoděk zvedne oči vzhůru. Aj — jaká
to krása v nebi! ——a mezi těmi blaže

„O matko, matko má! — volá zas
dítě ——což již nevíš, jak jsi mne milo
vala, jak jsem—se na klín tvůj utíkalo

ve vší házni, ouzkosti a bolesti? Atys
mne vzala v náruč svou a tiskla k srdci
svému a bolest mi pominula. V nemoci
přisedla jsi k lůžku mému, zpívalas a
konejšilas a mně se ihned ulevilo. ()
matko, matko má! ach pojď jen na
chvíli ke mně, jsemt v hrozných bo
lestech. O nech mne jen slovíčko z úst
tvých slyšetil“ Než, slovíčko to zní:
Neznám tě! —- o dítě ubohé, matka tvá
tě nezná více!
A po chvíli opět slyšeti: „O matko
má! vždyt jsi byla tak dobrá ke mně a
kdykoliv jsem mělo přání nějaké, vy
slechlas je tak laskavě a sdělila otci
a na tvou prosbu on mne vyslyšel; ó
matko, drahá matičko, jdi, pospěš k- Otci
nebeskému a pros za své dítě nešťastné
a rci Mu, aby mi jen malé čtvrt hodinky
popřál oddechu od těchto hrozných muk!
O matko, mám jen tuto prosbu jedinou!
——ach, což neznáš

už víc ani hlasu

mého? vždyt jsem to já, tvé dítě, jenž
k tobě volá o pomoc, nechceš mu ani

odpovědit?“ — A opět: neznám

tě

.— zní smutná odpověď.

„ó matko, matičko!“ zakvílí zase

nými, jenž tam zasedají k bodům beránka
Božího a prozpěvujíce Mu nebeským
rájem se procházejí — spatří a pozná
matku svou. Jako 'onen bohatec dá se
i dítě nešťastné do křiku a bude volat
ne k Lazaru ani k otci Abrahamu ale
k vlastní matce své:

Nedala jsi mi chleba, jak mile jen o
hladu jsem se zminilo? nedalas mi piti,
kdykoliv jen „žízeň“ jsem vyslovilo a

„,O matko má! jsi ty to skutečně?
-— 0 ano tys má matka drahá! A ty
se můžeš veseliti, ty můžeš zpívati a
jásati, kdežto já dítě ,tvé zde se tak
trápím?! Ach ty se můžeš tiše na' to
dívati, kterak' mne zde souží a mučí?
Či neznáš mne více? vždyt pak je to
vlastní dítě tvé, jenž k tobě volá o pomoc,
0 dej mu asPoň odpověď, drahá matko!“
_- Ale odpověď zní: neznám tě! —
() dítě ubohé — ona tě více nezná!

k tobě volati, vždyt předce krůpěj vody
neodepřeš dítěti svému?! či nemáš již
více srdce mateřské, nemášjiž ani jiskru

dítě nešťastné ——„slyš pak mne přede!

teď ——viz matko má — jaká nesmírná

palčivá žízeň mne trýzní! ó namoč jen
prst svůj ve vodě a svlaž, ochlaď jazyk
můj! O jak boli ten oheň zde! ó jak
mne pálí žízeň má! nevydržím to déle!
——Matko!

nenech mne předc nadarmo

lásky k svému dítěti? ——O matko, ma

tičko, jen jednu kapku vody tvému
dítěti !!“ — „Neznám tě!“ Dítě přeubohé,

nezná tě matka tvá!
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Tak asi, ba ještě tesklivěji, ještě jedinou krůpěj přesvaté krve své jako
zoufaleji bude volat dítě do pekla za hojivý balsám splynouti do mých ran!!
vržené po své matce, po svém otci, Po celou věčnost budu Ti děkovati za
bratru, sestře a jiných přátelích, jež uzří jedinou tu krůpěj, ó nejsladší Srdce
v nebeské radosti, ale neobdrží ani odpo Ježíšovo! Či nemáš žádné útrpnosti,
vědi, — žádný je nezná, žádný o ně žádné soustrasti se mnou neštastným?!“
nedbá.
kdo poch0píš bolest tutol? — A opět zní to hrozné slovo z úst
A což teprve, když zhlídne neštastná Kristových: Neznám tě!

duše taková'okem svým nejsvětější

„ó Srdce dobrého pastýře! Ty chováš
neskonalou lásku k ovečkám svým,
zanecháš jich 99 na poušti a jdeš hledat
ztracenou, abys ji do ovčince svého
přivedl: ach viz ját jsem ta ovečka
ztracená .hynoucí v žhavé poušti pekelné
— ó sestup a pojď předobrý pastýři můj
a obrat jen jeden otcovský pohled na
mne! Vždyt říkával's, že život dáš za
ovce své, ó neodepři mi jediný pohled
andělé a Svatí před Níin na kolena pa—
laskavý — či není již víc ani jiskra
dají, Je chválí a velebí a díky Mu
pastýřské lásky ke mně v tom Srdci
prozpěvují. Nevýslovnou krásou Srdce
„Neznám tě“ —jest ortel
Ježíšova — v „Němž všecka Boží láska Tvém?“ ——
Soudce spravedlivého — neznám tě!!
k nám se vtělila a zjevila — celý unešen
A ještě úpěnlivěji a ještě zoufaleji
bude volati nešťasth
z propasti pe—
kelné vzhůru k nebesům a bude úpěti, volá odsouzenec:
kvíliti a prositi — jako ten bohatec o
„Můj Spasiteli, můj, Vykupiteli!
útěchu, o úlevu ve svých bolestech:
Tys v bolestech nejtrpčích umřel za
„O nejsladší Srdce Boha mého! Ty člověka, abys ho vytrhl z okovů ďábla,
pramene vší lásky! Tvá radost — říkával Tys nechal i to nejsv. Srdce své kopím
jsi — jest býti mezi syny lidskými; otevříti, aby každý do něho vstoupiti,
denně k ním také přicházíš, ba každé 'útěchu a ochranu a pokoj duši své v něm
chvíle sestupuješ k ním na oltáře! Ach“ nalézti mohl: ach rci, můžeš-li pak na to
viz, zde lká člověk v mukách nejhroz patřiti, kterak já vykoupenec Tvůj zde
nějších! O pohled na mne okem laskavým hynu- v okovech nejhoršího tyrana pekel
Spasiteli můj, ó nech na mne padnouti jen ného, který mne bez ustání nemilosrdně
krůpěj oné vody milostné, která ustavičně trýzní a mučí?! Jen o tu milost Tě
z nejsvětějšího Srdce Tvého vytéká a prosím nech mne na chvíli do Tvého
všecky nebešťany nevýslovnou slasti a nejsladšího Srdce se ukrýti a tam trochu
_odpočinouti od bolesti mých. Či není
rozkoší naplňuje!“
Ale jako k oněm pěti pannám ne Srdce Tvé i pro mne otevřené? Můžeš
moudrým zní i tu odpověď Kristova: mne _,ncchati volati a prositi, lkáti a
Neznám tě! —
naříkati aniž bys mne vyslyšel ?! —
„O Srdce milosrdného Samaritána, .Nejsladší Srdce Ježíšovo! neznáš se
neslyšíš nářek ubohého zraněnce, jenž v skutku více ke mně ubohému, opu
jsem upadl mezi lotry pekelné? ó jak štěnému neštastníku ? !“ — a „n e z n á m,
tě,“ zní přísné slovo za
bolí a pálí rány, jimiž mne zranili, ó jak neznám
mne mučí žízeň zimniční! O nechej jen odpověď.

Srdce Ježíše Krista v Jeho ne
beské kráse a slávě! zapomene zajistě
i na matku a upře oči své jen na toto
nejsladší a lásky nejhodnější Srdce;
nebot touhu nevýslovnou po Něm cítit
bude. Uzřít zajistě, kterak ti šťastní
nebeštané kochají se v slasti Jeho, kteráž
věčným proudem prýští z Jeho Srdce —
jako ty paprsky ze slunce; uzří, kterak

\“)
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Nuž jak, milý čtenáři, vmyhslil jsi
se živě v tento stav zavrženee, když
ponejprv zvedna oči z propasti pekelné
spatří tam nad sebou.v nebi u vši kráse
a velebnosti nejsvětější Srdce Ježíšovo
a sezná v Něm tu velikou, tu nesmírnou
lásku, s jakouž nás všechny miluje? —
Představil jsi sobě živě radost a bla
ženost nebešt'anů opojených slastmi, jenž
se jim prýští ze zřídla nejsv. Srdce?
Představil jsi sobě, “kterak celá říše ne
beská se rozléhá slávozpčvy a chválami
jejich? A. můžeš teď pochopiti bolest
zavrženců v pekle, která je pojmouti
musí při tomto pohledu?! Tam nahoře
radováni blažených nebešt'anů — a dole
pláč, zoufání a skřípění zubů bolestí a
nikdo tam z nebe si jich nevšimne,
nikdo se o ně_víee nestará, ba nikdo se
k nim ani nezná!!

v Starém Zákoně již předpovědělHospodin
ústy proroka řkoueího: „Nezměnili se
a Boha se nebáli; i vztáhl ruku svou
k pomstě, oni pak, předce znesvětili
úmluvu Jeho . . . nyní pak blíží se srdce
jeho k potrestání. Přišelt den pomsty
srdce mého, praví Hospodin; a pomýšlí
srdce jeho na to potřítije.“ — A kterak
že je ztrestá Srdce Páně V onen hrůzný
den pomsty? Protož toto praví Pán Bůh:
„Aj, služebníci moji jisti budou, a vy
lačněti budete; aj služebníci moji píti
budou, a vy žízniti budete; aj služebníci
moji veseliti se budou a vy zahanbeni
budete, aj služebníci moji chválu zpívati
budou radostným srdcem a vy křičeti
budete bolestným srdcem a V úzkosti
ducha kvíliti budete“ Isaiáš 63—65.
Žalm 54.

Ach těžce spočívá trestající ruka
(,), dovedeš-li sobě jen trochu bolest Páně na zavržených, hrozně trápí je oheň
tuto představiti, pak také pochopíš, co “pekla, jenž nikdy neshasíná, trýzeň 'ne
jedenkráte ďábel řekl sv. Koletč. Zjevil výslovnou působí jim červ, jenž hledá
se jí — jak leánda vypravuje — noční duši a nikdy neumírá: ale nade všecko
doby v podobě černého lva. I zhrozila to více bolí trest ten, jímž láska Boží
se obludy té a celá ulekaná vzkříkla: je trestá, totiž, že nic více jim nepomáhá,
„Neštastníče! tys Boha ztratil, odstup ba ani se k nim nezná! Kdyby jenom
odtud!“ — A ďábel dí na to: „A víš spravedlnost Boží je trestala, tu by jim
také ty trpaslíku lidský co to mluvíš? zbývala ještě naděje, že alespoň k lásce
Rozumíš také, co to obnáší ztratiti Boha?! Boží, k nejsladšímu Srdci Ježíšovu se
——BOlla'——
ztratiti!“
opakopal skřipě mohou utéci, ale odmítnutí a zavržení i
zubama., ——„Boha navždy ztratítí, to od lásky Boží — kam se teď mají utéci?
žádný stvořený rozumnení s to pochopiti nezbývá jim žádná -— žádná naděje víc
Celý obsah tohoto neštěstí! Boha ztratiti — zbývá jim toliko věčně trpěti. O
znamená vyloučenu býti ode vší radosti hrozné to pomyšlení!
' Milý čtenáři, zdaž jsi již jednou o
a blaženosti —-—
a přede“ ji stále míti na
očích. „Ha, ten nejprudší oheň pekla tompřemýšlel,cotojezvěčně trpěti?!
Sám ďábel řekl sv. Koletě: co vlastně
neboli tak, jako ztráta Boha.“
Ano, milý čtenáři tato bolest zatra peklo peklem činí, jest to, že trvá věčně;
cenců že ztratili lásku a přátelství Svatých ó věčnost — ta věčnost pře
V nebi, kteří, ač s nimi V životě spřízněni hrozná!“
— zvolal výkřikem, který
a spřáteleni byli, nyní se k nim nehlásí, by skály pohnout mohl.
Ba
zajisté
věčně viděti a- slyšeti,
ba jak říkáme 'ani znáti je nechtějí, to
je bolest dle výroku samého ďábla, jenž kterak vyvolenci Boží V nejsvětějším
to zajistě dobře zná — téměř nepo Srdci Kristovu se radují a plesají věčné
chopitelná; to je ten trest, jímž Božské i toto Srdce Páně, vtělenou to lásku
Srdce Páně trestá zavržence, a kterýž Boží v slávě a kráse patřiti a cítiti,
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kterak neodolatelnou mocí duši lidskou
k sobě táhne ale spolu přísným, hrozným

Božské Srdce, a oni ti zobrazují tu
plamennou, tu vroucí lásku Syna Božího
slovem: „Neznám vás“ býti od Něho k tobě, tu plamennou touhu Jeho viděti
do čiré temnosti pekla zavrženu ——
arci
tě jedenkráte šťastného a blaženého v ne
to musí peklo činiti peklem a největší besích. Ano, tam tě chce jednou Syn
bolest působí tam tedy nejsvětější Srdce Beží' k svému Srdci přivinouti, jako nyní
Krista Ježíše..
'
toužebně po tobě své rámě vztahuje,
To samé uznává již sv. Tomáš tam tě chce obejmouti a celovati jako
z Villanova a proto píše: „Víc než trest matka dítě své, „uzříš to a srdce tvé
_
andělů děsí mne láska Boží, která mne se bude radovati!“
v'ykoupila!“
A aby cíle teho dosáhla ubytovala
Mějmež slovo to na paměti, necht se ted' láska tato tobě na blízku, a sice
nás u'chráni od věčných muk pekelných. tam na oltáři v Svatostánku. Ona kráčí
Zpomínejme na ně často, a obzvláště všady za tebou, ona volá a zve, ona
'kdykoliv nám přijde na oči obraz Srdce napomíná, prosí a varuje, a byt třebas
P. Ježíše. Zpomeňme si tu na nevý tisíckráte odmítnuta stoji zase u dveří
slovnou lásku, kterouž k nám ubohým srdce. tvého a klepá a prosí o lásku tvou:
lidem v tomto Srdci svém chová. Neboť „Synu, dcero, dej mi srdce tvél“
O drahá duše křesťanská, rozvaž to
na padlých andělech ukázal Bůh svou
spravedlnost a zavrhnul je do ohně dobře, co všecko činí tato láska Syna
. věčného; člověku hříšnému ale prokázal Božího nyní pro tebe. Rozvaž a považ
svou lásku, kteroužto láskou pohnut ne dobřealei to co tě očekává — pak-li
zavrhl jej hned do pekla, nýbrž slíbil že to vše jednou bude na tobě shledáno
Vykupitele. A Vykupitel "ten přišel zmařeno. ' Rozvaž jak hrozně pomstila
v osobě jednorozeného Syna Božího a by. se na tobě láska ta — pak-lí bys ty
v Srdci vtělila a ubytovala se navždy zůstal zatvrzelým a tím dobrým, drahým
láska Boží. A co všecko podstoupila Srdcem Páně opovrhoval až do konce!?
Ano, jak nevýslovná jest nyní láska
a vytrpěla pro nás tato láska?! Podívej
se jen milý čtenáři a viz ten kříž z nej a dobrota Jeho jakožto Otce, tak nevý
světějšího Srdce Páně vystupující a on. slovně hrozný bude trest Jeho jakožto
ti praví: že Bůh tvůj z lásky k tobě Soudce spravedlivého!
Ještě jednou, rozvaž si to dobře,
nejtrpči smrti na kříži volil zemříti. Po—
zoruj t'en věnec trnový kolem celého kdožkoliv to čísti budeš: jak hrozně
Srdce Jeho ovinutý, a ten ti praví: že pomstí se jednou toto Srdce, které ne
Syn Boží z lásky k tobě svlečen ze šatů smírnou láskou miluje a ustavičně jen
do krve byl bičován a na posměch lidu nevděk a neuznání, hanu, potupu a
bodavým trním korunován! Pozoruj ty opovrhování zakoušeti musí! hrozně bude
krůpěje krve na Srdci Jeho, a ony ti zníti ten ortel: „Neznám vás!“
Však, posud je ještě čas; začni tedy
vypráví o krvavém potu a krvavých
slzích, které Syn Boží z lásky k tobě již jednou onu lásku nejsvětějšího Srdce
byl prolil. Pozoruj tu otevřenou ránu Kristova dle síly své láskou spláceti,
Srdce Jeho a ona ti vypráví: že Syn začni již jednou Je milovati z celé duše
Boží z lásky k tobě nechal i to srdce své, ze vší mysli své, ze vší síly své a
své otevřiti a v něm ti útulek k za z celého. srdce svého, abys nemusel
chránění duše tvé "nabízí! Pozoruj ty slyšeti jedenkráte ten hrozný ortel:
plameny obkličující se všech stran to Neznám tě!
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Sv. Benedikt duchem—„
všech slavných arciotců naplněný.*)
Vlll.

Sv. Benedikt zlého se vystřihnjicí Samuel.
"ak již předešlo řečeno, nejedná se nám více o to, vyhledávati a dokazovati
....doodobnost šv._ Otce Benedikta s jakýmkoliv arcioteem starého zákona, an
£I—z tolika příkladů tak zevrubně provedených dosvědčena jest pravda výroku

sv. Řehoře,žc sv. Benedikt

duchem všech slavných arciotců byl na—

plněn.
Pak-li by tudiž okolnosti pisatele těchto článků,**) neb i redakce naši
„Školy“ ***) toho nedovolovaly, by se pokaždé ještě i V budoucích měsících ob
šírně články tohoto obsahu uveřejnily, nýbrž snad jen zkrácené, jen naznačené

myšlenkyk vlastnímu rozjímání, zužitkovánípro sebe a zvláště k na
bývání dokonalé důvěry ve zvláštní pomoc &mocnou ochranu sv. ()tee
Benedikta:
nechtěj to nikoho mýliti; nebot konečně nepřijde tu na mnoho
čtení, nýbrž na mnoho-pamatování a ještě více na mnoho-zachovávání toho,
co jsme již přečtli. Zatím ale vizme předce, aspoň v tomto měsíci, kterak náš
sv. Otec Benedikt podoben byl Samueli starozákonnimu, ano jak více byl než
Samuel.
'
1. Jmeno „Samuel“ znamená tolik ního „požehnáni“ Božího přišel na svět
co „na Bohu vyžádaný“, jak dosvědčuje a že tudíž celý se vším žitim i jednáním
samo Písmo sv. (1. Král. 1, 20): „Anna . svým náleží Bohu: Bohu proto také celý
porodila syna a_nazvala jmeno jeho i svůj život obětoval, považuje se, čím i

Samuel, proto že ho na Hospodinu

v pravdě byl, více za tvora Božího,než

vyprosíla.“
Byla totiž matka ta ——--za plod rodičů svých.
až posud neplodná ——od Boha vroucí
Kéž bychom i my jako tito dva
modlitbou vyprosila syna, jejž Bohu za- Samuelově (na Bohu vyžádani) starého
slibila a nazvala proto Samuel, aby i nového zákona, považovali se za to,

již jmenem svým byl upozorněn,že ze

čím v pravdě i my jsme

zvláštního požehnání Božího přišel na
svčt a že tudíž celý, se vším co jest a
čím vládne, náleží Bohu, jemuž proto
celý svůj život měl obětovati. A totéž
platí i o sv. Benediktu: i on byl „na
Bohu vyžádán, tudíž pravý Samuel;
i jeho matka Abundancie posud neplodná
zvláštní modlitbou od Boha syna vypro-

více za tvory Boží, než za plod ro
dičů svých, pak bychom i my více se
zasvěcovali Bohu, než to buhužel posud
činíme. I my jsme od Boha darování
rodičům, a byt nás matky naše nebyly
zvláštní modlitbou od Boha vyžádaly,
aniž Bohu zaslíbily, aniž zasvětily, jsme
nicméně tvorové Boží, od Boha na tom

všiekni,

síla, a byt jej _sama nebyla Bohu za- světě postaveni, abychom život svůj se
slíbila, zaslíbil se náš světec sám Bohu vším, co jsme a čím vládneme, Bohu
hned v mládí svém útlém, neb i on byl zasvětili, to jest, abychom Bohu sloužili,
již jmenem svým „Benedikt“ (požehnaný, %na Boha vždy pamatovali, na Boha vše
kteréžto jmeno na samého Boha v Písmě , vztahovali, B oh a v e vš em o s lavovali
sv. se vztahuje) upozorněn, že ze zvlášt- " a nikdy proti jeho svaté vůli nejednali.
*) V předešlém článku opravili si soudní čtenářové zajisté sami-“chybu tiskovou na str. 183:
jmeno onoho křesťanského spisovatele jest Blosius.
_
**) Zamýšlí totiž s pomocí Boží dalekou pouť na posvátné místo marianské, Lourdes
v-jižní Francii, s nímž se odporoučí všem spoluůdům „apoštolátu“ do zbožné modlitby.
***)Mívá často málo místa.
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Nebojme se, že bychom takto smýšlejíce
a sebe považujíce více za tvory Boží
než za plod rodičů svých ztratili lásky
k rodičům; nikoliv, ta je každému ne—
zkaženému dítěti vrozena a nemůže se
láskou k Bohu i sebe větši nikdy ztratiti; '
ale větší lásky k Bohu jesti třeba ve
světě, většího přesvědčení, že více ná

ležíme Bohu než rodičům, že aspoň
p ř e d e v š í m náležime Bohu; vždyt
známe slovo Kristovo: „Kdo miluje otce

neb matku více než Mne, nenít'
Mne hoden“.

(Mat. 10, 37).

2. Rabbi (učitel židovský) Nehemias
ve svých spisech tvrdí, že bylo za časů
Heliových v městě Silo slyšeti hlas
s nebe, oznamující narození Samuelovo
všemu Israeli (národu od Boha vyvole
nému) k útěše a posile: „.:Tarodí se
pachole jmenem Samuel, jenž vysvobodí

Israele z rukou Filistinských“ Za tou
příčinou prý tehdáž všecky matky své
novorozené syny pojmenovaly Samuel.
Než to vše as pouhou pohádkou ži
dovskou bude, jakým židé jsou uvykli.
Zcela jinak 0 sv. Benediktu dlužno sou—
diti, o němž netoliko hlas světové po
věsti, ale skutky neobyčejné po vší
Italii dosvědčovaly, že tento Samuel no
vého věku, totiž náš sv. Otec Benedikt
se proto v tehdejším právě století na
rodil, aby mnohem rozsáhlejší Israel
nový, totiž. celé tehdejší křestanstvo
veškerou církev Boží ve víře oživil,
v naději posilnil a k lásce křesťanské
roznítil a takto vysvobodil z rukou ne—
přátel věčného spasení, z rukou hříšného
těla, svůdného světa a ďábla pekelného.

smrti brzo—na stolici papežské zasedával
Benedikt

I. (574-r—<--578)
a během století

čtrnáct

Bencdiktů bylo mezi papeži,

z nichžto druhý (7. května) a jedenáctý
(7. července) mezi svatými se ctí. A ta
kovým spůsobem náš sv. Otec Benedikt
ještě nad onoho Samuele starozákonního
vynikal jmenem, pověstí i skutky vele
slavnými.
3. Velmi dobře hodí sek našemu
předmětu porovnání ono krásné, jímžto
sv. Jarolím přirovnával sv. Jana Křtitele
k Samueli vystříhajícímu se zlého, nebot
totéž doslovně „můžeme tvrditi o sv. Bene—

diktu, proměňujíce toliko jmeno Jana
ve jmeno Benedikt. Jako Samuele (a

Jana Křtitele) zn'ačila nejvíce tato

ctnost: vystříhati se světa a všeho
zlého, tak i sv. Benedikta. Píše totiž
zmíněný učitel církevní v 7. listu (ad
Laet. de nist. fil.): „Samuel vychován
byl v chrámu Páně, Jan na poušti se

připravoval,“ my reeme: Benedikt

na poušti Subiacké;

„Samuel pro

nestřižené vlasy ctihodným byl, .vína a
ničeho opojného nepil a již co chlapec
s Hospodinem rozmlouval, Jan opustil
město rodné, opustil příbytky lidské,
srstí velbloudi oblečen byl, kobylky a
med lesní požíval a“na znamení pokání,
již hlásati měl světu, pás kožený okolo
beder svých nosil“ — a tak i Benedikt
opustil město rodné, opustil Řím, rouchem
řeholním jakožto kajícím oblečen byl,
pouhým chlebem v jeskyni Subiacké
byl vydržován

od sv. Romana. ——
Ejhle

tu dokonalou podobnost mezi sv. Bene
diktem a Samuelem starého zákona!
A tu pak nikoliv pohádkou ale událo stí ejhle, jak náš sv. Otec duch em i tohoto
skutečnou jest, že tehdejší matky areiotce starého zákona naplněn;_ejh_le,
_novorozeňátka svá tak rády pojmenovaly jak sv. Benedikt Samuelovi podoben a
jmenem našeho světce, a mnoho tehdáž v mnohém ohledu zcela roven, ano
bylo ve světě Benediktů, i sami náměst nmohem více než Samuel! ——Však ale
kové Kristovi, římští papežové, vyvolili (ať pokračujeme v slovech sv. Jarolíma)
si rádi jmeno to, jakž i dějiny d'Osvěd— tak prý má každá duše křesťanská
,ěují, an do našeho sv. Benedikta nikdo býti vychována jakožto chrám Ducha
tak pojmenován nebyl. Po jeho pak svatého; má opustiti zlé, hřích, svět,.má
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se vystříhati všeho, co by jí ku zkáze
bylo, nemá ničeho viděti, ani slyšeti,
ani' mluviti, než co je dobré, ctnostné,
počestné, spravedlivé, bohabojné, doko
nalé, svaté; křesťan má žíti bohabojně,
svatě, andělsky, jakoby anděl v těle
lidském, nebo jako člověk. bez těla
(hříšného)
K těmto krásným slovům učit-ele
svatého můžeme jen dodati: -— „dejž
to Pán Bůh nebeský!“
4. Jiné příčiny podobnosti mezi
sv. Benediktem a Samuelem buďtež zde

jen naznačenykvlastnímu rozjímání

dinu a služte jemu samému“ 7, 3), po
dobně sv. Benedikt zvláště na hoře
Cassino zničil sochy, oltáře i modlitebny
bůžků pohanských, zejmena J oviše (pýchy)
a Venuše (smilstva), a tak musíme i my
zvláště tyto bůžky nejhorší, jenž jsou
pýcha (samoláska) a smyslnost (rozkoš
nost) z prostřed sebe t. j. ze srdci svých
odejmouti, připraviti srdce své Bohu a
sloužiti jemu samému. —--

Samuel krále Saule neposlušného,
sv. Benedikt krále Totilu káral, jeden i
druhý vystříhali se společnosti s nepo—
slušnými, nevěřícími, od Boha zavrženými,

a spasitelnemu zužitkování, kja

aby sami'neutrpěli zkázy na vlastní duši;
Samuel zanechal Saule „a již potom více
ho neviděl až do dne smrti své“ (1. Král.
15, 35), sv. Benedikt zanechal Řím
svůdný, zanechal Florencia, kněze zlo
volného a tak musíme i my zanechati
prospívala rostl,libil se Hospodinu,
společnosti s těmi, jenž by nám buď
též i lidem;“ tak i sv. Benedikt;
nevěrou
a neposlušnosti k Bohu, neb i
zda-li pak i ty, člověče, křesťane! každým
rokem více a více se líbíš Bohu, čili jinými nepravostmi mohli na duši ško
jak ještě krásněji zní Písmo sv. nového diti i na těle. A tu jsme arci u cile
o našem Samueli
zákona o Pánu Ježíši, že „prospíval :svého rozjímání
moudrostí, věkem a milostí u Boha i u novozákonním; že totiž sv. Benedikt
* v pravdě jest — jak nadpis článku toho
lidí.“ (Luk. 2, 52).
zlého se vystříhající
Samuel,
„Pacholík pak Samuel přisluhoval zní ——
Hospodinu při Heli a řeč Hospodinova — jesti však třeba toto rozjímání ještě
na sebe obraceti,hlavně
byla vzácná v těch dnech“ (1. Král. 3, 1), zužitkovati,
tak i za dnů Benediktových bylo; jak pak v sobě vzbuditi dokonalou důvěru
ale je v životě tvém, duše křesťanská? ve zvláštní přímluvu a mocnou ochranu
' jak ty přisluhuješ Bohu v kostele i v kře sv. Benedikta. Slyšme proto ještě a'
sťanské domácnosti? jak je tobě vzácná uvažujmež následující myšlenky:
kémuž tolik již článků obšírných o
sv. Benediktu zajisté každému čtenáři
pokynutí a spůsob snadný podaly. Dle
]. Král. 2, 2: „Pacholík pak Samuel

a milá řeč Hospodinova, slovo Boží, du—
5. O Samueli čteme v 1.. Král. 7,
chovní čtení, rozjímání? -—
8, 9, že ho l_sraelité prosili: „Nepře

Samueli se ukázal Hospodin v noci
—-—
sv. Benedikt viděl Boh a za nočního
zjevení (vidění); Samueli oznámil Bůh

osud IIeliův a jeho rodiny, sv. Benediktu
zjevil Bůh nesčíslněkrát osudy lidí jedno
tli'vých a celých národů; Samuel horlil
pro svatou Bohoslužbu a kázal zničiti
modly („Jestliže celým srdcem svým
obracíte se k Hospodinu, tedy odejměte

stávejž volati za nás k llospodinu
Bohu našemu, aby nás vysvobodil z ruky
Filistínských“ . . . a volal Samuel k Ho

spodinu za IS'aele a vyslyšel

jej

Ho spodin.“ —Tak čiňmei my: prosme
i my Samuele novozákonního, sv. Otce
Benedikta vkaždodenm' modlitběbratrské,

aby nepřestával volati za nás
k Bohu, by nás vysvobodil z ruky ne

behy cizí z prostřed sebe, Bálim a 5 přátel našeho spasení abuďme ubezpečeni,
\Astar'oth

a připravte srdce své Hospo

že vyslyší jej Hospodin. 1; Opět

_“2oe—
čteme o Samueli 12, 19—24, že prosili

ho Israelští: „Modli se za služeb
níky své Hospodinu Bohu svému,
abychom n ez emřeli (nezahynuli). . .
i řekl Samuel k lidu: „Nebojte se,

vy jste (sice) učinili všecko zlé

kladě Písma. sv.), že sv. Benedikt je
Samueli podoben, roven, že to druhý“
Samuel novozákonní: pak netřeba již
ani podotknouti, že právě uvedena slova

Písma sv. v tím větší míře platí o
našem
Samueli novozákonnním, o

toto, ale- (jen aspoň budoueně nikdy _ sv. Benediktu, čím více nový zákon nad
více) neodstupujte zpět od Hospodina, starý vyniká a čím větší je moc a sláva
novozákonních světců Božích nad ony
ale služte Hospodinu celý m srdcem
svým a neuchylujte se po mar zakona starého.
I učíme se tudíž z uvedeného Písma,
nostech (světa),kteréž nic nepro
sp ějí vain . . . a neopustí Hospodin co máme činiti, abychom ustavičně pří
lidu svého pro jmeno své veliké . . . mluvy a ochrany sv. Benedikta v životě
Odstupiž pak ode mne ten hřích i v smrti účastni byli, a sice i tenkrate,

proti Hospodinu,abych přestal lnodliti
se za vás, i budu uěiti vas cestě dobré

kdybychomdoposudi vš ecko zlé byli
učinili;
zapotřebí: aspoň budoucně

a přímé!Protožbojte se Hospodina

nikdy více neodstupovati

a služte jemu vpravdě a z celého

ale sloužiti

srdce svého.“ —- O potěšná to slova
Písma svatého! zda-li může nás nad ně
něco více povzbuditi k dokonalé důvěře

srdcem svým, neuchylovati se po mar-

v přímluvu a ochranu sv. Benedikta?
Jsout sice o Samueli starozákonním na

od Boha,

Bohu v pravdě a celým

nostech světa, kteréž nam nic
neprospívají;
zapotřebíbati se Boha,
varovati se hříchu, v ystříh ati se
zlého a stati se tak podobnými Samueli

psána; ale však, je-li dokázáno (a do— staro- i novozákonnímu; tak-li p'ovždy
kázáno jest to již tolika články), _že „činiti budeme, pak blaze nam,"ne

sv.Benediktdu eh em vš e ch slavných
bojmc s e, naš sv. Otec a ochrancc
arciotců naplněný, jc-li dnes do— veleslavný nepřestane modliti se za
v slávě
kazano (aneb aspoň s důstatek naznačeno, nás, dokudž nás neuvidí u sebe ——
jak by se to velmi snadno dalo zcela věčné a blaženosti nebeské.
zevrubně a dopodrobna dokázati na zá—

Svatí a světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
Sv. Florencie,

abatyše. (6. srpna.)
Viděla, že třetí její bratr,_Fulgenc, stejně

. \_'lv.
Florencie
(dleLeandra
jiných (27.
Fiorentina)
„byla
sestra sv.
ledna) I jsa reko'vné “mysli radosti tohoto světa
' a sv. Isidora (4. dubna). Byla vzne— nohamai'šlapal. „Jak se mám já, roz
šeného rodu. Říkavají, že příkladové hodnoutiff pravila si sv._Florencie, „když
táhnou; zvláš-tě, když je máme doma, bratři moji na tak malou váhu kladou

jenž proto takřka nás nutí, abychom
jich následovali. Sv; Florencie viděla, že
bratr její Leander vysoký svůj rod zapřel
a s vlasy složil, když mu mnišskou ton
soru stříhali. Viděla, že Isidor lákadlům
světským, cti a všem marnostem se skryl
oblékaje se v prosté roucho řeholnické.

roucho královské? Mám, jako sestra
Theodora se vdati? (Theodora stala se
manželkou krale Leovigilda). O nebeštané,
nedopouštějte, abych květ panenství, za
slíbený již nebeskému králi, zmařila na
bídné zemi. Lépe jest ve strastech ně
kolik let prožití, než v marném pohodlí
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světském

ustavičně o spasení své se

strachovati.
výborné
své
bratry, aBudu
tak následxati
opatrn vyhnu
se
dorážejícím pokouškám , ve světě tak
hojným“ Jak si umínila, učinila, a skryla
se do panenského kláštera na poli Asti
gitanském při řece Singilu , jenž již
tehdy veleben byl. Neohlížejíc se na
vzácný svůj rod ani na něžný věk hor
livě jako jiné sestry společně s nimi
řeholu zachovávala, leda že přísněji
proti sobě ještě si počínala, než řehole
nařizovala. Žíněné roucho nosila, masa
a mléka nikdy nepožila a jiné kající
. skutky nevinnému tělu ukládala.
Tehdy v Iberii žhoubně řádilo ka—
eířstvo arianské. Král, knížata a i lid
byli jím nakažení. Nikdo neodvažoval
se V cestu mu vstoupiti. Leander,

arci—

jí správu ženských klášterů svěřil. Ite
kared svolil, a Florencie, stavši se tolika
řeholních domův arciabatyší, vedena jsouc
obezřetnou rukou Leandrovou obcházela
provincii svou, a tak správnč'si při tom
počínala, že mnoho tisíc panen háv bene
diktinský si oblekly. V jediném klášteře
Ecyanském bylo na tisíc panen; jiné
kláštery byly přeplněný. Tak žíla Flo
rencie až do svého sedmdesátého roku.
Budiž přidána událost, z níž svatost
a horlivost sv. abatyše Florencie a pod
řízených jejíčh sester poznati lze. Kdysi
vpadli do Hispanie- Maurové, a mečem
a ohněm vše pustošili. Mnichově a je
ptišky, neutekli-li včas, bez milosti byli
povraždění. Klášter sv. Florencie ještě
zbýval. Tehdy jej obývalo tři sta je
ptišek. Nestarajíce se 0 svět a jeho běhy
jeptišky žily svým povinnostem. Žádná
pověst do kláštera se nedostala, aniž
čeho slyšely o blížícím se nebezpečí. Náhle
nepřítel octne se v sousedstvu klášter
ském. Zapálené vesnice a města a dvory

biskup z Hispaly, psal proti kacířstvu
a byl do vyhnanství vypovězen. Sám Her
menegild, syn králův, poněvadž poučen
jsa od Leandra s bludem otcovým se
nesrovnával, přesvědčení své ztrativ hlavu
splatil. Vším tím Florencia jen mysli plápolají, domy se boří a všudy “hluk
nabývala; napomínala sestry své, poně a řinkot zbraní se ozývá,. Lomoz až do
vadž čest božského Pána se ohrožuje, kláštera vnikal. Co mají ubohé panny
aby ničím se nedaly zastrašiti, nýbrž počíti? Utéci? Ani štěrbiny není, kudy
statečně věrnost Spasiteli slíbenou za by bezpečně-se zachránily; at se obrátí
chovávaly; aby se nehrozily mečův kamkoli, přímo v ruce nepřítelské vbě
_ukrutných katanův, jenž tělu, nikoli hnou. Jediné na starosti měly, aby ne—
však duši uškoditi mohou, aby ochotně, padly v obět vilnosti maurské. Než jak
bude-li třeba, hrdlo buřičům nastavily, _ochrániti panenskost, když byly slabými
“poněvadž odměnou krátké trýzně bude dívkami a pohané násilně si počínali?
radost věčná.
.
Aby se samy životů zbavily, bránil zákaz
Pokud král Leovigild vládl, Hispanie boží. Co tedy činiti? Poslyš a podivuj
byla u věčném nepokoji. Jakmile pak _se neslychanému činu hodnému největších
'Rekared na trůn dosedl, návodem Lean reků. Noži čelo 7 líce , nos a rt si 0—
drovým Ariány ze země vypověděl. 'i'ezaly a zohavily, a jež dříve krásou
Tehdy řád benediktinský krásně rozkvetl, ' vznešenou se skvěly, hrůzu a ošklivost
zvláště kláštery panen. Praví se, že plodily. Hrozným pohledem byly ranami
v tu- dobu v Hispanii více čtiřiceti klá pokryty jsouce a krví zbroceny. Tak
uchránily čest a nevinnost svou. Neboť
šterů _bylo.
_
Florentina byla tenkráte kláštera Maurové vypáčivše vrata vrhnuli se
svého Ecyanského abatyší. Poněvadž v klášter a spatřivše příšerné tváře
svatosti a moudrostí vynikala, Leander, jeptišek jak ovce je zabíjeli. Kde kterou
věrný rádce Rekaredův, radil, aby král popadli, stali neb jiprobodli. Místo, kde
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popravený byly, i nyní u velké úctě ' průvod a bezděky pannám mijejíeín'í
'jest. Obyvatelé sousední nic jinak ,než . se uklání. Jedna z nich voskovici, již
bosky odvažují se na ně vstoupiti. Ucta držela podá Marii naší darem, která
sv. mučenic zvýšila se zvláštní příhodou, potom památný dar všem ukazovala, a
již nebešfané obdařili „ženu, již bylo až do poslední hodinky své _siuchovala.
Lid sv. Florencii až do dnešního
Maria z Lonsa (a Lonso.) 'Když jednou
již za soumraku ku klášteru zbořenému dne ctí. Sochu její v roucho řeholní
se ubírala vykonat svou pobožnosť, zahalenou u slavném průvodu nosívají
uzřel'a najednou zástup skvělý panen a na oltář postavenou zpěvy a hymny
v krásnou řadu spořádaných. Šly po vzývají; oltář ten je sv. panně vůlí lidu
dvou, a každá měla v rukou ho'ricí švi odedávna zasvěCen; mimo to i dům jeden
tilnu. Tváří byly lidských daleko le pro nemocné jménu jejímu posvěcen byl.
pějšíeh. Žena žasnouc pohlížela na zářící ——Sv. Florencie zemi-ela blaženě r. 600.

Památka správce duchovního.

b

Pastýř dobrý světe

_

Hledá ovečky své zbloudilé;

Kusvému je stádu vodí,

l
l

Lačné
Dej“ se krmí,
najít pojí
duše žiznivé.
drahá, “
Vrať se k dárci všeho blaha!
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0 tom v díle druhém.
(Dokončení)

spatřívši v obydlí svém tré soudních
sluhův, kteřížto manžela jejího z krádeže
vinili, a také ihned jali se celý dům
a každý koutek prohledávati, při čemž
ale ni nejmenší stopy pohřešených peněz
nenalezli. Pojednou zvolala manželka
stolařova hlasem Vítězným: „O tom
V díle druhém! Milí pánové! 'vyt ovšem
slovům těmto pramálo rozumíte; já však
nyní mnohem více jsem ve smysl jejich
vnikla, nežli před tím. Známt manžela
svého; jsemt o nevině jeho právě tak
pevně přesvědčena, jako o své Vlastní;
leč jeden -ještě jest díl V životě lidském,
kterýžto začíná před soudnou stolicí
Boha spravedlivého — a tento slolec
soudný, ač postrachem a hrůzou naplňuje
mnohého, mněa manželi mému velikou
jest útěchou.“
A tak tomu i V pravdě bylo.
Zůstalt stolař úplně klidným, ač soudem
k víceletému vězení V káznici byl od
souzen, nebot hrabě tvrdil, že mimo
stolaře nikdo neměl příležitosti oné
krádeže se dopustiti. Vždyť hrabě několik
krokův jenom z komnaty poodešed,
potkal stolaře, kterýž už ku komnatě
se blížil, z nížto jak sám pravil, teprvé
po vykonané práci se vzdálil. Tou dobou,
kdy nevinný vězeň do káznice byl veden,
zaměstnával a přemítal duch jeho mnoho
o díle druhém, vždyt tohoto druhého
dílu se nelekal, naopak byl mu útěchou
nebeskou, z čehož i onoho nabyl spasitel
ného naučení, žet neštěstí člověka uvnitř
.sílí a povznáší, byt také někdy zevně
pod tíží jeho klesal.
Ponenáhlu přiblížila se opětně
slavnost. letnic nebo-li seslání Ducha“sv.
Kněz nám už známý, kterýž velkého
bral podílu na neštěstí ubohého stolaře,
jejž nikdy neměl schopna takého zločinu,

..' při čemžneopomenula přidati, že dle
dom'něníkazatelova toto zvláštní pojímání
druhého dílu zajisté předehrou bude
důležitých událostí. A Věru kazatel se
nemýlil. Trvalot to jenom několik
měsícův, kdy Bůh také zkoušce oba
manžele podrobil, k nížto bylo jim třeba
také stálosti a oddanosti do vůle Boží,
jaké jedině účinná milost Ducha sv.
poskytnouti může. Pracovalt stolař
v zámku, a právě také byl volán, by
V zámku podlahu poopravil. V oné
komnatě, kde stolař práci měl vykázanou,
stála malá almárka, do které hrabě před
příchodem stolaře právě tři závitky
dukátův Vložil, a ponořen V myšlenky,
klíč povytahnouti zapomenul. Stolař
klidně pracoval o svém díle, aniž by
byl klíč zpozoroval. Po ukončené práci,
objevil se V komnatě hrabě sám, načež
stolař s hlubokou pokl'onou se vzdálil.
Po nedlouhé době upřel hrabě zrak na
skřínku, kdež k nemalému leknutí uzřel
klíč nevytažený. Ihned pátral po zlatě,
a nenaleznuv ho, poslal ihned pro stolaře
a V prvním náValu hrubě mu jeho ne
šlechetné jednání předstíral. Leč stolař
pevně stál na svém, že ani klíč v zámku
almárky nezpozoroval, jelikož všetečně
se neohlížel, jsa prací svou dosti za
neprázněn. Tu však hrabě jistil, že
jenom kratičkou dobu před příchodem
jeho peníze do almárky vložil, tak že
mimo něho nikdo peníze odciziti nemohl.
Stolař hájil se klidně, nebot svědomí
jeho nic mu nevytýkalo, leč nemohl
přece tomu zabrániti , žet sluhy zámeckými
soudu byl odevzdán, když před tím celý
zámek na líc a rub byl 'přehledán,
ovšem bez úspěchu.
Nesnadnot lze pomysliti si jak vystoupil na kazatelnu a jednal o větě:
ustrašena byla manželka stolařoVa, O tom V díle druhém, při čemž událost,
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jakáž ku kázaní tomuto látku zavdala z kázaní potěchy, přece nicméně bol
potud připomenul, pokud pro veřejnost starý tím byl obnoven. Bylt to den,
a k lepšímupochopem' se hodila. Před jejž v loni v radosti požila s manželem
nášelt ono kratičké kázaní stolařčino drahým a milým, který nyní ovšem
o díle druhém s takým zápalem, a líčil nevinně strádal ve vězení. Svečeřívalot
druhý díl -— soud — s takým ohněm, se už, kdy rozšafná stolařka 'v kruhu
že všickni na nejvýš byli dojati, a každý dítek klečela na zemi, a vroucně za
se domníval, žet dnes Duch sv. jeden manžela a otce nevinně trpícího k nebesům
z ohnivých jazykův mladistvému kazateli vysýlala modlitby, když tu pojednou
uštědřil. Po kázaní nemluvily děvčata na prahu obydlí se objevil mladistvý
kterak ta neb ona byla oblečena, jaké nám už známý kazatel, kterýž—torodinu
měla fábory, stařenky a ženy nevykládaly onu ubohou často navštěvoval a pokud
cestou snář, mužové a mladíci zapom'enuli možno těšil i podporoval. Ještě děkovala
na chutné a laciné víno, ano ita mládež manželka ztrápená knězi za útěchu jí
nebyla “dnes tak skotačivá, vždyt hlavou skytanou, když tu pojednou zvoncem
schlípenou ubírala se k domovu, a což u dveří domovních někdo silně a ne
nejdivnějšího -——Mikšův Jeník vedl se dočkavě zazvonil. Stolařka ihned kvapila
s—Kolářovým Toníkem za ruku. Jenom
k oknu a hlasem napolo radostným a
dva manželé nedávno oddaní, tak ne napolo truchlivým zvolala: „pan hraběl“
jistým krokem ubírali se z chrámu _Páně, Šlat mu zarmoucená otevřít a mezi tím
tak ubledlý a ustrašený byl obličej co marně hleděla ze sebe vypraviti
jejich, žet připomínal mimoděk výraz několik slov, by hosta tak vznešeného
zločince k smrti odsouzeného. Nebylot uvítala, začal hrabě velmi přívětivě sám
třeba velikého mudrování, a sem i tam mluviti, že dobré a radostné přináší
bylo slyšeti: Ajhle mladinká komorná! návěští. Vstoupiv do světnice pozdravil
Nikdy ještě nešla krokem tak nejistým předně přítomného kněze uctivě, jsa
z chrámu Páně. Muselat už“ pěknou nemálo z přítomnosti jeho obradován,
sumičku ve službě hraběcí si uspořiti. a podav každému dítěti vlídně a přívětivě
Vždyť bohatý a skvostný má nábytek, ruky, takto jal sc mluviti.: „Buďte dobré
dobře jsou živi, a přece všeobecně známo, mysli, dítky milé, kojímt se tou blahou
že nový pan manžel ani krejcara jmění nadějí, žet v krátké době s otcem zase
neměl, a jenom opisovánim bídně ' se se shledáte, jestit nevinen, jestit celá
živil. Není snad přepych a nadbytek ona záhadná událost osvětlena a já
tento a nynější nenadálý zármutek a nechtěl jsem odepříti sobě té radosti,
strach ve spojení s onou krádeží, k vůli bych sám celou záhadnou věc vám
vyložil a vysvětlil.“
níž ubohý stolař úpí v káznici?
Stolařka upřela ruce a zraky k ne—
I manželka stolařova byla při“kázaní '
přítomna, a jaký dojem na ni kázani besům volajíc: „O dobrotivý a spra—
učinilo, tohot lze se domysliti. Bylat vedlivý Bože! já už celou věc chápáni;
z počátku ovšem v nemalém rozpaku, druhý díl nepochybně probudil zlé svě
uslyševši letos kázaní, které v loni ona , domí a podává dítkám iným otce, mně
v zákristii měla, na novo z úst kazate pak manžela. Kdy pak se s ním milósti
lových, leč upokojila se, zpozorovavši hraběcí zase shledání ?“ „O kéž by. to bylo
blahodatný účinek, jejž slova kazatelova ještě dnes!“ volalo nejmladší děvčátko,
měla, kterýž na tváři i zraku posluchačův „abychom tatínkovi dnesna jeho svátek
mnoho dobrého mohli přátl“ „Ano, ano,
bylo zřejmě znáti.
,
Ač nemalé čerpala na den onen dnes,“ volaly -ostatní dítky jedněmi ústy;
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„o jak se těšíme na dobrého tatíčka;
všickni ho chytneme kolem krku a ne
pustíme ho už nikdy více z domu.“
V tom okamžení otevřel hrabě dvéře,
při čemž stolařka s výkřikem pádila do
náručí mileného manžela, kolem něhož
dítky ze všech stran hopkovaly, jej
líbaly a objímaly bez ustání. Hrabě
utíral si slzy, hojně po lících mu
kanoucí, a pozíraje dlouho k nebesům,
kterážto těmto blaženým lidem zdála se
býti otevřena, pravil: „Teď jest už čas,
abych přání vaše vyplnil, kteréž zajisté
všickni máte, abych totiž vysvětlil vám
celou záhadnou událost, kterážto byla
'příčinou, žet otec váš jest z vězení pro
puštěn, a to tím více, jelikož ani on
zevrubně příčiny náhlého osvobození
nezná. Poslyštež co budu vám nyní
čisti.“
Při těch slovech rozevřel hrabě list
a četl jak následuje:
Přetěžká tíží mne vina, kterážto
mnohem stala se těžší a nesnesitelnější
od oné doby, kdy o slavnosti letnic náš
velebný pán o druhém díle života lid
ského, o soudu a věčnosti kázal, nebot
každé slovo jeho co přeostrý a ohnivý
šíp bodalo a pálilo v nitru mém, tak že
jsem se domýšlela, že celé kázaní mne
jenom se týká, a na žádného z poslu
chačův přečetných lépe se nehodí nežli
na mne. Umysl, jakýž v nitru mém
dozrál, byl nezvratný, nevinný stolař musí
zase býti propuštěn z vězení. Uteklat
jsem i s manželem a píšu tyto řádky,
byt také rukou třesoucí, přece nicméně
s jakýmsi vnitrným klidem. Vimt' dobře,
žet svým vyznáním vaší hraběcí milosti
nemalé připravím nesnáze,jelikož tvrzením _
a výpovědí vaší milosti muselo se míti
za to, žet nikdo jiný kromě ubohého
stolaře nemohl: oné krádeže se dopustiti,
kterýžto také z té příčiny z kruhu rodin
ného byl vyrván a o čest—adobréjméno
připraven. Leč vaše hraběcí milost i

vinnost potlačena opět práva svého nabude.
Nad to musel by každý jiný tak jednat
a mluvit jako vaše milost, vždyt peklo
samo přespříliš mně přálo, že mohla jsem
úmysl hanebný a pekelný s rychlostí
nadobyčejnou vykonati. Vidělat jsem
totiž, když posel vaší hraběcí milosti tři

závitky dukátův doručil, kteréž ihned
do oné osudné komnaty byly uloženy.
Postranními dveřmi, které zůstaly po
otevřeny zpozorovala jsem, žet klíček
zůstal v almarce. Sotva že vaše
milost ze dveří vyšla, byla jsem už také
i já u almárky, a popadši všecky tři
závitky s rychlostí ďábelskou opět po
stranními dveřmi jsem zmizela.. A tak
v malém okamžiku byla jsem zlodějkou,
připravivši zároveň nevinnou rodinu
o štěstí a blaho rodinné. Při prohleda
vání nemohlo ovšem nic býti u mne
nalezeno, neboť jsem ihned peníze za
hrabala do zahrady a u večer nynějšímu
muži svému je doručila, kterýžto také
ihned vše potřebné ku sňatku chystal,
což nikomu ovšem nemohlo býti nápadno,
neboť jak známo vaší milosti ušetřila
jsem si značnou částku ze svého služ
ného, a nad to před dobou nedávnou
zdědila jsem po kmotřence 1000 zlatých.
Odesýlámt s listem zároveň i ony ne—
šťastné peníze. Mohut vaši milost ubez

pečiti, že jsem jich ani ještě nepřepočítala;
jsout právě tak vráceny jak jsem je
z almárky vzala; nebot ač jsem někdy
některý dukát chtěla vzíti, nemohla jsem,
nebot cítila jsem v rukou takový žár,
jakoby plamen pekelný na ruce mé

hořel, a tak dálo se i mému manželi.
Mámet nyní ovšem málo, leč volíme oba
raději až do krve se dříti, než abychom
výčitkami, kteréž nejednou až k zoufalství "
nás doháněly, měli býti déle mučeni.
Nářadí moje,_)ežjsem po sobě zůstavila,
budiž majetkem stolařovým, aby aspoň
poněkud poznal, že křivdu mu učiněnou
alespoň částečně chci nahraditi. Vimt že
z toho nemálo bude se radovati, že ne— to malou náhradou za utrpěné žalosti;
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Leč hrabě stál na svém, doloživ
leč při sám Bůh vynasnažím se všemožně,
abych i dále, jak jenom něco vydělám ' zároveň, žet nepříjmuti oné sumy by jej
a zaspořím i na dále pevnou a upřímnou : bolelo. Ted' chopila se stolařka slova a
vůli dala na jevo.
vyslovyvši vřelé díky doložila: „V pravdě
Tou dobou, kdy vaše milost psaní Duch sv.' jest doposud ten, jak Pán
toto čísti bude, jsem už na lodi. Kéž pravil, Utěšitel ; jestiť Utěšitelem, kterýžto
mně, _nejzvrhlejší svého pohlaví Bůh jedním slovem ospalé probouzí, nestálé
laskavý a milosrdný neodepře své ochrany, posiluje a zarmoucené potěšuje. Laskavý
bych za 'vinu velikou mohla dosti učiniti.. Bůh vložil ve slova kazatelova takou
Zároveň pak prosím na kolenou za od moc a sílu, kteroužto zprvu byla jsem
puštění jak vaši hraběcí milost, taktéž zastrašena, později potěšena, sílu, která
i celou rodinu stolařovu, jížto velmi jsem v _útrapách mne i muže mého sílila,
ublížila, a připojuji zároveň i tu prosbu, kteráž viníky k lítosti pohnula, otce
by vaše hraběcí milost na základě tohoto z vězení do kruhu rodinného uvedla a
'mého vyznání ubohému a nevinému hraběte dobrodincem ubohé rodiny uči
stolaři zase z vězení na svobodu do nila. Ano tot vše způsobila ona nepatrná
pomohla.“
na pohled slova: o tom v díle druhém.“
Po tom hrabě umlkl a sahnuv do
Kněz pak ve hlubokém pohnutí ještě
'kapsy, vyňal ony tři závitky, kteréž připojil: „Stařenko milá, zajisté že pa
příčinou byly neštěstí ubohého stolaře, matujctese ještěna slova, jež jsem v loni
po'dalmu je s těmito slovy: „Jelikož jsem o letnicích vám řekl: Snad dopustí Bůh
výpovědí svou, ač nerad, byl příčinou na vás trpkou zkoušku, k čemuž silnbu
veliké vaší nehody,.cítím se povinován, popřává vám už předkem oporu, kteréž
něčím aspoň nehodu“onu zmírniti. Právě pak velmi bude vám zapotřebí. Kde věc
tyto peníze, kteréž .byly příčinou Oné tak neobyčejná se děje, tut zajisté i něco
nehody, kéž i nějaké aspoň radosti a neobyčejného bude následovati. Hle to
slasti vám opatří. Nad to vás snažně vše se vyplnilo a my nejednu máme
žádám, byste veškeru stolařskou práci příčinu, bychom Bohu vroucné vzdali
v mém nově vystavěném zámku převzal; díky, žet onu trpkou zkoušku tak laskavě
a nad to tyto cenné papíry uložím na a slastně zakončil, když dříve už způ
úroky pro vaši rodinu, by úroky ony sobem zázračným k ní byl připravit“
Po několika letech dostal stolař
blahou byly upomínkou na nehody do.
posud přetrpené.“
psaní z Ameriky, v němžto bylo 12 to
„O totě převelmi mnoho dobrodiní, larův—se slovy: Totot má první úspora,
vaše hraběcí 1nilosti“, odvětil stolař. na níž nejedna krůpěje potu a nejedna.
„Vždyť po právu mohla rodina má býti krůpěj prací okrvavených rukou lpí.
z hraběcího bytu vyhnána. Leč vaše Nejsem v poměrech šťastných, leč pře
milost tak nejednala. Vaše milost opro pevný učinila jsem slib, že první úsporu
stila mne z vězení zavedši mne do kruhu pošlu rodině, kterážto pro mne velmi
m-ilené rodiny, když předem na příchod mnoho strádala a trpěla. Ostatně mohu
můj byla připravena, a prokázáno mně, už nyní mnohem klidněji a spokojeněji
bych teprve později mezi své vkročil, a přemýšleti: O tom v díle druhém,.
nad to poskytnuta mně vaší milostí vý
F. K. podle „Chilianea.“
nosná práce, jakž mohl bych tedy nad
to ještě tolik peněz přijmouti?“
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Ěoslys, o synu, prlkazam Místra'
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a nachyl ucho svého srdce a
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přijmiž ochotně napomenutí la
skavého Otcea splnižje skutkem.
(Úvod řehole sv. Bern.)
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21. Chcete se něčemu naučiti, co
nenaleznete ve vašich knihách se vším

-.

\

“=\—

333-

namahaním? Poslechněte eo vypravuje
jeden sprostý pastýř:
„Nevím, kdo mi jednou řekl: Jone,
jsi ty velmi chudým? + Jsem. ——
Kdybys onemocněl, byl bys s tvou

ženou a tvými dítkami bez výživy?
---—Ano. — A eitil jsem se nepokoj

ným po ten celý den. Večer při „Anděl
Páně“ přišly mi moudřejší myšlenky a
řekl jsem k sobě: Jene ty jsi nyní
třicet a několik roků již zde' na zemi;
nikdy jsi ničehož neměl, a předce žiješ;
nalezl-jsi ještě každý den potravu a
každou noc odpočinek. Co se trápení

,...—

tyče, Bůh ti nikdy „neposlal více, nežli
jsi snésti mohl; ohledem pomoci to nej
potřebnější nikdy ti nescházelo. Kdo ti
to všechno dal?
Bůh to byl.
Jene, nebuď déle “nevděčnýma zapuď
svůj ncpokoj; nebo co tě může přivést
na myšlenku, že, když se sestaráš, když
více potřeb míti budeš, ta ruka, z které
jsi již tolik obdržel-, se před tebou
zavře?

,Pomodlil jsem se a bylo po ne
pokoji.

_

22. Naše zaměstnání jest především
dílo rozscvačc a my ncplnímc svou
povinnost, necháme-li jednu duši jíti
mimo, anižbychom -jí podali dobrou
myšlenku, spůsobili v. ni nábožný dojem.
„Není více. zničujícího slova jako:
„Nejsem k žádnému užitku.“ Na štěstí
můžeme vždy užitečnými býti: slovo

nábožné, čin dobrotivosti — chovaní
skromné

_——
laskavý pohled — jest tolik

zrnek, které “můžeme každou vteřinu
rozseti a které vždy ovoce přinesou.
Štastní lidé, kteří mají mnoho duší
kolem sebe . . . Jsou bohatí . . . mohou
mnoho rozsívati.

23. Malo postavení přináší sebou
tolik nepříjemností jako postavení matky
a hospodyně. Často se stane, že když
píšou psaní neb dělají oučty, dcsctkráte
bývají vyrušeny. Jaké dokonalosti, jaké
moci nad sebou jest jim třeba, těmto
na zdání nepatrným protivnostem čeliti
_svždy stejnou přívětivostí, a nikdy ne
ukázati netrpělivost.
Přetrhnout p “acibez značného zmatku
_— odpovědíti s úsměvem na rtech -—
bez netrpělivosti vyslechnouti konec dlou
hého vypravování -— pak zase pokojně
_ své práce se chopiti, kde jsme přestali
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— to jest známka duše, která se V své
moci má a která Bohu píináleží. Kolik
"dobrého působí takové duše kolem sebe

bývají prostě zamítnuty. „ó, takové
hodiny jsou trpkó! a sice tím více,
protože nevíme žádné příčiny.“

'ale jak pořídku jest jich!

Bud' srdnata a trpěliva, ubohá duše
24. Jsou časy, ve kterých celý svět,. opuštěná! Jest to brázda kterou Bůh
v němžto žíti jindy šťastni jsme, se orá, aby do našeho srdce zasel milosti!

obracuj'e

proti nám. Naše záměry

se zneuznávají; slova překrucují — po
zorujeme zlovolný úsměv; neb slyšíme
na polo slovo zlé, které nás nechá tušiti

Zřídka se stává, že tato utrpení
trpělivě _snešcnanepřinášejí ke konci dne
spokojenost a mimořádnou radost.

nepřátelské smýšlení ——
naše horlivost se
chladně přijímá — nabízíme-li naše služby,

Jost to semeno „Bohem seté, které
klíčí a květe . . .

Ave Maria

3

qFÉĚMSW máj! Už Slunko zaso směvnou :

Krásný

máj!

Vše

rouchem novým

odívá se,
!
i libou vůni dýše pole, luh i háj,
' vesmír skví se rájem v nevídané kráse,
: srdce mladnc, plesá, vždyt je zase máj.
Ruka zbožná z květů oltář staví,
řečištěm se vody ladně vinou,
ptactva písně v jeden chorál plynou, ' a duch znícen Matku Boží slaví,
Její na oslavu
a kraj světa celý,
všechno pěje slávu:
pěje ze sna bdělý:
Ave Maria!
Ave Maria !
'

ŠÉF
tváří
„ih v život jarý budi spící přírodu,
sněžný příkrov zmizel jasnou jeho září,
volně dýše země v novém obrodu;

|
|

&

Koule Slunečná již za hory se kloní,
modravý se blankyt s rudou snoubí září,
zašlý den už noci peruť temná cloní,
svíce zdobně planou svatém na oltáři;
zvony hlásné ku modlitbě znějí,
zbožné davy ve chrám Páně spějí
š. _ave svatostanu
„€:-„&.chválí nebes Pan

/ ;

,

'.

:;

ve Maria.
1'

,

v

'

„

Děy'ečkamsluzebnym.

'

VII. psaní.

* Drahá a milá Notburgo!

i ladostí chápu se opět péra, abych
tobě něco napsala o ctnosti, kteráž
' každému člověku jest velmi potřebnou, obzvláště ale tobě jakožto
dě'večce služebně a () necnosti,__kteráž

Tato ctnost i' nectnošt dobře tobě
! známa jest již od dětinství, a já pevně
se důvěřuji, že jsi pravdu vždy milo
i
; vávala a lži všeliké a neupřímnosti se
3 vystříhávala.
Věru ničeho se není takřka více

%

velmi je škodnou: o pravdě, 0 lži a ne- i bati,jako zdánlivé nepatrné nectnosti „lži
a neupřímnosti.“
upřímnosti.
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Kdo jedenkráte lži uvykne, stíží jí
odvykne.

.

druhému věřiti nemohli? Srdce citlivé a
ušlechtilé lží se zneuctívá. Kdež se
jedná, lží opovrhnouti, jest pýcha na
místě pravém. Pýcha, která každou lží
opovrhuje a za ni se stydí, jest pýchou
dovolenou.

Lež jest prvním krokem k záhubě.
Ěabel jako lhář podvedl první rodiče
v ráji a jako lhář ustavičně svědomí
naše znepokojuje; — jako lhář svůdce
k čistotě a nevinnosti se přibližuje.
Štít se každé lži, opovrhuj každou
Zloději a V'ažedníci jsou i lháři. Lež, neupřímností. Vystříhej se i žertovné
vlastně (s neposlušnosti) jesti původem lži, neb ovšem není to čestně tímtozpů—
a počátkem hříchů všech; neb hříchu sobem sobě aneb jiným veselku připra
třeba se štítiti světla a oka lidského, on vovati. Lhávala-li jsi, () tu prpsím tě,
sám se zakrývati a skrývati musí, k čemuž odvykuj sobě všemožně lhaní. Upěnlivě
lež neupřímnost, faleš, podvod atd. na tebe prosím, když v něčem pochybíš,
pomáhati musí.
upřímně a otevřeně se omlouvej, uzncj
Budiž vždy srdce .přeupřímného, poklesek svůj a neustrkuj jej na jiné
abys každému, jak říkávame, do očí aniž jiných nepodezřívej.
hleděti mohla; at nikdy srdce tvé nic
Jsme ovšem všichni chybující, a
neposkvrp-ř, at nikdy není tobě třeba
dolů hleděti před okem tebe pozurujícím.
Praví přísloví: „Kdo lže, ten i krade“

Kdybychom tak mnohého k smrti od;
souzeného se žeptati mohli, .eňž-počátkem
bylo jeho zahuby duševní, odpověděl by
nám zajisté, že lež a neupřímnost, kteréž
se již v Ádětinství“svém dopeuštěl;';kclyž

snadno se nám něco nemilého přihodí.
Jen _vždy se přiznej z upřímna
srdce: „Ja jsem to anebo ono učinila,
je mi toho líto, že se to tak stalo, dám
pozor, aby se to víckrate nestalo.“ Slova
taka zajisté hospodyni spravedlivou smíří
a jí upokojí. A když snad s tebou se
vyvadí, že škoda velika se stala, strp

rodič: a učitele své obelhával; od"doby káru a trest a nikdy toho nelituj, že jsi
té poznenáhla do větší a větší bídy se přiznala a p'avdu mluvila, že jsi byla
duševní upadaval.
uprnnnou.
Jiné přísloví, kteréž rovněž pravdive,
Jsi-li při dětech, dáváš-li na ně
dí: „Kdo jedenkrate selže, tomu se pozor, vštěpuj jim hluboko do srdeěka
víckrát, i když pravdu mluví, nevěří.“ útlého, co.jsem tobě dnes rozpověděla, a
Lhař sám sebe 0 všelikou důvěru
zároveň pokárej každou i sebe menší
a viru připravuje a každému se zoškli jejich neupřímnost, vše zlé ale, k čemuž
_vuje. Lháti jest věru sproste a mezi upřímně se děti přiznají, milerada odpust,
lidmi poněkud vzdělanými »nemělo by právě proto, že jsou upřímnými.
ani možno býti selhati. Cela lidská,
Žij blaze s Bohem!
společnost—,veškeré společné jednaní ma
Tvá upřímná kmotra.
základ svůj v obapolné důvěře; kam
bychom se' podělí , kdybychom jeden

Sv. „Antonin Paduánský,

Josefa

patron ztracených věci.

sv. Antonín v také záležitosti nadarmo
&$) obyčejem, že když někdo něco vzýván, pročež přemnozí s tím 'větší
* ztratí, sv. Antonína Paduanského
důvěrou v podobných případnostech
vzývá, aby na přímluvu jeho ztracenou l k němu sb utíkají. Otec sv. Antonína
věc opět naleznul. A v_pravdě nebývá, | měl v Lissaboně pod svým dozorem

esti v_mnohých krajinach zvykem
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jistou pokladnici; i bylo mu jedenkráte
účty skládati a tu k nemalému svému
uleknutí'shledal, že kvitancí veškerá-še
.
.
.
“> '
mu ztratila; bez mch nemohl což vydáno
potvrditi ; i mohl tudíž z podvodu se
obviňovati. Sv. Antonín byl tenkráte
v Italii; náhle však pí'esazon byl_do
Portůgal, a tu, když již byla noůgqe

Všeliké hledání a doptávání- se bylo
marno. I začal vzýv'a'ti sv. Antonína a
slíbil zároveň, že, když vyslyšán bude,
událost'tuto v jednom ze. svých spisů
uveiejní. Z nenadání k němu píistoupil
člověk neznámý a udal mn místo, kdež
svůj rukopis bez pomšeniřnašel. Dle
slibu učiněného vse do p o'bna zaznačil

největší, objevil se před soudci a před:— a na památku zanechal.-—

ložil veškerá kvitance a otec svého takto
zachránil.
Podivuhodnější jest následující
událost: Když byl sv. Antonín V klášteře
Montpellierském, uprchnul novic z klá—
štera a vzal žaltář sv. Antonína, do
kteréhož sobě světec lecjaké poznámky
zaznačoval a kteréhož žaltáře používal
při vyučování svých bratrů. I zarmoutil
se světec nad dvojím tímto neštěstím
a dal se do vroucného modlení. Najednou
uprchlému hroznými rozmanitými zjevy
veliký strach nahnán, takže se ihned
nazpátek s knihou vrátil a k nohóum
sv. Antonína se vrhnul. —

Ambrosius Katharinus, věhlasný
bohoslovec a biskup, ztratil jda po cestě
do tiskárny rukopis jednoho díla svého.

Když Karel II., král anglický,
u vyhnanství v Kolíně prodléval, ukra
deny mu byly veškeré peníze. Ačkoliv
byl protestantem, obrátil se pi'edce na
Frantíškány s prosbou, aby Vzývali za
něho sv. Antonína. Důvěra jeho nebyla
sklamána. Již na druhý den peníze se
našly. Vše jak se událo sepsáno, od
krále potvrzeno a podepsáno a klášteru
na památku'

dáno.

—-—

Dle těchto a mnoho jiných událostí
veliká jest důvěra ku sv. Antonínu ne
toliko u lidu prostého ale i vznešenějšího.
Mnoho, nmoho jiných událostí dalo by
se vypravovati, kteréž skvěle svědectví
vydávají, že mocným orodovníkem a
spomocníkem jo'st sv. Antonín Paduánský.

'

Vzhůru na posvátný Hostýn!
Irávě tím časem, kdy Francie na bolestných ranáeh, jenž ji vnitíní nepokoje
“a těžké vpády neprátel spůsobily, krvácela, vracel se jistý nábožný kněz
z dijonské diecese jménem Choearne z Lour,du tu nesa s sebou myšlenku, že
by to zajisté prospělo nešťastné zemi, kdyby veškeien lid francouzský nějak
osvědčil láskua důvěru k Matičce Boži.
Již se té myšlénky- nestřásl -— a sotva dále svůj úmysl. sdělil, utvořil se
ihned sbor více než sto paní, který položil 'si za účel, vybídnouti celé Franzouzko
k pouti do svatého Lourdu. Pouť se vykonala rok na to 6. října ve vigilii Matky
růžencové, jíž se zúčastnilo přes 100.000 poutníků, majících sebou přes 2000 kněží.
A od té doby národ francouzský zase několikráte proslavil se horlivosti
svou, že skvělé podal důkazy neoblomně důvěry k Marii nebes královně a zakusil
její pomocí. —
Bratří katolíci!

I naše vlast může ode dávna honositi se slavným Lourdem — jest to náš
Hostýn! Zde to místo, kde -Máti divy tvoří. Zde ta památka, na níž Morava
s hrdostí a s chlobou jediná ukazovati a pohlížetí může — památka naše nej
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drahocennější a nejproslavenější V dějinách křestanstva. Kdo by chtěl býti vlastencem,
kdo cíi'kvcsyi'ieln se zvati a neznal by Hostýn, neznal dějiny jeho, nebo by ne
věděl, čím každý Moravan l—lostýnujest zavazan? Nemůžeme-li jinak osvědčiti se
Hostýnu _. tak put-ujme tam často a osobně přednášejme "Marii naše žádosti, o
nichž říci můžeme, že se jich ráda z lásky k nam ujme.

