NAVEDENÍ
I\£ů%uuw_.__ _
OD

sv. FRANTIŠKA SALESKÉHO
PŘELOŽHJ

KARELVRÁTNÝ
N.VYDÁNÍ

V P RA Z E 1 9 3 5

Nákladem »Dědictví Svatojanského<< v Praze IV»58

Vvtisklo Družstvo Vlast V Praze 11, Žitná ul. 26

Imprimatur.
Pragae,

dí—e16. Aprilis 1935.

Prael, Dr. The-Ophilus Opatrný,
Vícarius generalis.
N. E. 4891.

Úvod překladatelův.
Knížka sv. Františka Saleského „Intro-du
ction & la Vie dévote“, které se obyčejně
řík.ává „Fílothea“

t. i'. Duše miln1ící Boh=,a

náleží k nejznámějším a nejlepším knihám
kaťOÍÍ'CKé aucnnuam', Hrot-grupy " Hrnmnnnvcwy

vyšla po prvé r. 1608, česky byla přeložena
dosud čtyřiknát.
První český překlad pochází od' iesuity. Ji—

řího Konstantia (Konstance) a vyšel r. 1657.
Pátý český překlad Filotheje neboli NaVe
dení k životu zbožnému, což jest pravý název
slavně té knížky, je tento můj, který nyní vy.
ch.ází V druhém vydání. Z důležitých příčin
jsou tu vypuštěny kapitoly. 38. a 39. třetí části
Navedení, jakožto mén-ě Vhodné pro širší obe
censtvo.
Sv. František Saleský nar. se 21. srpna
1567 z_ hraběcí rodiny na zámku Salesu u
Annecy ve francouzském Savojsku. StudoVal.
v P.;ařížlia v Padově, přes otcův odpor stal se
knězem (1593), načež 4 léta pracoval o obrá
cení kalvinistů kraie chablaiského, nad nimiž
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konečně zvítězila jeho trpělivost a nevýslov
ná mírnost. R. 1599 stal se koadjutor—embis

kupa ženévského, sídlícího jako všichni bisku
pové ženevští od r. 1535 v Annecy, a po jeho
smrti r. 1602 dose-dl na jeho stolec. Jako bis
kup založil V Annecy kn-ěžský seminář., dbal,
aby se kněžstvo scházelo na duchovní kon
ference, slavíval co rok diecésní synody a
pilně přihlížel, aby kněžstvo důkladně vyu—
čovalo věřící katechismu a ktázalo prostě a
srozumitelně. Konaje r. 1604 v Dijonu postní
kázání, jako několikrát jiná léta jinde, se—
známil se tam se sestrou tamního biskupa,

ovdovělou Janou Františkou Fremiotovou de
ghiantal, peanívysoce ušlechtilou a ctnostnou,
s níž potom společně založil řád Navštívení
Panny Marie (Salesiánky) k ošetřováni ne
mocných .a vyučování mládeže. Čas, který mu
zbýval po pílném .a svědomitém konání bis—

kup-ských povinností, obracel najpsaní zbož
ných spisů, jichž obzvláštním rysem jest mír
nost a dobrotivost, věrný to odlesk jeho du
še. Také jeho korespondence byla velmi roz
sáhlá (900 dcpisů), a všecky jeho spisy jsou
sepsány vzornou francouzštinou. DOprovázeje
r. 1622, již pozdě na podzim, vévodu savoj
ského ke schůzce s králem francouzským
Ludvíkem XIII. do Avignonu a pak do Lyonu,
roznemohl se a zemřel v Lyonu dne 28.pro
since téhož roku, v 8 hodin večer. Alexan
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der VII. prohlásil jej r. 1665 za svatého.,
Pius IX. přiřkl mu r. 1877 název „Učitel-e

církevního“

V příčině věcí, obsažených „v Navedení“,
zdá se mi užitečno připomenouti, že sv. Spi
sovatel, když osvětluje své výklady a rady.
rozmanitými přirovnáními a podobenstvími,
často užívá. k tomu podivných zjevů přírod
ních nebo vlastností zvířat, rostlin, kamenů
atd., 0 jakých se za jeho dob- bájívalo. At'
sv. František se svou dobou tomu věřil nebo
nevěřil, přirovnání, zakládající se na tako—
vých p-řírodOpisných bajkách, jsou skoro vždy
půvabná a vhodná, a neslušelo by se vyne
chlávati je snad v dnešních vydáních a p-ře
kladech. Dnešní čtenář nechat tedy. ví, že věci
toho druhu se mu ne-.předkl.ádají,aby. jim vě
řil, nýbrž jenom jako jakási slohová výzdo
ba knihy, jejíž pravá cena záleží v tom, čemu
učí a k čemu chce svého čtenáře přivésti.
K. V.

První část Navedení,
obsahující naučení a cvičení,iimiž duše
má býti_vedena od první žádosti zbož
ného života až k dokonalému rozhodnu
ti,ze se chce takovému z1votuvenovat1.
LV čem pravá zbožnost záleží.
".Zlatoužíla jsi po zbožnosti, mua ruomeo,
pnobože jakožto křeSt'anka víš, že ies_t_to.
ctnost svrchované pruemna boží _Velebnoslii.
Ale poněvadž malé chyby, kterých se člověk
__A
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tom rostou Víc .a vice, a posteze ]'lZ temer
není lze jich nap-.,raviti jest nejprve potřebí,

abys věděla, v_cem ctnost zbožnosti zalezl
Jest

totiž

poUze—jl—e'd—ňlá'
zboznost

pravá,

a

mnoho marných a nepravých, takže kdybys
neveděLa, která jest pravá, mohla by ses mý
liti .a dáti .se na některou zbožnost nenáleží
tou .a pověbečrnou.

Arelius malovával na svých obrazech všec
ky osoby tak, že byly. podobny osobám,
které mil-oval; a každý si maluje zbožnost
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podle svých představ a zálib-. Kdo se rád
postivá, bude se pokládati za zbožného, když
se bude postívati, ačkoli jeho srdce jest plné
zášti; .a netroufaje si pro velikou střídmost
svlažiti svého jazyka vínem a snad ani vo—
dou, nebud-e se příliš rozpakovati týž „jazyk
_pomluvou a utrh.áním _potápěti do krve „svého

bližního. Jiný se bude domnív-ati, že jest
zbožný, protože každý den odříkává spoustu
modliteb, ačkoliv potom jeho ústa 'Oplývají
slovy

příkrými,

urážlivými,

mrzu_tými__vů_č_i

domácím a sousedům. Zase jiný ochotně otVí
mává peněženku a dáva štědrou _|_
aby 'OteVÍ'Šl SVe eruC

__záští

ČHúm SIYLrLlLVUDLL
u 1311"

pustil svým nepřátelům, to .nedoved;e jiný
'—bUde*****
Odp'OUŠÍrĚÍI ale

nebud-e

planu-

avyui

věřitelům, leč když ho soud konečně donutí.
Všichni tací lidé budou považováni za zbož
né, .a zatím není při nich žádné zbožnosti..
Saul poslal své služebníky, aby hledali Da
vida v_,jeho domě; manželka Davidova, Mí
chol, položila na lože dřevěnou sochu a „při
kryla j-i šaty Davidovými, poslům pak Sau
lovým namluvila, že tam spí David, jsa ne
mocen. Podobně mnoho lidí se přikrývá

některými zevnějšími úkony, které náležejí ke
zbožnosti, a lidé se pak domnívají, že to jsou
oSObySkutečně zbožnéaduchovní; ale vskut-
ku jsou to jen sochy a přeludy zbožnosti.
Pravá a živá zbožnost, milá 'Filo'theo,před

pokládá, že člověk miluje ___Bíoha,
nebo, chci-li

přesněji mluviti, ona záleží v [Opravdovém
milování boží_m. Ale není to jakékoli milo

vání; nebot pokud mllovani boží krášlí naši
duši, a činí nás prijemnymi boží Velebnostl

nazývá se IHT—osn, davajicnani silu ke
konání dobrého,slove láskou když však
dospěje takového stupně dokonalosti, že nás

netoliko Rudí, abychom činili dobré, nýbrž
také, abychom je činili ochotně, čašto a peč

liv-_,ětenkráte se nazývá 215o ž n o stí. fPšt'ró'S'

nálétá nikdv slepice létá těžče; a m nízko
aje si pro velikou střídmost
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lidé dobré vůle, kteří se ještě nedodělali zbož
nosti, povzletují k Bohu svými dobrými skut
ky, ale Zřídka,pomalu a těžce, osoby žbóž
né vyletují k Bohu často, ochotně a vysokým
povzletem. Zkrátka, zbožnost není nic jiného
než jakási duchovní čilost a živost, skrze niž

láska jest činna v nás nebo my jsme činní
skrze ni hbitě a [och-,Otwně;
a jako lásce jest

vlastní, že nás vůbec vede k tomu, abychom
konali všecka vesměs přikázání boží, tak
zbožnosti jest vlastní, že nás vede, abychom
je konali ochotně a pilně. A proto, kdo ne
začhovává vsech přikázání božích, nemůže
býti považován ani za člověka dobrého ani

za člověka zbožného; nineboťaby člověk byl
dobrým, muší _miti l.ásk=,ua aby byl zbožným,
my_símimo'lasku mítl
velikou čilost a lo_c_h_ot—

nostke skutkům
lásky.

Protože pak zbožnost záleží V jakémsi Vy
nikajícím stUpni lásky, netoliko nás činí c_
chotnym1 čilými Ja pilnýmř V zachovavam

Všech božích prlkazaní nýbrž mimo to jeste
nás nabada činiti ochotně a h_bitěco nejvíce
dob__YChskutků, i takovych které nejsou při—

kazany, nýbrž ke kterym .se nám jen radí

nebndlostava vnuknutí NebOt'právě tak jako
člověk, jenž se nedávno uzdravil od těžké
nemoci, chodí tolik, kolik mu jest nutno, ale
pomalu a těžce: také hříšník, když se uzdraví
od své nepravosti, chodí tolik, kolik mu Bůh
přikazuje, ale přece těžce a pomalu, dokud
nedospěje zbožnosti; neboť tenkráte, jako člo
Věk již dw-okonalezdravý, netoliko kráčí, ale

běží la skáče po cestě přikázání božích, a

mimo to ještě se dava na cesty rad a Vnuk
nutí nebeských a poničh běží. Konec konců
láska boží a zbožnost neliší se od sebe více
než plamen se liší od ohně: láska jest jakýsi
duchovní oheň, a když plápolá veelmi močně,

ňázýVáse zbo znost í, takže zbožňošt ne
přidává k ohni lásky ničeho leč plamen, který
ci'ní lásku ochotnou,

čilou .a pilnb—uÍ—netOhko

V zachovavam přikázání božích, ale také

_Vkonaní
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nebeských _r___ad
_a\ vniknuti

II. Povaha & výbornost zbOžnosti.
Lidé, kteří stnašili Izraelské, aby nechodili
do země zaslíbené, pravili jim, že země ta
požíná své obyvatele, že totiž jest tak ne
zdnaviá, že v :ní není lze dlouho žíti, a že
tam viděli „jakési n-estvůíjy z pokolení obrů,
k nimžto přirovnání, zdáli jsme se jako ko
bylky“ (4 Moj'ž.13_).Tiak svet, milá Filotheo,
pomlouvá svatou zbožnost jnak dovede, líče
zbožné osoby jako lidi obličejů mrzutých,
truchlivých :a'rutnápených, a hlásaje, že zbož
nost dělá člověka zádumčivým a nesnesitel'c
ným. Ale jako Josue .a Kaleb netoliko vydá
v.ali zaslíbené zemi svědectví, že jest dobrá.
,a knásrná, nýbrž také tvrdili, že bude při
jemno .a milo vládnouti jí, stejne Du_ch___u___
sva„ý

ústy; vsech svych svatych a_ nas SplaJSlÍBL

SFX—Elli
y_Lastními ;nnásujistuh, ž_ezbozny žíyot
les,;„žívlot příjemrix.„e .štlasiíný

Svet puczoruje, že zbožní lidé se postí, že

se modlí .a snaseji trpelive krivdy,

ž_e slo1_J_ž_í

nemocným, davaji chudým, bdí, knótí svůj'
_hnev potlačují a dusí s_vév_Lmášně,
odpíraji si

rozkoše tělesnéa konají mnohé jiné skutky,
které samy v sobe a—ÍŠ'vou
povahou ]SOLIdr_s
né a tuhé Ale svet mev1d1__
y_nltrni srdlgcne—j
zboznosg ktená vseckywty skutky činí pří-.
jemnými rados
' ' Pohled na
Včely, dyž ssají šťávu zllmaterldousky šťáva
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to jest velmi hořká, ale ony, ssajíc'e ji do
sebe
ji va mie-,d
protože
taková
,;;eh proměňují
*Mwevenosi
inmmna
' o „a
„“ jest

světa, zbožné duše zajisté nalézají"o“
kání a zanírámí sebe rnnnho hCřlf-Cšf'
i: 333 VŠ"

iiceňši jeÍ ooracen horkost

kost

v labor—v“8. $“"—

“Jinceunikum „lam ný. kOla É—Í—šĚ-éwě

“hlízdálysekvrtrna Vů1*

chovním cukrem, ktery všem-u mrtvení od
nímá hořkost a radostem škodlivost; ona
zbavuje chudé truchlivosti a bohaté příliš
ného pečování, utlačované malomyslnosti a
mocné domýšlivosti, samotáře zádumčivostii
;a ty, kteří žijí ve společnosti, těkavosti. Ona
jest ohněm _v zimě a rosou v létě, ona umí
OplýVati Vším a umí býti chudou, ona čini
Stejně užitečné čest i pohrdání. ona přijímá
radost1 a žaiosti se sracem
'
_

stejným a naplňuje nás podivnou _Shad

*'ĚBSÍÍ.

“

.

.

Fozoruj Jakubův žebřík, neb on jest prav
divým obrazem zbožného života. Dvě po
stranní dřeva, mezi nimiž se vystupuje & do
nichž jsou zasazeny
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mi, Fílotheo, zboznostje sfadkostl všěčh slad
kostí .a královnou ctností; ona jest dokona

lostí_1_.ásky.Jest1-iže láska je mlék-,em zbož
nost je !na něm smetanou; je-li bylinou,
zbožnost jest její-m květem; ie-li drahým ka
13

menem zbožnost jest jueholeskle-;mje-li vzác

ným balsámem, zbožnost jest jeho vůní, a to
vůní takové lahody, že sílí lidi a těší anděly.

III. Že se zbožnost hodí lidem které
hokoli povolání a zaměstnání.
Když Bůh stvořil stromy, přikázal, aby
vydávaly ovo-ce, každý podle svého druhu;
a tak přikazuje také křesťanům, kteří jsou
živými stnomy jeho církve, aby vydávali
ovoce zbožnosti, každý podle svého stavu a
povolání. Jinak bude _provozovatí zbožnost
řemeslník, jinak panovník, jinak úředník, ji
nak sluha, jinak vdova, jinak vdaná paní,.
jinak dívka; a nebude rozmanitost jen vtom,
nýbrž také dlužno p-řizpůsobovati konání
zbožnosti silám a zaměstnáním“ a povin
nostem každého člověka obzvláště. Řekni sa
ma, milá Filotheo, slušelo-li by se, aby biskup
chtěl žíti v takové osamělosti jako kartusi
ání? A kdyby lidé, žijící v manželství, chtěli
tak málo dbáti střádání a ukládání jako ka
pucíni; kdyby řemeslník prodléval celý den
v kostele jako řeholník, a řeholník by se
stále chtěl stýnkati s lidmi jako biskup-, aby.

jim byl tím neb oním nápomocen, nebyla-li
by taková zbožnost směšná, nenáležitá a
pohoršlzivá? A přece se tato chyba přihází
14

dosti často, a svět, který nenozlišqje nebo
nechce rozlišovnti zbožnost od nerozumfu
mnohých lidí, kteří se domnívají, že jsou
zbožníz, reptá na to a haní zbožno.,st která
.arci nikterak není vinna takovými nezříze
nostmi.
" Nik-oliv, Filotheo, zbožnost n-epokazí ni
čeho, je-li pravá, nýbrž nal0pak Všecko zdo

konaluje, .a jestliže někomu prekaz1 v_jeho
rádném___
a slušném povolaní, jiste __jeto zbož
nost ninepravá,falešná. Vče.,la praví Aristote

les, vyssává med ze květů, aniž jim uškodí,
.a zanechává jich tak čerstvých a neporuše
ných, jako je nalezla; pravá zbožnost činí
ještě lépe, nebot nejen že nekazí žádného
povolání lnebo zaměstnání, nýbrž naopak je
'okrašluje a uslechtuje UVrhnou-li se vzácné
kameny do medu nabývají většího lesku
každý podle své barvy; a každý čltovíěkse
» stává ve svém povolání milej'ším,spon-ll je
se Zbožností; rodinný život nlabyva zbožnosti
vetší úkliidnbsti manželská láska vetší u
„přímnosti, úřední povoljám' pevnuéjší věrnosti,
a každé zamestnání v.ětší_pr11emnost1a Snad'

nosu.
Upadal by V omyl, ba dokonce v blud,
kdo by chtěl zbožný život vylučovati z dru
žiny vojenské, z řemeslnické dílny, z kníže
cíc'h dvorů, z manželské domácnosti. Jest

ovšem pravda, Filotheo, že v takových pomně
15

rech a povoláních [není lze pěstoval
ant

pouze roziím-avou, k—l.á.'

mu:-rn
noste

Ale mimo tento trojí druh
rius
ještě jiné druhy, které dovedou zdokonalo *."t'
osoby, žijící ve stavech světských. Abraham,
Izák a Jakub, David, Job, Tobiáš, Sára,
Rebeka a Judith dokazují nám to ve"Starém

zákoně; a pokud se tyce Noveho,_sv Josef
"sv.Lydle a sv. Kryspin byli \“zz
ve svých dílnách; sv. A-,nna sv
h
Monika, Aquila, Priscilla Ve svvch dunmáqu
no.;stech Konnelius, sv. Šebestián,

sv. Lina—kw:

rius V táboře vojenském; K
" '
na, sv. Ludvík, blahoslavený Amedeus, sv.

Eduard na trůlnech. Přihodilo se dokonce, že
někteří lidé přišli o své pravé puvuxaxlu v sa?
motě. která _iest iinak tak 7ádmmí ňlnvělrn
který chce dojíti dokonalosti, a naopak si je
zachovali ve světském šumu, který se zdá.
býti dokonalosti tak měl-" “=**-'"“i'43h191w
“"
_ .
[IHITIT
lsmp

kdpkollv'

trždtr

LALV
_ ____,__
V_____„ev.—Ju.
\Í
111ů3ns_nýo_n._momn
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IV. Že kdo se chce oddati zbožnosti
&prospívati vní, potřebuie duchovmho

vůdce.
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Když starý Tobiáš posílal syna svého, mla
dého Tobiáše, do Rages, odpověděl mu syn:
„Neznám cesty, kudy se tam chodil“ „Jd'zi
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ným, učinila zv1.a.stn1sub-, ze bude postusna
literéhIOSi Výteň'hóh-n mněn
řizc
, _

n nnvvánlnÍ-nnA “All

před ní „a po :ní, které, aby byly lépe pod)
dány Bohu, podrobily vůli svou Vůli__jeho
služebníJŠQ,kteroužto věc sv. Kateřina Sien
ská ha Výsost chválí ve své knize „Rozmlu—
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-va“. Zbožná kněžna sv. Alžběta se podřizo
vala svému zpovědníkru, KuuornnádoívíIyímlb'uří'

skémzu, se svrc'hovanou p_oslušlností. a král
francouzský
sv. synu
Ludvík,mimo
ch_,|_„„,„
„s,mrt
dal svému
jmé ou
takéMTV“
radu: „Zpovídej' se často; vyvbl si schoPného
zpovlědníka, aby to byl muž moudrý a :Opa
trný, který by tě- dovedl binezpečně vyučo
vati věcem, jichž ti bude potřebí.“
„Přítel věrný,“ dí .sv. Písmo, „,„M „„línm'ia
mocná.: .a kdož jej lnalézá, nalézá poklad Pří
tel věrný

jest lékařství

život“

111L,".c

nosti: la kteříž se bojí Plátna, naleoznou ho.“
(Sinach 6, 14. 16.) Tato svatá slova

dízš, hledí především k nesmr
nesmrtelnost

jest nad všecky

jal: *".—

“fm
----—..

MPP—_

mítitakového
příteleverneho
5532
vovai naše skutky svými nau„c...n„ u mua—
mi, a takovým způsobem nás zajišťoval před
nástrahami aa šalbami ďábelskými. On bude
nám pokladem moudro.,sti když budeme sklí
čeni a zarmoucwení i když „yo-honí k1e511;on
nám bude lékem a bude polehčovati našemu
srdci a těšítí nás
duchova-f-'-" "'" .- .. ..--,
oln bude más chrániti zlého, a co v ná.: hnďn
dobré, to zlepší; a kdyz nás nn
nemoc, on zabrání, aby neb
nebot“ nás od ní uzdraví.

“ ""

Ale kdo najde takového pr1tele9 Moudrý
Sirach odpovídá: _„Kteříse bojí Pána,“ to,jest
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posvátnou
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a důvěra aby nevadila úctě. Důvěřuj v :něi
s takovou úctou, jakou dcera má k otci; cti ho
s takovou důvěrou, jakou syn má k matce;
zkrátka, přátelství to budiž silné a milé, bu
diž všecko

posvěcené

_a_sv_at_ef,__
všecko

du

chovní _a božské,
A proto, dí Avila, vyvol si jednoho z tisí—
ce; a já pravím, z deseti tisíců, neboť osob,
které by byly. schopné k tomu úřadu, jest mé
ně, (než by se člověk domníval. Takový vůdce
musí býti plný lásky, umění .a <0patrnosti;
chybí-li při něm jedna z těchto tří věcí, již
to je nebezpečno. Ale já ti pravím znova:
pros o něj Boha, a když ho obdržíš, dobro
ř-eč Panu, drž se svého vůdce pevně a ne—

hledej jiného; jdi svou cestou s prostou myslí,
pokorněa důvěrně, a buď jista, že tvá cesta
bude šťastna.
'

V. Ze iest potřebí započíti očišťováním
své duše.
„Kvítí ukázalo se v zemi naší,“ dí božský
ženich, „čas řezální(vinic) přišel.“ (Píseň Šal.
2,12,_) Co jiného jsou květy srdce našeho,
Filothe-,o nežli dobré žádosti? Jakmile tedy
se ukáží, třeba vzíti do ruky nůž a uřezávati

s naseho svědomí všecky skutky mrtvé
a
..... ..
zbytečně. Dívka cizího národa, kterou izra
20

elita chtěl pojmouti za ženu, byla povinna
svléci roucho, v kterém byla jat-a, ořezati si
nehty a ostříhati si vlasy. (5 Moj'ž. 21, 13.)
Tak duše, která zatoužila po cti, býti ne
v-ěstou Syna božího, musí se sebe svléci _sta
rého čloVěka_a obléci nového (Kolos. 3, 9),

zanechávajíchříchu, potom ořezatl a ostří

hatí cokoli ji odVrací a odvádí od milování
Boha. Chceme-li se uzdrav1t1 nejprvé se mu
síme vyčistiti _od veškerých škodlivých šťáv.
Svatý Pavel v jediném okamžiku došel doko
nalého očištění, jako ho také došla sv. Kate
řina Janovská, sv. Maří Magdalena, sv. Pe
lagie a někteří jiní svatí; ale tako-vé očištění
jest v oboru milosti tak zázračné a neoby
čejné, jako zmrtvýchvstání v oboru přiroze
nosti, a my ho nesmíme očekávati. Obyčejné
očištění a uzdravení, at' tělesné, ať duchov
ní, děje se polnenáhlu, krok za krokem, sob
tížemí ia..pptšťehuiígšasu
Anděl-ové na Jakubově'žeb-říku mají křídla,
ale nelétají; vystupují & sestupují po pořádku

stupeň od stupně. Duše, která ze hříchu vy
stupuje ke zbožnosti, podobá se jitřznímusví
tání, které mezahání noční tmy náhle, nýbrž
ponenáhlu. Lékařská zásada jest, že když se
člověk uzdravuje pomalu, bývá uzdravení
jistější a spolehlivější; jako choroby tělesné,
tak také choroby srdce lidského přicházívají
jako koňmo a tryskem, ale odcházívají pěšky
21

a zvolna

'I

Jest tedy

p_o__třebí,Fílotnen-_„.j._,_„.._.;i

v tomto p_pgníklnutí byla stateňlw mysu .
trpěliva. lest :Opravdu žaloston “IM-ON'k,m
některé duše, které, když se nekonkrate po
cvičily ve zbožnosti .a vidí, že íson nndpnhanša
některým .nwedokonalostem, pocnou se nepo—
kojriti a .rmoutiti a ztráceti m_y.,sla již téměř
59 P'O'd'ďávaiií pokušení,
titi se ;nazpíátky.

lnle'C'hati všeho

Ale zase

lnL- „-..., _

(*
33501

svrchované lnueb-ezpečenství hr:
v 1
se ucpačným pokušemím dají p.---..-...-„., „„ slí

očistily ode svých nedokonalostí již hned
v první den svého očišťování, pokládají se
za dokonalé .skono dříve než jsou ““““"
.a nemajíce křídel, pouštějí se 3 "
"* "'
takové duše jsou ve velikém nphp
“am,
že se |0pět roznemohou, proto“ „„ „„no mw
vybavily z rukou lékařových. O D'“““*_(;
dobře praví prorok: „Marně jes4
„.„u
svítáním vstávati: vstávejfte, když posedíte.“
(Žalm 126, 2.) A on sám, řídě se tím, __již
a
se umyv .a očistiv, žádá si, aby byl omsten
aobmyt znova. (Žalm 50, 4.)
Očišt'ova'ní duše :naší nemůže a nesmí se
dokonati dříve, lnežlí se dokoná- náš život.
Netnapgne se tedy PIÍ'Q.své nedokonalostl ne
b-ot' naše dokonalost
Záleží v tom, že proti
„M;-;;.— „_
nim 'qu'íujefrjníeÍ;.a *nemohh bychom *b'olovatíl
pnotllmm, ( ybychom j'íeh neviděli, aniž by—
chom je mohli přemuáhati, kdybychom Se
-.,_-.-..____._
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VI. O prvním očišťování, to iest,

od hříchu smrtelného.

Nejprvé je nutno očistiti se »ode hříchu

smrtelného to pak se děje skrze svatost pQ
l_ifcjní, Vyhledej

si zpovědlníka

_c'o nejhrOdně—j'

šího, vezmi nejlaklou klnihlu, modlitební neb
jin-gu, která ti bude moci býti- nápomocne
k dobré zpovědi, čti v ní, pomalu a vzpo
23

mínej si, čím jsi se kdy proviinila, počneug
od doby, kdys přišla do rozumu, až do této
chvíle. A nevěříš-li své paměti, "můžeš si.
poznamenávati, n—a-č
si vzpomeneš. Když tak
to p-řipnavíš a shromáždíš všecky hříšné šťá

vy svého svědomí, zatrat a zavrhni je oškli
vostí a zknou-še'ností tak velikou a bolestnou,
jak-ou tvé srdce dovede snésti, uvažujíc čtve
ro věcí: Že _jusihříchem ztratila milost boží,
opustila svůj podíl v r.áji,3,\/yvoljila si věčné
tresty v pekle aaf-fzřeklase věčné lásky boží.
Chápeš zajisté, Fíl-otheo, že mluvím o obec

né neboli generální zpovědi z celého života,
která ovšem, jiak rád vyznávám, :nebýviá
Vždy nezbytně nutna, ale o níž se přece do
mnívám, že ti bude v těchto zač áttcích zbož—

ného života svrchovaně užitečna. Proto 11k ní
důtklivě radím. Stávát' .se často, že obyčejné
zpovědi lidí, žijících obyčejným životem, b-ý
vaj-íplny nedostatků; často se na zpověď ani
nep-řiprlavuj-íneb jen málo, nemívají žádoucí
a nutné lítosti nad svými hříchy, p-ři-házíváse
dokonce, že se jdou zpovídati bez pevného
předsevzetí, .a tedy vlastně se zakrytou vůlí,
že se opět vriátí ke svým hříchům, .a “toproto,
že se nechtějí vyhýbati blízké příležitosti ke
hříchu .ani užívati prostředků, které jsou
nutny ku polepšení života. Ve všech takových

případech jest nejprvé nezbytno vykonati řád
nou zpov-ěď z celého život-&, aby duše byla
24

zajištěna. Ale mimo to genenální zpověď nám
dává příležitost, abychom dobře poznali sa
mi sebe, naplňuje nás spasitelným zahanbe
ním pro náš minulý život, učí nás diviti se
milosrdenství božímu, které na nás čekalo
tak trpělivě, naplňuje unaše srdce klidem, ob
čerstvuje našeho _d_u_cha,vzbuzule V nás do
brá předSevzetí, dává našemu duchovnímu
otci látku a příležitost, aby nám dal rady/a
naučení, která se nejlépe hodí našim pomě
rům a otevírá nám srdce, abychom se vpo
zd=ějlšíchzpovědích vždycky vyjadřovali sve
škerou důvěrou a upřímnosti.
'
Mluvě tedy o puovšechném obnov-ení na
šeho srdcle a o dokonalém obnácemí naší duše
k Bohu skrze zb-ožnýživot, myslím, Filotheo,
že mám pravdu, když ti radím k této gen-e—
rální zpovědi.

VII. O druhém očišťování, to jest od

naklonnostl ke hříchu.
Všichni Izraelští vyšli z Egypta co do skut

ku; ale ne všichni vyšli co do naklonnostl
PDOÍJOse stalo, že potom na poušti mnozí li

tovali, že nemají cibule & plných hrnců masa
jako v Egyptě. Tací bývají ti kajícníci,_kteří
_co do skutku vycházejí ze hříchu, _ale ne_y
cházejí z_;neho co, do náklonnos_t_i_;__jinýmislo
25

vy, oni si u_miň'ujií,že již nebudou hřešiti, .ale

umiň'ujií si to jaksi neradi, jako s lítostí, že
se musejí zříkati .a vzdelovati onlěch nebla—

hých hříšných radostí. Jejich srdce se od
říká hříchu .a zanechává ho, ale přece často
jakoby. se ob—raacelov tu stranu, kde jest
hřích, jako žena Lotova .se obrátila k Sodo—
mě. Zdržuji .se od hříchíu jako někteří :ne—

mocní se zdržují od některých věcí a nejedí
j'i'ch proto, že lékař jim pohrozil

'

- _

budou 11je jisti; .ale trapi je, že se od nich

musí zdrzovatl stale o tem pOVldaj'la vy
jednávají, bylo11 by přece možno jisti je,
chtí (aspoň vůni takových pokrmů cítibi, a po—
kládajíí za šťastné ty, kteří je smějí jisti. Tak
tito slabí a zbíabfělíklajícníci zdržují se nějaký
čas od hříchu, ale neradi, .a přáli by si směti
hřešiti .a nebýti proto z-avržeíni; mluví o hří
chu .s jakýmsi steskem .a s jakousi chuti, &
pokládají za spokojené ty, kteří hřeší. Člo
vek, který byl odhodlán na někom se po
“místíti, změní ve zpovědi takovou vůli, ale
brzy. potom ho “uzříš prostřed jeho přátel.,
an mluví se zalíbením o kříleěi, která. se mu
stala, za hlásá, že kdyby se nebál Boha, byl
by učinil to .a ono, a že opravdu přikázání;
boží velící nám, abychom odpoušteli, jest
těžké, a že je skoda že není dovoleno, učiniti
si náležitou pomstu. Nemí-ližzřejmo, že tento
nebohý člověk., ačkoli vyšel z pout hříchu,
26

přece .ieště „ie pilný. .!niáliliann'osii1.03 hříchu,. a

.ačkOIiskutkem vyšel z Egypta, touhou svou
v něm zůstává, žádaje si cibule a česneku,
které tam jiídiával jakto či'nívaií jiní kaiícníci
kteří zavrhnuvše své špatné známosti a sty—
ky, přece pak si libují, žee'osoby, s nimiž se
přestali stýkati, stále o ně usilují a jich vy
hledávaj'í. Ach, zajisté, tací lidé jsou ve ve
línpiu

MICUCLP'CUUILLD
LV1.'

,.m „...-„„m,
„„s-„
netoliko zanechala hříchu, ale také musíšj

"srdce svě očistiti 'Od-všelikých naklonnlosti,
které tíhnou ke hříchu. Takové neblahé nád“—
klloplnosti by ti byly stálým nebezpečenstvím,
že bpět upadneš do hřích:,u a mimo to by
ustavičně tvio
o'u duši činily malátnou a těžkou,
tak že by. nemohla kbinati svých skutků hbitě,
_cochlotne.__a
často; a přece právě v tom záleží

pravá podstata žbgžlioiti. Zdá se mi,že duše,

které vz-davše se hříchu, mají v sobě ještě
takové náklonnosti a slabosti, podobají se
dívkám bledých tváří: nosnynejsou zrovna ne
mocny, :a přece“ všechno jejich konání jest
jako nemocné; když jedí, jedí bez chuti, když
Spí, nech-čerství se tím, smějí se, znej-souce'
vesely, a spíše se vliáčiejínež chodí. Stejně
duše, o nichž mluvím, činí to, co je dobré,

ale činí to s takovou duševmímalátností, že
tím připravuji své dobré úkbny. o všeckein
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půvab, i když ani nepřipomínám, že úkonů
těch nebývá mnoho a že mívají malý užitek.

VIII. Kterak se má díti toto druhé
očišťování.

Pravím tedy, že chceme-li se dokonale oči
stiti od náklonnosti ke hříchu, nejprve se
musíme vynasnažiti, abychom živé a jasně
pec-hepili, jak__vue.likézlo nám, hřích způso
_bujg.__Pochop—íme-li to, tenkrát-e nás pojme

veliká .a pronikavá lítost a zkroušenost. A
jestliže iobyčejná lítost .a zkroušen-ost, jen
když je opravdová, a zvláště když je s ní
spojena moc svátostného rozhřešení, nás do
statečně očišťuje od hříchu, bude-li lítost ve
liká a prudká, očistí nás také ode všech ná
klonností, které shříchem saOuvisejií;Má-li ně—

kdo v srdci jakési zášti nebo odpor proti lně
kterému člověku, bývá mu takový člověk pro
tivný, a on se mu vyhýbá; ale bude-li zášti
to hluboké a prudké, tenkráte bude se mu
protiviti netoliko člověk sám, jehož nenávidí,
ale i vše-cko, “co s ním souvisí, bud-e se vyhý
bati také stykům s jeho domácími, příbuz—
nými a přáteli, bude nenáviděti- i obrazu—i
všech věcí jeho. Stejně, když k-ajícník nená—
vidí hřích jenom jakousi lehkou, ačkoliv o
pravdovou, lítostí a zkroušeností, jistě si pev
ně umírní, již nehřešiti; ale nenávidí-li jej lí
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tostí velmi prudkou & mocnou, tenkráte za;

tracuje netoliko hříchsám, nýbrž také všeli
co s ním souvisí. Musis se tedy, Filotheo,
přičiniti, aby tvá lít-ost a zkroušetnost bylacco
možná :největší a nejpronikavější, tak aby se
vztahovala i na inlfejmenší okolností hříchu.
Tak Maří Magdalena obnágivšíwse, ztratila
veškeré

zalíbení

ve hříších a hříšnýcl_1___zá_ba

vách tak že již nikdy jich ani nevzpomínala.
A DaVid prohlašoval, že nenávidí netoliko
hřích, nýbrž také všeliké cesty a stezky hří
chu (Z. 118, Hill); v tom zajisté záleží omlád
nutí duše, které týž prorok přirovnává k ob—
nov-ení orlovu. (Ž. 102, 5.)