Jednota katolicko-politické farnosti Polešovské usneslase
v dorozumění s celou farností zaříditi ještě letos a sice 8. září v den narození
Panny Marie společnou votivní pouť na svatý Hostýn a přeje si, aby v ní celé
Slovácko a pokud možná i jiné farnosti zastoupeny byly.
Žádá-me preto zejména velebné duchovenstvo, by nás v tom laskavě pod
porovalo a zavčas s kazatelny farníky své na naši pout a účel její upozornilo.
Mnoho jest těch příčin, pro které k Marii se utíkati máme. Vlastní a
cizí hříchy, mnohé pokuty za ně, jež nás stíhají v nehodách a pohromách častých,
nutí nás zajisté všech, abychom k milostnému trůnu Matky Boží zraky naše
obraceli. Maria má nas vybaviti z hněvu Božího a nám vyjednati na hoře u
svého syna pokoj, mír a lásku, bychom zde na zemi v rodinném svazku bez vše
likého rozdrobení Bohu a vlasti sloužiti mohli. Tot hlavný zřetel, za kterým dá-li
Bůh pout naši kona-ti chceme a doufáme, že náš vytknutý účel všestranně se
zdarem se potká.
_
„Za nami pojďte všichni, kdo tak smýšlí, za námi před stolec Mateře
Boží. Jaroslav.“
'
Průvod poutnický vyjde z farního chrámu Polešovského v šobotu 6. září
v poledne o 1. hodině a přibírati bude poutníky z cizích farností ve Starém Městě,
Huštěnovicíeh, Napajedlích (zde nocleh a v neděli ráno o 5. hodině mše sv.)
v. Otrokovicídi a všech osadách, až po Holešov, kde bude odpočinek do dvou
hodin s poledne a soustřednění dosavadních poutníků. Z Holešova vyjde průvod
po požehnání a povede se přímo do bystřického chrámu, kde bude po ofěře uvítací
kazaní a pak požehnání. Po té se bude zpovídati do neurčité doby. Časně z rana
v pondělí vyjde průvodz Bystřice na Hostýn, kde budou v obyčejném způsobu
služby Boží. O 2. hodině s póledne bude kazaní na rozloučenou, pak pozehnani
a naznačen směr zpáteční cesty.
Z kterých farností toho dne by tam třeba také se svým duchovním puto
valy a pobožnosti naší po případě účastniti se chtěly, račtež to před časem níže
psanému jednateli laskavě k vůli opatření dalšího zařízení oznámiti.

Frant. Koželuha,

kněz a jednatel kat. polit. jednoty v Polešovicich.

Křest touhy. Pan J. R.. Porter
v Ukiah City, v Kaliforniiv Americe piše
nejd. p. biskupu O'Conellovi, že dne
18. února minulého roku zemřelo mu
dčvčatko sedmileté Emma Dixie Porter,
které jen od kněze katolického pokřtěno
býti chtělo. Jelikož však on a paní jeho,
zaslepeni jsouce naukami rotcstantskými,
k tomu přivoliti nechtě i, ale kazatele
methodistického povolali, aby děvčátko
pokřtil, čemuž ono však se opřelo,
zemřelo nepokřtěno, majíc však největší

| touhu po křtu, konaném knězem kato
' liekým. Muž onen vypravuje, že byl
“inovokřtěncem a manželka jeho metho
í;distkou, oba plni zaště proti cirkvi kato
lické. Dítko jejich však poklonilo se
; vždy, vidělo-li jíti kolem kněze, a když
3je rodiče proto kárali, odpovídalo: „Otěe,
jsou to lidé dobří.“ Také často pozoroval,
že poznamená-vala se dcera jeho křížem
sv., z čehož prý velice býval rozhořčen.
A přece nechodilo dítě nikdy do škol
katolických, neobcovalo s katolíky—a
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muselo od pátého roku navštěvovati
nedělní školu methodistů. Onemocnělo
7. února a zemřelo 8. Den před smrtí
pravila: „Otče, chci býti pokřtěna“ Co 
jsme mluvili, vešel k nam důst. Hydcn,
kazatel methodistický, a ja řekl: „Dobře,
jest zde »bratr Hyden, ten tě pokřtí“
_Ale ona odpověděla: „Nikoliv, otče.“
Kazatel přistoupil k jejímu loži, do—
mlouval jí, ale marně. Nechtěla býti od
něho pokřtěna odpírajic slovy: „Jediný
jest pouze křest a ten chci řijati jen
z rukou kněze.“ Na to pravila matka:
„Dixie, dej se pokřtíti od bratra Hydena.
Vždyť kněze tu není a přijde-li, může tě
po druhé pokřtíti.“ „Nikoli, matinko,“
vccc dceruška, „dostačí býti jednou po
křtěnu.“ Když ji pak matka—přimlouvala,
že může zemříti dříve, než kněz dojde,
odpověděla. Pak bude také dobře, nebot
důvěřuji se ve víru svou.“ V posledních
okamžicích musely jí rodiče slíbiti, že
_I).
„oC//

J

s ní navštíví chram katolický, ačli se
uzdraví. Na konec políbila ještě otce a
matku a pravila: „Otče neplač, nebot
až milý Ježíšek přijde sbírat svých
drahokamů, budu zařící perlou v koruně
Vykupitelově.“ Žila a zemřela jako
katolička, a přece nebyla cvičena v ná
boženství katolickém,'neobcovala s ka
tolíky, ba naopak překaženo jí v tom
všemožně. Když zemřela, nevymizela
památka její a života jejího z mysli ro
dičů zarmoucených; koupili" si knihy,
čítali v nich pilně a brzo byli pevně
přesvědčeni o pravdivosti víry katolické.
Navštěvovali též chram katolický a brzo
přijati jsou otec, matka i dvě dítky do
lůna církve dů'st. p. Sheridanem. Muž
onen na konci svého psaní k nejd. p.
ujišťuje,
že rád
abiskupovi
ústrky světa,
církve
všaksnáší
co posměch
en více
si váží a více ji miluje.

Milodary B. Srdce Páně

š \

čili

*

účel devítidenní pobožnosti k nejsv. Srdci P.

Weliké
jsounejsv.
milosti,
kterých
PánVJ ežíš
ctitelům
© Svého
Srdce
uděluje.
každé
nouzi

a nehodě at duchovní at tělesné dostává se
jim od toho nejsv. Srdce hojné útěchy a
pomoci. V něm nalézáme zbraň proti
d hříchu a pokušení, v útrapách a nemocech
' Jestli
sladkého
i uzdravení.
kdo potěšení,
zarmoucenpomoci
a znepokojován
pro
své hříchy, Božské Srdce naplní ho živou
důvěrou v—nejvyšší milosrdenství Boží a
vniterným pokojem. Hříšníci ze zvyku a
jiní velcí hříšníci srdečně uctívajíce nejsv.
Srdce nabývají tolik mravní-síly, odhodla
) nosti a vytrvalosti, že nejen před hříchem
a opětným padem _do dřívějších hříchů
'
sc zla-chovají, ale vždy více v dobrých
skutcích a ctnostech prospívají. Lidé' ve světě žijící dosahují dostatečné pomocí,
které ku vykonávání povinností svého stavu, at jest to stav kterýkoli, potřebují.
Na pobožnosti k nejsv. Srdci vrací se do rodin, do manželstev, ano do celých obcí
blahý mír a pokoj se steronasobným požehnáním. Kdo chce i k nejvyššímu stupni
ctnosti a křesťanské dokonalosti se povznésti, dovede to v krátkém času vroucí
pobožnosti k nejsv. Srdci Pana Ježíše. Zvláštním ak stavům, jako kněžskému,
řeholnímu a jiným, opět zvláštní milosti Pán Ježíš s íbil na ty pobožnosti. Ano,
i ten nezůstává, bez odměny, kdo v domě, ve světnici chova obrazy nejsv. Srdce.
Náplň pak všech darů a milOstí poskytuje se těm, již pobožnost tu i mezi jinými
ještě rozšiřují.

'

' .

Z rozličných pobožnosti za dosažení duchovních neb tělesných darů zvláště
odporučeny bývaji novenny čili devítidenní pobožnosti k nejsv. Srdci Páně. Co se
0
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týká duchovních milostí, vždy a v každé záležitosti můžeme jistoj-isti býti, že
vykonávajíce důvěrně devítidenní pobožnosti k nejsv. Srdci, at za sebe, at za
jiné, vyslyšení a od Pána Ježíše žádanými dary pro svou duši a pro život věčný
obdařeni budeme. Utíkáme-li se k Božskému Srdci o pomoc v časných záležitostech,
jako v nemoci, neštěstí, nouzi, nedostatku a pod., býváme vždy vyslyšení, pokud
takové časné dobro, jež žádáme, nám spolu i pro spasení naší duše prospěšno a
užitečno jest. Žádáme-li novennami patřičně vykonanýmí na Božském Srdci časné
věci a nebýváme-h vyslyšení, jest to znamením, že časné ty věci ro naši duši
nejsou užitečny, ba zrovna i škodlivy, že bychom bud' nebeského b ahoslavenství
nedosáhli, aneb aspoň ne .tolik radostí věčných, jako v případu nevyslyšení prosby
naší bychom dosáhli.

-

'

Avšak i tehdá, kdy bychom i žádaného časného dobra nedosáhli, nepropustí
nás Božské Srdce Páně bez daru. Již to jest velikou útěchou pro nás, když
přesvědčení jsme nabyli o neprospěšnosti neb škodlivosti žádaného a neobdrženého
dobra, třebas bychom sami odepření toho úplně nenahlíželi; býváme pak mnohem
odeVZdanější do vůle Pána Ježíše, jenž vždy jen dobře s námi nakládá; k tomu
uděluje nám Božský Spasitel pro duši a spasení věčné neporovnatelně větších
milosti a darů, než žádaná časná věc do sebe má. A obohatiti duši svou dobrými
skutky, ctnostmi, zásluhami pro život věčný, zkrátka státi se v mravném životě
dokónalejším, jest hlavním a předním účelem devítidenních pobožnosti.
'
Konáme-li tedy novenny v jakékoli záležitosti a za jakýmkoli osobnim
účelem, mějme vždy bedlivý pozor na hlavní účel své pobožnosti k Bož. Srdci
Pána Ježíše, totiž abychom ve ctnostech stali se horlivější, abychom sebe na duši
posvlět-ilia zdokonalili. Něco za něco, nic za nic! Chceme-li, aby Pán Ježíš nám
zvláštní dar udělil, zvláštní pomoci nám poskytnul, čehož obyčejným spůsobem
nedosahujeme, musíme zajisté i nároky na zvláštní ten kromobyčejný dar míti.
Proto Jemu napřed nějaký dar, nějakou obět' přinésti musíme. Neodhodláme-li se
k tomu, zvláštní obětí z lásky k Božskému Spasiteli přinésti, jakým pak rávem
můžeme od Jeho nejsv. Srdce zvláštních milostí očekávati? „Dávejte a bu e vám
dáno,“ praví Pán ve sv. evangeliu (Luk. 6, 38.), „míru dobrou a natlačenou a
natřesenou, a osutou dají v lůno vaše; tou zajisté měrou, kterouž měřiti budete,
bude vám zase odměřeno.“ Zvláštní tedy milost poskytuje nám Bůh na zvláštní
jenom oběť naší. A zvláštní ta obět' u vykonávání novenny jest, varovati se
hříchů ne'en smrtelných, ale i všedních, vystříhati se i menších poklesků, vad a
nedokonařostí, povinnosti pak svého stavu plniti bedlivě, horlivě, tak dobře, jak
nejvíce možná
zajisté přemilý to dar Božskému Srdci!.Nejhlavnější pak užitek
z devítidenních pobožností' za účelem vlastního sebe zdokonalení konaných jest,
že Božské Srdce nás posvětí v hojné míře,"pravým ctnostem nás vyučí a zásluhy
naše pro věčnost rozmnoží. K tomu jako přídavkem obdaří nás často ještě i žá—
daným časným dobrem podle přislíbení ve sv. evangeliu: „Hledejte tedy
nejprvé království Božího a spravedlnosti jeho: a toto všecko bude vám přidám.“
(Mat. 6, 33.)

.
Na jednotlivém případě chceme vylíčiti, jak devítidenní obožnosti k Bož.
Srdci Pána Ježíše _s důvěrou a vytrvalostí činěné ku křesťanské okonalostí vedou,
jak Božské Srdce, ne—librzy, konečně předce žádostí naší vyhoví, v času pak,
kdy s vyslyšením našich proseb o časné dobro prodlévá, za to duši naší—hojných
milostí a útěch uděluje.
T. P. 'z'K. u'Hranic, děvčice teprv'i bolestí upoutána byla asi 11/2 roku-. Na
něco přes 14 roků stará., rozstonala se ? odzim r. 1876 učinila se jí ještě značná
o sv. Josefě r. 1876. Nemoc vždy ,*díra v hlavě, z níž teklo. Jsouc celá
větších nabývala rozměrů, až se z-ní ? oležena musela se chytati provazu nad
vyvinula, jak dle. všeho jsme posouditi ložem u raveného, aby aspoň poněkud
mohli, tak zvaná pakostnice,..chodící. Bo- se moha z 'lože pozdvihnouti. Jsme
losti a trhání cítila velmi veliké've všech nuceni vyznati, že převelíké její bolestí
ůdech těla, zvláště pak v prstech a v ma- =vypsati nelze, aniž ona sama vypověděti
sitých údeeh ji trhalo náramně. Na lůžko mohla, co a jak trpěla a snášela, Každý
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kde ji znal, velikou s ní měl soustrast
srdečně jí přeje uzdravení. Neboť již
jako školní dítě, pokud nám souditi
možná, byla nejnábožnější školačkou.
Rodičové užívali na začátku její
nemociještě nepatrné ovšemjen domácích
prostředků. Brzy však přivolali lékaře,
jenž kromě jiných léků i koupele na
řídil. Po 11/2 měsíci však se nemoc tak

nebezpečně zhoršila, že hodina smrti
děvčice již nedaleka se býti zdála, a
proto nemocná všemi Svátostmi umíra
jíeích zaopatřena byla. Děvčice však
neumřela, a bylo jí těžké bolesti dále
snášeti. Jelikož lékařské prostředky ne
prospívaly, užívali rodičové bez výsledku
toho, co kdo z lidí jim radil neb ten
který přírodnický hojič. My však od
kázali jsme je na jiné lékaře, a děvčici
na prostředky náboženské, což se i stalo.
Po celé leto 1876 léčil ji po celém okolí
vyhlášený doktor lékařství, jenž spů
sobem homeopatickým léčí. Průběh ne
moci byl, že děvčici někdy bylo hůře,
někdy že bolesti poněkud popustily,
v celku však nemoc zůstala stejnou.
Jak úzko děvčici bylo, když ani na
jaře nemohla spatřiti krásnou přírodu!
I zaplakala často, vidíc oknem_ jasnou
modrou oblohu. Po 4 měsících .na velké
její naléhání vynesli ji 23. července do
zahrady na čerstvý vzduch, radostí tu
slzela stísněnému srdci na úlevu, avšak
této útěchy nebylo jí často popřz'mo,
protože pro veliké bolesti, jež po celé
léto ji soužily, nebylo lze ji do zahrady
vynášcti.
e ani značnější úlevy v ne
moci se jí nedostávalo, a že ani výdat
nější. obsluhy, čemuž při selské do
mácnosti diviti se nelze, se jí poskytovati
nemohlo, zavezl ji otec do Oder sestrám
z III. řádu k ošetřováni, kde od dvou
znamenitých lékařů léčena i elektrována
byla, avšak též nadarmo. Proto ji otec
po nějakém čase přivezl opět "domů;
kde dřívějších léků užívala. Na to obrátili
se rodičové na jiného ještě homeopata —
bez výsledku, a proto v zimě povolávalí
k nemocné opět prvního lékaře — též
bez výsledku. Po novém roku 1877
byla děvčice celkem beze všeho lékař
ského ošetřování. Ač pomoci u lékařů
nemocná naše se nedomohla, přece dů
-.věry v uzdravení nepozbývala., tím
horlivěji prostředků náboženských po
celou nemoc se chápajíc.

Na začátku své nemoci utíkala se
naše děvčice k nejbl. Marii Panně.
Kázaní, které naposledy před onemoc—
něním slyšela, jednalo právě o mocné
ochraně a přímluvě sv. Josefa, což dobře
si pamatujíe vzývala v nemoci své i
sv. Josefa. Z úcty k nejbl. Panně a
panickému choti Její značné dostávalo
se jí útěchy. Když pak při nemoci delší
čas již trvající téměř žádné nebylo
naděje na uzdravení, byla jí úcta k nejsv.
Srdci Pána Ježíše odporuč-ena. Přijavši
nábožně sv. Svátosti začala sama devíti
denní pobožnost k Božskému Srdci vy
konávati, aby předešlého zdraví dosáhla.
Tutéž pobožnost konávala i matka její.
Kromě toho bylo od jiných nábožných
osob ještě 5 devítidenníeh pobožnosti
k nejsv. Srdci Páně vykonáno, aby
z těžké té nemoci děvčice naše vyzdravěla.
Děvčici pak samé na jedné novenně
nebylo dosti. Jednu ukončivši začala
druhou a třetí a čtvrtou a takto po celý
čas nemoci ustavičně novenny činívala
k Božskému Srdci, k pobožnostem těmto
každodenně ještě některou modlitbu neb
Litanii k nejbl: Marii Panně, zvláště
pak k její nepoškvrněnému Srdci, jakož
i k sv. Josefovi připojujíc. Ačkoli ve
liké byly její bolesti po celé dni i po
celé noci trvající, ačkoli .hned na své
pobožnosti vyslyšena nebyla a zdraví
svého záhy nedosáhla, předce nikdy ne
pozbývala důvěry v nejsv. Srdce Páně.
' V důvěře té zachovávala. a posilovala ji
myšlenka, že Božské Srdce žádného
ještě neopustilo, kdo_náležitým spůsobem

je cti a v úctě.této setrvá, a že Pán
Ježíš i úplně uzdravení na úctu k Jeho
nejsv. Srdci nemocným přislíbil, když
ozdravění zároveň i duši jejich pro—
spěšno jest. Za to však tím více při—

hlížela k hlavitému účelu, který novenny
k B. Srdci vykonávajíce vždy" na zřeteli
míti máme, totiž zdokonalení sebe čili
ctnostný život. Proto i naši nemocné
stala se dlouhá nemoc a novenny k B.
Srdci pravou školou křesťanských ctností,
mezi nimiž kromě důvěry jeji trpělivost,
odevzdanost do nejsv. vůle Boží a vděč
nost k B. Spasiteli vyniká; nejsv. Srdce
Pána Ježíše odměňovalo ji za to hojnou
„útěchou a vniterný'm mírem.
Kd ž V' pašijovém týdni a nejvíce
na Zelený čtvrtek 1877 hrozné bolesti
trpěla, nabývala velké vnitřní útěchy
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pomýšlením na Pána Ježíše, jak na hoře
Olivetské největší smrtelnou úzkost snáší
a krví se potí za všechny lidi i zani
hříšnou, proč že by ona měla nařikati,
že ona ovšem mnoho vodního potu vy
poti'la ze sebe, Srdce Páně však že
mnoho krůpějí krve ze sebe potem vy
nořilo. Když na lůžku sebou hnouti ne
mohla, těšila se s P. Ježíšem provazy
když se
V hlavě
jispoutaným,
peha o, těšila
trnovoua celém
korunoutělea
mukami P. Ježíše těžký kříž nesoucího
a rozjímala Jeho bolesti na kříži za její
a světa hříchy podstoupené. Velikou
žízeň trpíc po 5 týdnů těšila se P. Je
žíšem „žízním“ volajícím, a trpké léky,
kterými tělo časem více ještě seslabeno
bylo, odhodlaně požívala povzbuzena
příkladem P. Ježíše hořkého nápoje
okusivšího. I tvrdé lůžko stalo se jí
konečně příjemným vzpomínáním na
Pána na kříži pnícího. Protože často
nemohla čísti majíc i v očích značné
bolesti, brávala křížíček do ruky, a hřeby
v rukou a nohou Páně a kopí v Jeho
Srdci potěšily ji, když v rukou, nohou,
ano někdy i v srdci ji píchalo. Rozjí
máním o útrapách Páně časté se jí do
stávalo úlevy i v bolestech tělesných.

pochváleno, aby činil, což Jemu se líbí.
I sama sobě někdy přála, aby Bůh bo
lesti její rozmnožil, aby déle ještě trpěti
mohla. Jestli by však Bůh jí opětného
zdraví popřál, žádala si je proto, aby
potom nejsv. Srdce Páně a bl. Marie
Panny tím více ctíti, jím tím“větší radost
působiti mohla.
Ač mnoho vystála, předce i v ne
moci cítila v srdci se štastnu a potěšenu

a proto Bohu srdečně děkovala,

za

všechny milosti a za dosaženou trpěli
vost. Vděčně vyznává, že ji nelze ani
pověděti, jak mnoho trpělivosti Bůh udě—
luje těm, kteří se jeho vůli podrobují,
a že by sama bez pomoci Boží tolik
bolestných týdnů a měsíců ani prožití
nemohla. Děkovalat Bohu za to, že jí
dal touto nemocí příležitost, vycvičiti se
v ctnostech a pro život věčný zásluh si
získati. Děkovalat Bohu i za ty mnohé
bolesti a říkávala, že i bolesti mají své
radosti a k dobrému nás vedou, ačkoli
s druhé strany právě nyní v nemoci
teprv poznávala, jak velikým dobrem
zdraví jest a líto ji bývalo, když domácí
a své spolužákyně úplně zdravy viděla..
Nejvíce pak děkovala nejsv. Srdci Páně a
nejbl. Marii Panně za vnitřní pokoj a
' Příklad Páně vyučil ji trpělivosti
hojné útěchy, kterých v nemoci požívala,
v té míře, že nebyvši právě od někoho a v vznávala, že blaženým se může po
tázána, sama od sebe si ani nestěžovala, kládati, kdo ta dvě nejsv. Srdce nábožně
a jestli kdy za čas velká bolest stesky ctí. I radovala se sama z toho, že ji
při tak těžké a dlouhé nemoci popřáno
jiítosti
vynutila,
citemtrpělivosti
skroušenosti
opět khned
dřívější
se naa jest, zvláštními pobožnostmi ta dvě nejsv.
vrátila. Ríkávalat, že trpělivost jest nej Srdce ctíti, a ve svém srdci vždy hojně
lepší lék v nemoci. Na začátku nemoci potěšena byla, když k těm nejsv. Srdcím
měla to za nemožnou věc, že by člověk bolestný růženec sc modlila.
celý rok v bolestech ztráviti mohl, a ted
To však nemile nesla, že vidouc
ubohá sama na sobě již možnost toho jiné, do kostela choditi sama po celý rok
zkusiti .musela.
ani kázaní ani mši sv;slyšeti nemohla.
Avšak v duchu obcovala službám Božím,
Do vůle Boží úplně odevzdána
přálat sobě i umříti, nikoli aby déle se a V noci po celé týdně nemajíc spánku
trá iti nepotřebovala, nýbrž proto, že by vzývala nejsv. Svátost oltářní, jakoby
te v nejútlejším panenském věku zajisté v kostele klečcla, zač nejsv. Srdce Páně
štastněji život svůj dokonala, ano tou a nejbl. Marie Panny tím hojněji ji tě
žila i po smrti, jestli by později snad, šilo. Bolestně se jí dotýkalo, ana domácí
když bude zdráva, jako ctnostné děvče na postní kázaní odcházeti viděla, sama
nežila. Zádalat, tak dlouho jen žíti aneb pak s nimi jíti nemohla; za to však
tehdá umříti, pokud a kdy Bůh bude doma rozjímala o umučení Páně. Lékař
chtíti; dóufala i důvěrně, že.v případě na začátku nemoce ji těšil, že za tři
smrti Bůh jí nezavrhne, a vroucně Ho týdně na svátky velikonoční již bude
prosívala, aby ji do nebe přijal, aby moci jíti do kostela. Zatím však uplynul
pak Ho věčně a dokonale milovati mohla. celý rok a svátky velikonoční po druhé
Jestli by však "dlouho ještě trpěti měla, již slaveny byly, a naše děvčice pořád
i v tom budiž, tak říkávala, Jméno Páně ještě na lůžko bolestí upoutána jest ze
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vzkříšení Páně v kostele radovati se
nemohouc. Ráda by byla šla do kostela
k sv. zpovědi a k sv. přijímání, aby
nebeskému lékaři za dané milosti v ko
stele děkovati mohla. Že to však ne
možná bylo,- přijímala Ženicha. panen
ských duší častěji doma a citivala při
tom vždy nejen hojnou útěchu v srdci,
nýbrž Velebná Svátost oltářní popřála jí
též značné úlevy na bolestech tělesných.
Při všech bolestech a útrapách, aby

chomněcovíce o duševní její útěše

podotkli, bývalo jí radostí, mysliti a roz
jímati o Božském Srdci Páně, když celé
noci neměla spánku. Kdežto nemocným
obyčejně zdá se býti noc za zimního
času polovičnou věčnosti, plynuly jí ho
diny zimních nocí až )říliš rychle. Bylot
pro ni rozkošnou zá avou, s Božským
se baviti Srdcem, a zvýšily-li se bolesti,
tím více zatoužila po modlitbě. Sama
se tomu divila, jak velice těší Bůh své
utrápené ctitele. Přitužily-li bolesti ještě
více, že nevěděla kudy kam se svíjeti
a obraceti, vzdychala k B. Srdci Páně
a k neposkvrn. Srdci bl. Marie P., i
bývalo jí uvnitř, jakoby bolesti Pána
Ježíše a bl. Marie Panny i sv. mučen
niků viděla, a při takových myšlénkách
ucítila v srdci velkou spokojenost. —
Na 15. října v den- sv. Terezie, své
patronky, když osm měsíců již byla
nemocná, při svýchvelikých bolestech
poněkud pousnula, i stalo se před její
očimajakoby krásné, jasné světlo, chtěla
do světla pohlednouti, ale nemohla; tu
slyšela, jakoby jí někdo řekl: „to jest
nebe!“ I měla z toho velikou radost,
Bůh ji potěšil radostmi nebeskými. —
Za čtyry týdně na to, dne 13. listopadu,
po celou noc všude po těle ji velice
píchalo, i plakala pro bolesti, na to Jak
si pozdřímnula. Tu viděla jakoby bílé
kolo, a vůkol kola věnec z trní, které
v kole hluboko vryto bylo, odkud i krev
krápala. Tázala se tedy, co že to jest.
I dostala za odpověď, že jest to trnová
koruna a že tak hluboko do hlavy Kri
stovy vtlačena byla. Tot zajisté zname
nitá útěcha od Pána jí poskytnutá, na
kterou často v nemoci vzpomínala a.
vždy znovu se potěšila. — Těšívala se
též často s dušemi v očistci vzpomínajíc
na jejich veliká muka. Sama cítíc, co
jest to trpěti, stala se k duším v očistci
soustratnou a své bolesti v jejich pro—

spěch obětovala prosic, aby za tu skrov
nou její obět nejsv. Srdce _Páně a bl.
P. Marie útrapy očistcovým duším aspoň
zmírnilo. Takto s jedné strany sama
k trpělivosti se povzbuzovala, na druhé
pak straně nemalá ji z toho plynula
útěcha. Naše nemocná děvčice vděčně též
uznávala, že Bůh, těžkou tu_nemoc na

ni
jen Od
k prospěchu
duše do
pustil.
mládí sice by její
a pobožnosti
od—
dána, zvláště dětinnou úctou .a láskou
k 'nejbl. Marii P. lnula, kterou vždy
chtěla oslavovati, které vždy chtěla věrně
sloužiti. Patrně též znamenala pomoc a
ochranu nejsv. Panny, kdykoliv těch
kterých pokušeních a ponoukáních za
školního věku ji vzývala. Ještě jako
školní děvče do spolku živé růže vstou
pila a nedala se později rozličnými vý—

šklebky od úcty Mariánské odvrátiti.
Chtíc nejbl. Panně radost činiti, ráda
již jako školačka putovávala každoročně
na sv. Hostýn a někdy též na sv. Ko—
peček u Olomouce. Když následkem
dlouhé neb obtížné cesty na unavenost
neb jiné ne říjemnosti si stěžovala, vždy
na těchto miibstných místech Mariánských
posílena a potěšena bývala. Nejbl. Panna
odměnila ji tím, že mocně ji chránila
'proti pokušením, která, sotva že ze školy
vystoupila, na začátku věku mladosti jí
překonávati bylo. Ačkoli všechny ty ná
strahy od ochranou Matky Boží šťastně
přemoh a, předce se k tomu upřímně
přiznává, že před svou nemocí stala se
na mnoze vlažnou a v lásce k Bohu a
nejbl. Marii Panně ochábla. Tu však
těžce onemocněla a více než kdy jindy
na sebe pamatujíc dobře poznala, že bez
nemoci té nebyla by tak nábožnou a
ctnostnou zůstala, jako dříve byla a že
by i hrubých poklesků snadno se byla
mohla dopustiti; poznala, jak Božská
Prozřetelnost život i jednoho každého
člověka zvlášť k dobrému řídí a spravuje.
Proto Pánu Bohu i za nemoc, z které
velikého duchovního užitku nabyla,
srdečně děkovala a jen o to vroucně ho
ještě prosila, aby v dobrém vůbec a
zejmena v úctě k nejsv. Srdci P. a
k nejbl. Marii Panně až do skonání se—

trvala.

Na jaře r. 1877, když naše nemocná
více než rok přebolestně byla strádala,

svítalakonečněnaděje na ozdravení.

Někdy již s berlou kouštěk po světnici
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prošla, po čase mohla již i jehlu do prstů | Srdce naši nemocnou pro její mnohé,
vzítí a některý steh učiniti, mohla již i | vřele a důvěrně vykonané pobožnosti
péra se chopiti a několik liter, ač předce ! vyslyšelo a třebas ne nadpřirozeným,
ještě s bolestí, napsati, to všechno ale předce obyčejným spůsobem k dřívějšímu
jenom na krátkou chvíli. Následkem ; zdraví jí pomohlo. Jen toho s děvčicí
toho ji i rodičům její tím větší důvěra
její rodiči
jsme si přáli,
k Božskému Srdci vzrostla. Na danou ' aSrdce
nám takového
ékaře aby
najítiBožské
dalo,
radu obrátili se rodičové na jednoho : jenž by nemoci její porozuměl a aby
ještě a již posledniho doktora lékařství : nejsv. Srdce lékaře osvitilo, lékům jeho
ve zdejším okoli. Neboť jak rodičové požehnalo a pomocí lékařskou nemocné
tak děvče přes všechny pobožnosti ne- ; zdraví bývalého udělilo. A toho po
očekávali žádné nápadné neb zázračné * dlouhých .a trapných zkouškách děvčici
pomoci Boží, aniž opovážlivě na Boha v pobožnostech vytrvalé konečně se do
se spoléhali, nýbrž kromě modliteb a stalo. Hlavní účel pobožnosti 9denniclí,
pobožnosti též sami všemožně se při totiž v křesťanských ctnostech prospívati,
čiňovali o lidskou pomoc. Na svatodušní byl dosažen a k tomu jako na přídavek
svátky z veliké tužby a úcty k Boho Srdce Páně i zdraví připojilo. Myslili
rodičce vykonala naše nemocná pout na jsme, že děvče jenom v létě zdrávo
na sv. Ko eček, což každému podivno bude a že, jest-li nemoc se nenavrátí,
bylo; i bylo se obávati, aby stav jeji v zimě a při špatném počasí zajisté
snad ještě se nezhoršil pro nepříznivé, aspoň dření v údech míti bude. Proto
deštivé tehdá počasi. Na dívčino naléhání . jsme též s uveřejněním celé zprávy
zavezl ji otec na nejbližší stanici, děv první rok otáleli. Avšak teď již tomu
čice jela po železnici do Olomouce, z ná jsou dva roky a děvče nejen v létě, ale
draží pak, ač velmi obtížně a s berlou, i v zimě úplně zdrávo jest a vykonává-
pěšky až na sv. Kopeček se dostala, i nejtěžší ženyské práce při sedlském
značných při tom cítíc bolestí, avšak hospodářství. Ze jsme záležitost tu v pří
po vykonané pobožnosti posílena a jakoby padě uzdravení uveřejniti přislíbili,_ či
již uzdravena domů se vrátila. Sama „i níme to „letos k větší oslavě nejsv. Srdce
vyznává, že nejbl. Panna mnoho k uzdra Páně. Cest, chvála a díkůčiněni budiž
veni'jcjí svou pomoci přispěla. Píchání tedy B. Srdci Páně, jakož i neposkvr.
a jiné bolení častěji se ještě dostavovalo. Srdci blahosl. Marie P. a sv. Josefovi,
Přičinlivému a zkušenému onomu dokto mocnému pomocníku našemu! Hlavnim
rovi, jenž mimo léky i koupele nařídil, pak zřetelem při novennách k B. Srdci
podařilo se, že děvčice během téhož budiž vždycky naše vlastní zdokonalení
léta po 11/2roční nemoci úplného zdraví a také pomoc v potřebách časných, pro
nab la. Děvč-ice přede vším a nejvíce spěšná-li bude spáse naší duše, zajisté
B. . *rdci Páně u nejbl. Marii Panně své nám poskytnuta bude. Bývej i dále našim
uzdravení děkuje.
heslem: Ctíti nejsv. Srdce Ježíšovo!
Z okolí Hranického v den
' Na konec dovolujeme sobě připojíti i
nejsv. Srdce P. 1879.
ještě své poznámky. J isto jest, že Božské '

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

Volbydo říšskérady osobně se byli ukázali aneb aspoň po

jsou ukončeny. Ze 353 poslanců jest
najisto 175 konservativcůa jen 173 li
beralů. Pět míst poslaneckých má býti
ještě obsazeno, poněvadž dva poslancové
v Haliči 'byli dvakrát zvoleni a tři se
vzdali hned mandátu. Nynější volby do
statečně ukázaly liberální straně, že do-_
hospodařila. _.Ztratila
řes 50 míst a
kde zvítězila — tam o jevily se veliké
většiny konservativních hlasů. Kdyby
konservativni kandidati na mnoha místech

někud čestně byli agitovali, bylo by
ještě více míst získáno. Viděti ze všeho,
že lid v Rakousku v celku odvrací se
od zbankrotilé smečky liberalni a že
chce opět vládu, která je církvi, ná
rodům a rodinám spravedliva. Jest patrno,
že Bůh osudy Rakouska vede k cíli
dobrému a že nedopustí, aby věc pravdy
a spravedlnosti podlehla švindlu a lži

liberalnosti;naše modlitby nebyly"
marny.

Nyní jde o to, jak ministr
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Taaíí'e použije této situace. Jest ovšem ? záhubou pořádku vstátech — aproto ten
konservativni strana — jak se zdá — '_patrný obrat vpolitice Bismarkově. Zku
jen
o něco —
větší
tudíž vlády
šeností trpkou
člověk přšjíti
ná—
nesclmpna
ale liberalní
mírným ajednáním
d0—- hledům
zdravýmmusí
a střízlivým.
iž sek pro
vedl by opatrný státník mnoho síly ze slýchá, že s Vatikanem co nejříve stane
strany protivné získati pro věc dobrou. se dohodnutí a že navrácen bude pokoj
Dejž Bůh, aby se tak stalo a pak aby církvi. Jsme přesvědčeni, že, když Bůh
vláda kráčela cestou pro Rakousko jedině dopustí — neopustí!
spásnou — cestou práva a pravdy. Dům
Francie.
Jinak se mají věci ve
a v Belgii. Kdežto v Německu
náš
s většinou
národů
jest Francii
kato panovnický
ický — vůbec
křesťanský
— i vláda
a v Rakousku všecko se kloní ke konseré
nechat se dle" toho zachová. Liberalové
vatismu, zde začínají strašně liberalisovat.
opírají se jen o smečku židů a rozličných Ve Francii i v Belgii vydány nyní zá—
peněžních kmochů, kteří nechtějí nic kony školní, jimiž se školy prohlašují
jiného, leč svému prospěchu. Těch at" za beznáboženské. Lid jest proti tomu,
se úplně zřekne — sice —
ale beznáboženští poslancové nedbají

Německo.

Bohu díky! Kultur- bjeho hlasu. Uvidíme brzo, kam .to po“

bojní ministři padli a povoláni na jich. _ vede.

Jisti ale jsme, že i tu v brzku

misto Bismark,
konservativci.
I v Německu
na- !* vativním
vlády přijdou
k náhledu,
že jen
hlíží
že zapotřebí
jest, obrátiti.
řízením
státy zmo
utníkonser
a ob
Liberalové
Szvlášt
Kulturní kteří
boj) odchovali si sociay
a nihilisty,
hrozí ]i stojí.

(Pokračování)

V měsíci srpnu

Š“
s-

modleme se za zachování samostatnosti papeže.
*

_

. Otec Lev XIII. přidal ku stanovám apoštolátu modlitby zvláštní článek,

(:?-,
cikterý odporučuje spoluoudům, aby orodovali za blaho a zachování hlavy
“159církve římsko-katolické. Jako z duše mluvil nám takto sv. Otec, nebot doba
nynější obzvlášt má na sobě tvářnost, která vybízí všecky křesťany, tím více tedy
apoštoly modlitby, aby prosili o zachování náměstka Spasitele našeho. Neboť úkol,
konaný neviditelným způsobem od nejsvětějšího Srdce Ježíšova ohledem na naše
duše, vyřizuje viditelně ohledem na církev sv. náš sv. Otec.
Srdce Ježíšovo jest neviditelným ohniskem, z něhož sálá na vše strany
církve sv. život nadpřirozený; z něho vychází víra, rozumy lidské ozářující, naděje,
nás vše k dobrým skutkům povzbuzující a láska, která objímá srdce a posvěcuje
duše věřících. Tak jako v těle našem krev jest základem vší výživy těla, tlukotem
srdce do všech končin života tělesného vnikající; podobným způsobem proudí láska
Spasitele našeho a_jeho Božského Srdce do všech oudů těla, jež církev jeho na
zýváme. Spasitel sám jest ovšem onen tajemný a neviditelný původce všeho, což
jest životem v jeho církvi, a tu samu úlohu, kterou plní Božské jeho Srdce nevi
ditelně, plní sv. Otec viditelně. On jest ten střed, od něhož vychází veškeren
život pro církev katolickou, jako od _srdce těla lidského vychází proudem krve
dech tělo oživující.
'
Slovo spásy přichází v naší době ku všem národům celého světa, k blízkým
jako k nejvzdálenějším; kdo ale řídí všecka tato poselství k rozdivným a jinak
zanedbaným Větvím člověčenstva? Jest to Otec svatý, hlava církve naší. Bludy
rozličné se rodí ve středu nejen pohanů a kacířů, ale často i ve společnosti kře—
sťanské, jichž částky nejednou již zabočily z přímé cesty pravdy evangelické na
bezcestí kacířství a bludařství. Kdo jest to, aby pobloudilé uváděl opět v ovčinec
Kristův a je vysvobodil z úskalí nevěry a bludu? Jest to náš sv. Otec.
_
Pohledněme tedy kamkoli na Společnost naši katolickou, potřebuje ona
ku prospíváni svému, aby prospívala její hlava, náměstek Krista Pána, jehož blaho
a zachování budiž odporučeno vřelé modlitbě našich spolučlenů v apoštolátě.
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.María!
; Tobě zraky zdvíhám v divém světa víru,

„'Maria, Ty hvězdp jasná,
,

prvá ze hvězd směsice!
Uveď dítky svoje v blahý přístav míru,
utiš vlnu zrádnou, utlum bouře vi'esky,
' at se zjeví plavcům truchlým země spasná!
. Neoslyš nás nikdy, na naše dbej stesky,
pokoj věkostálý propůjč všemu míru,

mořská hvězdice!

K Tobě utíká se v bědách lidské plémě,

Maria,Ty žalů moře!
Ty nás z bolů vyprosti!
Jako v moře širé proudí vodstvo země,
v mořskémjak se lůnu toků voda skrývá,
tak i v Tebe skládá lid svá bolná hoře!
Dejž at hříchu strast nám srdce nerozrývá,
at nám vzejde v srdci ctnosti blahé sémě,

moře milosti!

Shlédni v zemské plémě s nadhvězdného kraje,

Maria,ty mužná paní,

'

mocná naše obrano!
Tvůj-li prapor slavný našim šikům vlaje,
snadno rozdrtíme cizích vojů davy;
těla chtíč, pych světa, ďábla ponoukání
nezmohou nás nikdy, skloní zpupné hlavy!
Uvediž nás z bojů v poklid věčna ráje,

naše ochrano!

Vilém Ambrož.
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Svatí andělé strážci.
(Na první něděli v září.)

„ j knížat a králů dostávají děti, kdykoliv vycházejí, jednoho neb 'více průvodců,

hat

jim nikdo nic zlého neučinil, a aby měly pomoc po ruce, když se jim

něco stane.

,

Všichni lidé ale, kteří křest svatý obdrželi, jsou dítky velkého Boha a
mohou v pravdě k Nčmu říci: „Otče náš, jenž jsi na nebesích.“ Tento Otec dal
též svým dětem průvodce pro ochranu a pomoc; a to jsou svatí andělé. Každé.
dítě má takového anděla u sebe; to je zcela jisto; Kristus Pán to sám pravil.
Poručilt dospělým: „Hleďte, abyste žádného z maličkých nepohoršili. Neboť
pravím vání,“andělé jejičh vidí ustavičně tvář Otce mého.“
Nevidíš ovšem těchto andělů očima těla; ale proto jsou přece zde a vidí
tebe. Kdybys byl slepý, a tvůj dtec stál by u tebe, také bys ho nemohl viděti,;
ale on by tě přece viděl. A tak vidí tebe anděl tvůj a ví, co nyní děláš a kde
jsi. Byli však někteří velcí svatí, kteří zvláštní milost obdrželi, tak že svého
anděla strážce vedle sebe viděli, ne sice vždy tělesnýma očima, nýbrž na jiný,
zázračný způsob. Vždyt vidí i naše duše všelicos ve spánku, když oči zavřeny
jsou. Povím ti nyní několik příkladů o svatých, kteří svého anděla strážceividěli.
1. Když byl sv. Řehoř z Túrs ještě dítětem, onemocněl jeho otec. Dobré
dítě se vroucně modlilo k Bohu o pomoc pro něho. Tu uzřel jednou ve sně
svého anděla strážce. Pravil k němu: „Až vstaneš, vezmi dřevěný kolíček, napiš
naň jmeno Ježíš a polož jej. na zhlavec otce.“
Malý Řehoř vypravoval probudiv se matce, co byl viděl. Matka řekla,
aby jen učinil, co mu bylo ve šně praveno. Dítě poslechlo a otec skutečně
brzy ozdravěl.
'
Dvě léta na to onemocněl otec zase. I tentokrát se modlil Řehoř za jeho
zdraví. Tu uzřel ve sně opět anděla; tento se tázal hocha, zná-li příběh o Tobiaší'.
Řehoř řekl, že ho nezná. Tu odvětil anděl: „Věz, Tobiáš, byl vyhojen játrami
ryby. Upotřeb i ty tohoto prostředku, a tvůj otec se uzdraví.“
Řehoř vykládal matce, co byl slyšel. Matka vyslala lidi na, lovení ryb.
Ti ulovil'i velkou rybu, výko'chali ji a položili játra její na žhavé uhlí v pokoji
nemocného. Jakmile vůně játer došla k nemocnému, ustoupila Okamžitě veškera
bolest. I děkovali všichni, kteří to viděli, svatému anděli.
2. Na den 9. března vypravuje se legenda o svaté Františce a 10. o jejím

dítěti Evangelista.
Dítě se po své smrti matce zjevilo. Tu stálo vedle něho
ještě jiné dítě téže velikosti, ale bylo- mnohem hezčí, než syn svaté Františky.
I vyložilo blažené dítě matce, kdo ten d-í'uh vedle něho je. Pravilo takto:
„Je v nebi devětkůrů andělských. “Andělé vyšších řad vyučují anděle,
kteří jsou v nižších řadách. Mne poštavil Bůh ve své veliké dobrotivosti do
druhé řady andělů. Tento můj druh je výše postaven, než já, proto je i krásnější
a skvělejší. Bůh ho ustanovil býti tvým průvodcem, dokud musíš na světě žíti.
On ti bude státi ve dne v noci po boku a bude ti ku poin'OcL“
Tak pravil Evangelista k matce, pak zmizel. Archanděl však zůstal.
Františka vrhla se nyní na zem a děkovala nejdřív Bohu za tuto velkou
milost. Pak se obrátila k anděli, jenž vedle ní stál; prosila ho, aby byl jejím
Vůdcem a rádcem, a aby jí povídal, co má činiti čeho nechati. aby se Bohu líbila.
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Na to vyšla ze své komůrky. Archanděl ji následoval. Od té chvíle jí
zůstal vždy viditelným; ostatní lidé ale ho nemohli viděti. Byl zastřen světlým
kruhem; lesk paprsků byl tak oslepující, že zřídka delší čas hleděti naň mohla.
Jen když se modlila, aneb se svým zpovědníkem mluvila, nebo pokušení ke zlému
přestáti měla, mohla postavu anděla zřejměji poznati. Zpovědník tazal se ji kdysi,
jak anděl vypada. Františka ho pppisovala takto: „J 0 tak velký, jako asi devítileté
dítě; postava jeho je nad míru líbezna a vznešená. Očijeho jsou obyčejně k nebi
obráceny. Pohled jeho je nad pomyšlení číst. Čelo jeho je obyčejně jasno. Nosí
dlouhé, skvělé roucho a přes to svrchní šat, který je brzy bílý jako lilie, brzy
růžový anebo modrý jako nejčistší nebe. Jde-li vedle mne, neposkvrní se nikdy
nohy jeho prachem silničným.“ Když svatá někdy dobře nevěděla, co z rozličných
věcí Bůh od ní žádá, tazala se jen anděla, a on ji to pověděl. A když zlý duch
na ni dorážel, tedy to také řekla anděli; ten obrátil skvělé oči proti temným
mocem, a musily prchnouti.
Avšak anděl ve svém se chování .byl pro ni jako zrcadlem; zhlídla v něm
každou nedokonalost, kterou na sobě měla. Jakmile se nejmenší chyby dopustila,
zdálo se, že anděl mizí; teprve když své svědomí byla pečlivě _zpytovala, své
chyby byla nalezla, jich litovala a z nich se pokorně vyzpovídala, zase ho viděla.
Byla-li strachem sklíčena, pohledl na ni obzvlášt přívětivě a všelika ouzkost zmizela.
Když někdy ve Skutcích kajícíeh daleko zajíti chtěla, poručil jí přítrž učiniti.
Jako hospodyně musila rozličné světské záležitosti obstarávati; z počátku myslila,
že tato zaměstnaní jsou před Bohem ztracena. Anděl však ji poučil o lepším řka, že je
vůle Boží, aby povinnosti svého stavu i v nepatrných zevnějších věcech věrně plnila.
Světlo a lesk, který od anděla vycházel, osvětloval před jejími očima
i srdce jiných lidí, tak že viděla jejich hříchy a zlé náklonnosti a jim pomoci
mohla. Tak měla na příklad příbuzného, pyšného a zlobivého člověka. On byl
od jiného těžce uražen a nad tím. velmi rozzloben, chtěl mu vzíti. život. Tu dal
anděl svaté poznati jeho zlé úmysly. Františka se všemožně přičinila, aby ho od
hříšné myšlenky odvrátila, což se jí i zdařilo; nechal msty a odpustil upřímně
svému nepříteli.
Když tedy ty, milý čtenáři, svého anděla strážce tak nevidíš, jak tito
svatí, tedy přec k němu se modlí a mluv, jak oni. Je všady u tebe a vidí tě, i
když jsi samoten. I v tmavé noci, když nic nevidíš, tě vidí. Nečiň ' tedy nikdy
nic, .zaě by's styděti musil, kdybych u tebe stál. Sice tě anděl strážce obžaluje
u tvého Boha a Pána. Potřebuješ-li však pomoci k dobrému aneb jsi-li nemocen
anebo v nebezpečí, promluv k němu pobožně a pros, aby ti pomohl. To máš
obzvlášt činiti, když ti přicházejí zlé myšlenky neb když jsi ponoukan k něčemu
hříšnému. — Pomůže ti jistotně; vždyt se nejmenuje nadarmo anděl strážce.

Narození Matky Boží.
_/

,

(8. září.)

] slavném narození P. Marie vypravují nám staré knihy: Ve 14. roce panování
C'krale
Hei—ódav J erusalemě žil v Nazaretě zámožný muž, jemuž bylo Heli,
“JzHeliakim _neb též. -Joachim. Pocházel z rodu Davidova. .Zasnonben byl
s Annou z Betléma. Žili spravedlivě před Bohem a kráčeli vna cestě ctnosti.
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Rozdělili své jmění na tři cástiš jednu dali Bohu prev/cln'áin jerusalemský
jeho kněze; druhou darovali chudým a ze třetí žili.

a pro

Neměli však dětí. To je velmi zarmucovalo. I šel kdysi Joachim na
svátek zasvěcení chrámu do Jerusaléma se modlit; chtěl Bohu svou oběť přinésti.
Kněz však ji zamítl; Bůh mu prý zlořečil, poněvadž mu nedal dětí.“ Předhůzka
ta nábožného muže bolela. Vrátil se domů a postil se s Annou a modlil se vroucně
za děti. Slibovali, že dítě Bohem jim darované zase Bohu budou obětovati.
Konečně Bůh ho vyslyšel. Anna porodila dcerušku, již Bůh si vyvolil,
aby byla matkou Jeho Syna.
'
To se stalo 8. září r. 733. po vystavení Říma. Podle prastarého domněni
narodila se matka Boží v sobotu, pročež církev ten den jí zasvětila.
_Církev slaví jen den úmrtní všech svých svatých. Jen s Kristem Pánem,
s Matkou Boží a sv. Janem Křtitelem učinila výjimku slavíe též den jejich narození.
To se stalo proto, že svaté tyto tři osoby se narodily beze hříchu dědičného,
pročež již rodice se byly svatý; jiní lidé posvětili se teprv narodivše se.
Narození Marie Panny však proto.. církev tak slaví, poněvadž se stalo
požehnáním všemu světu. Předně stala se Matkou našeho Spasitele; dalat nám
Vykupitele, po němž již lidé 4000 let toužili. Potom Maria stala se též duchovně
Matkou všech křesťanův; ukazovala se vždy pravou, milující matkou všem ji
milujícím a vzývajícím, brala je pod svou ochranu a mnoho zázrakův jim vyprosila.
Tak se také vypravuje, že Maria mateřský pomohla zbožným dítkám.
Ale též na Matce Boží se splňuje, co prorokováno o jejím Synu, že bude
„mnohým ku povstání, ale též jiným ku pádu.“ Kde jí pohrdá, pohrdá jejím
Synem, a proto bývá již na zemi trestán. Též ve starém zákoně 42 hochů
medvědem bylo roztrháno, že se posmívali proroku Eliseovi.
Ale Maria, Matka Boží, je mnohem ctihodnější proroka Božího. Proto ani
ji Bůh beztrestně nedává se posmívati. Na doloženou několik' příkladů.
1) Na hranicích tyrolských v Bavořích leží Berchtesgaden. R. 1854 sedělo
tam v kavárně několik mladíkův. Jeden z nich byl urozen a behat. Aby druhy
bavil a jiné hosti pohoršoval, vtipkoval posmívavě o neposkvrněném početí. Seděli
ještě chvíli a pili mnoho. Na to mladík onen odejde směje se svému bezbožnému
žvastu. Sedne na koně a odjede. Tu přijde na cestě na obraz Matky Boží. Náhle
kůň skočí stranou, shodí jezdce a tak jim mrští o podstavec soehý, že ztratil“
vědomí, těžce na prsou se ranil a krví všecek zbrocen byl nalezen. Den na to
zemřel ani se nezpamatovav.
_
2) V jedné osadě badenské stávala dříve u silnice kaplička, v níž mezi
jiným byla soška dřevěná P. Marie s Ježíškem. I šel kdysi ve čtyřicátých letech"
kolem mladík do školy. Zlomyslně upiloval sošce hlavu a vesele odkvapil. Brzy
na to cítil v krku prudkou bolest, a ta byla právě v těch místech, kde sošce hlavu
upiloval. Červený pruh táhl se_kolem všeho hrdla a pořád se zvětšoval a bolesti
přibývalo. Donesli ho do nemocnice. Lékaři, seč byli, činili, aby ho vyléčili.
Než vše darmo. Konečně se vyjádřili, že takový případ se ještě jim nenaskytl,
že je toho zvláštní příčina, již nemohou vypátrati. Nemocný umíral, a tu lékaři
vyzradil, co spáchal na sošce. — Mladík ten byl protestant.
3) R. 1873 dopustili se jiného rouhavého skutku ve Falci, jenž hrozně
byl potrestán.

.

,.
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V zaln'adč jednoho muže stál kříž a pod ním bolestná Matka Boží. Jednoho
=jitra poznali, že všelico tropili s obrazem; Matka Boží měla na krku řebřík.
Mnóho lidí, jenž rouhání to z jitra spatřili, plačky odešlo, a velmi V městečku se
rmoutilí z potupy, jíž nešlechetníci Kristu a Jeho Matce učinili.
Přiblížila se pout a ve mlýně mlynářský pracoval o stroji. Náhle uchopí
ho kolo na ruce a tak poraní, že ho odnesli do nemocnice. Tam mu nejprv prst
uřízli, pak ruku a konečně celé rázně. Trpěl nevýslovně. Až ze zád mu vybírali
hnis. Konečně ve svých bolestech zvolal: „Snad jsem to proto zasloužil, že jsem
obrazu P. Marie touto rukou řebř na krk pověsil?“ ——To svěřil své matce.
Byl protestantem, hořce skutku svého litoval, prosil Boha za odpuštění a
brzy na to zemřel. Ale když se tam byl tak rouhal, pomáhal mu ještě jeden,
též protestant; ten byl zedníkem; jednoho dne klesl ze řebře a tak se na ruce
poranil, že zdřevěněla.
Takový časný trest je často ještě paprskem milosti Boží. Lidé poznají
svou vinu a mohou upřímnou kajíeností' aspoň věčný trest věčné- záhuby od
sebe odvrátiti.

lmeniny Matky Boží.
idé dávali jména novorozeným pacholatům obyčejně osmého dne, děvčátkám
však již pátého po narození. Jméno, které se dostalo Matce Vykupitelově,

*) bylo sladké jméno Mar ia.
:
Toto jménó neurčilí dítěti rodiče jeho, ale sám Pán Bůh. Učitel církve
sv. Jeroným o tom dí: „Jménol Malia, kteréž dáno bylo Matce Boží,' není ani
vynalezeno na zemi, aniž je od lidí dáno a voleno. Než přišlo s nebe a dáno jí
na rozkaz Páně.“

Když však Bůh jméno nějaké dává, tehdy bývá proniknuto hlubokými
pravdami a jest zvláštního významu pro toho, komu se uděluje. A tak se to má
i s tímto jménem posvátným Matky Boží. Neboť María znamená tolik co „vznešená,
silná, moená,“ nebo též „paní“ anebo „královna“ A tím jest věru Matka Boží.
Jest vznešena,
protože není vyšší hodnosti na světě nad hodnost poroditi
SynaBožího z milosti Boží.
“
Jest silna, jelikož jsouc plna milosti Boží zašlápla hlavu hadovu a nad
ním zvítězila tak, že již nad námi duch zlý žádné moci nemá.
Jesti mocn a, nebot" přímluvou svou může pomoci všem, kteří ji milují,
cti a k ní o pomoc volají.

Jest paní a královna,

poněvadžjest MatkouPáně a krále nebes i země.

Proto také bylo jméno Bohorodičky všem pravým, věřícím křesťanům tak
milo a ctihodno. Zbožný Pavel z Kříže odkryl vždy hlavu a poklonil se, když
vyslovil' jméno to, právě jako by stál před samým trůnem nebes královny. Kněží
katoličtí uklánějí hlavu vždy, kdykoli při mši sv. vysloví jméno „Maria“ Proto
slaví se též od pradávna již v církvi slavnost jména P. Marie. Nejdříve slaven
byl svátek ten v zemích španělských a schválen jest od papežů římských r. 1513.
Od r. 1683 však slaví se již po celém světě křesťanském.
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A to se stalo tak: Několik set let válčili Turci s národy křesťanskými.
R. 1451. dobyli Cařihradu a tím teprv trvaleji se osadili v Evropě. Dvě stě let
potom bojovali téměř bez přestání tu proti Polákům, tu zase proti Uhrům, pod
manili si říše slovanské Bulharsko a Srbsko, i ohrožovali naše vlasti i krajiny,
v nichž obývají Němci. V letě 1683. pronikli až k Vídni a oblehli “město toto.
Bylo jich na 200.000, jimž velel velkovezír Kara Mustafa. Obleženému městu byl
v čele hrabě Stare'mberg; měšťané i vojíni “hájili se mužně, ale nebezpečí
vzrůstalo přece co den.
Takovou nouzi sklíčení obleženei obrátili se vroucnými prosbami k Marii.
Bylo to na počátku září a osmého svátek narození bl. P. Marie. Ve všech kostelích
výs'tavena byla na rozkaz papežův velebná svátost a tak vystupovalo volání
o pěnice tím účinlívě k nebesům, a bylo také brzo vyslyšáno. Město bylo se
všech stran ohroženo a pád jeho nevyhnutelný, nepřijde-li pomoc z venku v čas.
Ale již se blížila. Bylo to 821.000mužů pod velením hrdinského krále polského,
Jana Sobieského. —

Nastal 12. den září a právě to byla neděle po svátku narození P. Marie;
na nebi nebylo ani mráčku a slunce velebně vystupovalo z pod hei—__na
hranicích

uherských. Hle! z nenadání zavládl z blízké u Vídně hory Kalenbergu červený
prapor s bílým křížem, odznak to vojů křesťanských.
Než bitva počala, sloužena mše sv. Papež byl vyslal kněze jednoho
z řádu kapucínského, aby slovy plamennými nabádal vojíny k vítěznému boji;
byl to “bohulibým životem svým známý Marek z Aviana. Ten tedy sloužil mši sv.,
při níž _král polský sám mu přisluhov'al. Zároveň přistoupil on a ostatní knížata
křesťanská k sv. přijímání. Odporučiv pak sebe a veškero vojsko do ochrany
Máteře Boží dal znamení k bitvě heslem: „Bůh jest náš pomocníkl“
Po celý den zuřil krvavý boj a'teprv k večeru skončil 'vítězstvím křesťanů.
Turci byvše na 'všech stranách poraženi prchali v_divém zmatku a zanechali celý
tábor s hojnou kořistí v rukou křesťanův.
' .
Na druhý den vjel král polský do osvobozeného města. Staremberg vyjel
mu vstříc. V kostele augustiniánském poklekl Sobieski před oltář a zanotil „Bože
chválíme Tebe,“ což pak všickni zpívali. Mnozí slzeli pohnutím. Poprvé zase
zavzněly všechny zvony, které za obléhání byly mlčely. Král pak psal manželce
svoji: „Vítězství toto jest v pravdě veliká milost Boží, čest a sláva budiž Mu
nyní i po věky věkův!“ Od té chvíle nosil vždy na prsou obraz nejsv. P. Marie.
V dík “za toto 'vítězství, kterého křesťané na přímluvu P. Marie dobyli,
poručil papež Innocenc XI., aby po celém světě křesťanském slaven byl svátek
jména P. Marie v první neděli po svátku narození P. Marie. — —
Někteří vykládaěi-písma sv. praví, že znamená jméno „Maria“ také tolik,

co světlo

nebo hvězda

mořská.

I tim jest Marie v pravdě. Chce-li nyní

lodník' jistě fjeti po-ídálném 'a nepřehledném moři, používá jehle magnetické. Toho
však dříve nebylo. Dříve, chtěl—li'lodník zvěděti, kam mu jest zaměřiti loď svou,
díval se na jistou hvězdu za nočního nebe; 'hvězdě té říkalo se „hvězda polární“
nebo „hvězda mořská“ Život křestanův jest jako :jízda po nejistém a vlnícím se
moři; život ten jest :pln nebezpečí tv,-nástrah, které mohou člověka svrhnouti po
srázu hříchu do “prepasti věčného zatracem'. Maria však jest nám příkladem svým
a přímluvou pomocnou jako ona hvězda mořská. _K ní at každý křesťan pohlíží;
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necht vzpomíná sobě na její příklad, at ho následuje a prosí ji za pomoc. Kdož
to koná, nikdy se neztratí.
Krásná jest řeě,kte10u měl jednou sv. Bernaid o jméně „Maria.“

'lam plaví:
„Malia jest tolik co „hvězda mořská,“ a jméno to dobře se hodí panenské
Matce. Onat jest onou hvězdou světlou a leskle zářivou, která vychází nad tímto
dálným, valným mořem, záříc svými zásluhami, svítíc svým příkladem. Neodvracuj
očí svých od světla této hvězdy, nechceš-li pohřben býti ve vlnách.
.
Pozoruješ—li sám, že kráčíš více po řece času za bouře a kouře, než po
pevné zemi, vzhlédni k hvězdě oné a zvolej: „Marial“
Znn'tají-li tebou pýcha neb ctižádost neb závist ňeb pomluva, vzhlédni
k hvězdě oné a zvolej: „Marial“
'
Zmítáno-li jest srdce tvé hněvem neb lakotou nebo touhou po rozkošech
jako lodička po široširém moři, tehdy vzhlédni k hvězdě oné a zvolej: „Maria1“
Hrozíš-li se velikosti svých vin neb zahanbuje-li tě nepokoj tvého svědomí
a chápe-li se tě zoufalost jako vír, abys jím stržen byl do propasti, tehdy vzhlédni
k hvězdě one a zvolej: „Marial“
_V nebezpeěích, v úzkostech, “v pochybnostech, vždy pamatuj na Marii,
vždy pros Marii; necht nezmizí z úst tvých jméno její, nespouštěj se jí v srdci svém.
Abys však přímluvy její dosáhl, neuchyluj se od příkladů jejího života.
Následuj ji a nezbloudíš, PIOSji a nebudeš na pochybách, pomýšlej na ni a ne
budes chybně souditi; za jejího vedeni neklesneš, za její ochrany se nebudeš báti, za
jejího řízení nezemdlíš,zza její laskyplné péče bez i'uazu veplujcš v přístav věčného
blaženství. Zkus tedy na sobě, jak pravdive jest, což stojí psáno: „A jméno panny

bylo Maria, t. j. hvězda moi-ska.“

Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.
IX.

Sv. Benedikt
,

,

»——
v_zdor nepornšené
___„__

.

nevinnolti

své ——
kající

David.

dvolávajíce se na úvod předešlého článku podáváme tuto jen myšlenky
Jenaznačené
k vlastnímu přemýšlení
o podobnosti mezi Davidem a
st
Benediktem. Postup článků těchto již kazdemu čtenáři naší „Školy“
tak dale<e zdomácnělý bude, že dovede si sám z naznačených myšlenek utv01 1t1

přesvědčeni

o podobnosti sv. Benedikta s Davidem a povzbuditi

se

k dokonalejší vždy důvěře v přímluvu a ochranu sv. Otce Benedikta následováním
naznačených ctností sv. Benedikta.
1; Davidfco
vyvolen zakrále,

paehole od Boha již ,' v nectnosti ——-lituj a měj nejsilnější
——--'“'-)
sv._Benedikt též i předsevzetí, aspoň od této chvíle povo

u věku pacholete slabého povolán k do- lání Božímu více neodporovati; pak-li
konalo svatosti --»—
tys však leta mládí nemusíš litovati, jsa ještě mlád, děkuj
svého ztratil v roztržitosti, v nečinnosti, . Bohu a setrvej v započatém díle!
*) Tyto čárky — znamenají přestávky k vlastnímu rozjímání a rozebírání si podaných
myšlenek; dnešní článek nesmí se proto pouze zběžně čísti nýbrž třeba.při tom rozjímati.
„Škola B. s. P.“ 187919
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2: David v moci Boží přemohl
LVOUzvěřf'l'i Goliáše, nejúhlavnějšího
přítele lidu Božího ——sv. Benedikt

moci téhož Boha přemohl svět, horší
d zvěř dravou, přemohl též Goliáše
kclného, jenž mu nesčíslných překážek
tdl na cestách dokonalé Bohoslužby,
šak úplně přemožen jsa nemohl nijak

\

sv. Benedikt, _. zdali všaki t y? David
byl pomazán olejem svatým — a takto
pomazaným, t. j. králem' se stal, i
sv. Benedikt pomazán byl sv. ol'cjem ve
sv. svátostech — byltě králem řeholí
západních — avšak i ty, kí'estane, jsi
pomazán sv. olejem ve sv. svátostech, i ty
jsi pomazaným t. j. králem, totiž po—
= volán ku kralovám' v nebi.
Dle učení sv. Otců církevních
jedenkaž'dý křesťan pravý,
jenž dovede ovládati své
žádosti, náklonnosti a vášně,
větším právem

prý

zaslu—

huje jmeno „krále“ než kdo
panuje nad sebe větším ná
rodem; snaž se tudíž takovým
králem už zde na zemi býti,
abys mohl někdy se sv. Be
nediktem ano s Kristem
Ježíšem samým věčně kra
lovati v nebesích.
45 David od Boha pb

dařen duchem nábožnosti:
— prozpěvoval

žalmy, po—

řádal stálou
bohoslužbu
v rozličných dobách ranních,
odpoledních, večerních i
nočních: i sv. Benedikt po
dobně ve všech klášteřich
pořádal dokonalou,. stálou
službu Boží prozpěvováním
“žalmů a písní církevních,

ano modlitby církevní,

tak zvané hodinky,
v době ranní,

dopo—

lední, polední, odpolední, ve

líval: svatému
„Maledictemuži,
non leč
Benedicta/'
t. j. černí, noční a jitřní nazvícc ml
;oditi
že mu pře-.!
ořeěený a ne požehnaný . . . I my _ sv. Benedikta na západě byly za—
pomocí Boží přemůžeme svět i ďábla ved eny, jako na východě od sv. Basilia.
:kelného, jenž ani nám nemůže škoditi, —' A jak jsi ty horlivým ve vykonávání
,mi-lijen nechceme; _tolikoštěkati může  modliteb svých povinných, i modliteb
ko uvázaný pcs, ale kousati nemůže dobrovolně převzatých v bratrstvu? —
ě toho, kdo se sám k němu přibližuje. Í Lituj a náprav, aneb nemáš-li čeho li—
i tovati jsa Bohudíky stálý v nábožnosti,
3. David byl muž „podle srdcei děkuj Bohu, nepozdvihuj se nad jiné a
ožího“ (1. Král. 13, 14) + neméně-i ; hlcd', bys setrval až do konce.
šv. Aug.)
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David mnoho musel trpěti se
strany nepřátel i vlastního syna

„__ Dost tím. řečeno, dvojím hříchem,
cizoložství a naporučené vraždy se pro—

Absolona ——
podobně sv. Benedikt mnohá _ hřešiv musel David pokání činiti; tak

činil i sv. Otec Benedikt pokání přísným
životem řeholním a takou kázni klášterní
——David mnohých milostí Božích a za— při vši svatosti. Však co má znamenati
slíbení v nebesích dosáhl,
neméně i sv. Benedikt. —
David horlil pro čest a
slávu Boží, neméně náš
sv. Otec, jemuž - sloužilo
za pravidlo: U. I. 0. G. D.

protivenství snášel se strany nepřátel i
vlastnich spolubratří hledíeích ho otráviti;

t. -j. ut in omnibus glori
jicetwr Deus, „aby ve všem
oslaven byl Bůh.“
David stal se arciotcem
množství panovníků, i sv.
Benedikt stal se arciotcem
ne'sčíslného množství du
chovních synů a dcer,
řeholníků, kněží, biskupů
i samých nejvyšších ná
městků Kristových, i pa
novníků, králů a císařů,

tak že v pravdě sv. Bc

ncdikt podoben jest
D avi do v i , ne-li
než tento.

více

6. Ncž vidím tu
Davida k zemi uvr
ženého a mocným hlasem

k Bohu volajícího:
„Smiluj sc nade mnou
Panel“

(Žalm 50.) Co to

má znamenati? co to voláš
Davide? aneb proč ty to—
SW“
MmáfššmnamBENE'DI
Dim—vdaná
* cvsvužil!!
mmráai/
cen
lika milostmi a dary nc
hus'
amčhtš ,
qm c
3 “textil—,
beskými obdařený, muži
MŠTPŠHIS
stabilitalátek,?
4 Subhoc,mžmw
„podle srdce Božího,“
proč tuto \vzdychaje a
Why-.g Catf:..
J.. d-w.atm
"!
stenaje voláš k Bohu o
publikán
(ve
pokání
sv.
Benedikta?
že
David
činil
milosrdenství, jako onen
řejný hříšník) ve sv. evangelium? Jak ; pokání, jenž hřešil, tomu se není di
se to srovnává s tvým duchem nábož— viti, ale proč nevinný
činí pokání?
nosti, se- spravedlnosti a svatosti tvou? Proto aby nám ukázal, jak potřebné jest
A.“

Krátkými slovy odpovídá David sám: pokání všem bez výminky; kdyz
„Zhřešil jsem“ a proto činímpokání. nevinný činí tak tuhé pokání jako sv.
19*
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Benedikt, co máme činiti my hříšníci!
Nevyhnutelně potřebným jest pokání;

mnich Román jej v Subjako oděl rouchem

klášterním, jak

obraz nám ukazuje.
nebot 'už tenkrát platilo slovo Boží: Chceme—li proto s Davidem .kajícím a
„Nebudete/li pokání činiti, všickni s naším nevinným kajicníkem Benediktem
zahynete“ (Luk. 13, 3) — a tak platí někdy obstáti na soudu Božím, chceme-li
doposud. Od té chvíle, co ušel z domu přímluvy a ochrany sv.“Otce Benedikta
otcovského na poušť, oddal se sv. Benedikt v životě i v smrti účastni býti: — učme
dokonalého
životu kajícímu, dokona ale uvázal a se v tomto měsíci ctnosti ——
zaslíbil se kajíenosti od té chvíle, co , pokání. —

Svatí & světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
(f))
am?

saunu,

Opat.

'“lv. Jiljí narodil se.v řeckých Athénách | skutku jeho a to tím více, ano se o jeho
aze knížecí rodiny. Otec nazýval se , zázracích všude. mluilo. Dobře však
Riu-jb
f)? Theodor, matka Pelagia; oba co ' věda, kterak .záhubna jest chvála lidská
'51.541 pravé pokoře a pokora
nejpečlivěji
vychová— 
korunou jest ve etno.
vali svého jedináčka. '
stech, umínil soukromí
Mladistvý Jiljí oddal
se s takovou horlivostí
opustiti vlast. A aby
vědám, že se ve
větry daleko od Athen
krátkém čase stal bá4
ho odnesly, zašel k moři
sníkem, řečníkem, mu—
chtěje přeplaviti se
z Řecka do Říma.
drcem. Záhy však
Přišed na pobřeží-uzřcl
oblíbil si především
pismo svaté horlivě se
nedaleko na mořiplavce
strášnou zastížené bouří
snaže, aby podle něho
a již blízké ztrosko
život svůj řídil. Cokoliv
tání. Rychle sklonil
ve škole ctností vy
kolena vroucně k Bohu
Skoumal, hleděl též I'
se modle za ubožáky v nebezpečí tonoucí.
provésti.
Jednou o almužnu byv požádán od 'A hle! šťastně přistáli ku břehu, a podč
otrhaného mrzáka rychle svlekl sukniei kovavše Jiljímu nabídli, že milerádi bez
svou a oděl jí žebráka, jehož zároveň, všelikého převozného jej přeplaví. Tot
an těžkou strádal chorobou, uzdravil. rozhodlo. Jiljí vzat na loď, rozestřeny
Jindy opět z chrámu Páně domů se ubíraje plachty, váli větrové, i přistála loď
spatřil muže hadem uštknutého; """ - k jednomu ostrovu.
Mezitím co plavcové o svá těla
vířil jed v útrobách jeho, an Jiljí
vroucnou modlitbou pozdraviti se jemu pečovali, Jiljí proeházeje se po ostrovu
velel. —
nalezl tam poustevníka, jehož pozdravil
Mezitím odumřeli svatému jinochu řka: „Ejhle! vidím, že poustevnický
oba rodičové. I ustanovil se na tom vedeš život. Prosím tě, uvodiž mne,
soukromý vésti život, jakýž byli zbožní pokud plavci zaměstnáni jsou, hostem
jeho rodičové vedli. Veliké zdědiv bo do svého příbytku; nebot věziž, já stejný
hatství co učinil? Poprodal všechno a vésti zamýšlím život. Jakmile se vy
rozdal mezi chudé. Obdivovali se všichni pravím z Říma, kam se ubírám, podobný
*w
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' života způsob započnu. Zatím však dovol, ' života tvého a dovol, abych ve společnosti
abych tuto u tebe zkoušel, co podnikání.“ tvé žíti mohl.“
Nato ho kmet laskavě přijal; ižili
Ochotně ho poustevník přijal; tři dni
spolu ztrávili, tak že., když správce-“lodi vícero let pospolu. Nezůstal však svatý
na odjetí stál, s těží se rozloučili.
jejich život utajen. Valem přicházeli
rozličnými chorobami a neduhy stížení
Krátkou dobu pozdržev se v Římě
prosíce o uzdravení.
odebral se Jiljí do Gallie, ana ho tam
Tyto návštěvy však vyrušovaly
vá'bila pověst, jaká šla o svatém Cesariu
Jiljího z jeho oblíbeného klidu. A když
arelatském. I zaměřil zpříma do Arelatu.
jednou Veredemius odešel, uchýlil se
Byl tam pohostinnu přijat od zbožné
Jiljí hlouběji ještě do lesů . a na úplně
vdovy, jejíž dcera již přes tři leta zimnicí
pusté místo zhola lidem nepřístupné, kde
strádala, aniž pomohl jaký lék. Jiljí jsa nedaleko odtud Rodan do moře se ústí.
útrpnosti hnut poklekl a vroucně se
Tuto usadil se Jiljí ve sluji trním a
pomodlil. A hle, od té chvíle opustila
bodláěím obklíčené, blíže níž čerstvý
ji zimnice. Pověst O tom ihned roznesla
prýštil se pramének. Nebe pak staralo
se po celém městě. Uslyšev o tom také
se o jeho obživu. V jisté dní a hodiny
sv. biskup Cesarius ihned Jiljího k sobě
přicházela k Jiljímu laň, jež mu mléko
pozval. Dvě léta ztrávil Jiljí ve společnosti
dodávala. Často položivši hlavu do jeho
sv. Cesaria..
klína i u něho přenocovala.
Tři léta takto ztrávil Jiljí na této
Jsa však puzen touhou po samotě
tajně opustil město a zašel přes Rodan poušti.
Tehdejší král vytáhl jednou na lov.
do lesů vyhledat si příhodné místečko,
kde by soukromí a V tichosti žíti mohl. I stalo se, když byla smečka psů roz
An pátraje obcházel, vrazil na poustev puštěna, že zastihli onu laň, jež seč
níka Veredemia, jenž ve Skalné sluji možno uháněla, ale neustále jsouc stí
se zdržoval. Uzřev Jiljí jeho příbytek hána a hrozně jsouc umdlena konečně
rychle tam pospíchal. Veredemius však přiběhla až ke sluji poustevníkově, do
uzavřel dvéře. A když Jiljí nepřestal níž se utekla. Psi venku nehorázně
na dvéře klepati, tázal se ho, co žádá štěkali, jako by bědovali, že jim kořist
“od něho kmeta. „Odpust,“ pravil Jiljí, uprchla, ale do sluje se neodvážili. Lovci
„že tě vytrhuji.
Nai—odiv se v
ecku přišedše na místo a vidouce psy ležeti,
utekl jsem z vlasti touže po samotě. divili se, i začali je biči poháněti a bití,
Přišcd do Arelatu žil jsem u Cesaria. ale marně. An se den již byl nachýlil,
An se mi však hnusí život ve městě a troubeno k návratu.
hluku, tajně jsem se ustranil, abych
Druhého dne pokračováno od téhož
konečně svému slibu žíti soukromí v sa— místa v lovu; ale psi ani z místa hnouti
motě a tichosti zadost učinil. I přišel se nechtěli, skučíce a štěkajíce. Ana
' jsem na toto samotné místo; a an jsem sluje hustým obrostlá byla křovím, tušili
se ohlížel, spatřil jsem mezi skalami“ lovci, že laň se tam skrývá; i začali tam
tuto sluji. Ejhle! pravil jsem sám k sobě, vysýlati šípy své. Jeden šíp pak vrazil
tuto žije poustevník. Tuto jest kotvice do boku sv. muže, nad čímž smutně za—
naděje tvé; tam co nejrychleji pospěš, beěela laň. I velel král prodrati se křovím.
a koho ti tu Bůh dá učitele života A když po velikém namáhání ke sluji
samotářského, toho přijmi jako otce a se dostali, co spatřili? Kmeta chatrným
žij s ním. Za tím úmyslem jsem zde. rouchem oděného, z jehož boku _krev
1 prosím tě, uč mne nováčka zásadám , řinula, a u jehož nohou soustrastná ležela.
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laň. Uslyšev () tom král, ihned s při ', cokoliv ode krále aneb jiných velmožův
tomným biskupem nastoupil cestu ke , Obdržel, ve krátce mezi Íchudinu rozdal.
sluji. Přišed tam, spatřil kmeta zraněného, '

jenž ruce své k nebi spinal, a u jehož
nohou' tiše ležela laň ani sebou nehýbajíc,
leč že něžněji a těsněji se tulila k nohoum
muže svatého. Všichni ustrnuli nad touto
podívanou. Král, blíže přistoupiv, tázal
se Jiljího, co ho k tomu přimělo, usaditi
se na tomto místě. „Láska k Bohu a touha
'po samotě,“ odvětil Jiljí. Ostatní též
královy otázky zodpovídav nabízené zlato
odmítl s podotknutím, chce-li král něco
obětovati, at založí klášter. Ihned k tomu
přivolil král. Na povel biskupův opustil
Jiljí svou milou pouštku, a jakmile byl
klášter zařízen, ustanoven Jiljí, ačkoliv
neustále se zdráhal, opatem kláštera pod
řeholou sv. Otce Benedikta. U vysokém
svém stáří vysvěcen byv na kněze, po
vinnosti své vezdy co nejsvědomitěji
konal. Král sám často u něho se zpoví
dával. Vůbec si ho král nad míru vážil;
rád by ho byl zasypal dary. Ale Jiljí,

Zesnulou dceru jednoho velmože
k životu vzkřísil.

Odebrav se do Říma ku papeži, aby
klášter jeho byl potvrzen, velmi laskavě
byl přijat a obdarován pro klášter dvojími
dveřmi z cypřišového dřeva.

Když pak se blížil konec jeho života,
svolal sbor bratří, napómínal je ke svor
nosti a ku přesnému zachovávání svaté
řeholy. Předpověděv pak bratřím neblahé
poměry pro Gallií i pro klášter, povzbu
zoval bratry k opatrnosti; na to složiv
ruce křížem přesfprsafblaze usnul v Pánu.
Libá vůně ihned naplnila pokoj a bylo
slyšeti překrásné libozpěvy. Opustilt zemi
svatý Jiljí 1. září, kterého však léta
a věku, není shodnuto. Zvláštní byv
hvězdou Gallie a okrasou Řecka i ve
slovanských krajích u veliké jest úctě.
Mnoho chrámů Páně u nás zasvěceno .pa
mátce svatého Jiljí.

0 misionářstvi.
VIII.

Misie africké.
„, |ojímá-li nás bída tělesná našeho stal se ředitelem propagandy čili ústavu
'Ábližního,
čím více musí misionáře„ pro rozšiřování církve katolické, vhodná
,;
theří
Spasitelisvémuvšechnyzískati mu takto příležitost poskytnuta, aby
chtějí, dojímati a boleti bída duchovní, záměry své, jimž na Pánu Bohu zdaru
v níž přemnozí žijí. P. Max Ryllo, vyprošoval, uskutečnil; a skutečně také
rodem Polák, v Syrii když misionářil, na jeho přimlouvání a doléhání od
od jistého kupce, kterýž mnohé krajiny Řehoře XVI. 3. dubna r. 1846. založeno
africké procestoval, se zdověděl o ubohých '5 a zařízeno vikařství' pode jménem
mouřenínech, kteří žijí v centrálníAfrice; : „centralní Afrika.“ P. Ryllo ustanoven
když uslyšel, v jaké porobě pohanské za místovikaře nevých těchto misií; na
ještě vězí, zarmouceno nad tím nemálo jaře roku 1847 vydal se s jednímqře
šlechetné jeho srdce, a od chvíle té holníkem a 4 knězi světskými na “svou
ustavičně s Bohem se radil a přemýšlel, misionářskou cestu. 11. února r. 1848
jak' by těmto ubohým pomoci, je od dorazili do Chartumu, a zde se na tom
záhuby zachovati a ku časné i věčné usnesli, že učiní Chartum střediskem
blaženosti přivésti mohl. Když později svých misii. Brzo na to zemřel l). Ryllo,
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nástupcem jeho učiněnjest dr. Knoblochcr, * mnoho jich pomřelo; nahraženi jsou
kterýž horlivě díla započatého se za ovšem jinými Františkány, kteříž v brzku
ujímal. Vypukla ale vlašská. revoluce, opět za svými spolubratry se odebrali,
kteráž hlavní byla příčinou, že pl'Opa; aby přijali odplatu věčnou, — odplatu
ganda slíbenou podporu misiím centrální hlasatclům víry svaté přislíbenou.
Veškeré posavádní zařízené stanice
Afriky poskytovati nemohla. I pospíchal
dr. Knoblccher do Evropy, aby zde ty misionářské musely opuštěny býti, toliko
které šlechetné dobrodince misionářStví v Chartumě zůstali 2 misionáři, aby zde
pro své misie zaujal, což se mu obzvláště a na bílém Nilu duchovní správu za
stávali. Více než 40 misionářův hned
v Rakousku podařilo.
.
Jeho Veličenstvo náš věhlasný císař na počátku misií centrální Afriky ze
a král František Josef I. prohlásil se mřelo; oni zemřeli jakožto oběti lásky
za ochrance a zastance čili za protektora křesťanské, oni obětovali svůj časný
misionářství centralní Afriky a zároveň život, aby ubohým a opuštěným získali
milostivě značný peněžitý příspěvek po život věčný. Nemohli ovšem, po čemž
skytnul na výlohy. Krásný a šlechetný tak horoucně toužili, uskutečniti, neb
příklad Jeho Veličenstva následovala dříve než s velikou obtíží jen poněkud
celá rodina císařská, ministerstvo a dvůr seznali řeč, mravy, zvyky a způsoby
císařský; v brzku utvořen z věhlasných národův, kterýmž pravdu věčnou hlásati
osobností pro „podporu misií afrických chtěli, odebrali se k Pánu, — Jenž ne
„Spolek Mariánský,“ jehož starostou se dle skutků, ale dle vůle odměňuje.
stal dr. Hurter. 'I navrátil se dr. V krátké době misionářství svého mnoho
Knoblecher všecken rozradostněn nazpět neocenitelného pro vědu způsobili, takže
ku svým misiím, jimž se svými spolumisi dle slov- dra. A. Petrmanna, známého
onáři všechnu píli a péči věnoval. I pože zeměpisce, v dějepisu africkém nehynoucí
hnáno dílu jejich, neb mnohé již mohli po památku po sobě zanechali.
křtiti a malé obce katol. zařizovati; avšak
První pokusy se nevydařily; všeliká
smrt neuprosná dalšímu jejich působení naděje klesla. Když ale pro vědu, kteráž
zabraňovala. V době krátké zemřelo přirozmanitých výzkumech středníAfriky
tolik obětí vyžadovala, opět a opět noví
20 misionářů, později i dr. Knoblecher,
jehož nástupcem stal se dr. Kirchner. cestovatelé se odvažovali, dílo od před
Tento vynasnažoval se, aby naleznul chůdců započaté dokonávati a vědeckým
místo, jehožto podnebí nebylo by tak výzkumům život svůj za oběť přinášeti,
velmi nezdravé a zrovna smrtonosné. tu snad by se nenašlo apoštolských
Vše bylo marne, smrt misionářův ne misionářův, kteříž by pro časnou a věčnou
šetřila. Při takové bylo se obávati, že spásu tolika národův milerádi život svůj
misie nebudou míti dostatek misionářův, obětovali a v díle od spolubratrův za
pročež na to pomýšleno, aby nějaký řád počatóm pokračovali a takto na muče
převzal tyto misie, neb tomu možno nictví ne sice krvavé ale pravé se oddali?
umrlé bratry nahražovati novými pra Nikoliv!
covníky.
R. 1854. v Neapoli založeny dva
A skutečně r. 1861 Františkáni ústavy pro podporu misií mouřenínskýeh,
tyrolské a benátské řeholní provincie v nichž mouřenínské děti, které na
převzali vikařství centrální Afriky, a již Chartumském trhu byly nakoupeny, se vy
v lednu r. 1862 z Terstu ubíralo se chovávaly a ve všem potřebném vy
'34 Františkánů do vikařství převzatého. učovaly, aby později jakožto učitelé a
Smrt však i těchto nešetřila, v brzku a_učitelky mezi svými rodáky působiti
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mohly. 'Z

ústavů těchto navrátilo se

r. 1865 60 mladých mouřenínův a 120
mouřenínek do vlasti své, aby zde rodáky
své pravdě věčne' vyučovali. Téhož času
zaujal .se též misii míněných kněz světský
Daniel Comboni, kterýž i později, když
pro nemoc opustiti musel misie africké,
smysli je neSpustil. Přesvědčilt'se sám,
že evropští misionáři nemohou přivyknouti
podnebíjižních krajin afrických, že horku
a parnu podléhají; mouřenínové že zase
nemohou přivyknouti podnebí evrop
skému, že dříve, než studia svá skončí,
odemírají, pročež zamýšlel v dosti horké
krajině zaříditi ústav, v němž by mouře
ninové vychováni býti mohli, aby později
buďto jakožto kněží aneb jakožto učitelé
misionářiti mohli; zároveň v ústavě tom
evropští misionáři podnebí africkému
poznenáhla přivykati a s mravy a zvyky
národův, kterýmž hlásati chtěli Krista

Ježíše a pro kteréž rodáky vychovávati
měli, se obeznamovati měli. I zařízeny
dva takové ústavy ve Fostétě blíže Kaira;
když v. nich dostatečný počet schopných
mladíkův byl, uloženo P. Stanislavu
Careerceri, aby na pobřeží horního Nilu
vhodné místo pro misionářskou stanici
vyhlédnul.

žádného náboženství nemají. Otrókův
takých jest všudy přemnoho a lze ho
koupiti za 150—300 frankův.
S Don Carcerceri sjednotil se místo
vikař Comboni. "Týž od sv'. Otce Pia IX.,
od něhož sobě k“ dílu tomuto požehnání
vyprositi chtěl, \ochotně a laskavě přijat
byl; po té cestoval do Rakous, kdež mu
od v_ěhlasného císaře a krále Františka
Josefa I. popřána audience, při kteréž
Jeho Veličenstvo opětnou ochranou svou
přislíbil. 20. září r. 1872 vydal se
s chovanci afrických ústavů, asi 30 mi
sionáři a několika řeholnieemi na cestu
do“ El Obeid, kamž šťastně ovšem po
předlouhé'm a'přeobtížném cestování, po

přetrpčných velkých trampotách dorazil.
A nyní -s pomocí Boží započali své dílo

veliké. V brzku ale zastihnuti jsou
zimnicí a jinými nehodami. Za několik
'dní umřel P. Pius Hadrián, první mou
řenínský kněz africký.

Později nemoce ustaly. I vynasna
žovali se netoliko lid okolní poučovati,
ale pouštěli se pouštěmi apralesy, aby
i tam divochy vyhledávali. Každý soudný
čtenář sám dovede o'cenititakové namahán í.
Později odebral se Comboni do Geblnuby
Cesta tato toliko umožněna značnou s více misionáři, odkud ale, když nemoce
podporou, kterouž jistá šlechetná paní nastaly, kteréž všelikým prostředkům
vzdorovaly , opět se musel navrátiti.
poskytnula.
Nicméně započaté misie s mysli nespustil,
Obtížná byla tato vyzvčdačni cesta; nýbrž horlivě s misionáři se cvičil v řeči
což ho ale nejvíce zarmucovalo, bylo, lidu tamnějšího, aby opět vhodného času
že hromady otrokův vésti viděl na trhy k nim se navrátiti a tím více působiti
egyptské, mezi nimiž byli starci a děti, mohli. Utěšeně takto zkvétají misie
kteří ani jíti nemohli, a matky se svými vikařství centrální Afriky. V nejnovějším
kojenci.
čase opět nové misie v jižní jakož i ve
Nejvhodnějším místem pro stanici východní a západní Africe zařízeny jsou
lnisionářskou zdál se mu El Obeid, “odPia IX. a nynějšího sv. Otce Lva XIII.,
hlavní město Kordofanské,'býti. . dopisu aby takto, obrazně řečeno, pronikli. srdce
svém, v němž'leccos o mravec a způ“—_Afriky a všechny tamo žijící národy
sobech lidu tamnějšího vykládá, trpce přivedli k Božskému Srdci Páně. Dílo
žaluje a sobě stěžuje nad bídou mouře tak rozsáhlé mnoho prostředků vyžaduje,
n-ínův a mořenínek, kteří otročiti musí, mnoho milosti Boží. Nižádné misie" ne
o kteréž se nikdo nestal-aa kteří zhola vyžadují tolik obětí, jako misie africké
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tolik námahy, aby odejmuta byla kletba vzešlo nad celou Afrikou slunce spra
Chamova od narodův afrických. Dejž vedlnosti, popřejž Pán Bůh zdaru pře
všemohoucí Pan na přímluvu všech Lhojného na přímluvu Matičky Boží
svatých a mučeníkův afrických, aby ' misionářství africkému!

Něco o Častochově.
"trastmi a trampotami stižen jsa hledá , a útěcha jest předtuchou radosti a útěchy
člověk úlevy a potěchy; mohou se nebeské. Zde vzplane pobožnost, víra
v pravdě o člověku říci slova písně Šoživne a člověka ovládne jakási netušena
jisté: „Chodím celý jak zmamený, přítele ' nadšenost pro vše dobré a bohumilé.

Sobě hledám,“ Hledá, lhlcda útěchy a Tu bývame ku pravé kajicnosti a ku
pomoci a obyčejně jí na tom kterém hodnému přijetí svatých svátostí po
místě poutnickém dosáhne. Na místech vzbuzeni.
Nedaleko Betléma byli chudí pastýři
takých zdá se člověku, že blíže jest
Bohu, tu se modlí vroucněji než kde * na poli, ponocujíce u stád svých. A aj,
jinde, srdce jeho zrovna se rozšíří a anděl Páně ukázal se jim, a jasnost
obměkčí; i vysílá horoucí.prosby k trůnu nebeská je obklíčila. I zvěstovana jim
velebnosti Boží. Mír' a pokoj zavítá do radost všech radostí nejradostnější, že
srdce jeho, zármutek mizí, inalomyslnost se narodil Spasitel světa. Zároveň vy
a starost odchází, člověk se stává jiným zváni jsou, aby hledali místo, kdež
.člověkem; často na místě takovém po narodil se Spasitel světa. Jakž , byli
svátném ovlada nas radost nevyslovna andělé zase do nebe odstoupili, pravili
a vnitřní jakási útěcha, kterouž nám pastýři v radostném úžase chpolek:
ani „vysloviti nemožno, kterážto radost“,[ „Pospěšme do Betléma a vizme, což
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Pán zvěstoval nám.“ I odešli chvátajíce'
a nalezli v chlévě Marii a Josefa i ne-'
mluvňátko, plenkami obvinuté a položené
v jeslech. I patřili naň se svatou ucti—
vostí a radovali se z něho srdečně. A
poklonivše se jemu, navrátili se ke stádůin
svým, velebíce a chválíce Boha ze všeho
toho, což byli slyšeli a viděli. —'- Tot
byla první pout nového zákona — první
návštěva místa příchodem Spasitelovým
posvěceného. Od doby té tisíce a tisíce
zbožných křesťanů připutovali na místo
toto třikrát svaté a ulíbali místo, kdež
nejprvé dlel Spasitel světa. Později
putováno na“ jiná svatá místa, kteráž
nějakou událostí ze života Spasitelova
posvátnými se stala. Posvátnými byla
i ta místa, kdež odpočívala těla svatých,
ik těm putováno; ode dávna ale obzvláště
putováno k obrazům a kaplím Matičce
Boží zasvěceným, a to tím více, když
zvláštní milosti na místech těchto =po
skytovány. Poutě z dobrého a pravého

úmyslu podniknuté- jsou dobrým a
zbožným skutkem křesťanským, jakž
prohlásil sněm Tridentský. Proto též svatí
rádi ta kterou pout vykonávali. Zbožný
často sobě zajde, kam ho mysl táhne.
Blahoslavený Jan Sarkandr vydal
se na dalekou pout k Matíčce Často
chovské, aby takto zde posily nabyl pro
útiapy, kteréž přetrpěti a přestáti měl.
V Piíborském farním chrámu Páně na
bočním oltáři Panny Malie Častochovské
je socha, kteráž blahoslaveného Jana
Sark. jakožto poutníka Častochovského
představuje.
Tam do Častochova vyzván jsa i já
jsem se odebral. Ovšem nebyla: cesta
má, pout má obtížná, neb jsem jel po
železnici. Šťastně dorazil jsem na místo
toto Polákům, Rusům i Rakušanům tak
posvátné a vzácné. Kostel s kapli a
s klášterem na návrší, vévodí nad rovinou
nepřehlednou, jest jako by Matička Boží
stráž držela nad Ruským Polskem. Vše
dohromady vypadá jako malá pevnůstka.

Prošel jsem několika branami, jakéž
bývají v pevnostech, a dostal jsem se takto
do kostela — velikého a kiásnélío;
z něho dvermi ;bočními po schodech
sešel jsem do prostranné veliké kaple
a již "klečím před oltářem, na němž“ ve
své kráse stkvi se milostný ob1a7 Matičky

Častochovské. Vše okolo mne vroucně
a s pláčem se modlí, zemi líba, na tvář

scbou vrhá — chudý, boháč,sprostý i
vznešený. Známo, že obraz Matičky
Častochovskéy'
je hnědočerný, totiž Matka
Boží je hnědočerno vyobrazena. Obraz
ten má své zvláštní dějiny jakož vůbec
poutnické místo Častochovské. Popisu
a dějin místa tohoto išak nelze dostati.
Z obrazů po stěnách klášterních vy
obrazených toliko lze se o tom _neb
onom =zdověděti. Obraz milostný byl
od sv. Lukáše v Jerusalémě ještě za
živa Panny Marie na tom stole malován,
při kterémž Panna Maria s Božským
Jezulátkem sedávala 'a rozmlouvala.
Osudy obrazu tohoto jsou rozmanité;
' posléze dostal je Vladislav, kníže Opolský,
načež ze zámku Bělského v Polsku r.
1382 přinešen byl do Častochova, čili
jak Poláci říkají, na „Jasnou Horu“ a
zde kostelu Panně Marii zasvěcenému
ponechán. Štědrostí dobrodincův roz
manitých založen zde klášter paulán'ský.
Mnoho pohrom obraz milostný, s ním
kostel a klášterníci pře-žili. Vše to ale
nemohlo vyrvati lidu zbožnému úctu,
kterou choval a posud chová k obrazu
milostnému, nemohlo ho odloučiti od
lásky k Matičce klásného milování.
Nepřátelé lití rozmanité poutnické
. místo drancovali, nikdy však trestu
neušlí. _Atak až posud z daleka i z blízka
davy lidu se hrnou k Matičce Často
chovské na „Jasnou Horu,“ aby zde
sobě Matičce Boží,postěžovali v "bídách
duchovních i tělesných. Pobožnost zde
-věru veliká a nelíčená. Tamo člověk
ve sprostém šatu na tváři leží před
obrazem, tu zase dáma vznešená a pře
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bohatě oděná kajicně se v prsy bije a kostel sv. Barbory a při něm studně
s vodou dobrou v dosti vysoké kapli.
na zemi vrhá. Tam _zaseslyšíš pronikavé
prosby k Matce Boží výsýlati; tu davy Když nepřátelé vydrancovali jedenkráte
lidu sprostého i vznešeného obklopují Jasnou Horu, sebrali i obraz milostný.
zpovědnice. Vidíš zde roniti slze radosti Dojeli s ním až' na toto místo, dále ne
i kajicnosti, i ty dáš se dojati a když mohli; i shodili obraz s vozu dolů a
vše tak horoucně se modlí, vroucněji jeden z vojínů tal- dvakráte mečem po
než kdy jindy pomodlíš se i ty; svatá obrazu, načež do bláta byl pohozen.
Když nepřátelé ne bez trestu od
předsevzetí ovládnou duši tvou; minou
dvě, tři i čtyry hodiny a ty se ještě táhnuli, naleznut obraz a tu vyprýštila
modlíš, aniž toho uznáš, že čas tak již se voda, kterouž obraz umyli.. K úžasu
pokročil, — ty s místem posvátným se svému shledali na tváři Matičky Boží
ani rozloučiti nemůžeš.
»
dva švy mečem způsobené, kteréž ni
Při oltáři milostném od božího rána žádným způsobem nemohly zaceleny
až do poledne.mše za mší se odsluhuje. býti, pročež na obrazu posud švy jsou
Oltář milostný je ověnčen 'převzácnými značnými.
Od doby té na místě tom svrchu
dary rozmanitými. Všechny dary nejsou
pověšeny, mnoho se jich uschovává ve udaná studně. Po stěnách kaple celý
zvláštní komoře, kdež též překrásná děj představen v obrazích. Níže kostela
mešní roucha, monstrance 281iberní z ry jasnohorského jest kostel ruský, před
zého zlata a posetá drahokamy jesti, ním na soše uviděl jsem obraz svatého
jakož i mnohé dary zbožného Sobieského, Cyrilla a Methoda.
Pobožnosť svou možno zde vykonatí,
kterýž u Vídně nad Turky zvítězil, a
jeho zbožné rodiny. Týž před odchodem ano všechno polsky a velmi lehounko
svým tady požehnání ' sobě vyprosil. srozumitelno.
Ve všech záležitostech utíkají se
Uschován tady i meč, kterýž měl při
sobě, jakož vítěz nad Turky. Mnoho tu Poláci atd. sem na toto místo poutnické.
jiných darů buď na poděkování za milosti Viděl jsem zde též z velmi daleka Poláka
obdržené buď na vyprošení té které starého s jeho ženou; přišli sem, aby
měli před milostným obrazem svou
milosti darovaných. _
Obraz milostný mimo "služby boží „druhou svadbu.“ V boční jedné kapli
a pak nešpory bývá zastřen. V kostele viděl jsem protestantku skládati vyznání
jsou boční kaple po způsobě' Velehrad víry, _což prý velmi často se stává.
Půsty tamo přísně zachovávají. Tři
ských bočních kaplí; jest tam též pod—
zemní kaple, v níž přemnoho ostatků dní před každým svátkem Mariánským
rozmanitých mučehíkův uschováno. Boční se postí.
Lid jest velmi zdvořilý a úslužný.
jeden oltář zasvěcen sv. Janu Nepom.
Dejž Pán všemohoucí na přímluvu
U zpovědnic některých ti do očí padne
dlouhá hůlka, kterou zpovědník kajicníky Panny Marie Častochovské, aby všichni
po sv. zpovědi zlehka, po hlavě udeří a nesjednocencipřivedeni byli ku Kristu
jim jakž říkají „blahoslavenství“ udělí. Ježíši! *)
Jest to pokoření malé, kterému se poutník
*) Kdo?-chceš putovati do Častochova, za
žádný nevyhýbá, aby takto získal od žádej od svého c. k. okresního hejtmanství o pas
a. sice, by byl potvrzen od ruského konsula';
pustků snadným způsobem.
taký pas platí na 3 roky a. netřeba se obávati
S věže je překrásný rozhled na po jakési nepříjemnosti. Po železnici možno až do
žehnanou nepřehlednou rovinu.
Castochova'v Castochov 'e P oslední stanice', ze
Kousek od kostela hlavního jest _stanice malé půl hodinky je k poutnickému místu.
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Poslední dnové Bernadette Soubirous.
rnadette

Soubirousjest, jak známo, a to s velikou radostí, což jindy na ni

\ ona panna, které se Matička Boží nezpozorováno, a jako u vytržení pro
\ ve "světoznámé jeskyni Lourdské nášela nadšeně slova, kteráž mluvila k ní
zjevila a kterážto 16. dubna ve veliko Matka milosti plná.
noční středu do kláštera Neverského
Více než za 21 roků po oněch udá
k milosrdným sestrám vstoupila a jméno lostech na pokraji hrobu svého když
Maria Bernard přijala. Dubnové číslo jižjiž smrt o ni se pokoušela, potvrzovala
dějin Lourdských o “posledních _dnech jakožto klášternice vše, což jako dítě
této omilostněné následující vypravují: světu zvěstovávala. A nyní, když doko
Povědomo, že blahoslavená Panna nala životní úkol svůj, již mohla umříti;
Maria opětně rozmanitá nařízení Berna— a věru smrt též dlouho nedala na sebe
dettě jakožto dítěti nevinnému sdělovala, čekati. Záduch a dýchavičnost neustále
že jí též trojí tajemství svěřila a ji' takto ji trápily; k tomu Ěidala se oteklina
nejmocnější a nejněžnější páskou úplné kolena pravéhova rozjed kostní. I ne
důvěry k mateřskému svému srdci při mohla se s lože a pohovky ani pohnouti.
poutala. Poselství od Matičky Boží svě Bolesti hrozné ji svíraly; bolestné vý
řené Bernaděttě věrně vyplnila. Od téže křiky zaměňovala za vroucí modlitby
Mati'čky milostné jí slíbeno: že blaže-' dodávajíc důrazně a rozhodně: „ó Bože,
ností pravou teprvé tamo na nebesích obětují Tobě bolesti své . . . . () Bože,
bude obdařena.
miluji Tě! . . ., Ano 6 Bože, staň se
Osm roků skvělé svědectví vydávala Tvá svatá vůle . . . Tvá vůle, ó Bože,
'o Mari-i věřícím i nevěřícím, kteří z do

budiž mou vůlí ___ . .

Chci, chci kříž

'
drého i ze zlého úmyslu na ni rozmania Tvůj !“
Zároveň trápera i duše její, neb
tými otázkami doléhali a jí svou přílišnou 
zvědavostí a rozmanitým zkoumáním zlým “duchem rozmanitá pokušení jí'způ
pravé muky a trápení způsobovali. Nikdy ' - sobena a svědomí její _rozmanitými
se však nepřeřekla, nikdy po celý čas úzkostmi trápcno. Avšak Bernadetta ne
něco nepronesla, co by dřívějšímu vy zapomenula na napomínání Marie Panny,
pravování poněkud jen odporovalo. Ko nezapomenula na „modlitbu“ a „pokání
nečně jí pokoje a oddechu popřáno za hříšníkyf upomínka, že Maria teprvé
v klášteře, kdežto v pravdě vzorný život tamo na nebesích ji chce oblažiti, (lo-
vedla a konečně po 12 letech 22. září dávala jí útěchy a posily. Oči její zá
1878 slavný slib ustavičně čistoty složila řily, když na kříž aneb obraz Panny,
a se takto Božskému Srdci ukřižovaného Marie pohlížela. Když abbé Febre po
nebeského ženicha zasnoubila. Za ně svátku sv. Josefa se jí ptal, co sobě na
kolik dní po té upadla do své poslední sv. Josefu vyprosila, odpověděla jemu:
trapné nemoci a od 11. prosince v oktávě „Prosila jsem ho o šťastnou hodinku
_
nepoškvrněného Početí Panny Marie již smrti.“ ——
A v pravdě vyslyšena byla; 28.března
nemohla se z nemocnice ani pohnouti.
12. a 13. prosince ještě jedenkráte slavně přijala svátosti umírajícich; po té před
zvěstovala zázraky, kteréž jí nepoškvr stavenou a své spolusestry ve vší pokoře
něná Panna Maria při jeskyni Lourdské odprošovala za starosti a obtíže, kteréž
zjevila, před zástupci Tarbeského a Ne jim způsobila, jakož “i za zlý příklad,
verského biskupa, před generálem “Ne kterýž jim dávala. Smrt ale se ještě
verské kongregace a svým zpovědníkem ' neďéstavíla, tak-že chvilkami, když bo
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'lesti popustily, dětinnč sobě o smrti své

Když o 3/43 sestra Natalia vešla do
zažertovala.
V témdni před veliko— světnice, vztáhnula po ní ruce své
nocemi přibylo tělesných i duševných s prosbou: „O pomozte mi ——medlete

bolestí, Božský Spasitel omilostněnou
;chtěl súčastniti utrpení svého. Ano již
byly velikonoce a Bernadetta ješte byla
na hoře Kalvarii; ještě trpěti musela.
Velikonoční úterek byl prvním dnem
zápasu v boji duchovním; zlý duch
velmi ji trápil jakž jiné svaté a světice.
V noci často bylo jí slyšeti volati: Odejdi
satane! Ráno řediteli vykládala, kterak
ďábel velký strach a veliké úzkosti jí
způsoboval, že ale, jakmile nejsladší
jméno Ježíš vyslovila, vše hned zmizelo.
Přijala nejsvětější svátost oltářní a' takto
posilněna opětně začala bojovati. Večer
pravila k sestře Natalii, k níž obzvláštní
měla důvěru: „Sestro milená., já mám
strach . . . bojím se!“ Když ji těšila,
odpověděla: „Ach, já jsem tak mnoho

se za mne.“ Opětné odprošovala sestry
své, že tak velmi je obtěžuje. Těšila se
s Božským Spasitelem, u něho posily
hledala, objímala s vroucnosti svatý kříž
a pomalu líbala svaté rány. Po té poky—
nula, že chce píti. Než začala piti, udělala
nad nádobou veliký kříž. Toto žehnání
velmi okolostojící dojalo. Ještě dvakráte
šeptmo pomodlila se Zdrávas Maria,
kteréž tak častokráte přijeskyniLourdské
se modlívala, nyní ale jí sestry předříká
valy. Při třetím „Zdrávasu“ pravila:
„Svata Maria, Matko Boží . . .“ iumlkl
hlas — nahnula hlavu, vypustila svou
čistou duši, zesnula V Pánu.
Umřela o 3 hodinách __, tu dobu,
kterouž umřel Ježíš Kristus, umřela ve
středu, dni sv. Josefu zasvěceném, mo
a velikých milostí dosáhnula, ale stra— dlitba její o šťastnou hodinku smrti vy
chuji se, že jsem jich málo používala“ slyšena.
Ve středu velikonoční dala 'poprositi
Týž den před 21 roky klečela
zpovědníka svého, aby k ní došel, neb Bernadetta u vytržení před nepoškvrnč—
ještě jedenkráte duši svou chtěla svátostí nou Pannou Marií při jeskyni Lourdské,
pokání očistiti. Papež Pius IX. blahé kdož hořící svíce jí vyklouzla z ruky,
paměti zvláštním brévem pro hodinku aniž po sobě na ruce nejmenší známky
smrti udělil jí apoštolské požehnání; popáleniny zanechala. Tělo její vystaveno
ichtěla, když požehnání jí udělováno, v kostele konventním; věnec stříbrných
bréve papežské v rukou držeti a, aby růží lesknul se nad závojem, obličej její
plnomocnýeh odpustkův získala, potichu skvěl se šetřen jsa od samé smrti. Její
vzývala nejsladší jméno Ježíš.
veliké přimžité oči'vypadaly jako by se
Po, chvilce s velikou vroucnosti pra— každý okamžik chtěly otevřiti, by na
vila: „O Bože můj, miluji Tč z celého neposkvrněnou Pannu Marii patřiti mohly.
srdce svého, z celé duše své, ze vší Nebylo možná ani dosti se na ni na-
mysle své a ze vši síly své.“ I modlili dívati a obzvláště malé děti okolo ní se
se modlitby umírajících a ona s nimi slabo tlačily. Po celé tři dní, kdežto tělo její
ale předce srozumitelně se modlila. Okolo vystaveno bylo, vše se z celého města
stojicí velmi byli dojati a pohnutí, když .Nevers k ní hr_nulo 'a u nohou její se
zpozorovali s jakou vroucnosti po chvíl— modlilo. Jakmile došla zpráva o úmrtí
kách upírá oči své na—kříž, který visel jejím biskupa cherského, kterýž právě
na stěně. Sejmuli kříž a podali jí jej na hranicích své dioecése biřmoval, ihned
do rukou bezvládných i obejmula jej pospíšil, aby vyvolenému dítku marian—
křečovitě a tak jej, přitiskla k srdci skému svou úctu projevil. Veškeré
svému, jako by jej do srdce svého kněžstvo městské a okolní jakož iz da
vstisknouti chtěla.
leka, z Lourdes k p. P. superior misio
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nářský, abbé Pomían, kterýž Bernadette
k prvnímu sv. přijímání připravoval,
Jindřich Lasserre, kterýž zjevení Lourd—
ská sepsal atd. súčastnili se pohřebu,
kterýž se podobal vítězoslávě. Biskup
sám ji pochovával a měl pohřební řeč,
kteráž všechny radostně dojala.
_ Týž den pohřební jakož i 23. dubna
v Lourdes v basilice ive farním kostele
služb Boží za zemřelou se odbývaly a
to s největší slávou a velebou, s jakouž
jen málokdy největší svátky se slavily.
Prozatím odpočívá tělo Bernadettino

v kapli sv. Josefa. Kam tělo přenešeno
bude — nelze ještě udati.
.
Neverské klášternice ovšem pod
svou opatrností chtějí míti tak drahý
poklad; avšak i město Lourdes o tělo
se domáhá, při čemž se odvolává nato,
že tělo tam má odpočívati, kdež omilost
něné se Panna Maria zjevovala, kte
rážto zjevení lidstvo k nové chvále Panny
Marie povzbuzovala, k novému velcbení
Panny bez poskvrny počaté, pomocnicc
všech bídných a' o pomoc volajících po
vznášela.
'

Zprávy
Hlad v Číně. Nejd. P. z Breslu,
jenerální prokurátor misiífrantiškánských
v Paříži sídlící zaslal časopisu „Defense“ 

následující psaní, které líčí bídu a utrpení
obyvatelův „nebeské říše,“ jak Cínu
nazývají.

'

„Z rávy, kterých se „mi dostalo
z někoika vikaritů, jsou posud velice
truchlivy. Třiadvacet milionů lidí již
zemřelobuď hladem buď následkem hladu
morem — v Chan—si,Chen-si a Chan-tang.
Neznámo jest mi posud, kolik lidí za
hynulo v ostatních vikariatech. Ale
s druhé stran jest potěšitelna zvěst, že
přes 50.000 'tek teprv zemřelo, když
přijali křest sv., tak že dosáhli blaže
nosti nebeské; rovněž veliký počet po
hanův obrátil se na víru katolickou, když
viděli velikolepé skutky lásky k bližnímu,
jakých schopno jest toliko křesťanství.
Ctěný pán Aymerí, prokurator misií
Lazzaristů v Cíně sal mi nedávno takto:
„Kraje Chan-si a čhen-si jsou právě nyní
všeliké podpory potřebny, protože ná—
sledkem rozšiřování mylných zpráv,
jakoby hladomor byl ustal, žádné pří-'
spěvky nedocházejí. Než stav krajů
těch zhoršil se od počátku minulého roku.
Křesťané samí ne řejí si více, než kolik
dostačí, aby tak louho na živu byli, až
misionář k nim dojde a je na cestu na
věčnost připraví. Proto prosí mne biskup
Františkánský ze Chan-si, abych ne
ustával milodary sbírati, poněvadž prý
dobře ví, kde pomoci třeba a jak pod
poru poskytnouti. Neustávejte tedy
prosím pro nás i na dále sbírati a Bůh

'

požehná netoliko vaší námaze, ale i všem,
kteří jakkoli přispěli.“
Mimo to řináší ještě „Journal des
Missions catholiques“ (časopis věnovaný
misiím katolickým) srdcejemné zpráyy o
žalném postavení našich misií v Cíně,

které netoliko hladem, než'i
povodněmi stíženy jsou.

morem a

Z Velké Meziříče. (J ubiléum chrámu
P. a svěcení sochy Lurdské M_atky B.)
V neděli III. po sv. Duchu, dne 22. června
t. r., zavanula tichá a milá slavnost cír
kevní městem naším, byla to slavnost
památná velmi a byt i poněkud pgzději,
přec s radostí neméně velikou i „Skole“
zprávu o ni podávám, vždyt „Skolatt.
žáčky své neméně jak ku B. Srdci Páně
vede také _k nejčistšímu Srdci P. Marie
a vykládati žáěkům svývm o _té, oné
slavnosti Mariánské, je „Skole“ ku ra
dosti obzvláštní.
V neděli jmenovanou konala se tedy
2001etá památka posvěcení našeho chrámu
P., kteréž se událo na slavnost sv. Jana
Křest. r. 1679. Ku takové slavnosti jež
žáhy přistro'en byl náš chrám Páně vnitř
i zevnitř, a y v obnově své uvítal den
svůj svlavný a krásný.
Stědrosti vysokorodé a osvícené
kněžny Leopoldiny z Lobkovic, paní na
Vel. Meziříčí, horlivosti pro okrasu stánku
b. důst. p. děkana a obětavosti měšťanů
a farníků, kteráž se sbírkou peněžitou
byla osvědčila, co děkovati, že v obnově
stkví se nejen hlavní oltář, ale i chrám
ve mnohých ostatních částech svých.
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Všem okrasám však, jimiž se náš byl vykonal důst. Otec P. Method, vy
chrám P. ku svému 200letému jubiléu stoupil na kazatelnu důst. p. děkan Velko
ozdobil, korunou jest na Výsost půvabná Meziříčský, objasnil v 1. části své řeči
a něžná socha přemilostné Matky B. ; přehledně dějiny chrámu P. Velko-Mezi
Lúrdské.
* řičského, v 2. pak části uchvátil obecenstvo
Nadšený ctitel Lurdské Matky B.
ku jmenovitě
milování Matky
BL
důst. p. děkan P. Jan Klippl použil , ku
Lúr (poznání
ské, při ačemž
odevzdání
částky sbírky zmíněné k tomu, aby far sochy městu a farnosti a napotom města
níky své ku slavnosti jubilejní sochou a farnosti Marii Panně, pak slova ku
Lúrdské Matky B. překvapil a den slav stavům všem zajisté utkvěio v srdci po
nosti jubilejní byl spolu také dnem slav— sluchačstva veškerého.
ného posvěcení té sochy krásné.
Na to za přítomnosti 13 kněží ko
K tomu nezavítalo jen duchovenstvo nána 1. mše sv. slavná u nohou sochy
poblízkého okolí zdejšího, k tomu při Lúrdské Matky B. tímtéž ctih. Otcem,
chvátal až z dalekého hornatého kraje — jenž byl soše církevního posvěcení udělil.
z Gmundenu krajan náš a rodák Pišelský
Odpolední část slavnosti pozůstávala
důst. Otec P. Method Jelínek z ct. řádu v modlení sv. růžence a v kázání, jež
kapucínského, přehorlivý ctitel Lurdské o sv. růženci důkladně byl činil dp. farář
Matky B., jenž před málo lety obdařil z Tasova, po čemž byly litanie sv. a
i kostelíček- svého rodiště převnadnou chvalozpěvem „Te Deum Laudamus“ se
ukončila krásná tato slavnost, kteráž
sochou téže Matky B.
V 10. hod. konalo se tedy posvěcení davy lidu z celého okolí do města byla
za přísluhy četného duchovenstva; útlých, přilákala. Kéž by úchvat ten nábožný
bílo a modro odděnýeh družiček stála nepominul, nýbrž at trvá v srdcích všech
dokola řada značná a od bělosti roucha i městských i venkovských účastníků
duchovních a šatu dítek nevinných odrážel dlouho co vroucná láska a oddanost
se hnědý stejnokroj sboru hasičského, k Lúrdské Matce B., kteréž ku cti a
jenž taktéž k'u oslavě Matky B. se byl oslavě zde v oblízkém okolí našich hor
dostavil.
již čtvrtá soc a postavena a posvěcena
Po posvěcení sochy Matky B., kteréž byla.

Milodary B. Srdce Páně.

_se

ude snad někomu divne, že při konání devíti
denní pobožnosti k Božskému Srdci Páně
často se vzývá i Matka Boží a užívá se
věci z milostných míst, k. př. z Filipsdorfu,

z Hostýna, z Lúrdu,

jakoby tyto věci

nám pomoci“mohly. Pravim, že někomu
bude to divno, většina ctitelů Bož. Srdce
Spasitelova ví zajisté, že z vůle Boží a se
schválením církve sv. smyslné věci k na
šemu blahu napomáhati mohou a že jich
tudíž užívati smíme. Ncrozumné tvorstvo
stvořil Bůh ke službě lidí; Bůh tvorů užívá,
netoliko aby tělu lidskému, nýbrž aby i
duši prospěl; jsout v rukou Božích nosiči
a vodiči nadpřirozeného požehnání pro lidi.
"Požíváním smyslného ovoce totiž se člověk
na těle i na duši zkazil upadnuv ve věčnou klatbu; užíváním přirozených věcí
člověk se pozvédá. To stalo se stálým zákonem v církvi sv. užíváním svátosti
a svátostnin. Proč by nemohl Bůh „i mimořádně tvorů svých užíti, aby lidem
pomohl! Již ve starém zákoně potkáváme se s příklady takové zázračné síly živlů.
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Jen si z omeň na Naamana, na velrybí játra Tobiášova, 'na rybník Betliesdu
v J erusa émě. Divotvorná _Inocsvatých ostatků v církvi jest věcí zjištěnou. A
proč by Bůh ku zvelebení Panny Marie a na důkaz, že o všechno máme. .prositi
skrze ni, nesměl svých mi10stí a zázračných pomocí udíleti prostředkem plátýnka
:! Filipsdorfu, vodou ZG'SV.Hostýna,„' z Lúrdu atd. Je “snad rámě HOSpodinovo
Zkrác'eno? Nepotřebuje-li pyšné naše století pokořujícího léku, že na tvora jest
odkážáno, chce—li'býti vyléčeno? Nedivme se tedy, že mocí Boží nám může pomoci
k:..př. trochu vedy, jak v následujícím uvedeno.
'

“* Od Znojemska. Jedna osoba ženská
rozstOnala se na žaloudek, který jí celý
zatekl, následkeměehož vše,. co. požila,
Opět zvrátila. Nesmírně bolesti, kterých
v žaloudku ocitovala, sdělily'se iý-ostatním
oudům a 'u ohá nemocná celé dni a noci
bez pokrmu a bez spánku trávila. Když
už-přes 8 neděl na leže' bolestné upoutána,
celá proležená a vysílená ve velikém
zármutku a- vší naděje na uzdravení
zbavená prodlévala, tu 'sem ji těšil a

strádati, a to v čas žní, kdy je práce
nejpilnější. Když jsem jich každodenně
navštěvoval, tu jsem sám u sebe myslel,
že svrchovaný Otec nebeský toto soužení
dopustil, aby pomoc těch nejsv. Srdcí
“zde tím patrněji a zjevněji se ukázala;
_konána i zde 9denn1' pobožnost" k nejsv.
Srdcím rovněž se skvělým výsledkem.
Nemocná se značně zoóavuje a již i lehčí
práce denní své koná.
.
Uveřejňuji s velkou radostí tato
k důvěře v Boha a IVatku Boží p'o— vyslyšení s tím blahým přáním, aby
vzbuzoval a mnohokráte jpříklady ze úcta a důvěra k nejšv. Srdcím u všech
„Skoly B. S. P.“ předčítával, z nichžto jejich ctitelů rozmnožena byla.
'
eatrno, jak bezpočtukráte se Božské
„»
' '
-- ',
Šrdce Pána Ježíše a bl. Panny Marie
"
kněz církevní.
všem sklíčeným a v bolestech úpícím
alitovným a 'milosrdným býti prokázalo.
Z_okolí Brna. Jistá osoba děkuje
Zároveň jsem 'i vybídnul, aby započala co nejvřeleji Božskému Srdci' Páně za
levítidenní po ožnost k nejsv. Srdcím, nápadné vyslyšení prosby. () budiž po
a pak že budu ještě s jednou osobou, _chváleno, vždy a všudy ctcno toto lásky.
šterá onu nemocnou obsluhovala, tutéž plné Srdce !
iobožnost konati a v případu vyslyšení
e celou tu věc uveřejním. První čas
'L „Tenké Lhoty.. ll'latka jedna se
.ašílpobožnosti necítila nemocná žádné synem-_šlgčnězem vzdávají nejvroucnější
.lev , ano mnohý den si stěžovala, že díky ist—srdci P, a blah. P. Marii za
ž šolestí nevydrží a že padne smrti milostivě vyslyšení a důležité záležitosti,
a—obět. Tu jsem ji vzbuzoval k trpě týkající se- mladšího syna a bratra.
vosti a k vytrvalosti, poukazuje jí na
z
Budějovic. Byla jSemu velikých
Lk mnohé příklady, že nejsv. Srdce P.
ežíše a bl. Panny Marie když i ne 'nesnázích se svým synem študujicím,
ned, "tak jistě za nějaký čas pomohla. protože na těle i na duchu byl velmi
. hle naše pobož'nost nebyla marná, slabý; i obrátila jsem se s celou svou
Ýbrž s kýženým se potkala výsledkem. důvěrou k pramenu nevyvážitelných-mi—
aše nemocná již se zotavuje, pomalu losti, k Božskému Srdci Ježíšovi a vy
vmizely bolesti, již snese lehké pokrmy, konalajsemdevítidenní pobožnost
ž i s ánkem se posiluje. Užíváno také a dosáhla jsem vyslyšení, začež nej
prů ěhu této nemoci jedné 'láhve vroucnější díky vzdávám. Uveřejňujíc
rdské vody, pa'k slouženy dvě mše sv. toto plním svůj slib, aby bylo ještě více
Dále musím se zmíniti, že ona poznáno, chváleno, ctěno a zvelebeno to
»sluhovačka zmíněné nemocné také B. Srdce Pána Ježíše a přečisté Srdce
'
leínocněla a sice rovněž se žaloudkem. P. Marie a sv. Josefa.
'o velké bolesti, které jí oteklý ža
Ctilelkynč 13. S. P.
1dek působil, musela ulehnouti a po
Z farnosti Rejšické. Ctitelkynč
: dní skoro ničeho nepoživala, čímž
lá seslábla. Je to smutné podívání, P.. Marie Filipsdorfské vzdává tímto ve
y_žvjednom domě dvě nemocné osoby řejné díky za vyplnění prosby v jisté
ISÍ vedle sebe na lůžku v bolestech záležitosti.
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jakož jsem byla, slíbila, veřejné díky
vzdávám Božskému Srdci P. Ježíše a
nepoškvrněnému Srdci P. Marie.
Z Luhačovic děkuji za odstranění
W za první uzdravení,jak byla slíbila, bolesti zubů. Vzýván i sv. Josef a
poznovu do nemoci padla. Pedobné sv. Apolena, a oznámení vyslyšení bylo
“oznamuje jiná čtenářka z Olomouce
slíbeno. Jiná osoba z L. děkuje za opětné
“ohledně uzdravení své sestry a plníc uzdravení z nemoci jater a líc. Konala
aspoň nyní svůj slib, děkuje veřejně co devítidenní pobožnosti a slíbila dárek na
nejvroucněji ředobrotivému Spasitcli a vykoupení pohanských dítek, jakož i
nejblah. P. Marii.
uveřejnění.
_
'
Od Lipníka.. Věčné díky' buďtež
Z
Náměště
vyslovuje
(I.;.
N.) jeden
své
nejsv. Srdci P. a nepoškvrněnému. Srdci starý ctitel B. Srdce P. _a . Marie
Panny Marie za vyslyšení modlitby, díky za mnohá a mnohá dosažená vy
kterou jsem v devítidenní pobožnosti za slyšení v'bídách, nemocích a úzkostech,
mého již dlouhý čas nemocného, avšak podobnějiný bratr IH. ř.sv. Františka J. Z.
nekajieného otce Vykonávala. Ačkoliv
Z okolí .litovelského děkuje K. F.
,
smrtelně
otec laskavé
můj o za své obrácení.
sv. svátostinemocen,
ani slyšeti,Rechtěl
na všechny
Z Lipníka děkuje M. M. za uvedení
domluvy a prosby věděl námitku a k velké k životu
duchovnímu
a
K.
V. za uzdra
naší žalosti' “setrval v zatvrzelosti své.
Naše úzkost dosáhla ]IŽ nejvyššího stupně, vení Konána devítidenní pebožnost. '
an otec slábl očihlcdě a každý den
“Z Prahy. J. V. vzdává veřejnéia
očekávali jsme poslední hodinku jeho. nejvroucnější díky B. Srdci P., nepoškvr.
[ zdvojnásobili jsme modlitby své a hle! .P. Marii, Sv. Vincenci 2 P. a svatým
důvěra naše úchyla zklamána. 0th se patronům a dědicům českým a .za Vy
stal povolnýni jako dítě, smířil se slyšení jeho prosby, že se mu podařilo
s Bohem i lidn'gí, přijal sv. svátosti umí— získati četné dobrodince pro spolek
rajících, odprosjl se okolo stojících a za _sv. Vincence z P. „Budiž ve všem Ho
krátký čas usn'ul v Pánu. Začež nyní, spodin veleslaven !“
Z nokolj

Olomouce" děkujc— jistá“

„čtenářka „Skoly“ za dvojí “uzdravení
gůayykonané devítidenní pobožnosti, při
znám se ale, že neděkovavši veřejně

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

DobrotivýBůh vy národů rakouských. Zvlášť odbor kultu

budiž obsazeno. rozhodným katolíkem,
aby odčiněny byly jednou křivdy, které
liberálové za svého 20letéh-o panování
církvi sv. byli učinili. Vychází tedy
již zora lepší budoucnosti. 'Lžiliberalové
křičí ovšem a spilají novému ministerstvu,
ale ono „ukřižuj ho“ ozývá se po 18 set
Veličenstvo — tedy šest dní před pa— let kdykoliv pravda se hlásá a pravda
mátným dnem Svého narození — hraběte má vítěziti. Křiky Vzteku liberálů a židů
Taaffe za předsedu ministerstva a nařídilo jsou zárukou, že přestává jejich vláda
mu povolati k vládě muže ke všem a nastupuje vladaření
Octiv'é a spra—
národům spravedlné. (Sám se vyjádřil, vedlivé a' všem náro ům vyhovující.
že „není císařem jen Němců ale i všech Modleme se, aby co začíná, bylo skutečně
rakouských národů.) Hrabě Taaffe, muž též provedeno.
rozhodně katolický, svěřil Dru. Karlu
I v Německu začínají liberálové
' ze Stremayeru řízení spravedlnosti, hrab.
Falkenhaynovi odbor orby, svob. pánu cítiti své vlády konec. Bismark nahlíží,
Korb—WVcidenheimovi odbor obchodu,
že to tak dále nejde a proto obrací ve
svob. pánu Horstovi obranu zemskOu, a své nepřátelské politice proti církvi. Ti
Dra. Ziemialkovskiho a Dra. Pražáka kteří nedávno mu provolávali „slávu“ '—
učinil ministry bez oboru. Vedení zá křičí nyní „pryč s ním.“ — Zdá “se, že
ležitostí kultu a financí obsazeno jen co nejdříve pronásledování církve. úplně
prozatímně a jest naděje, že i tyto obory přestane. Přes 300 duchovních diecésí
budou dány'mužům podle přání většiny Miinchenské a Paderbornské zadali žádost

slyšel zajisté prosby včrných katolíků
rakouského mocnářství, nebot dal císaři
Pánu _tovnuknutí, aby k vládě povolal
muže, kteří jsóu katolíci — a nejen dle
jmena — ale jak u většině jich sc nadě
jeme' i dle smýšlení, řeči i jednání. Dne
12. srpna ustanovilo Jeho apoštolské
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na nového ministra kultu a zemský sněm
o úplné zrušení zákOnů květnových. A
lid katolický v celém Německu silně

nalezá vždy nových odpůrců.

pro'evuje

možně zákonodárný sbor naproti úplnému

souhlas s touto peticí. ——
Dejž

Bůll, aby-žádost ta splněna byla.
Všeobecnou pozornost obrací na se
právě vydaná encyklika sv. Otce ke
všem biskupům a vládám evropským.
Obsah její opět ukazuje, jak papež
Lev XIII. pozorně tu stojí co strážce
času, církevní požadavky a stávající
vady prohlíží a nejlepší prostředky k od—
stranění jich podává. V encyklice té
odporučuje filosofii a vědy v pravdě
katolické a snaží se uvésti na učeliště
olpět
ten spůsob
věd Tomáš
boho
soveckýeh,
jakým'vyučování
proslul sv.
Aquinský. Tím, Bůh dá, docílí se mnoho.
Věda bude skutečně podporou sv. ná

boženství a naopak. Na biskupích nyní
jest, aby směrem v té encyklice na
značeným kázali učiti sv. náboženství,
neboť by pak zajisté mnohé útoky na
křesťanskou vědu samy sebou poraženy

byly a utichly na vždy ——-ačkoliv pravda

Rumunsko.

Zde brání se,—vše

uvolnění žídovstva. Z dlouholeté žku—
šenosti ví, co semitický živel v polo
eivilisovaných zemích znamená pro lid.

V celém Rumunsku ozývají se hlasové,
že raději se zříkají neodvislosti, nežli
vydati v šanc zemi orientalskému ži
dovskému vydírání. A činí dobře. Kde
dáno židům s křesťany rovnoprávnost,
tam brzo veta po blahu křesťanů.

V zadní Indii

v Birmě nastalo

strašné pronásledování křesťanů. Krve—
žíznivý mladý sultan denně dává zabíjeti

evropany-křestany. Tamnější misionáři
podali o tom zprávutdo
'ma a papež
zpravil již o tom evropské moci, které
přislíbily své rozhodné zakročení. Prosmc
Boha, aby ukrátil dny tohoto strašlivého
krveprolití našich křesťanských bratrů
a sester.

V měsml zářl
_

modleme se za obnovení apoštolát-u modlitby.

ako příroda se nám zjevuje ve svých rostlinách, rovněž tak i milost Boží
_ jeví se nám v lidech. Příroda plodí v rozličných dobách, všecko má svůj
' ! cíl, svůj čas, své ovoce. Rostlina vydává na jaře kvítí a na podzim přináší
ovoce. Tělo lidské rozvíjí se v mládí, roste a dosáhne v mužném věku síly a
jistého rozměru. Totéž stává se v životě mravním, i zde máme rozličné doby a roz—
dílné stáří; i v životě duševním rosteme .a prospíváme, avšak zde jest zapotřebí,
abychom se v něm obnovili a otužilí. Jestliže se v mravním- životě jak náleží
otužíme, pak nebudeme tak rychle spěchati k záhubě. . Jako když rostlina na
jaře vydá překrásný květ ale pak by snad zmrzlá, jsouc slabá, tak i my bychom
zahynuli, jestli bychom neodolali mrazu duševnímu duši naši hrozícímu. K čemu
tedy je apoštolát modlitby? Jakou má úlohu? Rozšířiv se v málo letech po celém
okršku zemském, měl by nyní tak rychle zahynouti a zmizeti apoštolát modlitby?
Kdyby tomu tak skutečně mělo býti, pak by se naplnila slova písma sv.: Podoben
jest muži, jenž vystavěl dům svůj na písku a přišly vody a zaplavily jej, váli
větrové a zbořili jej. Lépe by bylo za'isté, kdyby byl podoben muži, jenž vy
stavěl dům svůj na skále, jenž vzdoroval větrům i bouřím. Tot jest, o čem chceme
tuto pojednati a sice z dvojí stránky; předně se můžeme otázati, _má—liapoštolát
modlitby v sobě dostatečnou sílu, pevnost a trvanlivost, a pak jestli jest sám v sobě
dostatečný odolati všem příčinám zkázy jemu od lidí hrozící, čili ne. Na první
otázku lehká jestit odpověď; ale co do druhé otázky, tu musíme ponechati údům,
horlitelům a ředitelům apoštolátu, neb na nich nejvíce záleží, co odpoví.
1. Předně můžeme s jistotou říci, že apoštolát modlitby má všecky vlast
nosti, aby, byl silen a trvanliv; a tyto vlastnosti zakládají se na pokladeeh, které
Ježíš Kristus ve svém Božském Srdci uložené má. Apoštolát modlitby nepřikládá
si zajisté jiných zásluh leč tu, že rozšiřuje po' všem světě pravého ducha křesťan—
ského, pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu a to velmi lehkým. a snadným způ—
sobem. Jestit v nejužším'spojení apoštolát s pobožnosti k Božskému Srdci, s ní
se rozšiřuje, v ní se zakládá a jest blaženou naději pro budoucnost.\ “Též dlouho
jest tomu, co se vyplnila slova sv. apoštola, řkouoího, že, ve svatostánku, nebeský
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prostředník žíti bude, aby za nás prosil; ()n bude pokračovati skrze apoštolát
_prosby a skrze tajemnou obět v díle, kteréž započal před tím apoštolátem slova,

;mmi

skutky, svým utrpením. Pobožnost tato rozmnožuje přátely Božského

?““spasitele, naplňuje “jeho přání a touhy, nutí též lidí, aby se Spasitelem se modlili
fav-obětovali. Tot první povinnost, jakou si má uložiti každá duše křesťanská, a
když ji bude horlivě vykonávati po celý čas, bude hojně odměněna, pak nemá
již za otřebí než sebe a všecky lidí do svých modliteb zahrneuti a sebe jiných
modlit ám od oroučeti.
Očivi o jest, že, jako pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu má čistý
předmět, nejen viditelné obrazy Božského Srdce, nejen srdce Božského Spasitele,
nýbrž jeho Srdce živé, jeho Srdce plné lásky, jeho Srdce znající úmysl našich
citů, přání, našich bojů: rovněž tak vykonávání pobožnosti této nemůže se obme
ziti na jisté zevnitřní uctívání, ale má nás k tomu vésti, abychom poznali city a
přání Božského Srdce Ježíšova, abychom činili rozdíl mezi tím, co se mu líbí
aneb nelíbí, abychom sami přispívali ku větší jeho slávě a Vítězství odle své
možnosti, což může docela lehkým způsobem učiniti, když totiž své mo litby, svá
přání spojíme s modlitbami Ježíše Krista, s přáním jeho Božského Srdce. fI'ot

první
základ
appštolátu
a první
jeho síly životní: úzké Spejení
apoštolátu
5 po
ožností kmodlitby
Božskému
Srdci důkaz
Ježíšovu.
2. Druhý základ obzvláštní máme ve přípovědích Ježíše Krista, co On
0 modlitbě
a její
účincích
On máme
sám nám
udalmodliti
dvě ve
podmínky,
aby
naše
modlitba
působila,
abybyl
vyspověděl.
yšána byla:
se totiž
spojení s ním
a ve spojení se všemi křesťany. Nedal nám těmi slovy Spasitel náš jakýs obraz
spolku, jenž by spojoval úzce jistýpočet křesťanů, kteří by se modlili vc SPOJGIIÍ
s Ježíšem Kristem, kteří by rosili jeho dobrotu Božskou o milost, abychom více

azjevně
více řekli,
stejné plán
měličiipřání
s ežíšem
Kristem?
NeudalV nám
sám,
abychom
to_již
zářízeni
apoštolátu
modlitby?
pravdě
apoštolát
modlitby
není nic jiného, než co Spasitel náš si přál; jestit apoštolát shromáždění čili spolek,
jehož členové se v jedno spojují, aby jako jedněmi ústy Boha prosili,. ve spojení
s Božským Srdcem Ježíše, ne snad aby o to prosili, co každému z nich by užitečno
bylo, nýbrž o to, co se s přáním, Božského Srdce srovnává. Skutečně, to musí
každý uznati, že není možná lépe plniti slova Božského Mistra. Nebot modliti se

ve
Spasitele
tolikoznamená
snad vzývati
jmeno
rtoma,Spasitele
nikoliv, našeho
nýbrž
m0jmenu
liti se ve
jmenu není
Spasitele
vmyslitijeho
se do
myšlenek
a'následovně modliti se za spasení duší. Zajisté, křesťané neočekávali_založení
apoštolátu modlitby snad proto jen, aby učinili zadost přání těmito slovy vyjádře
ném'u; nýbrž též proto, že tento spolek jest obzvláštně potřebný, abychom mohli
získati sobě neocenitelných užitků ze slov Páně vyplývajících. Nebude to dlouho
trvati, že bude modlitba 'ediným prostředkem ku dosažení milosti, že spojení
s Ježíšem Kristem bude obzvláštní a jedinou podmínkou účinku modlitby, a toto
učení víry naší poskytne pevný základ dílu, které má zvláštní a jediný úkol ukázati
křesťanům Božské Srdce Ježíše, jež ustavičně a bez přestání s nimi se modlí,
s nimi prosí, 'jež napomíná všecky, aby se s ním bez přestání modlili.
3. Potřeba a ustavičný prospěch církve sv. činí třetí základ života a trvan
livosti apoštolátu modlitby.
Prospěchy církve sv. jsou dvojího druhu: posvěcování duší, patřících již
k jejímu tělu a obrácení těch, kteří ještě posud do církve sv. nenáleží. A v pravdě,
církev sv. nemá než jednu jedinou sílu, milost Boží, a jeden jediný úkol, apoštolát.
Ona rozšířu'e tuto milost a rozdává ji duším hříšným" k ospravedlnění a spra
vedlivým, aby ve ctnOstech rostli; tot dvojí úkol, za jakýmž neustává církev sv.
skrze své apoštoly působiti. Než, má-li milost Boží mezi dušemi rozšířena býti,
třeba jest především, aby byla od Boha udělena; bude—lihojně se s nebe prýštiti
ona posvěcující a oživující voda, pak bude i hojně na zemi plynouti. A proto jest
vykonávání vniterného apoštolátu pro církev sv. nad míru důležité a sice apoštolátu,
jehož úkolem jest dosáhnouti a vyprošovati milost Boží; k tomu však připojuje
povždy i apoštolát zevnitřní, jehož úkolem jest milost Boží rozšiřovati. Tato druhá
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úloha jest výsada a povinnost jen malého počtu lidí, kdežto první úloha týká se
všech lidí. Jestit povinnost—ívšech lidí, povinnosti nejpřednější dle slov. sv. Pavla,
řkoucího: „Prosím pak především, aby činěny byly prosby, modlitby, žádosti, díků—.
činění za všecky lidí, za krále, i za všecky, kteří jsou se vysokých úřadech o—
staveni, abychom pokojný a tichý život vedli, ve vší pobožnosti a čistotě. Ne 01
to dobré jest a vzacné před Spasitelem naším, Bohem, kterýž chce, aby všickni
lidé spasení byli a ku poznání pravdy přišli.“ (I. Tim. II.) Jestli-že na neštěstí

mnozí prospěšno,
lidé o této a povinnosti
aneb nabyl,ni jenž
větším
dílem
zapomenuli,
jest
velmi
y zvláštní nevědí,
spolek zařízen
by lidí
ustavičně
k modlitbě
napomínal, a modlitbu usnadňoval.
O působení apoštolátu není pražádné pochybnosti. Kdyby se všickni křesťané
,tak modlili za spasení duší, jak se modliti mají, pak by hojnost milostí uděleno nám
r/bylo za naši modlitbu, pak by byla tvář země obnovena. Odtud tedy následuje,
že bohdá—bude opět mnoho duší cirkvi sv. oddaných a po spasení toužících, které
budou činnými, horlivými rozšiřovately apoštolátu modlitby.
4. Poslední a obzvláštní důkaz trvanlivésti a oštolátu našeho jest nesko
nečná všemohoucnost a neustálé _ůsobení Božského Srdce Ježíšova. Božské Srdce
Páně pracuje ustavičně a skrze
ucha sv., jehož hojností milostí naplněno jest
a jenž skrze Božské Srdce na všecky spravedlivé se rozšiřuje, působí ustavičně
na duše lidské. A s jakým úmyslem? Jakým spůsobem tlačí ono na duše? Třemi
věcmi, kteréž spolu činí podstatu apoštolátu; ůsobí předně modlitbou, horlivostí
a spojením.
Působí modlitbou
proto aby
modřic
se bez
přestání
nás, senás
o
vzbu
ilo k ustavičně
s ním modlitbě
dle slov
Páně:
„Třeba
jest za
vezdy
1no£iti
a nikdy nepřestati.“ Dále působí horlivostí, nebot ono nedovolí, abychom se starali
jen o svůj prospěch; nýbrž ono chce, abychom jako pravé dítky Boží, svůj prospěch
s prospěchem Otce nebeského spo'ili, totiž máme též prositi, aby se posvětilo
jmeno Boží, aby přišlo k nám království Boží, aby se stala a plnila vůle Boží
jako na nebi tak i na zemi. Konečně působí na duše spolčením; nebot totjest
nejvyšší vůle, kterouž vyplnil pro nás, tot vůle Otce nebeského, jenž chtěl smrt
Syna svého, který nepřestává se za. nás obětovati, „abychom byli jedno,“ abychom
byli s ním av něm, jako On jest jedno se svým Otcem nebeským. O tom netřeba

pochybovati;
až do konce
věků bude
Božské dokonalým
Srdce Páněsjednocením
všemi silami
duše
půso
iti, nepřestane
je spojovati
vespolek
jichnazájmů,
jejich citů, tužeb jejich proseb, se sv 'mi prosbami, tužbami, city a zájmy; a oněvadž
apoštolát modlitby nemá jiného cí e mimo toto spojení „duší a jich mo' liteb ve
spolek s rosbami Božského Srdce, můžeme vším právem tvrditi, že prvním a
nejpřednějším *horlitelem a hlavním rozšiřovatelem tohoto spolku jest a bude až na
věky Božské Srdce Ježíše. Tot pravý výklad, jediný možný výklad rychlého
rozšíření-se a oštolátu modlitby a jeho vlastního vzrůstu největšího mezi všemi
ostatními spolky. Ze všech těch jednotlivých dát utvořily se spolky modliteb ve
spojení s Božskýr'n Srdcem Páně: místné sjednocení pro jedno město, neb pro
celou dieccsi, národní spolek pro Francii, sjednocení modliteb pro Rusko, Anglicko,
pro Afriku. Všecky tyto spolky zrodily se z jednoho hlavního, a všecky jsou
k tomu určeny a uskutečnily přání Božského Srdce Ježíše a následovně též jeho
ujištění o pomóci jeho. Nás všech povinností jest takové ty jednotlivé s olky
povz'buzovati, jím pomáhati, je rozšiřovati; rádi jsme to viděli, když si o nás
pravidla a jiné stanovy vypůjčily. Když Božské Srdce Páně dovolí a popřeje
pomoci, abychom některé z jeho přání uskutečnili, kterak by mu nemělo milé
býti, když'pojmeme všecky Božské úmysly v mysl naši? Můžeme-li již z těch
příčin, které spojují jisté členy církve sv. ku pomoci v nesnázích a potřebách
jejich, počítati na pomoc Božského Srdce, tím více a tím jistěji dosáhneme pomoci
ke spolku, jenž směřuje k tomu, aby všickni údové srostgliv jedno duchovní tělo?
Jestliže jednotlivé spolky plni částečně vůli Páně, čím více, čím dokonaleji vyplní
vůli Páně s olek obsahující všecky věřící, a mající všecky úmysly Ježíše Krista
za úkol? 'l'bt' vůle Božského Srdce aby byli všickni jedno, jako On s Otcem
nebeským jedno jest.
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II. Ano, jsme ujištěni o všemohoucí pomoci Božského Srdce, budeme-li
'k tomu pracovati, aby se spojila srdce křestanův spojením úmyslů s jeho úmysly.
Kterak by mohl odepříti Spasitel pomocí své těm, jenž toliko hledí úmysly jeho
plniti? Může-li se pak pomoc jeho vynaložiti na něco jiného, leč na uskutečnění
. jeho úmyslů? Nebyl by Spasitel sám proti sobě, kdyby nepomáhal těm, jež volá

a vyzývá,může-li
aby s se
nímtaké
spolupůsobili?
Než je-li
Božského
Srdce
nám
ujištěna,
k naší počítati?
Spopomoc
ek tento,
jenž jest
tak Páně
očividně
v souhlasu s úmysly Božími, jenž tak dobře vyhovuje potřebám církve sv., jenž
modlitbám naším tak neomylnou moc uděluje, zda-li by nalezl v celé zemi křesťanské
horlitelů činných a stálých, kteří to dobré zachovali, co již se učinilo, a kteří by
,jej více a více rozšiřovali?
Tot otázka, kterou klademe svým ředitelům a horlitelům; kterouž aby
zodpovídali podle úmy_slu-apřání Božského Srdce Ježíše, odvoláváme se na modlitby
všech údů apoštolátu. Zkušenost nás dostatečně naučila, že takovým spůsobem
jsouce podporováni, snadněji můžeme podmínky vyplniti, za jakými náš spolek
hojného ovoce po rozličných krajinách a místech přináší. Jest však ještě třeba
aby Pán Bůh některé vážené osobě vnuknul přihodná a užitečná zařízení vzhledem
apoštolátu modlitby a touhu vroucnou, o rozšíření apoštolátu horlivě pracovati.
Nenajdeme vezdy těchto zařízení u těch osob, od nichž bychom toho mohli nejdříve
se nadáti. Pro mnohé osoby moudré a horlivé 'est nesmírné množství nových a
nových spolků skoro až pohoršením, tak že zavr ují pak všechny, aniž by vlastně
chtěli. Casto se též stává, že mnozí zavrhují spolek za příčinou mnohých chyb
sem tam se objevujících, neberouce ohled na authentické čili pravé dokumenty,
které činí základ věrouěný takového spolku. Pobožnost k Božskému Srdci Páně
velmi často podobnými urážkami osočována byla a jest, proč bychom ted * se ne—
divili aneb proč bychom si nesměli naříkati, když vidíme, kterak spo ek náš,
apoštolát modlitby, potkalo totéž osočování!
;
Než Božské Srdce Páně neodepře nikdy své pomoci, na důkaz, že takové
spolkynadáli.
jsou mu
milé. povzbu
asto dpřichází
pomoc vnitrnými
odtud, odkud
jsme se jíjindy
nej-7
méně
Mnohdy
í Spasiteltaková
sám svými
vnuknutími;
_bývají'pokorní a slabí lidé svými horoucími starostmi, svou posvátnou horlivostí
mocnými ochraniteli. Oni se nedají hned první překážkou zastrašiti; dají jiným
knihu apoštolátu modlitby a pak ji dostanou nazpět se slovy, že ji již přečetli.
Nyní toho není více třeba. Nyní, když spolek tento oči všech na se
upoutal, nezakrní již ve své jednoduchosti a velikosti, a to pochází odtud, že
ve všech krajinách celého světa zbožní prelátové, horliví kněží, řeholníci Všech
řádů, horliví misionáři sami se nabízejí dobrovolně, že chtějí apoštolát šířiti každý
v oboru svém.
III. Také v tom nacházíme štěstí, že neváhají údové nové údy hledati
mezi prostými věřícími, zbožných a pilných horlitelů.
\ Toť zároveň druhá podmínka vzrůstu a trvanlivosti apoštolátu modlitby:
a tato podmínka není na štěstí tak obtížná, aby se nevyplnila. Všude, kde jest
Božské Srdce Páně známo a milováno, nachází se duše, které se nechtějí spokojiti
jen uctíváním osobním, nýbrž též hledi tuto svou zbožnost mezi jinými roz
šířiti. Více než všecky ostatní plameny hoří v Božském Srdci Páně ten, jenž
znamená touhu rozšířiti se, a všecky duše, které svým teplem ohřívá, chce s sebou
spojiti. Nyní miluje člověk v pravdě toto Božské Srdce, touží po tom, aby mu
více a více přátel získal a jako apoštolát modlitby jiného nemá cíle, tak i on jest
šťasten, když může tak lehkými prostředky sloužiti, jakých vynakládá k zvětšení
své i svých přátel pobožnjsti.
Ještě nám zbývá zaříditi spolek a ujistiti se o jeho trvanlivosti; okolo
kněze horlivého spolčí se jistý počet horlitelů a horlitelek, nadšených pro čest a
slávu Božského Srdce Páně působiti a ům sly jeho uskutečňovati; každéboměsíce
aneb častěji shromáždí se k poradě, jakýc prostředků se mají uchopiti, jak mají
nebezpečí odvrátiti, jak dobré a užitečné věci rozšiřovati. Nemožno, aby Božské
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Srdce Páně, schránka všech milosti, odepřelo pomoci a prostředků k vyplnění
přání jeho lásky.
Mluvili jsme jak o horlitelích tak i horlitelkách. Ten by se klamal skutečně,
kdoby myslel, že toto zařízení se nehodí leč slabému pokolení. Božské Srdce
Ježíše, to nejněžnější srdce, jest zároveň ze všech nejsilnější srdce; a pobožnosti
k takovému statcčnému Srdci Páně jest zajisté každého muže hodna. Tato
pobožnosti, jenž jest znakem vlastním apoštolátu modlitby, hodí se zajisté
přede vším pro potřeby a snahy zbožných lidí. Který člověk jest v pravdě láskou
k Ježíši Kristu nadšen, 'enž' by o sobě mysleti mohl, že jest sprostěn 'iž pro své

pohlavi, Apoštolát
vstoupiti do
spolku,nebude
jenž hájíOccla
zájmydokonale
Spasitelezařízen
a úmysly
jeho uskutečňuje?
modlitby
a nebude
moci nésti
všecko své ovoce nikdy, leč když budou rady horlitelů a horlitelek svorně, když
budou závoditi v horoucnosti a pobožnosti, aby tak vyplnili přání ke všem tak
milosrdného Srdce našeho Spasitele.
' *
IV. Nejhoroucnějšlm přáním toho Srdce tak milujícího jest býti od lidí
milovánu; a následovně přední povinnosti horlitelů a horlitelek jest postarati se
o pravé přátely. .Tak bude možno aby rostl počet těch .titelů Božského Srdce,
nejen ctitelů ovrclmích a zcvnějších, nýbrž zbožných a pečlivých o zájmy Boží.
Apoštolát kteří
mo litby
nabízí
jim za to zájmy
své třiBožs
stupšně;
co možnákaždodenní
největší počet
křesťanů,
by si
přivlastňovali
éhoZískati
Srdce nejméně

obětí, vzácné
to jestovoce,
hned poněvadž
něco. Tato
jednoduchá
může sama
sobě mítia
příliš
podle
všech bopobožnosti
oslovců dodává
všem o skutkům
pracím denním, následovně životu duchovnímu těch, jenž se zdokonaluji každého
dne, znamenitých zásluh před Hospodinem.
Nicméně třeba jest, aby apoštolát rostl, aby snad lehkosti a snadnosti
samou nevydal se v nebezpečí zahynutí a zapomenutí. Horlitelé a horlitelky mají
se též vynasnažiti, přemlouvati své spoluúdy k tomu, aby toto každodenní obětování
připojovali k růženei, Mimo vnitřní zásluhu má tato pobožnosti dvojí prospěch:
předně unikne takovýmto obnovením měsíčním úmyslu svého nebezpečí povrchnosti.
Mnohem větší a vzácnější užitek vyplývá dále z uspořádání na 15 dní'a rozdávání
měsíčních lístků, které udržují život apoštolátu, zachováva'iee mezi členy ustavičný
styk. Ještě většího aznamenitějšího užitku dosáhne, k yž připojuje k modlitbě
růžence k zadostučinění za přečasté urážky usmířujicího přijímání, buďto týdenní
anebo měsíční. Při veškerém vykonávání pobožnosti k Božskému Srdci Páně
není ničeho tak jistého, co by lé 'e uskutečňovalo pobožnost a oddanost zájmům
tohoto Božského Srdce a co by náslédovně dražším mělo býti a milejším horlitelům
a spolučlenům apoštolátu.