Abys tedy dospěla takové lítosti a zkrou
šenosti, je potřebí, aby ses pilně cvičila v ná—
sledujících rozjímáních. Budeš-lí _je dobře ko

nati, vytrhají s pomocí milostí boží ze srdce
tvého hřích i hlavní náklonnosti ke hříchu;
proto také jsem je upravil tak, aby se hodila
k tomuto účelu Budeš pak je konati pořád—
kem, který jsem naznačil, a to každý den jen
jedno, pokud mozna ráno protože se ten čas
nejlépe hodí k vše!ikým duchovním úkonům;
za dne pak budeš _se ktomu, o čem jsi roz

jímala stále vraceti a _vmyšlenkách se _tím
_z-abývati.Nejsi-li ještě způsobilá konati roz
jímání, všimqní si toho, co se o tom praví ve

druhé části.
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IX. Rozjímání 1.: O stvoření?
Příprava.
'1.. Živě si uvědom, že Bůh
ti jest přítomen.
2. Pros ho za osvícení.
Úvahy. 1. Uvažuji, že není ještě dávno,
co jsi i_iebyla !na světě; tvé bytí bylo oprav
dové nic. Kde jsme byly tenknáte, má duše?
Svuěttrvaljiž tolik věků, a o nás [nebylo ještě
ani zmíinky.
onoho „'nic“, a učinil t-ě tím, čím jsi, a to
z pouhé své dobnoty, nemaje tě nikterak
potřebí.
3. Uvažuj, jaké bytí Bůh ti daroval Qa
ioval ti bytí,kte_r—e_te__cm_1(nejpre'dnejm byf
_tóští mezi všemi bytostmi viditelnými, by__tí
's_cho.pnétrváiní věčného a dokonaleho spoLem

_s boží Veleblnosti

City a předsevzetí.

1. Pokořse hlu

boko před Bohem a řekni mu z celého srdce
se žalmistou: „Q Pattie, bytost má jest jako
nicpřed tebou '“_(Ž. 38, 6.__)
Kterak tedy jsi

se iopomenul

na mne, abys mne stvořil?

Ach, duše má, tys byla pohroužerna V prepast

onoho
dávného
ničweho,
bys tam Ac
ještě
dnes, kdyby
Bůh
tě byl az byla
.ní nevytrhl.
bys činila v omom ničem?
2. Vzdávej Bohu díky: Veliký a dobrotivý
Stvořiteli můj, jak velikými díky jsem ti po
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vi*n=.,naže jsi mne
'učinil's

mine tím,

abych nalezite

v_ytrhl z mého
čím jsem!

ničeho

Co mohu

a

_č_:_in_i_t_i,

d\obrořečila svatému jménu

tvému a slíUŠně ti děkovalfa za nesmírnou

dobrotu axiom

'“

3. Zastyď se: Ale ach, můj Pane a Stvoři
teli, místo abych tě byla milovala a tobě
sloužila, pozdv1hovala jsem se proti tobě svý
mi nezřízemými n\áklonnnostmi,odtrhla a vzdá;
lila jsem se od tebe a oddala jsem se hří
chu, nic tebe \nedbajrc, jako bys nebyl můj

dobrbtivý Stvořitel
4. Poniž se před Bohem: () duše má, Věz,

že Pán jest tvůj Bůh; on tě učinil, & ne ty
učinila jsi sama sebe C) Boze muj,_zaj'iste,
dílo tvých rukou jSem já.
Již tedy nechci mívati zalíbení sama vso—

be, neboťsamaod sebe nejsemjiné nez
_pou
hé nic.Cim se hon\OSíš,prachu a p0pele?
Ale abych přesněji se vyjádřila Opravé nic,
čím sev_ynášíš? Ano, budu c1n1t1ltoa to
ke svému pokoření; budu usnášeti i to .a to
po.hr_díání;umiňuji si,že

Změním svuj zivot

a budu následovati svého Stvorltele budu
spatrovati svou čest v tom druhu bytí, který

mi dal, a budu svého bytí uzrvatl k tomu, že
ho budu poslusna že budu činiti jeh_o__vu11,
a abyCh tento svůj úmysl provedla budu uží
vati prostředků, které mi budou ukázány a

jichž budu
vyhledávati
u„ I,_svého0 duch.\\l'otce.
i
J _ \ .Ík
“( A/
_„_>__
3
(: (L'—“'

.'

| '
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,.,

z .a'vě re k. 1. Děkuj Bohu: Dobrořeč, “duše
má, Bohu svémšu, .a všecky. útnoby mé chvalte
jeho svaté jméno unebot jileho dobrota vy

vedla mne z ničeho, a milosrdenstw ileh9
mne stvoíílQ.
2. Obětuj mlu: Bože můj, obětují tí zce
lého srdce svého bytí, které jsi mi daroval,
tobě ie věnují a „posvěcují
3. Pros ho: Bože můj, posilní ve mně tyto
city mé a tato má předsevzetí. Nejsvětější
Panlno, matko milosrdenství, porl-oučej mne
velikému milosrdenství Syna svého se všemi
těmi za něž se mám modlíti atd. — Otčenáš.
Zdrávas.
Až dokonláš svou modlitbu, chvilku se pro
trhei si jako kytičku několika z.božných my
šlenek laí k nim za dne se vracej, jakobys
k nim voněla.

X. Roziímání 2.: O cíli, k němuž isme
stvořeni.
Příprava

1. Živě sí uvědom, že Bůh

ti iest přítomen.
2. Pros ho za osvícení.
ÚVIahy. 1. Bůh tě neposlal na tento svět
proto, že by tě byl býval potřeboval, neboť
jsi mu byla naprosto neužitečna ; nýbrž pro
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to tě sem poslal, aby na tobě 'osvlědčilsvou
dlobnotu, dávajle ti svou milost a chtěje tiÍ;
iedňiou dáti svou slávu. Pnoto ti dal nozum,f

abys ho poznávaia, paměť, abys na něj' často
vzpomínala, vůli, abys jej milovala, nobfažgo
tvo-most, aby sis představovala jeho dlob-ro
diní, voči,abys viděla divy jeho skutků, jazyk,
abys hlo chválil.,a a tak ti dal také jiné SC'thp'

nosti, aby ses jimi obracela k němu
2. Když jsi tedy byla k takovému cíli a
účelu

stvořena

a loa sv.-ět puostavena,___m_1_1_s_í_š___se__

vystríhati _azdržovati všech skutků, které se
nevede, msáš „pohšdatí iiak'o.zbytecnym & mar

hýmf '- '

*3. Uvažuj, jak !nešť-astlníjsou lidé, kteří ne
myslí “na tyto věci, !nýbrž žijlí, jakoby. byli.

přesvědčeni, že mejsou stvořeni pno nic jiné
ho, .než aby stavěli domy, saz-eli stnolmy,
hrama—dilipeníze a bavili se.
'

City a předsevzetí.

1. Zastyď se &

\DLCIÍJG)
své dusi její velikou bídu, v _lnížtrvala

až deposud protože ]na tyto věci buď malo
myslila, buď dooela u_nemyslillla.Ach, co jsem

myslila, tak řekni, co jsem myslila, Bože
můj, když jsem *nic !nemyslila na tebe? Nač
jsem vzpomínala, když jsem zřapromífnalana
tebe? Co jsem milovala, když jsem „nemilo—

vala tebe? Ach, měla
jsem se krmiti pravdou
__..
a Ílájsem se nasyoomzaiamlamlost1,._aslouzu'
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jlsjegnmsvětu, který __jest stvořen,

aby sloužil

mně!“
2. Vzbuď V sobě ošklivost nad mingulým

a neužitečně sny; nechCi Vás již znáti, lehkg
_y_slne a nehodne _vzpomínky; odříkámwSe
vás, zrádná ia nevěrná přátelství, ztracené
úsluhy, bídné a nevděčné štědrosti, neelnlále—
žité ochotnosti.
3. Obrat se k Bohu: Ale, Pane Bože a.
Spasiteli můj, od nynějška všecky mé my;
šlenky budou mířiti k tobě jedinému. Nikdy
již nedovolím,- eaby se můj duch

zabýmals

myšlenkami, které by se ti nelíbily. Pamět
má. po Vše'Cky dny života mého bude plna
vzpomínání na tvou převelikou dob-rotu, kte-„

rou na mně tak rád a tak laskavě osvědčuješ.
Ty. budeš od nynějška rozkoší méhpxsgjdce

a sladkostí mvch citů.
Ano, prohlašuji,

že ode dlneškýa bludu si

oškliviti(ty. a ty marnosti a zábavy, kterým
jsem se VĚDCVÍÉVJala.
, .; (ta a ta marná

za.

městnání, kterými jsem vyplňovala své
dny... ;'takové a takové)city, které zabíraly.
mé srdce. ..; .a abych V sobě udržovala odf
por proti nim, budu užívati [tako-vých a tako
vý ch,; prostředků . . .

Ziávěre k. 1. DěkujfBohu, že tě. stvořil pro
tak vznešený účel: Učinil jsi mne, Pane můj,
pro sebe, abych se jednou raidjovzal—a
z nesmír
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né slávy tvé; ach, kdy toho budu ho,d|na a

kdy ti budu; dobroreeltl 4tak,4
jak jsem 430

_vmlna'>

2. Obfětuj mu:0betu11
ti, můj dobno_ťl_vv
Styrořiteli4,4ysecky své city, jež při tíořříto roz

jímání jsem vzbudjla a vseckapredse—yzetl
jež jsem u01n1l.a_._a__
obetujl ti je

srdce svého a ze vší ďuse sve

z Celého

3. Pros ho: Pokorne tě pMSím, Pane Bože
můj, aby ti touhy a žádosti mé byly prljemnnym

a abys žehnal duši mě, tak aby pro zasluhyš
drahe krve Syna tvého, VýIíté na dřevě kr1-i

že, dovedlabýti takovou,jakou si4zada a„
prejebytl —-Otcenaas Zdrávas. "
Úďefěj si opět kytičku zbožných myšlenek

XI. Rozjímání 3.: O božích dobrodiních.
Pří „prav a. 1._ Živě si uvedom, že Bůh.
jest ti přítomen.
2. Pnos ho za osvícení.

Úvahy.

1. Uvažuj, které a jaké milostí

tělesné Bůh ti prokázal: dal ti tělo samo s je
ho silami a schopnostmi, zdraví, nevinné ra
dosti _a zábavy, kterých můžeš užívati, do
statek toho, čeho tělo potřebuje, lidi, kteří
se o t-ebe starají, dobré pratele a jiné v.lěci
Ale u_vazujtoto vše, patříc při tom na mnoho

jínýeh osob které jsou hodnější než ty,:a
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nemaj-í ty dobré věci, které byly. jmenovány;
někteří !nlemlaj'ídobré zdraví, jiní mají tělesné
chyby neb jiiné nedostatky.; zase jiní nemají
laskavé přátele, snášejí útržky, zakoušejí nee
vlídného zachzázlelní;,j'inétrápí chudoba a nou
ze. Bůh, jsa k tobě zvláště dobrotivý,
chtěl, abys byla tak nebo-h.-.á

ine—

2. Uvažuji dary duchovní. Co jest *na světě
lidí pomahených, šílených, slabomyslnych'
Pro—č rnuejlsity mezi

nimi?

Bůh

ti projlevill

zvláštní přízeň. Co lidí nedošlo řádného vy.“
chování .a žijí ve veliké nevědomosti! O tleble
naopak se boží Prozř'etaelnost postarala, žes
byla vychována pečlivě, ta že .se ti dostalo
řádného vyučování .a náležitého vzdělání.
3. Uvažuj, Filothneo, milosti duchovní! Ná—

ležíš k dětem církve katolické: skrze ni Bůh
již od mladosti

tě vyu-čovzal, uabys _ho znaala.

Koliknáte jtsi již přijnalasvátosti, jež pro nás
ustanovil! Co dobrých__v.nuknutl j_'si od něho

obdržela, jak často tě osvítil, jak často syě
idomím kanal, aby seŠpolepšila! KCllkfát Í'Ž
?tí'prominul tvé poklnesky' Kolikrát těvytrhl

z nwebezpeč'enství & příležitostí, do nichž jsi
se sama zapletlua a v kterých bys byla zahy—

nula! A toliklet__ktera již minula, zdaliž to
nebyla sama pmlezltost abys _mohla činiti
dobré _apecovatl o blaho s_véduse'> Pře

mýšlej'o tom podrobne a viz, jak dobrotivý
a laskavý byl k tobě tvůj Bůh.
36

City a předsevzetí.

1. Div se boží

dob-rotě: Ach', jlak dobrý jest Bůh ke mně!

() zajisté, nevýslbvtně dobrý a dobrotivý! Jak
veliké bohatstV1 všelikého milosrdenství jest

v srdci tvem ___rgůj
Pane, a jak prehojmá ště
V-,at_ico milostí fnám Páln Bůh prokázal!
2. Div se své nevděčlno'Sti: Ale kdo jsem

já.,Pane, _žejsi mne pamethv'?V pravde př 

veliká. jest má nehodlnost' Ach, běda, šlapalar

jsem nohama tolíkera tygjedobrodiní, zgg-r
uctívala jsem tVé miIoSti, neboť místo abych?
jich byla užívala k svému dobrému, zggg;_í
vala jsem jich iapohrdala tvou nevyslovnou
dobno___t___ou.
Proti

broty
stavěla

propastem

tvé milosti

a do

jsem prOplastgsvgnevdecgostl

“3 'PovzÉuzuj' se ke vdecnOst1"Í576"vštante
dy, srdce mé, a nebuď již nevěrné, nevděčné
a zrádné vůči svému velikému dob-rodiinci..
Bylo by_možné, aby; mě duše nebyla od „ny-\
něj'ška poddiárna Bohu, který ve mně a pro"
mne učilnil tolik divných milosti“>

Nuže, Filotheo, odtrhni své srdce od těch
a těch rozkoší; podrob je službě Boha svého,
který tolik učinil pro tebe, gobnacej svou duši.
k to;,mu abys to poZnávala a uznávala, a to
duchovními cvičeními takovými a takový

mi. ., jichž je k tomu potře-bí. Užívej pečlivě
prostředků, které jsou v církvi katolické, „abys
spasila svou duši a milovala Boha . .. Ano-,
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řekni si, budu se pilně a vroucně modlí-ti, Ep'O—
vídíati se a přijímrati tělo Pláně, .slý-chrati-slovo

boží a budu ;se spravovati vnuknutími a ra
dami božími.
Závěrek.
1. Děkuj Bohu, že ti dal nyní
poznati tvou povinnost, jakož iza všecka
dobrodiní, která .až dosud ti udělil.
2. Obětuj mu své srdce se všemi svými
předsevzetími.
3. Pros ho, aby těposúoval abys dovedla
předsevzetí svafcmlti skutkem pro zásluhy

její přímluvu. — Otčenáš. Zdrávas.
Udělej- si duchovní kytičku.

XII. Rozjímání 4.: O hříších.
Připrava.

1. Živě si uvědom, že Bůh

ti jest přítomen.
2. Pros ho za osvícení.

Úvahy.

1. Vzpomínej si, jak dávno již

jest, co jsi se dcpustiia prvního hříchu, a viz,
jak se od oněch prvních začátků hříchy
v tvém srdci rozmohly, jak jsi je den co den
nozmnožov-„ala hříchy proti Bohu, proti so
bě, proti bližnímu: skutky, slovy, žádostmi
myšlenkami.
2. VŽP'O'míanei'
na své špatné náklonnosti a
kterak velmi jsi se _jim poddiávalia. A když
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uvjážíš toto a 100řečeno v první úvaze, uvidíš,
že atvých hříchů jest více než vlasů zna tvé
hlavě .a písku na břehu mořském.
3. Uvažuji zvláště hřích neyděčpdsti vůči
Bohu, hřích to jaksi obecny, který" se rozlévá
po Všech ostatních hříších a činí je mnohem
oekhvejšíml Viz, co darů Bůh _t__i—
učinil, a že
tys_v_šech___z_1e
užív.-ala proti dárci jejich Uvaž

obzvlaste do dobrých vnuknutí se ti od něho
do.-stalo, jimiž ty_151pohrd'l,.a co dobrých hnu

tí, která .vinou tvou byla rneužitečna. A nad
to nade všecko uvaž, jnakčastokráte jsi přijí—
mala svaté svátosti, a kde jest užitek z nich?
Co se stalo z těchto klenotů, jimiž rnebeský

ženich tvůj té zdobil? Nepnavosti tvévšecko
toupokryly, Jak jsi přijímala svaté svátostí,
s jakou přípravoou? Mysli .na tuto mevděčnost,

rozpomínej se, že kdežto Buh tak horhve bé
žel za tebou aby. tě spasil, ty přece stále
jsi jej předbíhala, aby. ses zahubila.

City .a předsevzetí.

1. Zastyď se pro

svou duchovní bídu. Bože můj, kterak se epo
važuji ukazovati se pře-dočima tvýma? Ach,
Vp-ravdébych

-s:e_„
měl-a_jnaZÝVzatí. Vyvrhšelvem“

sveta a stokou mepnavosti :a mevdéčnowstiJest

možné, že jsem byLa tak [nesvedomlta ze
jsem zkazila a poskvmilgavšecky svésmysly.
.avšecky mohutnosti __s_vé?
Že neminulo téměř

jedfoho dňěmého života abych se nebyla
d0pustila něčeho takového? Tak jsem se
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tedy oiplácela svému Stvořiteli za jeho do
brodiní .a svému Spasiteli za všecku krev,
kterou pro mine vylil?
2. Pros za odpuštění a luvrhlni .se k nohám
Pláně jlakolmarmotratný syn se uvrhl k nohám
otcovým, 'uvrhanise k nohám jeho jako Mag
dalena, jako žena, diopadueznlav cizoložství. —
O Pane, sm'iluj' se made mnou, hříšníci! Ach,

zdroji milosrdenství, slituj :se nad molu bíd
nou duší!
3. Pevné .si umiň, že budeš živa jinak a
lépe: Pane Bože můjg,s pomocí milosti tvé,
již nikdy, nikdy nechci se oddati hříchu!
'“ 4.0 jak se stydím, že se musím přiznali,
že jsem hřích příliš milovala! Ale nyní se ho
navždy. odříklám .a objímám lnohy tvé, Otče

milosrdenství! V tobě-chci žíti, vtobě umíratí.
5. Abych zahla-dilsa své minulé hříchy, vy.
zn.ám se z mich statečně a nenechám agnijed.
noho na svém svědomí, abych ho___nezjevíla
_anevyvrhla ze své duše.
'
Při-činím se ze všech svých si.,l ;abych vy

trhlá hříchy úplně ze svého srd,ce a to zvla
ště

ty, a ony

hříchy..,

_k_t_er_é_:__r_nl_r1_e__trgapíw„nej

[X.-,abychto opravdu učinila, budu vytrvale

VICÁB.

užívati prostředků, které mi poradí můi du
chovní vůdce, a nikdy se nebudu domnívali,
že jsem již učinila ďOStipro*'napravem'tollá
kerých .a tak vehkych vin.
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Zave re k 1.D&Bohu, že na tebe Čeji

kal až do této chvíle a vnuknul tí tyto dobre
city. a umys_ly

2. ObBÍUJmu své srdge, abys dovedla své
dobré úmysly provestl
“ 3. Pros ho,aby tě posiloval atd.
a_n-p.

XIII. Rozjímání 5.: O smrti.
Příprava.
Živě si uvě—d-om,
že Bůh jest
ti přítomen.
2. Pnos ho za jeho milost.
3. Představ si, že leží-šna smrt nemocna na
svém loži, nemaaj'ícjiž naděje, že bys vyvezla
z té nemoci.
ÚViah y. 1. Uvaž'uj', jak hodina smrti tvé
jest nejísta. Má duše, jednoho dne vyj-deš
z těla. Ale kdy?. V zimě či v létě-? Ve dne či
v noci? Ve městě či na poli? Z nenadání či
připravena na to? Nešťastnou náhodou něja
kou či od nemoci? Budeš míti čas, aby. ses
vyzpovídala či ho nebudeš míti? Bude u tebe
V hodince smrti kněz — tvůj duchovní vůd
oe, tvůj' zpovědník? Ach, o tom všem nevíme
ničeho .a jen jediná věc ješt jista, že umřeme
dříve než si myslíme.
2. Uvažuj, že tenknáte svět se ti skončí a
veliký převrat nastane pře-d tvýma očima.
Světské radostí a zábavy, marnosti .a,náklon
nosti se ti objeví jako rozp-lývající se páry a
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jak-o přeludy.

Ach, mne lnuebohé! Pro _jaké

tnetky a pošetíhosti jsem hněvávala Boha?

Tenkráte uzrlme, že jsme lopustlll Bohapng
nic Naopak zbožrnÍosta dobré skutky. budou
se ti tenknáte jeviti jako velmi žádoucí a
příjemné. Ach, proč jsem mešla po té krásné
a milé cestě? Tenkráte hříchy, které se zdá
valy nepatrmými,ukfáží se velikými jako hory,
a zbožnost tvá se objeví velmi malou
3. Uvažuj, jak bolestně tvá duše se bude
loučiti se všemi věcmi tohoto světa. Bude se
loučiti s bohzatstvímj, s marnostmli a lehkomy
slnými společnostmi, se zábavamfi a rozko
šemi, s pijátely a sousedy, s rodiči a dětmi,
zkrátka se Všemi věcmi stvořenými. A k-o
nečlně bude se loučití se samým svým tělem,
_jehož zanechá bledého, žalostně změněn-eho,
ohyzdznéhuoa páchnoucího.
4. Uvažuj, jak tvoji domácí bud'ou pospí
chuati,aby tvé tělo brzy vybyli z domu a po
chovali do země, .a po pohřbu již lidé mlálo
budou na tebe mysliti .a [na tebe vzplomínlati,

tak jako ty jsi málo myslívala na jiné. Pán
Bůh jí dej lehké odpočinutí, řeknou-, a to bu
de vše. 0 smrti, jak jsi přísná, jak nelítostná!
5. Uvažuji, že duše, vyj-douc z těla, půjde

svou cestou, buď napravo, buď nalevo. Ach,
kam se dá tvá duše? Ktenoru cest-ou se bude

bráti? Zlaj'lstezadnoujinou než tou, kterou
počala knacetl zde na svete
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City .a předsevzetí.

1. Pros Boha a

uvrhni se mu do nár-učí. C)Pane, v onen hroz
ný defn vezmi mne pod svou ochranu! Učiň
mi hodinu tu šťastnou a příznivou, a nechť

raději všecky chvíle mého ostatního života
jsou truchlivé a plné trápení.
i Pohrdni světem. Protože neznám chvíle,
kdy tě'řbudu'niůišifi opustiti, marný svete, .ne
chci se na tebe vIázati. Moji přátelé, mé zná—

mosti dovolte mi, abych k vám již nelunúla

jinaknež svatým prlatelstwm které bude pak

mocr trvati věčně. Neboť proč bych .se na
vas poutala, když svazky ty musí přestati a

býti noztrhiány?
3. Umiňuj'i si,že .se budu pilně na hodinu
smrti své připravov-ati a budu činiti všecko,
čeho je potřebí, aby poslední ten krok byl
šťastný. ZVliášt'ě chci zabezpečiti stav svého
svlědomí jak nejlépe dovedu a ty. a ony chy

by... chci uvésti do pořádku

Záv .ěrek. Du'ěkujBohu za tato předse—
vzetí, která ti vnukmul. Obětuj je jeho Veleb
nosti, a znova ho pros co nejlvroucnlěji, aby

ti dal šťastnou hodinku pbslední pro ziásluhy
všecky svaté za přímluvu ——
Otčenáš. Zdrá

vas.

Udělej*si duchovní kytičku.
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XIV. Rozjímání 6.: O soudu.
Příprava.

1. Živě si uvědom, že Bůh

ti jest přít-omen.

'2. Pros ho za osvícení.
Úvahy. 1. Konečně po čas-e, který Bůh
ustanovil svět-u k jeho trvání, po množství
hro-zných znamení .a zjevů, pro něž lidé bu
d-ou-schnouti hrůzou “.a strachem, nesmírný.
oheň,

který

se

přivalí _jlako piotqula, spjálí

všecku zemi a „promění tvář její v pquel, &
žádná věc, kterou spatřuje-me na zemi, ne—
bude toho ušetřena.
2. Po! takové plamenné záplavě za hříma
jící blýskavici všickni lidé vstanou ze země

a na hlas trouby archandělovy se shromáždí
v údolí Josafats'kém. Ale ach, jak různý bude
na ně pohled! Někteří budou s těly xosl-avený
mi .a zářícími, jiiní s těly. ohyzdnýmí ahroz
nými.
3. Uvažuji, s jakou slaávou a velebností se
svrchovaný soudce nkuá-že,obklopen jsa zá

stupy svatých andělů, před ním pak bude se
stkvíti jeho kříž, jasnější nad slunce, znamení
to milostí dobrým ia přísného soudu hříšní
kům.
4. Tento svrchovnný soudce vydaá hrozný
rozkaz, aby. sp-ravedliví byli oddělení od hříš
níků, ra rozkaz ten bude ihned vykonání
Spravedliví uzří se po pravici Syna božího.,
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hříšníci po jeho levici; věčné to rozdělení,
po němž tyto dvě veliké skupiny již nikdy
se spolu nesejdou.
5. Jakmile toto roz-dělení bude vykonáno
a knihy svědomí budou otevřeny, jasně se
uvidí zlo-ba hříšníků a kterak pohrdali Bo
hem. Ale uvidí .se také kajíc'nost spravedli—
vých a účinky milosti boží, kterou obdrželi,
a nic nebude iutajeno. () Bože, jak veliké bude
zahanbení jedněch a jak veliká radost dru
hých!
6. Uvažuj poslední výrok Soudcův vůči
hříšníkům: „Odejvděte ode mne, zlořečení,
do ohně věčného, který jest připraven ďáblu
a andělům jeho.“ (Mat. 25, 41.) Uvaž celou

tíhu těchto sl.ov Ode jdete,

tím slovem

Bůh opouští tyto nestastníky na věky. a na
věky je vyvrhuje ze svých příbytků. Nazývá

je zlořečenými.

Ach, duše má., jaké to

zlořečení! Zhoře-čeníobecné, které v sobě ob
sahuje všecko zlé; zlořečení neodvolatelně.,

jež se vztahuje na všecky časy a na věčnost.
Dmodáváposléze: Do ohně věčného.
Po—
hlédni, mé srdce, na tuto velikou věčnost:
ó jak jsi hrozná, věčnosti věčných bolestí!
7. Uvažuj výrok, který uslyší spravedliví.
Po jídle, praví Soudce slovem laskavého
přivítání, kterým Bůh nás přitahuje k sobě
a přijímá nás do ovzduší své dobroty, pgojlď

te, požehnaní

Otce mého. () toho pře—“'
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vzácného požehnání, které obsahuje v sobě

veškeré požehníární!Vládněte

krále V'

stvím vám připraveným od usta

novení

světla.

(Mat. 25, 34.) Bože můj,

jaké to! milost! Neboť toto království nebu
de nikdy míti konce!

City a předsevzetí.

1. Zachvějlse,

duše má při těchto. vzpomínkách. Ach, Bože
můj?, kdo: mi dá, abych se cítila bezpečnou,
až přijde chvíle, kdy základové nebes i 'zlemě
budou .se otřásati hrůzou!
2. Vzbuď ošklivost nad svými hříchy, kte
ré jediné tě mohou zahub-iti v omen djě-sný
den.

0 ano, budu souditi sama sebe nyní,abych
nebyla souzema teznknáte. Budu zpytovati své
svědomí a odsoudím .se, budu žalovati na
sebe a polepším se, aby mne věčný soudce
neodsoudil v ein-en hrozný den. Vyzpoví-djám
se tedy upřímně, přijmu ochotně potřeb-ne
rady a naučení latď.
Z.á věrek. DěkujíBohu, že ti dal prostře
dek, abys zabezpečila svou duši na onen den,
a že ti dal čas, abys činila pO-kání. Obětuil
mu své srdce, řkouc, že |0p-ravd'u budeš či
niti pokání. Pnos ho za milost, abys dobře
vykonala tento úkol, jejž bereš na sebe. ——
Otčenáš. Zdrávas.
Udělej si duchovní kytičku.
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XV. Rozjímání 7.: O pekle.
Příprava.

1. Živě si uvědom, že Bůh ti

jest přítomen.
2. Pokoř se pře-d ním a pros, aby ti byl
nápomocen.
3. Představ si jakési město, plné noční
.mrákoty,

hořící,

sírou

.a smolou

o—d-porjníě:

páchnoucí, pliné obyvatelů, kteří nemohou
odtamtud utéci.
Úvah y 1. Zavržení jsou V pekelné pIO
pasti jako V tomto nešťastném městě, které
jsi si představila, a snášejí tam nevýslovné
muky na Všech smyslech a údech .svýchí,
protože jako zde užívali svých smyslů a údů
k hřešení, tak budou [na všech smyslech a
úde-ch ziakou'šeti trestů, které se sluší na hří
chy. Oči budou za své zlé a neup-řínmé po
hledy snzášeti vidění ďáblů ,a pekl-a; uši za to,
že mívaly zalíbení v lOplzlýChřeěech 'nebu
dou slyšeti nic jiného než nářky, pláč a zou
falé křiky; a tak i ostatní smysly budou míti
své tresty.
2. Mimo tyto muky jest jiná muka, nade
všecky větší, že totiž zavržení budou na věky
zblaveni účaStenství ve slávě boží a nikdy ne
spatří Boha, v němž jest svrchovaná blaže
nost spaserných. A jestliže Absolon vyznal,
že nad jeho vyhnanství více ho trápí to, že
nemůže viděti laskavou tvář svého otce Da
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vida, j'ako—užalost nevýslovnou

budou cititri

hříšníci, vědouce, že jsou na vždycky zbaveni
pratření na tvou dobnotivou :a drahou tvář,
Bože můj !

3. Uvažuji nade vše jiné pilněj'i., že bolesti
zavržených jsou věčné, a to jediné činí peklo
nesnesitelným. Kdyby ti blecha vlezla do
ucha & skákala ti tam jednu jedinou noc, ta
noc by se ti zdála hrozrnfá;a horkost malé ho
rečky jedinou lnoc promění v dlouhé utrpení;
jiak děsná bude noc věčnosti s tolik-erými a
tak velikými mukiami'!Z takové věčnosti vzni
ká- vě—čnézouiání,

nečná.

rouhání

City (a předsevzetí.

za zuřivost neko

Straš svou duši

slovy p-rorokovými: „Duše mlá, zdaliž budeš
moci bydliti s ohněm zžínajiícím? Z-dšaližbu
deš. moci bydliti s horkostmi věčnými ?“ (Is.
33, 14.) Chceš ooravdu oprustiti svého Boha

na věky?
Vyznlávej', že snad již jsi. sobě zasloužila
pekla ——ale koliknát? Ale nyni úplně změ

ním způsob svého života. Proč bych se vrhala
do té hrozné propasti?
Bud-u tedy úsilovně užívati těch a těch plno
stř—edků... činiti to .a to..., abych se uva—
nov-ala hříchu, který jediný mne může uvrh
nouti

do takové

smrti

vě-člné. Děkuj- Bohu-.,

obětuj' mu své srdce, pros ho, jak ti srdce
vnukne. — Otčenáš. Zdrávas.
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XVI. Rozjímání 8.: O nebi.
Příprava.

1. Živě si uvědom, že Bůh ti

jest přítomen.
2; Vzývej' ho za osvícení.
ÚV|alh y. 1. Představ si krásnou, jeasanou
noc, :a pomyslí, jak milo jest pohlížeti na
nebe plné třpytících se hvezd, vetších .a
menších. Přidej k tomuto půvabu klidného
nočního nebe půvab krásného dne, a to tak,
že by. sluneční jasnost nevadila viděti. jasně
také “hvězdy. .a měsíc, a když si. to vše pře-d

stavíš, směle řekni, že všec'ka ta knása do
hromady není nic proti knásám .a _půvabům
nebeským.

() jnak žládoucí za rozkoš-né je to

místo! Jak vzácné jest to město pokoje věč
ného!
2. Představ si a pozoruji vznešenost, krásu
.a množství obyvatelů oněch blaze-ných míst:
miliony a miliony andělů, cherub-ínů a sera
fínů, sbor :apoštolů, zástupy mučedníků, vy=
znavačů, panen, svatých žen. Jest to množ
ství nes-čislné. O,jak je ta společnost šťastna!
A nejmenší z nich je krásnější než veškeren
svet. Což když bude lze viděti všechny ve
spolek? A_j.ak šťastni jsou, Bože můj! Z úst
jejich. bez ust-ání zaznívá sladká píseň věčné
lásky; bez ustání okoušejí neproměnitelné
veselosti; zahrnují se vespolek nevýslovnými
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radostmi a žijí v blaženém vědomí nerozluči
telného obcování.
3. Uvažuj' posléze, jaké štěstí jim Bůh da.
nov.-al,dopřáv jim, aby požívali jeho samého
.a dávaje jim stále patřiti na svou nevýslovně
krásnou .a milou tvář, čímž vlévá do jejich

srdce jako celé řeky rozkoše. Jaké to štěstí
býti na vždy spo-jenu se svým svrchované.
dobrým Pánem! Svatí jsou V ráji jako b-la- '
žení ptáci, kteří bez ustání poletují a prozplě
vuj'í ve vzduchu božství samého, jež. je obklo
puje se všech stran rnepoc'hopitelnými rozko
Šemi. Tam každý, jaak'n-ejlépe dovede la me—

maje žádné závisti, zpívá chvály Stvořite'Ovy:
„Buď na věky dobrořeěen, náš dobrotivý a
svrchovaný Palne, Stvořiteli :a Sp—asiteli,jenž
jsi k nám tak milostiv .a čimí'š:nás tak štědře
účastné své slávy.“ A Bůh zase žehná věč

ným požehnáním všem svým svatým: „Buďte
na věky požehnání, milí tvorové moji, kteří
jste mi sloužili tak statečně a nyní mne věčně
budete chvlálití s tak velikou láskou.“
C i,ty .a p ře d s e vze-t i. 1.-Podivuj se této
vlasti nebeské a vychvaluj- ji. — O, jak jsi
krásný, rnebeský Jerusaleme můj, a jak šťast
ní jsou obyvatelé tvoji!
'

2. Kárej své srdce, že bylo až dosud tak
lehkovážiné a uchylovalo se s cesty, vedoucí
do oněch slavmých a blažených příbytků. —
Proč jsem se tolik vzdalovala od své svrcho
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vané rozkoše? O mne bídné! Pro radosti tak
prchavé a nehodné zřekla jsem se tisíckrát
a tisíckrát-e radostí věčných a nevýslovných!
Co jsem myslíte, že jsem pohrdala věcmi tak
žádoucími pro věci marné a bezcenné?
3. Vzbuď nyjní velikou touhu po příbytku
tak rozkošném. — Poněvadž se ti. zalíbilo,
dobrotivý a svrchovaný Parne můj, p-řivésti
mne zase na své cesty, nechci se již nikdy
vraceti nazpět! Pojďme, duše má:, do toho
odpočinku věčného; 'ubírejme se do té po
žehnalné země, která. nám jest zaslíbena;
bychom ještě činily V tomto Egyptě-?

co—

Vzdávám se tedy takových a takových vě
cí..., které by mne oxdvracely od mé cesty
nebo by mne zdržovaly.
Budu naopak činiti ty a ty věci-..., které
mne mohou na pravou cestu uvaděti.
Děkuji Bohu, obětuj mu, pros ho. — Otče

náš. Zdrávas.