Nuže ted-y, tot=otázka, jakouž klademe nyní vám zbožní křesťané, vám
herlivi kněží, řeholníci, vám misionáři, kteří jste až dosud pomoc Božskému Srdci
skýtali. Najde se někdo, jenž pomáhav Božskému Srdci, nyní by ruce do klínu
složil, neměli—liby všichni raději s novou chutí a horlivostí, s novým ohněm dáti
se do práce? Znamenité odměny, jakéž jim Spasitel schovává za 'ich práce a na
mahání, neměli-li by jich povzbuditi, aby ještě více zásluh si vydobyli? Jestliže
ziskali nějaký počet přátel Božskému Srdci, jak veliký jest ještě počet těch, kteří
je nemiluji? Nemát ono právo milovánu býti, a je-li v naší moci, získati mu některá
„zbožná srdce, mohli bychom to Božskému Srdci odepříti? Od toho dne, kdy jsme
se sami dali do služby jeho, nerozdával nám Spasitel štědře nová a nová dobrodiní,
ab tak odměnil uznání naše? Nemát církev sv. vždy více urputn'ch ne řátel,

nehrozí
nebezpečí
nemělajsme
by pak
ynulo
více nežjíjedna
uše, akterou
mo iotřebí
získatiapoštolátu
horlivou modlitby
modlitbou Neza
a od věčné
záhuby vysvoboditi? Kolik jest jich nyní, kteří se vrhají do pekla, které můžeme
zachrániti od pádu, rozmnožujíce počet těch, kteří by se modlili a obětovali pro
jejich spásu? Nuže tedy obnovme a rozmnožme horlivost svou, rozšiřujme a o
řádejme a zavádějme na všech místech apoštolát Božského Srdce Ježíše; a a y
naše snahy a práce nebyly mamy, vzývejme vroucně toto Božské Srdce, aby nám
svou všemohoucí milostí ku "pomoci přispělo.
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MarIe, přesVaté
RoDIČky BožÍ V nebIr

Růže tajemná.
nám já růži vnady,
vonnou
nevadnouci
„ ' její krásou tonou
v slastech rajské sady..

,_

S nebe byla dána
růže zemi kleté,
zpět pak V nebe slána
nebes krásou kvete.

Růže
tajů jesti,
MatkaplnaPáně
zdobu rajských krajů
Pán Bůh sám si pěstí.

Ctnosti sterých krásy
v zlatohav ji pojí,
rosou věčné spásy
trní rány hojí. —

!
i

Nachu rudá žáha
lupen její šatí,
nebes rosná vláha

Pi'ijmíž od svých dítek,
Matko, slávověnce,
spojily jsme kvítek

lemy skvostně zlatí.
Než i trnů hroty
listí její skrývá,
často osten zloty

trojí na růžence.
.

v kalich se jí vrývá.

Jeden radost září,
druhý bolem zmírá,
' s vítěznou pak tváří
„ třetí k Tobě zírá.

Radost, žalů'zdroje
v oběť Tobě dany —
přiveď dítky svoje
v nebes věčné brány!
Vilém Ambrož.

.?
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Svatyně nej_sVětějšiho Srdce Páně.
III.
„gdo z vás milí čtenářové nezná z důstatek obraz nejsvětějšího Srdce Ježíše
.Krista?—-Představuje se jako srdce lidské kolkolem trním ovinuté, po straně
_ \ otevřená rána, z níž se řinou krůpěje krve, uprostřed pak vystupuje vzhůru
křž a celé “srdce obklopují a i z něho šlehají ohnivé plameny.
Co znamenají všecky tyto odznaky Božského Srdce Páně? Nedomnívej
se nikdo, že jsou snad od lidí tak vymyšleny, nýbrž odznakové ti jsou Božského
původu a již nejednou vám „Škola“ v krátkosti význam jejich vyložila, a i dnes
opět obšírněji vám vylíčí, co znamenají ty

ohnivé plameny kolem Božského Srdce Páně.
Oheň, jak známo,jestjeden z nej

důležitějších

byly Bohu oběti tyto. Ve svatostánku a

živlů, které byl Bůh později i v chrámě Jerusalemském musili

stvořil, a nesmírné ceny jsou služby a
účinky — jež mu Stvořitel byl na světě
vykázal. Bez ohně na př. nebylo by
ani světla, ani tepla; bez světla a tepla
nebylo by žádného žití a růstu. Zhasni
oheň v útrobách naší země a pomine
nejen všecken život na jejím povrchu,
ale země sama se rozpadne. Odejmi
člověku teplo těla, které je zřídlem jeho
života, a k nohoum tvým sklesne ztuhlá,
chladná mrtvola. Že tedy mnozí pohané
ohni Božskou úctu prokazovali, není se
co diviti; svedl' je k tomu dílem cit
vděčnosti za ta nesčíslná dobrodiní, jež
oheň člověku prokazuje, a dílem strach
před hrůzou rozpoutaného živlu tohoto.
Podobně důležitou úlohu jako v pří
rodě má oheň v říši nadpřirozené, v říši

duchovní, v říši milosti Boží.
Na př. víme, že již v Starém Zákoně za
rozličných příležitostí užíval Bůh vidi
telného ohně chtě lidem buď Sebe neb
některou vlastnost svou zjeviti. Tak
mluvil Bůh z ohnivého -t.j. hořícího keře
se služebníkem svým Mojžíšem; rovněž i
na temenu hory Sinai plápolal oheň,
když Bůh u hromu a- blesku hlásal
Israelitům svá desatera přikázaní. Ohněm
spalovali Isřaelité z větší části oběti
Bohem samým nařízené, ba nejednou
spadl s nebe divotvorný oheňa strávil
oběť zápalnou, na znamení jak milé

kněží dnem i nocí udržovati bez pře
tržení „svatý oheň,“ jenž nesměl nikdy
vyhasnouti atd.

V Zákoně Novém dovídáme se
z úst

sv. Pavla,

že „přebývá Bůh

ve světle nepřístupném,“
Bůh sám se nazývá „světlem,“

sluhové v nebi „anděly

ano
Jeho

světla,“

a

Jeho věrní sluhové na zemi „syny
světla,“ a každému křestanu známo
jest, že i třetí Božská osoba, Duch svatý,
o letnicích v podobě ohnivých jazyků
sestoupil na apoštoly.
Po tom všem nemůže nám podivno
býti, že i v zjevení se Božského Srdce
Ježíšova o ohni jest řeč, a že Spasitel
sám své věrné služce Marii Markétě
.Alacoque ukázal Srdce své v ohnivých
plamenech. K výslovnému rozkazu své
představené píše o tom jmenovaná ře—
holnice asi takto:
„Když jsem jednoho dne klečela
před nejsvětější Svátosti na oltáři vy
stavenou, zasvěcujío tu Bohu těch ně
kolik okamžení, jež mi po práci zbývalo,
tu cítila jsem se pojednou celá pro—
niknutou živým citem přítomnosti Boží.
.Odevzdavši se _úplně lásce, která mé
srdce silou jímala — bylo mi, jakoby
všecky zevnější smysly mne opustily,
tak že jsem ani nevěděla„ kde jsem.
V tu chvíli ukázal se mi Božský mistr
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můj celý září oslněný; patero ran Jeho
svítilo jako tolikeré slunce. Z lidského
těla Jeho sršely plameny na všecky
strany, obžvláště ale z prsou Jeho, která
se ohnivé výhni podobala, a uprostřed
této hořící výhně nechal mne spatřiti
Své přelaskavé Srdce, které se mi zdálo
býti zřídlem, z něhož plameny

ty vy—

cházely. Spasitel vyjevil mi pak divy
nevýslovné lásky své, a jak daleko šel
v této lásce k lidem, od nichž neuznán
a nevděkem odměněnjest, a řekl: „Kdyby
mou lásku také láskou spláceli, všecko
to, co jsem pro ně učinil, za nic bych
nepočítal,

a možno—li, jestě

více bych

pro ně podstoupil, ale tak — všecky
snahy lásky mé odmítají a zavrhují od
sebe chladnou myslí. — Dej alespoň ty
mi nějaké zadostučinění a nahraď mi
dle síly své nevděk lidský!“- — I uká
zala jsem na svou nedostatečnost, Spasitel
můj ale odvětil: „Zde tímto hojně na
hradíš, čeho koliv se ti bude nedostávati,“
— a spolu ote rel to Božské Srdce své,
a tak prudký plamen šlehal z něho, že
div mne nezžehl.“ Tak blahosl. Markéta.

A jako na potvrzení její slov ukázal
Spasitel i jiné bohumilé panně, jménem
Maria Eustella, (která r. 1842 ve Francii '
v pověsti svaté zemřela) totéž své Srdce
co hořící Výheň lásky planoucí. Píšet
o tom následovně: „U večer čtyřiceti
hodinné pobožnosti dostalo se mi toho
štěstí zůstati až do 1/29. v “kostele.
Opouštějíc posvátné to místo obrátím se
blíže dveří ještě jednou k oltáři chtíc

vyjádřiti Ježíši Kristu bolest svou nad
tím, že Jej zde nyní o samotě musím
zanechati. A hle, v tu chvíli ukázal mi
Pán'v' duchu Božské Srdce své v nej
světější Svátosti oltářní — celé plameny
obklíčené“ —
Tu můžeš tedy poznati milý čtenáři,

jak důsledný zůstáváísij'Bůh v zjevení
svém. Patriarchu_ Abrahamovi, i pro-:
roku Mojžíšovi, i svým apoštolům, vždy
v ohni se _objevil, a jako vždy bývá

zjeveníJ cho z počátkutemn é, krátké
a nejasné a během času teprve na

bývájasnosti a zřetelnosti. Tentýž
způsob zachován i u zjevení Božského
Srdce Ježíše Krista. Ten oheň v Něm
hárající jevil se z počátku .jen skrytě
jako ostýchavě, později pak zjevněji až
posléze plný svůj žár ukázal.
Známo jest vám 'všem, milí čtená
řové, že v tentýž den slavného z mrtvých
vstání Páně putovali dva učeníci Jeho
do Emaus. Jdouco cestou rozmlouvali
spolu o hořkém utrpení a ukrutné smrti
Mistra svého, kterýž ale jako poutník
.k nim se cestou přidružil. Znaje pří—
činu zármutku a tesknosti jejich a chtě
je o tom poučiti jal se jim vykládati
všecka proroctví o Messiáši a dokazovati,
že musil Ježíš trpěti a zemříti, měl-li
býti skutečně ten zaslíbený Messiáš.
Za řečí těch došli Emaus a prahnouce
žádostí po dálším výkladu písem sv.,
nutili poutníka cizého, by s nimi zůstal.;
I vešel s nimi do domu, zasedl k spo
lečné večeři a tu teprv při lámání chleba
otevřeli se jim oči a poznali Mistra
svého, Ten pak již zmizelý Zotavivše
se z prvního ustrnutí zvolali'plni radosti:

„Aj zda-li nehořelo

srdce naše v těle,

když cestou k nám mluvil otvíraje
písma?!“
.
Příběh ten zajisté jsi milý čtenáři
nejednou již 'slyšel, ale víš-li pak také,
proč. těm dvěma dobrým mužům hořela
srdce v prsou, když s nimi Syn Boží
kráčel? —_Poněvadž srdce jejich cítila
na blízku láskou planoucí Srdce J ežišovo,
a jako světlo od světla se rozžehne, tak
rozžchla se srdce jejich od ohně Božského
, Srdce. — Oni cítili tedy ten svatý oheň,
ale očima svýma jej neviděli.
Teprve 400 let později dostalo se
jinému horlivému ctiteli utrpení Kristova
té milosti/že i tělesným okem spatřil
ony“plameny šlehající z Božského Srdce
*Páně. Za oněch dob, totiž kdy sv. Tomáš
z Villanova byl představeným augustin—

— 250 —
ského kláštera v Salamance, udál se tam ; Didaka spatřil převor opět jasnou zář
světla, kteráž ale, jakmile vstoupil, ihned
následující příběh:
_

Mezi oudy téhož kláštera byl také
bratr laik, čili nekněz jménem Didakus,
kterýž v pokorném plnění přísné řehole,
v neunavné kajicností a zvláště v uctí
vání přehořkého utrpení Páně byl se
šcdivěl. Pro vysoké stáří a slabost těla
byl sproštěn všech těžkých pevinností,
jež plniti sešlost věkem mu více nedo
volila. Tu teprv zbaven jsa tělesných
prací oddával se bratr Didakus dnem i
nocí modlitbě. Každého dne vyslechl
s vroucí nábožností a rozplývaje se
v slzách všecky mše svaté; při první
sám přisluhoval a přijímal Tělo Páně
skutečně, při ostatnich duchovně. Odpo
ledne navštěvoval pak na způsob štaci
jisté oltáře a obrazy svatých V klášteře,
u večer pak skryl se v cele své a téměř

zmizela. Tu tedy poručil mocí sv. po
slušnosti bratru, aby mu vyjevil, odkud
to jasné světlo v celi jeho, které na své
oči viděl? — Dobrý bratr vida se nyní
povinna vyjeviti onu milost, již mu la
skavé Srdce Ježíšovo sdílelo, a kterou
by v pokoře své tak rád byl zatajil,
pravil: „Můj otče, věztež, přesvatá rána
boku toh'oto Ukřižovaného- jest to, z níž
ono podivné světlo vychází a celi mou
naplňuje, aby mne poučilo,jakou jasností
přioděje Pán jedenkráte v nebesích ty,
kteří zde na tomto\světě Ho milovali a
věrně Mu sloužili.“
Oni dva učeníci jdoucí do Emaus
cítili tedy pouze oheň v Srdci Páně
vroucí, ale ani Srdce, ani plamene očima
nespatřili. Nábožný bratr Didakus viděl
celou noc vyklečel před obrazem Ukři— již plamen z rány v boku šlehati ale
žovaného, od něhož se mu obzvláštních Srdce spatřiti .nebylo mu ještě přáno.
milostí dostalo. — Sv. Tomáš z Villanova, 'Až teprve 200 let později zjeveno blaho—
jsa převorem domu, měl také tu povinnost slavené panně Markétě Marii Alacoque
v noci'obchůzku po klášteře činiti. Na i toto Srdce Ježíšova, z něhož věčné ty
této obchůzce zahlédl jedné noci čárou plameny vycházejí.
ve dveřích v celi bratra Didaka skvělou
Zpytujme pak dále, co mají zna—
zář. Obávaje se, že stařec snad usnul, menati plameny tyto ohnivé aco
nechav lampu hořeti, zavolal naň, by mají účinkovativ člověčenstvu?
otevřel. “Didakus poznav hlas svého
V staropohanských Aténách slavili
představeného vstal od modlitby a ochotně ' Řekové každoročně slavnost žvanou
otevřel. V. tu chvíli ale zmizelo také
Promethea, při níž s hořícími pochodněnLi
světlo. Převor pilným okem prohlížel běháno o závod. Byla pak slavnost ta
celi ve všech koutech, ale nikde ani ustanovena ku cti jakéhosi báječného
lampy ani svíčky nespatřil, aniž čeho obra Promethea, a na poděkování za to,
jiného, co by svítilo. Nedaje na sobě že prý za svého pobytu v nebi ukradl
nic znáti, řekl jen: „Lehni si již milý bohům oheň a v jakési rouře ukrytý
bratře, jest již pozdní noc a tělo tvé přinesl lidem na zem. Jak dále báj
má odpočinku potřebí“
vypravuje, dal prý Jupiter, nejvyšší to
Hned z rána vyptával se sv. Tomáš z bohů, Promethea za to dobrodiní lidstvu
správce dOmu, dává-li stařičkému bratru prokázané ku skále za živa přikovati,
každou sobotu oleje jako ostatním? od— kde mu bylo neslýchaných muk snášeti.
Tak \bájili staří pohanští Řekové,
povčdčno mu, že si ani pro olej nepři
chází. I ptá se tedy bratra zakristána, ale báj tato v křesťanství teprve „do
zda-li ten snad olej neb zbytky svíček pravdy se vyplnila. Syn Boží přinesl
mu 'dává? revněž nikoliv. A přede zase ; ve svém Božském Srdci ukrytý oheň ne
následující

noci přijda k

celi bratra [ beský na zem, začež Mu—člověčenstvo
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k velikým díkům zavázáno jest. Kníže \ na ně? chtěl jsi to nevděčné pokolení
tohoto světa ale, ďábel, nenáviděl Syna snad opustiti a vrátiti se opět k Otci
Božího, že toto dobrodiní lidem prokázal, svému? ——Bičovali Tě metlami, trním
a neustal dříve, až sv. tělo Jeho silnými korunovali, na kříž přibili a tu ještě se
hřeby na kříž bylo ukováno. A křesťané Ti rouhali — a což,' byl jsi nad tím
slaví rovněž radostnou památku onoho uražen, žádal jsi Otce nebeského, aby
příchodu Syna Božího na zem a na po seslal blesky a pohubil tvé nepřátely?
děkování za přinešený jim' oheň drží — „ó nikoliv,“ odpovídáš mi, „takové
každoročně při září nesčíslných světel myšlenky nevešly do duše mé — ale
o půlnoci slavnost narození Božího čili své srdce dal jsem za to, vysvoboditi je
Vánoce. Radujeme se V ten den po od věčné smrti — a modlil jsem se
svátný, že vyplnil Bůh proroctví (Isaiáše za ně!“ —
Hle, tak mírné, tak tiché a trpělivé
v k. 9.) o „velikém světle,“ kteréž půjde
před lidem ve tmách bloudíeím a vzejde bylo to Božské Srdce Páně! — a tak
všem, jenž v stínu smrti sedí; — že mírumilovný 'a tichý musíš býti i ty
vyplnilo se i proroctví J ercmiášovo k. 32. příteli, chceš-li jedenkráte toto Srdce
„Dámjim srdce cestu!“ — Ano v slávě Jeho spatřiti.
Bůh n'ám dal v oné noci posvátné láskou
A mám ti líčiti Jeho pokoru? Nuže
“planoucíSrdce j ednorozeného Syna svého, tedy si zpomeň a představ ten div,
aby nám svítilo ve tmách vezdejšího kterak veliký Bůh a Pán nebes i země
života a vedlo nás cestou k nebi, tak leží jako žebrácké dítě v jeslích. —
jako ohnivý sloup vedl Israelity pouští „i.[ůj dobrý Ježíši! muže-liž býti většího
do země zaslíbené.
nad to ponížení?“——Ano „„vyšší ještě
A chceš—li blíže slyšeti a zvěděti,

stupeň pokory chovám v srdci

milý čtenáři, která je ta cesta, na níž

svém!““ (Žalm SB.) — ó vím to Spa
sitelimůj,kdyzjs1jako uprchlec prodléval
v cizém pohanském Egyptě, jsa spokojen,
když jako almužnou chleba podali —

tě poukazuje a svítí onen zářící oheň
Božského Srdce Páně? — Slyš jen, jak
k tobě volá Spasitel ze svatostánku:

„Učte se ode mne, nebot jsem může-líž býti většího ponížení pro krále
tichý a pokorný srdcem — a na— nebes i země?! — „„Ano, ještě vyšší

leznete 'pokoj duši své!“ To je stupeň pokory chovám „v srdci

tedy ta cesta, na kterou nám ukazuje —
cesta křížová, po níž pokorně a tiše máš
kráčeti, chceš-li svého Spasitele násle

dovati a jedenkráte blaženě na Jeho
Srdci odpočívati.
ó v_izjen, pozoruj a rozjímej, jak

svém!““ — O vím to můj Spasiteli!
Tys pracoval jako pomocník tesařův
v malém městečku Nazaretu — vydo
bývaje si v potu tváři ehleb svůj, —
může—
—li býti

většího

ponížení

pro

Stvořitele a Živitele celého světa? —

tiché a milné jest to Srdcepřesvaté! „„Ano,ještě vyšší stupeň pokory
Žádná urážka Mu učiněná, žádné ubli
žování, křivdění a sužování není s to
je rozhněvati a “zlost a mstu v něm
rozdmychati. V- Betlémě nepopřáli Ti,
“můj dobrý; Spasiteli, ani noclehu — a
chtěl jsi se snad mstíti na nich a trestati

je jako ondy Sodomu a Gomorhu?—
Sotva jsi světa spatřil, chtěli Tě již
úkladně zavražditi — a zanevřeljsi snad

chovám v srdci svém!““—Již vím,
můj Spasiteli! Ty jsi snesl počtenu býti
mezi zločince, horším súzenu býti než
lotr Barabáš — tot přede ten nejvyšší

stupeň pokory!! — „„Nikoliv, ještě
vyšší stupeň pokory chovám v srdci
svém!!““ — Ach odpust můj drahý
Spasiteli! že jsem nezpoměl na ten nej-'
vyšší důkaz lásky a spolu pokory Tvé.
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Ty jsi se nehrozil pod způsobou nepatrné hostie, kousku to prostého chlebíčka
se ukrýti, mezi námi dlíti a mám za
pokrm se nabídnouti, ač jsi dobře věděl,
co Tě v této nejsvětější Svátosti oltářní
očekává. ó Pane můj a- Bože můj!
patřím-li tuto velebnou Svátost, pak teprv
_pochopuji, že jsi v pravdě „pokorn ý
srdcem,“ jinak bys se nebyl odhodlal
skrývati se a přebývati pod touto chu-

Í lásky k nám lidem musí vtom sladkém
! Srdci Tvém plápolati, že Tě i k tako
; vému sebe ponížení pohnul!! Však ne
! zapomeň milý čtenáři, že i ty musíš tak
' pokorného srdce býti, chceš-li jednou
!,na tomto láskyplném Srdci Kristovu
Š Vradosti a blaženosti odpočivati. Učiň
! si pevné předsevzetí Jej v pokoře násle—
| dovati, a abys na' ten úmysl nezapoměl,
uvykni si, kdekoli obraz Jeho spatříš

dičkou rouškou chleba, kde tolikeré

povzdechnouti: „O Ježíši,

urážky a potupy, snižování,rouhání a

pokorný

posměchu a jiného hříšného nakládání l Srdci
od lidí se Ti dostává.

srdcem,

svému

O jaký to oheň i. odpustků.)

tichý

a

učiň srdce mc

podobnél“

(300 dní

(Pokračování)

Svatý Hostýn. *)
Ranní řeč, již o votivní tamtéž pouti dne 8. září 1870 u výtahu přednes!
P. Ferd. Hama, koop. Holický od sv. Kopečku.
Rozkos má býtl se syny lidskym1.Pnsl.

8, 31.

%aždy
národ na světě má nějaká místa sobě obzvláště milá a vzácná a po
%ředně
to kopce
a hory,
v tomto ohledu
mnohých národů jsou
památnými. bývajíTak
byl pro
Božíjenž
lid Israelský
horouupřepamátnouposvátný
Hor,eb odkud Hospodin Mojžíše odeslal k vysvobození národa vyvoleného z poroby
egyptské. Neméně vzácnou byla Israeli hora Sinai, památna desaterem Božích
přikázaní. Svatou byla Israelitům hora Sion, sídlo chrámuv_Hospodinova i stolce
královského. Všemu křestanstvu přesvatou a na věky památnOu byla, jest a zůstane
hora Kalvarie.
Říman pýšil se svým Kapitólem, Řek Olympem, Španěl“ Monserratemf
Ind má svého Himalaju — a nám Moravanům, .leč co dím Moravanům, všemu

národu českoslovanskému která medle hora jest památnější,
slavnější a vzácnější nade horu, na jejížto temenu dnes jsme shromážděni
v počtu takořka nesčíslném,nad Hostýn náš svatos'viatý?
Milý jest a vzácný nám svatý Kopeček, ale té vzácnosti do minulosti
nikoliv nemá, jako svatý Hostýn.
A čím se stal tak vzácným ten náš sv. Hostýn? Tím, že Matička Boží,
jcjížto dnes slavnost narození konáme, a jížto rozkoší jest, jak dí Písmo, býti se syny
lidskými, tady sobě místečko vyvolila a že zde nejen tisícům a tisícům jednotlivců
vypomohla, ale všemu národu našemu, ano celé Evropě ku pomoci přispěla.
Kterak přispěla, jak pomohla — ejhle socha“její, ejhle obraz Synáčka jejího,
jehožto všemocná ruka blesky a hromy srší a motá do táboru Tatar, zřetelně
mluví ku každému z nás a lépe a výmluvněji.o tom svědčí, nežli tisíce jazyků
kazatelů nejslovutnějších, nežli slabá a nedostatečná ústa má.
*“)Za pomůckyužito obou místopisů

Volného,

a čistenietéž \Vuizlrachova biogiafického lexika.

Bečákovy

Historie

sv. Hostýna
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Vzácným jest nám sv. Hostýn dnes, vzácnějším aslavnějším
byl před sto lety, slavnějším má se státi pro věky budoucí.
Tot minim Laskám Vašim na přímluvu blahoslavené Marie Panny stručně
objasniti, jenžto dnes ponejprve mám to štěstí na tomto svatosvatém místě
v kázani k Vám promluviti.
Není pochyby, že hora, na nižto stojíme, již svatými apoštoly našimi
Cyrillem a M_ethodem ke cti Matičky Boží byla zasvěcena. Vždyť se všeobecně
má Za to, že tito svatí bratři, jak byli na Velehradě první kostel Matičce Boží
zasvětili, jak byli se Špilberku nad Brnem modlu Perunovu svrhli a poblíže
chrám ss. Petra a Pavla vybudovali, že toutéž měrou is Hostýna modlu pohanskou
odklidili a kapličku Matičce Boží zde zařídili a že tedy již od oněch dob Matička
Boží se krásného místečka tohoto daleko a daleko na vlasť naši shlížela a pod
svou stráž ji přijímala.
Tot alespoň jisto, že něžná a hluboká úcta, důvěra a láska k Rodičce
Boží Panně Marii v národě našem jedním z- nejdražších jest dědictvím, kteréž
nám zanechali ss. apoštolé naši.
_
Odtud pak snadno si jest vysvětliti, proč předkové naši na Hostýn se
utekli, když sveřepý Tatar zemi skliěenou držel, když města i hrady jejich dobýval,
osady pálil všude strach a hrůzu šířil. Sem se utekli otcové našia odtud za přímluvou
Matičky Boží brániti se jali udatně, hrdinně, bohatýrsky. Leč nebudu líčiti co
každému z Vás známo, nebudu popisovati, jak málo bylo naděje k vítězství, když
síla nepřátel tak veliká byla, že jestli je pravda co pověst dosvědčuje, aby snadněji
na křesťany šípy svými dorážeti mohli, pohané nedaleký nemalý kopec nanesli, a
že jim k tomu*ncbylo potřebí větší práce a námahy, než každému toliko jednou
nabrati hlíny do helmice své, čili do turbanu svého.
Křesťané vysileni hladem, zmořeni žízní jižjiž by se byli vzdali na život
i na smrt. Leč v poslední ještě chvíli na novo se vzmol'ili,.a vzmohli se důvěrou
k Matičce Boží. K ni vzdýchali, ji o pomoc a přímluvu žádali. A neprosili marně.
Každému z nás známo, jakého skvělého vítězství přinesla jim mocná přímluva
Té, ježto jest pomocnicí křestanův.
_
I není pochyby, že po tak slavném Vítězství i Hostýn se stal slavnějším,
všemu národu svatosvatým a že i kapla Matičky Boží Svatohostýnské byla zve
lebena, obrazem Rodičky Boží s Ježíškem blesky metajícím okrášlena a neméně
i znameními vítěznými Tatarům ukořistěnými na věčnou památku ozdobena a
že vítězství to jistě i na klenbě umělými malbami bylo znázorněno.

Do té kapličky
blah. Jan „Sarkander
úřad vykonával.

jistě že i oslavenýkrajan a vlastenec náš v nebi
putovával,
když ve blízkém Holešověapoštolský

Za dob Tatarských měl národ náš v nebezpečenství život, dvě

stě let po Tatarech, za dob Husitských za za časů bl. Jana Sarkandra
byla v nebezpečenství
víra, víra naše katolická, Víra Cyrillomethodějská
a smíme říci i Marianská. Zmohlyt se tehdy ve vlastech naších bludné náuky
cizácké tou měrou, že víra katolická, druhdy matka, druhdy paní ve krajích naších
neobmezená měla se státi méně než služkou, nežli otrokyní oněch sekt roztodivných.
Rozličné ty sekty brojily obzvláště též proti úctě blahoslavené Marie Panny, a
známo že přívržencové jejich doposud ani pozdravení andělského nechtějí l_konati
na počest Královny nebeské. Tehdy stala se' Matička Boží, jak předkové naši
říkávali, v národě našem Matkou Bolestnou.
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Ale kdyz se zdálo býti nejhůře, byla pomoc Boží nejblíže a přišla jistě
že na obzvláštní přímluvy Matičky Boží a svatých Patlonův a Dědiců našich.
'len kdož _blah. Jana největším byl odpůrcem, někdejší sídelný pán na
Bystřici podhostýnské, Váeslav Bítovský z Bítova, r. 1620 blah. Jana na smrt
odsoudil a r. 1633 sám jako vlasti zrádce se Švédy bojovavší jest jat a utracen;
r. 1620 moc a síla stavův nekatolických zlomena a po 30 takořka letech r. 1648
víra katolická k vítězství přivedena. A odtud všecken národ náš až na nepatrnou
částečku zase se stal národem katolickým, zase přilnul ku víře dávných otcův
svých a to jistě že ne beze zvláštní přimluvy Královny nebeské.
Za to se mělo té blahoslavené Panně, o níž Církev sv. pěje, že všecka
kacířství přemohla, dostati na sv. Hostýně takořka odplaty, vděčnosti, náhrady.
Pánem Bystřice, Holešova a všeho okolí stal se katolický rod hrabat Rottálů,

původně ze Štýrska pochodilých a již r. 1650 dal J an hl abě Rottál

ke stalo

dávné jediné kapličce ještě dvě jiné vystavěti. (Kolem r. 1700 Bystřický farář
Tom. Požárník kaplu nad studánkou vybudoval.) Nástupce hraběte Jana Jan
Zikmund hrabě Rottál byl obzvláštním ctitelem Matičky Boží Svatohostýnské a
učinil slib, že vystaví místo oněch tří kapel prostranný kostel a_svatyni Mariánskou.
Když jej však r. .1717 předčasná smrt odtud odňala, zavázal poslední vůlí

svou syna a dědice svého Františka
otcovu zbožně doštál a zadost učinil.

Antonína

hraběte Rottála, aby si_ibu

Týž dědic, velikomyslný milovník umění,

jemuž
oba IIolešovské
1Myšlech'ov
ský bytí své děkují, nemcškaje
položil kostely
r. 1721Bystřický,
kámen základní
ke svatyni
velikolepé.
A za 27 let dohotovena r. 1748 nákladem nesmírným po překážkách
ohromných šťastně překonaných na sv. Hostýně svatyně klásná a velebná, jakých
málo nejen na Mmavě ale 1 daleko široko. Vzácná íotunda, dvě kopule velesmělé,
dvé věží přeVysokých se 4 zvony, šestero oltářů pí cvzácny'ch, a milostný obraz blah.
Marie Panny na hlavním z nich. A víte, drazí v Kristu, kterým ssv. patronům
byla zde místa na oltáři vykázána? Vedle hlavního oltáře Matičky .Boží vítězné,
vedle Jejího nanebevzetí, stál tu oltář sv. Jana Nepomuckého a telídy'již i -blah.

Jana Sarkandra. A co ještě více, kolem kostela táhly prostranné kryt'é chodby,
tak zvané ambity , kdež byly zpovědnice a kdež poutníci v čas nepohody pohodlně
se ukrýti a uhájiti a zároveň i přenocovati mohli.
Věže i střecha plechem kryté bílým zářily jako slunce do kraje širošírého.
V levo od kostela vystavěna kapla sv. Jiljí se stěnomalbami- na stropě, vítězství
křesťanů představujícími. — Leč to všecko nebylo bohoduchému onomu zvelebiteli
Svatohostýnskému ještě s dostatek. Po pravé ruce od svatyně yybudováno obydlí pro
4 duchovní, pro kostelníka, varhaníka a pro pohodlí poutníků i prostranný hostinec.
Pro duchovní potřebu přečetných poutníků fundoval a pojistil týž spanilomyslný
šlechetník pomocí jiných zároveň dobrodincův stálou výživu nejprve pro 2 duchovní,
kteříž by pode jmenem administrátora a kaplana pod dozorem faráře Bystřického
duchovní správu na sv. Hostýně zastávali. K jednomu kaplanoví pořízena záhy
na to místo i výživa i pro kněze druhého a třetího, tak že od r. 1760 čtvero

duchovních

v zimě v letě tuto přebývalo,

ano též i škola tuto byla

zařízena.
Slavné svěcení svatyně Mariánské tak neslýchané zvelebené dělo se tu
neděli po sv. Jakobu a sv. Anně dne 28. cervence 1748 na neděli VIII. po

.Duclm.

Sám tehdejší kaidinál a biskup Olomúcký, hlabč Ferdinand Jul.
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Troyer, konal obřad "svěcení, milostný obraz blah. Marie Panny, jenž nyní v kostele
Bystřickém se nachází, neslo ve průvodu 114 duchovních za neslýclíaného návalu
poutníků, jichž na půlstatisíců se počítalo, střídavě šestero děkanů z Bystřice na
Hostýn a umístilo jej na hlavním oltáři. Slavnost samu obšírně popisovati a vyli
čovati nikterak nelze.
I není divu, že když o- duchovní potřeby zbožných poutníků tak hojně
bylo postaráno, že nával jejich po leta následující byl převeliký.
V zimě v letě zbožní ctitelé Marianští sem putovali obtížnou cestu na
kopec za zvláštní pokání sobě ukládajíce.
Přes 1500 mší svatých se tu do roku odsluhovalo, na 50.000 páčíval se
počet těch, kdož zde před obrazem Vítězné Matičky Boží ke stolu Páně přistupovali,
processí'sem putujících na sta se počítalo.

Lečnastojte,sv.Hostýn zdá se býti sourodým s naším národem,

zdá se cítiti i.žíti zároveň s ním, sdíleti štěstí jeho i neštěstí.
Koncem minulého století nastalo národu našemu nové ne
bezpečenství,

mě—l
pozbytí

jazyk

svůj starodávný,přirozený,slovanský.

Měl přestati mluviti jazykem Cyrillomethodějským, jazykem, jímž Boha,
Rodiěku Boží i svatých Jeho oslavoval druhdy sv. Vácslav, sv. Ludmila i blah.
Anežka, jejž hlásal druhdy sv. Vojtěch, jímž kázal sv. Jan Nepom. i blah._ Jan
Sarkander, v němž svaté knihy spisoval sv. Prokop, jímž mluvívali druhdy naši
králi, slavné a svaté paměti, v němž prosluli druhdy naši Štítní, Ctiborové
Tovačovští, bohatýrští Žerotínové
a kdož jest s to všecky ty “veleduchy vy
jmenovati. Ten proslavený a posvátný jazyk náš měl vyhynouti a jeho místo
měl zaujmouti jazyk, který jest druhým v naší zemi. Národu našemu, jak jste
se nejednou již dočetli i doslechli, byl kopán hrob, chystána již i rakev, připravován
již i rubáš pohřební.

A nastojte, týž osud zrcadlí se iv dějinách H'ostýna!
Roku 1769 dne 24. září udeřil blesk do jedné z věží a oheň ztrávil obě
i střechu i zvony jím rozlity. Ale ve 2 letech všecko zase obnoveno ještě krásněji,
nežli bylo. Takové pohromy nebyly s to sv. Hostýnu uškoditi.

Vedlejazyka, vedle řeči, přišla opět do nebezpečí i víra
naše Cyrillomethodějská.

Zrušíme lidu tomu všecky památky slavnějeho

minulosti, všecky pomníky víry jeho, otupíme mu takořka paměť pro dějiny jeho
a tím snáze dojdeme pak cíle svého, tak volali nepřátelé.
A proto měl za své vzíti starověký a slavný náš Velehrad, kláštery, pokud
době husitské a nápotomnímu protestantismu odolaly, kláštery, ty útulky mysli
zbožné, ty tiché síně věd a umění, jež velikým nákladem budovali druhdy naši
velmožové, v nichž odpočívaly kosti našich vévod a králův, prohlášeny za zbytečny,
ba za škodlivy osvětě novodobé a tudy- rušeny šmahem a bez rozdílu.
co to
za skvělých pomníků vznešené vzdělanosti otcův našich zničeno a zmařeno! A

tehdy vyřknut také rozsudek či ortel smrti i nad sv. Hostýnem!
Devět a třicet let stála svatyně Svatohostýnská ve své slávě.
Sláva ta. měla vedle přání nepřátel zajíti a nikdy více se neobjeviti!
Bylo to osudného roku_1784. Zbožný zvelebitel sv. Hostýna, František
Antonín hrabě Rottál odpočíval již od 26._října 1762 ve hrobě; nemohl se tudy
pomníku vzácné obětavosti své zastati. Na dědice, ježto zemřel jako poslední
21'“
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mužský potomek rodu svého, na dědice, dítky to 3 dcer jeho, nedbáno, na nářek
lidu moravského neohlíženo se!

Čtrnáctého

února,

dne to, kdy konáme památku úmrtí otce víry naší,

sv. Cyrilla, došel Holešovský děkan, nápotomní arcibiskup Olomúcký, 'Thadeáš
hrabě Trautmannsdorf, aby s bolestným srdcem odsvěcení svatyně Hostýnské

vykonal.—

'

Duchovním (Fr. Klučka, administrátor a 3 kaplani) rozkázáno ve 14 dnech
sv. Hostýn opustiti, fundace na jejich výživu jsou zabaveny a nyní počalo

pustošení podobné onomu, jež Pán předpověděl o nešťastném
J e1 usalémě

Milostný obraz 'snešen do kostela Bystřického, kdež posud dlí,

varhany mají Soběchleby, křtitelnici Prusinovice, zvony 12.centů těžké má Bilavsko,
41/2 centu s tíží má Šumvald až u Budišova, ostatní jinam rozvezeny, obrazy,
skvostná náčiní, omáty do jiných kostelů roznešeny, sochy, pokud nezničeny,
jinam odvlečeny.
Na to byly oltáře strženy a rozmetány, dvéře vyrvány, veřejo vypáčeny,
střechy svrženy, dlažba vylámána, krásné chodby kolem svatyně v rum a tlosky
obráceny a totéž učiněno ifarnímu domu i- škole i hostinci!
Jako pachole, ministrant, kdykoliv jsem přišel na svatosvaté toto místo,
veždy jsem se domníval, že ty sbořeniny od Tatarů pocházejí. Ach hůře Tatarů
samých řádili zlopověstní osvětáři, vší víry prázdni, řádili na spůsob vandalů
křesťané víře i naději i lásce křesťanské odumřelí! I tu velcbnou klenbu pokoušeli
se rozbořiti, leč marně, zanechali ji tedy zlobě časové, domnívajíce se, té
že neodolá!
'

Vnitř i zevně zbyly jen hromady kamení, rumu ,i hlíny vykopané. Tak

pobořen, tak zničen sv. Hostýn a podobně mělo se státi i nálodu
našemu co do jazyka jeho.
.
Leč když bylo nejhůř, byla pomoc Boží nejblíž.

Národ náš podobný jsa onomu u-bitému na cestě z Jerusa
léma do Jericha nabyl a nalezl milos1dných Samaíitá—nů, kteří se
jali řeč i jazyk jeho šlechtiti, národ ze dřímoty a ospalosti obuzovati a výsledek
této jejich práce jest, že všecken národ náš ze sna již dávno povstal, "že svých
práv se dovolává, že bojuje statečně a hrdinně za bytnost svou a právě dnes koná
stal oslavný Rožnov pod nebetyčným Radhoštěm oslavu jednoho z oněch bohatýrský ch
Samaritánů, koná slavnost otce vlasti, Františka Palackého, jenž se vezdy mužně
zasazoval též za náboženskou stránku v národě našem.

Sv. Hostýn byl po 58 let rovněž podoben onomu nestastníku
Jerišsk-ému.

Nad kopulou již lesík lostl i liška p1ý tam byla zastřelena. Ale

lid moravský nezapomněl na svou Matičku Boží Svatohostýnskou. Ač všecko bylo
poroucháno a pobořeno, chvátali sem nicméně zástupové a nad pobořeným oltářem
hlavním úpění vedouce, podobné nářekům Jere1niový,m modlitby své v slzách
k nebi vysílali o zvelebení svatého místečka tohoto volajíce a slovy písně svato
vácslavské toužíce: „Matičko Boží nedej zahynouti nám ni budoucnu!“
A Matička Boží dala se uprositi. Z bolestné stala se opět radostnou.
Vzbudila Samaritány milosrdné. Slavné a svaté paměti, nebožtík císař pána křál
nášFerdinand Dobrotivý to byl, jenž dal dovolení k obnově Svatohqstýnské, sám
též přispěv k účelu tomu 300 zl. Zařídily se sbírky po vší Moravě, “počalo sc
za'ne'u-navné péče duchovenstva Bystřického stavěti a obnovovati. A kdož jest
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z vás, v'Kristu přítomní, jehož ne-li'rodiče tož jistě stařečkové a “stařenky ne
vynášely s velikým zápalem cihly 1 vápno ipísek a jiné potřeby stavební až sem
na horu k obnově milostánku*Marianského?

Tou měrou po 58 letech bohaspušt-ění

r. 1845, když byla zatím

již r. 1841 šestistyletá památka slavného vítězství nad Tatary nadešla, oprava
dokonána a dne 2. července o slavnostiNavštíveníblah. Marie Panny slavnost.

opětného posvěcení

svatyně vykonána

za radostnéhoplesuvšeholidu

m01avského.l\*a 80 kněží bylo přítomno, na 54.000 poutníků shromážděno.
Slovutný opat staioslavného kláštera Rajhradského, Viktor Šlosar, byl světitelcm
a celebiantem.

Leě kdež jest nynější spůsob a _podoba tohoto svatého
místeěka za spůsobou, jižto mělo před sto lety?!
Ta sboření'štěještě nezmízela, kapla sv. Jiljí jest komorou, jest takořka
kůlnou beze stropu, ambity kolkolem jsou dosud troskami, 0 domě pro duchovní,
kostelníka, varhaníka ——o duchovních vůbec pro přečetnó poutníky velice po
tíebných ani zmínky! Od 1.1845 nestalo se pro sv. Hostýn takořka ničeho dalšího,
velikolepého, podstatného.
Roku 1884 bude tomu sto let co zrušen byl slavný klášter Velehradský
a rok na to bude tisíc let od úmití sv. Methoděje. Budeme konati IOOOleté
jubileum svatomethodějské. O zvelebení posvátného Velehradu pracuje se
s úsilím velikým.
Dvě leta po jubileu Velehradském nastane nám 10010tá upomínka ne—

blahého zrušení sv. Hostýnu. Ssv. Cyrill

a Method

byli první zvelebitelé

Hostýnští, jsou zde poetěni sochama překrásnýma, žádají a volají, abychom ne

zapomínali.Matičky Boží Svatohostýnské, velí a p ři-kazují nám starati

io zvelebení sv. IIostýna.

se

DOPOSlldstará se o něj jenom velezasloužilý vlp. farář Bystřický. Kdyby
se dnes nebo zítra přikročilo ku" další zvelebě Svatohostýnské, jistě, že všecka
Morava'sobě přispíší, aby na ramenou svých vynášela stavivo až sem na hory
této témě vysoké.
.
Of doufejme, že sobě vzbudí blah. Maria Panna nových Samaritánů milo
srdných, jenž se ujmou svatosvatého místeěka Jejího a že bude-li slušně požádán,
i- slovutný patron zdejší, v jehož žilách po přeslici obíhá krev slavných Rottálů,
také neodcpře sv. Hostýnu pomoci potřebné.
Prozatím se na úmysl toho žádoueného zvelebení vroucně modleme zde i
doma Ve svých osadách a rodinách. Budeme-li k obětem nějakým vyzváni, rádi
jich přinášejme. Na mnohých místech sbírají horlitelé Svatohostýnští tak zv. věna

Svatohostýnská, prozatím aspoň ku zbudování ambitů, jimiž vlp. farář Bystřický
již na 10k míní započíti.
Svatý Hostýn sdílel osudy podobné s osudy našeho národu, jeho sobě
tedy jak náleží važme! Matička Boží osvědčila se veždy naší pomocnicí, naší
záštitou. K ní se tedy se vší důvěrou utíkejmc!
.
Jejími se snažme býti ctiteli slovem i životem. A když někdy životní—
pout dokonáme, doufejme, 'že_i na ten nebeský Hostýn se dostaneme, Amen.

.— 264—

Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.
X.

Sv. Benedikt nebeskou moudrostí obdařený Šalomoun.
.lomoun v Písmě sv. mnohou chválou se vyehvaluje. 0 něm čteme v 3.
Král. 10, 23, 24: „Zveleben jest král Šalomoun nade všecky klale zemské
. bohatství a moudrosti,
a všecka země žádostiva byla viděti tvář
Šalomounovua slyšeti moudrost jeho, kterou složil Bůh v srdci jeho,“
jako k. př. královna ze Sáby, kterážto přesvědčivši se o pravdivosti světové slávy
jeho pravila: „Pravát jest řeč, kterouž jsem slyšela V zemi své o řečech tvých a
o moudrosti tvé, a nechtěla jsem věřiti vypravujícím to mně, až jsem sama přišla
a uzřela očima svýma a zkusila jsem, že není mi praveno ani polovice:

moudrost tvá i skutkové tvoji převyšují pověst tu, kteroužjsem
slyšela. Blahoslaveni muži tvoji a blahoslavení služebníci tvoji,

kteříž stojí před

tebou vždycky a slyší moud1 ost tvou“ (10, 6—8). () jak slavný a vznešený
a po všem světě slovutný byl Šalomoun pro svou neobyčejnou moudrost mimo
nesmírné bohatství své, avšak dnes ustoupiti musí před jiným slavnějším a vzne
šenějším ještě mužem, sv. Benediktem, jenžto vyjma bohatství pozemské všelikou
moudrostínad Šalomouna ješte vynikal, tak že tu slovo Kristovo úplně na
místě jest: „Více než Šalomoun tuto“ (Mat. 12). To budiž ihned dokázáno.
1. Ve 20 letech byl Šalomoun, král f co učedník v nebeské moudrosti (což
Israelský, když mu Bůh na vůli po- ; teprv napotom jakožto učitel a vůdce
nechal: „žádej, zač chceš, abych tobě slavný) nazván byl od sv. Řehoře „učitelem
dal“ (3. Král. 3, 5); a že nežádai ni všeliké ctnosti,“ od sv. Štěpána III.,
čeho než „srdce umělé,“ učinil tak Bůh, ? papeže, „učitelem národů,“ od jiných
dal mu Srdce rozumné a moudré, tak „mužem zcela nebeským, novým “stvo
že"nebylo jemu rovného; dal mu moudrost řením, andělem vtěleným na zemi“ atd.
2. Šalomoun při vší moudrosti své
a opatrnost velikou náramně a širokost
srdce (klubokou důvtipnost a schopnost-: konečně od Boha odpadl a modlo
k pochopení věci tak mnohých) jako službě se oddal,-takže — nečinil-li pokání
písek, kterýž jest na břehu mořském; slavné (o „němž ničeho v Písmě sv. ne
ale náš
a převyšovala moudrost Šalomounova čteme) -— věčně zahynul;
moudrost všech Východních i Egyptských novozákonní Salomoun, sv. Benedikt,
v moudrosti nebeské den ke dnipro
a byl moudřejší nad všecky lidi .
složil také 3000 přísloví, a, bylo písní spíval, v ní setrval až do konce a nyní
jeho 1005“ (4, 29—
—32). O nesmírná se raduje z blaženosti nebeské už tolik
to moudlost Šalomounova! než hle, století ("r 543), a radovati se bude na
u porovnání k sv. Benediktu i ona věky. — Šalomoun tak moudrý „nade
ničím býti se ukazuje, neb Šalomoun všecky lidi“ dal se svésti od smyslných
více si hleděl moudrosti sveta, kteráž ženštin k modloslužbě, sv. Benedikt ale
dle svědectví Písma „bláznovstvím“ jest i pokušení samého ďábla .,pekelného,
u Boha. Ale sv. Benedikt jedině vy dorážejíeího na něho i jeho učedníky
hledával pravou moudrost, kteráž vede spůsoby nejsvůdnějšími, slavně překonal,
člověka k životu věčnému, moudrost ní k smyslnosti ni k hříchu nejmenšímu
tedy nebeskou,
a to v mnohem svésti se nenechaje; ejhle, jak „více než
mladším věku než Šalomoun, tak že již 3 Šalomoun tuto. “
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3.vA co se týká SVětOVéSláYy&po- 5 Isidoru atd., samým benediktinům?
věsti Salomounovy, zda i v tom ohledu Komu Francie ne-li sv. Remeši &jiným?
nad něj nevynikal sv. Benedikt? či mohla Í Německo sv. Bonifaci & jiným bene

býti pověst a sláva Benediktova větší l diktinům; Bavorsko sv. Rupertu, Švý
jako když c elý záp ad (celá Evropa)i cam—skosv. Sigisbertu, Rakousko sv.

ano i východ (Asie,
Afrika) po celá století

jen slávu jeho rozhlašoval, když vešk erá

„vzdělanost

*

\,ua“ “*:“de (nel,
%“1 Fm “ Bm

ki'c

s ta n s k á tehdejšího věku
jen v rukou jeho a jeho
učedníků spočívala, ano

kdyži všecko ostatní

slavné a vznešené
zřízení církevní v ře

holi Benediktově

původ svůj mělo? ba co
dím — celý svět sv. Bene—

diktu diky neskonče
nými je zavázán. Přede
vším slavný řád sv. Do
minika, an zakladatel
toho řádu na přímluvu
sv. Dominika Siloe, opata,

benediktinského

. rov

dičům neplodným byl da
rován;

řehole sv. Fran—

tiška, an zázračný
ch 'ámeček „Porciunkule“

od-benediktinek

ob

držel zakladatel její pře
slavný; veleslavný řád
Tovaryšstva Ježíšova, an

zakladateljeho sv. Ignác .
první základ k řeholisvě ,

položilv benediktin-

-

_...; sowcfgošrmýrbaaššáí
gg?Fýrgmm
Numa'us mw“

'

“'a

ském klášteře Monser—
i'atském atd. atd. Co

máme říci o nesčíslných
těch krajích,

zemích

(Wa

cau...rf..em.ása.

&

královstvích, jenžto původní

svou Kolomannu a. j., Uhry sv. Anastasiu

vzdělanost &křesťanskou víru až posavad

po Bohu jedině sv. Benediktu &jeho
řeholi mají děkqř'ati? Konih děkuje
Španělsko víru krestanskou nezli sv.
Anehaziu, sv. Emilianu, sv. Leandru,

&'j., Čechy a Slovensko sv. Vojtěchu
(mimo “sv. Cyrila a. Metoděje) —
samým to benediktinům; vždyt po
všem světě málem neby-lo,jiných rozši
.í'ovatelů víry Kristovy a. vzdělanosti
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křesťanské než ze škol a z klášterů
sv, Benedikta.
.
4. To dostaěiž k přesvědčení nás
všech, že sv. Benedikt, druhý Šalomoun,

znají světa a nemusejí mnoho se světem
neznámým
bojovati! než těch pře—
štastných bude asi málo mezi námi;
snad všickni více méně podobáme se

ba více jak Šalomoun, jenom to

v tom ohledu

jediné budiž ještě podotknuto jakožto
přechod z rozjímání k zužitkování celého
článku: čemu se Šalomoun po mnohých
teprv poklescích naučil, že všecko na
světě jest „marnost nad marnosti a

zákonnímu: poznali jsme bohužel svět
záhy, světu snad také sloužiti, snad i
mnohých=poklesků se' dopustiti a snad

Šalomounu

více stare—

leckdo posud v tcnateeh

světa

vězí. Než ale zmužme se! vzhůru
všecko marnost a trápení ducha“ —— z prachu světa a ze vší marnosti! náš
kromě sloužiti Bohu . . . to pochopil Šalomoun, sv. Benedikt, volá pod svou
náš novozákonní Šalomoun, sv. Benedikt, ochranu nás všech ctitelů Benediktových,
hned z mládí, hned na počátku svého příkladem skvělým a piímluvou mocnou
Bohu v službu se odevzdání, aniž by u Boha nám dopomůže k pravé, nebeské
teprv poklesky nějakými jako Šalomoun moudrosti, abychom smutným pádem
starozákonní k poznání toho byl při Šalomouna starozákonního .spasitelně za
veden. —,
'strašeni nejen k poznání onomu přišli,
Blaze všem, jenž podobně jako sv. že všecko na světě marnost, nýbrž i
Benedikt k poznání marnosti světa k poznání toho, co nám je k spasení:
a takto k pravé, nebeské moudrosti k. pravému pokání, k dokonalému se
setrvání
přišli, hned z mládí, bez poklesků: k Bohu obrácení a k
tisícerých trampot byvše uehováni, ne v dobrém až “do konce. ——
nr

Svatí a světice Boží ze řádu' sv. Benedikta.
Sv. Gunther,
V'

.

v V '

.Gunther, pri
ribuzenec sv. Stepana,

líbil se mu dvořenínský život i žil jako
četní jiní vesele. Najednou však poznav,
že vede život syna marnotratného, tak
se rozbolel, že si umínil' upustiti od.
prostopášného a lehkého života a nový,
kajicný začíti život. Mnoho a mnoho
se natruchlil nade svým mladistvým,
lehkovážným se chováním. Avšak kajicný
zármutek nedostačoval mu; ont chtěl i
příčiny a původy zla odstraniti. I usta
novil se na tom, opustiti vlast, příbuzné,
přátely 'i seudruhy, a ve své touze po
nebesku uchýlil se ke sv. Gotthardu,
tehdá opatu altašskému v Bavořích.
Tuto horlivě řeholnický vedl život. Bylo
to obdivuhodné, viděti jej, jenž si dříve

poustevník.
liboval v rozmanitých zábavách a hříěkáeh,
teď s radostí a zvláštní rozkoší konati“
práce domáci jakéhokoliv druhu jemu“
u'ložené.
Pokora

zvláště

ho

odporuěovala."_

Ačkoliv ze"královského pocházel kmene,
nicméně nikomu se nepředpokládal, ba
i sebe hnusnější práce, jichž jiní zdráhali
se, milerád konal a to s takovou t_i
chosti, že bylo lze považovati ho za ně
mého, kdyby při žalmování a modlitbě
nebyl hlasitým se osvědčil.
Touha GuntherovaÍ—výšešla; nebylt
spokojen s obyčejnou měrou, temene
chtěl dostoupiti. Tu však donesla se
pověst o svatém jeho životě až ke dvoru
krále uherského svi. Štěpána, jenž za
manželku měl sestru císaře sv. Jindřicha II.
Giselu.,Světec zatoužil po světci. Svatý
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er
přal si uzříti svatého svého pří- %
Aby však bojovník Kristův docela
buzence ' mnicha Gunthera. I vyslal neznam a bez pamatky nebyl pohroben,
kral Štěpán posly své ku světci Guntheru, o to postaral se Bůh. Ceský vévoda
aby si neobtěžoval navštíviti ho, aby se Břetislav, zakladatel kláštera Rajhrad
tváří ve tvář viděti, pospolu pohovoíiti ského, drže lov na Šumavě piišel ku
a se pozdraviti mohli. Gunther zkratka poušťce Guntherově. Uzřev kmeta velel
odpověděl, že nepřijde, an stojí ve službě všem vzdati jemu úctu. Sám pak při—
blíživ se s veškerou uetivostí tazal se
nejvyššího krále a příkladem, radoui
rozkazem Kristovým všelikým příbu kmeta po jeho jmenu, stáří a přibu
zenstvím odumřel.
zenstvu. A co slyší? Že jest to Gunther,
Když pak opět a opět poslové došli, jenž byv ještě knížetem'jemu na křestusv.

ba i íeholní biatíí naléhali, konečně ku
návštěvě svolil. Velevítan byl sv. Gunthe1
sv..krá.li i královně. Na počest jeho
skvostná upravena hostina. Ale Gunthe1
nepoživ ničeho z těch rozmanitých pro
něho

upravených

la-

hůdek přál si raději
býti doma a tam po
žívati

postních

„

byl kmotrem. Více ještě chtěl dotazovati
se vévoda. Ale Gunther na sotnach již
se nachaz'eje prosil, aby kníže přestal
dotazovati se, na čem ani knížeti ani
jemu nezáleží. Miluje—
li však Gunthera,
*1':* at“ se budoucího dne
lčasně z rána k němu
i dostaví s biskupem

„

\)

" Pražským

po—' :

krmův. Král ho po- l
'bízel, aby z toho '
onoho požil, aby aspoň ' =
z předloženého páva ,

__patření se světa odešel.

u

kousek si vzal. Gunther
poděkoval se, že si při
vykl požívati pouze

Severem

, , (posvětitelem prvního
, chrámu Rajhradského,)
“' an by nerad bez zao

Ont kníže, prosil, at
mu zatlačí oči a za

u

__3 něho se pomodlí.

u

postních pokrmův. Kral
naléhal, .aby jemu“=
k vůli kousek si vzal a
požil; i královna se do toho vložila. Co
si měl (Junthei pocítí? odepříti? byl by
krale i královnu urazil; jisti? byl by se
prohřešil proti předpisům řeholy. V roz
'pacích a úzkosti své obrátil zraků svých
ku nebesům prose o výpomoc. A hle!
an takto tiše a soukromí se modlil,
najednou před zrakoma, všech upečený
pav z mísy uletěl. Užas zmocnil se
krále, královny i všech přítomných.
Ode dvoru královského navrátil se
světec do Šumavy, hor mezi Čechy a
Bavory. Tam s přivolením předst'avenýeh

' vl Břetislavneehavlovu
i.\spěchal domů. Ihned dal

".lilbiskupa Severa k sobě
'

povolati, jemuž celou záležitost vysvětlil.
A když druhého dne 5 nejsvětější Sva—
tostí na místo se dostavili, nezklamali se.

Na kameni ležící kmet sv. Gunther
s největší vroucností a se slzami v očích
! přijal tělo Páně z rukou biskupových,
? načež tiše usnul v Panu l. 1045.
Jednano mezi biskupem a véyodou,
'
kam světce pochovati.. --Dlouho nemohli
ujednotíti se. Konečně usneslise polo
žiti rakev na vůz se spřežením bez—
uzdným, aniž by blízek byl vozka jaký
koliv. -A hle! povoz zastavil se teprv
svého kláštera soukromí žil—jako pou— u benediktinského kláštera Břevnova u
stevník. Jakýeh tam bojů přestal, kterak sv. Markéty blíže Prahy. Na jeho prý do
bdíval, se postil, se modlil, zimu snášel, mluvu založilBřetislavklášter Rajhradský.
vědělo a znalo _nebe lépe nežli svět.
Památka sv. Gunthera slaví se 9. října.
___—7 74„ „,.

i

?
.
Šíšoslyš, o synu, přikazaní Mistra
' ©
a nachyl ucho svého srdce a
přijmiž ochotně napomenutí ]a—
skavého Otcea splnižje skutkem.
(Úvod řehole sv. Ben,)

25. Každý den se zaměstnavati,
učiniti někoho šťastným, () jak krásná.
práce jest to! To přibližuje'nás Bohu
spůsobem nejútlejším; nebo není-li to
samo ustavičným zaměstnáním našeho
dobrotivého mistra?
26. Je to několik dní, co vstoupila
jedna duše do nebe, která zde na světě
velikého hluku nenadělala, ale která
všude kudy se brala, jako květinka
zanechala příjemnou vůni.
Každé jitro před nejsv. Svatosti,
kdež svou modlitbu konala, učinila
toto jednoduché předsevzetí: „Dnes
chci všem radost učiniti, které mi Bůh
vstříc pošle.“

'i';\:53;_

$$$-"'
_*“>
“*t—_

*.
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„Totot jest- můj duchovní
Tot bylo její zaměstnáni celý den; ':
a předce, jak sama tvrdila, s n a h a ; teploměr;
jsem-li věrným milosti, tu
jinému radost spůsobiti, nikdy jedna stranka této'knihy mě osvěcuj'e,
ji nepřekážela v plnění
povzbuzuje, radost mně působí; za

její;

každodenních povinností.