XVII.Rozjímání 9.: Musíme se rozhod
nouti pro nebe.
P říprav a 1. Živě si uvědom, že Bůh ti je
přítomen.
2. Pokoř se před ním a pros ho za osví
cení.

Úvahy.

1. Představ si, že jsi na širé ro
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vin-ě samotinká se svým andělem strážcem,
jako byl .s archandělem Rafa-elem mladý To
biáš, ubíraje se do Rages. Představ si dále,
že tvůj' andel ti ukazuje nahoře otevřené nebe
se všemi radostmi jeho, o který-ch jsi přemýš
lela v předcházejícím rozjímání, potom stra
nou, kdesi v hlrubiln'ě,že ti ukazuje otevřené
peklo se Všemi mukami, které byly vylíčeny
v m.zjfímlánío pekle. Oe'it'ujíc se takto ve své

obraznosti mezi nebem a pekle-m, poklekni
k nohám svého anděla strážce.
2. Uvažuj, že jest to skutečná. pravda, že
jsi uprostřed mezi nebem a peklem, a že to
i ono jest otevřeno, :aby tě přijalo do sebe,
podle toho, jak sama se rozhodneš.
3. Uvažuj, že volb.,a ktenou učiniš na tom—
to ,svfětě,již na věky se nezmění na onom
světě.
4. Uvažuj, že ačkoliv nebe i peklo jest
otevřeno, aby. tě přijalo do sebe podle noz
ho-dnutí, které učiniš, zároveň jest jisto, že
Bůh, který jest hotov “dlátiti ze své „spravedl

nosti buď peklo nebo ze svého milosrdenství
nebe, žádá si s převelikou toužebností, aby
sis vyvolila nebe, a tvůj ealnděl stráž-ce vší

mocí tě k tomu notka, nabízeje ti od Boha
tisíceré milosti a „nejrozmanitější pomoc, abys
opravdu vešla do nebe.
'
5. Ježíš Kristus pohlíží na tebe s Výsosti
nebeských s laskavou tváří a vlídně te zve
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k sobě: „Pojd', má drahá duše_, pojď si od—

počinoutí !na věky v náručí mé dobroty, kte
rá ti prlprav11a nesmrtelné radostí v hoj
nosti své lásky.“
6. Patří svýma vnitřníma očima na nejsvě
tější Pwaííríu, která

také

tě zve mateřskya

k sob-ě: „V_zh_u__r_u,
mé dítě, buď

statečná.,

ne

pohrdej' touhou Syna mého, nepohrdej vzde—
chy mými, které vysílám za tebe k Bohu, žá
dajíq sí spolecne se svým Synem t_véhospa
sení věčného? Patří na svaté, kteří tě po
vzbuzup, a na mesčíslný zástup svatých duší,
které tě zvou vlídně mezi sebe, :n-ežádiajlícje
si jiného-, 'než ebn-„jednou viděly....tvé.___srd.c'e
SJ'LOíe;n_é.„$9..__srdQefrn
jejich

ve věčných

láqh boží-,cha uj'išt'ujícetě, žeeesta

chvlá:

do nebe

nikterak není tak obtížná, jnak svět tvrdí.

„Buď _smělá, drahá přítelkyně naše,“ praví
jsme se ubír-aly, pozná, že jsme přišly v tyto

radostí skrze radosti nevýslovně sladší, než

Rozhodnutí.

1. O peklo, zavrhují tě

nyní a na veky, zavrhují od sebe tvé muky
a bolesti, zavrhují tvou nešťastnou a strašnou
věčnost, zavrhují přede vším jiným věčné
rouhání a zlořečerní,které vrháš do tváře Bo
hu mémiu. O neb-e, krásné nebe, k tobě obra
cím své srdce .a duší svou, slávo věčná, štěstí
trvanlivé, a neodvolatelným rozhodnutím své
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vůle volím si přebývati v tvých krás-ných a
svatých p—říbytcích,v tvých posvátných „a žá
doucích stáncích. Pane Bože můj, dobr-ořečfím
tvému milosrdenství & pokorně je přijímám.,
když mi je rlárčíš:nabízeti. Pane Ježíši., Spasi
teli můj, přijímám vděčně tvou věčrno'ulásku
.a děkuji ti za příbytek, který jsi mi—připravil
v onom blažerném Jerusalemě nebeském, dě
kuji ti za nej_mejvívceproto, že tam budu moci
věčně tě- milovati & věčmě ti dobrořeči-ti.

2. Přijmi také vděčně přízeň a pomoc, kte
rou ti nabízejí nejsvětější Panna a všichni.
svatí, a slíb-jim, že budeš stále kráčeti tom,
kde jsou oni. Podej ruku svému andělu strláž
ci. .aby tě tam vedl, povzb'ud svou duši k se
trv,á;ní v tomto dobrém & spasitelm-ém rozhod

nutí.

XVIII. Rozjímání 10.: O vyvolení
zbožného života.
Příprava:

1. Živě si uvědom, že Bůh ti

jest přítomen.
2. Pokoř .se před „jeho tváří & pros ho za
jeho pomoc.
'

Úvahy.

1. Představ si opět, že jsi na širé

rovině samotimká- se svým. „andělem strážcem.,
& že po své levici vidíš ďábla, .a-nsedí na ve
likém &vysokém trůně, jsa obstoupen jinými
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pekelnými duchy, kolem něho pak jest veliký
zástup světáckých lidí, kteří mu činí poklonu
a uznávají ho za svého pána, ten tím hří—
chem, ten jiným.
2. Pozoruj, jak se chovají tito nešťastlníí
dvořané pwří'šennéhokrále. Jedni jsou všichni.

zuřiví nenávistí, závistí, vztekem; jiní se ve
spolek vraždí; ti zase jsou všichni vyhublí.
žab-raní do myšlen-ek, upjatí vší duší na hro
madění peněz; jiní obracejí všecku pozornost
na marnosti, nemajíce jediné radosti, která
by nebyla neužitečná a marná; ti zase jsou
zhyžděni a znečištění hrubými, smyslnýmíi
choutkami. Viz je, ani nemají žádného klidu,
žádného pořádku, žádné míry; ve svém cho
vání. Viz je, jak sebou vespolek pohrdiajíL,
jak se nemiluji než Láskou falešnou. Pohled“

na všecky ještě jednou .a tvé duchovní oči
uzří s politováním

.a žalostí neblahou a b—íd

nou říši, která jest poddána násilnjcké vládě
tohoto zlořečenéhlo krále.
3. Po své pravici viz Ježíše Krista ukřižo
vaného-, který ,se s upřímnou láskou modlí za
tyto ubožáky posedlé ďáblem, aby. se v_ytrhli
z takového otnoctví, & volá je k sobě. Viz
veliký zástup zbožných lidí, kteří jej obklo
pují spolu s „an-děly.Pozoruj, jak krásné je
toto království zbožnosti.
4. Jaká to krása, viděti ty zástupy panen,
mužů a žen, bělej'ší nad lilie; to shromáždění
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vdov, plných „svatého mrtvení a pokory! Viz
řady mnoha osob, žijících v manželství, které
žijí spolu v sladké svornosti, ve vzájemné
úctě, která. nemůže býti prázdna veliké lás
ky; viz, kterak tyto zbožné duše spojují péči
o svou domácnost s péčí o vnitřní příbytek.
srdce svého, lásku k choti s láskou k ženichu
nebeskému. Pohleď na ně na všecky vespo
lek: uzříš je všechny 5 tvářemi plnými míru,
vlídnosti, přívětivosti, .alniposlouch.,ají co náš
Spasitel k nim mluví, a všichni by jej chtěli
zasaditi jako pravý vinný kmen do svého
srdce.
5. Radují se, ale radostí půvab-nou, plnou
lásky, dobře spořádanou; milují se vespolek.,
ale lnáskou svatou a čistou. Kteří pak v tomto
zbožném zástupu z-zakoušejížalostí, netrápí
se proto příliš aniž malomyslinějaí.Pohleď na
Spasitele, jenž je pohledem svým těší .a po
němž všichni vesměs touží.
6. Již často jsi se odříkala ďábla i s jeho
bídným ia nešťastným zástupem, .a to ten
knáte, kdykoli jsi v sobě vzbuzovala dobré
city. Ale přece jsi ještě nedošla až ke králi
svému Ježíši Kristu a_ještě jsi se “nepřipojil-a
ke šťastné a svaté družině zbožných lidí, ný
brž stále jsi prodlévala uprostřed" mezi "ní a.
onou družinou :nebl.ahou
7. Nejsvětější Panna .a sv. Josef 5 převeli
kými zíástupy svatých .a světic božích, kteří
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byli kdysi živi uprostřed světa a světských
záležitostí,

tě zvou

mezi

sebe

& povzšblu—a

zují tě.
' 8. Tvůj ukřižovaný kr,ál volá tě tvým jmé
nem: „Pojď, má. drahá, pojď, at' tě; koru
nuj-i.“

Ro zh'o dnutí. 1. O světe, ó zástupe .ne
hodný, nikdy, nikdy mne neuzříš pod svým
praporem-. Navždy jsem se odřekla tvých plo-.
šetilostí .a marnosti: Kríáli. pýchy. a [ne-'
štěstí, duch-u pekelný, odříkám se tebe i vší
pýchy tvé, zavrhují tě od sebe i se všemi
skutky. tvými.
'
2. A nyní .se obracím k tobě, můj sladký

a dobnotivý Pan-e Ježíši,. „knálipravého štěstí;
a věčné slávy, a objímám tě vší silou své d'u-i
še. Kl-aní'm „se ti z celého srdce svého, vyvo-.
luj'i si tě ,nylnía navždy za svého krále, činím.“
'tÍĚíeo'dvollží'teJný"hold poddanství, zavazuji se
ti k neporušitellné věrnosti a podrobuji se—
tvým zákonům a nařízením, který-ch chci“
vždy býti ploslu;šn.a.
3. Přesvatá. Panno, dobrotivá Paní má, tebe
si volím

za svou

vů-dkygni, stavím

se pod-—

tvůji prapor a chci ti po všechny dny svého
života prokazovati obzvháštní lásku a Min.
4. Svatý anděle, strážce můj, představ mne
svatému shromáždění nebeskémfu; neopouštěj
mne, dokud tam nedojd'u s tóuto šťastnou
družinou zbožných duší, s nimiž volám a
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Vždy budu vol.-atina svědectví tohoto svého

rozhodnutí: Ježíši, tobě živa jsem, Ježíši,
tob-ě umírám!

XIX.Jak sluší vykonati generální zpověď.
Hle, Filotheo, takto jsem ti tedy předložil
Látku k nozjí'máaním,která jsou potrebna, „aby

chom provedli svá předsevzetí. Ažje všecka
vykonáš, srd:n.at-ěLj-di& se vší pokorou vyko
neji.,svou gemená—lnízpověď; ale prosím tě,
aby.- ses nedávala másti žá-djnými strachy-.

Škorpion jest jedovatý, když žathe člověka;
ale když se rozpustí v oleji, bývá lékem proti
vlastnímu svému užehnutí.
Podobně

__híjích námdělá

hlanbu,___k_d__y_ž
se

ho dopouštíme, ale když .se obrátí ve vyznání
a v kajícnost, činí nám čest a _je spasitelný.
Zkroušenost & zpověď jsou tak krásné a mají
tak líbeznou vůíni, že zahlezrují ohyzdnost hří
mchugazíapuzrují puch jeho. Šimon, u něhož náš

P-árnbyl hostem, když tam přišla Magdalena,
pravil, že Magdalena je hří-šlnioe. Ale Píáin
Ježíš řekl, že nikoliv, & ine-mluvilo jiném než
o vůni kají-enosti, jež se od ní nozlěvalra, .a o
její veliké Lásce. Jsme-li opravdu poukornaií,
Filotheo, tenknáte tg-udeme Svéhowhífíchu lí

tovati nesmírně, protože jsme jim urazili Bo
ha;

ale bud-e nrám milo & příjemrno žalovati

hřích svůj na sebe, protože tím se děje Bohu
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čest. A když můžeme lékaři dobře vypově

díti nemoc, která nás trápí, bývá nám to
jakýmsi ulehčením. Když přijdeš k svému du
chovnímu otci, představ si, že _jsina Kalvarii
pod nohama Ježíše Krista ukřižovaného a že
drahá krev jeho teče na tebe, aby tě ob—
myla od veškerých nepravosti tvých. Neboť
ačkoliv na kaj'ícníky. neteče ve zpovědnici
sama krev Kristova, přece svlažuj-í je tam
hojně zásluhy té drahé krve, která byla vy
lita

za nás.

O_tevři tedy

dpk:_:n_a___1_|_e_
své srdce,_

aby zpovědí z neho vyšly všecky hříChy, a
touž měrou, kterou z něho budou v_ychjázeti
hříchy, budou tam vchlázeti zásluhy utrpení
Pláně a naplní tvé srdce požehnálním.
Ale pověz na sebe ucpravdu všecko, prostě
a “upřímně a 'upokoji tentokráte své svědomí
co “nejlépe-,abys pak byla navždy klid'na. A
když .se dobře ze všeho v_yznáš, poslouchej
pozorně lnaučení a na:řízen_í služebníka

bo

žího, řkouc z hlubokosti srdce svého: „Mluv,
Hospodine, unebot slyší služebnice tva“ (I'
Král. 3, 9.) A zajisté, Filotheo, poslouchajíc
kněze, slyšíš Boha samého, jelnž řekl svým
náměstkům: „Kdo vás slyší, mne slyší.“ (Luk.
10, 16.) Potom vezmi do ruky. následující
prohlášení, které bude jako závěrkem tvé
zkroušené zpovědi, ale které před zpovědí
musíš dob-ře ruvážiti a promysliti. Čti „je po
zorn-ě a se zkrouše'ností co možná největší.
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XX.Prohlášení, kterým se má hluboko
do duše vštípiti rozhodnutí sloužiti Bo
hu, &kterým se zavírají kaiícné úkony.
Já. podepsaná, kl-ečíc před tváří věčného
Boha a všeho nebeského dv-o-rstva a pilné
uv.á.živši.nesmírné milosrdenství jeho božské
dobroty vůči mn-é, nil-ehodnému a bí-dném'u
stvoření, jež on 2 niceho stvořil a až dosud

zachovával, podporoval a vysvobozoval zto
likerých nebezpečenství

.a zahrnoval tolike—

rými duob-ro-d'ianími;
uv.áživši přede vším jiným

nepochopitelnou Laskavost a shovívavost-,
s níž tento můj předobrý Bůh mne tak do
brotivě snášel ve všech mých nep-;rjavostech,
nepřestávaje zváti mne skrze hojná a milosti—
vá vnukální ku polepšení a trpělivé vyčká
vaje mého pokání a obrácení až do tohoto
tého roku věku mého, .a to přes všecku mou
nevdIě-člnost, pronad'nost .a nev-érnost, pro :niž

jsem odkládala své polepšení den ode dne, a
pohrdaj'íc jeho milostmi, jej tolik nemouldře
unážela; iuváživši také, že“ při křtu svatém
byla jsem posvěcen-a a odevzdána Bohu své
mu, abych byl-a jeho dcerou, a že proti sli
bu, který tetnkráte byl učiněn ve „jménu mém,
já tak častokráte a tak nešťastně a bídné.
jsem zneuctila a poskvrsnilla svou duši.-, uží
vajvíc jí a obnaoejíc ji proti jeho božské Ve

lebnosti, nyní konečně jsem se vzpamatovala
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a pandlaj'ícs celou pokorou srdce svého na
tvář svou před trůnem boží spravedllnosti,
uznávám .a vyznávám, že jsem se Opravdu
dopustil-a |urážky .a zrady božské Velebnosti,

žeujsem vinná utrpením a smrtí Ježíše Krista
svý-mi hříchy, kterých jsem .se dopustila a
pro než on nevýslovně

trplěíl,a umřel tna dře—

v-ě kříže, a že tedy jsem si zasloužila, labych

byla na věky zavržená .a odsouzena.
Ale již jsem zavrhla ra zatratilaa z celého
srdce

svého __a_
ZJQ _YŠí__._SÍl_y
své všecky

nepra—

vosti svého minulého života a |nyní se obra
cím k trůnu Inekonečného milosrdenství boží
ho, a co nejpokorínuějiprosím z'a milost a od
puštění a__za plne rozhresem od mýchwyjn,

pro smrt a utrpení Pána asplásltele d'uše mé,
na lněž spoléhám jakožto na jediný základ'
své naděje. Zinova 'uznázvám.a sama obnov_ji
svatý slib vuěwr'no.,sti
který jsem skrze své
kmotry učinila. BnOhusvému při křtu,a odří

kám se ďábla sveta Ta těla. Zavrhuji všecko
jeřjlch bídné polnoukání, všecky marnosti .a

chtíče, ana všechen čas tohoto života ina
věky, .a obracejíc .se k dobrotivému a milo
srdnému Bohíu svénTu, žádám a umíňujíi sl,
volím si saneodvolatelině se rozhoduji sloužiti
mu :a milovatí jej nymí a na věky._za tou
přlcmn'oumu odevzdávám a posvěcuii duší
svou se vsemi jejími schOpnostml srdce „své
se vseml jeho naklonnostmí a telo s_veše vse
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ijeho _smxslÁ slavně pnohlasujlže jl;
nikdy nebudu _u__ž1
ívati zadne čáSti své bytosti

p_nntijeho bozskevuh a svrchovane Vez'
eb
nosti, kteréž se v duchu posvlěcujia obětuj1 a
pevně

s1 ummujll

že chci býti

Bohu

sv_e'____mu

jižnavžgy verlnyma poslusnymtveremaniž

to kdy chci odvolatí neb toho litovati. Aloe
ach, kdyby buď ponoukamím ďábelským, buď
z lidské nestateělnosti se mi přihodilo, že
bych něco učinila proti tomuto rozhodnutí
a zasvěcení svému, prohlašují již nyní a umí
ňují si s pomocši milosti Ducha svatého, že
ihned povstanu, jakmile bych zpozorovala.
že jsem klesla, a znova, bez odkládání a pro-:
dléváfní se obrátím k božímu milosrdenství.
Taková jest má vůle, takový můj úmysl a
mé nozhodnutí nezriušitelné ;a neodVolatiěllné,

které činím a potvrzuji beze všech výjimek
.a výhrad ve svaté přítomnosti boží 'a před
tváří církve boj'ující, mé matky, která slyší
toto mé prohlášení v osobě krněze Kristova,
jenž jako její zástupce v této chvíli mne slyší.
V_|____ěčný,
vsemohoum

na [nejdobnotlvejm

PÍane

Bože můj, Otče synu aa Duše svatý, račiž

ve mně utvrditi toto mé rozhodnutí a při,—
jiriíló—LTtÍWůuTOIňOUVTUTTTITWTUZkUS
ne. A jako szi mi ráčil“dáti" vnuknutí a dobrou

van,.eů3ychto uc1n1larač' mi také dáti pb“
f'Těbnousílu a milost, abych zapocate doko
na.la O Pane Bbže můj, tvs můj Bůh, BTůÍh'
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srdce mého, Bůh duše mě, Bůh ducha mého.

Tak tě vyznavam, t_ŠŘse ti _klaním,nyní i
na veky Ježíši, tobeživa lsem, Ježíši_tobě.
umírání!

XXI.Závěrek tohoto prvního očišťování.
Když učiníš toto prohlášení, měj pozor a
otevři uši svého srdce, abys v duchu slyšela
slova rozhřešení, která. sám Spasitel duše tvé,
sedě na trůně svého milosrdenství, vyřkne na
neb-esích před tváří svých andělů a svatých„
_.vtéže chvíli, kdy kněz v jeho jménu tě roz
.hřešuie zde na zemi.. A onen zástup blaže—

ných bytostí bude se radiovati z tvého štěstí
„a bude zpívati diuchovní píseň veselosti nevy
pověditelné, a všichni dalli pohben1_p_ok0Je
a jednoty tvemu srd01opet Iuvedvenemuv mi
lost boží :a posviěcenému.
() Filotheo, jlak výhodnou a podivuhodnou
smlouvu činíš s Bohem, smlouvu, při níž
všech-en prospěch jest tvůj! Neboť ldáwéajíc
sama sebe božské Velebnosti, „zisk.áiváš ji a

získáváš také sebe pro život vě-.čný A nyní
již nezbývá, než sab-ysvzala péro a s radostí

aodhodlaností podepsala listinu svého pro
hlášení a potom abys šla k oltáři, kde Bůhz,
se své strany podepíše & stvrdí svou pečetí
rozhřešení, jež jsi obdržela, a slib svůj, žvetil
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dá nebe, když ve své velebané svátosti se při
tiskne jako posvátlná _pečet'“na tvé obnovelné
srdce. Takovým způsobem, jak myslím, Fí
lotheo, tvá duše bude očištěna od hříchu i
od všeliké náklonnosti k němu. Ale protože
takové náklonnosti snadno IOpětv naší duši
vznikají, ,a to pro naši nestlate-čnost & žádo!
stivost, která může býti potlačována a u“
mrtvována, „alepokud žijeme na tomto světě,
nikdy nebude mrtvaa, dám ti některé rady .a
niaučelní, které, budeš-li se jimi. sp-ravovetig
bu-do'u tě chnáfniti. od hříchu smrtelného i
od všeliké “náklonnosti k němu, tak aby již
nikdy lnemohl vejiti do tvého srdce. A protože
podle těchto nad „a neu-čelní lze jest dojíti
očištění ještě dokonalejšího, povřím ti “něco
o tomto úplném očištělní, k němuž si tě žá—
dám dovésti.
,

XXII.Že je třeba očistiti se také od ná
klonnosti ke hříchům všedním.
Tou měrou, kterou .se víc .a více rozedni
vá, můžeme jasněji & jasněji nozeznávati.
v zrcadle skvrny. nachyby. svého obličeje; tak
také touž měnou, kterou vnitemé světlo Du
cha svatého osvěcuje naše svě-domí, spatřu
jeme zřetelněji .a jasněji hříchy, náklonnosti
„&nedokonalosti své, které by nám překážel'y,
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že bychom nedospěli pravé zbožinosti. A “to:
_též světlo, které nám zjevuje [naše chyby__a
skvrny, také v nás rozehřívá touhu, aby-chom
se. od. „nich _'0ČilS13Í51i-_.
“& osvobodili.

Ty

tedy;

mil.-áFilotheo, shledáš, že mimo smrtelné hří
_chy.a náklonnosti k nim, které snad jsi měla
a od kterých jsi se očistjiíla tím způsobem,

který jsem ti v předešlých kapitolách nažha
čil, maš ve své duši ješt-ě také rozmanité
náchylnosti a náklonnosti ke hříchům všed
ním. Nepnavím tedy, že najdeš ve své duši
hříchy Všední, lnýbrž pravím, že tam najdeš
náklonnosti a náchylnosti k nim; 'nnebotjlrg;a'
věc jest lhřích _ajiná věc jest náklonnost a mág-Ě
chylnost ke hříchu Zde (nasvětě nikdy nemů
žeme býti úplně prázdni hříchů všedních neb
aspoň nemůžeme zůstávati jich dlouho prázd
ni;

ale

zajisté

můžeme.

s=e.____zhostil-tit.;
nachyl—

nosti ke hříchům všedním. Jistě jiná věc jest,
tu a tam v nozveselení zalhati když jde
věc malé váhy., a jiná věc jest libovati si- ve
lhaní a býti ke lhaní náchylným.
Pravím tedy nyní, že jest potřebí, abychom
9325311svou duši ode všeliké náklonnosti ke
všedním hříchům; jinými Slovy: nesmíme
v sobě vědomě udržovati vůli, že chceme se

trvávati ve hříchuvsedmm, át' tom, at' onom.
Bylo by jistě velmi nehodné takové smýšlení,
že chceme docela vědomky ve svém svědomí
chovati věc Bohu tak neliboufjako jest vůle,
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chtítí se mu n-elíbití. Hřích všední, byt' byl
sebe menší, jest Bohu *nlemilý,i když .se mu
neprotiví tolik, že by nás prot-o chtěl za

vrhnouti a zatrati'ti. Ale jestliže také všední
hřích se Bohu p-rotiví, jist-ě příchylnost a ná
klonnost ke hříchu všednímu není .nic jli-_

ného než rozhodnutí vůle naší, že se chceme
boží Velebnosti protiv'iti a ..nelíbiti. Jest mož
né, aby uš1e0htilá. duše netoliko chtěla Bohu
se nelíbiti, ale dokonce si chtěla oblibovatí
jemu se nelíbití?
Takové náklonnosti, Fišlotheo, se přímo
p-notiví zbožnosti, tak jako náklonnost ke hří
chu smrtelnému se protiví „lásce boží. Ony
oslabují síly duševní, prekazejí božím potěše
“ním,otevírají bránu pokušením a ackoliv ne
zabíjejí duše, činí ji svrchované nemocnoout.
„Mouchy umírajícíť praví kazatel, „kazí .li
bost masti.“ (Kazat. 10, 1.) Chce totiž říci:,
že když mouchy se nezdržují na masti, nýbrž
jen jí okusí a zase odlétnou, nezkazí než to,
co vezmou, kdežto ostatní mast zůstává .ne
poruše'na; ale když zahynou v masti, berou
j'í všecku cenu a zkazí ji úplně. Tak také
hřích Všední, když vejde do zbožné duše,
ale nezdrží se v ní dlouho, nezpůsobí ji ve.
liké škody, ale když takové hříchy, zůstávají
v duši skrze náklonnost, kterou d'uše k nim
má, tenkráte jistě kazí líbeznost masti., to
jest svatou zbožnost.
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Pavouci neusmrcují včel, ale kazí jim med
a pavučinami, které v úlech upřazdají, j'im

zastírají plasty, takže tím překážejí včelám
V jejich díle; tak hřích vše-dní neusmrcuj'e

naší duše, ale aspoň kazízbožnost a špatný
mi zvyky a náchylnostmí vadí mohutnostem
duševním, takže duše nemůže ukaziovati tu
hbitost lásky,vvníž zbožnost záleží. Ale jako
ono podobenství týká se včel, přeb-ývajiíc'ích
v úlech, tak to, co praveno o hříchu všedním,
se naplňuje tenknáte, když hřích všed'ní pře
bývá v našem svědomí skrz-e náklonností,

kterou k němu máme. Řekneme-li nějakou
malou lež, Filothe'o, Vybočíme-li trochu z mí—

ry ve svých slovech, ve svém chování, v po
hledech, v obleku, v zábavě, ve veselí —
takové věci nezpůsobí naší duši škody, jest
liže hned, jak tito duchovní pavouci. vejdou
do našeho svědomí, je odtamtud vypudíme
a zaženem jako včelky vyhánějí z úlů pavou
ky. Ale jestliže jim dovolíme, aby zůstávaly,
v našem srdci .adokonce ještě si v nich libu
jeme a je rozmrnožujeme, tenkrate brzy nvi
díme meď svůj? zkažený a úl svého svědomí
v nepořádku a plný pavučin. Ale opakuji, co
jsem již řezkl jest možné mysliti si,že by
se ušlechtilé druši líbilo nelíbiti se svému Bo
hu, že by jí těšilo býti mu nepříjemnou, že
by si žádala chtiti to, o čem ví, že mu jest
nemilé?
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XXIII. Že iest třeba očistiti se od ná
klonnosti k věcem neužitečným
& nebezpečným.
Rozmanité hry .a zábavy, divadla, plesy
atd. “nejfsouvěci svou povahou špatné, nýbrž
lhostejné, človek pak může jich užívati blud

dobře nebo špatně. Nicméně vždycky tyto
jest příliš si v nich libovati. Pravim tedy:
Filotheo, že ačkoliv jest dovoleno tančili,
oblékiati .se podle módy, choditi na slušné 'di
vad-elní hry, účastniti se hIOStí-Tl
atd., nicméně

míti k takovým věcem náklonnost jest věc,
která čelí proti zbožnosti, & věc vemliceškod
livá &nebezpečná. _Nenízlé_úcastniti se _teko

vých záb.,av ale zlé jest
milu—ovati je, Škodí na
šemu srdci, když do něho zasíváme marné &
silné náklonnosti, protože ony odnímfajií mi
sto dob-rým dloj-mům .a překážejí naší duši,

aby míza její nebyla obracováma na náklon
nosti dobré.
Tiak staří nasireové se zdržovali netoliko.
od všelikého nápoje opoj-ného, nýbrž i od
rozinek ..a hrozlnů, ne proto, že by hrozny
nebo rozinky byly. o-poj'né, ale že když by jí
dnalihrozny, byli by v mebezpečenství, že se
jim zachce rozinek, a když by jedli rozin
ky, zachtělo by se jim mestu a vína. Nuže,
nepnavím, že lnesmime užívati oněch. věcí
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nebezpečných, o nichž svrchu mluvím, ale
ovšem pravím,

že k nim ne.smíme___srdge.rn.

svým lnouti, chceme-li si uchovat1 zboz.nostl
Když jeleni příliš ztloustnou, uchylují se da
leko do houštin, vědouce, že tloušťka je ob
těžuje, takže by nebyli způsobilí k rychlé—
mu běhu, kdyby byli napadeni. Když se srdce
lidské obtíží takovými neužitečnými, zbyteč
nými =a nebezpečnými zálibami-, zajisté ne
může hbitě, lehce a rychle běžeti k Bohu.,
v čemž právě a vlastně zbožrnost záleží. Děti
honívají se horlivě a se zálibou zal motýli;
nikdo jich proto vnekárá, poněvadž to “jsou
děti. Ale není smě-šno nebo spíše žalostno,
viděti dospělé lidi, ani si tolik libují v ta
kových malichernostech jako jsou věci výše
jmenované, a které mimo to, že jsou neuži
tečzny, ješt-ě nás uvádějí v nebezpečenství, že
ž—enoucese za mimi, vybočíme

z lmširy a mravi

ní rovnováhy? Proto ti tedy, milá Filoth-eo,
pravím, že je třeba očistiti se od. takových
zálib a náklonností; a ačkoliv věci řečeně
nejsou samy v sobě vždy protivny zbožnosti,
přece míti v nich zalíberní jest jí vždycky
šKQdUVO
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XXIV. Že iest třeba očistiti se od při

rozených nedobrých náklonností.

Máme, Filotheo,

ještě některé

p-řiírozteíné

náchylnosti, které nevznikly z našich vlast
ních hříchů a proto :nejrsouvlastně hříchy. ani
smrtelnými
ialnivšedními,
se
_edpkonalostmí
jejich pak nýbrž
pro jevynazývajíh
slují _c_y_—
by a nedostatky Tak na př. svatá Pavl|_„a
jiák vypravuje ..sv Jeroným, byla velmi ,ná
'chyllnak truchlivosti a lítostivosti, takže když
jí 'umřeli manžel .a děti, v každém tom ža
lostném případě málem by byla zármutkem
zahynula. To byla nedokonalost ,a nikoli-.
hřích, protože za to nemohla. Jsou lidé, kte
ří svou povahou jsou lehkov.ážní, jiní zase
drsní, jiní neradi přistupují na cizí mínění,
jii'ní “js-ou hined

zhlorkla

nakvašení,

jimi lniárj

chylni k hlněvům, jim k lásce ——zkrátka,
těžko by bylo [najíti člověk.,a .aby ineměl při

sobě nějaké takové nedokonalosti. Avšak ač
koliv takové nedokonalosti jsou člověku jako
vlastní

& “vrozelné, nicméně

bude-li se p-iílině

snažiti, „aby si osvojil dokonalosti, p-rotivící

se nedokonalostem,jest možno nedokonalostí.
napraviti 'a zkrotiti, ba dokonce také se jich
zbíaviti úplně a od msi-chse očistiti. A já ti, Fi—

lotheo, pravím, že jest potřebí učiniti to. Lidé
vynalezli prostředek, jlak udělati z hořkých
maafndlovníků sladké, a to tak, že je dole na"
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vrtají, aby vytle
ekla miz-a. Proč bychom ne
mohli přinutiti své zvnálcelnénáchylnosti, aby
z nás vyšly, abychom se takto zlepšili? Není
povahy od přirozenosti tak dobré, aby se ne—

mohla špatnými lnávyky zkaziti; ale stejne
není povahy tak yzpurné, aby nejprve mi
loStí boží, potom také vlastním přičiněním
a vlastní pílí nemohla býti zknocena a pře—
možlefna.Nyní tedy ti chci dáti některé rady
a _!pokyny a předložiti ti lnuěktenáduchovní

c'vi—

čení, která ti budou nápomocna, abys očistila
„svou duši ode všech nebezpečných náklon
ností, od nie-dokonalostí a od všeliké náklon
nosti ke hříchům všedrním, a pojišťovala své
svědomí víc .a více proti hříchu smrtelnému.
Bůh ti dej'ž milost, .abys mých rad a naučení
pilně a dobře užívala.

Druhá část Naved'ení,
obsahující rozmanitá naučení, aby se
duše modlitbou a svátostmi pozdviho
vala k Bohu.
I. Jak nutna jest modlitba—.
1

Modlitba staví náš rozum na světlo b_ož

ské a_dojasnostl nebeske a_otv1rg paši Vůlí
e lu lasky boží. Photo nic ned0veduetofík.
jako modlit-ba oolstovatl rozum náš „lodnově-.
_domostia vglj naši od jej1Ch zvrácených ná
klonfností.\Modlitba jest jako déšť bozlho_p__
žehnájní, a když vláha jeho ornosujéňašl duši,
'zazfelenavajl se na rozkvétají v 'ní stromky
dobrygb Z:gý_v_0__gl;1„<£luse
byva obmyvana od
vvn—_s:..

svých naruz1vost1
2. Ale!prede vší jinou modlitbou d0porou
čím ti modlitbu vn1trm_a rozpmavou zvláště
pak tu, která se zabývá životem a utrpením
naseho Spasitele. Když tv.á duše bude vroz
11man1často __!naň
pohhzetl
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vsecka se jím na

plní, t_ypoznas_pra ý způsob, kterym Pán Je—
z1__s
všecko emil a uzpusobis vsecko sie wlic)
nam
podle

vzoru který; (__)n___
ti___
ukáže. Ont' jest

n___]_
.a pro něj musíme hledati světlo a osví
céiňí,\on jest strom žádoucí, v jehož stínlu se
musíme občerstvovati, on jest živá studnice
Jakubova, která nás má ob-mývatiod veškeré
nečistoty. naší. Konečně pohleďme na dítě:
protože matka :stále “sním hovoří, a ono s ní
žvaatlá, naučí .se mateřské řeči. Tak my, když
budeme rozjímá'ním proodlévati 'u svého Spa

sitele a budeme pozorovati jeho slova, jeho
_skutky, jeho city, naučíme se s
losti

omom mi

boží mluviti, činiti a c t1t1___1_ako
on»A

to o se musíme, Fllotheo držeti, neboť fine—

dostaneme se k BohuOtcumyml dvermi než
těmito Jako zrcadlové sklo by nemohlo za

chycovaati naši tv.ář:,nost kdyby nebylo v zadu

zalito cinem nebo olovem, tak bychom ne;
mohli zde na zemi dobře plohlížeti na bozstvr,
kdyby se nebylo spojilo se svatým cLovecen
stvím Spasitelovýmčživot.a smrt našeho Spa
sitele jsou zajisté nejzpůsobilejším, nejlahodj—
nějším .a nejužitečnějším předmětem našeho
obyčejného rozjímání, takže bychom nemohli

si voliti předmětu lepšího a vhodnejsuhof'Ne_
nadarmo náš Spasitel slove „chléb, jenž s ne

besestoupil“

(Jan

6, 51), nuebvotM'j'ako—jíst—u—z—i

tečno přikusovati chléb k jakémukoli pokrmu,
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tak jest svrchované užitečlnoa potrebnoáabyf
_chomrozlímall a uvažovali o svém Spasilteli
a—hledalí ho ve všech svých skutcích a mOd

11tbach\Jeho život a smrt bývájí rozebírány

v rozmanitých rozjímáních, sestavených urči
tým pořádkem a vydaných v rozmanitých
knihách. Tvůj duchovní vůdce “nejlépe ti po
rzadí, kterou knihu bys měl-& voliti, když.
bys při noz'jímání chtěla užívati kinšifžnípo

můcky. Známa jsou rozjímání Da Pont—eova
.a sv. Ludvíka

z Gnalnlady.

3. Věnuji rozjímání půl hodiny každý den,
.a to, možno-Šli, nálno. V ten čas tvůj' duch bu

de ještě méně zaneprázdněn rozmanitými.
záležitostmi a po nočrnímodpočinku také způ
sobílej'ší a bystřejší k modlitbě. Kdo by měl
dosti času a těšilo by jej, mohl by rozjímati.
také celou hodinu, ale rozjímáfní ještě delšího
ti „nenadím, neřekne-li ti to výslovně tvůj du—

chovní vůdce.
.4. Kdybys mohl-.a konati rozjímání v ko
stele,

pře-dpoklíájdaje, že bys tam *n-ašllažá

doucí klid, bylo “byto dobré, pokud by to ne
rušilo domácího pořádku. Neboť v tomto pří
padě, když totiž se tím nezarnedbá žádná do"
m.ácípovinnost, ani otec, ani matka, ani man
žel, :ani manželka, :aní kdokoli jiný, nemohou
duši touží-cí po zbožnosti právem hrá-niti, .aby.
netrávila půl hodiny nebo i celou hodinu
v k'ostele. Doma naopak není lze zajistiti si
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tak snadno hod-inu úplně volnou a nerušenou
tím n**eb o*ním.

75. Počínej každou modlitbu, at' ústní, ať„
nožjímavou, tím, že si živě uvědomíš pritom-*
n*óst bbžíh Toho pravidla

se p*2-evnědrž a mi

kdy *odněho lneustupuj *.aza krátký čas uvi
díš, jak velice ti to bude pr*05pěšn*o.
6, Kdo umí Otčenáš, Zdrávas a apoštolské
vyznání víry latinsky, učiní dob-ře, modle se
modlitby. ty společnou řečí katolické církve.
Když pak zároveň je umí správně,_jakož sluší
předpokliádati, ve své řeči mateřské, a slo
vům dobře rozumí, bude okoušeti i jakésji.
podivné síly. Latilnského vyjád-ření i vzneše

ného a lahodného smyslu těchto svatých:
modliteb. Když je budeš řík.ati,<musíš upíratfii,

své myšlenky s hlubokou sebra'ností na jejich;
smysl :a vzbuzovati v sobě náležité city. Ne-ř
pospíchej, abys odříkala mnoho modliteb ale

prlcínuy se říkatí z hloubi srdce t*,o co I'lkčlSš..

neboť jeden Otčenáš, který se modlíš sopraví
dovým citem, má větší cenu, než mnoho
Otčenášů *odříkávaných rychle a ledabylo.
7. Velmiužitečný způsob modlitby jest rů
ženec, umíš-li se jej ovšem modliti jak se ná
leží. V některých modlitebních knížkách bývá
návod,jak se jej máme modliti dobře a užli
tečně, a také tě o tom může p*oučiti tvůj du
chovní vůdoe. Také diobrá. p**obožnost jest
říkati rozmanité litanie, zvláště k nejsvětěj
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V'V'

Páně, lonétánskou, ke všem svatým a k sv.
Josefu, a vůbec modlitby obsažené v dob
rých .a schválených modlitebních knihách..
Ale přes to přese vše-ckojmíáš-li dar modlitby.
_rozjímavé, té zachovávej vždy první místo;;
takze jestliže vykonajíc rozjímání, pict-om již
nebudes míti pokdy [na ústní modlitby, nikte—
-1"_E_1Lí_„$'.€.
proto neznepokojuj.

Postačí,

když

se

před rozj'ímáním „nebopo něm pomodlíš Otče

náš, Zdrávas a apoštolské vyznání víry.

_ 8. Kdyby se stal-,o že bys při ústní mod
litbě pocítila náklonnost a jako vyzvání od—
dati se modlitbě vnňtřlní neboli- rozjímavé,
neodpírej takovému hrnutí, nýbrž zcela klidně
.povol své mysli, aby se rozlila tam, kam ji
srdce táhln-e,\a \nic toho nedbej, že jsi nedo
končila ústních modliteb, které jsi se chtěla

modliti;nebot rozpmam, které konáš místo
duši Vyjímám církevní hodinky; nebot' 151
h
povinna řík-ati jle, tenkráte

jest nutno vyko—

nati svou povinnost.

'

9. Kdyby se přihodilo, že by. ses ráno ne
mohla věnovati svému rozjímání, bud' proto,
že bys byla příliš a rozmanité zaměstwnána,
bud pro nějakou jinou příčinu (ale pokud
možná, musíš se tomu vyhýbati), s'naž se
nahraditi si to odpoledlne, & to spíše pozdeji,
protože kdybys chtěla rozjímati brzy po jídle,
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přicházela by na tebe ospalost, a také by to
nebylo zdravé.
Kdybys pak po celý den nenalezla vhod
'ného času k rozjímání, musila bys to nahra
diti hojnými modlitbami střelnými .a četbou
nějaké zbožrné knihy, spolu pak si uložiti ně
jaké pokání, které brání, aby takový nedosta
tek neměl následků; konečně jest v takovém
případě nutno, učiniti pevné předsevzetí, že
následujícího dne se zase vrátíš ke svému
určitému pořiádku.

II. Krátký návod k modlitbě roziímavé,
& nejprve o přítomnosti boží jakožto
prvním bodu přípravném.
Ale snad rnevíš, Filotheo, kterak třeba ko
nati modlitbu rozjímavou neboli rozjímání,:
neboť v :našich dobách, pohříchu, málokdio
je v té věci zkušený. Pnoto ti zde podávám
krátký .a prostý návod, očekávaje, že se s-a
ma dokonaleji lnaučíš pravému Způsob-u této
modlitby, a to jednak čítajic lněkteré pěkné
knížky, jednající o té věci jednak pilným roz
jímáním, tedy cvikem Nejdříve ti naznačují
přípravu k rozjímání, která záleží ve dvou
bozdech první jest, postaviti se a vrnysliti
se v pritomnost boží, druhý, pPOSltl ho za

jeho pomocAbys tedy dovedla živě semvřřiy
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sliti v přítomnost boží, předkládám ti čtyři
hlavní prostředky k tomu, jichž můžeš tna
počátku užívati.
ČPrvní záleží v živém & jasném uvědomeni

všudypřítomnostíbeží, tOhotOtiz,zeBůhjest

všude a na každém místě, a že není .ani věci
_ani místa na siete, kde by nebyl přítomen
prav íve a skutečně, takže jako ptáci létající
všude se štykají še zduchem, tak my, kam.
kolivěk bychom šli .a kdekolivěk jsme, všude
nalézáme Boha přítomného. Tato pnavdajistě
je každému známa, ale ne každý dovede iu
pnouti k ní pozorně svou myšl a b-ýti jšípa
mětliv. Slepí, ačkoliv nevidí vznešenou osob-
nost, která je :náhodou přítomna, když budou
na ;ni upozorněni, budou se chovati uctivě;
.ale je jisto, že snadno zase na to zapomen-,ou

právě proto, že osobu tu nevidí, a zapome
nouce, jestě snadněji pozbudiou vší uctívozsti
:a zanechaají všech ohledů.. My lidé, pohříchu,
nevidíme Boha jeanž nám jest přítomen, a
ačkoliv víra nás upozorňuje !na jeho přít-om

nost nicméně nevidouce ho svýma ocima,
často na to zapomínáme .a počínáme si, ja
koby Bůh byl kdesi daleko od nás nwebot'
ačkoli dobře víme že jest přítomen všem
věcem, jestliže na to nemyslíme, je to stejné,
jako bychom to zhola nevěděli. Proto prvé
nežli s-e p-oč:n»eme mo-dllíti, jest potřeb-í, aby,

chom vzbudili svou duši k poz-ornému uvá
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Ž,.e'nítéto boží přítomnosti. David ji chápal
,a cítil, když mluví: „Jestliže bych vstOUpil
na nebe, tam jsi _ty: plaklí bych sst-oupil do
pekla, přítomen jsi.“ (Žalm 148, 8.) A my miál'
me užívati slov Jakubových, když uzřev po
svíátný žebřík, zvolal: <Jak hrozné jest místo
to_to! V pravdě, Hospodln jest ;na místě tom

to ajíá jsem nevedel! (1. Mojž. 28,16—.17)

Chce říci ze na to .nemysltl„\ neboť jistě ne
mohl nevlŠlětl, že Bůh jest 6řítomeín na kaž—

dém místě. Když tedy se chystáš započíti
svou modlitbu, ;a to zvláště rozjímavou, mu
síš říci duši své ze vší duše své: Duše m..,á

Druhy prostredek aby sis živěUvědomila
a představila svatou přítomni st boží, záleží
v tom, že si můžeš mysliti e Bůh netoliko
jest přítomen *na tom miste, kde právě jsi,

aleže_jest zvlaste prltomen v tvem„..,-..-...-..
Srdci
a
Je

uvnitr _v tvé duši, kterou svou přítomností,
oživuje, jSa jako srdcem _srdce„_tvehoaduší
„..:- ___.-_...u

duše_
tve

Nebo_jako diušeje v celémtěle z 

noven a _tedvj____pr1t»omna
_vkaždé jeho části

ale přece vsrdci

má své obzvláštní sídljoi,

tak Bůh, ačkoliv jest přítomen všem _věcem,
mnohem V1ce
_j_est přítomen
...“...cr v nasi duši. Pro
to David nazýval Boha „Bohem Srdce svého?
(Žialm' 72, 26), a sv. Pavel praví, že/,/,v níěn_1

živi jsme, a hýbarne se, i trváme.**(Sk ap.
17?28ÝÚvazu1lc tedy tuto pravd-u,"vzbudíš
-_,_._._.
___—-v.__._—.___ ...-_., _ .
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ve svém srdci velikou úctu vůči Bohu, jenž
ti je tak vniterně a důvěrně přítomen.“,
Třetí prostředek jest roZpome'nouti sé živě.
na našeho Spasitele, jenž ve svém člověčen
ství pohlíží s lnebes na všecky lidi, co jich je
na sv-,ětě ale zvláště- na křesťany, kteří jsou
jeho dětmi., .a zcela obzvláště na ty, kteří se
modlí a při nichž pozoruje vše dobré i zlé.
A to není pouhý výtvor n.ša11wobraznosti,ný
brž skutečná pravda, nebot ačkoli my homočí
ma svýma nevidíme, přece on s Vý'SO'StÍne

beských nás pozoruje. Tak ho Spatřil sv.
Štěpán v hodině svého umučení, a my může
me zcela dobře mluvití s duchovní nevěstou:
„„Hl__|_e,
on stojí

za stenou _naší, hledě

skrze

okna, patre gkrze mríze“ _(Pís.Šal "2 "9'.)

' Čtvrtý způsob, kterak si uvědomiti přítom
nost boží, záleží prostě v tom, abychom si

svou obrazností představili svého Spasitele
v jeho svatém človuěčenství,jako bychom jej
viděli jakožto člověka před sebou, právě tak
jako jsme zvyklí p—ředstavovatísi své přátele
.a známé a říkati: „Teď si ho představují,
jak právě činí to |neb ono, zdá se mi, jako
bych ho viděl,“ .a podobne. Kdybychom však
právě byli někde, kde jest přítomna nejsvě
tější svátost oltářní, tenkráte byl by náš Spa—,
sitel přítomen skutečně .a ne toliko v naší
obraznosti; lnebot' způsoby chleba byly. by.
jako jakási záclona, za :níž jest náš Pán sku
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tečně přitom-cln .a vidí .a pozoruje

„n,ás, laČk'OliV

my ho nevidíme v jeho lidské podobě. Budeš
tedy moci užívati kteréhokoli z těchto čtyř
způsobů, labys na začátku modlitby uvedla
svou duši ve svlahou přítomnost boží. A .není
třeba, abys užívala všech čtyř prostředků zá.—

roveň, protože docela postačí užíti jednoho,

a tozcela
prostě
a krátce.;

III. 0 vzývání jakožto druhém bodu
přípravném.
Vzývránío pomoc boží koná se takto: Když
si tvá, duše živ-ěuve-domí přítomnost boží, po
klekmeš před Bohem s největší uctivostí, iu
zn.á.v=ajiíc,že _jsi svrchované 'nehodna prodlé

vlati před jeho nevýslovnou Velebností; ale
v-ěvdouczároveň,

že jeho dob-rota to chce,

budeš ho prositi za milost, abys mu mohla
v tomto rozjímání dobře sloužiti a jemu se
klanaěti. Chceš-li, můžeš užívati rněkolikta knátl

kých :a vroucných slov, jako na příklad Da

vidových: „Nezamítej mne Bože, od tv.áři.

své, :a ducha svatého svého neodjímej ode.
mne.“ (Žalm 50,13.) „Tv.ář svou osvgět'lnad
služebníkem svým a spatruovati budu dmne

věci ze zákona tvého.“ (Ž. 118,135,18) „Dej
mi rozum

a zlí-.,oumati budu zákon tvůj. =a

ostříhati / ho_ , budu celým_srdcem
svým.“ (Ž.
-í'
/
_,f„

l /M?o-/»/,PW

f-e *.* u: ",y-gur-c. : i:.:z;

'

'
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11,8 34.) „Jsem služeb-lnice tvá, dejž mi osví
cení,“ lneb jiná podobná slova. Bude užitečno,

vzývati také ještě svého anděla stnážcťea sva
té osoby, které se vyskytnou v rozjímáíní,
jež budeš konati. Tak na příklad majíc noz
jímati o smrti Páně, budeš moci vzývati mej

dalenu, kajícného lotr-a, prosíc jich, abys byla
účastna VlnltlnlChhnutí a citů, kterých oni při
tom zakusm a hodlajíc rozjímati o své smrti,
budeš moci vzývati svého anděla stnážce,
jenž ti jest přítomen, aby ti vnukal vhodné
myšlenky .a úvahy, a podobně si můžeš po
č-í'nati při jiných tajemstvích a předmětech
no—zjímání.

IV. Kterak si třeba představiti tajem
ství, o němž chceme roziímati — třetí
bod přípravný.
Po těchto dvou bodech. přípravné časti roz
jímání, kterými s-e vždy počíná, je třetí bod,

který nebývá při každém druhu rozjímavé
modlitby, a kterému někteří říkají „upravení
místa“, jiní jinak. Zláleží pak zkrátka v tom,
že si představíme výjev, o kterém c'hdeme
rozjímati, tak, jako by se vskutku dál před
našima

očima. Na př. chceš-li no-zjímati- 0 ma.—

šem Spasiteli
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ukřižovaném,

mušíš si—před

staviti, že jsi na Kalvarii a že vidíš a pozo
ruješ všecko, co se tam, děje a mluví v den
utrpení Pláin'ě; nebo chceš-li (.a vlastně je to

totéž), můžeš si mysliti, že na témž místě,
kde právě. jsi, je Pán Ježíš přibíjen na kříž
a visí na něm tak, jak to líčí evangelisté.
Stejné jest si počin-ati, když budeš nozjímat'i.
o smrti, tak jak jsem naznačil V rozjímání o
tom předmětu, jakož i v rozjímání o pekle
a při všech podobných tajemstvích, kde jde
o věci viditelné a p-řístuprné smyslům. Když
však máme r-ozjimati o jiných tajemstvích.
velikostí boží nebo o výborlnosti té neb oné
ctnosti, o „svémposledním cm, pro který jsme
stvořeni, jest zřejmo, že není lze užívati své
obraznosti tímto způsobem, protože jde o:
věci neviditelné. Jest arci pravda, že by se
mohlo užívati rozmanitých přirovnání ,nebo
podobenství, .aby nám byla při nonímání ja
kousi pomůckou; ale “není snadno najiti hned
to, co by se hodilo, .a i\á si chci počínati s te
bou zcela prosti-čce, aby tv.á duše nebyl.-a
unavovíáxna vymýšlením takových věcí. Kde

však si můžeme p-ředstaviti místo a okolnosti
tajemství, jak výše řečeno, tím prostředkem
upoutáme svého ducha na tajemství, o mlěmž
chceme rozj-ímati, aby nezabíhlal sem a tam,
podobně jako zavináme ptáka do klece nebo
jako sokolník upoutává sokola „rn-ařemínek,
aby mu zůstával sed'ěti na ruce. Nicméně „ne-
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kteří znalci života duchowního ti řeknou, že
je lépe spokojiti se tím, že vzbudíme víru,
že to :a to se stalo-, a pohhzetl na tajemstvi,

onichž nozjímláme,pouze jakýmsi pohledem
zcela duchovním rnebo p'uozonovati věci, jako

by se děly v tvé vlastní dušišale všecko to je

začátečníkovi příliš těžké, a dokud Bůh té ine
povznese výše, radím ti, Filotheo, abys zů
stávala v nízkém údolí, které ti ukazují.

V. Přemítání neb uvažování jakožto
druha cast rozjímání.
Když takt-o užijeme k svému účelu nejprve
obraznosti, l_nadruhém místě musíme zaměst
niávati nozum, kterémuž zaměstnávání rozu
„mu říkěme nozjímární; Není pak rozpmanl nic
jiného lnež úvahy. jakési, zpusobile povznésti

naše srdce k Bohu a vzbuditi v nás lásku
k věcem božím Tím se rozjímání liší od
studování a jiného přemýšlení a uvažování,
které nemá za účel získati ctnost nebo za
milovati Boha, ;nýbrž má jiný účel, na př. aby
si člověk získal vědomosti o těch .a těch vě—
cech, 'nebo aby o rnich psal nebo učené o

nich vykládal. Když tedy. upoutáš mysl, jak
jsem vyložil, na předmět, o němž chceš roz
jímatí, a to buď obnazností, je-li předmět teen
přístupný
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smyslům, Lnebo není-li jim p—řístupl

ný, jen tím, že si řekneš a ustanovíš, o čem
chceš rozjimati, potom počni o předmětu uva
žovati asi tím způsobem, jak jSem ti dualpří
klad na rozj'ímáních výše rozvedených Na—
jde-li tvůj duch dosti zalíbení a zaměstnání,
osvícení a_užitku při jedné úvaze, pozdrž
se při ní a nechoď již dále, “jako si počínají.
Včely, které neodlétají se květu, doku-d z lně—
ho n.l.evyssaj'ívšechen med. Ale nenachází li:
tvá. mysl v některé úvaze dosti potravy, aby!

vyhověla tvé touze, zabývej se s ní trochu,

a ubínejl se pak dále k jiné úvaze. (Ale vždy.

si pocmell prostičce a klldlne, bez namáhání
a znepokojiování.

,

'

VI. O citech & předsevzetích iakožto
třetí části roziímání.
Rozjímání probuzy]e___a__má—probuzovati

dobra hnutí v naší vůli neboli v zadam mo
hutnosti naší _duše, taková. totiž hnutí jako
l_áSku k Bohu a bližnímu, touhu po lnsebi'la
věčné "b.lulažetnosti,horlivost

o spásu duší lid

ských, žádost následovati Krista Pálna, útrpf
nost, podiv, radoSt, strach, abychom meu
padli v nemilost boží, strach před soudem a
pekl-em, nenávist hříchu, důvěru v diob-rot-ua__
___milosrdernstvíboží, zahalnbíení pro náš minulý.

hříšný život, a jiné touhy a city. Takovým
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pak citům má se duše naše oddávati jak nej

víceneijnell
a

dlovede\Taketo bylo nazna

čeno v oněch někouka rozjímáních, jež jsou
obsažena v první části tohoto Navedení.
Ale nesmíš Fílotheo, zůstávati při pouhých

takovýCh citech, nýbrž z nich musí pak vy
cházeti určitá_.a zvláštní predsevzet1 že vté
a v té víěčise chces polnepsm Na příklad.
první slovo Pnalňěna kříži justě v tobe; vzbudí
ochotu následovati Pána to jest ochotu, od—
pouštetí svým nepřátelům ,a miluovati jie. Pra
vím tedy, že tato ochota, tato pouhá dhobrá
vůle málo váží, nepřidáš-li k ní na př. tako
vého určitého rozhodnutí: Nebudu se již roz
čilovati pro takové .a takoVé nepříjemné vě.—

ci, které ten neb onen můj! soused, ta a ta
sousedka moje, má stužka, neb! ten a ten člo
věk o mně říkají, ani pro pohanu, kterou
ten :neb ten . .. mi učinil nebo učiiní; naopak.,
budu si počínati .a mliuviti tak a tak . . ., abych
si toho určitého

človeka získala .a tudobř'ilía..

A podobné předsevzetí musíš činiti v jiných.
podobných případech. Takovým způsobem se
za krátký čas polepšíš od svých chyb, kdežto
kdybys v sobě vzbuzovala _jenom některé
dobré city. bez určitého předsevzetí, bylo by.
tvé polepšování zdlouhavé a obtížné. '
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VII. O závěrku a duchovní kytičce.
Rozjímání sluší zakončiti trojím úkonem,
& všecky tři musíš učiniti s pokorou co mož
ná mej-Větší.

První úkon záleží v tom, že poděkuješ Pá
_nuBohlu za city a dobrá predsevzeti, jež ti
dal do srdce, a za dobrotu jeho—á milosr
due_nství,jež se ti objevily v tajemství, 'o' němž
jsi Foníniiala.
Druhý úkon záleží v tom, že prineses Bohu
ob_ět,při níž mu budeš obětovati jeho vlast
inídobrotu a milosrdelnství, smrt, krev a [ctno

ští syna jeho, spolu s_,nimi Pak,.budeš obě
Třetí úkon záležmí
v modlltbe, v které bu
deš Boha prositi a zaprLsahati aby tě _učinil
úcastnou milosti a C_tlanStí
S_y_ni_a___
svého, :a aby

p_ozehnaltvym c1tum a úmyslůrn, abys je
dovedla verneprovadetl Budeš se také mod
lití za církev, za duchovní pastýře, za rodiče,
přátele a jiné, pro-síc při tom- za přímluvu
nejsvětější Pannu, svaté anděly. a svaté. Po—

znamenal jsem také již dříve, že se máš po
modliti Otčenáš a Zdrávas, modlitby. to, které
jsou společně a potřebné Všem věřícím.
Dodal jsem konečně, že ke všemu, co až
dosud o rozjímání vyložeíno, třeba ještě při
diati jakousi duchovní kytičku, a vyjádřím to
tímto podobenstvím: Když se někdo nějaký.
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čas prochází v krásné zahradě a potom od“
chzází,rád si utrhne a vezme s sebou několik
kvítků .anese si je v ruce a přizvoňlu'jiek ením a

doma .si je postaví ve sklenici na stůl. Tlak
rny, když se naše duše nějaký čas zabývala
v rozjímání některým tajemstvím víry naší,
máme si potom vybratí dvě nebo tři myšlen
ky, které nás více dojaly a které jsou nad
jiné prospěšnější k našemu duchovnímu po
kroku, .a k těm máme se pak za dne často
vriacletí a jako duchovně

k nim p-řiv.á.nuěti-.
To

se má učiniti ina témž místě, kde jsme konali
rozjímání, pro kterýž účel se tam ještě chvíli
pozdržíme „nebo se chvíli samotní prochá
z1me.

VIII. Některé užitečné rady, týkající se
rozjímání.
Především, Filotheo, je potřebí, abys p_o
rozjímázní byla stále pamětliva dobrých předt

sevzetí, která v rozjímání uči'níš, abys pak
ten den, jsouc jich pamětliva, také je pečlivě

provadela skutkem V tom právě záleží ve.—
liký užltek nozylmanl a nemá--li ono takového
účinku,bývá často netoliko ne.!užitečné,ný

.brž í škodlivé\,Protože ctnosti, o kterých člo
věk obšírně nózjlímá,aalekterých pak skutkem
na sob-ě :neosvě-dčuje, nadýmají někdy ducha
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jakousi domýšlivostí, uvádějíce nás v klam-
nou domněnku, že již jsme opravdu takoví.
jakými jsme se rozhodli býti. A byli bychom

Opravdu takovými, kdyby naše předsevzetí

byla živá.a pevna pohříchu však nejsou ta
ková, nýbrž planá a nebezpečná, když jich
pak skutkem neprov.ad1me\Mu51me __se_
tedy

vším zpusobem snazitl, abychom svá.predse
vze_t_í
také provaden a musíme si Vyhledá—
vati příležitostí k tomu, ať nepatrných, ať
velikých. Na příklad, jestliže jsem si umífnil,
že si chci mírností získati lidi, kteří mne urá—
žejí, budu ten d'en vyhledávati přílnežitost'jj,

abych je někde potkal a mohl je přátelsky
pozdrzaviti;a nebudu-li moci snimi se setkati,
aspoň, nahodí-li se příležitost, budu o „nich.
přátelsky mluvití .a za ně se modliti.
Když dokonáš své rozjímání, musíš míti na
sebe pozor, abys nezavadila svým .srďcem o
něco a nerozlila balsám, který jsi skrze roz
jímání obdržela jinými slovy, je-li ti možno,
nesmíš se hned pouštěti do hovorů, nýbrž
musíš převésti své srdce zvolna a klidně od
modlitby

k dennímu

zam.ěs.,tn.ání pIOdI'Z'Llle

v sobě jak nejlépe dovedeš náladu, v kterou
t—ě
rozjímání uvedlo, a city, jež pohnuly tvým

srdcem.>Kdyby někdo obdržel nějakou vzác
nou tekutinu v krásné nádobě z drahého por
culánu a měl by. ji donésti domů, šel by zvol
na, nepohlížeje sem a tam stranou, nýbrž
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chvílemi by se díval před sebe, aby neklno-pýtl
o kámen !nebo neučinil mylný knok, chví
lemi na nád-obu,

zdali jí nen-aklání.

Pl-xodobn-ě

musíš si puočínatity, kdyz zanecháš modlitby;
nerozptyluj se náhle, nýbrž dívej se klidn_e_.
před sebe. Plotkas ll někoho, s nímž jsi po
vimna se zastaviti neb jejž musíš vyS'lechnouti,
neiní jiné pomoci, a musíš se podříditi okol
hostem. To však učiň tak, že při tom budeš
hleděti na své srdce, aby se z :něhlovvy\liljo
-_conejméně vzácné šťávy svaté modlitby„
Také jest potřebí, aby ses naučila a aby
sis zvykla přecházeti lod modlitby k všeliké
mu,;zaměstnání, které ti tvé povolání slušně
.a právem ukládá, “,ačkoli by. se ti zdálo, že

to a to zaměstnání je velmi daleko od citů,
kterých jsme okusili a jež se v nás pvr'ob-udlilyi
při rwozjízmmíání
Jinými slovy, právní zástupce

musí um-ěti od modlitby prechazetl k\ob-.ha—
jlobě\sVého klienta, obchodník ke svému lob
c'huodu,vdaná žena k puovmnostem stavu\mian
želského a své d—omáomostistakovym klidem
ia s takovou mírmostí, že dužchjejich nikterak
tím nebude nozrusovlan\To i ono se zajisté
srovnává s vůlí boží, a proto třebaáfpřechá
zeti »od toho k onomu v dughjupokloryla____zbož
BP_Sli:

.

MDŽ-ná,že někdy se přihodí, že hned po

přípravě k rozjímáníucítíš své srdce všecko
jato a uchváceno Bohem. V takovém přípa
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dě, Filotheo puust' úplně otěže svým citům
a nedbej' toho pořádku nozjímální, který jsem
ti předložil; neboť ačkoliv obyčejině nejprve

"mm.áme
uvažovati, a z úvah mají se noditi city

a předsevzetí, nicméněe\udělí-li ti Duch sv.
svaté city prvé než počneš uvažóvati, _nemláš
db.áti úvah, protože již máš to, k čemu t-ě
úvahy mely dovésti. Zkrátka, kdykoliv se
zbožné city hlnou v tvém Srdci, přljimi je
a dej' jim volné místo, ať se ozvou před úva
hami nebo po fni;ch.\*A ačkoliv ilá. ve svém
návodu jis-em položil city po úvahách, 'učiunil

jsem to jenom proto, aby byly. jasněji zřejmy
rozličné části rozj=.ímavé modlitby; mebot' ji
nak, abych se vrátil zase k tomu, co před
chvíli jsem řekl, pravidlem má býti, že nikdy

se nenáleží tlumlti v sobě zbožné city, kdyz
'vznlkali lnybrz dat1]1muplnou volnost\ To
pak pravím netoliko o takových c1tech,jako
o podivu, lítosti, las-ce, pokoře atd.., nýbrž
také o dlěkovaní, obětování a modlitbě, ke

kterymz ukonum dochazwame úvahamiaini
těchto hnuti srdce svého nemáme zadrzovatl
až na kopec Svých úvah, ačkoliv potom je
máme opakovati, abychom jimi zakončiliroz
11man1Co však se tyce předsevzetl, ta r_nusí
me cmm až po roznícení tech neb oněčh
„citů & az nak

0Ml€9„1392_11m„3m
ipřaédmaamým

aayerkem atp.;nroto, že p_řipředsevzetí mu:

__símemysletlna urcůeamemepředmety,
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osoby nebo věcí, to však by nám snadno
bylo příčinOu rv0ztržitosti kdybychom vzb'u
zujíoe v sobě zbožné city a jim se oddáva
jíoe, zároveň již chtěli činiti určitá předse
vzetí.
Když

vzbuznujueme city

a činíme

pře—dse

vzetí, jest dobré užívati rozmluvy t. j. obra
oeti se někdy k P.álnu Ježíši a hovořjiti s ním,
j'lndy s anděly “neboosobami, které v jednot
livých tajle'm'stvíchse vyskytují, se svatými a
sami se sebou, se svým srdcem; s hříšníky,
někdy

is

tvory meživými, jiako sp—atř'ujieme

činiti Davida v žalmech .a jiné svaté v jejich
rozjímáních .a modlitbách.

IX. Co činiti, když cítíme při rozjímání
suchopárnost.
Kdyby se ti, Filotheo, přihodilo, že bys při
rozjírtnásní rnenaléz-ala žádného potěšení, pro
sím tě co 'nej'snažněji, aby ses proto netná

pila, nýbrž vylévej své srdce v modlitbách
ústních, neříkej třeba sama na sebe před Pá.
nnem, vyznávejl svou neho-,dnost pros, aby ti
P.án plnřispěl ku pomoci, líbuej' jeho obnazl,
máš-li n-ějjaký, říkej mu slova Jakubova: „NLĚŘ
pustím teeble,___l'eč
mi požehnání dáš“ _(2. Mojž.

32, 26), nebo slova želny kananej'ské, když
jí náš Spasitel ř-ekl: „Není dobré vzíti chléb
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synů a vrci psům.“z „Tak jest. Pane,“ řekla
ona, „ale i štěňátka jedí dnobty, kteréž pa
dají se stolů pánů jejich.“ (Mat. 15, 26—27.)
Jindy zase vezmi do rukou nějakou knihu a

čti ji po»z»orně,až se tvůj duch probudí a
»osveží; povzbuzuj někdy své srdce nějakým
zevnějším úkonem »ahnutím zbožnosti, na př.
kleklají-c a hluboce

se klsafnéjíc Boh-u :nebo

kladou-c rluoe křížem na prsa, objiímajíc obraz
ukřižovaného na kříži, a toto se rozumí, jsi-li
toho času někde soukromí. Necítíš-li přes to
přese vše-cko ani potom žádné duchovní ú

těchy, netrap se-mikterak, nýbrž zůstávej dále
v nějakém zbožlném držení těla před Behem.
Co »dvořlanůpři-chlázívá stokrát

i vícekrát

za

rok do přijímacích síní panovníkových, nema
jíce naděje, že by »on s nimi hovořil, nýbrž
jen aby, je viděl a aby ukázali, že konají; po
vinnost

své oddanosti

vůči jeho »os»ob»ě.*'la_l_r

také my máme přicházeli k m-odlení s tím
prostým ia upřímným úmyslem, že tím chce
me pnokazovati
_._sv_»ou_
věrnost.

svou povinnost
Líbí-li

se jeho

a »osv».édč»ovuat'i
božské

Veleb—

nosti mluvi'ti k má.m zazabývíati se námi skrze

svatá vnuknutí a vnitřní útěchy, bude nám
to zajisté velikou a sladkou nozkoší; pakli se
mu nelíbí pnokazovati nám takovou milost a;
nepnomluví [na nás jakoby nás neviděl a ja
kobychom nebyli přítomni před jeho tváří,;
nemáme „preto »odeházeti, nýbrž

nacpali

měl—'!
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rne zůstávati před touto svrchovanou dobro
bou se zbožným a klidným chováním, &ten
knáte on zcela jistě se zalíbením od nás při
íme naši trpělivost a uzná naši snahua_ __vy:
trvalost, takže jindy, až se opět .navrátíme
před jeho tv.ář, prokáže nám přízeň a bude
s námi hovořiti skrze svou sladkou vnitřní___
útěchu, dá-vvaje nám oko lušeti lahody svete
modlitby. Ale i kdyby to neučinil., buďme,

Filotheo, spokojeni ctí, která vždycky bude
ještě příliš veliká. pro nás, že smíme býti u
něho :a před jeho očima.