: nedbam—liji a stanu se vlažným, tu mi
Kdož asi vypočte ony činy lásky, tato kniha více nechutná; stává .se mi
zapření, umrtvcní, trpělivosti, které mu— takřka příliš silnou, ona mne nudí, já jí
sela vykonati k vyplnění tohoto líbezného více nepochopuji; ne jako by světlo zář
svou umenšilo, nýbrž mé duchovní oko
předsevzetí !
Bože můj! květiny umírajíce, za není více v stavu je snésti. Pak se
nechávají úrodné semeno; nezanechala-li vynasnažuji, abych tomuto duchovnímu
tato duše žádné jiné duše, která. by oku navrátil jeho čistotu a—sílu; načež
chtěla pokračovati v - její milostném hned teploměr zase vystoupí výš, nebo.
zaměstnaní ?
. lépe řečeno ma duše se vyšine až k-tOmu
27. Svatá. Panna Maria. Navštívivše stupni, že souhlasí s chvalou nejsvětější
jednoho moudrého a pobožného přítele Panny.
'
"Jak krasna jsou ta slova! — Dobré
— píše jeden řeholník — nalezli jsme.
mezi knihami, rozloženými na stole také jest_zajistémítipro středek k poznání
„V—znešenost Panenky M_arie“ od jak to stojí s naším vnitřním duchovním
St. Alfonsa Liguoriho, na kterou když ; životem! Ach! ty hodiny slabosti jsou
| mnohdy tak dlouhé a tak zhoubné!
jsme se dívali, řekl naš přítel:
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_*Tentoprostředek jest láska,
kterou cítíme k Panně Marii.
Ona roste neb se umenšuje v té míře,
ve které v našem srdci roste neb se
umenšuje nevinnost. Čím jsme čistější,
tím užší svazek přátelství panuje mezi
námi a nejsv. Pannou, které se jeví
radostným pohnutím, kdykoliv se naše
mysl zabývá její dobrotou nebo kdykoliv
naše ústa mohou řikati modlitbu k její
poctě.

3 růžence neb jeho opomenutí tím nejlepším
teploměrem pro život naší duše.

Růženec jest ještě více, on jest

také naším ochranitelem.

Jak dlouho

se ho modlíte — navzdor nechuti, oehabě—
losti — nezabloudíte docela. Buďto pře

stanete se ho modliti, nebo pocítíte
konečně pohnutí mysle, strach, a půjdete
ke knězi, abyste mu se vyznali ze svých
poklesků, a začnete nový život.

'

Pobožnost k Panně Marii jest jako
Pak hledáme všechno co nám při
pomíná panenku Marii — knihy, které pochodeň postavena na cestě, která. vede
k Bohu; činí bezpečným a dodává zmu
o ní nejednají nelíbí se nám velmi —
žilosti; odstraňte ji, budete bezpochyby
nejmilejší modlitby jsou nám modlitby
k-Marii — růženec obzvláště jest nám ještě věděti, kde Bůh jest, znáte ještě
cestu vedoucí k němu; ale vy netroufáte
_zdrojem pokoje a radost našeho srdce
více po ní kráčeti, boj ite se. Pobožnost
jeví se i v našem obličeji.
k Marii není pouhou ozdobou kato—
_ .Staneme-li se méně čísti, i kdy
lického náboženství — ani pouhou
bychom vlastně nezhí'ešili — cítíme
pomůckou mezi tolikajinými, kterých
jakési ochlazení lásky k Marii —- za
koušíme obtíž růženec se modliti — dle své libosti užívati můžeme nebo ne,
nýbrž ona jest dil k celosti náboženství
zdají se nám zvyky a počínání více
patřící.
milujících osob než my jsme přehnané —
Bůh nechtěl k nám přijíti leda skrze
my opomináme modlitby jindy konané ——
nemáme k tomu více času.
Marii — my nemůžeme k Bohu přijíti
leda skrze ní.
Tento stav ——pakli neosvobodíme
brzo své srdce od toho, co ho tíží. —

nemůže dlouho zůstati stavem nevinnosti
„..-- a kněz jse istrachuje'o duši, která

'I'eknezNemodlím se více růžence.
Růženec jest první modlitba, kterou za
nedbáme. Proto jest vytrvalé modlcní se

„

Chcetevli se přesvědčiti, jestli nějaký
člověk žije, ohledáváte, jestli jeho srdce
ještě bije; rovně chcete-li se pí'esvedčiti,
jestli některá duše žije, zkuste, jestli
jmeno Marie jest jí lhostejným .neb ji
naplňuje radosti.

Sídlo pokoje!

svět širý vyšel jinoch ven
, :jsa žehnán otcem, máti,
lsnil budoucna překrásný sen,
vždyt žití chtěl pozna-ti
.
jen šťastné, beze starosti
v dnech blahé, jare mladosti.
A zaplesal — přátel svých kruh
tu nalez v krátkc' době,
vždy vesel býval jejich duch

a záhy ve útrobě
ta slova matky dozněla,
jež na Boha jej poměla.
„Nač modlit se a Boha ctít?“
-——staletí se mládce

heslem

—

v tom světě krásně můž se žít,
Bůh nemusí být veslem
v dnech našeho tu života
a věčnost — pouhá nicota!
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Tak dále žil u radosti
duch pustl, vůle slábla,
jen vášeň v klamné blahosti
mu srdcem divě vládla,
ta bídná vášeň zlotřilá.
vždy novou podlost plodila.
V hrob klesnul otec — zachvěla
se duše mládce bolně. —
„Co truchlíš mysli zbabělá,
vždyt tam.za hroby volně,
tak blahovec se _těšíval
a smrti se neděsívall“

Utlumil jinoch srdce bol
a hýřil v blahu dále,
rej přátel maje .vždy Vůkol,
jenž bodovali stále,
jen peněz byli ctitelé,
však nikdy svého přítele.
Minulit dnové, řada let,
minulot jmění mládce,
zatruchlil jinoch, klnul svět,
snil krásně, však na krátce,
nezbylot přátel — utich kvas

zbylt výtky jen úmorný hlas.
Tu vzpoměl otce — k matce chtěl,
by smířil zloby vinu,
o přál si, aby křídla měl
a v drahou domovinu,
moh rychlým letem zaletět.
a v oko matky zahledět.

Než marná byla naděje,
: již klesla V'náruč smrti!
"Jak vichřice když zachvěje
a bleskem kmen rozdrtí,
tak smrt jej matky ranila
slz bolných proud nezbránila.

Pryč prchá z rodna domova,
kde v šťastném dětství dlíval,
zem dálná ta jej pochová,
pohrobít bouře příval,
proň život pln byl rozbroje,
proň_ neměl sídla pokoje! —
A dále znovu putoval
ne za radosti klamem,

cíl nový sobě vzbudoval,
jenž vznítil touhy plamen:
„Jda v světě širém pln boje
přec stává sídla pokoje? !“
Krok řídil svůj ku chatrči,
ta klidnou se mu zdála,
již vkročit chcc — v tom zahrčí
vřcsk ženy — muži lála,
a v bohaprázdnóm zaklení
se chvěje tiché bydlení.

Zpět prchá poutník v světa dal,
v chatiči míru není,
ač chudá, přec se nenadál,
že doznívá tam klení,
jež z bídy vzniklo rozbroje,
tam není sídlo pokoje.
. Tak prošel města, dědiny
i při krovech zasedal
však marně poutník dětinný
zde pokoje byl hledal,
sestárnul

——prchl

mládí

květ ——

proň pokoje nechoval svět!
Již slunko opět za hor—ý

vclebně se tam sklání,
v tom poslyš — vzdálí od hory
hlas zvonku vstříc dozvání,
za hlasem tím se v huStý les
stařeček vroucí touhou nes!

A hlouběj „na

dál a dal

a ztrácí cesty stopy,
v tom temných unraku děsný val
mu deštěm dráhu topí
a s bleskem divá vichřice “
se stromů klátí větvice.

Již klesá k zemi unaven
svůj hrob v tom lese tuší,
jenž vůkol vodou zaplaven
pohřební píseň hučí,
v tom blesk se kmitnul níž a níž
a v svitu jeho zalcsk kříž!
O

„Ach kříž tu! zřídlo pokoje !“
Km'et vážný bolně stenal,
ač umdlen v duši od boje
sil vzchopil, stopu hledal
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a šťastně došel svatyně

pokoje pravé věštkyně.

Již vdiází v ní — v tom ustanul,
svatyně prázdna lidu,
jen světel lesk v ni zaplanul,
vše vůkol V tichém klidu,
uprostřed rakev zastřcna
tisíci světel zář-ena.

Nad rakví pak se nápis _skvěl:
„Odpočiň sobě od boje!“
'
Ustrnul kmet — pak pověděl:

„Tot pravé sídlo pokojei“
—Ipoklekl — již líbá zem.

víc nepovstal, již věčný sen
se s nebe k němu naklonil —
v tom zvonek smutně dozvonil! —

Zprávy
Pont“,Slováků na posvátný Hostýn
(dne 8. září): Dopis „Hlasu“ z Polešovic
vypravuje více dopodrobna jak se děla
ona pouťna posv. Hostýn, ku které 1 naše
„Škola“ vybízela, a mnozí — aspoň
z Moravy — naši čtenáři četli tu zprávu,

Příležitostně pouti Svatohostýnskě
dne 7. a 8. září, jíž se účastnili nazvíce

Slováci'od Hradiště, Polešovic a'okolí,
pak Valaši od Val. Mezříče a Klobúk
a z okresu Holešovského — as na

30.000 hlav ——těšil se posv. Hostýn
tak že zbytečno by bylo jí zde opako— aspoň z části tomu, čeho poutnímu místu
vati, zvlášť když jednu z hlavních částí nevyhnutelně je zapotřebí: byly tam
pobožnosti Svatohostýnské, kázaní vlp. slouženy mše sv., kázáno uvnitř i venku,
F. Harny celé v tomto- čísle uvádíme. a zpovídáno jak si to poutníci přáli, a
_Přidáme zde jen to ono, co nám tane beze mráčku, bez větříčku klenulo se

na mysli jako upomínka z té pouti, již
jsme se účastnili.
Buďsi kdo buď nestranným pozoro—
vatelem takové pouti na posv. Hostýn,
jaká “byla dne 7. a 8. září, buďsi třeba
neznaboh, jen máš li tiochu citu PIO
Spiavcdlnosť a srdce vnímavé a po
zoruješ--li ty poutníky dnem i noci,
v celém jiclnpobytí na sv. Hostýně, tu
musíš se přesvědčiti, že co Francouzům
Lúrdy, co Polákům Častochov, Vilna a
co Rusům Moskva, Vladimíř, Španělům
Kampostelia, Němcům Einsiedeln atd.
to ——'
aspoň

co do úcty a důvěry jest

nebe nad horou, na níž tisíce poutníků

pod širým přenocovalo.' —' Matka

Boží pohostila

své ctitele dnemnej

krásnějším, noci přerozkošnou, teplou a
tichou, takže staří Svatohostýnští poutníci
si to pochvalovali: „Tak jsme málokdy
mohli svou pouť vykonat.“ Bylat to
ovšem krásná pout, kýž by aspoň-_tak
vždy bylo, ač je to pramálo pro tu dů—

ležitost Hostýna pro nás Moravany.
Vizmo však, jak vypadá nyní ten
velepamátný sv. Hostýn náš. Uvnitř
chrám Páně vyzdvižen _z rumu oběta—
_vostí mnohých ctitelů Mariiných ——kteří

nám Moravanům a Slezanům posv. již nazvíce na věčnost jsou povoláni —
Hostýn; doznáš, že posv. Hostýn není jest pečlivostí nynějšího faráře Bystřic
žádným poutním místem třebas teprv d ě kého vlp. Šuberta slušně upraven; což
laný m, nobrž že zvláštní prozřetekiosti ale více zde?!
Boží jest nám' jako palladium dán, že
O ty milý Hostýne, jak jsi ty ne
úcta _k Matce Svatohostýnské srostla' hostným! Náš dobrý, Bohu i lidem
.s ld'cstanským vědomím lidu morav vděčný lid spěchá sem z krajů Vicesdní.
ského, obou národnosti a všech krojů, — cesty vzdáleného, spěchá sem na strmon._
jakás zvláštní moc táhne sem každého, horu v potu a žízní, jindy zase v dešti
kdo jen jednou sem připutoval.
a vší nepohodě; doplaziv se až ku svatyni
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líbá s nelíčenou zbožností veřeje chrámu, tu snad stěžovati' na duchovenstvo fary
líbá tu zemi, kde Matka 'Boží nejen Bystřické, to činí co může, ma dole
naším předkům, nýbrž až do dnes všem prace plné ruce, a seč je stará se i
svým ctitelům divy tvoří, a po kolenou o sv. Hostýn, ale cožlti dva knčži pro
blíží se oltáři, kde socha milostné Panny tak mnohé! „Zželelo se mně lidu, že
a Matky, přednášeje své stezky a prosby„ _tak dlouho se mnou jsou a nemají, čeho
a s bolným srdcem bývají od nově při by požili,“ pravil druhdy Spasitel naš
bylých davů poutníků ven vytlačeni do vida ty zástupy za sebou; — co as jeho
rozvalin starého I-Iostýnu. O jak to milostné Srdce myslí nyní vidouc ty
musí býti trudno, když bouře a mrazivý tisíce zbožných poutníků na sv. Hostýně
dešt zastihne poutníky na posv. Hostýně, jako bludné ovce se ohližeti beze mši
jak tu vypada to pusto a z každé roz sv., bez sv. zpovědi, bez slova Božího.
valiny zeje ta nehostinnost sv. Hostýna, / ehm toho doblého lidu!
kterou našemu národu uchystalo pravě
My se tak rádi henosíme hrdinskými
minulé tak zvané osvícené století; -— skutky, jež jiní pro zvelebení Boha a
každý ten vichor, který v rozpadava sv. víry někde jinde, třeba v Americe
jících se ssutinach zafičí,jest jako kvílení  a v Australii, vykonali, rádi se chlubíme,
dávných ctitelů Bohorodičky na Hostýně, —že sv. víra se šíří a zbožnost se zmáha;
jakoby výčitky dělal pokolení zapome a ejhle! sami máme doma místo tak
nuvšímu své vlastní slávy a své vlastní památné, v každém ohled'u všeho
povinnosti. Hostýn do dneška čeká. na zvelebení hodné, a'lnelme'me ani prstem
následovníky Ehrcnburga, Bern. Regra, k opravdovému činu, ba pozorujeme-li,
Viktora Šlosara, Řehoře Volného a j. p. že někdo se přičiňuje, klademe mu
Poutník přichází na poutní místo překážek i tam, kde se toho nejméně
hlavně,

aby

se smířil s Bohem,

——to

jest ta první, velka milost, kterou Bůh
obyčejně nabízí všem_pout nějakou pod
niknuvším, — na sv. Hostýně ale, kde
člověk nad tu pozemskost se cítí jako
povznešena a blíže nebesům, () tu se
probouzí svědomí každého a rádo by si
ulehčilo a ve svatosti pokání se obrodilo.
Avšak hledej si tu zpovědníka, dušcl
bludná, ——malo jestit neděl a výročních

svátků, kdy s jistotou můžeš na mši sv.
na Hostýně čekat, což pak teprv na
zpovědníka! Na posv. Hostýně můžeš
se káti, můžeš k Matce Boží vzdychati
a o přímluvu ji prositi, ale břemena
hříchů sproštčnu býti malo kdy zde
nalezneš příležitosti. Sem přicházejí

bylo
nwáti.y, —
nemůžeme
vymaníti
z té kle
ktero'u
na nás se
uvrhl
t. zv.
Josefinismus, Vlastně novodobé nezna
božství.
O Hostýne, ty horo svata, kdy pak
budeš opět nám Hostýnem pravým, jak
si to přeje Matka Boží a jak to spra-I
vedlnost vyžaduje od vděčných potomků
zbožných reků moravských!
Prozatím aspoň se modleme a spo
lečným úsilím dostane se nam aspoň
světla a vůdce. *)

Z farnost-i D . . . . ské. (Spolek
sv. dětství.)
Milé děti!_ snad jste

dlouhým čtením naší lonské výroční
zprávy se unavily, pro'čež slyšte kratší
zprávu o našem spolku za rok .1878.
kajicníci, kteří jenom zde byli hnuti. Jak posledně zmíněno, hned prvním
milostí Boží a odhodlali se zpovídati, rokem nalezli se lidé; kteií jsouce pro

jinam ale nikain a nikdy ke zpovědi tivníci vůbec každé pobožnosti i proti

nepůjdou, — a přec není tu pomocné
“ruky, ktera by z bahna hříchů zasta
ralých pomohlavytáhnouti! Nesmíme si

**).Ke

družstvu Svatohostýnskémutřeba se

příhlásiti v redakci „Školy“ a u duchovních
správců, již potřebné sprostředkují;
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na den ss. andělů strážců postaven byl
trůn na připraveném stolci uprostřed
kostela před hlavním oltářem, kde dru
spolku. odciziti hleděli, ——že se tím jcn
peníze z kraje do ciziny vydávají (ač žičky větší klečíce rozjímání a jiné
na mnohé jiné nepotřebné věci se mnohem modlitby sv. dětství říkaly.
více vydává), že máme dost svých chudých,
První sv. přijímání více než 50 dětí
opuštěných dětí doma (ač takoví o chu- * konáno v 4. neděli velikonoční s větším
dinu domácí se nic nestarají) a pod. — účastenstvím lidu a slavnosti než minu
a bohužel! že se jim to u některých lého roku; děvčátka až na tři chudobné
podařilo, nebot počet údů koncem roku všecky zadružené i hoši se svícemi
1878 obnášel jen 196, ač ovšem na v rukou kráčeli v průvodu s Ježíškem
100 údů přivtěleno k nově zařízenému ze školy do chrámu Páně, kdež při
'spolku sv. dětství v B ..... cích, přec velkých službách Božích po prvé svého
však skoro na 100 údů nechalo se dílem Spasitele do srdcí svých útlých pobožně
svéstí, dílem rozličnými malichernými uvítavše a Jemu za to společně po
obtížemi zastrašiti, že z řady bojovníků děkovavše památkami na první svaté
Kristových vystoupili, a těch nechtějte přijímání poděleni byli; po slavné mši
.milé děti následovati, ale raději se za sv. ncšcn Ježíšek v průvodu okolo
„ně _a všeliké protivníky našeho spolku chrámu Páně a tím pobožnost ukončena.
Schůzí výborových celkem 9 během
' pomodlete, aby opět Ježíškovi získání byli.
Vzdor tomu hleděli jsme spolek roku odbýváno, v nichž mimo obyčejných
v trvanlivé činnosti udržeti a zařízeny prací rozličná dobrá usnešení stran'vy
proto opět během roku tři veřejné po bírání a odvádění příspěvků a zvelebení
božnosti na slavnost obřezání Páně, spolku se stala, n. př., by dle přání
v neděli svatodušní a v den ss. andělů údů ku spolku sc přihlásivších jim pří
strážců, patronů sv. dětství, které podobně jímací listy a medaile veřejně při zaří
jako předešlého roku se odbývaly jen zených ročních pobožnostech v kostele
s tím“ rozdílem, že laskavou ochotností u oltáře se rozdávaly, "což nejednoho
p. redaktora „Školy B. S. P..“ zaopatřcna radostným pohnutím naplnilo, když patřil,
nám nová, krásná soška Ježíška ku kterak i malé děti k tomu účelu od
zvýšení řcčených slavností. Dobrovolnými svých matek neb domácích na rukou do
dárky sebráno na sošku 8 zl. a s díky chrámu Páně přincšcny byly.
V poslední sehůzi výborové dne
sl. redakci odesláno.
\ Zbožnosti starších účastníků a přátel 15. prósince t. r. prohlednuty veškeré
malých dítek "nebylo dosti na krásné účty a zjištěn úhrnný příjem za rok
sošce; ozdobenot Jezulátko obětavostí 1878 pro sv. dětství 72 zl. 22 kr. r. č.
jisté dobrodítelkyně vzácnou korunkou dílem z řádných příspěvků, dílem z darů
a oděno bohatě zlatem vyšívaným a ofěr; usnešeno tu spolu ku povzbuzení
vkusným červeným rouchem, zhoto dítek ku větší horlivosti pro zájmy spolku
přistrojiti jim vánoční stromek, což též
vcným v klášteře uršulinek.
Aby Ježíšek svou krásnou, milostnou obětavostí mnohých přátel sv. dětství
tvář všem ukázati mohl, nošen býval v skutek uvedeno. V den ustanovený
při pobožnostech od 4 menších družiěck po vykonané odpolední pobožnosti k Je
povyšený na zvláštním k tomu připra— zulátku v chrámu Páně shromáždily _se
veném trůnu, "jenž mimo jiné ozdoby děti spolku a jiné chudobné dítky, jich
nese okolo nápis: „Nechte maličkých rodičové a přátelé u velkém počtu-ve
ke mně přijíti.“ Při poslední pobožnosti školní budově, kdež již přichystán stál

sv. dětství počali,mluviti a svými ne
rozunrhýini, neřku-li zlýmiřečmi mnohých

.)

—274—
vkusně ozdobený a bohatě dary ověšený ' a. tri-zal se po jeho přání. „Pane,“ vece
vánoční stromek a po boku jeho uprostřed chudak vrhnuv se mu k nohoum: „Jsem
krásných květina hořícíchsvícíJezulátko nešťastník, jenž nikdy nikomu neublížil.
mající u nohou svých krásně vystro Odešel. jsein z domu, abych neslyšel

jené jesle.

pláče

a

nářku

dítek svých—prosících

Hned při vkročení do místnosti bylo mne o kousek chleba, abych neviděl
lze čísti radost v tváři nejen dítek ale slzí ženy své, která jsouc samodruha
i dospělých, která mnohem zvýšena nemá., čím by oděla pak novorozeňátko.“
byla průběhem slavnosti. Po krátké Hejtmana pojala lítost i přinesl muži
modlitbě spolkové „Zdrávas Maria“ po onomu jíst, přidal sáček s penězi a
dána nejprvé krátká zpráva činnosti ještě se nabídl za kmotra slíbiv, .;že i
spolku shromážděným hostům za r. 1878, na dále _o dítě se postará. Ihned odebral
připomenuta změna stanov spolkových se ubožák domů s myslí rozradostněnou.
od apóštolské stolice schválená, že totiž Když došel domů, bylo dítě již na světě.
všichni věřící bez rozdílu stáří mohou býti I dal obdržené peníze ženě a vrátil se
spolku přivtěleni, ano itakoví chudobní, k hejtmanu a řekl mu, co se přihodilo.
kterým měsíční příspěvek platiti možno Hejtman slíbil, že příští nocí dostaví se
není, když jen"denně spolkovou modlitbu v tu a tu hodinu do kostela, aby byl
konají; na to střídaly se písně a koledy dítěti kmotrem. A tak se i stalo. Bj
vánoční, deklamovánky přednášené men dítku kmotrem a do vínku mu dal sáček
šími i většími žaěkami a ukončeny vy plný peněz. Brzo na to zemřelo dítko
losováním křestních jmen pro pohanské a šlo k nebi. Sv. Petr, jenž u brány
děti. Mezi písněmi a přednáškami nebeské byl, pobízel je,. aby jen vstoupilo
osvětleny nej'prvé jesle a pak .vánoční do vnitř' „Nevstoupím, pokud kmotr
stromek.
můj nevejde se mnou,“ pravilo dítě. —
“ Před roz'cjítím obdařeno několik .„A kdo pak jest ti kmotrem?“ táže se
chudých dětí ze spolku, ale i jiných Petr. — „Loupežnický hejtman,“ od
'chudobných spolku nepřinálcžejících ze povídá dítko. — „Dobře, milé dítě,“
všech tří přifařených škol rozličnými vece světec, „ty můžeš vejíti, on však
není hoden říše nebeské“
věcmi z oděvu a školních potřeb a.
Právě šla kolem nejbl.„ Panna a
všichni poděleni obrázky a jinými
vidouc dítko všecko zkormouceno pravila:
malými dárky.
Tímto způsobem ukončili jsme druhý „Proč pak nevejdeš do vnitř, andílku
rok našeho sv. dětství 1878, a těšíme můj?“ Ale dítě odvětilo, že nechce tam
se, že tato dětem přichystaná radost vkročiti bez kmotra svého a Petr vy
jako i nová změna stanov nemálo při pravuje, kdo jest kmotrem dítěte a že
spěje ku rozšíření a zvelebení spolku. nelze přijati vůdce lupičů mezi spra
vedlivé. — Tu pokleklo dítko, sepjalo
Legenda. Byl jednou chudý člověk ručinky a plakalo tak__usedavě, že nejbl.
a tak nuzný, že neměl, čímby oděl Panna, matka milosrdenství, slitovala se
osmé dítko, které se mu mělo naroditi, nad malounkým prosebníkem. Odešla
ani čím by uživil sedm ostatních. I odešel na krátko, ale za chvíli; se vracejíc
z domu nemoha déle patřiti na bídu nesla v ruce zlatouí'ířnadobu. „Vezmi,“
rodiny své a chtěje vyplakati se o samotě „pravila dítěti, „vyhledej kmotra svého
a_pak prositi chleba. pro sebe a dítky. a řekni mu, aby naplnil ji slzami lítost
Cesta vedla ho kolem sluje loupežnické nými. Přineseš—linádobu tak naplněnou
-.a hned vystoupil také hejtman lupičův zpět, vejde kmotr s tebou do království
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nebeského. Zatřeppj křídloma stříbrnýma
a dolet k'němuf“ — Zatím spal loupežník
pod srázným ostrohem, maje v jedné
ruce pušku, v druhé dýku. Když procitl,
viděl naproti sobě seděti u pramene
dítko překrásné mající křídla stříbrná
a v ruce držící nádobu z ryzího zlata.
Rychle mnul si oči mysle, že to jen
krásný sen. — „Nikoli,“ pravilo dítě,
není to sen, co vidíš. Jsem ono dítko,
které držel jsi při křtu na rukou svých,
a přicházím k tobě, abych tě dovedl do
nebe a zjednal ti onu blaženost, kterou
jsi mně spůsobil nesa -mne ke křtu
svatému.“ A dítě vypravovalo pak vše,

jeho vyprýštily se prameny slzí lítosti.
Bolest nad spáchanými hříchy byla tak
velika a lítost tak hluboce ho projala,
že ho jako dva břitké meče proklály a
on zemřel. Posud ještě drželo stříbrno
i okřídlené dítko zlatou nádobu brzo pod
i jedním brzo pod druhým okem, a když
při posledním dechu duše z kajícníka
' vycházela, byla nádoba právě po kraj
naplněna. I vyletěli oba k nebesům a
: bez překážky vešli do vnitř. Neboť Bůh
nechce smrti hříšníkovy, alébrž spásu
I jeho, kterouž mu dává odpustiv mu
[ viny jeho. Chcet Bůh, abychom ho
| pokorně prosili za odpuštění a neopo—

co se v nebi bylo přihodilo. I roz—i vrhovali jím s nadutostí.
litostnělo se srdce loupežníkovo a z očí

Milodary BL Srdce Páně.
Šášsout lidé, kterým již samo to slovo „Milo

c

dary“ a tím více „Božské Srdce P.“

solí jest v očích, a kteří na ty zprávy ve
„Školc“ jen tak s vysoka pohlížejí a opo
vržlivě jako 'na to se stromů padající žluté
listí. Jiní zase, kteří sice' nejsou před

\

3 platitclé na „Skolu“, čtou ji přece, jen ale
5 aby mohli jí něco vytýkati, rýpou se jen
? v ní; a ti nemohou se dosti nazlobiti

„?,
\,

předněna vydavatele,

pak ale na od

běratele „Školyíí, — nemohou nikterak po

chOpiti,jak Vnašem „osvíceném“

století

ještě takové „švindle“ víry najíti mohou,
jak'ty „Milodary“ ve své hluboké moudrosti nazývají. Na štěstí netřeba „Škole“
dbáti ani na žabí kuňkání ani na hrdopyšné tulipány, naši poctiví čtenáři vědí
dobře, co jsou ty „Milodary“, a čekají na ně. Psáno nám:
Z Čech západních. Přicházíme dnes -! věřící vždy povinní jsou za své duchovní
co velcí dlužníci, Božskému Srdci Kri- : otce se _modliti, obzvláště ale v takovém
stovu, jak jsme slíbili, veřejně díky pádu, prosili jsme to předobré Srdce
vzdát za dobrotivé vyslyšení modliteb : Spasitele našeho, by se uslitovalo nad
a proseb našich a to v důležité věci. — | osadou naší a jelikož toho nade vše jiné
Osada. naše totiž osiřela a očekávala" potřebuje, řádného duchovního pastýře
s napnutím a se strachem volbu nového , nám uděliti ráčilo. (Však jste četli ne
pastýře duchovního. Vědouce ale že a jednou lonského roku mezi úmysly
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apoštolátu i tento náš úmysll) Také— modlitbě k Bohu prostřednictvím 9denní
jsme slíbili v pádu vyslyšení veřejně se _ pobožnosti k Filipsdorfské Panně Marii
poděkovati v „Škole B. SČ P.“ A ejhle, poukázati — sám prozatím toto učiniti
po dlouhé době a dlouhém čekání vy s tím pevným slibem, že celou událost
slyšel nás Bůh! Naší osadě dán jest nový ve „Škole Božského Srdce" uveřejním,
pastýř, a sice takový, který, jak v Boha bude-li těžce nemocná při životě rodině,
doufáme, k prospěchu duší našich a manželi a přátelům zachována. A aj
k slávě Boží účinkovati bude. Budiž — zvěděv, že právě tím večerem, kde
tedy tisíckráto pochváleno a zvelebeno jsem slib onen učinil — nebezpečně
nejsv. Srdce Ježíšovo za tuto milost nám nemocná počala se lépe míti 4 plním
opět udělenoull — Tytéž díky povinné uveřejněním svoji povinnost, vzdáVaje
vzdáváme Mu i za jiné prokázané nám Bohu tisíceré “díky — nabyv—přesvěd
milosti, jmenovitě za odvrácení hrozící čení, že marně neprosí, kdo Marii
nemoci, za šťastné vyřízení důležitých Pannu o pomoc vzývá.. — Kéž i tento
záležitostí, a za jiná četná vyslyšení, příklad pohne čtoucích v bídě největší
nebot ještě nikdy neodešlijsme s prázdnou hledati pomoci u Božského láskyplného
od Něho. O budiž jen ode všech po Srdce Pána Ježíše na přímluvu Jeho
znáno a milováno, ctěno a v každé— mocné Matky!
J. H.
nouzi a potřebě vzýváno nejsladší Srdce
Z Chválkovic u Olomouce vzdává
Ježíšovo!
jistý mladík díky za dosažené“ zdraví
Z Jimravova. Ku konci srpna a
na přímluvu .Matky Boží Filipsdorfské,
na začátku září počal se tyfus dosti
k jejíž cti konal devítidenní pobožnost.
nebezpečně u nás šířiti, vyžádav sobě
i několik obětí. Roznemohla se též na
z jižních Čech-vzdává“ jistý farář
tutéž nemoc velevážená paní našeho díky Božskému Srdci J ežíšovu za uzdra
lékaře a sice tak nebezpečně a povážlivě, vení a pomoc v jisté záležitosti. Ohlášení
že ulekaný manžel ještě na rychlo bratra bylo slíbeno.
jejího — též věhlasného osobního lékaře

'

hraběte Larische k poradě povolal a
ještě známého lékaře z blízké P. přibrala
Všickni uznali stav velmi nebezpečný ——
a dne 4. září téměř beznadějný — tak
že ubohé nemocné svátostmi umírajících
posloužiti dali. 'Ukazovalyt se symptomy
velmi znepokojující, že snad týž den
bude posledním žití jejího. Dozvěděl
jsem se o tom všem na místě —' a ne
moha ani pochopiti, že by tak dokonalý
manžel věrné chotě a dobré neza
opatřené ditky své milé matky zbaveny
býti mohly — umínil jsem si, odpo
ručiti co nejvřeleji nemocnou do ochrany
Božského Srdce a že mi nemožno bylo
zarmoucených potěšiti a k upřímné

Jistý rolník z předměstíUher. Brodu
T. G. vzdává nejvrouenější díky Matce
Boží za uzdravení z trapného neduhu',
kterým veškery údy těla jeho po celý
minulý rok byly přehrozně sužovány.
Po vykonané pobožnosti k Panně Marii
Filipsdorfské úplně se pozdravil. —
Tentýž vyprávěl o jisté veliké nesnází,
ve které se octnul jsa kdysi na vojně;
a důvěra, s kterou se ve své úzkosti
utekl, tenkráte k „Pomocníci křestapů,“
nesklamala jej; nebot úžasně nápadným
způsobem z nesnáze té vyvázl; ' za což
ta é teprv nyní Matce Boží veřejně
vřele děkuje.
,
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Upřímná slova.

$."

'1. Prospěch z utrpení.

!

5. Krátké štěstí.

! Nevěř štěstí, bývát vrátké,

Lépe ctnostným v okovech,
než svobodným ve hříchu;
lépe kát se v bolestech,
nežli hřešit ve smíchu.

šťastné chvile jsou jen krátké;
nejméně věř tehda štěstí,
kdy mníš, největší-m že jesti.

6. Bez pokory.

2. Bojem k míru.

Skutky bez pokory
květ jsou, jenž zrak klame;
strom jsou bez opory,
jenž se větrem láme.

Nedosáhneš pokoje
bez zápasu, bez boje;
kdo si hoví a zbraň skládá,
toho hřích již si ovládá.

7. Pokoř sebe.

3. Nevinnost.

Pokoř sebe, pamětliv svých vin,
neb kdy rosteš, roste též tvůj stín.

- O rajský květe — nevinnosti!
těm nebe záři, kdo tě hostí;
však- ty kde pláčeš opuštěná.,
tam denně bolem srdce stená;
kde ty dlíš, blahem srdce jásá,
a s tebou prchá klid i spása.

8. Zkušenému věř.
V starostech svých řiď se radou
. nejraději muže toho,
' jenž sám zmoudřel vlastní vadou,
a sám zažil útrap mnoho.

4. Nemodlenému.

9. Vůdce dobrý.
Rokem, v čele svých kdo k boji
proti nepříteli stojí;
\
větší však, kdo ctnosti dráhou
národ vede se vší snahou.

Co je duše tělu,

tím modlitba duši;
ach, odstraňuj, co ti
život duše ruší.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

Oči všech obrací se | proti vládě, obdržel předseda ministerstva

nyní k ministerstvu Taaffeovému. Jedni
—_ zvlášť mírná strana

——očekává

od

něho orovnoprávněnost všech národů a
stavů, druzí hejčkají se nadějí, že bez
_ nich vláda. nikam nepřijde. Tito poslední
„svolali si na 31. srpna do Lince schůzi
liberálů. Schůze ta měla býti demonstrací
naproti vládě. Než jaký ,to byl výsledek!
_Sešlo seias'i 73 osobiěek, které různých

frakcí myšlenky sebraly v resolucí, která
nic neobsahuje nového ani nic starého.

|
l
!
i

hrabě Taaffe z více než 80 měst adresy
důvěry, z nichž zvlášť uveřejnění za
sluhuje adresa z Police n. M.:
„Jeho Excelenci panu předsedovi
ministerstva hraběti Taaffe.
Vůči frakci nesmířlivců v Linci
shromážděným projevuje vždy věrné
město Police Vaší Excelenci, svému při
poslední volbě do rady říšské jedno—
hlasně volenému kandidáta, svou úplnou
důvěru v pevné naději, že nynější míni
sterstvo se nedá piklemi panovačské

Osvědčujet Se i zde ono staré přísloví
„Panturiunt montes nascitur ridiculus mus“ 3 kliky ve svých—nejlepších, nejspravedli—
vějších úmyslech pro sjednocenost a
(ku porodu
pracují
horytoho
a dne,
narozena
směšná
myška).
A právě
kdy I svornost všech národťťRakouska klamati.
liberalové nesmířliví v Linci ostřili zbraň ' Jakožto dobří Rakušané "známeheslo Jeho
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apoštolského Veličenstva „Spojenými když vidí, že katolická církev jest
silami“ a osvědčené přísloví „Ve svor ohromná moralní moc, s nížto se musí
nosti spočívá síla.“ Jen kdo právo a počítati — diví se a bojuje dále —
svobodu jiných ctí, jest v'pravdč volný pokud to půjde. Stud zde hraje svou
a liberalní, a nikoliv ten, kdo právo a úlohu! Politické ale nutnosti donutí ho
svobodu jen pro sebe žádá“
k obratu. — V Lissen odbývána nedávno
V podobném znění byly i ostatní schůze konservativců, jížto se zúčastnil.
adresy. Důkaz to, že Rakušané dosti též minístr kultu Puttkammer. Tam byl
mají již šmejdů lžiliberalních nesmířlivců iuterpelován ohledně svých náhledů v zá
a že si piejou mír a návrat k zásadám konech květnových. Puttkammer skutečně
konservativním, v nichž jedině spočívá interpelaci přijal a pravil: „Stát zasáhl
síla a blaho rakouského mocnářstVí. zákony květnovými mnohonásobně ne—
Kdož by V tom neviděl patrně řízení spravedlivě na půdu církve a tím překážel
Boží, jež často vede národy po rozličných povážlivě blahodějnému působení jejímu.
cestách k pravdám odvěkým!
Tím však nejen katolické církvi ale i
Dne _8. září vtrhlo naše vojsko sobě samému spůsobil největší škodu.
okolo 5000 mužů do Nového Bazaru — Vzrůstám' demoralisace v posledních
země mezi Cernou Horou a Srbskem— letech to potvrzuje. Církev neztratila
se táhnoucí. Stalo se to dle úmluvy zákony květnovými _anito nejmenší
21. dubna s Tureckem učiněné. Bude-li své auktoritě, nebot jest příliš dobre
tato dálší okupace—bez krveprolití pro zřízena, než aby jí takové zákony uško—
vedena, není známo (až dosud aspoň diti mohly. Ano i kníže Bismark musel
byla), ale mohamedánsko-albanecké oby se vyjádřil, že se na katolické církvi
vatelstvo Nového Bazaru ve svém fana zmýlil. Naproti tomu ale utrpěla evandě
tismu sotva pokojně bude se dívati na lická církev nekonečně mnoho. — Moje
katolické vojsko rakouské. Naše vojsko mínění tedy je, že musejí býti pro
musí na vše býti připraveno. Než Ra hlédnuty zákony květnové a že následkem
kousko kráčí tedy svou spravedlnou kompromisu zřízen býti musí mír mezi
politikou Aku předu a nedá se oposicí státem a katolickou církví.“ Takto mluví
112 Herbstovců nikterak zdržovati. Ra ministr bohoslužby a vyučování! Patrně,
kousko chce otevříti Evropě nové země že obrat se státi musí. Německo je na
pro obchod a mimoděk otvírá též bránu rozhraní. Buď jíti dále vstříc záhubě
k rozšiřování se katolicismu na Východě. aneb smíření s církví! — Doufejme, že
Mohamedanism sotva se dlouho udrží, toto poslední brzo bude!
nebot až provedena bude v těch zemích
Ve Francii má nynější radikální
rovnoprávnost, pak mnozí odpadnou vláda velikou zásluhu o církev katolickou.
od mohamedanismu, jehož se mnozí Svým nepřátelským “štvaním a svými
drželi jen pro jeho poskytované výsady. proticíikevními zákony spůsobila ne
Hle! zájmy Krista Pána nabývají nové obyčejné náboženské hnutí do všech
půdy!
myslí a mnozí „katoliětí spáči“ začínají

Německo.

Květnový boj proti seÝŠ-probouzeti. Positivní víra odlučuje

katolické církvi trvá v Prusku již 7 let
a posud nepřišlo to k míru. Vyjednává
se ustavičně ale ze strany Bismarka ne
dosti upřímně. Ten sice sám vyjednávání
začal v naději, že církev katolická vzdá
se na milost. Přepočítal se však! A

se od nevěry a novopohanstva a začíná
hájiti statné své stanovisko. Tím musí.
nezdravé přetvořování “se moderní osví
cenosti na jevo přijíti a každý musí
přiznati svou barvu. Buď musíš býti
pravým a veřejně katolíkem nebo nic!
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Jako boj.v Německu odloučil plevu od

svou výroční schůzi. Více než 20.000 ka»
.tolíků přišlo s prapory a hudbou ode
ve Francii, která by „ovšem z bývalých všech dílů doLondýna. I londýnské noviny
svých zkušeností dosti mohla býti po světové „Times“ nazývají pohled na toto
učena o tom, že proticírkevními zákony národní shromáždění „velkolepým“ Kar
jen s o b ě škodí. Než Kristus Pán i zde dinál byl předmětem všeobecných ovací.
to zlé obrátí k dobrému.
Krásný to zajisté úkaz, jaké katolická
dobrého zrna —-tak: stane se co nejdříve

V Londýně

.odbývaly tamnější cííkev uplostied zemí protestantských

katolické spolky střídmosti v křištálovém
paláci za předsednictví kardinála Manniga

nabývá vážnosti a půdy!—

V měsíci říjnu
modleme se za obnovení a povznesení křesťanské filosofie.
:; est tomu asi 50 let, co jeden filosof francouzský M. Viktor Cousin pravil, že
,. řestanství se blíží ku konci a na místo něho že mudráctví nastoupne. Běda
tomu, kdo by se byl tehdá opovážil jemu odporovati. Povídalo se' tehdá,
ještě 300 let a pak se neznabožská filosofie rozšíří ve školách, bude jediným
náboženstvím lidí a panovati bude nade všemi lidmi. — Není třeba čekati 300 let,
sotva za 50 let vzala celá neznabožská filosofie za své, ona filosofie, která pře
vyšovala veškeru míru, která vyvracela víru a veškera pravidla rozumu. Trůn
její padl. Skrze koho pak? Snad skrze víru? O nikoliv, sám rozum lidský naznal
její nedostatečnost. Povstala nyní nová škola filosofie křesťanské, která dokazuje,
že celá ta neznabožská' filosofie je pouhou pohádkou aneb hádankou. 'Jako volal
Jan Křestitel na poušti a ku pokání vyzýval, tak pozdvihnul nyní jedenmnž hlasu
svého a hájí práva sv. náboženství. A kdo jest onen muž statečný? Jestit to
zástupce Ježíše Klista na zemi, zástupce neomylného učení, hájitel práv sv. víry,
sv. Otec náš Lev XIII.

Podivno, právě za našich časů utrpělo křesťanské náboženství ze dvou
strany bojovali proti němu nepřátelé samým rozumářstvím;
z druhé pak strany jsou to socialisté. Ti první chtějí vyvrátiti Božskou pravdu,
víru, náboženství, druzí pak hledí zrušiti království Ježíše Krista zde na zemi.
Jsouť to nepřátelé urputní a po všem skoro světě rozšíření. A hle proti tolika
nepřátelům církve sv. pozdvihnul sv. Otec hlasu svého, háje sv. náboženství, jakož
i celou společnost lidskou. Jako zvítězila církev sv. a celé křesťanstvo nad tolik
stran., Z jedné

ukíutnými císaři a pronásledovateli, tak bohdá zvítězí i nyní, nebot jest na skále
postavena a ani brány pekelné jí nepřemohou.
Sv. Otec Lev XIII. jest od samého Boha _k tomu vyvolen, aby ukázal
všem nepřátelům slabost jejich. Pius IX. byl válečný jako král David, jenž vedl
ustavičně boje próti nepřátelům Božím; Lev XIII, jest podoben moudrému a
tichému Šalomouna, jenž pokračuje na dráze svých předchůdců zavrhuje bludy a
dokazuje pravdu. Proto pozdvihnul hlasu svého, aby dokázal, že rozum lidský
'dá se dobře spojiti s Božskou pravdou a že toto spojení rozumu se sv. náboženstvím
má býti obnovou společnosti lidské, bez které nelze nyní se obejití.
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Za touž příčinou vydal list, encykliku, do celého světa, v němž předně
jmenuje nepřátely církve sv., udává jich záměly a pak jakožto nejlepší prostředek
proti t_éfalešné filosofii křesťanskou filosofii, čili bohosloví udává, a sice odporoučí

nejvíce sv. Tomáše Aquinského, jenž v této vědě nad jiné byl svého času vyniknul.
Za předešlých let bylo bohosloví velmi zanedbáno, lid málo vyučován a
odtud snadno si lze vysvětliti hojnost nepřátel, z nichž mnozí z—nevědomosti, jiní
ze zlomyslností zlému se oddali. Má-li to býti jinak, musí předně kněz se jak
náleží v křesťanské filosofii zdokonaliti, aby mohl všecky útoky nepřátel odraziti.
.K tomu radí tedy sv. Otec, že nejlépe poslouží bohověda sv. Tomáše Aquinského,
toho andělského učitele, jenž rozum s náboženstvím, zbožnost s vědou, vědomost
's pokorou krásně uměl spojiti. Chceme-li Pána Boha jak náleží ctíti, musíme jej
napřed dobře znáti; čím více člověk Boha a jeho vlastnosti zná, tím více jej cti
a jemu se klaní, jej velebí. A proto dobře praví sv. Řehoř Naziánský: „Nic není
před Bohem tak velkého a vznešeného, jako čisté učení a duše, která v Božských
pravdách dobře vycvičena a zdokonalena jest.“
'
Proto jest velmi důležitou věcí, aby ti, jenž po vyšší dokonalosti a po
větším uctívání Boha touží, aby se v poznání Boha více a více cvičili a jej pak
více a více ctili a chválili. K tomu'dopomáhá křesťanská bohoslovecká íilosofie.
Ona jest mocným proStředkem vésti duše k dokonalosti. Aby tedy študium
bohosloví prospělo, nesmí se pěstovati toliko rozumem, nýbrž ono musí též hned '
v životě se jeviti. Sv. Bernard to přirovnává dvěma křídlům Serafina, jimiž se
povznášíme ke trůnu Nejvyššího. A přidává. ještě,
jedno křídlo, to jest poznání
Boha, nás sice utěšuje, ale nedostačuje, poněvadž k 0 “jen s jedním letí křídlem,
bizy spadne. Kde však rozum, poznání, spojeno jest se zbožnosti, může letěti jak
chce vysoko, třeba až do věčnosti.
Jen takovým způsobem lze _nátlaku nepřátel odolati, když totiž—sebude
pilně pěstovati křesťanské bohosloví ve smyslu sv. Otce, toť hráze proti nezna—
božským filosofům, a pak když budou všickni křesťané podle své sv. víry žíti
a mezi jinými horlivě, působiti, budovu církve sv. stavěti a rozšiřovati, tot hráze »
proti socialistům. V ten smysl asi zní encyklika sv. Otce.
Abychom této milosti od Božského Srdce Pána Ježíše dosáhli, připojujme
k obyčejným svým modlitbám následující od sv. Tomáše Aquinského složenou
modlitbu, kterou se podle udání jeho současníků každodenně modlíval, kleče

a se slzami v očích.

Modlitba.
Božské Srdce Ježíše, skrze nepoškvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne, ku zadostučiněm' za všecky urážky a
na úmysly, ve kterých se ustavičně na 01 '..ích obětuješ. -— Popřej nám piosíme
Tebe, milosrdný Bože, co se Ti líbí, horlivě žádati, moudře zkoumati, dobře
poznati a dokonale plniti ke cti a slávě jmena Tvého. Amen.

LISTOPAD.

Í; Ročníkxm.

číslo 11.

VÍtězná kráLoVno VšeCh sVatýCh!

Tužba.
„W

gasto v bolné zírám tuše
76

na ten milý Boží svět,

(.,

:(?:? a vždy v hloubi svojí duše
truchlé písně slyším znět.
Q

Bez tmí tam kvetou růže,
tamo duše prosta. běd,

netiží tam strády lůže,
'ciz tam jesti hříchu jed.

_,Pí'snětruchlé, dumy žalné,

Tamo dětství mého snové

zniklý dětství mého ráj,
& mé'oko slzou' kalné

pravdy budou píti zdroj,
tamo slasti věčně nové

v nadehvězdný touží kraj. _

Víl'nadehvězdné touží kraje

tam kde blažný vládne mir,
tam kde'klan—Jlných lidí laje
nerozčei'í vášní Vír.

rozm'ti mi srdce znoj.

Tam, kde hvězdy planou jasné,

noceny*) kde luzný svit,
tam, až moje žití 'zhasne,
dej mi, Bože, věčný byt!
V. A.

*) luna, měsíc.

J
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Svatyně nejsvětějšiho Srdce Páně.
Ce znamenají olmivé plameny kolem Božského Srdce Páně.

W.

Pokračování .

.mínili jsme se již *z části o divo
57 (í (
:--.;.dvornémoci ohně, jako zřídla všeho
života zde na zemi. Že tomu tak,
přisvědčí každý, kdo jcdenkráte spatřil
rozkošnou krásu teplejších krajin na př.
ve Vlaších. Ne větší půvab rozvinuje
příroda v pásmech země “ležících blíže
rovníku, ,čáře to zeměkouli v půli obi
hající. O jak tu udiven stojí cestující
nad ipůvabností přírodní krásy! Patře ta
rozkošná údolí, ty hory nebetyčné, ty
pralesy, ty stromy výšky obrovské i
všeliké to rostlinstvo neobyčejnou bujé
ností a velikostí překvapující, to ovoce
líbezných chuti a omamujíeí vůně, tu
pestrost živočišstva a krásu barev jeho
atd. — tu mní věru patřiti pravý ráj
pozemský! — A naproti tomu jak nuzná
a chudičká je ta příroda v nejvyšším
severu a v nejhlubším jihu u tečen země.
Tu věčný sníh jako obrovský rubáš po—
krývá celou zem a pod tuhým ledem
jako v okovech leží tu celý rok a všecka
leta moře. Nikde tu neuzříš “zeleného
..l'

palouku ani. stinného stromu, nikde
vonného kvítka ani chutného ovoce,
jedině mech plazí se tu a tam po zemi,
a naše sosna a jedle živoří tu jako nuzný
nízký keř. — A ptáš-li se odkud ten
rozdíl? — a co toho příčinou? Ptáš-li
se, kdo že odívá jednu _krajinu země
naší rajskou krásóu, úrodou a bohatstvím
plodů — a druhou nechává tak chudou
a mrtvou — tož věz, že původcem po-
divného tohoto rozdílu jest slunce, které
jedné krajině hojnost- záři svých a tepla
uštědřuje, druhé ale jen po skrovnu
podává. Ano, teplo sluneční žene tamto
strom do takové úžasné výše, vlévá
v kalíšky květin kořennou omamujíeí
vůni, vaří medosladké pěnící víno a odívá
všecky tvory živočišstva i rostlinstva
šatem půvabných a pestrých barev. Bez

tepla slunečního ale hyne všecka krása
přírody, vadnou rostliny i umlká roz
košný zpěv pestrého ptactva, ba hyne
veškerý život, toliko věčný sníh a led
pokrývá půdu.
'
A hle milý čtenáři, cosi podobného

lze pozorovatii v duchovním životě
člo věčenstva.

V zimnínoci sestoupil

Syn Boží na zem, a tato zima byla
trestný obraz duchovního stavu, v jakém
setehdaž člověk"nalezal. Scházelot tu
vše, co by jen dost málo oko Páně i
andělů na nebi bylo těšilo. Nebyla tu
žádná kvítka ctnosti, vůni Bohu pří

jemnou u'dávající;

nerostly' tu nikde

stromy s ovocem dobrých bohumilých
skutků, ba ani pěvců pravému Bohu
čest a chválu prozpěvujicích nebylo tu
slyšeti. “Smutný, mrtvý — jako ta země
zimou a mrazem

utuhlá ——byl tehdáž

duchovní stav člověčenstva. A proč asi?
— Nesvítiloť tehda ještě člověků slunce
vřelé'a zahřívající lásky Boží.
Ale to vše mělo .se změniti pří
chodem Syna Božího. On totiž jak jsme
již slyšeli přinesl oheň s nebe a co si
„žádá jiného, než aby hořel?“ — „S rd ce

mé stojí v plamenu“ —_dí ku krá
lovskému' praotci svému, a do tohoto
plamenu nořil slova svá, a vysýlal je
jako šípy Ohnivé po všem světě. A jako
za starých dob nepřátelské vojsko oble
hající město, metalo ohnivé šípy snažíc

se jimi je zapáliti: tak iSyn Boží slevy
svými rozněcoval, rozehříval srdce svých
(iřosluchačů. A hle, kdekoli thiVé tytó'
šípy trefily, odtud mizela brzy zima a
mráz, sníh a lcd počal táti a brzy vy
pučelo bělostné kvítko víry , zeleň

naděje

a červená láska,

kora, fialovátrpělivost

modrá po—

ajiné různo

barevné ctnosti křesťanské. V brzku
se proměnilo srdce takové v rozkošnou
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a

zahradu, kde nejen Bohu vonná kvítka v noční temnotě zářila jako zlatými
ale i stromy nesoucí hojné ovoce dobrých paprsky; — odlesk to onoho ohně, jenž
skutků vypučely , a odkudž nábožné 'u veliké síle v srdci jejím plápolal.
ímě
modlitby a duchovní zpěvy jako kořenná V tu samou dobu žil také v
vůně k nebi se vznášely.
sv. Filip Neri, jehož srdcebylopravou
_
To samé ale působí Syn Boží podnes, výhni lásky Boží, nebot oheň v něm
an ustavičně vysýlá ohnivé šípy své plápolající pronikal všecky údy těla a
lásky tamto ze svatostánku; nebot tím z očí mu šlehal, tak že nikdo nebyl s to
zázračným, oživujícím sluncem v říši v o'či jeho pohlednouti. Tento vnitřní
duchovní jest Jeho Božské Srdce, které žár uvrhl jej často ve mdloby, že celé
podnes podivné účinky v srdcích lidských dny musil na lůžku ztráviti, jindy zase
vyvozuje.
.
vysušoval hidlo jeho, tak že i času
Zkus to jen sám, milý čtenáři, a zimního otevíral si okno i dvéře. U v_y
uctívej co nejhorlivěji to nejsvětější Srdce sokém již stáři kráčel jednoho dne v tuhé
Jeho, nech jen jediný ten ohnivý šíp zimě ulicemi sněhem pokrytými maje
z Něho do svého srdce vniknouti, a šat svůj celý rozhalený. Vida soudruhy
ucítíš brzo, kterak i tebe rozehřeje ohněm své, ani tak ouzkostlivč v pláště se
lásky k Bohu, ty spatříš ve svém srdci ukrývali, pravil k nim žertem: „Nesty
pučeti kvítka ctností líbezných, tak že dite se vy mladí, statní muži zimou se
i nebe s potěšením bude na tebe dolů třásti, když šedému starci tak horko
shlížeti.
.jest!?“ — Po smrti nalezena jsou v prsou
Vždyťjiž nejeanu sestalo, že od jeho dvě žebra nalomená a prsa nad
onoho ohně v Božském Srdci v srdcích srdcem o celou pěst zdvižena, ' eož vše
lidských takový oheň se vzňal, že“ jej připisovali lékaři převeliké lasce jeho; —
přeštastní tito ani s to nebyli v nitru Jiný příklad podává tu sv. Ludvík
svém utajiti.

Mohl bych ti na př. vy—

právěti, kterak "i dítky nevinné a na
božné, když byly v prvním sv. přijímáni
Syna Božího v svém srdcčku uvítaly,
pojednou ucítily na prsou svých podivnou
teplotu; z čehož velikou radost a petěšení
měly považujíce to za důkaz, že hodně
byly přijímaly.
„Dále dočítáme se o sv. Petru

Bertrand,

žijící téhož století v řádu

sv. Dominik-a. I v jeho srdci hořel ta

kový Oheň lásky, že na zevnějšku'se
jevil. Jeho tělo na př. bývaloféel'é roz
pálen'o, nejtužší zimu necítil a na kaz'a
telně plála tvář jeho nebeskou září a
slova jeho padala jako ohnivé šípy“rozně—'
cujíce srdce posluchačů ku'SV. lásce.—

0 sv. Josefu

z Ku'pertino

rovněž

psáno jest, že“ záře světlá od něho vy;
tosti svou hojně nahradil církvi svaté cházela a jmenovitě “při Smrti Obklíčila
ztráty a rány v Německu té doby ji hlavu jeho. — V_ století 17.. vykvetlo

z Alfkantary,

který v 16. století sva

zasazené — že oheň lásky v srdci jeho
tak'zmohutněl, že celé tělo rozpálil, a
sv. Petr nucen byl svůj šat rozevříti
aby prsa sva trochu jen ochladil; ba i
do sněhu a ledu se položil k utlumení
vnitřního žáru. Při mši sv. stál u oltáře
jako cherub před trůnem Božím, proudy
slzí prolévaje a s tváří nebeskou jasnosti
ozářenou. — V tomtéž čase žila i ona

veliká světice

Terezie,

cirkvi Kristově rozkošné kVitko v daleké

Americe za moře1n,_které _Vůnísvou nebe

i zemi potěšilo — byl'at to sv. Resa

Limánská.

Svou čistotoupanenskou

bez poškvrny zasloužila si 'z úst samého
Ježíše Krista nazvánu býti — nevěstou

Jeho. I v jejím panenském srdci plá
polal tak veliký oheň sv. lásky, zečastém
celá tvář jí Zahořéla: -—'v=stoi_etí.ff'rs.

jejiž tvář vzbuz'óval obdiv celé Italie 'kaj'ícnóstí
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svou a horlivým hlásaním slova“ Božího
sv. Pavel z Kříže. Kdykoliv kázal,
zdál se býti obličej jeho v jednom ohni
a jeho srdce pravá výheň žhavá. Ná—
sledkem tohoto vnitřního ohně trpěl ne
smírnýmvtlukotem srdce, které tak bylo
vzrostlo, že se prsa musila rozšířiti, ne
měl-li záhy bolestí zemříti; ano nejednou
nalezena jest část spodního jeho oděvu
nad srdcem jako ohněm spálená.

panny Markéty Al.acoque roznítih

u oltáře. —- Sv. Brigitta,

kterýž v?eházeje ze Srdce Syna

nebeský ženich tentýž oheň. U příle-H
žitosti, totiž kdy ponejprv zjevil jí Pán
tajemství nejsvětějšího Srdce svého, měla

Markéta vidění, kterak Kristus vzav její

srdce z těla do svého otevřeného boku
jako do výhně nesmírných plamenů je
ponořil a pak opět celé hořící jí na
vrátil, od kteréžto chvíle cítila také
v boku svém nevýslovnou bolest a pal
0 sv. Johanně z Kříže vypravuje čivost neuhasitelnou.
také legenda, že bývala tak roztoužena
Nuže, milý čtenáři, na tyto příběhy
po sv. přijímání, že vzdychávala: „ó si zpomeň, kdykoliv oko tvé padne na
Srdce Ježíšovo! ó Srdce Páně, již ne— ony plameny kolem Srdce Ježíšova, po
mohu déle — již nemohul“ a zdálo se modlí se tu _nábožně tuto modlitbu,
jí, že _umříti musí, nedostane-li se jí kterou se církev “sv. modlí na den bl.
sv. přijímání. Oheň srdce jejího tak celé Markéty Alzacoque
tělo její rozpálil'až k potu, a horkost od
„Dej, o Pane, at i naše srdce
ní na vše strany vycházející cítil ikněz roznítí onen nebeský oheň,

královna

švédská, zářila .opět tam na severu ve
likou svatosti. Bylatě obzvláštní ctitelkou
přehořkého utrpení Páně a dobrotivou
matkou všech chudých a nuzných. S ne
výslovnou láskou přijímala každých 8 dní
Tělo Páně, načež pak ležela celé hodiny
před velebnou Svátosti bez pohnutí jako
socha z mramoru. Ač tam na severu
zima mnohém tužší než unás, nenosila
sv. Brigitta i v největším mrazu leč
lehký oděv a u ohně nikdy se neo
hřívala. ,._Jsouc tázána, kterak ji lze tak
prudkouE zimu snésti, říkávala, že cítí
v sobě takový oheň lásky, že se jí zima
ani netkne. — A opět v 13. století seslal
Bůh své cirkvi dva statečné bojovníky
a zakladatele řádu, sv. Františka “_asv.
Dominika. V srdCi obou těchto světců
plápolal oheň lásky a tak mocně, že
někdy čelo sv. Dominika zářilo podivným
leskem nebeským'a z úst sv. Františka
viděl bratr jeho zář plamennou vycházeti.
Ještě celou řadu jiných světců a
světic Božích mohl bych tu uvésti, kteří
rovněž nebylis to _utlumiti v sobě pla
meny lásky Boží, ale _toliko ještě při
pomínám-, že i v srdci blahoslavené

Tvého blahoslavenou Markétu

v tak veliké míře byl roznítill“
—' A nepochybuj

o tom, že O__tecne—

beský z ohně v Srdci J ežišovu rozdmýchá
i v tvém _srdcisvatý oheň lásky, budeš-li
jen, horlivě, pokorně a vytrvale .o tu
milost prositi. - Aby “se i na tobě zevnitř
a viditelně objevil, není právě třeba, tu
ale milost dá ti Bůh jistě, že,- budeš-li

po celý život nejsvětější Srdce Páně
vroucně, a věrně ctíti, zemřeš jedenkráte
štastnou a blaženou smrtí a dojdeš
slávy věčné, a i tuto vzácnou milost
připomínají nám ohnivé plameny na
obraze Božského Srdce Páně.
Nebude vám milí čtenái ové neznámo,
.
že člověk za naších dnů dovede oheň i
k tomu upotřebiti, by jej silou svou
j ko na perutích Vznesl vysoko do říše

dušné,

kam ani ptáče ho nemůže- ná

sledovati.A1cit

provádí člověk tuto

vzduchoplavbu pomocí .balonů a jiných
strojů, avšak v knihách písma sv. již
dočítáme se, že tu samou službu musil
oheň prokazovati i andělům i lidem. Na
—př. v knize Soudců vypravuje kapitola 13.
| o jistém _muži, jménem Manue, jemuž
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anděl s nebe přinesl zvěst, že se mu

synáčekgnarodí. Když pak Manue jemu
ku poctě chtěl zabiti kuzlátko, velel
anděl, aby je raději Bohu obětoval. I
učinil tak Manue, a když na oltáři zaplál
oheň k nebi, vznesl se v plamenech jeho
i anděl k nebesům. Dále vypravuje
IV. kniha královská v 2. kap., že prorok
Eliseus na své oči viděl, kterak mistr
jeho prorok Eliáš na ohnivéln voze vzat
jest do nebe.
Kdo by se tedy nad tím pozastavoval,
když i v legendách o mnohých svatých
a světicích Božích, jichžto srdce ohněm
lásky Boží plápolala,--se dočítáme, že
rovněž tímto vnitřním ohněm časem od
zemi pozdvižení bývali. Na př. sv. Terezie
jsouc ve svém vidění, sv. Filip Neri při
mši sv. zázračně nad zemí se vznášeli,
sv. Petr z Alkantary zdviženjest vzduchem
ku vysokému kříži, a. sv. Josef Kupcr
tinský vznášel se kleče nad zemí, když
před svatostánkem v klanění se velebné
Svátosti—hluboko se pohřížil atd.
0 milý čtenáři,představ sobě, kterak
asi teprv po smrti oncn mocný oheň
vznesc takovouto duši vzhůru ku Kristu

,Jcžíši!

Proto dí již blahosl. Markéta

Alacoque: „Ach, jak sladko jest

umřiti na Srdci Jcžíšovu tomu,
kdož je. v životě svém věrně
uctívall“ —
ó

drahá duše křesťanská, nežádáš-li

i ty „sobě takovéhoto skonání? — Víš
nyni, jak toho dosáhnouti? Věz, budeš—li
věrně a horlivě uctívati nejsv. Srdce
Ježíšovo, roznítí se, jak již řečeno, od
Jeho. plamenů ohnivých, i v tvém srdci

své pilně vede k uctívání nejsvětějšího
Srdce Páně, přesvědčí se ze skutečností
o tom, jak lehounce a tiše, jak sladce a
utěšeně umírají obyčejně horliví ctitelové
téhož přemilostného Srdce. Již nejednou
přesvědčil jsem se sám, že Božský Spa
sitel povždy plní svůj slib bl. Markétě

daný: „Ctitelům mého Božského
Srdce budu v životě a zvláště

v poslední hodince bezpečným
útočištěm“
Protož i ty milý čtenáři pozoruj
začasté' ohnivé plameny kolem Srdce
Ježíšova a obnov pokaždé to předsevzetí,
že po celý život chceš Je věrně a hor
livě ctíti a věz, uposlechneš-li rady mé,
nebudeš toho zajistě na smrtelné posteli
litovati. —

Bohužel ale nechtějí ještě posud
všickni křesťané nejsvětějšímu Srdci Je
žíšovu sloužiti a povinnou úctu vzdávati,
ba naopak jest veliký počet — ach
skorem většina -— křesťanů těch, kteří
Je nenávidí, zarmucují, sužují a raději
světu a své žádosti než Jemu slouží.
Ano, jsou křesťané, kteří i čtou neb
slyší o nejsvětějším Srdci Kristovu a
Jeho lásce, aniž by jen jiskra lásky
k Němu v jich chladném na světě lpícím
srdci se vzňala. Oni i vídají často J eho
obraz buď ve chrámu, buď doma,buď vmo
dlitební knize, ale ani ten obraz netkne se
jich, _— i ncustávají na dále přelaskavé

Srdce Páně urážeti, zarmucovatiakopím

hříchů bodati. Nemohou, či vlastně ne
chtějí rozhodnouti se k opuštění hříšné
své známosti, k vystříhání se nebez
pečných schůzek a radovánek a jiných
byt jen slabý plamínek lásky, kterýž, až příležitostí k hříchu, anebo nechtějí se
tě smrt od těla oddělí, vznese i tebe usmířiti se sousedem, nechtějí navrátiti
Vzhůru a ponese jako 'na perutích výš cizí statek “atd. I pro tyto a jim po
a výše až k trůnu Božímu, kde bez dobné 'hříšníky jsou ony plameny kolem
roušky ponejprv spatříš v jasných pla Srdce Ježíšova zvláštního významu.
menech to Božské Srdce Ježíše Krista, Ještě na tento význam chci několika
které jest spolu zářícím sluncem ne slovy poukázati, ne snad, že by platil i
beskému Jerusalemu. Ano každý kněz tobě milý čtenáři, nikoliv, ale kdybys
a duchovní správce, který svěřené ovečky měl snad příležitost .sejíti se s takovými
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chladnými a necitelnými křesťany, abys
je o tom poučil a třeba i následující
příběh jim sdělil:

plameny kolem Srdce Ježíšova! kýžby
tu sobě vzpoměli na ony hrozné pla
meny, v nichž hoří zavrženci v pekle!

.Kýžby alespoň tato vzpomínka odstra—
Nebude ti zajisté neznámo jméno šila a odvrátila od hříchů toho, jehož
slavného a svatého muže Alfonse Maria
plameny “lásky Kristovy nejsou s to po
Liguori. Narodil se muž ten v Neapolsku hnouti! Neboť neučiní-li tak, pak běda!
v městě Nocera; zde také při chrámě — tytéž plameny nejsvětějšího Srdce
sv. Michala delší čas žil, zde také zemřel
budou jim tou největší bolestí a trýzní;
a pochován jest. Podnes ukazují jeho nebot tam teprv se jim očí otevrou, které
celí, skromný to pokojík, kde v úkrytu zde schválně zavírají, tam teprv poznají
a tiché samotě již jako jinoeh oddával tu nevýslovnou lásku, jakou k nim
se duchovnímu cvičení. Co vzácná pa Kristus Pán v Srdci svém choval, jakou
mátka chová se v celi „tétopodivný obraz
hořel touhou, aby jejich srdce Sobě na
ukřižovaného Krista, kterýžto dal sv. .kloniti a na věky oblažiti mohl — a
Alfonsu Liguori vlastně první podnět a naproti této Jeho lásce zůstali mámení
základ k svatému životu. Stalo se to
jsouce ďáblem, tak lhostejní, tak chladni, '
následovně. Když ještě žil ve světě, .lsúčast tak netečni jako kámen! — že to nyní
nil se jednoho času s několika soudruhy ani sami pochopiti nemohou, jak jim
v tamnějším klášteře duchovních cvičení. možno hyb to předobré a přelaskavé
Misionář,jenž cvičení ta vedl, vypravoval Srdce Spasitelovo nemilovati, je \hněvati
mladíkům mezi jiným tuto událost: Jistý
a urážeti a kopím hříchů zbodátiH —
muž 11vysokém stáří, jsa takořka jednou O jak rádi by nyní “ve svém srdci ne
nohou již v hrobě, žil v hříšném spolku“ chali roznítiti oheň lásky Kristovy! jak
s_ jiStou osobou. 'Milost Boží konečně rádi by nyní nejsvětějšímu Srdci Jeho
předce nad ním zvítězila, on spolek sloužili! ó jak rádi by nyní každého,
hříšný opustil a opravdově, upřímně se sebe menšího hříchu, vší příležitosti hříšné
obrátil; žena však zůstala zatvrzelou a se střehli! ó jak žádají sobě nyní býti
v nekajicnosti své také zemřela. Jednoho jen den, jen hodinu“ na zemi, aby
.večera, když stařec kleěe před obrazem světských rozkoší a marnosti -se""od.říci,
Ukřižovaného se modlil, islyší kolem sebe sousedu odpustiti a nespravedlivý statek
prudké. hučení jako veliké bouře, a do posledního halíře navrátiti mohli!!
v_ hluku „tem hlas
_ jako oné ženy vola : Ale, již jest pozdě — příliš pozdě! .Tam
jící: „Věz, že jsem na věky zavr'žena! . v ohni pekelném musí nyní hořeti ti,
—' Z dopuštění Božího přišla jsem, byeh kteří na zemi naproti plamenům lásky
ti podala důkaz_ o palčivosti vtoho ohně,_ ! Božského Srdce zavírali tvrdošíjně neci-
v němž hoř1m!“ -— a v tutež chvíli : telné a chladné srdce své!_
vtiskly se dvě plamenné ruce s pěti prsty
(.; O příteli! 0 křestane vlažný a ne
na obraze a propálily jej. Tak vyprávěl
tečný, pohledni nyní pozorně na ohnivé
misionář a při tom sňal roušku s obrazu
plameny kolem Srdce Páně a rozvaž onu
a ukázal na něm posluchačům spálené
hrůznou pravdu, již ti hlásají! — Posud
stopy rukou lidských. Pohled tento tak
je čas, posud můžeš ještě ujíti ohni
mocně působil na srdce mladého Alfonse,
pekelnému,-připustíš-1i, aby plamen Srdce
že často říkával: „své obrácení děkuju
Ježíšova pronikl ledovou kůru tvého
duěhovnímu cvičení u otců misionářů.“
srdce, kterouž ďábel a svět jest pokryl.
O kýžby tak i všecky vlažné a Však nemcškej příteli! možná že zítra
chladné křesťany dojal pohled na ohnivé již bylo by i pro tebe pozdě!
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Ještě něco! Za časů, když Židé od— jejž jsi hříchy svými již již chtěl uha
vedeni byli do zajetí babylonského, vzali siti. 4. Tak. jsi bloudil snad 5, 10, nebo
kněží svatý oheň s oltáře v chrámě a 20 let spoután nectnými okovy svých
ukryli jej tajně v“ odlehlém údolí do náruživostí, co zajatec ďáblův'k velikému
hluboké studně, v níž vody nebylo. Po hoří duchovního otce svého a ještě
letech vrátil se. Nehemiáš s lidem opět k většímu zármutku celého nebe. — Tu
do vlasti a poslal vňuky oněch kněží, konečně smiloval se Bůh nad tebou, aby
jenž sv oheň byli ukryli, vyhledat jej. konec učinil potupnému zajetí tvému.
Avšak v studni nenalezli již žádného
Co vysvoboditelkyni seslal ti do duše
ohně leč jen hustou tekutinu. I roz žiVou upomínku na blažená leta nevinné
kázal kněz Nehemiáš nabrati ji a při tvé mladosti. I zastesklo se ti jeden
pravené na oltáři dříví a oběť políti. kráte po tom svatém blaženém pokoji,
I učiněno tak, a “tu, když právě slunce v němž duše tvá tenkráte se kochala?
vyšlo z podmraku a osvítilo oltář, aj — tys se opět roztoužil po onom sv. ohni
veliký oheň vzňal se na oltáři, že se jenž tehda srdce tvé tak zahříval a
oblažoval. Ale, kde jej ted' nalézti? kam
všickni podivili.
Milý křestane! ——kdožkoliv toto asi jej ukryl tvůj anděl strážce?!
čteš — věz, že i v tvou duši hned na
ó netrat mysli příteli! Posvátný
křtu sv. vštípena byla jiskra lásky Boží, ten oheň lásky Boží dřímá a doutná ještě
která v prvním čase tvé mladosti nepo v srdci tvém a poslyš, co ti poradím,
zorovaná tiše v srdci doutnala. Když abys jej opět v plamen rozdmýchal.
pak tvá matka— snad již dávno v Pánu Pojď drahá duše má a poklekni tuto před
zesnulá — vzavši tě na klín jala se ti obr'az nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista,
vykládati 0 nebeském Otci našem a Jeho a pozoruj upřímně toto předobré a pře—
Synu Ježíši Kristu, když tě učila ná laskavé Srdce, které tě takovou láskou
božně se modliti, když jsi se pak při— miluje, že tu nejtrpčí smrt pro tebe pod
pravoval k první správě Boží, a jmeno stoupilo. Pohleď tu na ten kříž v něm
vitě když jsi přistoupil k prvnímu sv. vztýěený a rozvaž, že i ty — ne jako židé
přijímání — tu se roznítila ta nebeská jednou toliko ——nýbrž mnohonáctekrát
jiskra v srdci“ tvém v plamen, tys cítil a sice tolikrát jsi to dobré Srdce Páně
dobře teplost jeho a srdce ti mocněji a byl ukřižoval, kolikráte jsi těžce zhřešil!
živěji tlouklo. — Později ale přišel jsi Tak rozjímaje a uvažuje velikost a tíži
mezi špatné kamarády, bez dlouhých svých hříchů, jichž jsi se myšlením, řeči,
rozpaků zrušil jsi svazek se Spasitelem 1 skutky i obmeškám'm dobrého i zamí
uzavřený a uzavíral jiné svazky a spolky 3 táním a zneužíváním milosti Boží byl
— jež ti Bůh ústy kněze a zpovědníka dopustil — a Božské Srdce Kristovo
zrazoval a přímo zakazoval. A hle, trest soužil a zarmoutil — zhrozíš se toho,
takovéto nevěrnosti neminul i tebe! Bůh zachví se ti srdce v těle a vydá ze sebe
toho dopustil že jsi upadl zcela v ruce krůpěje bolesti, jež slzy nazýváme, a
svých nepřátel, upadl jsi .v otroctví tyto slzy jako rosa nebeská svlaží prach
ďábla, a ten zbořil duchovní.. chrám, pří a bahno, jímž hříchové tvou duši pokryly,
bytek Boha ve tvém srdci, oloupil tě o a v tu chvíli padne tamto z ohnivých
všecky poklady a vzácnosti, jimiž byl plamenů nejsvětější Srdce paprslek do
ozdoben, totiž ctnosti a zásluhy tvé, jichž duše tvé a opět vyšlehne v ní dávný
jsi si byl posud nenashromáždil. Anděl sv. plamen lásky Boží! Zase ucítlš, kterak
strážný tvůj ale smuten a. zarmoucen rozehřívá srdce tvé a potěšen, oblažen,
vnemeškal a ukryl sv. oheň v srdci tvém, celý šťasten a jako znovu narozen zvoláš
„škola B. s. P.“ 1879.
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z útrob svých: „ó nejsladší Srdce Ježí dle“ vidění proroka Zachariáše. II., 5.
šovo! Již Tě více neopustím, ale-plamen bude světu i ďáblu brániti, aby do mého
nými svazky lásky zůstanu nerozlučně srdce vstoupiti a v propast pekelnou
k Tobě upoután! Nic více na světě,_ ___Strhnoutije nemohli. —
ne, nikoliv!
žádný statek pozemský, žádný člověk, Ty mne ó předobré a přesladké Srdce
žádný tv01, ani ďábel, ani celé peklo Ježíšovo nenecháš, až zemru, do pekla
není již s to hříchem srdce naše IOZ— zavrhnouti, nýbrž budeš mi ohnivým
dvojiti! — ó Srdce Ježíšovo! Srdce vozem, v němž duše má vstoupí do nebe,
láskou planoucí! Ty budeš nyní mým aby tam Tebe zářící slunce nebeštanů
vůdcem na poušti vezdejšího života. Ty
tváří v tvář spatřila, Tobě díky vzdá
budeš sluncem osvěcujícím a zahřívajícim vala, Tě ctila a chválila na věky věkův.
ubohé srdce mé, zdrojem mého duchovního Amen !“
života, Ty budeš onou zdí ohnivou, která

0 slibu ve prospěch ubohých duši v očistci.
. nýbrž 1kázáním jiné k tomu povzbuditi.
“© psáti veplní
prospěch
gjkola“
slib duší
daný,očistcových.
že chce Sděluji zde PIO všecky čtenáře „Školy“
QV číslech listopádových bývají vždy
%? takové články vzhledem na duše

výklad .

onom slibu ve prospěch za

duše v očistci.
Duším v očistci můžeme pomáhati,

v očistci. Tak bylo i v lonském 11 čísle
mnoho jednáno o té záležitosti, mezi obětováním svých dobrých skutků za ně.
jiným a nejnápadnější bylo mnohým“
Dobrým skutkem vůbec musíme
odporučování, abychme učinili slib, ž e rozuměti všecko, co můze býti duši naší
všechny záslužné skutky, jež k prospěchu, tedy nejen nějaký očima
bud' sami vykonáme, neb i ty, jež viditelný skutek na př. almužná., ale i
po smrti za nás snad konány modlitba, ano i snášení trpkostí a nepří
budou, —-daruj eme již napřed jemností. Vším tím zasluhujem duši
ubohým duším.
své nějaký prospěch, získáme si tedy
Zásluha pak jest dvojího
Když jsem byl ještě ve studiích, zásluhu.
tu jsem ponejprv slyšel o takovém obě— druhu: buď zasluhujem si totiž od Boha
tování všech svých zásluh za duše odplatu, aneb odpuštění trestů za
v očistci ; jiný spolužák mne totiž vy— hříchy, a ovšem ponejvíce oboje zaroveň.
zýval, abych k tomu přistoupil. Já jsem Abyste ale, drazí přátelé, poruzuměli, že
tenkrát odepřel, jelikož se mi to zdálo zásluha odměny, a zásluha odpu
není jedno,
býti přílišné z obavy, že by pak pro štění, čili zadostčinění
mne samého nezůstalo žádných zásluh. nýbrž něco rozdílného, ukážu to v“pří
Když však v lonském 11. čísle. pádech:
' Může se totiž státi, že někdo si
„Školy“ se ten slib, obětovati vše za duše
očistcové, opět se objevil, — tu jsem získá svými skutky mnoho zásluh p_ro'
počal o tom přemýšleti a díky Duchu odplatu v nebi, ale má zase málo zásluh
Osvětiteli, nabyl jsem takových myšlenek kajícich; na př.: Dospělý &.věkem po
a náhledu 0 onom slibu, že mi všechny kročilý člověk vykonal mnoho dobrých
dřívější obavy, jakobych pro sebe vše skutků, ale'lpři tom se mu vedlo dobře
'mohl ztratiti, pominuly a. že 'jsem již na zemi a měl dosti vad na sobě:
neváhal nejen sám takový slib 'učiniti, ctižádost, pánovítost, zábavychtivosť:atd.;
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takový tedy má málo ka jících zásluh, pustky obětujeme za duše v očistci, bude
bude tedy museti dlouho v očistci trpěti, jim tolik pokut odpuštěno, jak mnoho
ačkoliv přetrpěv očistec dostane v nebi bychom my odpuštění pro sebe získali
mnoho odplaty a oslavy za své mnohé skrze odpustky.
dobré skutky, více odplaty, než'nevinné
Proto již, milí přátelé! snadno po
dítě, nevinný mládenec neb panna, kteří chopíte, proč všichni Sva-tí a vůbec
třeba ani do očistce se nedostali, ale všichni osvícení Duchem Božím velmi
také málo neb nie záslužných skutků ' horlivě konali dobré a kající skutky za
duše v očistci; ano 0 mnohých na př.
mohli v životě vykonati.
Naopak jiný zase nemá v nebi 0 sv. Brigittě, blah. Kateřině Emerich,
k očekávání mnoho odplaty, ale má sv. Odilu a jiných víme, že si téměř za
mnoho zásluh kajících; na příklad úlohu života postavili pomáhati duším.
člověk, jenž málo dobrých skutků z očistcez- k tomu cíli mnohé modlitby
vykonal, ale býval nešťastným bídákem; konali, posty a jiná těžká pokání si
ten jestliže nerad trpěl, nemá sice v nebi ukládali, aby co nejvíc duším v očistci
k “očekávání mnoho odplaty, ale přec pomohli; oni dobře věděli, že tím
ale spolu mnoho
má mnoho zásluh kajících pro své utrpení sami nic netratí,
a tedy v očistci bude mu málo trpěti. získají pro nebe.
Těmito případy jsme si vysvětlili,
Tato horlivost pro duše v očistci
že dobré skutky mají dvojí cenu, cenu
vzbudila již v dřívějších stoletích spasi
odplaty

kající.

a cenu

zadostčinění čili telnou myšlenku, zavázati se slibem,

všecky záslužné skutky, jež sami na
Nuže, jestliže své dobré skutky zemi konáme, ano i ty, které za nás po
obětujeme za duše v očistci, co pak smrti jiní obětovati budou, darovati již
darujem duším? Tu jim darujeme či napřed duším v očistci. O tom slibu,
přivlastňujeme toliko část kající z našich jak ho učiniti, jaké výhody přináší, a
dobrých skutků, jen to přichází duším zvlášť“ příklad, že nic netratíme —
očistcovým k dobru. Cást zásluhy pro neobtěžujte si znovu podivati se do
nebe z našich dobrých skutků jím daro čísla 11. lonské „Školyl“ Nuže doufámjiž
vati nemůžem, ta nám zůstane!
že z předešlého výkladu každý poznal, že
Konáš-li tedy, milý křestane! mo nic netratíme pro sebe, jestliže obětujeme
dlitby, dáváš-li almužnu, posloužíš-li dobré skutky za duše v očistci. Abych
nemocnému atd. a obětuješ-li to vše pro ale všechny obavy odklidil, přidám ještě
duše v očistci, tu jim daruješ jen kající něco za důvod.
část těch svých skutků, ale zásluha pro
Musíme také dobře si povážiti, že
nebe ti celá zůstane. Dáš-li obětovati každou pomocí poskytnutou 'duším očist
mši sv. za duše očisteové, tu zůstane covým vykonáme skutek
milosr
pro tebe, kolik ti sv. obět získala odplaty denství, P. Bohu velmi milý. A pro
v nebi, & duším očistcovým přijde jen
tolik, co by ti mše sv. vymohla odpu-'
štění trestu. Obětuješ-li svou bídu, svouÍ
nemoc- za duše v očistci, tu zůstane
tobě odplata v nebi, a duším očistcovým
přijde tolik, kolik bys trestů za hříchy
odnesl tou bídou a nemocí. — 0 od
pustcích pak víte, že jsou odpuštěním
zasloužených trestů! Jestliže tedy od—

milosrdnost

naši Bůh nám za darmo

právě tolik odpustí, ne-li víc, než co
jsme duším očistcovým odpuštění vy
mohli. Jasně to vysvítá ze slov Božích;
vždyt již v Starém Zákoně dal Hospodin
vzkázati lidu israelskému skrze proroka:
„milosrdenství chci a ne oběti.“ Náš
Spasitel pak slavně prohlásil: „Blaho
slavení milosrdní, nebot oni milosrdenství
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dojdou;“ a v Otčenáši učil nás ,se mo odplatu nebeskou, kterouž bychom ne
dliti: „Odpust nám naše viny jakož i my mohli očekávati, kdybychom to jen za
odpouštíme našim viníkům“ t. j. odpu sebe byli obětovali.
stíte-li, neb zjednáte-li odpuštění jiným,
Že i církev sv. ten slib schvaluje,
bude i vám odpuštěno! Zákonem Božím ano odporučuje , vidíme z toho, že pro
tedy je: kdo milosrdenství prokazuje, půjčuje velké výhody těm, kteřížto ten
tomu i Bůh milosrdenství prokáže; kdo slib vyslovili,
že všechnu svou zá
duším v očistci odpuštění vymáhá, sám ' sluhu kající chtějí napřed darovati' duším
pro sebe milosrdenství dosáhne!
očistcovým. Kněz totiž, který by to
Ano, milí přátelé! ani tenkrát nic učinil, může dobýti při každé mši sv.
neztratíme, když i ty skutky, jež po naší plnomocných odpustků té duši“, za níž
smrti jiní za nás obětovati budou, napřed obětuje mši sv. Ostatní pak věřící mohou
darujem duším očistcovým. Dejme tomu, těch plnomo'cných odpustků dobýti' při
že by někdo za půl roku neb dřív ještě každém sv. přijímání, ano ibez sv. při
dostal se z očistce do nebe, a za jeho jímání každý pondělek pouhým slyšením
duši byly by skutky obětovány po více mše sv. jestliže jen odpustkové modlitby
let, jakož sc obyčejně děje. Těch skutků se při tom pomodlí.
od té doby, co se duše dostala již do
Vysloviti onen slib může každý
nebe, nepotřebuje již pro sebe. Zdaliž
tedy ty pro nás zbytečné skutky ne svými slovy, ale aby mohl býti toho sobě
zužitkujeme nejlépe, když je předkem Vědom, nejlépe bude, když ten slib vy
dai-ujeme těm duším, které jich mají sloví ve sv. zpovědi.
Neboj se tedy nikdo toho slibu,
zapotřebí? Nad to ale, jak jsem pravil,
vykonáme zaroveň skutek milosrdenství nebudeš _toho, milý. příteli litovati , ale
a získáme sobě tak nové zásluhy pro budeš míti z toho mnoho útěchy!

Na hřbitově.“
' svaté pole, pole odpočinku,

%jak

divné city budíš v duši mé!

' 'Věčnosti, soudu hlásáš upomínku
a hrůzou chví se srdce skroušené.

„Vše marnost jen!“ ty mocným voláš
hlasem
a slovo svoje skutkem dokládáš,
at mládenec, at stařec s bílým vlasem -—
každého ve klín chladný ukládáš.

Jak

mnohý květ

pln

mnohoslibné
čáky
.v tvém objetí sen libý klidně sní;
duch odletěl do vlasti nad oblaky
a tělo čeká na den poslední.

Jak mnohé srdce širým světem štvané
zde sladce dřímá na tvém polštáři,
a steré oko žalem uplakané
se jednou blahem věčnýmíozáří.

O hřbitove! ty jediná jsi říše,
v níž mír je věčný krátkém po boji,
a šťasten, jemuž Bůh ten zákon píše:
„Spí sladce, odpočívej v pokoji.“
J , Nep. Konečný.
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Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.
Xl.

“

Šřf'“Sv. Benedikt co 110.5in a statečnosti vpravýSamson.

iš

Na
prvnť pohled zdá se přirovnání sv. Otce Benedikta k Samsonovi poněkud
„%medůstojné, an se tento rek starozákonní kromě dobrých vlastností svých i
“_ nechvalně
vyznamenal: avšak za jedno musíme považovati, že i Šalomoun,
jenž nám v předešlém měsíci bylpředobrazením našeho slavného arciotce, hřešil
a„mnohem více než Samson, a že nicméně mnohému dobrému jsme se přiučili
z porovnání sv. Benedikta s ním; a za druhé: jako Šalomoun vzdor velkým

nedostatkůmpředecjen byl a zůstane příkladem neobyčejné

moudrosti

a

slávy, (sám Božský Vykupitcl náš __oněm mluví vc sv. evangelium), tak je
Samson vzdor svým pokleskům proti zákonu Božímu příklad neobyčejné síly a
statečnosti (ovšem „více tělesné). A chtějíee v přítomném článku pojednávati o
síle a statečnosti (duševní) svatého Benedikta, nemůžeme lepšího obrazu v Písmč sv.
nalézti nad — Samsona. Nad to vše nevymyslili jsme si toto přirovnání sami,
nýbrž ono pochází od. sv. Bertharia opata, jenžto o sv. Otci Benediktu v životopise

jeho ,praví, že byl —_—
„velesta'tný
Samson, jehož žádná síla nepřá
telská nikdy nedovedla zloniiti,“ hned však.přidává(a my s ním), že se
sv. Benedikt Samsonovi ne tak _přirovnati jako více nadřaditi musi; neboť
.v životě sv. Benedikta nalézá se mnoho podobného s příběhy \Sanisonovými, ale
mnoho též nepodobného, opačného; a i to podobné u sv. Benedikta je mnohem

dokonalejší a slavnější, takže dnes již předkem (a priori) výrok náš i bez dálšího
odůvodnění platí za dokázaný, že sv. Benedikt co do síly a statečnosti pravý

jestSamson

ano mnohemvíce, neporovnaněvíce než Samson.

Vizme to vše .v několika položkách k vlastnímu rozjímání a následování
tuto naznačených.
1. O Samsonovi vypravuje kniha o Samsonovi lepším a dokonalejším, totiž
S'oudců kap. 13—16z-Pocházel z rodičů o našem sv..Otci \Benediktu. „I při p a d l

až posud neplodných —jako s_v.Be
nedikt, měl býti zasvěcen Bohu hned
od 'dětinství
svého —' jako náš
sv. Otec; „a on počne vysvobozovati
Israele z ruky Filistínskýeh,“ tak kon

duch .Hospodinův na Samsona

a roztrhl

lva.“ .(kn. .Soudeů 24, 6),

dodejme: připadl i na sv. Benedikta 'a
roztrhl svazky světa (opustiv dům otcovský,
všecko přátelstvo, ano celý svět obydlený
čilo' zvěstování jeho narození, 'a život vyvolil si samotu na poušti), roztrhl
jeho dokazuje a stvrzuje pravdu toho (přemohl) lva pekelného čili zlého ducha
předpovědění; neb od času jeho veřej se vším pokušením jeho, jímžto „obchází
ného vystupování počal'Israelským nový jako lev řvoucí, hledaje koho by po
život — tak počal veřejným vystoupením hltil“ (1. Petr. 5, 8). Kéž bychom i my
sv. Otce-Benedikta nový život křesťanský všickni byli takovýmto duchem Ho
a řeholní v celé Italii, ano na celém spodinovým
ozbrojení, duchem síly
Západu, „I rostlo paehole a_po křesťanské a statečnosti v pekušeni!
žehnal jemu Hospodin, "i počal prosme o to Boha!
duch Hospodinův ;b-ýti s nim,“
.2. Zvláštnípovolání odBoha obdržel
.dokládá kap. 13, :24, 25“ o Samsonovi | Samson, zvláštní též sv. Benedikt; postem
starozákonním, ale s větším zajisté právem ; se k_ němu připraviti a_přispůsobiti měl
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Filistínskou _a navracuje se s ní nalezl
v ústech roztrhaného lva roj včel a plást
medu. A zde právě nalezáme na sv.
Benediktu hned věci nejen podobné i
i pachole činiti, jak anděl Páně od nepodobné (totiž mnohem lepší) Stavu
pověděl na otázku otcovu: „Co chceš, Samsona starozákonního; nepodobné: je
aby činilo pachole, aneb od čeho se likož sv. Otec náš z vnuknutí Božího
vystříhati míti bude?“ řekl: „od e vš eho, jiného "zasnoubení nehledal nežli s ne

jeden i druhý. Neboť už před narozením
jeho bylo Samsonově matce nařízeno,
aby „n'epila vína a nápoje opojujícího
am' čeho nečistého nejedla,“ a totéž mělo

co jsem pověděl manželce tvé, beským ženichem duší lidských,
at se zdržuje.“

(13, 4. 12. 13.) Na

základě tohoto Písma sv. tvrdí sv. Basilius
o Samsonovi že ho „půst učinil pře
silným“ — a půst “to byl, půst nej

přísnější

s Beránkem nepoškvrněným, aby Ho
následovati mohl, „kamkžkoliv jde“
(Zjev. 14, 4), aby „k večeři svatby

Beránkovy
povolán byl“ (tamtéž
jejž zachovával i náš novo 19, 9). Toť“ to nepodobné (mnohem

Zákonní Samson, sv. Benedikt po celý

život svůj; on půst si zamiloval,
jiným odporučil a svým duchovním synům
a dcerám Zvláštním dědictvím zanechal
(o postu jedná sv. Benedikt ve své řeholi
kap. 4. mezi nejpřednějšími prostředky
k dobrým skutkům se nalezá tento:

13. „půst milovati,“
opět 36. ne
mnoho jísti“; půst odporučujev kap.

lepší); a podobné se Samsonovým pří
během jesti toto: jako Samson po boji
a vítězství oblažen byl sladkostí medu,
tak sv. Otec Benedikt po nesčíslných
bojích a protivcnstvích i pokušeních se
strany ďábla pekelného, světa hříšného

i těla svůdného (ačkoliv to jen jednou
proti němu povstalo), v kterýchžto bojích

hrdinskou silou a statečností se vyzna
menal, brzo neobyčejnou útěchou srdce
a sladkostí duše i blaženosti mysli byl
od Boha odměněn. I nám se této od
měny nebeské dostane už zde na zemi,
budeme—lijen za příkladem sv.. Benedikta
znamenalzvláštěsilou a state čností
stáli v boji a stateční v každém proti
ve všech i nejtěžších případ venství a pokušení; budeme-li podobní
nostech života, jako se Samsonvy Samsonovi v porážení a roztrhání lva
znamenal zvláštní silou tělesnou i v nej— pekelného (totiž hříchu a všeho co ke
těžších, nejobtížnějších bojích a případ— hříchu přivádí a z hříchu pochází),
nostech života. Nám pak se tu" dává najdeme i my právě v těch překonaných
naučení, kde máme hledati prostředek pokušeních , náruživostech atd. nevý
nejvydatnějši k statečnému boji proti slovnou sladkost a utěšenost,jako Samson
nepřátelům spasení, proti světu a hříchu: nalezl plást medu právě v ústech roz
totiž kromě modlitby hlavně v — postu. trhaného lva. Pozorujmež však dobře,
Půst sílí i nás na duchu, a kdo půst si že teprv po boji s tím lvem; dříve
zamilovav naučil se krotiti
zlé žá— totiž musil překonati toho odpůrce, nežli
dosti, na uzdě držeti smyslnost 'se mohl z medu toho nalezeného těšiti._
.a samolásku, ten tak snadnonepodlehne .Podobně čteme o Božském Vykupiteli,
žádnému pokušení; on nabyde síly du že podali mu vzkříšenému učeníci kus
ševní a statečnosti ve všem dobrém. pečené ryby „a p_lást medu (Luk. 24);
39—41, opět kap. 48. 49); ano může
se i o sv. Benediktu opakovati slovo
sv. Basilia, že půst ho učinil „přesiln “
v duchovním totiž smyslu, jelikož se
kromě ostatních výborných ctností vy

3. O Samsonovi čteme v kap. 14. i tuto po boji, po umučení. Z toho .se
(knihy Soudců), že z vnuknutí Božího ' učíme, že vlastně není zde _na zemi
(dle verše 4.) chtěl se zasnoubiti s ženou čas k sladkému odpočinutí a požívání
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rozkoší, nýbrž čas bojování, utrpení, a
teprv po boji, po vítězství zde na zemi
nastane sladká rozkoš a radost nebeská

nej nebezpečnější na oči stavělo

—- tam na věčnosti.

Samson se osvědčující opustiv místo
to na horu Kasinskou (Monte Casino)
se odebral nepřemožen, nepřekonán ani

4. Jiné podobnosti a -——
nepodobnosti

k větší cti a slávě sv. Otce Benedikta
buďtež zde jen naznačeny:

avšak sv. Benedikt co do síly a sta

tečnosti

zde nejvíce jako pravý

tímto V pravdě ďábelským poku—
šením.

-— Nedej Bože, by se nám tak

Samson oklamán byv od ženy pro— hrozné úklady strojily se strany ne
zrazením pohádky o medu V ústech přítele našeho spasení! Kdyby však se
lva roztrhaného („z jídajícího vyšel to mělo státi — budme Samsony novo—

pokrm a z silného vyšla sladkost“ 14, 14)

zákonními, nikoliv starozákonními; k tomu

„rozhněvav se příliš odešel do však obzvláště třeba síly a stateč

domu otce svého“ (20) — toho sv. nosti nejvyšší, kterou jen od Bohavy
Benedikt neučinil, nikdy se nehněval, prositi si můžeme ustaviěnou, skroušenou
nikdy více do světa se nevrátil ani a velmi pokornou modlitbou.
5. Jako v životě tak i V smrti své
k milým rodičům a přátelům. — A když
pak žena Samsonova pojala jiného muže, osvědčil, se sv. Benedikt býti podobným
činil zlé Věci z pomsty nad Filistín Samsonovi, ano neporovnaně slavnějším.
skými. Jak že, Samsone, z pomsty? Samson totiž přemožen byv od nepřátel,
ó ta byla daleka našeho Samsona spoután, oloupen o zrak, přiveden do
novozákonního, sv. Otce Benedikta! chrámu Dagonova; tu modlil se k Bohu
ten nepřátelům í nejhorším mile odpouštčl pravému: „Pane Bože, zpomeň na mne
ano dobře činil a tudíž nad Samsona a navrat mi nyní první sílu, ——
abych
onoho silnějším, statečnějším býti se pro— se pomstil nad nepřátely svými,“ po
kázal. -—O Samsonovi čteme dále (15, 8): té ujav oba sloupy, na kterýchž dům
„A sstoupiv bydlil V jeskyni stál, zatřásl jimi, a padl dům na všecky
s kály Etam.“ Zde si představmemuže nepřátely jeho a tak i sám zahynul s nimi.
Tolik čteme o Samsonovi v knize
Božího sv. Benedikta v jeskyni skály

S ub j a c k é bydlícího ovšem v zcelajiném
položení mysli než Samson: Vidíme ho,
ne hněvem, mstyžádostí naplněného,
nýbrž spíše orodujícího za zlovolné ne
přátely. O zajisté mnohem slavnější to
Samson novozákonní nad onoho v starém
zákoně. — Konečně Samson onen, ačkoliv
silný a statečný, ačkoliv nepřemožitelný
v přemnohých bojích: předce konečně
přemoci se dal lichotivou Dalilou, a v tom

velmi nechvalně

Soudců 16., však neporovnaně slavnější
věci čteme o sv. Benediktu v životopise
jeho. Přemožen jsa stářím, upoután na
lůžko umírajícího, zbaven zraku pozem—

ského, nechal
chrámu

se přinésti

do

Páně, kde poslední sv. při

jímání přijal, a tu podepřen o dva du
chovní syny modlil se k Bohu — ne o
pomstu, nýbrž o milosrdenství, milost a
vše dobré

od Boha

——po té

kleče,

se celému světu, s pozdviženýma ramenoma uprostřed
modlitby, v pohlížení na sv. oltář, na
kříž Páně vypustil duši svou v ruce

stal pověstným; zcela jinak si počínal
slavnější a statečnější náš Samson sv.
Benedikt, jemuž ne jedna Dalila, ale
7 necudných ženštin, od nepřátel Bene
diktových zúmyslně na poušť Subjackou
poslaných k .pokažení jeho i duchovních

přemoci
náš Samson novozákonní,
sv. Otec Benedikt! Nemohlo se také jinak
státi: kdo za živobytí svého nedal se

synů,jenž sítě nejlákavějši a proto

ničím zvrátiti, másti, přemoci, stoje pevně

Boží. Ani smrtí tedy nedal se
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v sílc křesťanské a statečnosti, křesťanské

bedlivi býti po celéživo

ten nepíemožitelným m'usil Býti 1 v sm1t1 [ bytí své; a' pročež prosme Boha skrze
Chceme-li proto i my v hodině sm1t1 přímluvu sv; Otce Benedikta po celý
'pcvní a stáli zůstati ve vííe, naději a , život svůj, aspoň »po celý tento měsíc ——

lásce,musímepevnosti,stálosti

a síly ; o křesťanskousílu a statečnost!

Svatí a světice Boži ze řádu sv. Benedikta.
Sv. Gertrudis, abatyše.
o sv. Scholastice dlužno první po
staviti V .Iádu sv. Gcltiudu, ačkoliv
od ní vzdálenou, výsledky
však stejnou.
Ze hraběcího rodu v Islebenu se

všelikými svýmipřísnostmi dosíci může.
Když-jednou ve klášterních záležitostech
cestovala , obrátivši zraků svých k ne
besům zvolala: „O můj Ježíši, věru
obdivuhodno jest, co všecko prozi'etelnot
tvá pro lidstvo činí; avšak mezi podiv
„ ,
"nější věci, jež konáš,
;;\
»právem počítám,že ee
„l „'

se?časem

nalodivši byla pětiletá Gertrudis
nábožných

svých

ro—.'

dičů dana dokláštera 2
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Srdce panenské svě
ice *háralo láskou ke

nejpřísněji po celýi-i„k
svůj život zachovávala.: tí

žKnstu
šekdyž

Ježíši, zvláště
sv. Gertruda na

Kromobyčejné
byly? LLG-“el
její schopnosti. Záhy ,

Šmysli
Qčení

přemítala umu
Páně. Za to

s lehkostí
naučivši se_
se zálibou čítal-a '» »

latině

„„„„„

—— „

ŠKiístus Pán tak si ji

, „'oblíbil, že ji patcrem

písma svatá a spisy sv. otců v jazyku “svých svatých ran obdaril, a že jako
latinském. Nad milu byla na_ sebe -milý host neustále ve srdci jejím se
pozorna, aby srdce své i sebe menších zvláštní zálibou přebýval, tak že dle
skvrn prošté zachovala. 'Hluboká byla hodnověrných výroků nebylo tenkrate
její pokora, tak že se uznávala za na světě duše, která by Kristu Pánu
nejnehodnější, aby jí Bůh i sebe byla tak milou bývala, tak příjemnou
menší dobrodiní prokázal. A proto a s “ním tak úzce spojenou, jako sv.
každou milost, kterou jí Bůh udělil, Gertrudis.
Veliká byla její skromnota; se vším
zásluhám jiných připisovala; kdežto Bůh
jí používal jako prostředkyně, skrze niž a ve všech případech se uspokojovala.-.
Se sklíčenými a zkormoucenými
.se na jiné milosti Božské-prýštily. Co
na jiných svatá panna ctnostn'ého vídala, velikou vezdy mívala útrpnost. Každého
za vzor si brala vyznávajíc , že si svou snažila se potěšiti. A v skutku jnikdo
zbožnosti a nevinnosti (tak laskavě sou od ní neodešel bez útěchy a úlevy; ba
dila o jiných,) snáze umějí naklon'iti tak velika'byla j ejí-lidmilovnost,že i, když
Boha, nežli ona tolikerým namáháním a na modlitbách trvala a s nebeským ko—
._„
-.
„,
„

' '
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chala se ženichem, jakmile uslyšela, že Pána zvláštním darem obdržela za matku
někdo sklíčený o poradu a útěchu přišel, .a opatrovníci a s níž, jakož i s jinými
ihned nechajíc svého oblíbeného rozjí nebešťany,_často viditelně obcovala. Ne
mání spěchala z lásky ke Kristu "zkor— méně vroucně uctívala miláčka :Páně,
moueeného potěšit.
sv. Jana apoštola a evangelista.
Ve třicátém létě svého věku zvolena
'Věrným duším v očistci snažila se
abatyší předně kláštera, v němž roucho všemožně ulevovatí horlivými modlitbami,
řeholné byla obdržela, později kláštera přísnými .posty a jinými dobrými skutky.
Hluboké bývalo její rozjímání; i
elpedenského. Důstojnosť tuto zastávala
po čtyřicet let a sice s takovou láskou, bývala .často u vytržení, při čemž
obezřelostí a přesnosti kázně řeholné, mno ých nebeských zjevení požila. Darem
že se klášter její zdál býti domem Božím, proroctví a četnými zázraky-bylaobmy—
v němžto vtělení žili andělé pod řízením šlena. Ze vnuknutí Božího sepsala knihy
mistryně Gertrudy, jež, ačkoliv všech plné moudrosti Božské.
byla“ matkou, nicméně všech služebníci
Na smrt připravovala se každoročně
se prokazovala. Jediným jejím přáním pětidenním duchovním cvičením; zvláště
a její touhou bylo, aby ve všem a vezdy poslední svou hodinku živě sobě před—
činila a plnila vůli Boží; a proto, ačkoliv . stavovala. Když.pak více z nejvroucnější
chatrného byla zdraví, ba často choro lásky k Bohu než z nějaké choroby
bami bývala stíhána, tak že společných smrt-sc dostavila, tu přispěl své milé
sborných modliteb nemohla .se mnohdy Gcrtrudě nebeský ženich s nejblaho
súčastňovati, nikdy nebyla netrpělivou, slavenější Bohorodičkou , s miláčkem
vezdy prosíc , aby se všecko dělo, jak svým “sv. Janem a s četným a skvělým
se .Bohu líbí.
průvodem nebeských panen ku pomoci
Mimo nejvroucnější úctu k umučení a vzav posvátnou jeji duši ze schránky
Páně a ku nejsvětější Svátosti oltářní tělesné přenesl ji do stánků nebeských.
coincjhorlivěji uctívala nejblahoslavenější Zemřela sv. Gertrudís 17. listopadu léta
Bohorodiěku Pannu Marii, již od'Krista Páně 1311.

„o mis i 0na řstvi.
IX.

Misie africké.
„? niž byla zmínka učiněna, že posud ' knížata

lidské

Q—

!

mají

hejna

otrokův.

Smutné

obětí rse přinášejí ' a že posud
, jest živobytí takých otrokův. Nejhroz
v
'

nějšího tyranství „alezakusiti musí otroci,
'='. “*krute otroctv1 se provozuje. Ovsem
tom doklady podává tak řečené „otrocké když král umře.
Zemře-li král Abomehský, udělá se
pobřeží“ na západním pobřeží africkém. 
Nazývá se pobřeží to pobřežím otrockým, mu v kryptě truhla ze sádry jakési,
poněvadž zde za dob dřevnějšíeh nej která jest zadělaná krví stousmrcenýeh
hlavnější byly trhy na otroky, kteříž_ zajatých, kteříž krále jakožto otroci
odtud do Ameriky se převáželi. Nyní doprovázeti mají na onen svět. Pod
ovšem otroctví měrou tak rozsáhlou se hlav-umu dají lebky přemožených knížat,
neprovádí, nicméně i nyní přemnohe pod .nohy rovněž lebky a kosti co vleze.
lidí otročiti musí. Tamější králové a Pak se ustanoví 8 tanečnic a 50 vojákův,
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kteříž rovněž jako otroci doprovázeti
mají krále na věčnost. Po tři dni zůstává
krypta otevřena.
'
To vše je ale, jak říkáváme, jen
hračkou proti hroznému usmrcování,
kteréž se při veřejných památkách,
jmenovitě za půl druhého roku po smrti
králově, když král nový vládu nastupuje,
páchá. Bahadu, král Dahomeský, dal
ku cti otci svému- více než 3000 lidí
strašným způsobem usmrtiti. Povstaly
zrovna celé kopce lebek a tekly potoky

mřelým králům věnované dají. Ve dvoře
fetišském totiž se králi pochovávaji. O
půl noci počíná vraždění. Katem jest
kníže Daviský a jeho synové. První
obět padne ve“ dvoře fetišském; krev
jeho se nachytá do láhev; ruka jedna
pověsí se nad vrata dvoru fctišského,
kůže mrtvého se odře, vysuší a později
dá na buben. Krev sedlá se smíchá
s hnojem kravským, čímž se 'potom
podlaha chýže fetišské vydláždí: k takým
ohavnostem svádí zlý—duch modláře!
krve.
Tak padá obět za obětí. Zohavená
Podobné zádušní oběti evropané těla vystaví se dne druhého na-veřejné
r. 1875 v Postě-Nově na své vlastní oči místo nějaké a okolo nich- v pravdě
viděli, aniž jim možno bylo, usmrcování ďábelské tance vojáci provádějí. Když
také zabrániti. Čtyři králi novopostští ustanovení lidé jsou usmrcení, přinášejí
zemřeli, aniž oběti obyčejné jim byly střevíce, boty, deštníky, nože, zástěry atd.
přinešeny. Král Toffa všc,rcož zanedbáno, do chyže fetišské, což vše krví se po
chtěl nahraditi. Jistý misionář píše o maže. Král Mai jest již smířen; ná—
tom následovně:
sledující dni přinášejí se oběti třem
„Zavzněl gongon (železný zvon). ostatním králům.
Dne devátého ještě hroznější se
Zname'ním tím se dává na srozuměnou,
že není dovoleno mouřeninům na poli páchají ohavnosti. V předvečer dá král
pracovati, ačkoliv právě čas-ku setí jest na vědomost, at v noci nikdo z bílých
nejpilnější. -'Obchodníkům tím nařízeno, z domu nevychází, že jim za život ne
aby daně a poplatky na půl roku napřed může 'státi. K ránu uhostí se ti, kteří
zapravili. Pohlavárům zvláštní nařízení za oběti jsou vyhlídnuti. Tíž snáší později
se dají na vědomost; též dají rozhlásiti, slámu a dřevo ku chýži fetišské, ne
že kdokoliv v noci z domu vyjde, jest vědouce, že sami sobě strojí hranici. Na
syn smrti. Po té povolají se agaunigani, dané znamení se chýže zapálí a kati
t. j. vojáci nejsilnější a krve nejlačnějšít vrhnou se na oběti ustavené. Nadarmo
Když válka je, bojují v předních vojích, se snaží utéci; hrozné je jejich bědování,
v čas míru jsou zrovna kati. Kohokoliv jejich naříkání; ibývají krutě usmrcení
popadnou, jest obětí za zemřelého krále. a do “hořící chýže vhozeni, aby takto
Jakmile král obětmi lidskými je zásoben, králům na onom světě otročili; Věru
ohlásí se slavnost, která devět dní trvá. přežalostné to oběti pověry"a modlářstvi !“
Avšak netoliko králům, ale i zemským
Nyní kořalka zrovna v potocích
teče v královském paláci. Městští i fetišům přinášejí se lidské oběti; a tu
venkovští pohlaváři přivádějí mrtvému se lidé netoliko usmrcují, ale napřed
králi otroky. Uřední hodnostáři rovněž krutě mučí a zohavují. Muky také jen
přivádějí otroky, kteříž ku králi mrtvému peklo vymysliti může.
Nejčetnější oběti lidské se Ogunu,
mají jíti a u něho nyní úřad jejich za
stávati.
bohu války, přinášejí. Přibije se otrok
V předvečer devítidenní slavnosti na strom, rozpoltí, hlava uřeže a na
postaví se ve dvoře fetišském chýže strom zvlášt přibije; aneb se otrok uzavře
bambusová, do níž se všechny dary ze do veliké pasti a tu “se pakÍkrkavcům
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ponechá. Často se ohne strom_a naň
se otrok přiváže a pak do vrchu rychle
pustí atd. Věru nemožno všechny ohav
nosti popsati, protiví se to lidské mysli.

rodákům svým hlásati může sv. evan
gelium.
V květnu 1863 dovedena tamo

první tlupa dětí mouřenínských. Za dva
roky přivedl P. Borghero nový zástup
dětí mouřenínských. Na cestě byly děti
velmi smutny a na palubě se 'skrčovaly
jako by byly na trhu otrockém. Bouře
zahnala loď, na níž byly, do Lissabonu;
tu jim P. Borghero nakoupil šatův
evropských. Když se děti do nich oblekli,
nevěděli, jak mají choditi, ano zrovna
se báli vykročiti. Jmenovitě boty a stře
více se jim nepodobaly, pročež raději
je někteří vyzuli a pod paždí nesly.
Avšak čehož se leká horlivý misionář, Když je P. Borghero zavedl do hostince
jenž jen o to usiluje, aby duše přivedl a zde měly pojísti, tu teprvé nevěděly
ku poznání, aby je získal Ježíši.
Sobě rady; daly se do pronikavého, žalost—
Do Vaidahu, kdež hlavní byly trhy ného pláče, že kámen by se musel ob
na otroky, šťastně dostali “se' horliví měkčiti. Jak později vykládali, mysleli
misionáři a zde též malou stanici za sobě, že do země „bílých“ jen proto
řídili. Jakmile se zdověděli, že loupež odvedeny jsou, aby tamo byly usmrceny
nická rota krále Dahomehského opět a sjezeny a tu se domnívaly, že v onom
tlupu otrokův a zajatých na trh při hostinci jižjiž přišla poslední jejich ho
vedla, šel jeden z misionářův, Boghero dinka. V Puertě-Reale sešly se se svými
jmenem, na trh, aby ze zástupů ne krajany, z čehož měly radost nesmírnou.
šťastných otrokův aspoň některé mouře Misionáři je vyučili a vycvičili ve svatém
nínské'děti koupil. Ovšem že mu pře— náboženství; později se navrátily opět
bólestno, že nemůže všechny vysvoboditi do vlasti své, kdež misionářům při zvěsto
a vykoupiti, neb nemá k tomu dosti vání pravé víry velmi napomáhaly.
Avšak jako pobřeží otrocké bylo
peněz. Vybéře sobě aspoň nejnadanější.
Děti obyčejně se domnívají, že je vede záhubné pro misionáře, tak zase bylo
na smrt, pročež s velikým pláčem a podnebí evropské pro děti mouřenínské
nářkem jdou za ním. Později asi za rok záhubným a nikterak zdraví jejich ne—
založili misionáři v Puertě—Reale ve sloužilo. Zároveň uznáno za vhodnější,
Španělsku, blízko velikého přístavu děti mouřeninské ve vlastní vlasti vy—
Kadiského sirotčinec. Sirotčinec ve Špa chovávati. I odhodlali se misionáři ku
nělsku založili, neb evropští-misionáři veliké této oběti a zařídili na otrockém
na „pobřeží otrockém“ brzy onemocní, pobřeží sirotčince. Jeden z největších
přemnozí z nich umírají .a proto raději je v Lagose; v témž r. 1872 bylo přes
založili sirotčinec ve Španělsku, aby 250 chovancův. Jinou školu zařídili
misionáři v Portě-Nově. A tak neunaveně
děti mouřenínské v_cizině vychovávati
mohli. Při tom ovšem zároveň tou pokračují misionáři v díle započatém ač“
myšlenkou se dali vésti, že snad s mi .přeobtížném, jemuž by všemohoucí Pán
lostí Boží z leckterého chlapce mouře žehnal měrou přehojnou, všech nás za—
nínského stane se misionář, kterýž potom . jisté jest prosbou vroucí.

„Chrám mrtvých“ V Portě-Nově,
v němž 'i'í'esčetných je lebek a kostí
lidských, jest přesmutnou památkou
lidskýCh obětí.
Na všechno to “dívati se musi misio
náři; krvácí zajisté srdce jejich, když
to vidí; proto i zde a zde především
o to usilují, by modláři zanechali ohavnou
svou modloslužbu. Práce to veliká, pře
obtížná.
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Děvečkám služebným.
VIII. p s_aní.

vrženější stav,. proto třeba nam veliké
trpělivosti. V trpělivosti nemůže nás nic
tak síliti, jako pravá víra; proto bychom
měly mitivíru jako strom horčičný, ale,
— “když jsem vše prohlédla, Co jsi
budiž Pánu Bohu požalováíno, víra se
mi vše naposledy poslala, a když jsem nám na všelijaký způsob odebírá,. Musely
přečetla psani těch dvou pražských dě bychom sobě ještě mnoho stěžovati, ale
veček, tu radostí div mi srdce nepuklo myslím sobě,'že rozmila Notburga vše
a z oka mého vyronilt se slze radosti. dobře zná, proto ji nechceme čtením
Velebný pan red.-„kter „Školy Bož delším obtěžovati. Minulý měsíc měla
ského Srdce Páně“ poslal Tobě, jakž svátek a tu jsme jí v'še dobré na Pánu
dobře vyrozumívám, psani, kteréž slu Bohu a její patronce vyprošovaly.
žebné děvečky Anna a Maria z Prahy,
Nikdy bychom jsme se my služebně
když mu ku jeho jmenovinárn blahopřály, děvečky nebyly odvážily poslatipsaní,
připojily. Ty jsi zase psani ono mi po ale psaní „Služebným ,děvečkám“ dodala
slala. Psaní to již Tobě nevrátím, nechám nám smělosti. Jsme služebně, každý
si je na památku.
nás mizel-ným stvořením nazývá; avšak
Abys věděla, co ti psaly a zároveň předce pevně věříme a doufáme, že,
aby se to zdověděly i jiné děvečky, vy— budeme-li dle napomínání, nam daných
píšu ti zde to nejhlavnějšíz onoho psaní: jednati a'kvitka ze štěpniee Božského
„Nesmím opomenouti na vědomost Srdce Páně v srdcích svých pěstovati,
dáti, jak's se nám rozmila Notburga že '.na oné světové výstavě zároveň
s psaními. zavděčila; jakmile dostaneme s ostatními odměnu od Pána „nebes i
nové číslo „Školy“ do rukou, začneme země obdržíme.
Konečně prosíme, aby nám odpuštěno
nejprve od zadniho konce čísti. Obyčejně
bývá. psaní pro nás a pak zajmy Krista bylo, v čem jsme při psaní pochybily,
Pana vzadu, a tonás nejvícevábí ke poněvadž juž davno a dávno jsme pře
čtení. Pročež vzdáváme .za psaní díky staly školu navštěvovati. Co jsme vyšly
nejvřelejší vroucím „Zaplat Pán “Bůh“ ze školy, jako praotec náš Adam z ráje
aipřejeme jí ;ze srdce,. aby se všem vyhnaný v potu tváře chleba sobě jsme
děveěkam zavděčila .a.všechny k poznání sobě -musely dobývati, „ký div, že jsme
přivedla.

'

Rady bychom věděly, kde je ve
službě, abychom jí mohly na její .psani
nějakou odpověď dáti a nejraději na
druhé psaní, poněvadž z něho jsme vy
rozuměly, že kmotra Josefa proto na
děvečky píše, že nelze nyní pořádné
děveěky dostati. Potěšilo nás to ale také,
že sama dobře ví, “proč tomu. tak nyní

jest. Řemeslníci a dělníciatd. také nejsou
. pořádnými; musíme sobě jeden na dru
hého stěžovati.

My děvečky služebné
mame, což zajisté každý uzná, nejopo

při tom mnoho,- co jsme se naučily, po—

zapomínaly. Chybně'jpsáno, avšak od
srdce psano.“
Tak píšou ony Pražské děvečky.
Jak již řečeno, psaní toto velmi mne
roznadostnilo. Vbudoucích svých psaních
dám odpověď na ně. Jako má psani
dodala jim smělosti, tak zase jejich psaní
dodava mně smělOsti, a pročež netoliko
je, nýbrž všechny, děvečky služebně
prosím,

aby .mi psavaly, co. by :se nej—

raději zdověděly, jak při tom neb onom
se mají zachovávati, jak to neb ono

.
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konati maji atd. At jen pišou, jak umějí,
však já všechno přečtu. At píšou třebas
chybně, ale od srdce. Adresu at tak na
píšou: „Velebnému panu P. Pl. Mathonovi,
redaktoru Školy B. S. P.“ v Brně na
Petrově č. 5.“ Ve psaní ať udaji, že
píšou mně kmotře Josefě. Velebný pán
mi všechna psaní zašle. Která neumi
psáti, at sobě to dá od druhé napsati.
Na konci" psani zřetelně at napíšou jak
se jmenují, kde bývají atd., abych já
jim mohla také psaní poslati. Která
služebná děvečka mi pošle psaní, ta
později dostane za to knížku, kde bude
popsán život sv. Notburgy, patronky
děveček, a mnoho jiného poučného.
At sobě to dobře přeětou a zapa
matují, jak to mají udělati.
A nyní měla bych snad již skončiti
své psaní, avšak neudělám tOlK), ještě
mi něco na srdci leží, což bych velmi
ráda na srdce Tvé vložila.
Drahá Notburgo, jest listopad, měsíc
to obzvláště „dušičkám“ zasvěcený. Vím,
že ráda se modlíváš za duše v očistci,
a že obzvláště často střelné modlitby,
kteréž s odpustky jsou spojeny, skrou
šeně pronášíš. Nyní obzvláště nám při
chází, jakoby hlas zazníval: „Smilujte
se, smilujte “se, aspoň vy přátelé *milíl“
Pročež smilujme se nad nimi.
Kdykoli duše z očistce vysvoboditi
pomáháme, dí Spasitel i k nám a opět
tak řekne v den poslední: Vězněm jsem

byl a vysvobodili jste mne; nebot cokoli
jste jedné z těchto ubohých duší, jenž
ve mne věří, učinili, mně jste učinili.
Snažme se mnoho takých “věznů vy
svoboditi, pamětli'vi jsouce okovů jejich,
jako bychom jimi sami byli spoutáni, Cim
je vysvobodíme? Modlitb'ou, almužnou,
skutky milosrdnými a dobrými, obětí
i_nšesv., skutky kajícími a odpustky.
Čiň co můžeš. Ony až se dostanou
do slávy věčné, nezapomenou na Tebe,
ony jistojistě vděčnými se proukážou;
ony za Tě orodovati budou _u trůnu

Velebnosti Boží, budou Tvými orodovníky
mocnými. Měrou přehojnou vše ti bude
nal raženo. Nezatvrzujme srdce své nad
nimi a nezůstávej me necitelnými kvroucím
jejich prosbám.
Pamatujme často, často na modlitbách
svých na ubohé duše, nezapomínejme
však na nejubožší ze všech duší — na

duši vlastní.

„Kým jste vy, byli jsme my; a
kým jsme my, budete i vy; co na nás
vidíte, brzy sami zkusíte. Dnes mně,
zejtra tobě. Nač sobě nejvíce zakládáte,
čeho snažně hledáte, nic se sebou ne
vezmete, všecko to odejme vám smrt;
toliko což jste dobrého učinili, tot zůstane
vám. Používejte času k pokání, k ží
votu dobrému. Čeho svět vám nedal,
hrob vám dá, a co smrt rozvedla, smrt
opět spojí!“ Taká naučení dávají nám
duše věrných zemřelých. Kdosi se ptal,
co by činiti měl, aby život zbožný mohl
vésti, a za odpověď mu dáno: „Jdi
k mrtvým a taž se jich!“
, Tomáš Kempenský praví: Lépe jest
nyní za hříchy trpěti, než na onen život
tím odkládati. Ještě .lépe však jest,
ničeho se nedopustiti v - životě tomto,
zač bychom zde neb tam trpěti museli.
0 vše, což Ti, milá Notburgo, draho
a milo, o vše Tě prosim, pamatuj na
věci poslední, varuj se hříchu smrtelného,
neb nevíš dne ani hodiny, kdež i Tobě
zvoniti budou umíráčkem, a kdež o'Tobě
mluviti burlou, juž zemřela, již je v Pánu.
Dbej o to, abys zemřela v milosti Boží.
Zbožní křesťané rádi za živa o to
se starají, aby i po smrti na ně bylo
_ pamatováno; pročež přistupují k roz
manitým spolkům, jejichžto údové za
zemřelé údy se modlívají, mše sv. obě
tují atd. Mnozí zase zádušní mše sv.
zakládají. Ale řekneš mi, milená Not—
burgo, kdež já na něco takého se mohu
odvážiti? Já při bídě své nemohu na
věci také ani pomysliti:
'
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Avšak já Ti poradím, jak i Ty
všechno toto pro sebe můžeš učiniti a
jak se o to snadným způsobem postarati
můžeš, aby na Tebe “i po smrti pa

býti může. a Ty zrovna iza sebe můžeš
založiti zádušní mše sv., čilijak říkáváme
„fundaci“. Poslyš!
Zajisté dobře ještě v paměti chováš
naši pout Velehradskou. Často zajisté

vždy darují ] zi. aneb každoročně ně
jaký dobrovolný příspěvek odvádějí a
pak jsou přítomni mši sv. v den, kdy \
oznámena je za živé ímrtvé-dobrodince
svatyně Velehradské, a takto spojeni
jsouce s obětujícím knězem na tentýž
úmysl k Bohu se modlí. Když nemohou
býti přítomni udané mši sv., vykonaji
jednou za měsíc v den, který sobě vy
volí, soukromě pobožnost za dobrodince
Velehradské. J ejich dary připadají sva
tyni Velehradské.
To jsou všechny povinnosti údův,
kteří nejsou kněžími. Jest však íknězů
mnoho při bratrstva tom a ti jsou zavá—
záni obsluhovati každoročně mše sv. za

na paměť sobě uvádíš ona svatá předse

živé i zemřelé dobrodince svatyně Vele—

lmatováno býti “mohlo.
Ovšem každý kněz při každé mši sv.
modlívá se za duše věrných zemřelých,
bude se tudíž i za Tebe modlívati.
Ale ještě zvláštním způsobem na
Tebe při této nejdražší oběti pamatováno
býti může; mše sv. i za Tebe obětována

vzetí, která jsi ve svatyni Velehradské hradské. Ana'toto právě Tebe chci“upo
na místě tom třikráte svatém a pro nás . zorniti. Údové se modlívají za sebe. Přes
přepamátném, učinila. Když výmluvný tisíc mší sv. ohětováno bývá ročně za do
kazatel na paměť přítomným uvedl veliká brodince Velehradské. Atak ti,kdož přistu
dobrodiní, která nám proukázali sv. apo pují k bratrstvu tomu,zakládají zrovna sobě
štolové Cyrilla Methoděj, jak milovali za sebe zádušní mše svaté. I Ty přístup
Ježíše, jak předky naše a nás v předcích k němu, atak na Tebe bude pama
milovali a jak i my příkladem jejich továno, když již v prach se obrátíš.
říditi se máme, tu slze zarosily oko Tvé, Vím, že Tobě to těžko bude, zlatý hned
a když jsi přijala Tělo Páně, tu ve svaté darovati, avšak spoř, krejcar ku krejcaru
roznícenosti volala jsi ku Spasiteli svému: a spíše než se toho nadáš, bude zlatý
Dejž, ó dobrý Ježíši, at splním, co často pohromadě; pak'mi jej odevzdáš, a já
kráte se modlívám: „Ježíši, Tobě žiji, Tě dám zapsati.
Mohla bych Ti býti sice sama ná—
Ježíši, Tobě umírám, Ježíši, Tvá jsem
živa i mrtva. Amen. Dejž, ó Ježíši, at pomocnou, ale neučiním toho; neb když
i já Tě miluji, jako Tě milovali sv. Cyrill sama sobě zlatý uspoříš, větších zásluh
a Methoděj, dejž, at víru, kterouž hlá sobě vydobudeš, bude to dar Pánu Bohu,
sali, na. kterouž mne místo toto živě sv. Cyrillu a Methoději, a abych neza
upamatuje, věrně zachovávám a dle ní pomenula Matíčce Boží, neb ku její cti
žiju; dejž, at na místě tomto každý poutník a chvále je kostel Velehradský postaven a
dojde poznání pravého a milostí Tvé sv.“ zasvěcen, bude to dar darem přelíbezným.
Tak at všechny děvečky učiní.
Když vykonaly jsme pobožnost svou,
obhlížely jsme chrám Velehradský a tu Kdyby něčemunerozuměly, at mi to, až
jsi viděla, že třeba, aby “byl opraven. mi budou psáti, udaji, a já jim vše vy
Na to již dávno pomýšleli horliví ctitelové světlím a poradím. A nyní žij blaze
(:yrillomethodějští. Odkud ale vzíti peněz s Pánem Bohem! Tvá Tě milující
kmotra Josefa.
k také opravě. Sbíráno ledajak, jak vím
aposud se zdovídám. Ktomu cíli zaraženo Douška. Každá. děvečka dostane ode mne krátké
modlitbičky, kteréž za. mrtvé se modlívati
též zvláštní bratrstvo, „Koruna Soluňská. €*
může leckde a. leckdy, & jejichžto odpustky
přívlastnití může duším věrných zemřelých.
Údové brdtrstva tohoto jednou na.
...-A....
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Zprávy
K slavnosti nepoškvrněněho početí Panny Marie dne 8. prosince t. r.,
jako 251eté památce vyhlášení toho článku vríy, udělil sv. Otec Lev XIII. k žá—

dosti mnohých biskupů (v audienci dne 20. září) plnomocné

odpustky

na

ten den aneb v- oktávu všem věřícím, kteří s pravou skroušeuostí se vyzpovídají,
nejsv. Svátost přijmou a chrám Páně aneb veřejnou kaplu navštíví a tam na úmysl
sv. Otce se pomodlí. Odpustky ty mohou býti přivlastněny i duším v očistci,

Na sv. Hostýně dějí se přípravy k novuzřízení chodeb kolem chrámu
Páně pro poutníky; dá Pán Bůh, že se dočkáme na tomto veledůležitém místě i
stálé duchovní správy.

Zvláštní milosti od Stolice apoštolSkě udělené kněžím účastnivším-se
v řízení a šíření spolku sv. dětství. Jak vysoce cení apoštolská Stolice spolek
či dobročin t. zv. „sv. dětství,“ který má za účel modlitbu a malými peněžnými
příspěvky dopomáhati k rozšíření křesťanství mezi pohany, zejmena vykupováním,
vychováním a křtěním pohanských pohozených dítek, to právě v poslední době
ukázal sv. Otec Lev XIII., an vyhověl milostivě třem žádostem ústředního
ředitele spolku „sv. dětství“ Jindř. Mar. Alf. du Fougerais uděliv pro příští sedmileti
všem kněžím ředitelům spolku „sv. dětství,“ jekož i radám či t. zv. horlítelům
v jednotlivých konferencích toho spolku či bratrstva, ba i všem jednotlivým kněžím
představeným aspoň jednoho hloučku 12 členů následující duchovní
výhody
a milosti, ——ovšem s dovolením ordin. biskupa, totiž s jeho vědomostí:
1. Všichni jmenovaní kněží šířitelé sv. dětství mají moc žehnati růžence,
kříže, kruciíixy, sošky a medailky a udělovati k nim obyčejné odpustky (které
sv. Otec při svěcení uděluje), ba i ony sv. Brigitty.
2. Mohou uděliti plnomocné odpustky v hodině smrti.

3. Mají právo privilegovanéhooltáře třikráte

v týdnu.

Zajisté jestit to zvláštní milost a nepochybujeme, že pl. t. duchovní, kteří
o rozkvět „sv. dětství“ pečují, také výhod od apoštolské Stolice nabízených hojně
použijí a neopomenou svým biskp. ordinariatům ve známost uvésti i svou činnost
i úmysl jmenovaných výhod použiti, čemuž zajisté na odpor nebudou.
Klademe všechny tři přípisy v původním (latinském) znění:

I
SIC SUPPLICATUM.

Beatissime Pater,
Henricus-Maria-Alfrpdus DU FOUGERAIS, Sacerdos et Moderator Gene
ralis pise Confraternitatis de Sancta Jesu Infantia vulgo nuncupatee, in civitate
-Parisiensi canonicě institutae, ad „pedes Sanctitatis Vestree provolutus, humilitcr
supplicat ad obtinendum ad Septennium proximum pro omnibus et singulis Sacer
dotibus sive pii 'Operis S.-Infantiae ubicumque Directoribus , sive in consiliis
quibuslibet preefatae Confraternitatis vocal ibus et etiam pro Presbyteris Praefectis
seriei, quee saltem duodecim adsriptis constet, "facultatem benedicendi Coronas,
Cruces, Cruciňxos, Imagines, parvas Statuas, sacra Numismata, Rosaria cum
applicatione Indulgentiarum Apostolicarum necnon earum quee a S. Birgitta nun..
cupantur. Et Deus.
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SIC RESCRIPTURiď.

Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nro Leone, Papa XIII, tribu
tarum, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praaposita, tribuít Saeer
dotibus, de quibus in supplici libello, dummodo ad excipiendas sacramentales
Confessiones „sint approbati, benedicendi privatim, extra Urbem ac de' consensú
Ordinarii, Coronas, Rosaria, Cruces, 'Crucifixos, parvas Statuas ac Numismata
eisque applicandi Indulgentias a Sanctitate Sua concessas ut in Elencho edito typis
S. C. „de Propagdá Fide, die 23 Februarii 1878, ac simul Indulgentias S.-Birgittaa
nuncupatas. Praesenti ad Septennium valituro absque ulla Brevis expeditione.
Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Roma: ex Secretaria ejusdem
Sac. Congnis, die 24 Julii 1879.
Obsign. AL. CARD. OREGLIA () Sia.-Stephana, Praef.

I

(L. + s.)

'

'

A. PANICI, Secretaríus.

Visum et usui datum.

Parisiis, die 1" scptembris 1879.
(L'

1“ S-)

.

Signatum:

.

„

1—FRANCISCUS, Arch. Larissensis.

II
SIC SUPPLICATUM.

B-eatissime Pater,
Henricus—Maria-Alfredus DU FOUGERAIS, Sacerdos et Moderator Gene
ralis piae Confraternitatis de Sanctá Jesú Infantia vulgo nuncupatae in civitate
Parisiensi canonicě institutae, ad pedes Sanctitatis Vestra: provolutus, humiliter
supplicat ad obtinendum ad Septennium: proximum pro omnibus et singulis Sacer
dotibus sive pii Operis S. Infantia—,ubicumque Directoribus , sive in consiliis
quibuslibet praefatse confraternitatis vocalibus et etiam pro Presbyteris Praefectis
seriei, quae saltem duodecim adscríptis constet, facultatem benedictionem imper
tiendi cum Induigentiá Plenariá Christifidelibus in mortis articulo constitutis.
Et Deus, ete.
SIC RESCRIPTUM.

Vigore Specialium facu'ltatum a SSmo Dno Nro Leone, Papa XIII, tribu
tarum, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, benigné an—
nuit pro gratia ut Sacerdotes, de quibus in supplici libello, de licentia Ordinarii
loci et dummodo ad excipiendas saeramentales Confessiones sint approbati Christi
fidelibus ritě dispositis morti proximis Benedictionem cum applicatione Plenariaa
Indulgentim impertiri valeant servatá formži.et ritu Constitutionis sa. me Bene
dicti XIV quaeincipit: „Pia Mary“, Praesenti ad Septennium valituro absque ulla
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex
Secretaria ejusdem Sac. Congnis die 20 Julii 1879.
Sign. AL., CARD. OREGLIA ó, Ste.—Stephana,Praef.
(L. 1- S.)

_
Visum et usui datum.

A. PANICI, Secretarius.
Parisiis, die 1a septembris 1879.

(L- “r S.)

.

Signatum:

"i“FRANCISCUS, Arch. La-rissensis.
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III
SIC SUPPLICATUM.

Beatissime Pater,
Henricus-1\fIaria-Alfredus DU FOUGERAIS, Sacerdos et Moderator Gene
ralis pise Confraternitatis de Sanctá Jesu Infantia vulgo nuncupatae, in civitate
Parisiensi canonicč institutae, ud pedes Sanctitatis Vestrze provolutus, hurniliter
supplicat ad obtinendum ad Septennium proximum pro omnibus et singulis Sacer
dotibus sive pii Operis S. Infantiae ubicumque Directoribus, sive in consiliis
quibuslibct praefatae .Confraternitatis vocalibus, _et ctiam pro Presbyteris Praefectis
seriei, quae saltem duodecim adscriptis constet, Indultum personale altaris privi
legiati ter in quacumquc hebdomada — Et Deus.
_

SIC RESCRIPTUM.

Sanctissimus Dominus Noster Leo, Papa XIII, in audientia habitá
die 19 Julii 1879, ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis
Sacrisque Reliquiis praepositae, benigně annuit pro Indulto personali Altaris
privilegiati tribus .in quálibet hebdomada diebus, dummodo Sacerdotcs de quibus
in supplici libello simile Indultum pro alia dieónon _obtinuerint. Praesenti ad Sep—
tennium valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non
obstantibus. Datum Romae ex Secretariá. ejusdcm Sac. Congnis, die 19 Julii 1879.
Obsign. FR. TH. Ma CARD. MARTINELLI.
(L. + s.)

Visum et usui datum.

A. PANICI, Secretarius.
Parisiis, die 1“ septembris 1879.

(L. + S.)

Signatufm: 'l- FRANCISCUS, Arch.“ Larissensís.

Milodary B. Srdce Páně.
Z Píše-la. Poutní místa nedělá nikdy | kde „Neposkvrněně

počatá“ nejvíce

žadný člověk, dělat je vždy svrchovaný : se cti a kde jí ku poctě nejvíce soch a
ILIospodinku své a svých miláčků poctě. oltářů bylo vystaveno, — nazvíce po
Clověk jedině jest poslušen vnuknutí mocí věrného syna marianské vlasti,
Božímu a v určenou od Boha dobu býva kněze kapucína P. Methoda Jelínka.
konečně celému světu známo, že všechny Ovšem jestit' to úkaz zvlastni péče o naši
kroky ctitelů Božích řídil Bůh ke své vlast ale i-úkaz veliké té milosti potřeby
oslavě. Tak to bylo takřka se všemi a že tu hrozí zděděné sv. víře veliké
poutními místy, tak to jesti s těmi nej- nebezpečí. Mámet ale pevnou naději,
vyhlášenějšími z _doby staršíi novější. že s pomocí Bohorodičky přemožeme
V posledních létech stavěny ku poctě všechna ta nebezpečí, zvlášť vidíme-lilse
neposkvrněné Panny Marie , jak se ujímati důvěru k nebes Královně. Vizme
vLúrdech zjevila, po :celé Evropě sochy přede vším Pišelo. Sotva dvě léta
a oltáře a úcta a důvěra k ní nového uplynula, co zde za velikého účastenství
nabyly vzrůstu. Jak jsme ve „Škole“ lidu domácíhoiz okolí socha blahoslavené
kdysi obšírněj azevrubně popsali, dlužno P. Marie , jak se v Lúrdech uctívá,
právě Moravu počítati mezi ony kraje, _ postavena, stal se zdejší chrám bezmála

poutním místem: nemine již takřka žadné
marianské slavnosti, co by z okolí pout
níci v celých procestvích sem nepři
cházeli , a to z mnohých farností vícekrát
za rok. Co táhne sem ty houfce lidu,
kde příčinu hledati toho sem putování
a mnohého věna tu obětovaného?

vidíval. Jakmile to učinil, pocítil jako
proud slzí z toho oka, a pohledna na
oltář vidí ku podivu vše jasně, zadělava
si oko zdravé a vidí i tím nemocným
okem vše zřejmě, jakoby jen zdravými
očima patřil, _—vidí především
mi—

Nechceme se rochisovati o všech.
polmutkách k poutím do Pišelu , vy
tkneme jen jednu, ktera zajisté „není ;
osaměla — třebas jest více duševního

Marie. Nevýslovnou radostí da se hned
do pláče a vytahna modlitební knížky

lostnou sochu neposkv. Panny

modlí se v nich, a ejhle! vidí v nich
všechno jasně, — všechno tím samým
razu — avšak veledůležita. Ze sou— dřív chorým okem. Hlasitě plakal a
kromého hodnověrného psaní dovídáme ' sam farář , který ve zpovědnici seděl,
se, že dne 7. září, před slavností Narození jej slyšel, tak že — když i 011pak ke
Panny Marie, byl jistý soused z Bochovie zpovědi se přibral, sotva se utišiti mohl.
(farn. Benetické), pololáník Frant. Drápal, -Po zpovědi na otázku farařovu, proč
zvláštní milosti v P. účastným; Jsa od plakal? řekl bez obalu,“ přede všemi
svého 21. roku na jedno oko oslepen 4- poutníky, co a jak se mu to stalo.
padnutim trámu na něho při stavění —'— 1 tazal se farai lidu, 7naj111 ho? a od
užíval všemožných pomocí lékařských, pověděli, že velmi dobr e, že dříve mnohdy
se. domnívali, že při setí zemi líbá,
bohužel ale marně. _Vtakových pádech,
kdy pomoci lidské nemůžeme se dovo kdežto on se jen tak hluboce shýbal,
lati, obracujeme se nejspíše k Hospodinu, aby poznal, kde již co sel. Pan farář
anebo činíme z nutnosti ctnost trpělivosti zkoušel ho opětně i 'opětně, zdali sku
tečně na to dřív choré oko dobře vidí,
——odevzdávame se do vůle Boží. A tak
to bezpochyby bylo-„i u Fr. Drápala. zkoušel ho i jeho farář (Benetieký) a
seznali úplné jeho uzdravení. Lid, který
Avšakon činil ještě více, on důvěřof
val úplně v pomoc Boží a neztrácel znal jeho slepotu a nyní vidí jeho uzdra—
lásky k Bohu, třebas pomoc dlouho ne vení, hlásá to veřejně — ke cti Boží a
přicházela. Když však přišel příhodný nejbl. P. Marie. — Ještě jiné uzdravení
čas, kdy Hospodin chtěl býti oslaven na na přímluvu P. M. Lurdské se „ozna
místě Bol101odicce zasvěcenem a muje z Třebíče: Jedno dítko bylo přes
jako skrze Bohorodičku, učinil takměř vrok zoškliveno t. zv. ohnipa10u,na krku,
zázrak před očima mnohých. ——
Zmíně— na temenu, na očích, za ušima samá,
ného dne přišelFr. D. do Píšelu na rana bylo a žádným způsobem nedalo
pout a vyhledav místního faráře tazal se ,zahojiti. Matka vzala konečně útočiště
se ho,.bude-li zpovídati lidi z procesí k P. M. L. v Pišelu, vyprosila si trochu
Bochov-ickóho. Farář. mu přisvědčil, vody Lurdské a umývajíc jí bolačky
otázal se ho ale, tak maně, půjdefli on dítěte, nebyla v důvěře své zklamána.
také ke sv. zpovědi. Na odpověď, že Dítko nyní opět vidí, jest od vředu atp.
piý až zítra, jal se ho farář vybízeti, očištěno a úplně Zdravo.
Ještě mnoho jiných více méně na
aby raději také hned dnes šel, čemu
také bez odkladu uposlechl. I šel do padných vyslyšení proseb v Pišelu se
'kostela, a vcliazeje a. kropě se svěcenou událo, což nemálo. rozněeuje důvěru
vodou z kropeníčku. (nikoli Lúrdskou) v Matku Boží. Což divu tedy, že “k. p.
umyl si touže svěcenou vodou _i své na slavnost Nanebevzetí Panny Marie do
choré oko,. na které jenom jak ve. mlze Pišelu 9 procesí přišlo a na Narození
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Panny Marie ,troje, což divu, že zdejší
L Lihejcc děkují za ozdravení dítka
chram Páně od ctitelů P. M. mnohými ! po 5 let již nemocného.
vzácnými věcmia kostelním nábytkem jest
Z “okoli Přerovského vzdava jinoch
obdarován, k. p. od hraběnky Schón—
diky „B. S. P.“ mimo jiné zvlášť za
burgové, od P. Methoda Jelínka a t. d.
osvobození od stavu, jehož se velice
Hospodin rozdává svých darů kde a jak ?
lekal. Když byla nesnáze největší, byla
chce, nam přísluší jeho dobrotu velebiti
i pomoc Boží nejblížší.
a z otevřených zdrojů čerpati.
Z Prahy děkuje „B. S. P.“ vděčná,
Od Uh. Brodu vzdava jistý rolník
dcera za uzdravení, vlastně vyhojení své vroucné díky za uzdravení jeho dcery.
681eté matky z velmi nebezpečného Nevěda jiného prostředku, vybídnul do
úrazu. Poranílat se pádem se schodů mací, aby ke cti nejsv. S. P. a nep. S.
chrámových tak nebezpečně na hlavě,
.M. po devět dní se modlili bolestnýr
že pomoc lidska byla zde málomocna. rPůženec a slíbil v padu vyslyšení, uve
V patrném tomto nebezpečí, života počala řejniti to ve „Školcíf-a věnovati nějaký
dcera raněné konati devítidennipobožnosť dárek ke cti Boží. Důvěra jeho nebyla
k „E. S. P.“ a nep. P. P. M. se slibem sklamana: dřív než devět dní minulo,
uveřejnění dosaženéhovyslyšení. Ku po- povstala nemocné, tak že může již i do
divu všech vyvazla matka z nebezpečí kostela_\a obstarává všechny domácí po
dřív než devítidenní pobožnost byla třeby.ll\Ta.poděkování těm nejsv. Srdcím
ukončena Taže zasýlatelka děkuje nejsv. bude potěšena rodina zas po 9 dní bol.
S. P. i za jinou, již dříve dosaženou' růženec se modliti a poslala 5 _zl.jako
milost,“r')
.
darek na vykoupení pohanských dítek.