X. Ranní pobožnost.
Mimo rozjímiavou modlitbu, konanou dle
vyložených pnavidel, :a ostatní modlitby
ústní, které se máš modliti jednou za den,
iestieštěpatero kratší-ch modlitetb, které __jsou
jako opěrnými pilíři veliké modlitby rozjí
mtavé. První z těchto modliteb se koná rá
no,.aby byla jakousi obecnou přípravou na
celý den a jeho díla. Budeš pak _ji komati
takto:
1. Pokloň

se Bohu hluboce ia děkuj| mu

za to, že tě tak milostivě zachoval předchozí
noci; a jestliže by ses byla dopustila něja
kého hříchu, p-nos ho za odpuštění.
2. Uvaž krtátce, že přítomný den jest ti dán,
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aby

sis mohla

získati

_den veenny___h_ud_o_ilc_1ho

života,a umiň si pevně, že chceš tohoto dne
užíti k takovemu __účeju,_

' 3. Premyslel trochu, jaké záležitosti, osoby
a příležitostí se ti asi toho dne :naskytnou,
& čím bys v těch okolnostech

mohl.—aBohu

sloužiti. Přemýšlej', jaká. pokušení snad se
ob-jeví, tabys hněv-ala Boha buď hněvem, buď
ješitnosti, buď jinou nezřízeností. Umiiň_si &
přícmsteiuse
.se

tímaskWnou,

d'obř—e._u„žív-a.ti
prostředků,..které
„abys

.S;l.'Ql_l.Ží'-'Ei___..B!Ohgll
& plno

spívaia_____žébjgžností,a také

si umiň

s druhé

strany pilně se varovati všeho, co by bylo
proti tvému sptasení a cti boží, & statečne to
premahaatl A nestačí jen si to takto umjímitji,
nýbrž také třeba připraviti si prostředky,
abys své předsevzetí prováděla. Na př. před
ví-dlám-li že budu „dn-esmusití jednati o té a

té záležitosti s osobou vášni-vou .a náchylnou
ke hněvu, netoliko si umíním, že budu hle
dvěti,.abych tu osobu neurazil, nýbrž také již
si uchystam ta a ta m1rna_s1|“\gaabyc'h_pre

dešei její hnev, nebo si ustanovím, že bude
s námi ještě jiná osoba, která onu osobu do
vede udržovati v mezích. Předvjidámli, že
půjdu dnes navštíviti nemocného, již ráno si
ust-anovím hodinu k „tomu a čím mu chci po
moci ;a jakými slovy ho potě-šití. A podobně
si třeba počínati v jiných záležitostech.
P'O_tomivšem Sie hluleCĚĚPPĚOÍ před. 130
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hem &vyznávej,

že z vlastní síly DGd'QV'ŠdleŠ

pnovésti žádné své předsevzetí, buď že sis
nmíznile vanoveti se zlého, buď že chceš vy
konati něco dobrého. A jekobys _udrželasvé
srdce ve svých rukal,ouobětuj je Pánu Bohu
se všemi dobrými úmysly jeho .a pros hi,oaby

je přijal do své ochrany & p051loval je, aby
_mu dovedlo řládně sloužiti. To můžeš učilniti
těmito vnitřními slovy (neb jinými pizodobný

mi): „Pohleď, Pane Bože, na toto ubohé
srdce mé, které z tvé diobroty pojialo nekteré
„dobré úmysly. Ale ach., ono je příliš slabé 'a
špatné, aby učisniloskutkem to dobré, jež by
chtělo činiti, (nedáš-li mu ty své požehnání,
o něž tě prosím, !n-ejdobrotivej'ší Otče, pro
zásluhy utrpení Syna tvého, kterému p-osvuě

cuji tento den i ostatek života svého. “ Vzývej
té, aby ti byli v té příčině nápomocni.
Ale všecky tyto modlitby .a úkony. musí
býti knátké navroucn-é, & mrusíme je vykon-ati,

mozno li

prvé Lnež vyjdeme náno ze svého

pokoje, aby skrze tuto ranní pulmobožnostpo
tom vše-,cko co toho dne budeme činiti, bylo

jako zavlažoveno božím požehnáním. A pro
sím t-ě,Filotheo, snažlnlě,.abys toho nikdy ne
' pomíjela.
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XI. Pobožnost _večerní & zpytování

svedomi.

Jako v čas racnlníhotělesného občerstvení
snídaním budeš požívati jakéhosi snídaní d-u
chovního skrze rozjímání, tak večer po ob
čerstvení

tělesném

večeří sluší se požíti jia-—

kési večeře duchovní. Když tedy se budeš
chystati ke spaní, hleď aby sis našla pokliid—
nou chvíli, .a pokieknoruc v nejhlubší učti-vostí

před Bohem, seber všecky své myšlenky u
nohou Ježíše Krišta ukřižovaného (jejž si
snadno představíš svým vnitřním zrakem)
Potom opět nozněťoheň, jejž ranní rozjímání
v tvé duši zapálilo, a obrať se k svému laska
vému Spasiteli několika vroucími city, jak ti
srdce vnukn-,e niebo Opakuj některé body ran
ního rozjímání, které tvé srdce neejvíce do
jaly, nebo konečně, & to by bylo ještě lépe,
roznět' své srdce nějakou novou úvahou k
vroucím citům, jak se ti bude lépe l_íbíti. co
se týče zpytování svědomí, které se má ko
nati prvé než se uložíme na lože, __jestobecně
zná-mo, kterak si při něm máme počínati.

1. Nej-prvé poděkujme Bohn, že_ nas_po
tento den, _jenž minul, začhoval
2. Vzpomínáme si, jak jsme se chovali po
všecky hodiny tohoto dne, & abychom si“
vzpomněli

snadněji,

rozpo—mínáme se, kde
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jsme byli, s kým _jsme se za dne setkali a
čím jsme se zabývali.
3. Jestliže uvidíme, že jsme učinili něco do
brého, poděkujine za to Bohiu, jestliže na
Opak jsme se d0pustili zlého, myšlenkami.-,
slovy nebo skutky, prosme Pain-a Boha svr
chovaného za odpuštění s tím _předsevzetím,
že se z toho vyzpovídáme, jakmile se nám na
skytne příležitost, a že se opravdu polepšíme.
4. Potom poručíme své tělo, svou duši,
círke v, rodiče & přlátelé boží Prozřetelnosti.
Poprrosíme nejsvětější Matku boží, aim-děla
strážce .a svaté, aby bděli za nás .a nad! :námi;
plak jdeme ve jménu Parmě ružíti odpočinku,
který nám jeho moudro-st učinila nezbytným;
Jako 'na ralnní pobožnost, tak ani na tuto
večer.-ní :nesmíme nikdy zapomjínatí, neboť

ranní pobožnosti otvíráme okna duše své
Slunci spravedlnosti, pobožnosti večerní je
uzamykláme tmám pekelným.

XII. O duchovním ústraní.
Přicházím, Filotheo, k věci, při níž si přeji,
abys byla velmi ochotna následovati mé ra—
dy; :nebot' právě v této věci záleží jeden
z nejbezpečnějších pnostředků, abys duchov
ně víc a více prospívalla.
Přuipomínej si za drne co nejčastěji můžeš,
že Bůh je ti přítome !n, a užívej k tomu .někte
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rého z oněch čtyř způsob-ů, jež jsem ti na
značil. Uvaž'uj, co čimí Bůh a co čšíníš gr;

uzříš, že jeho oči jsou obráceny na tebe- a
bez ustání na tebe upřeny nevýslovnou lás
kou. Bože můj', řekni, punoč já; nepohlížím

stále na tebe jako ty pohlížíš na mne? Proč
myslíš na mne tolik, můj Pane dobrotivý, a
pnoč já myslím na tebe tak málo? Duše má,
kde to jsme? Naše pravé místo jest Bůh, a
kde jsme nyní?
Jako ptáci mají na stromech hnízda a do
nich .se uchylují, když je potřebí, .a jako jeleni
mají své houštiny. a v nich se v létě, ukrývají,
aby užili občerstv'ujfícího stínu a chliá-dku, tak

naše srdce má se každý den uchylovati na
nějaké místo, buď na Kalvarii, buď do ran
našeho

Vyku-p-ite-le, buď jiina-m blízko něho,

a tam se utíkati ve všelikých příležitostech
a odpočívati si tam a okřívati od vnějších
zaměstnání, a býti tam jako v úkrytu, aby
chom se uchránili pokušení. Štastná bude du
še, kt-erá. bude moci říka-ti Pánu v pravdlě:
Ty jsi můj dům útočistný, ty můj hradí bez
pečný, má stř-echa pnoti dešti, můj stín proti
vedru.
Pamatuj tedy, Filotheo, „aby ses často uchy,
lovala do samoty svého srdce, ačkoliv tělesně
budeš v hovoru neb- V nějakém zaměstnání;
a byt okolo tebe bylo sebe více lidí, nemo—
hou-překažeti této samotě duševní, pnotože
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nejsou okolo tvého srdce, nýbrž jen okolo
tvého těla, takže tvé srdce jest úplně sna
motno v přítomnosti Boha jediného. Tak si
p0čínaval král David prostřed tolikv'erýchsta
ností nazaměstnání, jak mnohokráte dosvěd
čuje ve svých žalmech, na př. V žalmu
122, 1.: „K tobě jsem pozdvihl očí svých,
kterýž přebývaš »n-anebesích.“ A jindy: „Spa—

třoval jsem Hospodina před očima svýma
vždycky.“

(Ž. 15, 8.) A »Opět: „Oči mé vždy.—

cky k Hospodinu.“

(Ž. 24, 15.)

A zajisté naše hovory obyčejně nebývají
tak vážného rázu, aby nebylo možno- odvá
d-ětiod nich své srdce a uvaděti je do takové
boží samoty.
Když rodiče sv. Kateřiny Sienské ji od
ňali 'i míst-o i volný čas k modlitbě a nozjí
mání, náš Spasitel jí vnukl, aby si učiní-lla

malou svatyňku uvnitř ve svém 'srdci, a tam
aby se myslí svou uchylovala a pro-střed
všech prací a zaměstnání vnějších se oddá
vala této svaté samotě srdce svého. A potom,
i když svět jí činil obtíže, nikterak jí to ne
obtěžo.,valo protože, jak říkávala, se zamy—

kala do své vnitřní světničky a tam se těšila
se svým nebeským

Ž—enichem.Od té doby

také radívala svým duchovním synům a dce
rám, aby si učinili v srdci světničku a tam
přebývali.
Volávej' tedy tu a tam svou duši do svého
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srdce, kde vzdálena jsouc všech lidí, mohla
bys od srdce k srdci jednati se svým Bohem
o své duši & ml'uvítí s Davidem: „Podobná
učiněna jsem p-elikíánuna poušti: jsem jako
noční sova v domě. Bděla jsem, a jsem jako
vrabec osamělý na střeše.“ (Ž. 101, 7—8.)
Tato slova mimo svůj slovný smysl (který
nám vyjevuje, že veliký ten král si volíval ně
kolik hodin, aby se zabýval rozjímáním vecí
duchovních), svým smyslem tajemným neboli
mystickým nám ukazují tnojí výborný útulek
a jako trojí poustevnu, abychom se tam mohli
uchylovati po příkladě svého Spasitele. Na

Kalvarii náš Pán byl jako pelikán na poušti,
jenž svou krví obživuje- svá mrtvá ptá
čata.
Když se narodil vpustém chlévě, byl jako
noční sova v domě, pláče a kvíle našich hří
fchů a chyb; a konečně v den svého nahe-be
vstoupení byl jako vrabec, ulétaje 5 tohoto
světa na-nebe, které jest jako střechou naší
země. Na ta tři místa můžeme se uchylovati
prostřed všeho šumu .a hluku světských zá.
ležitostí. Když jednou svatý hrabě Elzear ze
Sabrana byl dlouho vzdálen ze svého Ido—mo

va, manželka jeho, zbožná a čistá Delfína.
poslala za ním. posla, aby se zeptal na jeho
zdraví. Manžel vzkázal jí tuto odpověď: „Dra
há choti, daří se mi velmi dobře; chceš-li
„mne viděti, hle-dej mne v ráně boku našeho
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sladkého Ježíše, neboť tam zůstávám .a tam
m'ne najdeš ; jinde bys mne hledala marné.“
To byl v pvnavdě křesťanský rytíř.

XIII. Nábožné vzdechy, střelné mod
litby & dobré myšlenky.
Duše se uchyluje k Bohu, protože po něm
touží, aa touží po něm, protože 'chee býti u
něho ;a k němu se uchylovati, takže touha
po Bohu .a duchovní ústraní v Bohu se na
vzájem udržují, .a obojí se rodí a vzniká
z dob-rých myšlenek.
Vzbuzuj tedy, Filotheo, často touhu po Bo
hu krátkými, rale vro'ucími vzdechy svého
srdoe; div se jeho kráse, vzývej ho o pomoc.
poklekej v duchu _kpatám svatého .ISÍÍÍŽ'Ba
kla
něj se jeho dobr-otě, hovoř s ním o Své spáse,

dávej mu tisíckrát za den svou duši, upírej
svůj vnitřní zrak ná jeho líbeznost, poduávej
mu ruku jako malé dítě svému otci, aby___
tě
vedl, klaď hlavu na jeho prsa jako rožkošnou
kytičku, zatýkej ho do svého srdce ..jálQ9-pra
Spor& povzbuzuj| svou duši k tiS'íoerým podlob—

ným htnutírn, aby ses nožhojňovala v lásce
"boží a roznécovala v sobě horoucí & rnležnou

lásku k tomuto božskému Ženichovi.
Tlakovým způsobem se tvoří modlitby střel
né, které sv. Augustin vřele d'Op'Or'OUrČÍ
svaté
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paní Probe. Bude-li se naše duše, Filothleon,
s láskou .a důvěrně obírati Bohem, všecka
bude jako navonenza jeho dokonalostmi. A
to můžeme snadno činiti, .at' se zaměstnává.
me čímkoli, saniž tím naše záležitosti nebo
zaměst-nání utrpí nejakou újmu. Protože, ať
se uchylnjeme do duchovního ústraní k Bohu,
ať se k němu obracíme vnitřními vzdechy,
nezdržujeme se při tom déle než nějlakoru
krátkou chvilku, což jist-ě nám- nikterak ne
překáží v tom, co právě děláme, nýbrž .na

oplak nám pomáhá, aby se nám naše práce
.a zaměstnání dobře dařily. Pocestný se také
někdy zastaví, aby se skln-uenkouvína posilnil

a občerstvil, ale ačkoliv se tu chvíli zdrží,
nepřerušuje tím své cesty, nýbrž nabývá síly,
aby ji snadněji a rychleji dokonal, takže se
zastavuje jen proto, aby se mu šlo lépe.
Někteří duchovní spisovatelé sebrali hoj—
nost ústních vzdechů, které jsou velmi uži
tečné, ale já ti radím, :aby—
ses nevázala urči
tými slovy, nýbrž pronášej buď ústy b'uď to
liko srdcem to, co láske právě ti vnukne, ne
bot' ona ti poskytne tolik slov, kolika si- bu
deš přáti, iBČk'OlÍVje pravda, že jsou některá

slova, která mají jakousi zvláštní sílu a způ
sobilost, .aby v této příčině vyhovela

mjillujjzí

címu srdci, jako jsou rozmanité vzdechy, a
VOV!
povzlety duše, rozseté tak hojně po žalmech
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mu jménu Ježíšovu, slova lásky. zaznamenaná
v Písni Šalomounově. Také zpěvy duchovní
jsou užitečný k tomuto účelu, pře-dpokLádJaje,

že se zpívají pozorně.
Konečně, jako lidé jatí přirozenou & lid
skou láskou jsou skoro ustavičně svými myš
lenkami u milované osoby a jejich srdce- jest
pl-no citů vůči ní .a ústa jejich oplývají jejími
chvlalami, a když jsou od ní vzdáleni, neztrá
cejí žadné příležitosti., aby nevydávali do
pisy. svědectví o své náruživosti .a nepomí—

její stromu, aby na něm nevyrývali jména
osoby, ktenoumilují, tak ti, kteří milují Boha,
nemohou p-ř-estávatimysleti naň, dýchati pro
něj, toužiti po něm, mluví-ti o něm, a chtěli
by, kdyby. bylo možné, vyrýti na prsa Všech
lidí na světě svaté a sladké jméno Ježíšovo.
A k tomu je vyzývají všecky věci, a není
stvoření, aby jim n-ehLásalo chválu toho, jejž
milují, “zajak dí sv. Augustin,

a před-“ním již

sv. Antonius, všecko, co je na světě, mluvi
k nim řečí němou ale velmi srozumitelnou,
povzbuzujíc je více milovati toho, jež miluji,
a všecky věci je vybízejí k dob-rým myšlen
kL-ámgz nichž „se pak rodí vzdjechy a modlitby

mocně tryskající a vyletující k Bohu. Viz ně
kolik příkladů. Sv. Řehoř, biskup nazíia'nský,
vypnavoval _jledfnousvým věřícím, že se kdysi

pnocházel po břehu mořském a pozoroval,
kterak vlny, přibíhajíícena pobřeží, nechávaly
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tam drobné lastury a škeble, stébla trávy
a jiné maličkosti, které moře vyvrhovalo Ina
zemi; potom vracejíc se jinými vlnami-, zase
si bralo a _pohloovalo část vyvržených věci,
kdežto pobřežní skaliska zůstávala pevma a
nepohlnuta, ačkoliv vlny prudce na ně dorá
žely. Tento výjev dává mu příležitost k by
stré poznámce, že slabo-ši dávají se ulnášeti.
jako škeble a lastury za stébla trávy tu zá—
rmutkem, tu veselosti, podle toho, jak přibí—
hají a utíkají vlny. štězstěfny; ale lidé silné
mysli zůstávají p-evni a nepohnuti v jakékoli
bouři. Takové smýšlení kladlo témuž světci
na rty vroucí slova Davidova-: „Vysvoboď

mne, Bože: nebot jsou vzešly vody až k duši
mé. Uvizl jsem v bathě hlubilny: a není vdlna.
Přišel jsem na hlubinlu mořskou, a bouře po
topila mne.“ (Žalm 68, 2—3.) Neboť pravě
tenknáte zakoušel sv. biskup protivzetnství a
zármutku, byv bídnými úklady Maximovýuml
zbaven biskupského stolce. Svatý F—ulgemtius,
biskup rusepský, byl jednou ve velikém shro—

máždění šlechty římské, k níž gotský král
Theodorich činil promluvu. Vida lesk a nád
heru tolika vynikajících mužů, rozestaverných
podle jejich důstojenství, svatý biskup řekl:
„Bože můj-,jak knásný jest asi nebeský Jeru
salem, když zde na zemi sp-atřujeme pozem
ský Řím tak nádherný a slavný! A jestliže
zde na světě jest dán takový lesk milovníkům
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marnosti, jaká. asi sláva jest uchystána na
onom světě těm, kteří své myšlenky posvě
tili pravdě !“ 0 sv. Anselmu, arcibiskupu can
terburském se vypravuje, že byl ku podivu
zběhlý ve vzbuzování dobrých myšleinek.Jed
nou psi se hlnlali za zajiícefm',který V úzkosti:

přiběhl pod koně svratého arcibiskupa, hle-deje
tam útočiště před smrtí. Psi obstoupilí koně
a štěkali, ale fnetroufali si _porušiti útočištlné
míšto, na něž se jejich kořist uchýlila. Byla
to neobyčejná podívaná, .a celá družina “se
tomu smála. Ale veliký :arcíbiskrup, vzdychuaje,
řekl: „Ach, vy. se smějete, ale ubohému zví
řátku není do smíchu. Nešťastná duše, uho—
něfná :a „potrhaná všelikými hříchy, uzří vho
dincre smrti své nepřátele, jlak čekaj-í, aby ji
psOpadli .a pozhltili, a ona všecka vyděšená hle—

dá. všude pomoci .a útočiště; .a nenajde-li.,

ieií nepřátelé se jí vysmívají“ Po těch slo
vech, truchlivě si povzdychnuv, ubíral se
dále. Konstantin Veliký poslal sv. Antoniovi
uctivý list, nad čímž mniši, kteří byli s ním.,
velice užiasli. A on ili-“rnřekl: „Vy. se divíte,

že císař píše člověku? Divte se spíše, že věč
ný Bůh naapsal sm'rte'lnik'ům svůj; zákon

&

mluvil k nim. skrze ústa svého vlastního Sy
na.“ Sv. František Sfersafínský,spatřiv jednou
ovečku samotnou uprostřed stáda kozlů, řekl
svému společníkovi: ,Pohleď, jlak ta ovečka
jest tich-á uprostřed kozlů; takto náš Pán byl
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tichý a mírný uprostřed fariseů.“ Jin-dý zase:
vida, jak vepř trhá mlalďifnké j-ehňátko, řekl.
se slzami v očích: „Ach, ubohý benánku, ty

mi živě připomínáš smrt našeho Spasitele !“
Když veliký muž naše-ho vsěku, František
z Borje, ještě jako vévoda gandijský cho—díval
na lov, činívzal tisíceré zbožné úvahy. „Divgív-al

jsem se,“ tak sám vypravoval později, „jak
se sokoli vracejí na ruku lo-vcovu a dávají si
přikrývati oči a poutati se řemínkem na tyč,
kdežto lidé se chovají tak vzp-urně ke hlas-w
božímu.“ Sv. Basil praví, že růže uprostřed
trní domlouvá lidem takto: „Nejpříjemlnější
věc na světě:, ó smrtelníc'i, jest smíšena se
zármutkem, .a není žádné čisté radosti; smu—
tek vždy býv.-á spojen s veselím, vdovství
s manželstvím, starosti s úrodou, hanba se
slávou, vydání s důstojnostmi, omrzelosť
s nozko'šemi, nemoc se zdravím. Růže jest
krásná květina,“ pokračuje světec-, „ale za
rmucuje mne velmi, neboť mi připomíná můj;
hřích, pro který země byla odsouzena, "aby
plodila trní.“ Jakási zbožná duše, hledícvno—
ci na potok a vidouc obrážeti se v něm jasné—
nebe s, tisícerými hvězdami, řekla: „O můj
Bože, tyto hvězdy budou jednou pod mýma!
nohama, až mne ubytuje-š ve svých stáncích,
a jako hvězdy nebeské jsou vyobrazeny. na
zemí, tak lidé pozemští jsou vyobrazeni na
neb-i v živé stu-dnici Lásky boží.“ Jiný,- patře?
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“na tekoucí řeku, zvolal: „Tak ani má duše
si nikdy neodpočgišne, dokud

se nevliěje do

moře božství, které _jest jejím pramenem.“
A sv. František, pohlížejie na hezký potok,
na jehož břehu si kle-kl k modlitbě., octl se u
“vytržení ducha a několikráte s velikým ditem
Opakoval slova: „Milost Boha mého teče mír
ně ;a klidně jako tento potůčekl“ Jiný zase
vida kvetoucí stromy, vzd'ychal sobě: „Proč
jnáje-diný jsem bez květu v zahradě církve ?“
.Jíný pohlížeje na kuřátka skrývající se pod
křídla kvočnina, řekl: „Hospodine, pod stí—
inem křídel svých schraň mne!“ (Ž. 16, S.)
Zase jiný, vida Slunečnici, řekl: „Kdy se bude
duše má. takto stále obraceti za paprsky tvé
dobnoty, Bože můj?“ A vida v zahradě ma—
acešky, knásné na pohled, ale bez vůně-, řekl
si: „Hle, takové jsou mé myšlenky: krásné na
vyjádření, ale neúčinné.“
Hle, Fílotheo, takovým způsobem lze těžřtí.
hojnost dobrých myšlenek a svatých vzdechů
.z tisícerých věcí, které se nám naskytuj'í'
“vtomto smrtelném život-ě. Opravdu nešťastní
jsou lidé, kteří odvracejí tvory od stvořistel-e
'a obracejí je ke službě hříchu! Šťastni na
opak ti, kteří obracejí tvory ke slávě jejich
stvořitele, a toho, co při nich jest plané a
marně, užívají ke zvelebování pravdy! „Zvykl
jsem si,“ praví o sobě sv. Řehoř nazíanskýf,
.„obraceti všechny věci ke“svému duchovnímu
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pPIOSp=ěC'hu.“Čti zbožný

hrob-ový nápis,

který—

sv. Jenoným složil své svaté Pavle; jest mil-d
viděti, jak nápis ten všecek jest protkán sva-
tými úvahami a vzdechy, k nimž všecky pří-
hody jí dávaly přílležitowst
Nuže, v tom, že člověk si zvyká zutíkati se..

často do duchovního ústraní a vysílá k “nebi"
hojné modlitby střelné, záleží veliiká část.

zbožného života; tím způsobem lze nahraditi
nedostatek všech jiných modliteb-, ale kdo na-—

opak tohoto duchovního ústraní a modliteb
střelných zanedbává, nemá téměř nic', čím
by to nahnadil. Bez tohoto duchovního

pro——

středku není možný řádný rozjímavý život,
bez něho odpočinek je zahálkou a práce pře
kážkou. Z té příčiny tě prosím co :.nejsnažněji,
abys celým srdcem pěstovala duchovní ústra—
ní a střelné modlitby, a nikdy jich nezane—
chávala.

XIV. O mši sv. &kterak ií máme ob
covati.
Ještě jsem ti nic neřekl o slunci všelikých
duchovních cvičení, a tím jest mše svatá, nej-—

ského náboženství, jádro a duše vší zbo-ž
nosti a pobožnosti, nevýslovné tajemství, kte-
ré v sobě obsahuje propast Lásky boží, a
skrze které Bůh sám se nám skutečne dává
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éa nas činí štědře účastnými svých mtiloísti

a dobrodiní.
Modlitba naše, je-li spojena s touto bož

skou obětí, má. nevýslovnou moc, takž-e duše,
Filotheo, skrze tuto obět oplývá. nebeskými
*dary jako opřená. o svého miláčka, jenž ji tak
"naplňuje vůní a lahodou duchovní, že se po
dobá sloupu dýmu vystupujícího z vonného
dříví, myrrze, kadidlu a všem vonným věcem,
“jako jest řečeno V Písni Šalomouno-vě.
Přičiňujvse tedy co nejsnažnněji, abys mohla
.l-Ibývatikaždý den přítomna mši svaté, abys
obětovala spolu s knězem 'Oblětsvého Vyku

pitele Bohu, Otci jeho, za sebe a za veškerou.
acírkev. Oběti té, jlak praví sv. Jan Zlatoústýr,
vždycky jsou přítomny zzástupy andělů, ab_y

prokázaly čest tomuto svatému tajemství;a

ikdyž my jsme tam.“s nimi. a máme t_ýžúmysl,

nemůžeme neobdržovatí v takové společností
:množství nebeských darů. Kůry církve ví
tězné .a bojující se přidávají a připojují k na
semu Panu při tomto božském úkonu, aby.
zs ním, v něm a skrze něj jším'alysrdce Boha
Otce a p-řivlastňovaly nám jeho milosndjen—

rství. Jak šťastna je duše, která svými city
“může zbožně přispívati k věci tak vzácné „a
žádoucí !
Kdybys pro nějakou nepřekonatelnou pře.—
'k.ážku nemohla .se účastniti slavení této svr
í-chované oběti svou osobní přítomností, bude
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zapotřebí, abys tam poslala své srdce a byla
přítomna přítomností duchovní. Jdi tedy v ně
kterou ranní hodinu V duchu, nemůžeš-li j=i
nak, do kostela, spoj svůj“ úmysl s úmyslem
všech křesťanů, a ěiň tam, kde právě j-si,
tytéž úk-ony vnitřní, které b-ys činila, kdybys
byla skutečně přítomna slavení nejsvětější
oběti v některém kostele.
Zde ti dávám několik pokynů, abys slý
chala mši sv., ať vmskutku,ať jen v duchu, t.,ak

jak se náleží:
1. Od chvíle, kdy kněz dole u „stupňů oltář
ních se p'oznamená křížem, až do chvíle, kdy
vystoupí vzhůnu k oltáři, konej s ním svou
přípravu., která záleží v tom, že si živě uvě
domíš přítomnost boží, vyzniáš, že jsi nel
huodna, .a popnosí'š, aby. ti Bůh tvé hříchy a

chyby odpusúL
2. Od chvíle, kdy knuězvystoupí k oltáři,
až do evangelia, přemýšlej- zcela prostě .a
nepou—štěj'ícse do ptodnoblností o příchodu Pár
ně :na “tento svět .a .o jeho vezdejším životě!.

3. Od evangelia až kněz dnoříklá„Crej'd o“

(vyznání víry, které se říkává po evangelium
každou neděli .a dosti často též jlizndy)vzpo
mínej _.si,jak náš Spasitel kázal, a ujišťuj ho,
že chceš žíti a umínatí ve víře a v posluš

nosti svaté církve katolické.

4. Po „Cre doo“:až do „P :ater noste r“
(do Ot—čenáše)zabývej se .v srdci posvátnými.
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slovy Páně při poslední večeří, jeho smrtí
& utrpením, jež se mám skutečně a podstatně
představují při této svaté oběti, kteroužto
spolu s knezem a ostatním lidem budeš oběto—
vati Bohu Otcikjeho cti a ke svému spasení._

5. Po „P ater

noste

r“ až do přijím'iální

vzbužuj V srdci horoucí touhu, žádajíc si ce
lou duší, abys byla navždy spojlelna a sjednov
cena s našimi Spasitelem věčnou láskou.
6. Po přij-ímlání až do konce duěkuj božské

velebnosti Spasítnelově za jeho vtělení, život,
smrt, utrpení a za lásku, kterou nám proka—
zuje v této svaté oběti, a zapřisahej ho pro
všecko toto, aby ti byl vždy mlílosti'va stejně
tvým rodičům, přátelům a celé církvi. Potom
se pokoř z celého srdce a přijmiizbožně boží
požehnání, které ti náš Spasitel uděluje skrze
svého služebníka.
Budeš-li však chtíti při mši sv. rozjímati
o tajne'mistvích naší víry podle pořádku, kte—
rým o nich den po dni rozjímaváqš, neb-u-de

třeba, aby ses zabývala zbožnými úvahami
a city, které jsem ti pravě přlldložíl, nýbrž
postačí, když na začátku mše sv. vzbudíš
úmysl, že se chceš této svaté oběti klaněti.
a jí obětovati svým" rozjímáním a svou mod
litbou, protože v každém; rozjímání se nasky
tuj'í takové úvahy, myšlenky a city, buď vý
slovně, buď aspoň mlčky a zahrnuty v ji'
ných úkonech podob-ných.
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XV. O jiných veřejných & společných

zbožných úkonech.

Na křesťana, který chce žíti skutečně zbož
ně, sluší se také, aby V neděle a zasvěceně
svátky obcoval odpoledním pobožnostem, buď
tostí, neb jiným.-. Tedy, “také ty, FLhotheo, ta
kových pobožnosti se účastní, pokud ti oko-l—

nosti budou dovolovati, neb ty. dni jisou_po
svěceny. Bohu, .a proto náleží o nich k-ornati
více věci k jeho cti a slávě než .o jiných
dnech. Zvláště při hodinkách nebo nešpo
nách snad budeš oko-ušeti téže sla-dkostijako
kdysi svatý Augustin, jenž ve svých vzpo—
mínkách píše, že když v začátcích svého
obracení býval přítomen zpěvům žalmovým,
srdce jeho .se rozplývalo i-ahodiouba z očí mu
téklávaly. .slzy zbožnosti. Mimoto, a to- p-ra—

vím při této příležitosti jednou provždy, ve
společných a veřejných pobožnostech cír
kevních bývgá vždy více užitku ;a potěchy
než v pobožnostech soukromých, nebot“ Bůh
sám to tak uspořádal, že věci konané spo—
„lečně mají přednost pře-d věcmi, které se
konají soukromí.
Je-li u vás, Fílotheo, nějaké zbožné bra
trstvo, děj se do něho ochotně zapsati, vaág—
ště do některého takového, které svým půso
bením hojně přispívá ke vzdělání věřících
113

e ku prospěchu duší. Tím osvědčíš poslušnost
velmi příjemnou Bohu, nebot ačkoliv bra—
trstva a jiné zbožné družiny nejsou přiká
zány, církev přece je dl.0ponoučí,a.aab—y dloká—

zal.,a že si přeje, aby mnoho křesťanů do:
nich vstupovalo,

uděluje _jim nozmzalniLtéodld

pustky. :a výsady. Mimo to vždycky. jie skut
kem l=ásky.sdružovíati se s jinými v něčem
dobrém na pomáhati jim“ k dosažení jejich.
dobrý-ch “úmyslů. A ačkoliv může býti, že
člověk také sám o sobě může činiti práve

tolik dobrého, jako se činí v nějaké družině
nebo bnatrstvu společně, přece děje se Bohu.
více cti, když se spojujeme se svými b-ratříj—
mi :a dopřáváme __jfimúčastenství v dobrém,

které konání-e.
Totéž prlavim o všelikých modlitbách a po
božnostech veřejných :a společných, k jejichž
užitečnosti mám.-e niapo—máhati, pokud jest
nám možno, svým dobrým příkladem, z 'ne
hož bližní budou míti duchovní vzdělání, .a
svou horlivostí o čest .a slávu božli a o dosa—
žení společných dob-rých úmyslů.