Zájmy Krista Pána v různých zemích
Rakousko.
Pio říši rakouskou ' mračna liberalismu kol do kola ——
nyní
zůstáva památným den 8. října, kdy naš se protihlaa začíná býti jasněji. Divné
nejmil. císař a kral slavnostním spů- ! jsou zajisté cesty laně! — Poslancové
sobems trůnu Svého promluvil k za- |.na říšské radě- započali svou činnost.
stupcům lidu rakouského. Mluvil tenkráte Volby předsednictví, do adresního vý
tonem apoštolského Veličenstva, tonem boru atd. patrně dokázaly, že strana
smíru a klidu, tonem pravého _otce, konservativni jest větší a že liberalové
pečlivého o všechny národySvé. Slova dokonali. Mnohý opustil docela jejich
Jeho, jimiž slibuje zlepšení stavu kněž- tábor a druží se k straně mírné. Kéž
ského ——
jsou “červánkem lepší budouc- Bůh nakloní též srdce Vídeňského knížete
i církve .sv. — Pamětihodna jsou též ; církevního, aby jednou šlo do sebe a
poslední slova vzletné té řeči:' „Rakousko ' nepodporóvalo snahy těch — co církvi
bude věrno svému dějinnému povolaní, tak velice škodili.
útulkem pro práva svých zemí a národů
Když sám císař Pan kloní sek straně
a stálým místem práva a pravé svobody. konservativni, da' se tím spíše očekávati,
A tak Započněte, ctění pánové, 1303— že ho budou duchovní podporovati.
-oehranou
BOŽÍSVČPorady-“ Nebe se V adresní komisi pracuje se nyní na
vyjasňuje. Po dlouha leta zastírala 110 odpovědí k řeči trůnní. Těšíme se, že
_;
Přiloženýdarek věnovánsv. Hostýnu. * budeme moci svým čtenářům budoueně
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něco radostného z ní povědětí. Zasedá
v ní 15 členů strany smíru a 9 ůstaváků.
Tot se dá očekávatí, že bude odpověď
držána tonem tak mírným a smířlivým,
jako byla řeč trůnní sama.

Německo.

Dne 7. října, kdy

v Rusku

proklestují si lepší po

měry pro katolickou církev cestu. Z Petro
hradu sděluje se: Mnohé příznaky na
svědčují tomu, že jako v sousedním
německém mocnářství, iu nás pro řím.
katol. církev v závažných kruzích přízni
vější smýšlení začíná panovati, pro které
již známý přátelský'poměr mezi papežem
a cárem jest připraven. V nejnovější
době učinila ruská' vláda opět krok
v tom směru.
'
V Petrohradě má řád dominikánský
starý bohatý klášter, který zaopatřuje
faru 25.000 duší, nejvíce Němců, Fran

v Rakousku otevřena říšská rada,
ukončeny byly v Německu volby do
sněmu. Výsledek jich byl pro liberály
neočekávanou porážkou. Jistý liberální
list zvolal, dívaje se na porážku liberálů
na říšském sněmu a radě Vídeňské:
„Liberalismus prodělává bez otázky čas
zkoušky a utrpení!“ Spíše at se přizná, . couzů a Vlachů. Jako utrpěl řád domini—
že lid konečně jest nasycen jeho dosa kánů vůbec v posledním čase v Rusku
vadního tlachání bez činů. Liberálové (zvlášťv Polsku) znamenité ztráty — tak
ztratili přes 70 míst a strana katolická i v Petrohradě. Scházel dorost, takže
v středu čítá 95 mužů. Jest nyní sněm jen 13 starých konventualů v tom
většinou konservativni. Tak tomu chtěl klášteře bylo. I přišlo to nyní k vy
lid. Závažné jest to, že vůdce liberalů jednávaní prostřednictvím benediktina
samých, žid Lasker, propadl. Na “tím, Dr. Bedy s řádem dominikánů rakouských
bědují náramně! Jeden list dí: „Nej a se sv. Stolicí. Rusko prohlásilo se
smutnější při té volbě. jest to, že vůbec býti ochotným k připuštění nových do
známý Dr. Ed. Lasker, který byl pravou minikánů, nebudou-li jen poláci; ano
duší liberální strany v Prusku, ve Frank— ehce jim ještě dáti cestovné. A tak odjeli
furtě na Mohuči při volbě propadl.“ již noví členové “toho řádu z Vídně do
Liberálové jsou tedy bez duše! — bez Petrohradu a byli velmi přátelsky uvítání.
duše židovské! Vůdcové pak katolické Tot zajisté potěšitelnopro kat. církev, která
strany jsou zvoleni na všech čárách. Nyní svým. jednáním i u nepřátel vzbuzuje
bude muset vláda kráčeti směrem konser úctu a vážnost. Tutéž vážnost požívá i_
vativním a zákony květnové padnou. hlava té církve, jak- to dosvědčuje psaní,
Tot výsledek kulturního boje. Nazarejský jež sultan Turecký nyní poslalsv.
vítězí! Julian padá! Není daleko, co Otci v záležitosti Armenské. Známo jest,
budou zpět voláni ti, které Bismark že od posledního sněmu církevního vy
vyhnal jakožto nepřátelé (!) vlasti. Pro pukla v kat. Armensku rozepře, v němž
hlašuje se, že i v samém táboru liberálů turecká vláda dlouho _nadržovala od
dobrou činnost řeholníků uznávají. Tak padlikům. Rozepře ta nyni ukončena.
píše „Berl.-Ztg.“.: Činnost „šedých sester“ Z radosti nad tím zaslal sv. Otec sulta
jest tak rozhlášena, že skoro ve všech novi přípis, na kterýž odpovídá tento:
větších městech Německa jsou kongregace -' „Jeho Svatosti papeži Lvu XIII, našemu
jejich. I do Švedska jsou před 2 roky velice milenému, slavnému a veličenskému
povolány pro nemocnice od královny příteli. Obdržel jsem přátelský dopis,
založené. V Berlíně, Vratislavě, Ham— který Vaše Svatost mně poslati ráčila
. burku atd. jsou již v činnosti. A jako k projevení _radosti nad tím, že msgr.
tyto katolické sestry vychvalují — budou Hassun za patriarchu katolických Arménů
uznán byl. Prokazuje Vaší Svatosti svůj
chváliti jiné.
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dik za smýšlení dobrélio přátelství, které
jste ráčil při té příležitosti projeviti,
jsem potěšen, že Vám mohu ze své strany
ujištění dáti, že ustavičně chovám v sobě
přání pro Vaši slávu a štěstí. Jsem
přesvědčen, že důst. pan Hassim pro
niknut příznivými úmysly Vaší Svatosti
svou úlohu loyalním spůsobem vyplní.
Žádaje Vaši Svatosti opět ode mne příj
mouti výraz smýšlení pravého přátelství,
znamenám se . . . .“

Anglie zvítězilanad divochy Zuly.
Jich král nyní v zajetí v Anglii, chová
se velmi slušně a královsky. Zdá se,
že to počátek získání toho národa pro
křesťanství. A skutečně oznamuje se
z Banjaluky v Bosnii, že se chce známý
převor tamnějších Trapistů, P. František
s 40 muži svého řádu vydati na cestu
na mys „dobré naděje,“ aby tam přispěl
ke kolonisaci země Zulukafrů. Dejž
Bůh zdar tomuto kroku!

V měsici listopadu
ctí—593g
modleme se za kněžské spolky Božského

Srdce Páně.

%rásná
byla to podívaná dne '5. září v kapli navštívení P. Marie! Toho dne
$%?
sešlo se asi dvacet kněží ponejvíce z diecesí francouzských a belgických za
č—Ž/ tím účelem, aby utvořili jakési zbožné bratrstvo pod ochranou Božského
Srdce Páně; účel toho spolku jest ten, aby se totiž sami zdokonalovali a horlivěji
na spáse spolubližního pracovati mohli. Kéž by byli jedno! Tot modlitba božského
Mistra, jakouž vysýlal na konci svého života před smrtí ke svému Otci nebeskému,
aby totiž apoštolé a učeníci jedno byli. Žádal na svém Otci pro ně, jako odplatu
za své práce a oběti, dokonalou jednotu, takovou, jaká jest mezi Synem a Otcem,
aby měli tutéž myšlenku, tutéž vespolnou lásku, tentýž život aby vedli. Tot
největší přání Božského Srdce! Církev sv. nepřestává k tomu cíli pracovati zvláště
množstvím řádů, spolků, bratrstev, jakéž během času povstaly. Duch Ježíše Krista
shromažďuje křesťany v jednotu, kdežto ďábel úhlavní nepřítel rozsévá bez pře
stání jen símě rozepři a roztržck. Zbožní kněží nemohli necititi jakousi moc,
která je k jednotě nutila. A tato jednota kněží jest potřebnější ještě, než jednota
obyčejných křesťanů. A proč? Větší část kněží vede život samotný, což jest vždy
krutá zkouška, neboťnení dobře člověku býti samotnu. Mnozí z kněží ma'í ustavičně
práce duchovní, nemají příležitot—i
s jinými spolubratřími se sejíti, postrá ají duševní
úlevy, nevděk jen zakoušejí a proto by snad mohli velmi snadno se oddati mrzutosti,
netečnosti duševní. A proto není divu, že se vždy několik horlivých kněží sešlo,
aby jeden druhého potěšil, povzbudil k nové horlivosti uprostřed těch nesčíslných
roztržitostí a nebezpečí hrozících službě Boží, a přesnosti kněžského smýšlení.
Všude si vyvolili za ochrance Božské Srdce Ježíše, tot vzor jejich, tot živá páska
jejich. Přesvědčení jsbuce že kněžství v sobě nejvyšší obsahuje svatost, sjednotili
se k tomu aby. zadost učinili svému božskému povolání, aby snadněji mohli najíti
prostředky ku svědomitému plnění povinností. Aniž by svoboda je'ich zkrácena
byla, přece řídí se jeden každý ustanovenými pravidly, neb kaž ý jest puzen
k tomu svou vlastní horlivostí. Tak připojili tito kněží k obyčejným svým o
vinnostem a službám ještě jiné mimořádné, které jim zajisté ke ctnostem bla o
dárně pomáhati budou.
*
Tento spolek není nic nového v církvi. Třetí řády, v nichž spojili
velké řády dvanáctého století křesťany, obsahovaly tak dobře kněze jako nekněze.
Když později založené kongregace blah. Panny Marie, jejíž účelem jest mezi lidmi
všeeh stavů usnadňovati Svatost a pobožnost k Panně Marii, byli v ní kněží ine—
kněží a zvláště v jednom městě Naples-u byla veliká a horlivá kongregace svět
ských kněží, a ta dávala celému kléru ten nejkrásnější příklad ctností. Znamenití
reformatoři sedmnáctého století, sv. Vincenc Paulánský a M. Olier neopomenuli
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pracovati k tomu, aby se scházeli kněží zvláště v duchovní správě zaměstnání ku
konferencím a společným duchovním cvičením.
'
Muž, jenž dostal od Boha zvláštní poslání, jest Bartoloměj Holzhauser.
Svatý tento kněz narozen v Bavořich v první polovici osmnáctého století, zasvětil
život svůj posvěcení světského kněžstva; a prostředek, jehož jedině k tomu po
užíval, bylo zařízení pospolitého života mezi kněžími v duchovní správě. S takovým
prospěchem pracoval, že když v 45. roce věku svého umíral, tento pospolý život
ve více než 20 diecesích Německa rozšířen byl.
'
'
Nezbývá nám za našich dnů nic jiného, než následovati šlepějí jeho;
ovšem nebude to snad tak lehké obnoviti dílo Holzhauseróvo. Takováto společnost
předpokládá hmotné podmínky, "jichž uskutečnění jest často velmi obtížné ne-li
docela nemožné. Již se utvořily takové spolky mezi kněžími, jichž povinností
jest modlitba, dobré skutky, umrtvování. Nuže tedy kdo nevidí v tomto spolku
sluhů Ježíše Krista mocnou ochranu, velikou sílu a sladké potěšení?
Takovýto spolek byl též od papežů schválen. Innocenc XI. slavně po
tvrdil a schválil dílo Holzhauserovo. Za Pia IX. se. nabídlo několik kněží diecése
Orleanské, že chtějí obnoviti tyto kněžské spolky. A s olky, které během času
povstaly v Belgii a v Brasilii, byly vždy zvláštními duchovními výsady obdařeny.
I sněm vatikánský byl by je potvrdil,“ kd by nebyl na neštěstí zastaven býval,
nebot bylo mnoho žádostí v tomto oh edu od biskupů francouzských sněmu
zasláno. Není tedy divu, že takových spolků jest nyní již dosti velký počet.
Některé z nich pozůstávají jen z málo údů, mohou se tudíž přirovnati skromnému
Nazaretu; jiné četné jsou i veřejně uznány, všickni- ale jsou pod dozorstvím
diecesáním; a biskupové sami, kteří velmi těmto spolkům přejí, odmítají velmi
moudře povinnost ředitelů. vyní se již takový spolek dočkal mužného věku. Jistý
počet diecesáních spolků zaslaly své zprávy, v nichž se ředitelé jejich v mnohých
věcech shodují, všude jednota úmyslu, stejné záměry. A _proto snadnoby se mohla
přijati pravidla, platící pro všechny tyto spolky vesměs. Tak by se všecky jednotlivé
spolky spojily v jeden veliký spolek, v jednu velikou sílu mravní, a přece by byl

jedenkaždý.sám pro sebe, neodvislý. Chceme tedy federaci

centralisaci.

'

a nikoliv

Tot onen krásný spolek, za jehož obnovení, znovuzřízení se modliti chceme.
Jak krásný by to byl spolek sestávající z kněží horlivých, jeden druhého po
vzbuzujících a těšících! Jak krásné by nesl ovoce! Jak velmi bypodporoval naši
horlivost a to všecko pod ochranou Božského Srdce Páně!
Tot plan či rozměr „jednoty apoštolské“ pozůstávající z kněží, pod
ochranou Božského Srdce Páně. -Doufáme, že není diecése, v níž by se_nenašel
jistý počet horlivých kněží, kteří by toužili. po takovém duchovním užitku, po
útěše a po jednotě. Neni snad kněze, v jehož srdci by se vůle nejsv. _Srdce .Páně
neozývala, jenž by ne )ochopil onu prosbu Spasitele:_ „Sint_ unum! At jsou všickní
jedno! Pak by zakusil každý, jak dobře a jak příjemno jest, když bydlí bratři
pospolu ve svornosti, V jednotě.
Božské Srdce Ježíše žádá pomoci kněží, aby símě rostlo v duších a hojné
přineslo ovoce. Za to tedy _budeme se modliti vroucně po celý měsíc, za kněžské
spolky Božského srdce Páně. '

Modlitba.
Božské Srdce Ježíše a nepoškvrněné' Srdce Marie Panny, obětují Tobě
všecky modlitby, práce a' utrpení teho dne spolu se všemi _úmysly, ve kterých se
ustavičně na oltářích obětuješ. — Obětuji je Tobě o Ježíšl obzvláště. za kněze,
kteří odle Tvé svaté vůle se sjednotili, aby tím lé e Tvá přání jak „v_sobě
samýc tak i v duších spolubližních ve skutek uve li. Rozmnož o Ježíši tyto
jejich nábožné spolky a ukaž všem údům, že skutečně pravda jest, co jen pravil,
že budeš uprostřed nich. Amen.
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Márii' Panně
gw ím, kdy pozí'ím v jasné nebe,

Tam jak luna božsky záí'íš

?“Jna němž měsíc volně spěje

v nebešťanů plesném choru,

G?;Šgíó

!

v

'

NE? po daleke draze sve,

duše má se chvěje?

ssýláš balsám útěchy
V srdce lidstva, sboru.

Radosti-li srdce plesá,

Zrak tu každý slasti plesů.,

nad tou lunou bledolící,

pohlédne-li do Tvé tváře,

stříbro své kdy rozlévá,
na svět klidně snící? —

libě duch se zachvěje

V duchu zřím já. nad hvězdami

Spěj, o duchu, dál, jen dále

krasší vlasti, luhy jasné,

v nadzemské ty blaha kraje,

kde Ty sídlíš, María;

tam, kde hvězda Marie

jaké city spa-sne !

od jasné Tvé záře . .

svitem těchy plaje!
V. H.

\.

—310——

“.

Zlaté schody.

%rciotec Jakub viděl ve snách řebř od země až do nebe saha'íeí. Též sv. Benedikt,
??)(39Romuald, svatá Koleta měli podobné vidění. Můžeme si obrazem takového
“
nebetyčneho řebře anebo zlatých schodů znázorníti pravdu Vll'y, že ke slávě
nebeské vždy výše vystupovati, vždy Bohu přibližovati se můžeme. Pravda
jest, že jako konečné, stvořené bytosti Boha, nejvyšší a nekonečné dobro nikdy
nedosáhneme; můžeme se ale jeho velebnosti vždy více blížiti.

Pro všecky oslavence v nebi bude předmět blaženosti jejich tentýž, to
jest poznání, vidění, láska Boha. Tato podstatná blaženost učiní každého nebcšťana
šťastným. Každý blažený bude z toho p'amene tolik radosti čerpati, kolik pojmouti
může. Avšak praví nám víra a rozum, že musí býti mezi svatými v nebi jistá
stejnost, ale i nekonečný rozdíl. „Jiná je jasnost slunee“, piše sv. Pavel, „jiná
jasnost měsíce, jiná jasnost hvězd, a hvězda je co do jasnosti od jiné rozdílná;“
tak je to i se z mrtvých vstáním, a „v domě otce mého“ praví Pán, „jsou mnohé
příbytky.“_ Tedy jeden dům a mnohých příbytků, jedna blaženost a mnoho v ní
stupňů, nízkých, vyšších, nejvyšších. Jak dle podobenství v evangeliu vyseté semeno
rozličně mnoho plodů přináší, třicaterých, šedesáterých, sterých, jak v obchodu
první pět, druhý deset hřiven získá, jak král dobyv vítězství své věrné sluhy
rozličně odměňuje, a podle jejich horlivosti a zásluh jednomu panování nad pěti,
jinému nad desíti městy odevzdává, jak jsou dle zjevení sv. Jana ve království
nebeském rozličná křesla, a Otec věčný jiným na pravici, jiným na levici Kristově
místo připravil, tak bude míra a stupeň blaženosti každého tam v nebi rozličný.
Každému bude oplaeeno podle jeho skutků, podle míry zásluh, kterých si ve
svém pozemském životě nashromáždil, podle míry milosti posvětné, kterou získal.
Jak by také mohlo dítko, které hned po křtu sv. zemřelo, míti tutéž slávu, jako
sv. Štěpán, jenž se nechal z lásky k Ježíšovi kamenovati! Jak by mohl lotr, jenž
se v poslední hodině života obrátil, míti v nebi tutéž slávu, jako hlavy apoštolů
Petr a Pavel! Kdo by nevěděl, že kůly andělské ve slávě íozličny jsou, a že
synové člověka určeni jsou, uplázněná místa v kůrech andělských obdržeti? Že
královna nebes, Panna Maria ve slávě nade všecky blažené vyniká?
Tato rozdílnost nezpůsobí sice mezio vyvolenými žádnémnespokojenosti,
žádné závisti, žádného smutku, nýbrž každý se bude radovati ze štěstí jiného,
jako ze svého vlastního; ale přece bude v skutku tato rozdílnost. ——Při dvoře
pozemských králů je mnoho stupňů: sluhové, vrátní, stráže, šlechtici, hrabata,
knížata, ministři, králeviči. Všickni vespolek tvoří dvořenínstvo královo; každý
je ve svém postavení spokojen; jak veliký ale je rozdíl mezi ministrem a vratným,
mezi panošem a králevičem? — Nekonečné důležitější je rozličnost stupňů slávy
u dvořenínstva krále věčnosti v nebi. Sv. Tomáš z Aquina dí, že nejnižší stupeň
slávy nebeské má větší cenu, než míti všechny koruny a říše světa.

A tyto stupně blaženosti můžeme každý den, každou hodinu, každý okamžik
zvýšiti, dokud žijeme na světě. Když vyjde lhůta, bude i náš osud nezměnitelně
pro celou věčnost rozhodnut; tam již nen-í žádného pokroku. Dokud však ještě
dýcháme, dokud naše srdce bije, můžeme na řebři nebeském, na zlatých schodech
vystupovati, jak vysoko chceme. Bůh m'á radost-, čím. výše vystupujeme; jeho
poklady jsou vždy nekonečně dostatečný a přeplývající, aby naše zásluhy odměnil.
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V čem tyto stupně nebeské slávy pozůstávají, není těžce pochopiti, když
si upomeneme, co nám praví víra o hledění na Boha—.Ano, kromě náhodných

blaženosti, radostí na smysly a duši působících, které Bůh tou měrou zvýší, která
přiměřená. bude násilí, které jsme si učinili, obětem, skutkům, “zásluhám našim
a naší lásce, kromě radostí, jichžto podle velikosti našich bojů a vítězství a naší
věrnosti požívati budeme společností, úctou, láskou všech svatých a andělů v nebi,
kromě něžnější a vroucnější lásky, jižto od Ježíše a Marie v nebi podle shro
mážděné milosti a naší pojímavosti očekávati máme, bude odplata za každý, isebe
nižší stupeň zásluhy jistě ve vyšším stupni poznání, vidění a milování Boha
pozůstávati. Když sprostý člověk, jenž žádného umění nemá, za jasné noci na
oblohu se podívá, vidí právě tolik, jako učený hvězdář. Ale jaký rozdíl je mezi
poznáním oblohy hvězdové! Jeden nevidí nic jiného, než třpytící se hvězdy, druhý
zná každoulhvězdu'; zná jejich jmena, pohyb, rozdíl, obrazy a všecky ty divy,
které Bůh ve světě hvězdovém zjevil. Tak budou i všichni blažení v nebi odha
lenou tvář Boží viděti a celou božskou jsoucnost, všemocnost, moudrost, krášu,
svatost, dobrotivost a věčnost poznávati. A přec bude toto vidění a poznávání
Boha pro jednoho mnohem jasnějším, čistějším, dokonalejším, skvělejším, než pro
druhého, podle mír , jak každému za odměnu jeho zásluh větší a jasnější světlo
slávy uděleno bylo. '
.
Podle tétéž míry bude přetvoření, připodobnění, proměnění v Boha, což
se u všech svatých děje, jednoho nad porovnání více oslavovati, než druhého,
a sice podle míry zásluh jeho. Sv. Augustin praví: „Nejposlednější ve království
nebeském, jehož jen jedinký paprsek světla slávy zdobí, bude se skvěti sedmkráte
jasněji, než slunce. A tak bude ten, jenž si tisíc stupňů nebeské slávy získal,
tísíceronásobným leskem se třpýtiti.“
_
Podle tetéž míry se nám dostane lásky boží a každé milující srdce ví
a cítí, jak se dá láska zvýšiti i sebe menším znamením, a jak zvýšená láska činí
o mnoho šťatnějším. —--Matka vidí po dlouhém odloučení opět své tři dítky.
()bjímá jedno po druhém. Mé milé dítě, praví jednomu: mé vroucně milované,
dobré, drahé dítě, říká druhému; ach, mé nejdražší, mé nejmilejší dítě, praví
třetímu. — Není-li těchto málo slov velké stupňování lásky?
.
Podle tétéž míry konečně bude to, že budeme Boha úplně míti, i jeho
blaženost do srdce svého vlévati, stalo-li se ctností a svatosti, vyššími stupni zásluh
vnímavějším pro vyšší míru radosti nebeské. Když posvětná milost, kterou dítko
křtem sv. obdrží, jemu blaženost nebeskou získá, jak nekonečně větší bude radost
a blaženost svatého, jenž rekovnými ctnostmi, velikými skutky a utrpením během
dvaceti, třiceti, padesáti let, dokud na zemi žil, každým dnem, každou hodinod
poklad—svých zásluh zvětšoval a miliony vyšších stupňů slávy si získal? ——Ach,
kdyby v nebi něco bylo, co by vyvolené zarmucovati mohlo, bylo by to jistě
poznání, že na zemi tak lehko, s tak malým namáháním, s tak malými obětmi
'denně a každou hodinu vyšší stupeň milosti a budoucí slávy si získati, a na zlatých i
schodech do nebe výše vstupovati mohli, a že tak lehkomyslně všechny tyto
koruny nebeské odmítly!
_
Ale je to opravdu snadné, nebeskou slávu v našem denním životě zvět—
šovati? — Víra nám na to odpovídá, když nám ukazuje, jakým způsobem člověk,
dokud na'zemi žije, posvěcující milost v sobě rozmnožovati může. Kdo má těžký
hřích na svědomí, který pokáním vyhlazen není, nemůže žádným skutkem, byt by
25“
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byl sebe světějším a rekovnějším, zásluhu pro život věčný sobě získati. Když
člověk ve stavu hříšném se modlí, skutky lásky, nebo vůbec něco dobrého činí,
obdrží od Boha sice snadněji milost, aby se obrátil a s Bohem se smířil, ale žádný
jeho dobrý skutek, který ve stavu hříšném vykonal, mu pro život věčný nepro
spěje. Jsme-li ale ve stavu milosti, tedy nám Bůh nejen výkony ctnostní, nýbrž
všecky, inejmenší, nejobyčejnější, denni jednání, když je s dobrým a k Bohu
obráceným úmyslem konáme, jako zásluhy pro život věčný připočítá; každým
takovým výkonem získáme si nový stupeň posvětné milosti, jemuž v nebi stupeň
věčně slávy odpovida. Tato potěšitelná pravda je nauka víry, a církevní sněm
tridentský onoho zatracuje, kdo by protivu toho. tvrdil. O můj Bože! jaká to
božská štědrost. Nejnepatrnější skutek lásky, sebezapření, „každá modlitba, každé
pokleknutí, každé povzdechnutí k Bohu, každá zbožna žádost, ano i nejlhostejnější
jednání, jako jísti, píti, odpočinouti si, když se dle vůle Boží a s úmyslem, zalíbiti
se Mu děje, jc směnkou, která se zplatí z pokladnice nebeské! Ale slyšme dále
o divných vynálezech Božské lásky, které dokazují přání a vůli Boží, abychom
kdysi vysoko ve slávě a blízko u Jeho srdce místo nalezli.

Rozmnožení milosti a slávy jest za všecky naše dobré skutky jediná, nam
od Boha určená odměna, kteráž naším osobním majetkem zůstane. Můžeme však
při svých ctnostných skutcích míti i jiné zbožné úmysly a od Boha obdržeti:
zdraví, zemský blahobyt, dlouhý život, pomoc v pokušeních, obrácení hříšníka,
dary Ducha sv., stálost v lásce Boží, šťastnou hodinku smrti a podobné. Tot jsou
dobra, která nám Pán dáti může, a dá, modlíme-li se pokorně a s důvěrou; ale
nejsou to ona dobra, jimiž se naše dobré skutky odměňují; můžeme je jako dar
očekávati, ne však jako odměnu, podle spravedlnosti nám patřící, Naše zásluha,
kterou pro duši svou získáme skrze zásluhy Ježíše Krista, není nic jiného, než
vyšší stupeň milosti a budoucí slávy; jen to jest odměna, nám od Boha přislíbena.

Tato zásluha jest takovým způsobem naším majetkem, že ji jinému nikterak
odstoupiti nemůžeme. Jiné plody ctnosti, modlitby, almužny, skutků lásky můžeme
svým bližním dopřati; můžeme mši svatou za jiné obětovati, všecky své dobré
skutky, což mnoho nábožných křesťanů činí, duším v očistci darovati; všecky
tyto skutky přijímá Bůh jako orodovaní nebo zadostčinění za jejich tresty pro
hříchy; ale právě těmi darovanými skutky zíškáme si za odplatu rozmnožení, to
jest vyšší stupeň posvětné milosti a budoucí slávy v nebi. Tuto odměnu nemohu,
kdybych i chtěl a myslil, že se tak děje, nikomu odstoupiti. Zůstane majetkem
mým až do dne odplaty. Jaká to dobrotivost, jaká péče Božská, abychom byli
štas'tnými!
Tato zásluha našich dobrých skutků se tím více zvětšuje, čím více se
v nás posvětná milost rozmnožuje. Krátké porovnání to poněkud vysvětlí. Kupec
téží ze sta tolarů. Získá jím ještě sto. Těží-li pak ze dvou set tolarů, získá dvakrát
tolik. Těží-li z pěti set, vzroste jeho kapitál na tisíc a tak dále. — Podobně se
to má s milostí. Když se stupně posvětné milosti ve mně“zdvojnásobnily, jsou
všecky mé skutky Bohu dvakráte milejší; zdvojnásobňuji, v_obraze řečeno, každým
úkonem ctnosti kapitál na těžení, jímž těžím pro život věčný a takto stupňuje. se
míra zášluh mých a jim přiměřené slávy takměř do nekonečna. Jaké to bohatství!
Jaké rozmnožení pokladů, které si může člověk získati za den, za rok!
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Tuto zásluhu, jižto vlastním namáháním a prací získáme, chce Bůh zá
zračným způsobem i bez našeho namáhání, pouze podle Své Božské dobrotivosti
almužnou a darem lásky Své víc a více zvětšovati.
A to se stává svátostmi, jimiž nám milost bezprostředně z pramene, to
vlv
jest z pokladů zásluh Jezxsc Krista, do srdce vlévána bývá; kdykoliv ku příkladu
svátost pokání- a ještě více, když nejsvětější svátost hodně přijímáme, kde se
Ježíš, pramen milosti, s námi spojuje, obdržujeme veliké rozmnožení, nový stupeň
milosti a slávy nebeské. “Bůh nás chce tímto neomylným přislíbením takořka
přilákati jak se láká ovečka zelenou větví, dítě sladkým plodem, abychom z těchto
pramenů spásy a milosti často a radostně čerpali.
Tato zásluha se našimi denními chybami a všedními hříchy nezmenšuje.
Tato pravda má nás slabé a vadné lidi velkou radostí a vděčností za nekonečnou
dobrotívost Božskou naplňovati! Byt by i bylo našich _všedních hříchů tolik, jako
zrnek písku na břehu mořském, dokud se těžkého hříchu nedopustíme, zůstává
nám celý poklad získané a rozmnožené posvětně milosti pojištěn. — Ale lidé
spolu jinak čítají. Kdybych měl od přítele sto tolarů k požadování, a vypůjčil
bych si od něho sedmdesát, ted? můj dluh odpočítá a nevyplatí mi- sto, nýbrž
třicet tolarů. —- Tak to není u Tebe, dobrotivý, nekonečně štědrý Bože! Jeho
Božskou velebnost to těší, když máme jako dobré dítky mnoho k požadování,
když nás vysokým stupněm slávy nebeské odměniti a nás oblažiti může. Proto
s námi Bůh zcela jinak účtuje, jak nás učí víra. Bůh má pro své vyvolené,
v ob'azu řečeno, _dvě různé knihy, mezi nimiž žádného vyrovnávání se neděje.
V jedné knize, knize života, zaznamenány jsou zásluhy za dobré skutky naše,
za které nám Pán zavázán jsa svým vlastním, svobodným slibem, povinen jest
odplatu dle spravedlnosti, a v den odplátky přiměřeným stupněm slávy odmění.
V druhé knize, knize dlužní, jsou zaznamenány naše denní chyby a všední hříchy,
jakož i tresty, které jsme za dřívější, již odpuš'těné těžké hříchy ještě dlužní, vše
zaznamenáno

sp 'ávně až do nejmenšího.

———
Když se má ůčct ukončiti,

pak nc

řcknc Bůh, jak to lidé činí: „Tolik máš dostati-, tolik jsi dlužen; když se dluh
oděítá, zůstane zbytek jako zásluha. Ne, tak neúčtuje věčná láska, jinak by bylo
zle s námi ubohými lidmi, kteřížto denně a tak často vzdor své dobré vůle se
dopouštíme všedních hříchů, chyb a nedokonalostí; byli bychom v nebezpečí, že
nám po přísném odčítání ze získané odplaty sotva co zůstane. Bůh budiž tisíckráte
dobrořečen, že 5 námi tak neúčtuje, nýbrž že praví: „V knize své dlužní nalezám
tolik nevyrovnaných starých dluhů, tolik všedních hříchů, tolik milostí zneužitých;
to vše mi musíš splatití do l'lleTlGnŠÍllO,buď zadostuěiněním v tomto životě, anebo
trpcním v očistci. Z toho ale, co zaznamenáno jest ve knize života, zůstane ti
celý poklad milosti posvětné, kterou sis získal, nezmenšcný a-pro věčnost po
jištěný; a to, co ti za. to povinen jsem, totiž tolik tisíc stupňů věčné slávy, bude
ti u mne ve království nebeském do podrobná, beze vší újmy, správně a spravedlivě
odplaceno, když v milosti 'mc' zemřeš a všecky dluhy své zaplatíš.“
() jaké potěšení! jaká radost! kdybychom musili i dlouho v očistei'býti,
konečně dosáhne zásluha, které jsme si za živa vydobyli, neskrácené odměny.
Tato zásluha nám nemůže žádnou lidskou moci, žádným ďábelským po
kušením, ničím býti odejmuta, než hříchem. Kdo jest tak nešťastným, že se
dopustil těžkého hříchu, ztrácí veškeru zásluhu, veškeru naději na odplatu za
dřívější ctnost; a když ve hříchu zemře, nemůže ani nejmenší odměny očekávati
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za všecky dobré skutky minulého života, nebot Bůh stal se jeho nepřítelem a
království nebeské jest určeno jen pro přátele a dítky Boží „Ustoupí—lispravedlivý.
od spravedlivosti a zlé konati bude ——nevzpomenu žádného skutku spravedlivosti
jeho ___a on zemře v hříšíeh svých.“ Smíří-li se však hříšník s Bohem opět
kajicně se vyzpovídav a vzbudiv dokonalou lítost, odpouští mu Bůh netoliko
hříchy jeho a propůjčuje mu bývalou lásku a naději na věčnou, ale oživuje také
dřívější zásluhy jeho, dobré skutky v knize života zapsané a hříchem smrtelným
pozatemněné opět se vyjasňují, Bůh se stává zase dlužníkem jeho, ba připočte
i pokání jeho za nový skutek záslužný, který na věčnosti odmění._ „Obrátí-li se
bezbožný na pokání ——vykoná-li soud spravedlivý nad sebou, bude žíti -— a já
nevzpomenu hříchů jeho.“

Jak velika a obdivuhodná jest tedy dobrota a štědrota Boží! Pán a Bůh
náš v pravdě chce nás netoliko učiniti blaženými, ale i dovésti na vysoký stupeň
nebeské slávy. Dobrota Boží zjevuje se mnohým lidem zvláště ještě prodloužením
jeho života a častým vniterným vybídnutím k ctnosti a bohabojnosti. — A věru, není
věcí nepatrnou, že Bůh těm, kteří milují otce a matku a čtvrté přikázání zacho
vávají, slíbil dlouhý a štěstíplný život již na této zemi; nebot život dvacet, čtyřicet,
šedesát, osmdesát let trvající může nás dovésti, když ho dobře užíváme, na nej
vyšší stupně nebeské slávy, až na uprázdněná místa mezi andělskými kůry
Serafův a Cherubův; a vnuknutí Ducha svatého, které nás volají a vyzývají ke
skutkům kajicnosti, ctnosti, zbožnosti, lásky a hrdinnosti, nejsou ničím jiným, než
že nám Bůh na nebesích korunu krásnější, blaženost větší a slávu vyšší dáti
ehee, než těm, které takovými vnuknutími neomilostňuje.
Všeho toho má však křesťan, jemuž k 'álovství nebeské na srdci leží,
využitkovati co nejvíce, aby krátkého živobytí svého horlivě k blahu svému
použil a obchod vedl s těmi drahocennými hřivnami, které mu svěřil Pán do té
doby, až zase přijde žádat z nich ůčet. Každý den, každá hodina, ba každý
okamžik jest tu důležit, nebot nejen ctnost hrdinná, ale každý skutek, byt i sebe
nepatrnější, je-li vykonán z lásky k Bohu, rozmnožuje a povyšuje stupně
k nebeské slávě.
Mysleme si dva lidi, kteří by zásluhami 'pre věčný život sobě byli úplně
rovni a kterým by _tedy v nebi téže slávy se dostati mělo. Mysleme si dále, že
by oba šli do zahrady nějaké na procházku a viděli na cestě krásné a vonné
květinky. Jeden z nich by si utrhl kvetoucí růži a koehal se v libé její vůni.
Druhý rovněž by byl pobádán dopřáti si tohoto požitku. „Nikoliv,“ praví k sobě,
„odepřu si tento požitek a obětují nepatrné to přemožení sebe sama Bohu jako
důkaz své lásky.“ ———
Kdyby ti dva lidé jinak sobě zásluhami docela rovní před
stoupili před soudnou stolici Boží, byl by ten, který z lásky k Bohu růži neutrhl
a nepatrnou tuto oběť Bohu obětoval, dosáhl vyšší stupeň oslavy nebeské, může
totiž po věky jasněji na tvář Boží patřiti, po věky Ho lépe poehopovati, po věky
vroucnější láskou milovati a na věky z Boha se více 'adovatí.
Rok se chýlí ke konci, rozpoineň se, kolik stupňů slávy v nebesíeh sobě
získals, mnoholi jsi zanedbal a vynohraď promeškané ještě tento poslední měsíc roku.
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Sv. Benedikt duchem všech slavných arciotců naplněný.
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“ ejen brewar (modlitby knežskc), ! missál (mesm kniha) oslavuje sv. ()tec
zvláštním chvalozpěvem, z něhož na potvrzení předešlých článků
./ ŽLBenedikta
“či Na k objasnění tohoto přítomného a posledního
článku následující sloky
zde stůjtež:
Eliseataktéž poznáš,
Četné símě vclpotomstva

a;
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Abrahamu

přiřaďujc

_dělníku když navracujc
spadlou v řeku sekeru.

|
|

Jej nad slunce jasněji.,

!

Krkavec mu posluhuje
vjeskyni, by's z toho poznal
Eliášeproroka.

Josefem

l

l

jej mravů přesnost,

budoucích pak věcí znalost

J akobem učinila.

Že sv. Benedikt v pravdě se dá přirovnati Abrahamovi, Jakobovi, Josefovi
atd., o tom jsme se letos po celý rok přesvědčili v každém měsíci; zbývají nám
ještě proroci Eliáš a Eliseus, pročež zde — na rozloučenou. -—

Xll.

Sv. Benedikt co do horlivosti křesťanské pravý Eliáš &Eliseus.
a) Eliáš.

jest ten veleslavný muž ? odkud přišel, jak .

1. Jako proroci vůbec, tak zvláště

Eliáš, jakoby pojednou,

se tu pojednou vyskytl? . . . nám na pou—

beze zvlášt čenou, že nezáleží Bohu na rodu neb slávě

ního uvedení do světa v lidu působili; š světa neb učenosti zvláštní u těch, jež
nevědělo se skoro, jak se Eliáš vyskytl, * si za nástroje své vyvolujc, nýbrž že
jedině rodiště jeho známé bylo. Na důkaz jedině záleží na povolání a poslání od
toho vizme 3. knihu královskou kap. 171 Boha; a od Boha poslán je každý ka—
kde se první zmínka o něm nalezá. tolický kněz při svém posvěcení a usta—
„I řekl Eliáš Thesbitský (t. j. novení za duchovního správce, zpověd
z města Thesby) z obyvatelů Galaadských j níka atd.
(t. j. z krajiny Galaad za Jordanem)
2. O proroku Eliáši dále čteme
k Achabovi: „„Živt jest Hospodin Bůh“ “ v knize Sirach kap. 48, 1: „A povstal
atd. Kdo byl Eliáš? odkud přišel Eliáš prorok jako oheň a slovo jeho
k Achabovi? jak se tu vyskytl? () tom jako pochodně hořelo“(t. j. horlivě
ničeho nevíme: z nenadání, pojednou tu _ mluvil a kázal) — a zcela podobněi
byl a hned působil po vší zemi tento sv. Benedikt. „Tak zveleben jest Eliáš
veleslavný „muž Boží.“
v divech svých (v. 4.), činil totiž vc
A tak bylo podobně se sv. Bene— ' likých zázraků, podobně též i sv. Benedikt.
diktem: pojednou, z nenadání tu vystoupil A jako Eliáše Bůh poslal právě tehdáž
i tento muž Boží v krajině Subjacké a lidu israelskému za proroka, když mu
pak Monte-Kasinské, beze zvláštního do nejhorší časy nastávaly za panování bez
světa uvedení, jedině rodiště jeho (Nursia) božných králů Aehaba a Ochoziáše, aby
bylo známé a rod jeho (Anieiův); a pů— v slovu a příkladě jako ohněm a světlem
sobil tak blahodějně' hned při prvním byl všemu lidu: tak povolal Bůh novo
svém se objevení, že se netoliko tehdejší zákonního našeho Eliáše, sv. Otce Bene
svět, nýbrž i soudný čtenář našich časů, dikta právě tcnkráte, když celá Italie,
když poprvé slyšel o slavných účincích Gallie (Francie) a Španěly; ano i Afrika
Benediktova působení musel tázati: Kdo od ariánských (kacířských) Gothů a

_. 316 _
dávání věčného spasení. Bůh všemo
houcí, jenžto živil Eliáše proroka pro
střednictvím krkavců,
Bůh nejvýš
dobrotivý; jenžto sv. Benedikta zachránil
před ouklady nepřátelskými taktéž pro
svou řeholí světlo pravé víry Kri střednictvím nepatrného krkavce, dovede
stovy a roznítil oheň svaté horli také nás i nepatrným způsobem zachrá
vosti křesťanské, tak že celý svět ka niti před ouklady ďábelskými a nás
tolický jím byl osvícen, k Bohu obrácen, zvláště na přímluvu a pod ochranou
od zkázy zachován, k spáse věčné při— sv. Otce Benedikta skrze všecky nepří
veden. Nemáoliž to i nám býti mocnou jemnosti života toho pozemského dopro
polmutkou v nynějších časech, podobně voditi šťastně do života věčného.
ohrožených nesčíslnými bludy a nepra
b) Eliseus.
vostmi, neustále pohlížeti k"světlu pravé
1. Eliseus byl učedník a spolu
vír , a na horlivosti Benediktově nejinak prorok Eliášův, kterýž ho nalezl na
než praví Boží ctitelové v Zákoně Starém pouští do Damašku a vrhl plášt svůj
na horlivosti Eliášově rozehřívati, roz na něho (3. Král. 19, 19.); tak byl pů
nítiti studené srdce své?
vodně i sv. Benedikt učedníkem mnicha

'Wandalů byly vydobyty, nad to i“ celý
východ bludem arianským nakažen. A
v takovéto smutné době, v pravé temnotě
duchovní, když nejhorší časy nastávaly
lidu katolickému, rozžehl sv. Benedikt

3. Než —
jak svrchu
uvedený
'
l '
fi.-w
chvalozpěv vyslovně podotyka — nej '
hlavnější podobnost sv. Benedikta se
starozákonním Eliášem spatřujeme v té
nepatrné sice ale oběma mužům Božím
stejné a k zachránění života předůležité

Romana, kterýž ho na poušti Subjacké
nalezl a pláštěm svým řeholním přiodčl.
Vypravuje totiž životopisec sv. Otce
Benedikta, že tento opustiv dům otcovský
a zanechav pod slušnou výmluvou vy
chovatelku svou Cyrilu u osadníků
okolnosti, že krkavci
jim sloužili. Anfidentských odebral se na poušt blíže
Eliášovi zajisté tím způsobem, že Ho Subjaka, kdež potok Anien jezero tvoří.
spodin Bůh „krkavcům pí'ikázalíí, aby Tam jedině zná-m byl sv. Romanu, řehol
ho krmili, a přinášeli mu chléb a maso níkovi z blízkého “kláštera, od něhož i
ráno a večer: svatému pak Benediktu roucho řeholní přijal a se životem klá
sloužil krkavec k zachránění života, že šterním se seznámil. Sv. Roman dovedl
poznal z hrozného křehotání jeho nad získati času i příležitosti, by se s po
darovaným chlebem ouklady nepřátel krmem svým rozdělil se sv. jinochem
svých — jak nám již známo. Pročež Benediktem, jenžto přebýval v přehrozné
se i vyobrazuje sv. Benedikt s krkavcem, jeskyni, k níž toliko svrchu malým
podobně jako sv. prorok Eliáš. Nám otvorem cesta vedla. Aby pak mladý
pak to budiž mocnou pohnutkou k no sluha Páně uprostřed modlitby své a
obmezcné důvěře v Boha a jeho nejvýš rozjímání ustaviěného věděl, kdy mu
moudré řízení světa, v němž i nepa sv. Roman přináší a spouští jídlo do
trných věcí používá k dosažení—svých jeskyně, přivázal na provázku zvoneček
úmyslů, _tak že všemohoucí Bůh dovede hliněný, při jehož zvuku měl si pro
i nám dopomahati k pravému štěstí a pokrm sahati k otvoru. Avšak prýďábcl,
úplné spokojenosti zde na zemi a někdy závidč jednomu dobrý skutek druhému
k dosažení věčné blaženosti, ač nepatrné. pak posilnění, spůsobil, že se svalil
jsou ty okolnosti, prostředky, pomůcky, kámen a zvoneček rozbil. Nicméně ale
jichž po ruce máme ke konání dobrých sv. Roman předce pomáhal sv. Benediktu
skutků, k zdokonalování se, k obohacení i dále s obsluhou svou, způsobem
'
se statky nebeskými zkrátka, k vyhle všemožným.
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Krásný to obraz bratrstev kře
st;mských! 1 spoluoudové takovýchto
spolků nalezají, pomoci všemožné od
svých duchovních otců, vůdců, zpověd
níků, kazatelů, křesťanských spisovatelů.
Však i tu pokušitel zlý duch leckdy
překážky staví jedněm i druhým: vůdcům
omrzelost, netrpělivost přivádí, oudům
pak vrtkavost, nestálost, i nedůvěru,
lhostejnost a podobné chyby. Než nc—
dejme se ani jedni ani druzí překonati
pokušením, nýbrž nepřestávejme i dále
způsobem všemožným vespolek si po
máhati k obnovení, oživení a rozšíření
bratrstva každého, zvláště bratrstva
nejsv. Svátosti pod ochranou sv. Otce
Benedikta a za duše v očistci!

Benedikta se sv. křížkem jeho a se
zápisní knížkou jeho bratrstva na nás
všecky přešel, pak bychom i my divy

a zázraky činili ve světě po celý
život svůj; neb to nemalýmzázrakem:
uprostřed nevěreckého světa zachovati
živou víru, pevnou naději a věrnou lásku
k Bohu a bližnímu; nevšedním to divem:
uprostřed smyslného světa zachovati se
čistotným, uprostřed hrdých a vzdorných
lidí býti pokorným a poslušným, uprostřed
rozkošníků světských zůstati kajícím a
skroušeným, uprostřed milovníků toho'
světa věrně a svědomitě vyhledávati spa

scnídušenesmrtelné. Aipo smrti naší

ctnostný život náš bude u lidí v paměti, ai ta
p a m a t k a bude blahodějně působiti na ně.
3. Hlavní však podobnost mezi
2. O Eliseovi čteme ve 4. Král. %
9 atd., že s pláštěm Eliášovým připadŘ Eliseem a sv. Benediktem nalezáme —
i duch jeho a to dvojnásobně
naň; jak dotčený chvalozpěv naznačuje —
a v pravdě dosvědčuje zmíněná kniha v následující události, ze 4. Knihy
Písma sv. i jiné, že množství zázraků a král. 6, 4—7. „Když přišli (dělníci)
skutků pře-divných působil Eliseus po k Jordánu, sekali dříví; přihodilo se pak,
celý život svi'ij, ano i po smrti. Tak kdyžjedenpodtínal dřevo,že spadlo
můžeme i o sv. Benediktu tvrditi; železo z sekery do vody. I zkřikl on
s rouchem Romanovým připadl duch a řekl: „„Ach, ach, ach! pane můj ! —
jeho na jinocha Benedikta, a to dvoj a tu ještě jsem byl vypůjčil.“ I řekl
násobně, an brzy po tom sv. Benedikt muž Božíj:„„Kamž jest upadla?“ “ I ukázal
veřejně vystoupiv více působil po celé mu to místo. Utal tedy dřevo avrhl tam: i
Italii ano po celém světě, nežli du zplynulo železo,ařekl: „„Vezmi je sobě/“'
chovní učitel jeho sv. Roman; ač i tento Kterýžto vztáhl ruku a vzal je.“
Něco zcela stejného přihodilo
velikým opatem se stal, nicméně Bůh,
našeho sv. Otce Benedikta nad onoho se i sv. Benediktu, jak životopisec jeho
povýšil a vyznamenal, že veliké divy a sv. Řehoř Veliký v 2. knize dvouhovorů
zázraky konal v životě i po smrti.
kap. 6. následovně vypravuje: „Jiného
Obratme to vše na sebe: i my oudové času jistý Goth chudý duchem, hlásil se
bratrstva benediktinského přijavšeknížky k řeholi, jehož muž Boží Benedikt velmi
zápisní a křížky sv. Benedikta přijali rád přijal. Jednoho pak dne kázal mu
jsme též ducha sv. Benedikta, to jest, dáti náčiní na způsob srpu, tak zvanou
my víme, v_čemžlzáleží duch (smýšlení, bradatici (sekeru okrouhlou), aby z ji
touha, žádost, přání a úmysly) sv. Otce stého místa vysekal kopřivinu, jelikož
„Benedikta, totiž pokera, poslušnost, či se tam zahrada měla utvořiti. Místo
stota, mlčenlivost, stálost v dobrém, však to, jež Goth přijal k vyčištění,
skroušcnost, horlivost; pro čest a slávu leželo na samém břehu jezera; a když
Boží, láska k nejsv. svátosti oltářní, ten Groth hustou kopřivinu vší silou
láska k 1nodlitbě,_,postu a ke všemu podtínal, železo s topůrka sjelo a
dobrému atd. Kéž by tento duch sv. Otce do jezera spadlo, kde totiž taková
„Škola B. s. P.“ 1879.
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hloubka vod byla, že nebylo žádné na
děje k vytaženi náčiní.“ Ztrativ tedy
železo přiběhl Goth ustrašcn k řeholníku
Maurovi, oznámil škodu, již spůsobil a
činil pokání z viny své; Maurus. pak
řeholník dal to ihned sluhovi Páně
Benediktu oznámiti. Muž tedy Boží
Benedikt uslyšev to přiběhl k jezeru,
vzal z ruky Gothovi topůrko a vrhl do

jezera; a ihned zplynulo

nám zase do rukou dá. náčiní naše ku
prá-ci tělesné neb duchovní; a když pak
potěšeni a posilnění zase s chutí do rukou
vezmeme i růženec, i modlitební knihu
a. knížku rozjímání a duchovního čtení,
s chutí také dále konati budeme dílo
své denni, bude nám, jakoby nám sv.

Benedikt přivolal slova: „Ejhlepiacuj,

a nechtěj se rmoutitil“

železo

z hloubi a v topůrko se vsadilo. I na
vrátil hned náčiní G'othovi řka: „Ejhle
pracuj a nechtěj se rmoutiti.“
Krásný to obraz pomoci a ochrany
sv. Otce Benedikta! Jako tomu Gothovi
i nám se často vede; i nám často vypadá
z rukou náčiní k práci naší tělesné neb
duchovní, býváme často unaveni, zemdleni,
omrzelí, mrzuti, nespokojeni, nepokojni
atd. a tu se nám nechce do práce ani tělesné
ani duchovní. Vypadá nám i ten rů.
žen'ec z rukou, i ta modlitební kniha
nebo kniha duchovního čtení a roz
jímání . . . nebýváme „k ničemu“, jak
se říká. A tot velká nedokonalost! tot
voda kalná, v nížto ďábel pekelný, i
svět svůdný i vlastní naše tělo hříšné
lovívají: již mnohý klesl všelijak v omrze
losti a nevrlosti, v nespokojenosti a
ochablosti své! O kéž bychom v po
dobných případnostech hned si"zpomněli,
že jsme údy bratrstva benediktinského,
kéž bychom hned se utíkali pod ochranu
sv. Otce Benedikta volajíce':
„Sv. Benedikte, slávyplný vyznávači
Páně, Otče a Mistře řeholníků! oroduj
za nás a za spasení Všechněch!
'0 sv. Otče! Tys požehnaný od Boha
milosti a „požehnaný“ (Benedictus) i
sluješ! — ochraň mne, prosím, slavný
Otče! dnes a každodenně svým svatým
požehná-ním atd.“
O jistě že i nám přispěje sv. Benedikt
jako druhý Eliseus svou mocnou u Boha
přímluvou, vyžádá nám u Boha navrácení
ztracené spokojenosti a horlivosti, trpě
livosti a do vůle Boží oddanosti, a tak

Dodatek.,

Rozumí se samo sebou,

že by se podobnost sv. Otce Benedikta
s proroky Eliášem a Eliseem ještě dále
mohla porovnati: i sv. Benedikt totiž
postavil se v cestu králi (Totilovi), křísil
mrtvé, víme že se nad mrtvým pacho
letem skoro doslovně modlil slovy Eli—
ášovými: „Hospodine, Bože můj ! prosím
nechť se navrátí duše pacholete toho.“
(3. Král. 17, 21). I sv. Benedikt roz
množil v nádobách olej a mouku, zničil
modloslužbu a přivedl lid k pravé boho

službě; i sžít! Benedikt z moci Boží
trestal neupřímné bratry sloužící atd.
atd., ano i jiné ještě arciotce Starého
Zákona mohli bychom uváděti po celý
ještě rok a' více, avšak dostaěí zajisté
letošní články v počtu 12 měsíčních
rozjímání k potvrzení výroku sv. Řehoře

Velikého,že' sv. Benedikt

duchem

všech slavných arcíotců byl na
plněn.
I doufáme v Boha, že čtení a
rozjímání to aspoň poněkud nás blíže
seznámilo se sv. Otcem Benediktem, nás
utvrdilo v důvěře k tomuto ochranci
nebeskému V našem bratrstva, tak že
se přičiníme, co možná- nejsvědomitěji

vykonávati pobožnosti a modlitby v bra
trstvu tom předevzaté, co nejdokonaleji
též plniti všecky ostatni své povinnosti
křesťanské, bychom netoliko zde na zemi
po celý život svůj účastní se stali ochrany
a přímluvy sv. Otce Benedikta, nýbrž
zvláště po smrti účastenství měli na

věčnéslávějeho i všech slavných
areioteů svatých avěčnčoslavených
v království nebeském.
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Svati & světice Boží ze řádu sv. Benedikta.
“53'
%

Sv. Otilie, abatyše.

Elsasku' ze knížecího rodu narodila

ŠŠŠ se sv. panna Otilie. Co však jí to
prospělo, že z vysokého vzešla rodu,
když “na svět přišla nevidoma a slepá?
Otec Attikus, kníže elsaské, uslyšev, že
se mu narodila dceruška slepá, velice
se nad tim zkormoutil, zároveň se ale
tak rozhořčil, že ve své zlosti rozkázal
dcerušku zavražditi a odstraniti, an se
hanbil míti mrzáka vrodu svém. Něžně
však srdce mateřské nemohlo k tomu
nikterak svoliti. Tak' se stalo, že bylo
jedné služce naporučeno, aby děvčátko
tajně odnesla a soukromí vychovávala.
V ústraní tedy žilo děvčátko v tem—
nosti tělesné, ale i,duševné; dvakráte
tedy byla slepa; nebot nebyla ještě údem
sv. římsko-katolické církve.
Biskupem královského města byl
tenkráte Eberhard, jenž dříve byl řehol
níkem v benediktinském klášteře sv.
fšmerama v Řezně, muž čistýmy mravy
a svatosti vynikající. Tohoto vyzval Bůh
zvláštním vnuknutím, aby šel vyhledat
slepé ono děvčátko a aby je křestem
svatým obmyl; nebot prý Bohu milo jest
a stane prý se pak vůdkyní četných panen.
Zbožný biskup vyšed dlouho marně
hledal. Nalezenuv ji konečně začal ji
vyučovati základním pravdám svatého
náboženství. 0, s jakou vroucností
a horlivostí přijímala něžná dceruška ty
svaté náuky, a kterak si je vštěpovala
hluboce do srdce! Když byla dostatečně
vycvičena, udělen jí křest svatý. Než,
o div! sotva dotékla se posvátná voda
křestní hlavy její, ejhle, tu spadly šupiny
s očí jejích a od narození doposud by-i
vší slepá Otilie- najednou prohlédla.
Dověděvše se o tom knížecí rodičové
s velikou radostí přijali do domu dce
rušku svou.

, V srdci zbožné panny hluboká za
kotvila se vděčnost k Bohu. I snažila

se pohrdati rozkošemi světa, dychtiti po
blaženosti

nepomíjející,

pěstovati

přís—

nosti a umrtvování svého těla, panenskou
čistotu přísně a úzkostlivě zachovávati,
dvořenínům, příbuzným i rodičům ke
zbožnému, ctnostnému životu raditi. Na
otce svého tolik naléhala prosbami svými,
že, ačkoliv dceři své dlouho odporoval,
konečně vytrvalostí dceřinou byv pře—
koná-n na starém hradě v městě Brodnici
dal vystavěti panenský klášter, do něhož
uvedeny jeptišky řádu sv. Otce Bene
dikta. Do jejich sboru přijata též Otilie.
Tuto kromobyčejné podávala příklady
zbožnosti a přísnoty klášterní. Dnem
i nocí trvávajíc na modlitbách a hojné
prolévajie slzy snažila se usmiřovati
spravedlnost Božskou.
Žíněným pasem trýznila něžné své
tělo, jež častěji též bičíky mrskávala;
tuhé zachovávala posty toliko soustem
chleba, trochou zeleniny se spokojujíc.
Práce sebe nižší a opovrženčjší s nej—
větší konala radostí a pokorou obdivu—
hodnou. Vynikajíc takto všelikerými
ctnostmi vším právem zasloužila státi se
představenou a učitelkou celého panen
ského sboru. Ctnost jest dobrým lákadlem;
nebot ctnostný, bohabojný život Otiliin
přilákal přes tři sta panen, jež pod jejím
řízením a za jejím příkladem pod řeholou
sv. Otce Benedikta bohumilný vedly život.

Zvláštní dar byl ji od Boha'dán,
dar slz, jimiž prý při modlitbách svých
kámen vyhlodala; ba i očisteové plameny
byla s to slzamy svými zmírniti i sha
siti. Scznavši totiž, že otec její, jenž
právě byl zemřel, do očistce se dostal,
tolik se za něho modlila, kvílela a pla
kala, až jí bylo dáno poznati, že otce
do říše blaženosti přijat jest.
Veliká byla její láska k ,nuzným
a chudým, tak že nikoho od sebe ne
propustila bez úlevy a útěchy. Mimo to
26*
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založila nedaleko svého kláštera ne
mocnici, v níž choré i neduživé sama
se svými jeptiškami ošetřovala.

Když pak blížila se hodina jejího
z tohoto světa odchodu, napomenuvši

jeptišky ku vytrvalé horlivosti a vroucně
k Bohu lásce a přijavši tělo Páně blaze
usnula v Panu podlé jedněch léta 720,
podle jiných léta 780. Ostatky její po

Ačkoliv pokračovala věkem, nikdy
však neupouštěla od obvyklých proti
sobě přísnosti. Ložem jejím byla medvědí chovány na hoře sv. Otilie nedaleko
kůže, kámen poduškou, přikrývkou pak Brodnice či Štrasburku, kam četní “ctitelé
vlastní tělo. Takto dožila'se vysokého stáří ; z blízka i daleka putují ku patronce
vezdy až do poslední chvíle svým spolu zvláště v chorobách očních. Církev sv.
sestrám dobrýmýpředcházejíc příkladem. slaví její památku 13. prosince.

náš.
Otče náš.
Dobře útlá srdce znají,
v. slově „otče“ co se tají
utěšené blahosti;
a hle! i tam k Tvůrci světa
z duše křídlem lasky vzléta:

„Otče náš na výsostil“

J_enžjsi na nebesích.
Nepoutej svou mysl k zemi,
občanem jsa dvojí říše,
nebe hledej skutky všemi,
srdcem vzlétej v jeho výše,
vyznavaje v žalu, v plesích

Otce, jenž jest na nebesích.
Posvět se jméno tvé.

Jméno Boží u pokoře
vyznavej, se jemu keře.;

by tvůj činaisnahayřela
jeho slávu za cíl měla;
každý krok at srdce zve:

„Posvětiž se jméno tvé.“
_ Přijď království tvé.
Ty's dědic nebe, — v časné "pouti
ten slávy trůn „maš dostihnouti;
nuž, pro'siž, hříchu neotroče:

Chléb náš vezdejší dej nám dnes._
Bez tvé mocné lasky, Pane,
co je svět a co je lid?_
Kdy tvé oko rozhněvané
kyne, hyne štěstí, klid;
krá-l sam„apí do nebes:

„Chlébl—Žvezdejší dej nám dnes.“

Odpust nam naše viny.
Nuž, rci, druhu, ve svém pýchu,
zdali's číst a beze'__hříchu?

Ach, Bůh zna tvé hříšné činy,
proto pokoř sebe cele,
smiř se s bratrem a pros vřele:

„Odpust, Otče,naše viny.“
_Neuvoď nas v pokušení.
Třeba boje, aby naše síly
k novým zápasům se utužily;
pokušení třeba, v něm se jeví
stál-ost muže, síla útlé děvy:
Jen ty, Otče, v slabém okamžení

sil a neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás zlého.
Co z tvé přijde ruky,
Otče! nejsou muky;
i ty strasti, tíže
k tobě vábí blíže;

„Přijď království tvé, věčnýOtčel“ jen hřích, jenž nám v duši
podobu tvou ruší,
Buď vůlle;tvá..
Ach, Otče, prosím, — a neskýtaš tčchy,
a úpim opět, — a neslyšíš vzdechy;
přec volá srdce strastmi rozelkané:

„Nužvždyavevšem buď vůle tvá-,Pane !“

nebe b'éře tvoje,
ten nejvyšší zlo je: —
Otče, zvláště všeho

toho zbav nás zlého.
Karel Matějka.

Nábožná křl
“'žácká výprava.
Zdrávas, naděje naše.'

Zázračnou medalii nositi
na prsou, líbatiji, pomodliti

školách i v každé rodině, aby nalézala
se na prsou všech služebniků a dítek
se každý den v poledne tuto Marie Panny.
modlitbu:
3. Aby se snažili zařizovati střediště,
odkuďž by tyto medalie se rozšiřovaly.
„O Maria, bez hříchu počatá,
4. Aby každý dcn'o polednách až
oroduj za nás — utíkající se k Tobě!“
(Pius IX., 100 dní odpustků.)
do 8. prosince pomodlili se modlitbu:
Na počest slavné výroční pamatky „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za
_nás, utíkající se k Tobě“
příštího 8. prosince.
Tatéž modlitba v tetéž hodině ze
Za dosažení milosti, aby ne
poškvrněná „Panna co nejdříve všech úst, ze všech srdcí katolických
dala světu znáti účinky své pronešená , jsouc takřka jediným jen
hlasem, povznese se mocně k nebesům.
mocné přimluvy.
5. Horlivějším ctitelům Rodičky
I.
Jeho Svatost, Lev XIII. pravil při Boží, kteří by chtěli k tomuto holdování
slavném slyšení k vyslancům katolické připojiti i daň modlitby, odporučujeme
pobožnost označenou jmenem: „Koruna
mládeže Vlašské tato slova:
„Vítáme s upřímnou radostí my nepoškvrnčného Početí“ Pobožnost ta
šlenku, kterou vám vaše dětinská láska jest velmi prospěšná, a záleží v tom,
k mocné Matce Boží'vnukla, a žehnáme že ono nábožné vzdechnutí: „O Maria,
záměru, slaviti tohoto roku s větší slávou bez hříchu počatá, oroduj za nás, utíkající
než obyčejně prvé jubileum prohlášení se k Tobě“, tři a šedesátkráte se opakuje
jejího nepoškvrněného Početí za článek na památku těch tři a šedesáti let, která
Maria Panna na zemi ztrávila.
víry.“
.
K tomu sloužiti může také obyčejný
Za odpověď na toto vyzvání zástupce _
růženec.
Ježíše Krista, a abychom si pojistili
vždy větší ochranu Té, která vším
právem se nazývá nadějí naší, navrhujeme Záruky, kterých nžm poskytuje
tato drahocenná pobožnost.
kněžím, řeholníkům a všem věrným
%. 1.
služebníkům Marie Panny:
Jest známo , že zázračná medalie
1. Abyzsi na krk zavěsili, čivůbec
u sebe nosili zázračnou medalii nepo pochází od Rodičky Boží samé. V tom
škvrněného Početí, jestli že jí dosud ohledu nelze míti pochybnosti.
Následující událost vypravuje zbožný
nemají.
2. Aby všemožně se snažili roz duchovní vůdce pokorné dcery. sv. Vin
šířiti tuto medalii po- všech farních cence Paulánského, kteráž první chovala
osadách, v'městeeh i pO. vesnicích, ve tento poklad.
'
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Ku konci roku 1830 viděla sestra
Kateřina, novicka jedné kongregace

doby tato vzácná pobožnoSt zázračně
se šířila. Medalie ta brzy všude se roz—
šířila. Ona stala se nástrojem přepo

v Paříži , zasvěcené službě chudiny,
trvajíc na modlitbách, jako na obrazu, divných na víru se obrácení a zázračných
Marii Pannu tak, jak- obyčejně se vy uzdravení. Hlas věřících označil ji
obrazuje pod názvem „Nepoškvrněného , jmenem medalie uzdravující, čili medalie
Početí“ Byla oděna rouchem bílým, zázračné. I podržela pak jmeno druhé,
pláštem modrojasným a závojem zlato— kteréž . také ustavičnými zázraky po
skvoucím. ' Z rukou její vycházely na celé „půlstoletí úplně ospravedlnila.
způsob snopků paprsky se zářícím leskem,
Následující přípis p. L. Veuillot-a
a 'ona pak slyšela tato slova: „Tyto praví o této zázračné medalií:
paprsky jsou obrazem milostí, které
Není zde ve Francii ani jediné
Maria obdržuje pro lidi, a není země, nábožné dámy, ani trochu zbožného
na kterouž by více plynuly než na“ laika, a_nikněze, ani biskupa, který by
Francii.“ Toto vzývání: „O Maria, bez nerozdal, ne několik set, ale několik
hříchu počatá, oroduj za nás, utíkající tisíc mcdalií nepoškvrněné Panny. Když
se k r1“0bě“, bylo napsáno na tomto
obrazu.

Když sestra Kateřina nějaký čas'
obraz ten pozorovala, obrátil se, a na,
druhé straně viděla písmenu M, z nížto
vystupoval kříž, a pod tím byla svatá
Srdce Ježíše a Marie Panny. Napotom
pravil k ní opět onen hlas: „Nechť razí
se medalie dle tohoto vzoru, a osoby,
které ji obdařenou odpustky budou
nositi a nábožně tu malou modlitbu
modliti se budou, požívati budou zvláštní
ochrany Rodičky Boží.“
Tedy zázračná medalie—, jak se
ukázala sestře Kateřině, má na druhé
straně dvě svatá srdce, Ježíše a Marie

Panny; první jest trním korunováno
a druhé kopím probodeno. Tot jsou
obrazy, které každy pochopí. Srdce
Ježíše nás. zachrání, avšak zkrze ne
poškvrněné Srdce Marie Panny při
stupovati musíme k Srdci Ježíše.
%. 2.

Když roku 1836 opat Desgenettes,

spatří stařeček vnoučky své, pohledne
jim nejprve na krk. A oni mu již
ukazují zázračnou tu medalii, a odří
kávají m.,vyrytou na ní modlitbu. I jest
to první modlitba, kterou katolické dítky
naučí se žvatlati. A jako u dítek, právě
tak nalezneš medalii tu u dospělých.
Já ji viděl na prsou maršálka Bugeauda,
a znamení to bylo cos jiného, než
zbožnou upomínkou na jeho manželku
a dceru. Viděl jsem ji v krvácejících
rukou a na ústech umírajícího vojína,
vzdáleného od své rodiny a od své,
otčiny. Medalie ta byla jeho poslední
upomínkou na Boha, na jeho rodinu,
ona byla jeho poslední útěchou, poslední
naději v životě, poslední myšlenkou
obrácenou k nebesům — v posledním
okamžení.

Z toho již, co jsme pravili, nabýti
lze dostatečného přesvědčení, že zázračná
medalie božského jest původu, a že ji
máme všiekni přijímati z rukou Marie

Panny jako nějaký drahý skvost, jako
mocný štít, který nám zaručuje svou

.tento vznešený a statečný rytíř Boho— mocnou ochranu.
rodičce Vítězné (de Notre - Dame - des-Vic
%. 3.
toires) polní plán pro svou velikou'
armádu učinil, dal svým vojínům za
A toto přesvědčení a s ním i důvěra
oznak tu malou medalii, a za heslo ono naše ještě více se utvrdí, uvážíme-li
vzývání, kteréž tam vyryto bylo. Od té souvislost mezi zjevením se vznešené
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1. Aby mezi věřícími vůči při
Panny podávající nám zázračnou medalii
a jejím se zjevením v jeskyni Lourdes pravě na tuto slavnost ustavičně společné
ské. Zde i tam poznáváme slavnou modlitby se konaly k nepoškvrněné
nebes Královnu, nepoškvrněnou Pannu, Panně za obrácení hříšníků, za pokoj
která se zjevuje na zemi, a nás zve, světa, za povýšení sv. Církve, a za
abychom ji etili zvláštní úctou pod tímto oehránění Jeho Svatosti Lva XIII.
2. Býti ku pomoci duchovním pa
tak slavným pro Ni jmenem.
V roku 1858. pravila Ona: „Já jsem stýřům, aby mohli s větší slávou konati
nepoškvrněné početíl“ V roku 1838. slavnost pristiho 8. prosince.
3. Provolati sbírku na halíř Svato
vyzývala nás, abychom Ji pozdravovali
slovy: „O Maria, bez hříchu počatá, Petrský, která by se na týž slavný den
oroduj za nás, utíkající se k Tobě!“ sv. Otci odevzdala.
4. Podporovatí národní poutě do
A může-li se říci, že zjevení se přesvaté
Panny v-jeskyni Lourdes-ské událo se, "Říma k čelným chrámům Marie Panny.
5. Docíliti sjednocení mezi řediteli
aby bylo ozvěnou slavného prohlášení
Jejího nepoškvrněného Početí, tož pak katolických časopisů, aby všemožně pří
může se v pravdě za to míti, že zjevení spívali k zvýšení té slavnosti.
se Její roku 1830, oznámení zázračné
medalie s nápisem na ní, učinivši tuto Nová opět událost na důkaz zá
vzácnou pobožnost u lidu oblíbenou, při zračného působení malé medalie,
'pravila cestu k rozhodnutí církevnímu. kterou odporučujeme. Obdrželi
A vidíme-li v Lourdesu prýštiti se onen
jsme tento dopis:
drahocený pramen, jehožto voda všudy
Můj
ctihodný Otče !
zázraky činí, tož může zázračná medalie,
jež na tisíce po celém světě rozšířena
V okamžení, kde Vy veškerou svou
jest a všudy tak zázračně působí, po horlivost obracíte na rozšíření pobožnosti
važovati se zároveň s ním za jediný k medalii nepoškvrněného Početí, do—
volte mi, bych směl Vám sděliti událost,
nevyčerpatelný pramen milostí.
V té míře, V\které zázračná medalie jíž jsem byl sám šťastným svědkem,
rozšíří se v rodinách, a v které křesťané a která potvrzuje skutečně zázračné
vždy u větším počtu nositi ji budou na působeni této medalie'. Člověk již letitý
prsou svých, jeviti se bude také všudy a nezhojitelným neduhem poražený blížil
zvláštní působení Boží. Neboť víme, že se již konci svému. Ze šetrnosti zamlčím
Maria, která nám tento nebeský pro jmeno jeho, podotýkaje toliko, že byl
.středek dala, má všecku moc zadržeti z rodu velmi vznešeného, a že postaven
metly, které zničiti mají bezbožnou žeň, byl v úřadě velmi vysokém. V znaku
má všecku moc proti duchům temnosti svém nosil korunu královskou. Ve svém
mládí byl člověk ten u prvního sv. při
a jejich jednatelům na zemi.
Zkusme to, nosme medalii Nepo jímání, a to bylo vše. Od té dlouhé
škvrněné Panny, a modleme se modlitbu, doby nepa atoval na Boha; náruživosti,
radovánky a láznovství naplňovaly a pe—
kterou si Ona na ní vyryla.
hltily život jeho. Byl vysokým hodno
&. 4.
stářem v lóži svobodných zedníků,
Za příčinou slavného jubilea pro a jakožto takový často se dokládal, že
hlášení nepoškvrněného Početí příštího nepřipustí žádného kněze k lůžku svému
8. prosince navrhuje spolek katolické smrtelnému, a nikdo nesměl se osměliti
mládeže v Italii:
mluviti před ním o sv. zpovědi.
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Jeho manželka a jedna z dcer jeho,
obě konvertitky a horlivé katoličky,
byly velmi sklíčeny pro nebezpečenství
duše jeho, a často daly mi na jevo bázeň
svou. Jednoho dne byly ještě více dojaty
a zkormouceny, nebot osudný den se
blížil. I řekl jsem jim: Hle, zde mate
medalii nepoškvrněného Početí; vezmete
ji a zavěste ji na krk svému nemocnému,
a ja vás ujištují, že se obrátí. Jak, Otče
můj, pravila matka, pro své protestantské
vychování nezvyklá, na takové zevnější
proStředky, vy myslíte, žeby tatomedalie
takovou věc dokázala? ——Já vás o tom

kterouž vždy zavěšenou měl na krku,
řka: Tu mi moje paní dala.. Zda-li vy
také ji nosíte?
_
Brzo na to směli mu mluviti o knězi
& ozpovědi. Navrhli mu, aby si sám
některého kněze vyvolil. Ale on pravil
ku své manželce: Přiveď mi sem toho
svého, kterýž ti tu medalii daroval. —
Přišel jsem. Hned jsem byl přijat,
a nalezl jsem hříšníka tak připraveného,
že jsem mohl hned zpověď jeho slyšeti
a podati mu svaté viatikum (sv. při
jímá-ní.)

Byl živ ještě dva dní, a všem sdílel

ujištuji. — Vy opravdu

tomu Věříte? ——_svou radost, že vyplnil svou povinnost,

Já tomu věřím! Tedy
jak _pravíte. A vskutku
Nemocný přijal tu
ku své paní. Než hle,

dobře, učiním,
tak učinila.
medalii z lásky
následující noci

nemohl on „ani oka zahmouřiti. Přišlo

jitro. Co jsi mi to zavěsila na krk,
pravil, nemohl jsem ani minutu spati,
pořádjsem musil myslitijen na tu medalii.
I byla to nyní krásna příležitost,
promluviti k němu o Marii Panně, upa
matovati jej nato, jak se jí byl zasvětil
při svém prvním sv. přijímání, a přivésti
jej k tomu, aby se pomodlil: Zdrávas
Maria.!

A od tohoto jitra směly se konati
modlitby u lůžka jeho, jak si toho žádala
zbožna—jeho manželka, a on sám na
modlitbách těch bral účastenství. Těm,

kteří přišli jej navštíviti, ukazoval beze
všeho lidského ohledu onu medalii,

:

,.

,t,

že s Bohem se smířil, a modlil se horlivě.

Smrt jeho byla sladká a doufám,
že duše jeho nalezla milosrdenství před
soudnou stolicí Boží.
_
A z š.,-Znájeho paní , překvapena

jsouc jeho' tak"neočekávaným obrácením
se, pravila ke mně: 0 nyní již chovám
úplnou důvěru k té zázračné medalii.
A hned prosila mne ještě o jednu pro
svou druhou dceru (provdanou), která.
jest protestantkou. Ona ji přijme, pravila,
a ona se také obrati.
A co mne se týče, Můj ctihodný
Otče, ja jsem již dlouholetou zkušeností
přesvědčen, že všickni hříšníci, kteří se
podvolí tuto medalii nositi, hned brzy
aneb později zcela jistě k Bohu se obrátí.
Le .Direeteur de l'Association et de la Cor
respondance, V. Dravon, S. J.
Permís d'imprimer:
L.—--Eng. Gilbert, vicaire-general.

Tělo sv. Františka Xaverského.
ýehodoindické město Goa slavilo od 3. prosince r. 1878. do 6. ledna r. 1879.

cítí velkou slavnost; ostatky sv. Františka Xaverského vyložily se veřejně úctě. —

*“ Nepojednáme o cestach, pracích, ctnostech a zázrací'eh světeových; připomeneme
jen historické zpravy tyto: *)
Po smrti sv. Františka Xaverského 2. prosince 1552., na ostrově Sancian
vl čínských vodách tělo jeho bylo vloženo v rakev do nehašeného vápna, aby
*) Misionářské působení sv. Františka Xaverského líčeno jest ve způsobu povídky V.„Zilll).

bibliotéce“ v díle „Kr álevična

a otrokyně,“

tvo

jež čtenarum odporučujeme.

fi.
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uruhové jeho mrtvolu spíše zetlelou mohli sebou vzíti, vratíce se do Malakky.
Ale když rakev 17. února r. 1553. otevřeli, po více než dvou měsících, shledali
tělo neporušeným a to tak, že, když maso nařízli, hojně čerstvé krve vyteklo.
Podobně tekla krev z těla, když 23. března téhož roku chtějíce je v malackém
chrámu Matky Boží v úzkém sklepení pochovati, mu poněkud ublížili. Když pak
v srpnu téhož roku tělo z vlhkého jeho hrobiska vyzdvihli, nalezli je ještě tak
neporušeným jako dříve; vydávalo příjemnou vůni, a jen tvář byla pošramocena
kamenem, jenž na ni padl. Na to přenesli tělo do Goc, kdež je pochovali nejprve
15. března r. 1554. v kostele sv. Pavla, z_něhož za naších dob jen přední strana
zbyla, potom r. 1560. napřed v kapli sv. Tomáše, na to v koleji sv. Pavla, posléze
v profesním domě Dobrého Ježíše.
Třetího listopadu r. 1614. na rozkaz papeže Pavla V. uřízli mrtvole
pravici, nebot papež chtěl rámě zakladatele východní církve míti v Římě; tehdy
zase krev tekla. Ramě to dostalo se Portugalskem do Říma, kdež v chrámě
Ježíšově (al Gesu) se chová.. Mrtvola světcova, jež od té doby schla, konečně
jest přenesena r. 1655. do chrámu Dobrého Ježíše (Bou Jesus) a dvakráte veřejné
úctě jest vystavena: od 9. do 12. února 1782. a od 3. prosince 1859. do 8. ledna 1860.
Nelze na tom místě vykládati o četných gnimořadných příhodách, jež se pokaždé
sběhly; zevrubně jsou zkušeny, a pokud skutky Božími zjevně se prokázaly, od
duchovní vrchnosti za zazraky jsou prohlášeny.
Msgr. Leo Maurin, apošt. vikář v Bombaji, jenž s jinými dvěma biskupy
a s arcibiskupem z Gee tělo světcovo z hrobky k oltáři nesl a v rakvi, jejíž
víko byli sdělali, všemu lidu ukazoval a sám také dobře pozorovati mohl, píše:
„Když nával lidu, jenž k samé rakvi přicházel, sv. tělo líbal a věčný zazrak Boží
uvažoval, k večeru minul, šli jsme, abychom i my s větším klidem, než rano při
slavnosti možna bylo, svatému svou úctu vzdali, sebe a všecky péči své podřízené
mu poručili a také bedlivěji sv. tělo ohledali. Vše se stvrzovalo, co dějepiscové
o ranách sv. těla poznamenali. Mohl jsem pravou nohu zdvihati a odevšad pro
hlížeti; podobně ruku a hlavu. Prava noha je úplně neporušena; patu, šlapku,
palce, nehty, svaly—a svazy, vše jsme viděli, jen že to bylo trochu stvrdlé a
scvrklé a nahnědlé. Leva noha byla porušena: druhý palec jsme ještě viděli,
třech menších již nikoliv; též kůže na patě semtam se odloupla, posud však pevně
visí. Prava líce a konec nosu zdají se býti pošramoceny; ale oči se úplně zachovaly
aniž zapadly; též břicho se nespadlo, jak lékař mrtvolu prohlížející ujišťoval. Na
levici dobře viděti, jako na pravé noze, pod koží svazy a prsty, nehty se dobře
zachovaly. Ani zmínky, že by tělo prachnivělo.
'
Uvážíme-li, že nikdy tělo světcovo nebylo balsamováno, ano“ nehašeným
vapnem, aby dříve shnilo, pokryto, pak že leželo ve vlhkém sklepení a že ani
vnitřnosti nebyly vydělany, jež posud možna poznati, jak úřední zprava lékařská
pravi; uvážíme-li dále, kdyby. příroda zakony své na mrtvole této tak byla pro
váděla jako na každé jiné mrtvole, že by tělo světcovo nelQ'lo mohlo tak nepo—
rušeným zůstati — kdo řekne, že to není zázrak, jejž jen Božská mec učinila,
jež jedina přírodní zákony neplatnými činí a z vyšších zaměrův účinky jejich,
stavuje? Úmyslem _Božímvšak při zázraku tom není než oslava svatosti sluhy
Svého Františka Xaverského, jež stvrzuje pravdivost jeho kázan'í. Bůh nemůže
bludné víry zázraky stvrzovati; proto víra, jíž sv. František" učil, je Božská víra,
jedina, kterou kdy Bůh zázraky oslavil.“
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Vecer pred Narozemm Pane.
„"u Betlému kráčí muž
ŠŠŠA s ním kráčí panna smtá,
52 A1 to Josef s Marií

-\

A s ní sv'ěta naděj zlatá.

Smutni Betlém zehodili,
Zel, tam pro ně není místa,
A hle! t'u stáj studená
Utulek jim teplý chystá.
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Hovádek dvé dýchá tam

Do jesliček převesele,
O tu sobě odpočne
» Chudičká matt Spasitele.

A již ve stáj vešel muž
A s ním vešla panna svatá.,
Ai to Josef s Marií,
Svatvočer náš —- naděj zlatá.

0 štědrém dnu.
věst přeblažená, jižto anděl hlásal pastýřům: „Íůjhle zvěstuji vám radost
..?. velikou, dnes narodil se vám Spasitel v městě Davidově, jenž jest Kristus
' Pán“ — a chvalozpěv andělský: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj
lidem dobré vůle“, — tot onen pramen nepřeberný, z něhožto o vánocích každá
duše zbožná přehojných čerpá, radost-í zi slasti. Díkem vroucím musíme děkovati
Bohu ze. převelikou onu radost a milosti nepřeberné, jichžto nocí svatou & pří

*;
chodem novor'
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ho Ježíška každoročně se nám dostává. Nuže, "lze-li pak tato 

radost a těchu „Wim
gadpozemskou osvědčiti lépe, a poděkovati zároveň za milosti
přehojné, jakýchž dostalo 'se nám narozením Páně, leč když i my milosrdenství
'účinné a lásku právě bratrskou osvědčujeme trpícím spolubratiím? A komu třeba
více pomoci účinné, n-cli chudým, nešťastným a opuštěným dítkám pohanským?
Kéžby t'oto následující vypravování probudilo v útrobách zbožných křesťanův
lásku a nadšenost a obětavost pro božské i'imysly svatého dětství Ježíšova, zvláště
u těch maličkých dětiček našich, by štědrovečerní dárky _<s'vémilerády sdíleti
volily s ubohými dítkami pohanskými, a spolek dětství Ježíšova nejenom dárky
hojnými, nýbrž i modlitbou horoucnou všemožně, podporovaly.

Chudé dítky.
Bylot o štědrém večeru roku 1846. V ulicech prostranných velkého
a lidnatého města Vratislavy víc a více bylo pusto a prázdno. Všickni skoro
obyvatelé, velcí a malí hověli si u kamen, t_ěšícese na radostný štědrý večer
a dary k tomuto dni uchystané. Pí'ečetná okna nádherných domův vždy ve větší
zářila jasnotě, nebot odrážely se' v nich- tisíce světel umístěných na stromku
vánočním, čímž noc tmavá v záil stkvěla se převelebné. Bylat to noc tichounká,
jenom tu a tam bylo slyšeti jásot dětský nad dárky štědrovečerními, jichžto se
jim právě hojně dostávalo. Andělové vznášeli se na perutěeh městem blaženým,
by zbožným rodinám hojného uděliti mohli požehnání. Jinak ale bylo všude ticho
a bezhlučno. Z blankytu nebeského jenom zářily nepočetné hvězdy, nenepodobné
očím andělův nebeských, kteřížto blaženě k_ zemi pozírali. Pojednou se však
zdálo jako by byly hvězdy jasnotu poněkud potratily, jakoby smutně a zamúceně
k zemi pozíraly, ano jakoby- li sem tam nějaká slzička _rmutua bolu nevýslovného
z těch hvězdiček k zemi blažené byla skanula.
A proč pak ty hvězdy pí'ejasné potratily na svém bleskotu? Pati—tež
jenom! — Tukráčí chudé dítko pustými a prázdnými ulicemi samotné jako prst.
()not jde tak tiše, rmutně a žalostnč po dlažbě tvrdé a jenom někdy nahlédne
do oken jasně osvětlených. Tvářičky jsou krutou zimou celé pročervenalé, a vlát-.em
heboučkým pohrává si studený vítr. Nemát dítko ubohé ani čepky na hlavě.
Chvílemi dýchá chuďátko v studené ručky a tí'e tvářičky zimou zkřehlé, nebot
krutá panuje dnes zima-. Tenoučké šatičky tak těsně přiléhaly k tělu, jakoby
milosrdenstvím hnuty dítko před zimou krutou chtěly uchrániti. Ale jakž mohly
šatičky teničké ochrániti před zimou krutou! Dítko kračelo vždy dále, anižby
chuderka vědělo “kam vlastně jde. Jemut nebožátku neuchystal otec stromku
vánočního, jemut matička dobrá a laskavá neuštědřila dárkův štědrovečerních,
bylot dítko sirotkem a muselo u lidí prací a posilkami rozličnými chlebíčka
potřebného si opati-ití. Také dnes o štčdrém večeru konalo dítko ubohé poslední
_obsílku, by daleko kdes za městem nějakou záležitost vyřídílo. A protože dítko
vědělo, že jest ubohá sirota, že mnohé dítky dnes z hojných se radují a. veselí
dárkův, a plotože osamotnělé a opuštěné kráčelo osvět nými ulicemi, proto bylo
chuďátko zarmoucené, a po tváíích slzičky jako perličky kanuly na tvrdou
a nelítostnou dlažbu. Tamhle z toho domu jasně _ozářeného.bylo slyšeti jásothlasův
'radostných,—onde zase rodiče zároveň s dítkami klečeli u jesliček osvětlených,
modlíce se zbožně růženec. O jak rmutně pozíralo dítko na tyto výjevy radostné,
rádo by i ono radovalo se s dítkami blaženými, avšak" dalekou ještě má cestu
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před sebou. Vítr stával se prudší a studenější, dítko ubohé krčilo a choulilo' se
co možno ku zděm, leč už ručky i nožky začínaly zimou křehnouti.
Tu právě došlo ku katolickému chrámu Páně. Jak často chodívalo dítko
sem's matiěkou pokud ještě byla na živu, a jak vroucně a nábožně se tam spolu
modlívali. Leč ti lidé,;Íu nichžto nyní ubohý sirotek byl ve službě, nedali mu
chodit do chrámu Páně. Nemělit sami žádného náboženství, nemělitďr srdci živé
víry a zbožnostil'opravdové. A když takto dítko stálo přede dveřmi chrámovými,'
vzpomínajíc na Krista Ježíše, ukrytého ve svátosti oltářní, a nyní rozvažovalo,
žet už nikoho nemá zde na zemi, kromě toho laskavého Otce nebeského: tu pokleklo
na studené stupně chrámové, jakoby klečelo v Betlémě u jesliěek Ježíšových,
a klanělo se novorozenému Spasitcli.
„O milý můj a dobrý Ježíškuí', tak chuďátko vzdychalo, naklonivši hlavu
do rukou zimou zkřehlých, „pomoz mně opuštěnému, a pojmi mne tam, kde
matička má milá a tatíček dobrý se nalezají! Vzdyt jest mi tak teskno u Sidce,
a nemám nikoho zde mezi lidmi, kdo by se mne ujal. Ty jsi o Ježíšku už mnoho
ditck pojal k sobě do nebe, o nezapomínej také na mne!“
V tom co dítko na tvrdých stupněch chrámových klečelo a modlitbu
horoucnou k nebesům vysílalo, zavolal na ně hlasem milovábným anděl strážný:
„Nechte maličkých přijít ke mně, a nebraňte jim, neboť jejich jest království
nebeské!“ A sotva že dítko slova tato potěšná řidechlo, tu už také jako srnka
radostně poskočilo, ba ihned do nebe mohlo se OZŠ'ebra'ti.Ale kdo ukáže mu do
nebe cestu? Má snad jít po silnici? Ach nemá baroušekíubohýš', nikoho, kdo by
mu cestu ukázal, kdo by do nebe zavedl. Na chvílečku neví co počíti, tu pojednou
pozírá k nebesům. Konečně dává se směrem ku bráně a tudy kvapí z města ven.
Tam leží na hřbitově pochovaná_matička milá! Stěží jenom prodírá 'se
robenek plotem ohraženým, by mohl na hrobečku matičky milé si poplakati.
„Matičko“, volá dítko hláskem plačtivým, „já jdu za tebou, bys mne vzala do
nebe. Ach pověz mně matičko povězaspoň, kady bych se k tobě do nebe dostal?“
Avšak híobové ticho panuje na hřbitově, a loveček, na němž sirota ubohá klečí,
se nechce otevííti. „Matičko! matičko!“,- volá dítko na novo v pláči, „smiluj se
aspoň ty nade mnou, vždyt víš, že už nikoho zde na zemi nemám, a že jsem
ubohé a samotné jako prst. Popros přece Pána Boha, by mne vzal k tobě-. Ty pak
Matičko Boží Maria panno, pros za mne u „svého milého Ježíška!“.
Leč místo odpovědi slyší dítě pojednou pronikavý hlas parostroje z poblízké
stanice, čímž srdéčko ubohé. a ztrápené strachem a bázní' se mu zachvělo. Rychle
opouští hřbitov a kvapí na stanici. Tu pak přistupuje ku kase a prosebně zpíná
ručky malé k úředníkovi s prosbou: „Ach milý pane můj! prosím vezměte mne
také sebou na železnici, já bych s ní rádo jelo do nebe!“ „Hloupé roběí', utrhl
so úředník rozhorlený, a rychle a s kvapem zavřel okno .před dítkem ubohým.
Už se zvoní potřel! k odjezdu. Tu kvapí nanovo sirotek ubohý ku stroji a prosí
úpěnlivě konduktera, bý vzal je také sebou tam do nebe. Tento však dal se do
hlasitého smichu a dítko od sebe Odehnal. A když parostroj naposledy ještě
zahvízdal a vlak z nádraží uháněl tam, kde se dítěti zdálo, že nebe ohvězdě'né
k zemi“se sklání, tu plačtivě vzlykalo dítko, pohlížejíc za vlakem, kterýž v dálce
z očí mizel.
„Co tu hledáš ?“ osopil se na dítko hlídač. „Já bych rádo do nebe“, zněla
odpověď, „a oni mne sebou nechtějí vzíti.“ „Jdi broučku malý domů k rodičům,
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a popros, aby ti Ježíšek něco uštědřil.“
„Ach já už nemám rodiěův, a Ježíšek
jest tam daleko v nebi.“ Tak odpovídalo dítko a zarmoucené ubíralo se odtud.
\
Vyliladovělé, ospalé a unavené a napolo už zkřehlé schoulilo se ubožátko
do kouta jednoho očekávajic druhého vlaku, by tam zase přístupu se mohlo
dožebrati a doprositi. Sotva že však Čhvíli schoulené usedlo, tu přemoženo spánkem
usnulo tvrde, a ve snu zdálo se mu o nebi a o milém Ježíškovi,
zde pod širým
nebem noční dobou v kruté zimě prosincové. Spánkem však byl přivolán anděl
smrti, 2.. ten už také objímal ve svou náruč studenou ubohé dítko zkřehlé. Tu ale
blížil se zbožný jakýsi muž a uzřcl dítko. Hýbal dítětem, chtěje ho probuditi, leč
dítko spalo tvrdě a zimou celé bylo už zki'ehlé!
„Dobrý Bože! zdát se mně, že dítko ubohé jest anu-zlé.“ -— Tu přistoupili
i úředník a hlídač železničný vypravujice o dítěti, že po železnici chtělo jet do
nebe, že však ho odbyli. Rychle objednal pan onen vůz, a zabaliv dítě do houní,
usedl s ním zároveň do krytého vozu.
„Ku klášteru milosrdných bi'ati'ít', volal pán na kočího. Vůz uháněl rychle
ulicemi města Vratislavy k domu označenému. Pán zazvonil u kláštera, a vzav
dítě, nesl je co zvláštní nadělení štědrovečerní do kláštera milosrdných bratří.
Ihned uloženo dítko do měkkounké postele. Spalot spánek tuhý a tvrdý, nene—
podobný spánku smrti. Tí'cnyt údy dítka zkřehlé, avšak ni nejmenší známky
života nebylo lzc postřehnouti. Očka zůstávala uzavřena, jenom líce barvily se
živějším růměncem, což nasvědčovala, že snad přece ještě jiskra života v ditku
tlí. Naručest pi'ihotovena vlažná koupel, do nížto dítě dáno, a tam údy jeho zimou
zki'ehlé, mírně tí'eny. Po “nějaké chvíli otevřelo dítko očka, a udivenč pozíralo
kolkolem ve světnici četnými světly ozářené. Udivcně upíralo zrakův na kněze
i na bratry kolkolem je obklopující.
_
„Matičko má milái“ vyki'iklo dítko, vztahujíc ruce k nebesům, „já půjdu
za tebou, zaveď mne k Ježíškovi !“ Tento výkřik pronikl srdce všech okolostojicich,
a oči jejich mimovolně se zarosily. Z koupele dáno dítko opět na lože, kdež
s těží jenom něco/čaje bylo lze mu dáti k užívání, načež ihned zase usnulo.
Tepna vždy slaběji se ozývala; asi o půl noci prozřelo dítko nanovo a zvolalo:
„Matičko! Ježíšku! k vám jdu nyní do nebe!“ a po těch slovech vypustilo dušičku
čistou a nevinnou. Andělé pak sestoupili s nebe, a uchopivše duši dítka nevinného
vznášeli se k nebesům, kdež dítko po přestálém útrpení 'a bolu přemnohém
u Ježíška milého, u llíatičky jeho Marie panny, a u matičky a otec, kteřížto na
věčnost je předešli, slavilo slavný a radostný hod vánoční.
Nuže cožpak dítk—ymilené poňtuje srdéčko vaše při tomto vypravování?
Zdaliž nepocítilo srdce vaše útrpnosti's ubohým sirotkem, nepojevila se snadi
mnohému z vás slza útrpnosti v očkgtch? A snad i nejedno z vás si pomyslilo:
„O kéž bych byl mohl tomu ubohému sirotkovi pomoci, jak rád bych se s ním
rozdělil o tywlárky, kteréž Ježíšek o štědrém večeú mně uštědřil. Ját bych je
byl i ke kamnům zavedl, aby se tam ohřálo, byl' bych mu dal i něco ze svých
šatečkův, a jísti dal bych mu ze svého co by jenom chtělo, a při tom dival bych
se na ně, jak mu to chutná.“
Smýšlí-li některé z vás takto, působí tím Pánu Bohu nemalou radost.
Avšak Ježíšek malý postaral se už o toho sirotka vzav jej k sobě do nebe, kdež
stromy hojným květem a'chutným ěvoccm neustále jsou obsypaný. Tam si hrá už
dítko na klíně u milé matičky, s. ostatními andělíčky, tam už nepláče, netrpí hladin-V
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ani zimy, tam jest věčně šťastné a—blažené. O jak se radovalo, jak poskakovalo
radosti tehda, kdy anděl strážný zavedl je do nebe před trůn Ježíška milého.
Jak plesalo šťastné dítko, když Ježíšek sklonil se k němu ze svého trůnu, když
je objímal, když vykázal mu místo mezi ostatními andělíčky, a když dítko s otcem
a matkou v nebesích opětně se shledalo! Protož nemůžeme závidětí tomu sirotkovi,
nemusíme ho litovati. Vždyt naplnilo se mu jeho přání, nalezlo cestu do liebe
a slavilo hod Boží vánoční u Ježíška s Matičkou Boží Marií pannou a všemi
anděly a svatými.
'

Avšak milé dítky! já znam ještě mnohé jiné ubohé dítky, kteréž by velmi
rády do nebe se dostaly, kteréž by lady v nebesích také s Ježíškem se radovaly,
ale ony jsou tak ubohé, že nemají nikoho,_kdo by jim cestu do nebe ukazal, kdo
by je tam zavedl. Nemajít nikoho, kdo by jim bránu nebes otevřel, nemají
nižadného srdce, kteréž by je upřímně milovalo, onyt jsou mnohem nešťastnější
nežli dítko ono, o němžto právě nyni jsem vám vypravoval. Vy zajisté už znate
ty ubohé dítky, které ja minim _— jsóut to ubohé dítky pohanské. O jak jsou
nešťastné, jak“ jsou bídné tyto dětičky! Vždyť jejich pohanští rodičové nemají
k nim ani za špetku lásky a přitulnosti.
Narodí-li se pohanským rodičům dítko, tu býva nokaždé položeno k nohoum
otcovým na holou zemi. Shýbne- li se otec k němiš a vezme--li je do naruěí, tu
zůstane v domě u rodiěův, aby bylo vychováno. Nelíbí--li se však nemluvňátko
otcovi, nechá-li je na zemi ležeti, pak ho vezmou a vyhodí na ulici, kdežto buď
hladem umírá anebo od psův býva sežráno, anebo vynesou dítko do šírého pole,
anebo do tmavého lesa, anebo je hodí někdo do hluboké řeky, kdež utone, anebo
bývá v lese a na poli od divokých šelem na kusy _roztrhano. Nezřídka býva
takovéto dítko i prodane člověku, který" vede obchod s lidmi. Tento odchovavá
dítko více bitím nežli pokr,mem a sotva že poněkud povyroste, proda je za otroka.
Horlivý a neunavný P. Hornel, misionář ve střední Africe v jednom svém listu
takto o těch ubohých malých otrocích píše:
„O, komu přáno uzřiti tyto malé otroky na tržišti veřejném, tent nemůže
se slzí zdržeti. Tam sedí ubožatka schoulena na zemi více mrtvolám, nežli živým
lidem podobní. Umírajít takořka hladem a žízní, a přece nicméně bičem bývají
doháněni, neuposlechnou—li ihned na slovo. “Pokud hladem zmořená ústa mohou
otevříti, tu spínají ručky k nám, kdykoliv jdeme okolo, volajíce prosebné: „O vy
mužové bílí, mužové útrpní, kupte, o kupte nás, vždyt hladem a nouzi skelo už
umíráme.“ O, jak nám krvácí žalem Sidce, kdykoliv prosby jgich vyslyšeti ne
můžeme, nebot se nam velmi často penez nedostává.
Nu což nechtěl by z vas někdo milé dítky těmto ubohým čeivíěkům
pomoci? Nechtěly byste jim podati pomocné ruky a ukázati jim cestu do nebe?
Tot velmi snadno lze_uěiniti,„a kteiak, tažete se? Modlete se každodenně za tyto
ubohé dítky & ochotně přispívejte nějakým dárkem ku spolku svatého dětství
Ježíšova. Snadno pochopíte, že kdkaliv buď modlitbou anebo dárkem nějakým
přispíváte těmto dítkám, Ježíšek milostný tisíckrate vám vše hojněji nahradí.
O zajisté ten váš dárek, byt' i nepatrný, přiloží se k ostatním darkům a s nimi
zároveň na celý rok v nemalou vzroste hromádku.
mito dárky peněžitými vy
kupují misionáří tyto pohanské dítky, ahy mohly býti pokřestěny a po křestansku
vychovaný. Křtem svatým přiodívá. Duch svatý duši jejich svadebným rouchem
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posvěcující milosti Boží,. a „v tomto rouchu vítají je po smrti andělé u brány
nebeské, a uvádějí pak ku Kristu Ježíši.
V jediném roce 1877- bylo 400.000 dítek pohanských pokřestěno a asi
80.000 dítek vyehováno, a hle to vše z dárkův. svatého dětství Ježíšova. O jak
snadno můžete těmto dítkám ubohým pomahati a je k milému Ježíškovi uváděti!
A snad nechá Kristus Ježíš tuto službu bez odměny? Pravít zajisté sám: „Cožkoliv ,
jste učinili jednomu z nejmenších těchto ve jmenu mém, mně jste učinili.“ Abyste
však dítky milé rády se modlily za ubohé dítky pohanské, a rády tolikéž i dárky
svými přispívaly ku svatému dětství Pána Ježíše, uvádím vám tuto několik
krásných pi'íkladův, z nichžto snadno lze poznati, kterak malé dítky i zrostlí lidé
o štědrém dnu zvláště na ubohé dítky pamatovali a modlitbou a hojnými dárky
ve prospěch spolku svatého dětství Ježíšova na nastávající hod Boží vánoční
hodně se připravovali.
'
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. voslys, o synu, přlkazani Mistra

a nachyl ucho svého srdce a
přijmiž ochotně napomenutí la

skavéhoOteeasplnižjeskutkem.
(Úvod řehole sv, Bem)

28. ()hledem ctnosti, co nic ne

stojí, nes tojí z a nic. Tato myšlenka,
praví jeden spisovatel, zastraší člověka.
_Zpytujíce své svědomí, svůj život,

své obyčeje, cítíme někdy jakousi
radost, poznávajíce, že máme vícero
malých ctností, které jsou přijemny ——
' a především nás jiným příjemnými činí.
K. p.: Milujeme modlitbu v tuto hodinu,
na tomto místě, s timto pocitem a

říkáme:Jsem pobožným . . .jsme
pi'ívětivi,

zdvořilí, líbezni—k této

osobě;_ jsme trpělivi před

těmi,_

kterých "si vážíme, nebo jejichž

vážnost “bychomrádi si ziskali.
%
l

protoze v hloubi sve duse cítíme
V

.

v

I

'\

— jsme obětovni, něžni, velkodušni,
\ víme; — vystříháme se společnosti,

nevyslovnou slast dávajíee ase ' protože v nich. nevynikáme a
o b ě tu ji c e ; rádi všechno ' dobrovolně ' říkáme:Jsemvmyslishromažděn.
snášíme o d tě 0 h p rá v č o s o b, které
Ale vemte ty ctnosti, pro které jste
miluj e m e a říkáme: Jsem dobrý: ——i sami se sebou tak spokojeni a které
jsme mlčenlivi, protože n e“r a di mlu snad vás k tomu svádějí, že se nad
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druhé povyšujete, jednu po druhé; a hubení ——nebot- takova chyba ma tuhý
zkoumejtc, kolik obětí, namahání, bojů : život — nýbrž aspoň k přemožení, aby
kdosažení jich Vás stalo a z jakého ohledu nad vami nepanovala.
je konate? — běda! tu naleznete, že
Pak-li jste jednu zkrotili, zápastež
tato trpělivost, tato vlídnost, tato velko s- druhou. .Jcst to namahání celého živo
dušnost, ta pobožnost tak líbezná, není bytí a na chyby se může obzvláště
než nieka pýchou nafouknutá.
obecné přísloví obratiti: VKdyž z ní juž
Co nic nestojí, zavnic nestojí.
nic není, pak ještě jest. Sfastnýmbudu,
Ctnosti, praví de Maistre, které za praví sv. František Saleský, pak-li se
základ mají obět a hlavně v obětí se mi poštěstí malou čtvrt hodinku před
skládají, ctnosti, které největší zásluhu smrtí, zprostiti se mých poklesků.
mají, jsou ty, kterých se domaháme
29. Jedna jeptiška strádala na
s největším úsilím.
smrtelné posteli, řeholní její sestry byly
a:
a:
u ní plačíce a vidouce umírající tak po
*
kojnou, prosily ji: Sestro, než nás opustíte,
Nedívejte se tedy s takovým za poučte nás, jak to přijde, ž; umíráte
líbením na tuto krásnou kytku líbeznýeh , tak pokojně s úsměvem na rtech a plna
ctností, nýbrž“ představte si raději své důvěr y . Umíra'ící
odvětila: “*Ja
nevím
J
»
' ..
„i.-“w.
.
v! '
v
poklesky:
jistotně p(šlnu,.jen to mohu r1c1, ze
Chopte se těch, které se vam první jsem nikdy nejednala ouplně dle svého
namítnou: netrpělivosti, lenosti, náhledu, nýbrž dle mínění jiných; hle
nedostatku pořádku, žvastavosti, dala jsem vždy napřed poznati vůli
náklonnosti k posuzování k durdi jiných, abych se jí podříditi mohla,
vosti, a bojujte proti nim statečně a anižb' toho pozerovali _—a-pak nikdy
neunaveně.
- jsem ničehož neučilaf neradila, nepři
Potřeba nejméně měsíce, počítaje kazovala, čehož bych napřed sama byla
za den tří vítězství, zajisté ne k vy nekonala. “
_

0 misionářstviý
Svatý František Xaverský.
4, .,; svatého, neunavného apoštola celé
_ ' Indie, sv. Františka Xaverského.
Život jeho zřejmé vydava svědectví,
jak vše pravdive, což posud o misio
náříeh, jejich snahách, pracích a útrapách
bylo uvedeno, pročež budiž aspoň něco
ze života jeho udano. Pravím „aspoň
něco“, neb cela kniha nestačí pro ží.
votopis jeho.
.

Sv. František Xaverský byl kra
janem sv. Ignáce, rodákem španělským
a patřil mezi první údy založeného tehda
tovaryšstva Ježíšova. Portugalsko tehda
bylo v poddanosti rozsáhlé země indinské,

kteréž veliké “daně odváděti musely.
Indie byla tenkráte takřka cela pohanská;
i bylot převrouci tužbou zbožného krá-le
portugalského, Jana III., abyi v těchto
zemích rozsévano bylo símě víry pravé;
protož obrátil se s prosbou na papeže,
aby tam poslal horlivé misionáře. Milerad
vyhověl prosbě této sv. Otec; ihned
posláno tamo několik jezuitův, mezi nimi
sv. František Xaverský. Plavba trvala
několik měsícův, neb parolodi tenkrate
ještě nebylo. Již na cestě zastával sv.
František Xaverský inisionářství. Bylt
vlídným; Q, přívětivým ku všem, aby
všechny Spasiteli svému získal.
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I v jiné krajině děti horlivostí
S plavci mluví'al o námořnictví,
s kupci o obchodě, s vojáky o vojně, velikou se vyznamenaly; co chvíle vy
s úředníky o státních záležitostech; ano hledávaly sv. Františka, aby je Opět
i k hráčům se přídí-užil a nad výhrou a opět poučoval. I tito mali křesťané
neb prohraním soutrast svou projevoval. .stali se pomocníky později spolehlivými
Jeho přívětivost a veselá. mysl získala a horlivými při obraeování odrostlých.
mu srdce všech, takže mileradi inej
V městě Malaeee, kdež nejhnusnějši
spustlější se s ním bavili. To vše bylo : znemravělost panovala, započal obra
také příčinou, že všichni rádi naslouchali eovaní tím, že každého večera se zvonkem
kázaním jeho, kteráž na palubě lodní chodíval a volaval: „Modlete se za
míval, a že bázeň Boží všudy zavládnula. hříšníky!“ A ta laskavost a přívětivost
Ve hlavním městě Indickém, Goa, jeho přemnohýeh obratila.
S křížem v ruce od jedné zemi ke
byl sice místokrál portugalský a biskup,
avšak jak u pohanů tak i u křestanův druhé pospichal, aby všechny — všechny
velika zkaženost zavladnula, takže nikdo Kristu získal a je takto časně a věčně
nedbal na náboženství a» jím zrovna oblažil. Čteme o sv. Vavřinci, že plamen
lásky, jenž uvnitř v jeho
opovrhoval. Než tudy
srdci plapolal, moenějším
započal svatý František
byl než plamen ohně,
misionářství své, při
pravoval se k dílu tak
jenž ho zevně pálil; a
tak i o sv. Františka
\ důležitému stálou mo
říci můžeme, že plamen
dlitbou a pak ošetřo
lásky, kteráž v srdci
vaním nemocných v ne
jeho plápolala, moenějším
mocnicích, načež každo
denně
se
zvonkem
byl, než vedro a parno
v rukou chodíval uli
nesnesitelné ,
kteréž
musel snášeti.
cemi a úpěnlivě prosival '
Vnikal
do
lesů
a
rodiče, aby dětem a
otrokům dovolili poslou
_*zdevyhledával pohany;
ehati křesťanská cvičení.
s nimi jako divoši žíti
1 nebyl hlas jeho hlasem volajícího na musel, aby seznal jejich mravy, způsoby,
poušti. Děti v houfeeh hrnuly se k němu, život, řečajim pak vydatněji hlásati mohl
mnohé ze zvědavosti, mnohé ale také slovo Boží. Milerád všeliké obtíže pod—
poslány byvše" od svých rodiěův, kteří stoupil, když jen—poznal, že tím svaté
při veškeré zkaženosti své velikou úctu věci prospěje.

měli před svatým Františl en. Děti
vbrzku prospívaly zbožnosti a mravností,

Ve dne v' noci oddechu sobě ne
popřál, ale. stále pi'o Krista pracoval;
takže jejich mravy staly se zrovna vý—
tu vyučoval, tu kázal, tu zase křtil, tu
čitkami pro odrostlé.
(

zpovídal, tu pokrm nebeský podával,
S dětinnou upřímnosti častokráte tamo těší,?tanío nemocné a bídné oše
odrostlým leccos hříšného _ vytýkaly
třoval, tamo k šťastné smrti připravoval.
a takto i nejopovrženčjší zahanbovaly. Za tiché noci vroucí prosby vysýlal
Když děti byly obráceny, začal sv. k nebesům , rozjímáním a modlitbou
František i odrostlým kázati a to s takým * k_ novému dílu dennímu se připravoval.
úspěchem, že brzy celé město tak bylo _ Kdež viděl ž'atvrzelost, sebe mrskal,
zbožné, .jakož bylo před tím bezbožné. 5 a se positil, aby jakto nad bezbožnOsti

—'334—

=*

zvítězil. Snášel hlad a. bídu. Žádná kra národ a pro obyčej jeho, dle ktcréhož
jina, kdež žili pohané aneb hříšníci, otravují cizince míchajícc do všeho jed,
nebyla. mu daleká.
protož také misionáři se k nim ' ne—
Dvě stě mil od Croy vzdáleno jest
odvážili. Avšak duchovní jejich bída
přcdhoří Komorinské, kdež žili chudí mne nutká, abych neboje se smrti časné,
rybáři; tito byli sice pokřtěni, avšak od je vyrval smrti věčné. Prozřetelnosti
pohanův se nakazili a stali se velmi Božské se odevzdávám“
bezbožnými. Sotva o nich sv. František
I šel na ostrov jmenovaný a obrátil
doslechnul, již k nim pospíchal a V brzku, v brzku hlavní město Tolo s 25.000 oby
abych obrazně mluvil, tvář krajiny této vateli a hlásal i na ostatních ostrovech
změněna. Odtud pospíchal na pobřeží Krista ukřižovaného; nsilovnou svou
rybářské. Když víru rozšířil a upevnil, horlivostí tak daleko to dovedl, že
vrátil se do Goy, kdež zařídil misio— opovržené tyto ostrovy nazvány jsou
nářský ústav, kterýž" horlivé .misionaře „ostrovy dobré naděje.“
Za deset roků obrátil sv. František
odchovával. I již opět pospíchal do
vzdáleného království Travankorského, celou Indii. \I požádal sv. Ignáce, aby
kdež najednou i celé osady obrátil. Jako mu z Evropy poslal misionáře. Když
druhdy apoštolům tak i jemu té milosti přišli, rozdělil pro ně celou Indii, sdělil
uděleno, že jednu řeč mluvil a téhož jim přenlnohé zkušenosti a sám po
času že mu lidé různé řeči mluvící spíchal €; *Japonska. Na chatrné loďce
rozuměli. Ovšem povstali rozmanití proti pohanského loupežníka s pokřtěným
němu protivníci, avšak doufal v Pana Japoncem .a s 2_jezuity přeplavil se do
Všemohoucího a Ten ho vysvobodil z ne Japonska. I byl zde od všeliké lidské
pomoci opuštěn, neměl zbraně aniž peněz
bezpečenství všelikého.
Za řekou Gangem nepřehledné byly ,a'hyl řeči zemské neznalý.
země; i těm hlásati chtěl víru pravou;
"V Kangnoximě, v království Sa—
jako letem přeběhnul ohromné země, xumském, započal kazatelský svůj úřad.
hlásáním slova Božího a zázraky nesly I králnm byl velmi přízniv a mnozí
chanými obrátil národy amboinské, ter se již obrátili; avšak modláři rozmanité
natskě, machianskě a všech molukskýeh překážky mu v cestu stavěli a konečně
ostrovův.
ho zahnali. Odtud odebral se do Firanda,
Zdověděl se o lidožroutcch, kteří kdež veliké množství didu, šlechty, ano
obývali ostrov More, kdež dříve zkvétala -i modlářští kněží pokřtěnu býti žádali.
víra, ale později více a více jí ubývalo “Péči o tyto pokřtěné svěřil jednomu
až zcela vyhasla. Í předkládáno mu, jezuitu, sám ale pospíchal do Amanchy,
že ostrov ten velmi nezdravý a národ kdež za několik neděl asi 4000 duší
že pro surovost svou nema pod sluncem obrátil.
Dva roky prodléval sv. František
sobě rovného. „Kdyby tam byly,“ pravil,
„perly a zlato, nikdo by sobě nelenil, v Japonsku, kdež přemnohé získal Ježíši

tam se dostati. Nužel' lt. kupec pro
časné poklady větši míti odvahy než
křesťanský hlasatel, jemuž na věčných
pokladcch záležcnó? A kdybych jen
jedinou duši získal a obrátil, nižádne
ncbezpečenství mne od cesty neodvráití..
Země, do níž nyní odcházím, jest ovšem
cizincům velmi pcbezpečnou pro surový

Kristu hlásáním slova __
Božího, zázraky,
ale především zbožným a pokorným
životem svým.
Když mu bylo vyloženo, že by se

celéanponsko lehko obrátilo, kdyby i
do Číny křesťanství vniklo, tu stále jen
Čínu na myslí
- vrátil se nazpět

na paměti měl. Na
o Indie, aby se 0 pro
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spěchu křesfamství přesvědčil a nyní do krajinách a city přeblažené vzbuzuje
Číny pospíchal. Proti záměru a úmyslu v srdci plavce každého. Hrob jeho stal
jeho opřel se místodržitel malakský, se kazatelnou pro misionáře; zde mocně
kterýž. lodi, na které se da Číny převésti jim hlásáno bývá: „Všem jsem se stal
měl, odejmul vesla. Tím se však sv. ;_vším, abych všechny přivedl ku spasení.“
'l1'rantišek nedal odstrašiti. Se svým I. Kor. 9., 22.
Ivo
káže
Avšak netoliko misionarum
věrným tlum—očníkemAntoniem přeplavil
se.na loďce chatrné na ostrov Sancianský. hrob tohoto svatého, ale i nám všem:
Zde tou nadějí se kojil, že některá loď „Miluj Boha svého z celé duše své,
čínská ho do Číny převeze. Ale kdož zcelé mysli své a ze vši síly své a
se odvážiti chtěl, přestoupiti tak přísný bližního svého jako sebe samého. Buď
zákon a cizince do Cíny přivésti! Konečně apoštolem ve své domácnosti životem
ale předce dal se pohnouti jistý kupec, svým dobrým a příkladným.“
kterýž jen pod tou podmínkou ho chtěl
Již za živa nevýslovnou pociťoval
převézti, že jakmile ku břehům dorazí, radost; oči by sobě byl, jakž sám dokládá,
ihned loď opustí, se dá zajati a k místo vyplakal od radostného pláče; taký
králi předvésti a jemu příčiny svého pokoj a taká slast ovládala srdce jeho,
příchodu vysvětlí. Čínské i portugalské ač byl v bídě a útrapách stálých. A
lodě přijížděly a odjížděly, sv. František jakž veliká jest teprvé jeho odplata
ustavičně jmenovaného kupce očekával u Tebe, k němuž tak často z plna srdce
žije sám se svým průvodcem na pustém volával:
ostrově. Silná zimnice trápila ho stále.
„Mé jsi potě-šení, můj Ježíši! útočiště
l ležel v bídné chatrči bez ochrany jmění, Bůh nejvyšší! Nad Tebe jiného
proti nepříznivému počasí a bez pomoci nic nežádám. Ne pro odplatu nebeskou
všeliké. Tčlojeho nemohlo nemoci odolati. ani pro trest věčný Tebe miluji, ale
Oko jelío'uvidělo Čínu, kamž pospíchal že jsi Bůh můj, lásku veškerou Ti
a kdež milionům hlásati chtěl Krista. věnují. Ty sám v srdci mém oheň lásky
I zarosilo se oko' jeho, upoutal je na jsi vzňal, Tvé umučení, kříž Tvůj, smrt
kříž a se slovy: „V Tebe, ó Pane, jsem Tvá mne k lásce vybízí. Láska Tvá
doufal, a nebudu zahanben,“ zesnul rozplameňuje lásku mou.
I kdyby nebe nebylo, já bych tě
tiše v Pánu, v pátek, 2. prosince 1552.
Všemohoucí Pán, kteréhož on stále miloval, i kdyby pekla nebylo, já bych
oslavoval, oslavil ho věčně ale i časně; se hříchu varoval. I kdybych nebe i
tělo jeho zůstalo .neporušeno a pře— peklo viděl zničeno, kdybych viděl, že
mnohými zázraky byl oslaven na zemi. není odměny a není trestu, předce bych
Nad hrobem jeho stkví se vysoký kříž, Tě, ó Pane můj, miloval, a lásku Tvou
kterýž daleko široko na nkři viděti, láskou splácel; Ano, mé jsi potěšení,
kterýž hlásá vítězství pravdy i v těchto můj Ježíši, má jsi láska, můj Ježíšil“

\

Děverčkájn 'služebnýly
IX. psaní.

Rozmilá Notburgo !

-iž několikráte jsem Tobě udála, jak
_

vše-ns Pánem Bohem zaěínati, Jemu
. —kecti a chvále vykonávati a _také

dokonávati máš; jak při všem a' ve

*

všem velikých zásluh sobě můžeš získati,
když vše z dobrého úmyslu vykonáváš.
Jednou za pronásledování křesťanův
bylo několik křestanův s jedním knězem
uvrhnuto do žaláře. Kněz ve chvatu
nezapomenul na kalich a jiné boho

_ 336—
váme se dítky Bohu licmilými, dítky
hněvu; hřích smrtelný jest smrtí pro
duši naši, ona je zrovna mrtva, vše
dobré je umrtveno, člověk ve hříchu
smrtelném nemůže nic pro království
nebeské záslužného činiti.
Na jaře často Vše v milé stojí kráse;
obilí se zelená, strom kvete, vše se
zelená, všudy živo. Avšak příjde-li
krupobití silné, vše se potluče, strom

s1užebné nářadí, ale vše to skrytě do
žaláře vzal. Nastala neděle a tím svatá
povinnost křesťanům, aby slyšeli mši
svatou. Kněz všudy se ohlíží, zdali by
nenašel místa pro oltář vhodného. Avšak
všeliké hledání bylo marno. V tísni té
ulehnul sobě na znaky na zemi, prsa
čili raději srdce jeho bylo mu oltářem,
na němž obětoval mši svatou, kteréžto
s největší vroucností a pobožnosti ostatní
uVěznění křesťané přítomni byli.
Pohnutlivý to zajisté příběh, ale i
velmi poučný. Příběhem tímto zná
zorněno, že srdce naše v pravdě býti
má oltářem, od něhož stále oběti se
mají vznášeti k trůnu Velebnostii Boží.
Vše co srdce cítí, myslí, podniká, koná,
co je těší, co je rmoutí, stávejž se
z dobrého“ úmyslu, stávejž se ke cti a
chvále Boží, a srdce Tvé bude pravým
oltářem, na němž ustavičně přinášeny
budou oběti Pánu Bohu milé a příjemné.

o květ a listí oloupe, ratolesti se po—
lámou, obilí se zničí, do země vbije,

vše jediná „bývá spousta, všude smutno,
všude mrtvo.
A podobně to vypadá v duši naší,
dopustílne—li se hříchu těžkého neb
smrtelného. Vše zničeno, vše umrtveno
bývá, duše pozbývá své krásy.
„.saNevítedne'a hodiny “, praví Spasitel
nás!?a což kdybychom zemřeli v těžkém
aneb smrtelném hříchu? Hrozná to otázka
a hrozná na ní odpověď! Pročež, přemilá.
Udala jsem ti též jakž podobným drahá“ Notburgo, o vše, což Ti milo a
způsobem velmi nápomocnou býti můžeš draho, zachovej duši svou, chraň se
' každého smrtelného hříchu.
duším v očistci.
“Volá-mečašto k Bohu živému „smiluj
Než, milá Notburgo, kdybys byla
„ve hříchu smrtelném, — od čehož Tě se nad námi “, avšak smilujme se napřed.
milostivý Pán Bůh 'ač povždy chrániti, my nad duší svou a nižádným těžkým
— nic by vše neprospělo, vše by hříchem ji nikdy mepoškvrňujme!
Hřích těžký smrtelnýjest ncvděčností,
marne bylo.
'
Ano hřích těžký neb smrtelný jest proti Bohu, ()tci nejlaskavějšímu, trestu—
něco hrozného. Říkávají, že děveěka hodná. nevěrnost proti. Spasiteli nej
jest nejbídnějším, nejopovrženějším' a laskavějšimu.
Když'sv. Ludvík, král francouzský,
nejnuznějším tvorem; není-li v těžkém '
smrtelném hříchu, není to pravda, jest ještě chlapcem -byl, častokráte k němu
ona tvorem blaženým & Bohu milým; zbožná jeho matka Blanka i—íkáva'la:„Víš
jen kdo jest v těžkém neb smrtelném dítě milené,'že tě tak srdečně miluji,
hříchu, ten jest tvorem nejbídnějším, jak jen možno matce dítě milovati, a
nejopovrženějším a tvorem nejnuznějším. předce bych tebe raději mrtvého viděla.,
Řikávaji, že neštěstím jesti, sloužiti, než hříchem těžkým smrtelným po
býti služebnou, což rovněž aspoň ne škvrněného.“ Slova tato i já tě milující
vždy pravdou bývá; avšak hříchu k tobě pronáším.
' Zachovávej s milostí Boží předrahý
těžkému a smrtelnému sloužiti, tot ne
štěstím všech neštěstí, tot zlem nej poklad—posvěeující milosti, kteráž Ti
horším.
' .svatým pokánim opět udělena byla.
Hříehem smrtelným, jakž dobře A nyní opět zpívati budeme „Přijde,
víš, pozbýváme posvčcující milost, stá “přijde náš Spasiteltt, neb nastal čas ad
4
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=vcntní; i Ty připravuj srdce Spasiteli
svému, abys radostné slaviti mohla va

noce, aby pak Ježíšek ido Tvého srdce
zavítala Tě svými dary štědře obohatil.
Odevzdavam Tě pod ochranu ne
poškvrněné Matiěky Boží-,'kterouž tohoto
měsíce zvláštní slavností na pětad 'aeeti
letou pamatku prohlášení nepoškvrněného
početí Jejího oslavovati budeme.
Použij ity milostivé této doby a
vroucí k Ní vysilej modlitby.
Kdybys snad nezůstala na „staré“
a šla na novou službu, at sobě vše dobře
5 Pánem Bohem rozvažíš. Již napřed
sobě vymiň a o to svou budoucí hospodyň
popros, aby se Tobě nepřekáželo, jak
sluší na křesťana p 'avého chodívati na
služby Boží, půsty zachovávati, těžkých

prací v neděli a ve svátek nevykonávatí
atd. Jsi-li V dobré službě, kdež můžeš
své povinnosti křesťanské jak se patří
Vykonávati, zůstaň na staré, když bys
snad i někde více dostala služby, kde
bys ale nemohla při tom zastavati svých
povinností náboženských. Když zůstaneš
z lásky k Panu Bohu; abys mu mohla
lépe sloužiti, se skrovnou službou raději
spokojena, zajisté že žádné škody ne
utrpíš, neb Pán Bůh Ti to jiným způ
sobem nahradí; On více ma než rozdal.
Chci se _modliti za Tebe a všechny
děvečky, aby vám Pán Bůh dal dobré
služby:
Pamatuj i Ty na modlitbách na
Tvou Tě milující kmotru

Josefu.

Milodary B. 8. P. musili jsme pro nedostatek místa odložiti pro příští číslo.
Redakce.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rakousko.

V posledním čísle lžilíberalní panovičnost jde nade všechny

slíbili jsme,.že příště podáme zprávu
o adrese odpovědi sněmoven na trůnní
řeč císaře -a krále Františka Josefa I.
Adresy obou sněmoven leží před námi.
Z panské sněmovny dýše stará pano
vaěnost a nesnášelivost, z poslanecké
ale mírnost, přejivost národům všem a

zasady křesťanství a kteří raději pohorší
celý katolický svět, než aby se zřekli
zásad židovsko-liberalních.
Při rokování o adrese v poslanecké
sněmovně vešli v zapas rekové obou
stran. Z řeěí jejich nejvíce poutala nás
Clam-Martinice a Dra. Riegra. V obou
nad míru rozvážna střídmost. Pro ob_me jeví se raz katolického smýšlení a nikdo
zenost místa nelze nám podati je v znění nebyl, kdo by z tohoto stanoviska je
jejich. Císař pán přijal Wmi blaho— potříti mohl. Nazarejský vítězí 0pět!! —
Potěšitelna pro nás Čechoslovany
sklonně adresu poslanecké sněmovny—
ktera jest výrazem citů většiny, národů jest zprava , že Dr. Rieger, kníže
Lobkovic a' Šrom podali dne 17. listopadu
rakouských a.—
tím na nove. podal důkaz
své otcovské péče o své národy a svého císaři pz'nú “pamětný spis, ve kterémž
křesťanského bodrého smýšlení. Tím prosí z'a provedení rovnoprávnosti jazy
též dána jaksi sankce směru konserva kové ve školách a úřadech. Deputace
tiví'iého a obratu v zákonodárství byla vlídně přijata a dán ji od Jeho
v mezích zákonů Božích. Proto musí Veličenstva slib, že co možno v té věci
“každého poctivého křesťana tím více se učiní. — Bůh jest dárcem jazyků a
rmoutiti jednaní těch kterých církefrních kdo sahá na tyto —- sahá na právo
IVO
hodnostaru v panské sněmovně, kterým Božské. A protož prohřešují se velice
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“ti, kdož potlačují národnosti neb jim'
upírají rovnosti s jinými. I u nás tedy
podobá se, že odstraněn bude dávný=
stesk a vzdech, a že vědy i spravedlnost
budou v obou řečích rovnoprávny. Tím
odstraněna bude zajisté urážka zákona
„nepokradeš“ a vzdána čest Bohu.
V obsazených zemích — v tak
zvaném Novorakousku
počíná se
ukazovati 'blahodárný vliv Rakouska.
Lid pomalu oddychujc sobě, ubohý

.;.

Vyučováno bylo v duchu náboženském.
Jen církev sv. můžeÍjlškolám dáti ráz
náboženského

smýšlení. ——

Co na té synodě vyjednáno bylo,
není nám povědomo; ale berlínské ži
dovské listy štěkají nestoudně proti ní.
Uvádějí všechno v posměch a potupu.
Ovšem, ovšem, židé již spustili se
lositivného náboženství a oddávají se
'lllšeftu a vyssávání křesťanů. Není daleko,
a poznáme jak nevčasné bylo pouštěti
uzdu těm, jenž v duchu a zásadách
Talmudu se zrodili, vychováni byli a
žijou. Vždyt máme příkladů též doma.
Viz, jak židovské listy vídeňské všechno
šlapají nohama, co národům svaté á
„nedotlrnuté jest. — Než i v tom spatřu

rolník počíná opět s blahou nadějí vzdě—

lávati role své a spustlé jinak mládeži
kyne lepší budoucnost. Již zařizují se
všude školy — i také vyšší, jako realní
gymnasium v Sarajevě _ již konají se
volně služby Boží, již oživuje se duch
křesťanský. Pomocí a řízením Božím
zajisté dokoná Rakousko to dílo, které
mu přísluší na jihu, a odčiní dávnolcté
křivdy, které v těch zemích na církvi
šv. páchány byly.

jcmífáskutečnční výroku Kristova, „že
nezůstane kámen na "kameni.“ — P'ijdc.

doba, kde židé úplně ztratí jeden“ kus
víry'po druhém a vydání budou v potupu
Nělnecko.
Z té říše lze nám a zahynutí, poněvadž neuvěi'ili Pravdě
;! opustili pramen čisté vody a přidržují
pro tentokráte zaznamenati jen něco se cisterny mamony.
málo, ale má to váhu pro naše — jakož
Ve Francii -- v tomtozkoušenéin
školstvo vůbec. Ve protestantské gene
ralni synodě v Berlíně, dne 25. října státu —-počíná.lwmunarstvo opět strašiti.
odbývané, vyjádřil se pruský ministr Dne 21. října měli socialni demokrati
vyučování Puttkammer takto: Vyučování 13děnní sjezd dělníků. Na sjezdu tom
náboženství ve školách nesmí sníženo přijalijmeno „socialisté,“
kdežto až
býti za pouhý předmět uěcbný, spíše posud ve Francii toho jmena nebylo.
musí tvořiti střed všeho vyučování. Vy Zasedací sál ozdoben byl sochou červené
chování lidu nesmí plouti do nesmírného républiky Marianny s jakobinskou čepicí
moi-c pouhé humanity, nýbrž musí udržo a červenými koberci na stolích. První
váno býti_na základě, který z Věčného dny rokováno jen o vyšší politice ve
pochází. Předce ale jest škola ústavem smyslukomunardy. Rozhodli se k boji
státním, a stát nechce se sdíleti s jiným. proti měšťanstva a pro zásady revoluční.
Tak'udrží se škola konfesionelní, známka Zuřivě mluvily tu přítomné ženy. Žádaly
bezkonfesní se odstraní, simultaění (pro, úplnou ' emancipaci (vyzutí se ze všech
všechna vyznání náboženství v jednom) svazků slušnosti a dobrého zvyku) žen,
škola pak trpěna bude jen v nej-větší právo volební, rovnoprávnost žen s muži
nouzi.“ Z výroku tohoto patrno, že a plísnily trpce nynější vládu pařížskou,
vláda již nahlíží, jakou generaci odcho že -ani ještě nesvrhla budžet kultu
vávají nynější beznáboženské školy, kde ' (vydán'gna bohoslužbu atp.). — Kráshé
náboženství jen tak tak _se ještě trpí. to začátky francouzské republiky. —
Pokud. nevrátíte ale školy církvi sv., Možná, že brzo Gambetta pozná, kam
marně se pachtíte po tom, aby v pravdě vedou jeho červené tenden'ce. Dejž Bůh
4
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aby nepřišly opět ty časy před 1800 [ sice tak, že budou květnové zákony re
aneb 18711! ——
vidovany a do té doby jen matně pro
Rcvolucionářský

drak

demokratů í VáděnY

provádí své rejdy až posud v Italii.
.
Odsouzení biskupové a duchovní
Zde vystupuje zuřivým vztekem proti pry mají na požádání býti al'm'iestováni
církvi a papeži a proti Rakousku. Na (na milost vzati od vlády), jmenovaní
den Mcntany zaslala „demokratická liga“ farářů a biskupů vládě oznámeno, volba
Garibaldovi telegram: „Mentana viděl biskupů ale a jich přísaha věrnosti
pád papežství. Než svržen toliko vladař, ; k císaři a státním zákonům jako dříve
papež zůstal. I on musí padnouti. Pad ma nedotknuta zůstati. ——V tom bylo
jeho jest povinností demokracie. Jmencm by ovšem nějaké již sblížení, ale že by

demokratické ligy: Castellani Marie.“
Dítě musí se vykřičetií!

církev katolická, tak dalece musela se
nechati od protestantské vlady voditi ——

Stran vyjednávaní
sv. Stolice
s pruskou vládou, které mezi Bismarkem
a pronunciem kard. Jacobinim v Gastynu
a ve Vídni se konaly, proslýchají jen
pověsti! Zda se, že koná se sblížení a

nezdá se nám býti v pořádku. Než
Kristus, zakladatel její, dopouští, ale
neopouští. —
Ze všeho boje vyjde nevěsta jeho,
církev sv., jakožto vítěz.

V měsíci prosinci
(

modleme se za vítězství neposkvrněné Marie Panny nad
hadem pekelným.
.

„f__%ni by si člověk ncpomyslil, že uplynulo již 25 let od té doby, kdy celý kře

igqggstansky“katolický svět plesal. A proč? Poněvadž nejvroucnější _přaní všech
"V'“katolíků bylo vyplněno. Sv. Otec Pius IX; vyhověl roku 1804 žádostem
celého světa a vyhlásil Marii Pannu za neposkvrněnou od prvopočátku a tuto
víru v lidu zakořeněnou povýšil za'članek víry. Letos v prosinci budeme slavit
"tedy 251ctou pamatku onoho prohlášení neposkvrněného početí Marie Panny,
kralevnymebes.
Nebude na- škodu, jestliže se trochu oblédnemc zpět, co se
přihodilo od roku 1854. Místo co by měla církev sv. oslavena býti, potkalo ji
jedno neštěstí'za druhym. Papezštví jest opuštěno. od všech velmocí, ubírano mu
kus po kusu země, dědictví to sv. apoštola Petra, až mu nezůstalo ničeho. Dne
20. září 1870 zničili ne řatelé udatné obhajce sv.'0tce u Kasteltidardo, a tak byl
vydannepřatalům na mišst i nemilost. Kromě toho utlačovana i duchovní autorita
papezštví, nebot celá řada bludů postavila se proti pravdě do boje. Po celém
světě rozšiřuje se tina nevěry. K tomu dopomáhá, nejvíce tisk, rozšiřuje hanebné
lži své po celém světě, jest “hlavním bojovníkem v táboru nepřátelském. Misto
co by toho zla ubývalo, ono ho čím dal tím více přibývá, všude vítězí tma nad
světlem, všude se pravda šlapé nohama. V tak smutném světě žijeme. Jak si
\to máme vysvětliti? Což nejsou snad již pravdiva abva, že brany pekelně církev
nepřemohou? Sklamali ze všickni křesťané v naději své ?_ Počítali jsme snad
marně na mocnou ochranu neposkvrněné Panny? Takové otazky asi procházejí
mysl každého křesťana. Přece pravil- Pius IX., že pevně důvěřuje v mocnou
ochranu Marie Panny, že Ona církev, svatou naši matku, osvobodí ode všech
překážek, že svítězí nade všemi lžemi, že bude kvésti a učení své sířiti, ovečky
své pasti, pod jedinýín pastýřem. A to místo radostí naplňuje nás starostí. Jako
učeníci do Emmaus jdoucí volame i my: doufali jsme! A přece musime obdi—
vovati, jak pevnou a stálou víru choval v sobě Pius IX; Náměstek Ježíše Krista.
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nemohl býti v důvěře své oklamán. I my nebudeme v očekávání zklamáni,
spoléhajíce se na mocnou ochranu MariePanny. Příčiny toho udam tuto několika
řádky. Ještě panuje nad námi prozřetelnost božská., která. všecko řídí a zachovává,
a tedy známi naše potřeby. Pán Bůh však nedělá. zázraků vždycky, nesmíme
tedy očekávatí, že by se ten nynější svět najednou obrátil; dosti těžko jest když
jednomu se podaří obrat—itíse, čím těžší jest to pak pro celou velikou společnost.
A bez nás toho Bůh nechce učiniti, On chce, abychom sei my vynasnažili,
abychom my seli, sazeli, On pak da zdaru a požehnání svého. A abychom ještě
pevněji v Něho důvěřovali, mame mocnou oehraňkyni a orodovnici v nebi,
neposkvrněnou Marii Pannu. Co máme tedy činiti?
Vezmi čtenaři milý písmo sv. a' přemítej v něm, proběhni osudy naroda
židovského, a uvidíš krasný obraz nynějších času. Abys se ale nenamáhal, řeknu
ti_to raději sam zkratka. Národ israelský byl nejednou k Bohu obrácen a nejednou
zase odpadnul od Hospodina. A od něho se_máme naučiti, totiž z jeho osudů
máme býti rozumnějšími. Když se národu židovskému dobře dařilo, když sedával
u plných hrnců v Eg 'ptě, tu hned zapomněl na pravého Boha, hned zbujněl
a oddal se pohanství. Ale také následoval ihned trest. Přišli Filištínští, přepadli
je, pohubili všecko, židé byli poraženi, a tu pak hned volali k Hospodina o pomoc..
Litovali chyb svých, obratili se k Bohu a Pán Bůh pomohl. Nejinak jedna
božská prozřetelnost s nami křesťany. Dala nam zázračnou moc, jakou bychom“
u nevěrců

marně

hledali,

totiž

tu,

že „seš-4511174011191
se milostí

Boží

obrátiti.

Dokud

bylo pronásledování, byli hodni křestaďý., ale jak přestalo, zvlažněli a nyní vidíme
to ovoce. Duch pekelný rozsíva pořád (:íl a dále símě své, rozšiřuje království
své, vabí k sobě lidi. Nemůžeme-li jej sami přemoci, obraťmc se s pevnou
důvěrou ku Královně nebes, která,. hned při svém početí, potřela hlavu hadovu,
že neměl nad ní žádné moci. Jako tehdy pomohl Bůh lidstvu, tak pomůže i nyní,
jen doufejme! Otevřeme jen oči, a vidíme již přípravu k lepším časům v celé
Evropě a sice od vyhlášení neposkvrněného početí nebes Královny. Aby se
celá společnost lidska polepšila,. jak křetané tak Odpadlíci, jest dvou věcí nutno:
třeba ] estit, aby v lůnu lidstva přestal panovati původ ze smrti a hříchu, a aby se sozšíříl
všude život nabožný, katolický; aby lidé zavřeli' oči i uši přede lži, a otevřeli.
srdce sva pravdě; aby smutně nasledky neznabozštví polinuli lidi k lítosti a ku
předsevzetí, k polepšení, aby se obrátili k Bohu.
V pravdě, vidíme již ten boj, mezi zlým a dobrým, mezi životem a'smrtí,
mezi pravdou a lží, jen dejž Bůh, aby se to k dobrému ke spasení našemu
obrátilo. Nedejme se tedy klamati! Prosme neposkvrnčnou nebes Královnu, aby'
nám k vítězství pomohla mocnou _svou přímluvou, aby jako starému hadu, tak
i tomu nynějšímu šlapla na hlavu, _zničila moc jeho. I my se máme rozhodnouti
v tomto boji, obojetnost není ani možná, „kdo není pro mne, jest proti mne,
kdo se mnou nerozsěvá., ten rozptyluje“ praví Spasitel. Pak se navrátí opět ony
šťastné časy zlaté, pak bude opět sv. náboženství zkvétati, přičiníme-li se
sami, budeme-li Marii'Pannu vyzývati, pak bude i nám úhlavní nepřítel naš marné
úklady činit. Nebojme se! Cím krutější jest boj, tím skvělejší bude vítězství.
tim drahocennější koruna. Vyplní se i nyní proroctví, které se vyplnilo na ženě,
na nejsv. Panně, nad slunce jasnější, která, stojí na hlavě hadově a měsíc jest
u nohou její.
'
Hleďme tedy toho vítězství dosáhnouti, hledme at se vyplní naděje apřťmí
naše, aby Maria Panna, bez poskvrny hříchu prvotného počatzí i tomu nynějšímu
hadu „na hlavu šlapnula, nad ním zvítězila.