XVI. Ze máme ctíti a vzývati svaté a'
svetice boží.
Protože Bůh často níám posílá dob-rá vnukl
nutí skrze své anděly, také my zase máme
jemu posílatí časté zbožné vzdechy. & touhy
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iejich prostřednictvím. Svaté duše zemřelých,
které jsou v nebi s anděly a j'sou, jak praví
náš Spasitel, jako andělé, činí v nebi pro nás
totéž, co pro nás činí andělé, vyprošují nám
totiž svými svatýmí modlitbami od Piána Bo
ha hojné milosti. Spojme, Filotheo, své srdce
s těmito nebeskýmí duchy a blahoslavenými
dušemi; jako mladí ptáci učí se od starých
Zpívati, tak my, obcujíce zbožně se svatými,
naučíme se lépe se modliti a zpívati chorály:
boží: „Před obličejem andělů,“ dí Davisd,
„žalmy zpívati budu tobě.“ (Ž. 137, 1.)
S obzvláštní láskou uctívejé a zveelebuj nej
světlěiší Pannu & přeslavnou Matku boží Ma
rii. Onať ile matkou našeho božského Spasi
tele, a on sám-, umíraje na kříži, zůstavil nám
ji vosobě apoštola Jana za matku. Plán Ježíš
„mimo to jakožto člověk je náš bratr; tedy i
z té příčiny matka jeho je také naší matkou.
Utíkeime se tedy. k ní a jako malé děti se
.uvrhujme do jejího niáručí s dokonalou dů—

věnou ve všelikých okolnostech životních,
modleme se k této dobnotivé matce své, do
volávei'me se její mateřské lásky, snaž:er
se následovati jejich ctností a mějme vůči
ní srdce a smýšlení oddaných a milujícílch'

dětí.
Ctihodný Petr Faber, první kněz, prVní ka
zatel a první profesor theologie v...Tovaryš
stvu- Ježíšovu- a zároveň první společník sv.
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Ignáce, zakladatele téhož Tovaryšstva, vra
oleje se jednou z Německa, kde se mnoho
nap-racoval pro čest a slávu ;našeho Spasitele,
.a ubíraje se touto diecésí, v ;níž se ;narodil,
vypravoval, že v bludnařskýchkrajinách často
užil veliké radosti, což přičítal přímluvě sv.
andělů stnážný-ch oněch farností, kteréž an—
děly byl zvyklý uctivě pozdravovati a vzý
vati. Byl přesvědčen, že jim musí býti vděčen
za to, že často ušel úklěa-dům,které mu blu—
daři .stroíjili., i- za to, že našel minoh-o srdcí

ochotných slyšeti .a přijímati nauk-u spásy.
Proto také „mluvě o tom, dwOporoučel tak
vroucně pobožlnost ke svatým andělům, že
jedna dáma, která tenkrát-e, jsouc ještě dítě
tem, to slyšela z jeho úst, ještě po šedesáti
letech o tom vypnavovala .s velikou zbožnosti.,
Vyvol si některé obzvláštní světce, jejichž
život by tě zvláště dojímal, jichž bys mohla
svým životem následovati .a ve které máš
obzvláštní důvěru. Světec, po němž byla jsi
nazvána při křtu svatém, je ti již od onoho
dne “ustanoven za vzor a za přímluvce.

XVII. Kterak třeba čítati & slýchati
slovo boží.
Měj-zbožnou uctivost ke slovu božímu, bud?
že je slýcháš v důvěrných hovorech se svý—
mi duchovními přát-eli, buď že na kázáních.
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Slýchej je vždycky pozorně a uctivě; obracej
je pilně ke svému prospěchu .a nedopouštjějš,
aby padalo na zemi, nýbrž přijímej je jako

vzácnou mast' do svého srdce, následujíc

livězachovávala zvsrdci svém všecka slova,
jež byla proneselna ke cti jejího Syna.. Apa
matuji, že náš Pán přijímá slova, která kně
mu mluvíme v modlitbě, touž měrou, kterou
my přijímáme slova, jež on mluví k nám
skrze ústa svých kazatelů.
Mívej vždy po ruce malou knihovničku,
zbožných knih v dobrém výběru, a v té pří.
čin-ě ti poradí tvůj duchovní vůdce. Cit-ej:
v nich každý den nějaký čas s velikou zbož
nosti, jakobys čtla pSaní, která ti svatí poslali
s neb-e, aby ti ukazovali cestu do nebe a po
vzbuzovali tě, aby ses tam ubírala. Cit-cj
také životy svatých, v kterých budeš spatřo—
vati jako v zrcadle obraz křesťanského živo
ta, a následuj' jejich příkladů tak, jak se nej
lépe hodí tvému stavu a povolání. Mnoho
rysů v život-ech svatých lidí je takového ná
zu, že lidé, žijící ve světě, nemohou jich
v tom nikterak úplně ngásl-edovati; všichni
však jich mohou nasledovati nějakou měrou,
buď zblízka, buď jako zdaleka. Samoty. sv.
Pavla, prvního poustevníka, můžeš následo
vati, utíkaj'íc se do ústraní duchovního nebo
skutečného, jak později vyložím a již výše
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jsem vyložil, .a podobně svrchované chudoby;
sv. Františka, když se budeš činiti chudou
způsobem, který ti naznačím, a tak také v ji—
ných věcech. Jisto jest, že životy. rněkterých
světců více než životy jiných nám ukazují, jak
se má a může život náš utvářeti, jako na při
kiad život svaté Terezie, který po této stnán
ce jest vaáště poučný, životy prvních druhů
sv. Ignáce z Loyoly, život sv. Karla Boromej
ského, arcibiskupa mfi-Lánského,sv. Ludvíka
krále, sv. ALoisia, sv. Františka a jeho prv—
ních učedníků, a jiných jim podobných. Ži
voty jiných světců zase obsahují skutky a ry.
sy, kterým

se spíše můžeme diviti smež__jrich

následovati, jako o nich čteme na příklad
v životě sv. Marie Egyptské, sv. Simeona
Stylity, sv. Kateřiny Sienské a sv. Kateřiny
Janovské, sv. Arnděly.a jiných jim podobných
svatých .a svého božích. Nicméně také jejich
životy..nemohou nás nepovzbuziovaati k upřím
nému- milvováíníPána Boha našeho.

XVIII.Kterak náleží přiiímati vnuknutí

boží

Vnuklnutím dobrým nebo božím lze nazý
v-ati každé hnutí, každé napomenutí, každou
výčitku vnitřtní, každé osvícení .a poznání,
které Bůh svou otcovskoupéčí a Láskouv nás
působí, předcházeje svým požehnáním naše
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srdce, aby nás probudil, povzbudil, vábil a
pudil ke ctnosti, k Lásce nebeské, k dobrým
předsevzetím, zkrátka ke všemu, co nás vede
k naší věčné blaženosti. To jest to, čemu
Ženich nebeský iniašíduše říká „tlotuci na dve"
ře“ ia mluviti k srdci nevěstinu, budi—tijli,
když „sp-í,hlediati jí a volati ji, když jest ne—

přítomna, zvati ji, aby okoušela jeho medu
& trhala jablka .a květy, v jeho zahradě, a zpí
vala ia diávuala sl-yšeti svůj“ sladký

hillas jeho

uším. (Píseň Šal. 5.)

Když někdo chce vstoupiti v manželství,
je potřebí tří úkonů, pokud .se týkají dívky,
již chce pojmouti za manželkn: nejprve se jí

učiní nabídnutí; pak jest třeba, aby se jí ta
nabídka zamlouvala; konečné, aby ji přijala.
Podobně, když Bůh chce v nás, skrze nás
ta :s námi učiniti nejaký veliký skutek lásky.,
nejprvé nam skutek ten svým v.nuknurtímjako
navrhne nebo předloží; potom se nám skutek
takový zalíbí; konečné k němu piřiwolíme.
Neboť jako do hlubiny hříchu se sestupuje po
tře-ch stupních, kteréž jso-u pokušení, zalíbení
a svolení, stejně po třech stupních se vystu
puje vzhůru ke ctnosti, :a stupně ty jsou;
dobré vnuknutí, které jest protivné pokušení,
zalíbení v dobrém vnuknutí, kteréž se p-rotiví
zálibě v pokušení, konečně svolení k dobrému
vnuknutí, kteréž se pnotiví svolení k poku
sem.
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Kdyby vnukální trvalo po celý čas našeho
života, nebyli bychom proto přece tn-iktzerak
Bohu příjemní, kdybychom ve vnukání neměli
zalíbení; naopak, božská jeho Vel-:mebnostby

se proto hněvala,jako se hněval na Israelskě,
s nimiž byl čtyřicet let, pobizeje jich, jak sám
p-naví,aby se obrátili, ale oni nikdy nechtěli
k tomu _p-řivoliti,pročež přisáhl jim“ ve hn-ěvu

svém, že nikdy nevejdou do zem-ěodpočinutí.
, Jestliže se člověku ve vnuknutí zalíbí, již
tím obrací své kroky ke slávě boží, a tím již.
se počíná líbiti jeho božské Ve;le-lbmo.;stine

bot' ačkoli takové zalíbení není ještě plným
svolením, aspoň jest jakousi přípravou k ně
mu. A jestliže je dobrým znamením a věcí
užitečnou slýchati ochotně slovo boží, kteié
jest jlako zevnitřrní vnuknutí boží, jistě také je
věc dobrá a Bohu příjem-ná, míti zalíbeíní ve
vnitřním vnuknutí. To jest ozno zalíbení, o
kterém

mluví svatá

Nevěsta,

řk'OlllC'Z
„Du-še

má rozp-lýwala se, jlakž byl promluvil milý
můj.“ (Pís. Šalom. 5, 6.)
Ale tep-rve přivole'ní dokonavá ctnostnýe

úkon; neboť kdybychom obdrželi vnuknutí,
a kdyby se nám v něm zalíbilo, ale přece
bychom potom odepřeli přivolití k němu,
byli by-chom svrchovaně [nevděčni a urazili
bychóm tím velice jeho božskou Velebnost,
více, než kdybychom lmed jeho vnuknutí byli
odmítli, ne'nzalézajíce v něm zalíbení. To se
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stalo Nevěstě (Pís. Šalom. 5, 3, Q); nebot
ačkoli „sladký hlas jejího milého naplnil její
srdce svatou rozkoší, pře-s to přes-e všecko
mu neotevřela, nýbrž vymlouval-a se planou
výmluvou, pročež Ženich spravedlivě se roz.
hn-ěvav, pominul dveří jejich a ubíral se dále,
zanechav

j=í.

Umiň si pevně, Fílothe-o, že budeš ochotně
přijímatí všecka dobrá vnuknutí, která ti Pán
Bůh náčí udělovati; a když je v sobě uzna
menáš, _přijímejje jako posly krále nebeské
ho, jenž si žádá vstoupit-i s tvou duší v man
želství. Slyš pokojně, co ti navrhují, uvažuj
s jakou láskou se ti takových vnuk-nutí do
stává, a něžně se s nimi zabývejí.
Přívoluj' k ním, ale při'vole'ním plným, mí
lujícím a pevným, neboť takto Bůh, jehož si
nemůžeš k něčemu zavázati tak, aby ti byl
tím povinen, sám se bude považovati za
velmi zavázaného pro tvou: oddanost. Jde—lí
však 'o věci důležité neb velmi neobyčejné,
nepřivoluj' hned, abys nebyla oklamána, ný.
brž vždycky se poraď se svým duchovním
vůdcem, aby uvážil, zda vnuknutí to je pra
vé nebo klamné; pnotože nepřítel duší na;
šich, vida některou duší ochotnou. přivolo
vati ke vnukniutím, často j-í předkládá vnuk
nutí klamniá, aby jí zavedl. To však se mu
nikdy nepodaří, pokud ona pokorně bude po—
slušná svého vůdce.
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Když jednou přivolíš, je potom potřebí,
abys vnuknutí svědomitě uvedla ve skutek,
což jest vrcholem ctnosti: :nebot' chovati při
volení jenom v srdci a nedojíti ke skutku
bylo by jako štíp-iti vliniaci..a :'nechtíti, aby.
inesla hnozrny.
4 Nuže, ke všemu tom-uto velice pomláhá,

když se dobře kona ranní pobožnost a du
chovní ústnaní, jak jsem obojí vyložil výše;
nebot skrz-e obojí se připravujeme

čílniti |do—

bré, a to netoliko jakousi přípravou po
Všechnou, lnýbrž přípravou podrobnou a ob
zvláštní.

XIX. O svaté zpovědí.
Náš Spasitel zů-stzavil:své církvi svátost po—
iná-nía zpovědi, abychom se v ní obmývali
ode vše-ch nepnavostí svých, kdykoli bychom
se jimi poskvrnili.

Nied'Opou-štnějtedy

rnik-dy.,

Filotheo, aby tvé srdce dlouho zůstávalo
nakažené jakýmkoli hříchem, když máš po—

hotově tak snadný prostředek k očištění;
Duše, která přivolila ke hříchu, musí „se
sama sobe oršklivíti a oči-stiti se co nejdříve,
ia 'ÍlOz “úcty k božské Velebnosti, která na ni
pohlíží. Ach beda, proč bychom chtěli umí—

rati smrtí duchovní, když máme v rukou jistý
..a dokonalý lék pro své uzdravení?
Zpovídej se pokorně a zbožně každý tý
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den, .a bude-li možná, pokaždé, když jdeš.
k sv. přijímání,..třeba by ti tvé svědomí zne
vyčítalo žádného .hříchu smrtelného; neboť
ve zpovědí obdržíš netoliko rozhřešení od'.
hříchů všedních, ze kterých se budeš zpoví
dlati, nýbrž také velikou sílu, aby ses jich
příště vystříhala, veliké svetlo, nabys je dobře—

nozeznávala .a hojnou milost, aby sis nahra
dila všelikou škodu a ztriátu, kterou ti hříchy,
ty způsobily. Zároveň budeš se tím také cvi
čiti V pokoře, v poslušnosti,. v prostotěc-a
V'Lásce, takže jedinou takovou zpovědí vykoe
náš více cmostných úkonů než při jakém—
koli jiném zbožném cvičení.
Měj vždycky opravdovou .a npřímnou Lítost
nad hříchy, ze kterých se budeš zpovidati,
byť byly sebe “menší, a zároveň pevné před-—
sevzetí, že se jich příště budeš varovati.
Mnozí lidé se zpovídaj-í ze všedních hříchů—
ze zvyku a jako jen lab-y'něco řekli, ale “ni-
ktenak nemyslí na to, aby se polepšili :a hří—
-chů těch—se vystříhwali. Tím .se stává, že celý
život vfězí stále v týchž h—říších,.a ovšem při-—

cházejí o mnoho zásluh .a pnosplě-chůduchov

ních, které by byli mohli získati. Když se
tedy zpovídáš, že. jsi lhala, třeba to nikomu
neublížilo, nebo že jsi řekla nejaké nenále—
žité slovo nebo při hře nezachovala míry.,
lituj toho ;a měj pevný úmysl, že se v té
veci polepšíš. Je to jistě zlý zvyk, zpovídati'.
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se z hříchu nějakého, toho neb onoho, smr—

telného nebo všedního, a nechtíti se od něho
očistiti,
novena. neboť jenom pro to je zpověď usta
Nežaluj na sebe jenom některé věci zby
tečné, jako někteří činívají ze zvyžku a jako

nemyslíce: „Nemiloval jsem Boha, jak se ná
leželo, nemodlil jsem se tak zbožně, jak jsem
_měl, nemiloval jsem bližního jak jsem byl
povinen, nepřijímal jsem svátosti s takovou
_uctivostí jak 'se náleželoý“

a podobně

při-.

;jiných věcech. Příčina, pnoč pravím, že se
nemáš takto zpovídzati, je ta, že tím bys ne
říkala nic zvláštního, z čeho by. mohl zpo
vědník roz-poznati stav tvého svě-domí; nebo
jíst-ě všichni svatí v nebi a všichni lidé na
:zemi by mohli říkatfi, kdyby

se zpovíndalji,

tytéž věci, jaké jsem právě naznačil. Rozpo
mínej se tedy, co je příčinou, že se musíš
z toho neb onoho vyznávati, a když si vzpo'
meneš, žaluj to na sebe upřímně a bez vy“
't..áčekNa příklad, zpovídáš se,že jsi nemilo
vala bližního, jak se náleželo snad to žalu
ješ na sebe proto, že jsi viděla člověka
opravdu chrud'ého,kterému bys byla snadno
mohla nějak pomoci a ho potě-šití, ale ne
učiníl-a's toho. Nuže dob-rá., z.poví-dej se z to

-hoto určitého poklesku a řekni: „Naskytl se
-mi člověk opravdu nuzný, a já z nedbalosti,
nebo pro tvrdost srdce, nebo z pohr-djání.
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(nebo z jiné příčiny, jak ti svědomí připome—
ne) jsem mu lnepomuohla jak jsem mohla.“
Stejně .se lnezpovídej, že jsi .se k Bohu ne
muodlilia tak zbožně, jak se slušelo, ;nýbrž
jestliže jsi byLa vlastní vinou noztržita nebo

jestliže jsi zanedbala zvoliti žádoucí místo a
čas a _jiné okolnosti, aby ses mohl-a pozorně
modliti, žaluj na sebe zcela prostě tak jak
uznáváš, že jsi chybila, !nechávajíc všec'h
íčení povšechlnýc'h, která při zpovědi nic ne
znamenají.
Nespokojuj se pak tím, že řekneš. své všed
ní hříchy tak, _jak se přihodily, lnýb-rž vy

znávej se také z pohlnutek, které tě přiměly,
že jsi se jich dopustila.

Na příklad, lllfeSpOkIOĚ'uj

se tím, že řekneš: „Lhala jsem, ale čnikomu
to neublížilno;“ lnýbrž řek'ni, zdali jsi zalhala
z ješitnosti, buď že jsi se chtěla chlub-iti, buď
že jsi se chtěla vymluviti, ,nebo pro mann-ou
zábavu

nebo

z =umí;ně.nnosti.Jestliže

jsi zhře—

šíla při hře, řekni, zdali se to stalo pro zisk
nebo ze zalíbelní V ziáibavě, a podobně

se vy—

znávej při jiných hříších a chybách. Pověz
také, zdali jsi se ve své chybě zdržela dlou—
ho, protože délka trvání obyčejně chybu zve—
li-čuje, protože je rozdíl mezi jakousi prcha
vou ješitnosti, ktená, .se snad riozlila naším
duchem na nějakou čtvrthnodinku, a mezi. je
šitnosti, která maplňovala naše srdce celý
den, ineb dva, tři dni. Dlužno tedy říci hřích,
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pohnutky a trv.ání jeho. Neboť, ačkoliv člověk
obyčejně není povinen vysvětlovati hříchy.,
všední tak podrobně, a kon-ec konců ani se
Tznich nemusí zpovídati, přece kdo chce do
konale očistiti svou. duši-, aby. se mohl lépe

aby jeho duchovní lékař dob-ře znal jeho.
chorobu, byť byla sebe menší, chce-li od ní
fb-ýtiuzdraven.
NeIOpomíjej říci vše, čeho jest potřeb-í, aby

byla zřejma povaha tvého poklesku, jako co
“bylo příčinou, že jsi se rozhněvala na někoho

nebo že jsi se o někom domýšlela zlého. Na
(příklad, člověk, jenž mi je. nepříjemný, mi
řekne nějaké slovíčko pro zasmání, ale já si
“to budu špatně vykládati a rozhorlí-m se.
iK-dyby mi jiný člověk, který mi je milý, byl

řekl slovo mnohem drsnější, byl bych to
fklidně snesl. Když se tedy bu-dzuzpovídatl.

neopomenu říci: „Dovolil jsem si prudká a
hněvivá slova vůči komusi, vykládaje si špat
ně jakousi věc, kterou mi řekl, a? to ne pro
ipoVaahutěch; slov, nýbrž proto, že člověk ten
mi byl (nebo jest) nepříjemný.“ A je-li po
třební ještě podrobnějšího vysvětlení, myslím,
"že bude dobře, když se budeš vyjladřovati
ještě podrobněji. Neboť. když člověk žaluje
na „sebe tak otevřeně a Upřímně, nevyjevuje
toliko hříchy, kterých ste-dropustil,nýbrž také
zjevuje své špatné náklonnosti, Způsoby, zvy
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ky ;a jiné kořínky hříchů, takže jeho du
chovní vůdce dokonaleji poznává srdce, s kter
rým jest mu či.-niti,i prostředky vho-dlné k je

ho zdokonalování. Nicméně vždycky je třeba,
pokud možná, utajovati osobu, která byla

tvého hříchu účcastha.
'
Muějpozor na množství hřích—ů,které velmi
často žijí ,a planuji ve svě-domí ine-jsouce poa
zorovlány, aby ses z nich zpovídala la mohl-a

6., 27., 18., 29., 35. a 36. ve třetí části této

knížky, a kapitolu 7. v části čtvrté. Nemeň
snadno svého zplovlědníka; když si jednoho
zvolíš, drž se'ho -a vydá-vej mu ze svého svě
domí plo-četve dny, které jsou. k tomu ustano
veny, ozmamujíc mu upřímně a prostě hří
chy, kterých jsi .se depustilia. A občas, na př.
jednou za měsíc, nebo každé dva měsíce, po
Věz mu také stav svých náklon—ností& nálad,
i. když bys nebyla jimi- zhřešila, na př. bý.
v.áš-li trápenla truc-hliwostí, zármutke—m, nebo
náchylná k veselosti nebo cítíš-li v sobě tou-
hu, zísskávatistatky časné, a podobné :náklon
nosti.

“

_ XX. _Očastém Svatém přijímání.
Vypravuje se,že Mithridates, krjál pontský.
v Malé Asii, vynalezl lék jakýsi p-notivšem je.
dům, který byl po něm nazván jeho jménem-,
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a že tímto kazijedem tak upevnil své ústrojí,
že když později se chtěl otnáviti, aby neupadl;
V římské otroctví, nemohl toho dokázati. Náš
Spasitel ustanovil nejsvětější a velebnou svá
tost oltářní, která skutečně .a pravdivě Vsobě
obsahuje jeho tělo a krev, aby každý, kdo
svátosti té požívá, živ byl na věky.. Probo
kdokoliv jí užívá často a zbožně, inpevňuje
zdraví a život své duše tolik, že je téměř ne—
možno, aby .se |OÍI'iáVilnějakou špatnou pří-

chylností; není možná, aby se člověk živil
tímto pokrmem života, a zároveň aby se
V něm dařily choutky smrti. Takže, jako
první lidé, bydlíce v ráji, mohli býti nesmrtel—
nými také podle těla, a to mocí ovoce se
stromu života, který jim tam Bůh připravil,
tak mohou lidé neumírati duchovně, a to
mocí této svátosti života. A jistě, jestliže nej-.
choulostivěj-ší ovoce a které se “nejsnáze kazí,
jako třešně, mem-nky a jahody, snadno se
zachovává' po celý rok, když bude zavařeno
do cukru nebo medu, není nikterak divno,
jestliže naše srdce, ačkoli- je tolik křehké a
slabě, bude uchováváno o-d' zkázy. hříchu,
když bude p-noniknuto jako cukrem a medem
neporušitellným tělem a krví Syna božího. ()
Filotheo, křesťané, kteří budou zavržení, ne-—
budou míti výmluvy, neboť spravedlivý Soud—
če jim ukáže, že to bylo jejich vino-u, když.
zahynuli duchovně, ačkoliv jim bylo tak
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snadno

ZIHFChIOVjášvati
si život .a zdraví,

kdyby

se byli pilně la zbožně-. krmižlfi jeho

tělem,

které jim zůstavil právě k takovému účelu.
„Nešťastlnícif“ řeklne jim, „proč jste zahynuli-,

mají-oe po ruce ovoce a pokrm života?“
Co se týče obyčeje, přijímali ie!jsvětějšj
Svátost oltářní každého dne, já toho ani ;ne
chválím saní Inehaním. Ale prljunlatí každou
neděli, to radím a vybízím k tomu každého,
předpol clwádinaje,
že v jeho duši není žádné pří
chylnosti ke hÍÍChu. O:na slova, že :ani ine

chválím .ani lnehaním bez výjimky každoden
ního

pÍ'iÍÍ-ímlální,nejsou

má,

.nýb-rž jsou

to

slova sv. Augustina. Opatrlnosti Zpovědníkové
ponechávám, aby sám rozhodl, co se lépe
hodí duši, které je vůdce.-m .a která by, si žá.

dala jeho soudu v té věci. K svatému přijí
mání tak častému je zajisté potřeb-í jakéhosi
obzvlášt-é dobrého roz-položení duševlního, .a
proto není lze dávati v té veci povšecihných
nad, nýbrž třeba 'uvážiti každý případ zvlár
ště. Ale protože takové rozpoložení, ačkoliv
obzvláště dobré, může býti rnalezelno ve mno.
hých dob-rých d'UŠÍCh,nebylo by také dobře
od toho obecně odnazovati, lnýbrž jest dlužno
uvážiti vni'třlnístav každého jednotlivého člo
věka zvláště. Bylo by nemoudré, “všem bez
rozdílu raditi tak časté svaté při-jímání,ale
také by bylo nemoudr-é někoho pro to ha
neěti,zvláště ternkráte, když by .se v 'tom spra
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voval radou moudrého duchovního rád'ce.
Pěkně odpověděla sv. Kateřina Sienská, když
jí kdosi stran jejího častého přijímání na
mítal, že sv. Augustin alni nechválí ani ne
haní každodenního přijímání. „Dobrá,“ od.
pověděla, „když tedy sv. Augustin to nehaní,
prosím, abyste toho nehaněl ani vy, a budu
spokojena.“
Vidíš však, Filotheo, že sv. Augustin vy.
bízí a radí důtklivě, aby věřící přijímali tělo
Páně o všech nedělích; sp-ravuj se tedy jeho
radou, pokud ti bude možno. Protože, jak
předpokládám, nemáš V sobě žádné příchy.l.
nosti ani ke hříchu smrtelnému ani ke hří
chu všednímu, máš to vnitřní nozpoloženíj,
kterého sv. Augustin žádá, ba ještě lepší.
Neboť netoliko nemáš vůle hřešiti, ale nemáš
ani náklonnosti ke hříchu. Jestliže tedy tvůj
duchovní otec uzná za dobré, budeš moci
s užitkem přijímati také ještě častěji než o
všech nedělích.
Nicméně mohou se vyskytnouti některé
překážky, ne s tvé strany, ale se strany
osob, s kterými žiješ, které by. právem daly
moudrémlu zpovědníkovi příležitost, aby ti
poradil nechoditi k sv. přijímání tak často.
Na př. jsi-li na někom závislá a osoby, kte
rým jsi povinfn-aposlušnosti nebo úctou, jsou
tak málo poučeny o věcech náboženských
nebo jsou tak divné povahy, že se horší a
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nepokoji,

když tě vidí přijímati—tak často,

snad v takových okolnostech, když se všecko
dobře uváží, bude dobré vyhovlěti trochu je
jich nestatečnosti a choditi k sv. přijímaní
jednou za čtrnácte dní; to však se rozumí
tenkráte, když nikterak nelze té obtíže pře—
koznati. Také v této věci nelze p-roné-sti-po

všechného soudu, nýbrž třeba dělati tak, jak
otec duchovní řekne, ačkoliv jako jistou věc
mohu říci _to, že osoby, které chtějí Bohu
zbožně sloužiti, mají přijímati “tělo Piáně. nej
méně jednou za měsíc.
_

Budeš-li rozumná, ani matka ani žena ani
otec ani muž nebudou ti moci brániti neb
překážeti V častém sv. přijímání. Neboť jest
liže ten den, kdy půjdeš ke stolu Plán-ě,nez-a.
nedbáš ničeho z toho, co .se náleží na tvé po.

stavení, a naopak budeš ke svým domácím
vlídnější a ochotnější a neodepřeš jim žádné
své povinnosti, není po-dobno pravdě, že by
tě chtěli odvraceti od pobožnoo,sti která jim
nezpusobuje žádných obtíží ani nepříjem—
ností, leč by byli vskutku nerozumní a ta
koví, že je těžko .se jím zachovati. V takovém
případě, jak jsem řekl, tvůj duchovní vůdce
snad uzná za dobré, aby ses jim podvolila.
Co se týče tělesných nemocí, žádná není.
takovou překážkou, aby. člověk nemohl. býti
účasten svatého přijímání, vyj-ímzaje takove
nemoc-i, které dráždí k častému vrhnutí.
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Aby člověk mohl přijímati tělo Páně každý
týden, je potřebí, taby neměl hříchu smrtel
ného ani náklon-nosti ke hříchu všednímu, a
aby upřímně toužil po svatém přijímání. Kdy
by však někdo chtěl p—řijímatikaždý den, mu
silo by se mimo to ještě žá-dati, aby mohl
říci, že překonal většinu zlých náchylnosti, a
aby .se to d-álo se svolením neb radou

chovního otce.

d'u—

XXI. Kterak náleží přijímati tělo Páně.
Večer před svatým přijímáním počlni se na
ně připravovati hojnými vzdechy. a povzlety
Lásky, a o-dej'ditrochu dříve spat, abys mohla
ráno zase č-asněji povstati. Jestliže v noci
pnocitneš, !naplň hned srdce a ústa několika
vonnými slovy, aby tvlá duše byl-a jako nap-l.
nněna líbeznou vůní a tak potom hodně při
jala nebeského Ženichsa, jenž bdí zatím co

ty spíš a chystá se přinésti ti- tisíceré milosti
a dary, budeš-li ty, co tebe se týče, náležitě
přichystána, abys je přijala. Ráno vstaň 5 ve—
likou rádo-,stí že ti nastává tak veliké štěsz;tí
a když se vyzpovídáš,jdi s velikou důvěrou,

ale také s velikou pokorou prljmoutí tento ,
nebeský pokrm, jenž tě živí k životu nu'esmr

telnému. A když vyřkneš posvátná slova:
„Pane nejsem hodna,“ (Mat.8 8,) již nehýbej
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ani hlavou alni rty, abys snad ještě zbožně
vzdec-hla nebo řekla nějakou modlitbičkui,
nýb-rž otevři mírně ia slušně ústa a pozdvihmi
hlavu tolik', aby kněz pohodlně mohl viděti
co činí, &přijmi, plna víry, naděje a lásky,
toho, V nějž, skrze :nějž a pro nějž věříš, dou
fáš a miluješ. Představ si, Filotheo že jako
Včela, když sesbírá na květech. nebeskou rosu
a nej-výbornější šťávu pozemskou a promění
ji V med, potom jej odnáší do 'úle, tak kin-ěz,

vezme s oltáře Spasitele světa, pravého Syna
božího, který sestoupil s nebe jak-o rosa, a
pravého syna nejčistší Panny, který vyšel
jako květ ze zem-ě našeho človlělčemství,klade

jej jakožto lahodný pokrm do tvých úst a
do tvých útrob-. Když jej p-řijmeš, vybídni své
srdce, aby přišlo a klanělo se kriáli spásy,

jednej s \ním o svých vnitřních záležitostech,
pozoruj ho ve svém nitru, do něhož vešel pro
tvé štěstí. Přivítej ho, jak nejlépe umíš a do
vedeš, a chovej se tak, aby na všem tvém
konání bylo zřejmo, ze _je s tebou Bůh.
Ale kdybys pro nějakou příčinu nemohla
dojíti tě radosti, že bys při mši sv. skutečně
přijímala tělo Páně, přijmi je eSpoň srdcem

a duchem, t-ěem
a Ěpoj Spasitelovým.
se .horoucí touhou s “tímto
oživujícím
Tvůj nejhlavnější úmysl při sv. přijímaní
má býti ten, že choeš nozmáhati a utvrzo

vati se a nalézati útěchu v milovaní božím;
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neboť pro lásku a pro nic jiného musíš při
A jiastěnení lze představiti si, že by náš Spa
sitel činil lněco .něžnlějšíhuo„&co by jevilo větší

lásku, než když ve sv. přijímání takřka sebe
sám ničí .a pokrmem“ se činí, aby pronikal
naše duše .a co nejúžeji se spojoval s tělem
& srdcem- svých věrných.
Kdy-by lidé světského .smýš ení se tě ptali,
proč chodíš tak často ke sv. přijímání, řekni
jim, že proto, aby. ses učila miluova'ti Boh-a;,

aby ses »očišt'ovala »od svých nedokonalostí,
zbavovala .se svých křehkostí, těšila se ve
svých zármutc-ích, nacházela =0p»oru pro-ti
svým sl-.|ablostemŘekni jim, že dvojí druh lidí
má často přijímati tělo Páně: dokonalí, pro
tože jsouce dobře r»ozp»»oloženi,
velice by ohy
b»ov.ali,kdyby nepřicházeli ke zdnoji a stud
nici dokonalosti-; a nedokomtalí aby se moohli

pnospesne přičiňlOVtatl_o svou dokonalost
silní, aby :neslábli, slabí, aby se posúovall
nem»ocn1_.aby se uzdrav111 zdraví, aby se

slabá a nemocná mášzapotřebíčasto sestý
_k_atise svou

d».ok»onálostí,svou silou a svým

lékem. Řekni jim, že ti, kteří nejsou příliš
zaměstnáni světskými záležitostmi, mají při
jímati často, protože toho potřebují, & že
ten, kdo mrnoho pracuje a se namáhá, musí
také jisti výživné pokrmy, a to často. Řekni
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VOV,

jim, že přijímáš nejsvětelm svátost proto
často, aby ses naučila přijímá.-ti ji dobře, pro—

tože nikdy člověk nevykonává zoela dobře
úkon, v kterém se často necvičí.
Choď často k sv. přijímání, Filotheo, & co
nejčastěji budeš moci, podle uznání svého
duchovního otce, ,a v-ěř mi, jako zajíci v rnrá

šich horách bývají v zimě bílí, protože ne—
vidí .a neje-dí nic jiného než sníh, tak ty, když
budeš v této svátosti pokorně & s klame-ním
ctíti ea jisti krásu, dob-rotu a čistotu samu,

budeš všecka krásna, všecka dobra, všecka

čista.
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Třetí část Navedení,
obsahující některá naučení, kterak se
třeba cv1čiti v ctnostech.

I. Které ctnosti si máme vyvoliti, aby
chom se v nich cvičili.
Včelí královna nikdy nevylet'uje z úle, aby
nebyla nobklaopernacelým svým dnobným ná

vodem; .a láska nikdy nevchází do srdce, aby
s sebou w-nepřivád'ělna
jiné ctnosti,

které

cvičí

.a kterým ukládá jejich úkoly, jako vojenský
velitel cvičí vojáky a ukládá jim, co mají či
niti; neukládá však láska ostatním ctnostem-.,
aby všecky najednou konaly to, co mají k-o
natí, ani jim to neukládá vždy ani všude ení
stejně. Spravedlivý jest „jako strom který
štípen jest podle v.od tek—Oucích,jenž lovocle

své vydá časem svým“ (Žalm 1, 3), protože
láska zavlažujíc druši, plodí v ní ctnostné
skutky, každý v náležitý čas. Ačkoliv hrudba
sama v sobě bývá příjemná, v čas zármutku
je nevhodná, dí kniha Sirachova (22, 6). Led—
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kteří lidé velmi chybují tím, že si umíní ko—

nati některou zvláštní ctnost, ale potom mer
momocí ji chtějí osvědčovati Všude a vůči
komukoliv a v každou dobu, a chtějí jako
někteří stano-dávní filosofové buď ustavičně
pluakati nebo ustavičně se smáti, ba počínají
si ještě hůře, když hianlějía kárají ty, kteří
ustavičně lneosvědčují na sobě týchž ctností
jako oni. Ale apoštol dí, že máme se radovati
s radujícími .a plakati s _plačícími (Řím. _12,

_tnemyshzlého, všeho“—
se nadeje vsehl trpěl
11ve_o_ek|a(1. Kor.13.)

'

Nicméně jsou [některé ctnosti, které musí,
me osvědčovati skoro všude a při všem, a
které nesmějí komati svých skutků jen pro

sebe, nýbrž musí rozlévati svou povahu po
úkonech vsech ostatních ctností. Nenaskýha.
se nám často příležitost abychom osv-ědčo
vali statečnost, velikod'usnost, štědrost, ale
mírn.,ost tichost
pocestnost .a pokora jsou tai-.;
.=.-. -.._
kové ctnosti, které mají pronikatl všecky ú—g
k—drTy—Énaseho
života

Jiné ctnosti jsou

jistě

vyborne151ale tyto jsou v našem životě po
třebnější. Cukr je Výbornějši než sůl; ale soli
častěji užíváme a více jí potřebujeme. Proto
jest potřebí, abychom byli stále a hojně
opatření těmito iobecnými ctnoštmi, protože

je zapotřebí užívati jich a osvědčov'ati je
téměř ustaav1cne
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Když si volíme, v kterých ctnosteéh se
chceme cvi-čiti,máme těm, které se více srov
níáwají s naším povoláním a s našimi povin
nostmi, dávati přednost před těmi, které by
se srovníávaly s naší zálib-ou. Svatá Pavla si
libovala v konání velmi přísných tělesných

umrtvování, aby snadněji okoušela sladkostí
duchovních ; ale více byla povinna poslouchati
svých představených. Z té příčiny sv. Jero
nym uznává, že zasluhovala výtky, protože
proti radě svého biskupa si ukládala nemírné
posty. Apoštolové n.a'0pak, kterým bylo ulo
ženo hlásati evangelium a rozdávati duším
chléb nebeský, soudili velice správně, že by
chybovali, kdyby zanechlávali této svaté služ
by, .aby se mohli věnovati plečovgánío chu

dé, ačkoliv je to ctnost velmi výborná. Každé
povolání má potřebí osvědčovati nějakou
zvláštní ctnost: jiné ctnosti sluší na biskupa,
jiné na panovníka, jiné na vojína, jiné na
vdanou paní, jiné na vdovu; a ačkoli všichni
musí míti všechny ctnosti, nicméně všichni
je nemohou stejně osvědčoviati, nýbrž každý
má se obzvláště odd'ávati těm ctnostem, kte
rých vyhledává ten druh života, k němuž jest
povolán.
Mezi ctnostmi, které se netýkají naš-ich
obzvláštních povinností, sluší dávati před.—
nost těm, které jsou výbornější, ne těm, které
více bijí do očí. Komety se jeví obyčejně
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jakožto větší než hvězdy, a zabírají mnohem
více místa podle našeho vidění ; a přece nelze
jich přinovnávati k hvězdám ani co do veli
kosti ani co do jasnosti, & velikými se zdají
toliko proto, že jsou nám bližší :a že jsou
hrubšího složení než hvězdy. Podobně jsou
jistě ctnosti, kterých si lidé obecně vel-miváží
.a vždy jim dávají přednost před ji'inými, a
to proto, že jsou nám jaksi blízké, přístupné
smyslům a dají se, abych tak řekl, hmfratati;
tak obecný li-ddává casne almužně přednost

predduchovm žiměnému nouchu postům,
bosým nohám, bičování a tělesnému mrtvení
přednost před _mínno_stí,__
přívětivostí,

počest

ností a jiným mrtvením vnitřním, ačkoliv
tyto ctnosti jsou mnohem výbor—nější.Vyvol
si tedy, Filo theo ctnosti lee-pší, a ne ty, jež
jsou u větší vážnosti; Výborněiší, .a ne ty,
jež více bijí do očí-; ctnosti řádně, a ne ty,
které .se více stkvějí.

Jest užitečno, aby si každý vyvolil nějakou
ctnost, kterou chce obzvláště konati, ne tak,
že by ostatních nedbal, nýbrž aby svého
ducha vhodněji pořádal a zaměstnával. Sv.
Janovi, biskupovi alexandrijskému, zjevila se
krásná dívka, jasnější nad slunce, po krá—
lovgskupři-strojená a ozdobená, majíc na hla
vě olivový věnec, a řekla mu: „J.s-emprvoro
zená dcera královská; chceš-li mne míti za
přítelkyni, dovedu tě pře-d krále.“ Světec
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porozuměl, že Bůh m'u tímto zjevením do
por-ou-či milosrdenství vůči chudým, pročež
se potom dal s takovou horlivostí na konání

této ctnosti, že jest pro ni všude nazýván,
svatým Janem almužníkem. Eulogius alexan
drijský žádal si sloužiti Bohu nějakým ob—

zvláštním způsobem, a nemaje dosti síly ani
aby se oddal životu poustevnickému, ani aby
se postavil poslušnosti pod něčí moc, vzal
k sobě jakéhosi nebožáka pokrytého malo
mocenstvím, ohtěje na něm osvědčovati Lá
sku .a zapínání sebe. A aby to činil hodně—jší,

učinil slib-, že mu bude sloužiti, k němu se

chovati a jej ctíti tak, jak by byl služebník
povinen po-čínati si vůči svému pan-ovl. Když
pak na ně oba přišlo pokušení, aby. se raději.
zase rozešli, obrátili se o radu- k velikému
svatému

Antoniovi,

jenž jim řekl—:»„Varzujte

se pilně, synáěkové, abyste od sebe nleod
cházeli, nebot nyní jste již blízko u svého
cíle. Jestliže

vás

anděl

Páně

nenajdše—po—

spolu, budet—eve velikém nebezpečenství,

že

přijdete o své koruny.“
Sv. král Ludvík navštěvoval nemocnice
jako by to bylo jeho povinností, a sloužil ne
mocným vlastníma rukama. Sv. František
miloval nade všecko chudobu, ktenou nazý
val svou paní, sv. Dominik zase kázání slova
božího, po čemž jeho ř-„ádpak byl nazván.
SV. Řehoř Veliký si liboval v tom, že po
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příkladu Abrahamově uváděl k sobě pocest
né, a pohostil jako Abraham krále slávyv po
době poutníkově. Tobiáš o.svědčoval lásku,
pochovávaje mrtvé.- Sv. Alžběta, ačkoli byla
er1kiá kněžna, milovala nade všecko povržení.
Sv. Kateřina Janovská, ovdověvšri, oddala se
službě nemocných v „nemocnicích. Cassian
vypravuje, že jakási zbožná slečna, která si
žládala býti cvičena ve ctnosti “trpělivosti,
obrátila se v té věci- na sv. Atbanasia. Sv..
biskup jí d=0por.=učil,aby si vzala k sobě jed—

nu chrudou vdovu, mrzutou, zlostnou a ne—
snesitelnou-, která této zbožné slečně zusta
vičnuě lála a tím ji dáwala znamenitou příle

žitost, aby se cvičila v mírnosti a shovíva
vosti. Takto služebníci boží .se oddávají ti“
službě nemocných, ti péčí o chudé, ti- zase

vyučují mládež pravdám svatého nábožen
ství, ti vyhledávají ztracených a zbloudilých
duší, ti pečují o ozdobu chrámů a oltářů, ti
zase zjednávají pokoj a svornost mezi lidmi
V tom pak následují těch, kteří :uměle vyší
vají látky a kteří na rozmanité po.dklad'y kla
dou nozličné niti hedvábné a zlaté a stříbrné,
čímž vytvořují květy všeho druhu; podobně
tyto zbožné duše, které se odídávají někte
rému obzvláštnímeu cvičení zbožnosti., užívají

ho jako podkladu ke svému duchovnímu vyší
vání a na tomto podkladě konají rozmanité
jiné ctnosti. Takovým pak způsobem záro—
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veň udržují všecky své skutky .a náklonnosti
lépe sjednocené a spořádaně, protože je
všecky. odnášejí ke svému hlavnímu cvičení.,
totiž v té neb oné obzvláštní ctnosti, za tak
ukazují svou duši
V rouše ze zlatohlavu, v nějž umělecky
jehla pestrou niti všila květy všecky.
Jestliže na nás dotírá nějaká nep-ravost, je
třeba dáti se, pokud m10žno, na konání
ctnosti protivné takovému hříchu a k ní
obra-ceti také všecky ostatní ctnosti. Tako
vým způsobem přemůžeme svého nepřítele
.a nepřestaneme pnospívati všemi ctnostmi.
Donáží-li na mne pýcha nebo hněv, je třeba,
abych se ve všem nachyloval a obracel k__p/
koře a tichosti, a abych to dovedl musím za
tím účelem .se modliti a příjímati svaté svá-„_

toSti a cvičiti se v opatrnosti a statecnosti a
str1dmost1 Neboť jako v lesích divoký vepř
tře a brousí si tesáky ostatními zuby, aby s1
je dobře naostřil, čímž opět navzájem všecky
ostatní zuby se uhlazují a ostří, “tak ctnos—tnýq
člověk, chvěje se zdokonalovati ve ctsnosšti,

které má. ke své obraně nejvíce potřebí, má.
ji ostřiti a brousíti jinými ctnostmi, které zase
navzájem .se tím jako leští a utvrzzují a stá
vají se výbornějšími. Tak se stalo Jobovie,
který cvi-če .se obzvláště v trpělivosti, když
naň doléhalo tolik-eré pokušení, došel doko
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nalé svatosti a všech ctností měrou neoby—
čejnou. Takovým způsobem také se stalo,
dí sv. Řehoř N-azíanský, že některá osob-a jel

díným úkonem ctnosti, ale úkonem opravdu
dokonalým, dospěla vrcholku ctností, a uvádí
za příklad Rahab, která prokázavši dok-ona:
lým způsobem pohostinství, došla slávy ne—
beské. To však má platnost jen tenkráte,
když takový skutek bude vykonán skutečně
dokonale, s velikou horlivostí a láskou.

II. Dále o volbě ctností.
Svnatý Augustin praví velmi dobře, že oso
by, které se počínají cvičiti ve zbožnosti, do;
pouštějí se některých chyb-, které zasluhují
hany, hledí.-li se přísně k zákonům dokona
losti, a nicméně zasluhují chvály, protože dá
vají dobré znamení budoucí výborné zbožg
no,sti k níž i takové chyby jsou jakousi pří
pr..avou Nízká a málo ušlechtilá bázeň, kteráž:
rodívá přílišné úzkosti svědomí v duši lidí,í
nedávno vyšlých s cest hříchu, je ctnost,Š
ktenou lze schvalovati v těchto začátcích, až
je bezpečným znamením budoucí čistoty svě-'
domí; ale táž bázeň by zasluhovala poká

rání při osobáchyelmi pokroc1lych v jejichž
srdci má již panovati láska, která ponenáhlu
zapuzuje tento druh bázně otrocké.
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Sv. Bernard byl ve svých začátcích velice
přísný a drsný k těm, kteří se odevzdávali
jeho vedení, .a kterým jako první věc ozna
moval, že je třeba zanechati těla a jíti
s ním pouhým duchem. Slýchaje jejich zpo—

vědi, býval svrchované přísný ke všem chy
bám třeba sebe menším a tolik nabádal své
ubohé učedníky k dokonalosti, že samým
popohtáněním je od ní vzdaloval. Neboť vi—
dou-oe, že jsou tak úsilovn-ě ponoukáni :stou
pati do výše cestou tolik příknou a neschudi—
nou, tito jeho učedníci- ztnáoeli- dech a mysl.

Vidíš, Filotheo, že to byla příliš velika hor
livost o dokonalou čistotu, která sváděla to—
hoto velikého .světce k takovému způsobu
výchovy, 'a tato horlivost byla při něm velic
kou ctností, ale přece takovou ctností, ktera

zasluhovala výtky. Proto sám Bůh jakýmsi
svatým zjevením jej v té věci napravil a vlil
mu do duše jakési smýšlení a Cit-čnímírné,
dobrotivé, laskavé na něžné, takže se úplně
změnil a velmi si vytýkal, že býval tak “up-ří.
lišený a přísný. Byl pak odtuěch dob tak milý
a shovívavý ke každému, že se všem :učinil
vším, aby všechny získal. Sv. Jeronym vy;
pravuje o svaté Pavle, své duchovní dceři,
že býval-a netoliko u-p-řílišená, nýbrž také
umíněn-á v tělesných mrtvenícih, a to tak, že
se nechtěla
po-ddati Opačným radám, které jí
V'V' v
v té p-ricme dával sv. Epifanius, její biskup,
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a že mimo to pro smrt svých drahých se 'Odr—
dávala tlakové truchllivosti, že se pokažd'é
ocitala sama v neb-ezp-ečleinstvísmrti. A dof
dává: „Leckdo řekne, že místo abych psal
chvály této světice, psal jsem její hanu. Do—
vol-.ávátm.se Ježíše Krista, jemuž ona sloužila
a jemuž _já si žádám sloužiti, že nelhu ani po
té stránce ani po té, nýb-rž prostě o ni vyfr
pravuji, co při- ní bylo, jako křesťan o kře“
stance, to jest, píši její život0p-is a \ne chvalo
řeč, a pravím, že její chyb-y při jiných jsou
ctnostmi“ Chce tím říci, že slabosti a chyby
svaté Pavly bylo by. bývalo pokládati za
ctnosti při- duších méně dokonalých, jako
opravdu činívají dokonalí lidé leccos, co práv
vem „se při nich pokládá za nedokonalost,
kdežto totéž by. bylo pokládáno za velikou.
dokonalost při osobách nedokonalých. Když
se nemocný počíná uzdravovati, bývá do:
brým znamením, „jestliže mu otékají nohy;
neboť to ukazuje, že přirozenost již. tolik se?
sílila, že vypuzuje přebytečné šťávy. Ale týž
zjev byl by zlým znamením při člověkui'J
který není nemoc—en,neboť by to ukazovalo,
že jeho přirozenost není dosti silná., aby rozi—
han-ela a rozkládala náležitě tělesné šťávy.
Ale jest potřebí, Filotheo, abychom smýšlen
dobře o lidech, které vidíme konati ctností
s jakousi nedokonalostí, _pnotože sami svatí
je leckdy konávali takovým způsobem. Co
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však se týče nás, musíme pilně dbáti, aby:
ch|_o_m_
se ve ctnostech cvičili netoliko Věr
ně, nýbrž také moudře, a za tím účelem mu—
sírne _s_esvědomitě s_pnavovati radou Mudrco—

vou .a „nespolehatl na opatrnost svou“ (Přísl
3, 5), nýbrž na opatrnost těch, které Bůh
nám

dal za Vů—ndce.

. Jsou některé věci, které mnozí pokládají
za ctnosti, ale které nikterak ctnostmi nejsou,
ta o nich musím ti říci několik slov. Jsou to
extase—neboli vytržení mysli, neschopnost
vnimati nebo cítiti, tajemná spojení s Bohem,
záměny srdce, vznášení těla 'Ve vzduchu a
jiné dokonalosti, o kterých některé kntihyi
jednají, slibujíce, že vyzdvihnou duši až kna
zínání čiře nozumovému, k podstatném-u u"
pjetí ducha a k životu „svrchované _povzneše:
nému. V-ěz, Filotheo, že tyto duševní _s_tavy

nejsou ctnostml, nybrz bývají spíše odmenou
kterou Bůh dává za ctnost, nebo ještě spíše
jsou to jakési ukazky štěstí, které nás oče
kává v životě budoucím, a takové ukázky,
bývají

někdy

Skýtámy. lidem,_aby._-„z._a_to„u.žil_i„p0

onom plném požívání,Boha, které namísto
v nebi. Ale proto není třeba žadati si tako—
vých milostí, p-notože nejsou nikterak nutny,
abychom Boha náležitě milovali :a dobře l_nu

sloužili, což má bytl naší jedinou 3513914. A
to je tak pravdívo žečasto to nebýVají mi

losti, kterých by_bylo lze dojíti prací a při
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činěnjím, protože spíše to_jsou dojmy. __než

činy, dojmy, ktere muzemeprijimatl ale kte

“rých sami _vsobe nemuzeme vytvorovati Do
řd.avam, že jsme si umíiiili státi _s__e_
hodmym'i

zboznym1 lidmi, zbožnýmí muži, zbožnými
ženami; proto k tomu a na to _m__\us_í_me
obra

c\_etivsecku__pili svou. Jestliže se bude Panu

Bohu líbiti podeihnouti nás \až k takovým
andělským dokonalost.-em, budeme také do
brými \anděly; ale než se nám toho dostane,
cvičme se prostě, pokorně _\_azbožně V ma

lých etnoStech, které nám náSp\aSitel

po

stavil před oči, abychom jich dobývali- svou
pnggí a svým přičiněním, jako je trpelivost

Laskavost mrtveni srdce, pokora, poslusnost
chudoba, čistota, soucit s bližním, snesení

jeho nedokonalosti pricmhvost a sVatá_haor
__liV\ost.Ponechave1m\erádi duchovní Výsosti
duším nad jiné vyvýšeným: my n\ezasluhu
jem-e tak vysokého postavení ve službě boží,
a budeme velmi šťastni, jestliže mu budeme
moci sloužiti Vjeho předsíni a průjezdě jako
vnátní, komornící \a sloužící, na něm potom
bude, jestliže uzná za dobré, aby nás povolal
dQ své komnaty a do své tajné rady. Zajisté,
Filothego tak jest;

tento knál sláVy n—eodmě—

ňuje svých služebníků podle důstojnosti s_lug

žeb, které vykonavaji nýbrž podle lásky aj
pokory, s jakou je vykonávají. Saul,hledaje
oSlic otce Svého, našel království lidu izrael
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ského; Rebekka, napájejíc velbloudy Abraha
movy, byla požádána za manželku jeho syna;
Ruth., sbírajíc klásky za Boozovými ž-enci a
uléhfajíc k jeho nohám, našla milost před oči
miajeho a stala .se jeho manželkou. Jistě, kdo
si žádá věci tak vysokých a nebezpečných,
snadno se ocitá v nebezpečenství, že bude
klamati sebe .sgám,že se zmýlí, že zajde na
nepravé cesty, a přihazívá se, že ti, kteří o
sobě myslí, že jsou andělé, nejsou ani do—

brými lidmi, a jejich velikost záleží mnohem
více ve slovech a vyjadřování, než v citech
a skutcích Přes to přese všecko nesmíme
ničím pohrdati a nikoho ucpovážliV-ěposuzo
vati, nýbrž dobrořečíce Bohu za to, že jiným

dal tak vynikající dary, zůstávejme pokorně
na své

cestě,

kter—já“je-st nižší,

ale bezpeč-

nější, měně vynikající, ale příhodně-jší naší
nedostatečnosti .a “nepatrnosti. Budeme—Ii se
jí__ubínati pokorně a věrně, Bůh nás vyvýší
k v'ěeem__Ippfevduyelíkým.

III. 0 trpělivosti.
„Trpělivosti zajisté viám potřebí jest, aby
ste vůli boží činíce dosáhli zaslíbení“ (Žid.
10, 36), dí apoštol Zajisté, tak jest, neboť náš
Spasitel praví: „V trpělivosti své vliádwnouti
budete dušemi svými.“ (Luk. 21, 19.) Velice
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šťastný jest člověk tein, Filotheo, jenž vládne
svou duší, a čím dokonale151 je v nás trpě
livost, tím dokonaleji vládneme svými duše

mi Rozpomínej se často, že máš spasitel nás
SplaSÍltrpe a snášeje, a že také my musíme

pus'obítísvé spasení skrze utrpení a tezkosti
snášejíce křivdy, protivenství a nepříjem
nosti, a to s takovou mírnostl jak „nejvíce
n____ám
bude

možno.

Neomezuj svou trpělivost tím neb V'v
tím.“ dru
hem kríVd'a protlvenstv1 nýbrž rozšlr ]1vů
bec na vsecky útrapy, které Bůh na tebe se
šl_enebo dOpustí. Jsou lidé, kteří chtějí stná—

šeti jenom jakási utrpení čestná, na př. býtli
poranění ve válce, býti válečnými zajatců-,
trpnětipro náboženství, octnouti se v chudobě
p-no nějakou dlouhou při, kterou vyhrjáli, ač
tím schudli atd.; všichni takoví lidé nemiluji
protivenství, nýbrž milují čest, kterou ono
jim zjednává Skutečně trpaěliví služebníci

b_ožísnášejí stejně utrpení spojená s hanbou
jako ta, která. jsou _čestná. Snášetí pohrdání,
hany a žaloby od lidí špatných, je člověku.
statečné myslí věcí lahodnou; ale býti tupen
a kárán a obviňováin od lidí řádných, od přá
tel, od rodičů, a nésti to trpělive, v tom je
z..á_s_l_u_l__1.a.
Já výše

vážím

mírnost,

s kterou

sv

Karel Boromejský snaášel dlouhý čas veřejné
výtky, které mu. činil 5 kazatelrny veliký ka
zatel kteréhosí přísného řádu, než všecky
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útoky, které snesl od jiných. Nitebot'jako žah

nutí muší, tak [ne
pří-jemnosti a protivenstw
které způsobují řádní lidé, se Slnášívají mno
hem tíže než kterékoli jiné; & právě to se
dosti často přihaázívá: že totiž dva řá-dní lidé
.a kteří oba mají dobrý úmysl, se rozcházejí
ve svém mí-něgní.a proto si způsob-ují navzá—

jem velká pronásledování a protivenství.
Buď trpěliva netoliko co se týče podstaty
a jádra toho neb toho protivemství, které se
ti přihodí, nýbrž také 00 se týče vedlejších
věcí .a okolnosti, které sním souvisejí.-,Mnozí
by chtěli trpněti to »a ono, jen kdyby. jim “to

nezpůsobilo obtíží. Že jsem zchudl, řekne je
den, to mne nikterak netrápí; ale trápí mene,
že nebudu moci býti užítečlný svým přátelům,
vy'chowávlati náležitě děti & žíti slušně., jak
bych si přál. Jiný řekne: Nic bych toho 'ne—

dbal, jenkdyby lidé neříkali, že jsem zchudl
vlastní viJnou. Jiný. by. rád .a velmi trpělivě
snášel pomluvy, jen kdyby věděl, že lidé to
mu nev'ěří. Jiní lidé jsou ochotni nésti ně—
které nep-říjemanostisvého protivlenství, :aSpoň

se jim tak zdá, ale ne všecky. Snášel bych
trpělivvnětuto enemoc, řekrne takový,a ale trápí

mne, že nemám peněz, ,abych se dal náležitě
léčiti, nebo že tím způsobují obtíže svým
domácím. Priavím tedy, Filotheo, že je třeba
býti trpělivým netoliko pokud se týče ne.
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moci, nýbrž také pokud se týče té neb té
nemoci, kterou Bůh chce, .a pokud se týče
místa, které on chce, a lidí, prostřed kterých
on chce, .abychom .stomali, ia nepříjemností,

s nimiž on chce, aby, naše nemoc byla spojena,
& totéž pravím o všech jiných okolnostech.
Jestliže se 'ti- přihodí nemoc Ineb jiné proti
venství,

užívej proti

tomu prostředků,

kte-_—

rých budeš moci užití .a které jsou podle vůle
boží; n—ečiníctoho, pokoušela bys jeho bože

skou Velebnost; ale když učiníš, co možno,
tenknát-e SÉÉĚQLJQQDQXZÚQPánu Bohu & očep

kávej to, co mu bude libo. Jestliže se mu
bude líbiti, .aby pnOstředky, jichž ružíváš na
př. V nemoci, rnemoc přemohly, budeš mu za
to_pokorne -d.ěkovnati;budte-li se mu líbiti,
aby nemoc zvítězila made všemi prostředky.

dobrořeč mu s veskerou trpel1vost1

Snovnavam se se ..sv Řehořem: Budešl'li
pnávem viniěln-az nějaké chyby, které jsi se
domstila,

poker—„se up.ř_í.m.*n-e„a
vyznei, že jsi

Opravdu chybila. Budeš-li vínecnra nepriálvem,

p'I'thllaS .s veškerou mírností, že nejsi vinna,
nebot jsi poviínniato učiniti i z úcty kpravdě
i pro dobrý příklad. Ale jestliže, když se
pravdivé & niáležite omluvíš, b'udou tě přece
ještě Viniti, fnetnap .se ani .se neinlamáhej zjed

nati své omluvě váhu; nebot když učiníš čím
jsi pravde povinna, máš činiti také svou
povinnost-k pOk-oře.Takovým způsobem ani
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nezanedbáš péče, kterou máš míti o své do
bré jméno, ani neporušíš náležitě láskykpo
kojí, tichosti srdce a pokóře.
Stane li se ti křivda, nestěžuj si a nestýr
„skej nikomu, pokud možná—,neboť jest jisto,

že kdo si stěžuje, obyčejně hřešívá, a to pro
to, že naše .sebeLáska nám vždycky ukazuje
křivdy větší než jsou skutečně. A především
si pamatuj, aby. sis nikdy nestěžovala oso
bám, které jsou náchylny se r—ozhorlovati.a
mysliti- zle. Jestliže je záhodno, .aby sis ně
komu postěžovala, buď proto, aby se tve' „pří
koří napravilo, buď aby ses uklidnila, třeba
uchýlíti ;se k osobam pokojného ducha a které
upřímně milují Boha; lnebot' jinak, místo aby.
tvému srdcí ulevily, způsobily by mu ještě
větší nepokoj'; místo aby vytáhly, trn, který
tě bodá, zarazily by ti jej ještě hlouběji do
nohy.
.
Někteří lidé, když jsou nemocní nebo když
někdo je zarmoutil neb urazil, pilně se va
rují, aby si nestěžovali a neukazovali dithi—
vost. Neboť to by podle jejich „soudu (.a mají
pravdu) svědčilo o nedostatku síly a ušlecíhti
losti. Ale zároveň si velice žádají a rozma
nitými oklikami hledí dosíci, aby jiní jich li
tovalí, ;aby .s nimi měli velikou útrpnost a
pokládali je netoliko za zarmoucemě, nýbrž
také

za trpělivé

a statečné.

Nuž—e,toto _,je

skutečně trpělivost, ale trpělivost n-epravgál,
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která v pravdě není ničím jiným než velmi
vytříbenou .a důmyslnou ješitnosti a ctižádo—
stí; tací „mají slávu, ale ne u Bohia“. ,(Řím.
4, 2.) Pravý trpělivý člověk si nestýská pro
své utrpení, ale ani si. nežádá, aby jiní ho
lit-ovali; o svém utrpení mliuví prostě, upřím
ně ;a pravdivě, nezveličuje ho a nenaříka.
Jestliže ho někdo lituje, nese to trpělivě, leč
by ho někdo litoval pro lnějaké utrpení, kte—
rého nezakouší. V takovém případě prohlásí
skromně, že takového utrpení nemá, a tak-o
výmto způsobem zůstává klidný mezi _prav
dou .a trpělivostí, krotě své utrpení a nestý
skaje si pro ně.
'
Při obtížích a nesnázích, které se ti při
hodí a budou díti, když se budeš oddávati
zbožným cvičením, rozpomeň se na slova-?
ž-almistova: „Jdouce

šli-, a piliakali, mecíce se—j

mena sv..á Přijdouce p-ak přijdou s plesáním;
nesouce snIOpy.své.“ (Žalm 125, 6.) Také ty;
rozsévajíc v duchu, snažíc se ko:nati vše tak,?
aby se co nejvíce

líbilo Pfáinu, a cvilčíc seš

víc .a více v milování jeho, budeš zakoušet'l
parotivenství a obtíží, ale vědomí že čiiní“
vůli boží, jak ti ji rozumný duchovní vůdce
ukazuje, bude tě těšiti sladkou nadějí, že jed-j
nou přijdeš před Pá:.na s rukama plnýma do—i
brých skutků .a zráshulh',a s plesárním je budeš!
ukládlati do stodol věčných.
;
Budeš—li někdy stonati, obětuj všecky bo—
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,lesti, útrap-y a slabosti Bohu. jako svou služ—

;bu, .apnos ho, aby je spojil s mukami, které
trpěl pro tebe. Buď poslušna svého lékaře,
užívej léků,- pokrmů a jiných prostředků z
Lásky k Bohu, vzpomínajíc rna ž.:1uč,které po
;žil z Lásky k nám; žádej si býti opnétzdráva,
Š,
abys mu moohla sloužiti; neodpírej býti chu
frava, chtějíc ho býti poslušnra; a buď hotova
íumříti, bude -li- se mu líbiti, abys ho mohla
!chvaliti a s “nimse radovati. Včely v ten čas,
kdy. děl-aji med, živí se potravou velmi hoř
kou, a tak “také my nemůžeme lépe osvědčo
vati mírnost a trpěli-vost alni lépe děhati med
výborných ctností než temknáte, když pojí
dáme chléb hořkosti nažijeme prostřed úzko
stí. A jako med nasbínamý z mateří doušky,
květinky inepatrné a hořké, jest nejlepší, tak
ctnost, která se osv—edčujev hořkosti inej
vsednejsmh .a nejpovrzeneismh protivenství,
je nad, všecky. .iilné. výborně-jší.
Pohlížej, často svýma vznitřníma očima na

,Ježíše Krista ukřižovaného, obnaženého, tu
,peného, posmívatného, IOpušténého a posléze
,z-ahrnutého všelikou tesklivostí, zármutkem
ia p-noti'venstvim, a uvažuj, že všech tvých
utrpení dohromady, alni co do břitkosti ani co
do množství, anelze přirovnávati k jeho utr
pením, a že :nikdy nebudeš ničeho trp-ěti pro
něho, co by mělo takovou cenu, jak-ou měl-o
& má vše, co on vytrpět pro tebe.
154

Uvažuj bolesti, které muče-dníci kdysi vy
ltrp'ěl'i,i bole.,sti které tolik lidí sná,ší bolesti

jistě tisíckrát Větší a těžší než jsou tvoje, a
řekni si: Ach, mé trápení jest potěšením a
mé bolesti jsou růžemi proti bolestem a proti
trápení lidí, kteří bez přiSpění, bez ošetření,
bez úlevy, ž1jí V ustavičně

smrti,

sklíč-ienji

jsouce útrapami nekonečně většími!

IV. 0 zevnitřní pokoře.
„Vypůjč sobě,“ řekl Eliseus jed-né chšudlé

vdov-ě, „ode všech sousedů svých nádob
prázdných nemálo“ _(4.Král. 4, 3.) Má-li mi
lost boží vejíti do našeho srdce, je třeba,
abychom je vyp-rázdnili ode vší vlastní slávy.
Pták, jenž slove poštolka, má tu- zvláštnost .a.
jakous'i tajnou moc, že křikem a pohledem
svým děsí dravé ptáky; proto jej holubi mi—
lují nade všecky jiné ptáky a v jeho blízkosti
žijí bezpečně. Tak pokora zahnání ďábla a
zachovává v nás milosti a dary Ducha sva

tého, pročež všickni svatí, a zcela obzvlášt-ě
cky. ctili a milovali tuto důstojnou ctnost více
než kteroukoli i_i'vnouctnost mravnou.
Slávu, kterou si člověk připisuje, nazývá—

me marnou, buď proto, že v nás není, nebo

proto, že je v nás, ale není naše, nebo pro—
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to, že je v “nás a je naše, ale nezasluhsujse',

abych-om se jí honosili. Vznešenost rodu.,
přízeň mocných tohoto světa, lidská chvála,
jsou věci, které nejsou v nás, nýbrž buď
v našich předcích nebo v mínění jiných“
lidí. Jsou lidé, kteří se vypínají a jsou plni
hrdosti proto, že jezdí na pěkném koni-, že
mají na klobouce chochol z ,peří, že jsou
nádherně oblečeni; :ale kdo by neviděl, jaká
to je pošetilost? Je-li při takových věcech ně;
jakia sláva, sláva ta náleži koni, ptáku, krej
čímu. A není to nízké smýšlení, vypůjčo-
vati si svou cenu od koně, od chomjáěe peří,
od zlatého límce? Jiní jsou pyšní a zakljá
dají si na tom, že mají nakroucené kníry,
pěkně přistřiženou bradu, nakadeřetné nebo
zvlněné vlasy, hebké ruce, že umějí dobře
tančiti, hráti, zpívati. Ale není to nízké smý
šlení, chtítí zvyšovati svou- cenu a rozmno

žovati svou vážnost věcmi tak malicherný
mi a bláhovými? Jiní zase, protože [něcol'
vědí, chtějí, aby je lidé ctili a jich si vážili,
jak-oby každý měl k nim choditi do školy
a od nich se uěiti; ale lidé jim říkají školo
meti. Jiní zase jako piávi si myslí velice mino
ho o své neobyčejné kráse, a domnívají se,
že celý svět

se jí po—di—vuje;
samé

to věci

marné, pošetillé
v.v' a lneniáleží'té,a sláva, kterou

se nazývá marnou, bláhovou a pošetilou.
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Co jest 'Opravdu dobré, poznává se jako
pravý balsámr, jehož právost se zkouší tím,
že se klape do vody; padá-li na dno a potápí
se, soudí se, že je výborný ;a vzácný. Po
dobnně chceme- li pomati, zdali některý člo—
věk jest IOprávdu rozumný, moudrý, šlechet—

ný, ušlechtilý, je třeba viděti, zd'ali jeho
prednosti tíhnou k pokore, ke skromnosti
k poddlajnost1 Tenkráte budou to skutečně
přednosti Jestliže lnanOpakplovou na povrchu
a chtějí se ukazovati, budou to přednosti tím
méně pravdivé, čím více jsou zjevné. Perly,
které se rodí nebo rostou za větru a burá
cení hromu, mívrají jenom slupku perlovou.,
vnitřek pak je prázdný; tak také ctnosti a
pěkně vlastnosti některého člověka, “které
vznikají .a rostou v pýše, v honosivosti a je—
šitnosti, mlají pouhé zdášní čehosi dobrého.-,

ale chybí jim míza, morek a pevnost.
Důstojenství, vysoké postavení, hodnosti.,
jsou jako šafrán, kterému se daří .nejlépe &

něm šlape. Býti krásným není člověku ke
cti, když je na to hrdý; má:-li krása býti pů
vabná, dlužlno jí nedbati. Věda nás zneucti—

vá, když nás nadýmá, a zvrhá se ve školo
metství .a pedanterii.
Jsme-li žárlivi na přední místa, na důsto
jenství, na tituly, nejprve tím vyb-ízíme lidi,
aby. naše přednosti zkoumali, soudili a jim
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odpírali; potom je tím snižujeme a znehod
nocujeme; nebot' úcta je krásná, dostává-li
se nám ji jako daru, ale je bezceoná, když
ji člověk hledá, žádá, vymáhá. Když páv roz
loží svůj ocas, aby se viděl, a vydeihn-e své
krásné peří, všechno ostatní se na něm roz
ježí, ia ukáže se to, co jest nehezké. Květilny,
které jsou knásné, když jsou zasazeny v zemi,
vladnou, když se [nosí v ruce. A jako kdo či
chiá.mandragoru z povzld'álí a jda mimo, cítí
velmi příjemnou vůni, :ale na toho, kdo kní
č'ichláz blízka .a dlouho, přichází nevolnost a
ospalost, tak důstojenství a pocty způsobují
příjemné potěšelní tomu, kdo je ČíChlá.z da

leka a lehounce, nezabývaje se jimi příliš
ani jich úsilovoě nevyhledávaje ; jestliže však
k nim km a na mich sie-pase, tesnknáte takové
pocty aadůstojenství zasluhují harny a výtky.
Vyhledáváním :a milovárním ctnosti hned
počínáme býti ctnostnými, ale vyhledáváním
ia milováním poct hrned počínáme zasluhovali
pohrdání ia hamy. Ušlechtilá mysl se neza
bývá takovými tretkami jako jsou pocty :a
poklony, neboť má co činiti s jinými záleži
tostmi; duše malicherné dbají malicherností.
Kdo může míti perly, nesbírá skořápek, a
kdo se snaží o ctnost, neusiluje o pocty.
Ovšem každý smí se dodělati nějakého čest
ného postavení a v němž se může uplatňo
vati, nikterak tím neruše pokory, jen když se
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to děje beze všeho přílišného pachtění a
řevnění. Neboť jako lidé, kteří se vršacíejí

z Peru v Americe, mimo zlato a stříbro,
které

odtamtud

p-řivážejí, si- vozívají. tak—é

Opice a papoušky, protože je to mnoho ne
stojí a nezatěžuje příliš jejich loď, tak ti,
se svého čestného místa ani „po-ct, které _;jim
náležejí, jen když je to nestojí mnoho ;sta
rosti =apozornosti, a když jim to nezpůso
buje nepokoj, zmatky, spory a hádky. Al.-e
nemluvím o těch, jejichž důstojnost se týká
veřejných poměrů, ani o zvláštních příleži
tostech, které mívají v zápětí veliké důsled
ky; neboť v takových okolnostech je třeba,
aby si každý to, co mu náleží, udržoval
moudře a opatrně, a zároveň zdvořile a
s Láskou.

V. O pokoře vnitřní.
Ale ty si žádáš, Fílotheo abych t-ěuvedl
hl_o_u_b_ějí_
do pokory;

nebot

když

si člověk

počíná, jak právě jsem vyložil, je to skoro
spíše moudrost než plok-.ora.Proto pokračuji
dále. Mnozí zbožní lidé nechtějí a nu-eodva
žují se myslíti na milosti, které jim Bůh ob
zvlaště prokázal, ani jich nechtějí uvažo
vati, a to proto, že se bojí, že by to v nich
budilo marnivost a ješitné zalíbení v sobě
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samých. Ale v tom se jistě mýlí. Neboť pro—

tože dle slov sv. Tomáše Aquinského pravý
prostredek abychom dospěli k božímu rníío
vtání, záleží V uvažovální jeho dobrodiní, čím
více je budeme poznávati, tím více jej bude
me miloviati.Á protože dobrodiní, někomu
obzvláště prokázaná, dojímaji mocněji než
dobrodiní obecná, proto je máme pozorněji
uvažovati. Jistě nic nás nemůže tolik po—
kořovlati před očima božího milosrdenství,
jako množství jeho dobrodilní, aniž nás něco
může tolik pokořovati před očima jeho spra
vedlnosti, jako množství našich hříchů. Uva
žujme, co on činil pno nei-,s.a co my jsme :uči

níli- proti :němu; a jako podrobne [uvažujeme
své hříchy, tak také podnobně uvažujme jeho
milostí. Netřeba se báti, že známost všeho
toho, co v nás vložil, |nás nadme, jen když

budeme míti bedlivý pozor na tuto pravdu:
že co je ___v
nás dobrého,

'n'QIlDOdl :ná__s.Ach,

zdaliž mezkové přestávají býti nehezkyml
.a nepříjemně páchnoucími zvířaty proto, že
jsou na :ně naloženy vzácné a navoněné věci
panovníkovy? „Co máš, čeho bys nebyl (od
jinud) vzal? Pakli _jsi vzal, proč se ChilllbÍŠ?“
(1 Kor. 4, 7.) NaOpak; živé uvažování mi

losti, které jsme obdrželi, nás činí pokorný
mi, neboť známe-li dobrodiní, cítíme, že jsme
povinni býti vděčnýmí. Ale kdyby přece při
pozorování milostí, jež nám Bůh učinil, ně-.
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jaká mamivost más polehtávala, bude nám
neomylným lékem proti tomu, hned se utí
kiati k uvažovaní své nevděčnosti, svý-ch ane
dokonalostí, své ubohosti. Budeme-li uvažo—
vati, co jsme činili, když Bůh nebyl s “námi,
seznáme dobře, že to, co činíme, když je
s námi, není |nnaším dílem ani naším vyna
lezem. Buďm—ešíe—ž'ůoho.na-diovatia radovati
se, že to máme, ele čest z toho budeme
v_zdávati Bohu jedi'némru, pnotože on je toho
původcem.
Tlak nejsvětější Parnna vyzm.ává,zže Bůh jí
učinil převeliké věci, ale vyznává to proto-,
(aby se pomižovala za velebila Boha: „Velebí

dLlĚĚ-má Hospodina “ praví, „nebot veliké

věci mi učinil“ (Luk. 2. 46, 48.)

Říkláváme snad leckdy sami o sobě, že
jsme pouhé nic, nejposlednější a nejhorší
z lidí; ale divně .a-sibychom se tViářili, kdyby!
se toho lidé opravdu rujali a chtěli niám uka—

zovati, jací vskutku jsme. NaOpak dělaváme,
jako bychom utíkali a se skrývali, aby lidé
běželi za námi .a hledali [nás,- tváříváme se,
jako bychom chtěli býti nejmenšími a seděti
za stolem na posledním místě, ale to všecko
činíváme proto, abychom potom s větší ctí
byli posažováni na místo přední. Pravá po
korajnetvaří se pokonnou a nemluví pokor
ný-ch slov, neboť si nežádá skrývati- toliko

jiné ctnosti, nýbrž také .a hlavně si přeje
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skrývati

s_am3__._s_e_be.
A kdyby

přetvařovati

směla lháti,

se a pohorš-ovati bližního-, po—

čínala by si schválně zpupně a nadutě., aby
se pod těmito nehezkými- věcmi utajovala a
žila úplně neznáma a přikryta. Slyš tedya,
Filotheo, co ti radím: Buď n-eříkejm-epokor
nýlch slov, nebo je říkejme .s opravdovým
vnitřním citem, který se srovnává s tím, co
vyjyadřujeme zevnitř. Nekloupme rnikdy očí,

133ij
když zároveň ponižujeme své srdce; me
tvařme se, jak-o bychom chtěli býti poslední.
leč bychom jimi chtěli býti ze srdce. A toto
pravidlo mám za tak obecné, že_k nemu ne
přidávám,žádněvýjimky. Jediné dodávám to,
že zdvořilost někdy žádá, abychom nabídli
přednost lidem, o kterých jistě víme, že jí
nepřijmou. V tom není ani dvojakost arni fa
lesná pokora, neboť v takovém případe pou
hé nabídnutí přednosti jest jakýmsi počátkem
pocty, a protože nemůžeme dáti poctu celoru,
nechybujeme, když dáváme aspoň ježí počá
tek. Totéž se týká některých zdvořilostnjích
nebo uctivých slov, ktera, přísně-li soudíme,
by se nezdála býti pravdivá. Jsou však dosti
pravdivá, jestliže srdce toho, kdo je pronáší,
má opravdový úmysl, prokazovati pozornost
a úctu tomu, ke komu se slova ta mluví. Ne
bot' ačkoliv ta slova znamenají to, co pra
víme, s jakousi nadsázkou, nechybujeme, uží
vajíce jich, když obecný zvyk tcho žádá;
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ačkoliv, abych mluvil pravdivě, bych si přál,
aby naše slova přiléhala k našemu smýšlení
co možná nejtěsněji, tak abychom ve všem
a Všude zachovávali dokonaLQ-uupřímnost a
p_rQstotu. Člověk opravdu pokorný by raději
chtěl, aby jiný o něm říkal, že jest ubož.ák,
že_____n_ic
není,

že není k ničemu, než

aby to

říkalsam o sob-ě; aspoň, ví-li, že někdo tak
o něm mluví, neodpíná tomu, nýbrž ochotně
to snáší, nebot“ jsa přesvědčen, že to je
pravda, je rád, že se lidé přidržují jeho mí
něnl. Někteří lidé říklávají, že nechávají roz
jímavé modlitby lidem dokonalým, & že ne
jsou hodni konati- ji; jiní prohlašují, že se!
neo-považují často přijímati tělo Pláně, pro
tože se nepokládají za dosti čisté; jíní, že se
bojí uváděti pobožný život'v nevážnost u ji
ných, kdyby se o něj pokoušeli, .a to pro Svou
velikou ubohost a křehkost; jiní zase se vzpí
rají „užívati svého nadání ke službě boží a
bližního, říkajíce, že prý znají svou slabost
a že by třeba zhrdli, kdyby se skrze ně dalo
něco dobrého a že by třeba jiné osvěcujíc-e,
sami se duchovně ztravovali. To jsou samé
řeči neupřímné a jakasi pokora netoliko fa
_lešná, nýbrž také špatná, pod jejímž přikry
tím tací lidé mlčky a obmyslně chtějí ha
něti' věci boží, neb- aspoň škraboškou po
kory zakrývati sobectví svých názorů, svých
rozmarů a své lenosti,
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„Požádej sobě znamení od Hospodin-a Boha
svého v hlubokosti pekelní, aneb na Výsosti
vzhůru“ (ls. 7,11), řekl prorok nešťastnému
Achazovi, jenž mu odpověděl: „Nebudu žá—
deti a nebudu pokoušeti Hospodina“ Bídnlá
duše! Tváří se, jakoby

mněl velikou

úctu

.k Bohu, a pod zásterou pokory odpírá žádati
o milost, kterou mu boží_dobrota nabízí. Ale
nevidí -li, že když Bůh nám “nabízí něco do—
brého, jest pých=,a odmítati to? Nevitdí, ze

dary boží nás zavazují, abychom je přijímali.,
a že jest pokora, poslouchati a následovatí,
jak nejlépe dovedeme, toho, čeho Bůh si
žádá? Ale Bůh si žádá, abychom byli- doko
nalí, spojujíoe se s ním a [nasledujíceho jak
nejvíce imámmožno. Pyšný, který spoléhá na
sebe sám, má arci příčinu, aby se me0pova
žoval něco podnikati ; ale pokorný je tím
smuělejší,čím více uznává svou nemohouc
nost, a jakou melou se pokládá za nestateč
ného, takovou též měnou se rozhojňuje jeho
odvaha, protože všeckajeho důvěra je v Bo
hu, jemuž se líbí zvelebovati svou Všemo
houcnost v „naší nestatečnosti a vyvyšovatii
své milosrdenství na naší hide. Proto se ná—
leží, abychom si pokorně a svaté troufali
všecko, co ti, kteří vedou naše druše, poklá
dají za vhodné k našemu duchovnímup pro
spěchu.
Mysliti si, že člověk něco ví, když to !n-eví,
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je zřejmá pošetilost; chtíti se děliati učencem
ve věcech, o kterých “člověk ví, že jich nezná-,
je nesnesitelná ješitnost; co mne se týče,
nechtěl bych se ukazovatí učeným ani ve vě
cech, které bych mel, ale [1117510ka
bych ani

necht-ěl dělati se v nich nevědomým. Když
Láska toho žádá, je slušno sdíleti se s blíž
ním ochotně .a Laskavé netoliko o to, co je
nutné pro jeho poučení, nýbrž také o to, co
jest užitečné pro jeho potěšení. Neboť pi?—
kona, ktera tají a přikrývá ctnosti, aby si je
uchovala, nicméně je ukazuje, když láska

velí aby se rozmáhaly, rostlyl & sezdokona
mu na ostrovech Tylských, který zavírá na
noc své krásné purpurové květy a při slunce
východu zase je otvírá, pročež tamní ligdé
říkají, že květy. ty v noci sp-í; nebot“ také
pokora „přikrývá a___utaiuje„všeckycrtnosti .a
dglg'Q-nalosti lidské a nikdy jich__neukazuje,
leč z lásky, která není ctností lidskou, nýbrž

nebeskou není ctností mravní, nýbrž bož
skou, a proto je pravým sluncem ctností, a
nad nimi vždy má panovati. Pročež projevy
pokory, které odporují Lásce, jsou zcela jistě
pn01_e
_y pokory nepravé.
Nechtěl bych se dělati ani bLáznem ani mu
drcem; neboť jako pokora mi brání dělati se
mudrcem, tak prostota a upřímnost by mi
bránily dělati se bláznem. A jestliže ješitnost
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se příčí pokoře, stnojenost,

um-ělkování

&

přetvářka jsou protivny upřímnosti a pro
stotě. Jestliže někteří velicí služebníci boží
se někdy tvářili jako blázni, chtějíce se či—

niti povrženými před světem, sluší se jim di
viti, ale ne jich následovati; neboť oni měli
své důvody, aby v té věci jaksi upřílišovali,
ale důvody ty byly při nich tak zvláštní a ne
obyčejné, že nikdo nesmí z toho usuzovati.
žeby

si směl také tak počíná—ti.A co se "týče

David-a,jenž tančil a poskakoval před archou
úmluvy trochu více než obyčejná slusnost
připouštěla nečinil to proto, že by byl chtěl
dělnatiblázna, ale činil to s prostou a lupřím
nou myslí beze vší stnojenosti, za vyjadřoval
takovými vnějšími pohyb-y vOpravdu p-řeveliké
aa“neobyčejné veselí svého srdce. Také vskut
ku, když jeho manželka Michol mu proto či
nila výčitky jako pro bláznovské počínání,
niktenaknelitoval, že .se ponižoval, nýbrž .se
trvíávaje V upřímném a prostém projevování
sVé radosti, prohlasú že jes_t_p_qhotensná

Šeti nějaké povržení pro svého Boha. Přihlí
žeje k tomu, pravím ti, že kdyby lidé pro
skutky opravdové a upřímné pobožnosti tie-.
bou pohrdali nebo tě nazývali posetiloru la

bláznem, pokora ti řekne, aby ses radovala
z takové blahé potupy, jejíž příčina není
vtobě, nýbrž v těch, kteří tě mm.
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VI. Že milujeme, jsme-li pokorni,
vlastní ponížení.
Jdu dále, Filotheo, .a pravím ti abys ve“
všem a všude milovala své ponížení. Ale řek
neš mi, co znmamerná m—ilovatisvé ponížení?

V lnatinrěponížení znamená pokoru, a pokora
znamená ponížení, takže když nejsvětějŠi
Panna ve svém posviátném chvalozpěvu dí:
„Zplesal duch můj v Bohu spasitelci-mém, že
shlédl .nia ponížení

služky. své; nebo .ajť,od?

této chvíle blahoslavenou mne nazývati bo
dou všickni nánodiové“ (Luk. 1, 47. 48), je

třeba věděti, že slovem ponížení

se tu

překládá Latinské slovo humili—tas, které
obyčejně se překladává jakožto po k'o'ra.

Ale latinský text užívaje slova humilitnas,

skutečně chce říci, že Pán se zalíbením po
hlgedělna nízkost a ponížení nejsvětější Pan
ny sa zahrnul ji milostmi a projevy své pří
mě. Nicméně pokona .se liší od ponížení. Po-_
_níženíznamená jakousi chatrnost,nepatrnos1:
a malou cenu, jež je při nás, aniž na to my-'
slíme; nale ctnost pokory záleží v tom, že
opravdu známe a dobrovolně luznáváme svou
chatmost. ,a.nepntingsi .at,malou cenu. Nuže,
vrchol této pokory záleží v tom, že netoliko
___djgřbrovolně
uznáváme

vsvou nízkost

ra malíč

ko.st„nýbrž že ji “takémilujeme a vní si libu
jeme, la to ne proto, že bychom byli s.l-aboši
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a pnázdni všeho g'sebev-ědomí,nýbrž abychom

_tírnvíce vyvyšovali boží Velebnost a c_einili
bllznlho mnohem více nežli sebe. A k tomu
tě vybízím, .a abys tomu lépe nozumela, vez,
že pnotivens'tví, která snášíváme, některá
jsou povržentá, jiná pak čestná; mnozí lidé
přijímají protivenství čestná, ale skoro nikdo
se nechce Vprfavovati do povržených. Viz“
zbožného poustevníkia v noztrhaném roruchu
nacelého zkřehlého; každý ctí jeho chatrný
oděv .a má s ním útrpnost. Ale vypadá-li tak
chudý řemeslník zchudlá měšt'manka,zchudlý
šlechtic, budou jimi lidé pohrdiati, o nich,
vtipkovati zkrátka, jejich chudoba jest po
vržena, bezcenné, není ve cti, nýbrž v po
nížení. Když řeholník uctivě snese přísnou
důtku od svého představeného nebo dítě od
svého otce, každý řekne že řeholník jest u
. mrtvený a poslušný, že dítě je hodně; ale
snese-lí trpělivě podobnou důtku člověk vy
soko postavený, šlechtic, urozená dáma, tře
ba ji snesli- z lásky. k Bohu, každý řekne, že
si počínají zbaběle a sketsky. A vizme ještě
jedno povržené protívenství; tento člověk má
rakovinu na rameni, onen ji má v obličeji.
První zakouší jenom útrapy, druhý útrapy la
povržení, pohrdání a ponížení. Pravím tedy,
že sluší netoliko milovati protívenství, což se
děje skrze ctnost trpělivosti, nýbrž také sluší
míti rád
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ponížení

apovržení,
_

cígž___se___dwěje

skrze ctnost pokory. Mimo to jsou také
ctnosti povržené .a ctnosti ctěné. Trpélivosjt,
vlídnost a___pokorasame jsou ctnosti, které
lidé tohoto sveta pokládají za plo-vržené a
bezcenné; na-Opak velice six váží opatrností,

statečnosti a štědrosti. Ba i ze skutků téže
ctnosti nekteré bývají v povržení', jiné ve cti.
Diávati almužnu 'a odpouštětí křivdy jsou to
i to skutky lásky; ale první bývá u všech
lidí ve vážnosti, druhý. je v Opovržení před
očima tohoto světa. Mladý muž nebo dívka,
kteří nebudou chtiti rozpustilé mluviti, hnáni,
piti, tančiti s nevázanou a rozpustnou spole-č
ností, k níž svým společenským postavením
náležejí, budou musiti slýchlati vtipy a ú—

směšky, & jejich počestnost bude nazývána
přetvářkou nebo pobožnůstkářstvím. Milo—
v.a_t_i
to je milovali ponížení a povržení. Viz.
me jiný příklad. Chodíme snad navštěvovati
nemocné, pošlou-li mne k nejbídnnějšímlu
z nich, podle soudu světského snad to bude
ponížení, .a proto se mi to bude libiti. Po
šlou-li mne k lidem vynikajícího pomstaveníi.
bude to ponížení podle duchia, protože není
při tom tolik ctnosti ani zásluhy; budu tedy
milovati také toto ponížení. Když človek u—
padne na ulici, mimo to, že se snad uhodí,
má jakousi hanbu; sluší milovati- takové po
nížení. Jsou i některé chyby, při-nichž není
jiného zlého, než pouhé ponížení; pokona
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nežádá, aby se jich člověk schválně dio
pouštuěl, ale ovšem žádá, aby se netrápil;
když se jich depustí._Sem náleží některé po
šetilosti,

neob-n'atnosti .a nezdvořilo—sti, kte

rých .se třeba varovati prvé než se stanou,
abychom zachovávali slušnost v chování a
opatrnost; ale když se již staly, je třeba Spo—
kojiti se ponížením', které nám z toho po-—

chází .a přijímati je ochotně, abychom se
drželi svaté pokory. Pravím ještě více; kdy
bych se dal unésti hněvem nebo bujností tak,
že bych řekl nějaká slova nenáležitá, a kbeřá
urážejí Boha a bližního, litoval bych jich n
přímně a svrchovane bych se mrzel __pro
urážku učiněnou Bohu :a bližnímu, a snažil
bych .se napraviti- ji jak bych dovedl nejlépe;'
ale přes to přese všecko bych si liboval vpo
nížení a potupě, kterou bych si tím byl způ
sobil A kdyby bylo možno odděliti od sebe
to a ono, litoval bych vroucně hříchu a po
korně bych si zachovával ponížení.
Ale ačkoliv milujeme ponížení, které vy
plývá z nějaké nepříjemnosti-, přece nemáme
opomíjeti příležitosti a náležitých pnos'tředků,
abychom se nepříjemnosti samé zbavili, ne—
bo, jestliže jsme ji- způsobili, ji napravíli,
zvláště když jde o nepříjemnost, která má

následky. Kdybych měl na př. na obličeji
vyléčil-, ačkoliv bych nezapomín-al na poní
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žení, které mi ta věc způsobovala. Kdybych
něco provedl, co by nikoho neunáželo, ne
omlouval bych se, neboť ačkoliv to jest ja
kýsi nedostatek, není trvalý; nemohl bych
.se tedy omlouvati z jiné příčiny, než proto-,
že mi z toho p'OChiáZíponížení; ale to pokora
nemůže přip-usti'ti.Ale jestliže bych byl zne
pozornosti nebo hlouposti někoho urazil nebo
pohoršil, napravil bych to pravdivou nějakou
omluvou, pnotože způsobená nepříjemnost je
trvalá .a láska mne zavazuje, abych ji od
stranil. Ostatně se přihlázívá, že láska žádá,
aabychom své ponížení napnavili, a to pro“
dobro bližního, jemuž je tře-ba, abychom měli
náležitou. vážnost. Ale v takovém případě, i"
když odklízíme své povržení, .aby ho bližní
neviděl a netrpěl pohoršení, musíme si ile
zamk'nouti .a uschovati—do svého srdce, aby
se jím vzdlělualo.

Ale ty. bys, Filotheo, ráda věděla, která
ponížení jsou nejlepší. Pravím ti, že ta poní—
žení .jsou naší“ duší nejpnOSpěšnější la Bohu

nejpříjemnější, která nám Způsobuje náhoda
neb povaha našeho „stavu a povolání, .a to
proto, že taková ponížení nepocházejí z naší
vůle, nýbrž přicházejí na nás tak, jak je Bůh
na nás sesílá, .a on zajisté volí vždycky lépe
než bychom si volili my. Kdybychom pak si
musili voliti sami, největší ponížení jsou také
nejlepší; .a za největší sluší pokládati ta, kte
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má se nejvíce protiví naším 'náklonnostem
a libostem, ovšem jestliže se srovmávaji s na
šim povoláním, neboť, abych řekl jednou
navždy, rnaše záliba a naš-e volba kazívá a
umenšuie téměř všecky naše ctnosti. C), kdo
nám dá, abychom směli mluviti jako veliký
král izraelský: „Zvolil jsem sobě raději opo
vrženým býti v domu Boha mého, nežli pře
bývati v stáncích hříšníků“

(Ž. 83, 11.) _l\_l_i_kd9

nám to nedá, jediné'ňbe'n,který,:abyjíás
výšil,

žil a zemřel

vy

tak, že byl „poh.a-_r__1e„ní__lidí,

a povrhel obce.“ (Z. 21, 7.) Řekl jsem ti
mnoho věcí, které se ti budou zdáti tvrdý
mi, když o nich budeš přemýšleti; ale veř
mi, že budou sladčí nad med a nad cukr,
když je budeš prováděti.

VII. Kterak se máme cvičiti v pokoře
a spOlu si zachOvávati dobrou pověst.
Chvaly, cti a slávy nedostává se lidem pro
nějakou obyčejnou ctnost, nýbrž pro ctnosti
vyníkající. Neboť chvalou chceme _jilné po
hnouti, aby si- vjážili něčí výbornostíi; ctí
nebo poctou, již mu vzdáváme, prohlašujeme
sami, že si ho vážíme; a sláva není po mém

soudu nic jiného, než jakýsi lesk vážnosti,
který vyzařuje z celku rozmanitých chval a
poct, takže pocty a chvály jsou jako drahé
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kameny, a sláva je z nich

skvouci šperk. Nuže, pokora

složena ,jako—

nepřipouští,

abychom si o SOblěmysleli, že něčím vyni

káme nebo že se nám má dávati přednost
pře-d jinými, a proto také nepřipouští, aby
chom vyhledávali chvály, cti- a slávy, které
náležejí toliko něčemu velmi vynikajícímu.
Ale přece zase táž pokora se snOvnává sna
pomenutím mudrcovým, abychom pečovali
o svou dobrou pověst, pnotože dob—rápověst
není uznávání-m čehosi vynikajícího při nás,
nýbrž je toliko umáváním obyčejného řád
ného .a počestn-ého života, pokora pak nám
nebrání, abychom to sami při sobě neuzná—
vali, pročež ani nebrání, abychom si nežádali
tlakového dobrého mínění u lidí. Jest arci
pravda, že pokora by pohrdala tímto dobrým
míněním o nás, kdyby láska ho nepotřebo
vala, ale protože dob-ná pověst náleží k zá
kladům lidské společnosti, a bez ní bychom
byli společnosti netoliko neužitečni, nýbrž
i škodlivi, pnotože bychom byli na pohoršení,
pnotlo Láska žádá .a pokora přivoluje, aby
chom si přáli- dob-ré pověsti “.a pečlivě si ji

zachovávali.
Mimo to, jako na stromech listí, ačkoli
samo o sobě nemá veliké ceny, přeceistr—om
knášlí ipnomáhá zachovávati owoce, dokud'
ještě jest útlé, tak dobrá pověst, která sama
o sobě není věc zvláště žádoucí, přece jinak
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jest vel-mi užitečná, netoliko proto, že kraáškí

náš život, nýbrž také proto, že pomáhá za
chovlávzatinaše ctnosti, obzvláště pak ctnosti
ještě útlé „a křehké. Povinnost zachlovlávati. si
dob—roupověst .a býti takovými, za jaké nás

lidé považují, činí šlechetné mysli jakési moc
né .a lahodné násilí. Z'achovávejme si, F_ílo
theo, své ctnostipnoto, že jsou příjemné Bo
hu, velikému .a svrchovanému cíli všech na
šich skutků. Ale jako ti, kteří chtějí uchovati
ovoce, nespokojují se tím, že je zavařuji.
s cukrem, nýbrž také ještě je ukládají do
nádob, způsobilých k jeho uchování, tak
také, ačkoli hlavně a _především Láska k Bo
.hu má v nás zachovávati naše ctnost-,i,
přece můžeme užívati také dobré pověstí
jlakožto užitečného a vhodného prostředku
k tomu účelu. Ale nesmíme zase býti v té
příčině příliš horliví .a příliš starostliví,pro
tože, kdo je strany své diobré pověsti příliš
citlivý .a nedůtklivý, podobá se člověku, kte
rý, jakmile ho co zabolí, hned užívá léků
Takový člověk, chtěje si zachovati zdraví.

si je kazí, a kdo si chce příliš nedůtklívě za—
chovávati dobrou pověst, přijde o ni úplně-.

Neboť taková choulostivost jej bude dělati
příkrým, svéhlavým, neSnesi—telným,a bude
drážditi zlou vůli poml'uvačů.
*Nedblati urážek a pomluv a dělati jako
bychom jich nepozonovsali, bývá obyčejně
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mnohem užitečnější _.avíce pomáhá než noz
hor'lovrati se, p'Op-ínatia mstíti se. Když tako
vých věcí nedbiáme a jimi-“pohrdáme, roz
plynou se v .nic; když se pro ně hněváme,
zdá se, že uznáváme, že jsou prravdivé. Kro—
kodýl ublíží jenom tomu," kdo se ho bojí, a
pomluva jen-om tomu, kdo .se pro ni rozčiluje.
, Kdo se příliš bojí o svou dobrou pověst,
vydává si svědectví, že příliš málo důvěřuje
svým zásluhám nebi svémru dobrému životu,

jenžjest

jejim základem. Města, která leží

na velikých řekách a mají dřevěné mosty.,
b.áv.ajíse při, každém stoupání vody, že o ně
přijdou; ale která mají mosty kamenné, ne
bojí se o ně než při povodních neobyčejně
velikých. Tak lidé, kteří mají duši epravdru
křestanskou, pohrdají obyčejně výpady po—
mluvačných jazyků, kteří však se cítí slabý
mi, znepokoj'ují se při každé příležitosti. Jistě,
Filrotheo, kdo chce míti dobrou pověst u
všech, ztratí _ji u všech; a zasluhuje, labyz
přišel o čest, kdo chce býti ve cti u lidí, kteří
pro své neřesti jsou vpravdě bezectmí a zne
uctění.
Dobré jméno jest jako znak, podle něhož
se poznává, kde ctnost přebývá; ctnosti sluší
tedy ve všem a všude dávati přednost. A
proto, řekne-li ti někdo „Ty se přuetvařuješf'
protože pěstuješ zbožný život, považují-li tě
za zbabělou proto, že jsi odpustila nějakou
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urážku, vysm-ěj se v duchu takovým řečem.
Nebot' _mimo to, že takové úsudky pocházejí
od lidí bLáhových a hloupých, i- kdybychom
m-ělipozbýti dobré pověsti, nesměli bychom
proto zanechávati ctnosti ani scház-eti s ce
sty, která vede ke. ctnosti, protože ovoci mu
síme dávati přednost před listím, to jest

vnitřním a duchovním dobrým vecem sluší
dávati přednost před zevnějšími dobrýrryi
věgmi. Máme žárlivě dbáti o své dobré“
jméno, ale nesmíme se mu kla'nlěti jako;
modLe; a jako nesmíme unážeti oči lidí do
brých, tak nesmím-e chtíti vyhovovati očím
lidí ziomyslných. Vousy jsou ozdobou tváře
mužovy, a vLaisyozdobou hlavy. ženitny. Vy

trhnou-li „se na bradě vousy nebo na hlavě
vlasy is kořínky, již sotva [nanostou znova;
ale oholí-li se toliko nebo přistříhnou, brzy
Op.-ětnarostou a budouhustěíší & pevnější.
Podobně, kdyby pomluvačný jazyk, který jest
podle Davidových slov „jako břitva ostra“
(Ž. 51, 4), nám ustřihi [neb i- doceia oholit

naši dobrou pověst, netřeba se znepokojo
vati, nebot ona opět vynoste netoliko tak
krásná jako byla před tím, ale také pevnější.
Kdyby však hříchy, podlost,

nil—ehodrný
život

náš nás připravily o dobré jméno, tenkrát-e
sotva by se námjiž vrátilo, protože by byly
vytrhtány jeho kořínky. Kořenem zajisté do—

brého jména je dobrý a počestný život, a
176

pokud. je náš život takový, vždy z něho může
vypučeti čest, která mu náleží.
Bývá nutno zanechati těch oněch mar
ných záb-av, té oné lehkovážné známosti.,
těch oněch návštěv .a styků, jestliže takové
věci škodí dobrému jménu, nebot dobré jmé
no váží víc-e než kterékoli marně potěšení.
Jestliže však lidé reptají, pomlouvají, utrhlají
proto, že pěstujeme pobožný život, že pro
spívgáme ve zbožnosti .a že obracíme své
kroky k věčným dobrým věcem, nechávejme
psů štěkrati na měsíc. Neboť podaří-li se jim
vzbuditi v někom nedobré mínění o nás .a
tak poškoditi naši dobrou pověst a jak-o u
střihnouti nebo oholiti naše dobré“ jméno,
brzy ono :Opětvypučí a poroste, a břitva po—

mluvy prokáže naší cti službu, kterou vina
řův nůž proknazuje vinici, nebot rozmnožuje
.a nozhojňuje její :užitek.

Upírejme oči stále na Ježíše Krista ukři
žovaného; sloužíce mlu, ubírejme se svou
cestou s.=důvěnou.a prostě, ale zároveň mou
dře .a opatrně. On bude ochráncem našeho
dobrého jména .a vd-Opustí-liněkdy, že o ně

přijdeme, učiní to proto, aby nám je vrátil
lepší, nebo abychom p-nospívali svatou po
korou; nebot kapka pokory váží více než
plná vědra cti. Hani-li nás někdo nesprave
dlivě, postavme klidně proti pomluvě- pravidlu;

bude-li pomluva setrvávati, setrvávejme také
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my V pokoře; a když takovým způsobem.
poručíme svou dobrou pověst spolu se svou
duši do rukou božích, bude zajištěna tak, že
není možné zajistiti ji lépe. Služme Bohu po
věstí dob-rou izlou, po- příkladě sv. Pavla,
abychom směli mluviti jako David: „Pro tebe
snesl jsem peohamění: &přikrylo zardění tvář
mou.“ (Žalm 68, S.)

Ale ovšem vyjímám některé hříchy tak
nemá smášeti pomluvy, když se jí může spra
vedlivě zbaviti, a vyjímám některé osoby,
na jejichžto

dob—répověsti

závisí vzdělálni

mnoha lidí. V takových případech je třeba
klidně vyhledávati- nápravy utrpěné křivdy,
a to podle učení katolických theologů.
-.

VIII. O mírnosti k bližnímu, &co činiti
proti hněvu.
Křižmo, kterého .se podle apoštolského po
dání v církvi katolické užívá k biřmování .a
k některým svěcením, skládá se z olivového
oleje, smíšeného s balsámem, & mimo jiné
věci nám připomíná dvé milé a vzácné ctno
sti, které se zastkvívaly na posvátné osobě
našeho Spasitele. Ctnosti- ty Pan Ježíš nám
obzvláště doporučil, jakoby měly naše srdce
obzvláště posvětiti k jeho 'službě. & obrátiti je
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k jeho následování. „Učte se ode mne-,“
praví, „neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“
(Mat. 11, 29.) Pokora nás zdokonaluje Vůči
Bohu, tichost plak nebo mírnost Vůči bližní
mu. Balsám, který (jak jsem řekl již dříve)
Ve všech tekutinách padá ke dnu, znamená
pokoru, olej plak olivový, který Vždycky plo
ve navrchu, znamená mírnost a přívětivost,
která překonává všecky Věci a vyniká mezi
ctnostmi, jsouc květem Lásky, o níž sv. Ber
nard praví, že je tenkráte dokonalá, když
netoliko je trpělivá, ale když mimo to je take

aby toto mystíCké křižmo, složené z mír
nosti & pokory, bylo V tvém srdcí; nebot“
k velikým lstem nepřítele našich duší náleží
také ta, jež způsobí, že mnozí lidé si libují
ve slovech a zevnějších způsobech těchto
dvou ctností, a protože nezkoumají bedlivě
svého nitra, domnívají se, že jsou pokorní a
mírní, ale ve skutečnosti takoví nejsou; 130
pak .se pozná—tenkráte,

když přes Vš'ecku

svou okázalou mírnost a pokoru pro nej-
menší slůvko, které jim jest proti mysli, pro
sebe menší křivdu, která se jim stane, roz
čílí se s takovou domýšli-vostí, že by jí po
hledal. Povídá se, že kdo užívá ochranného
léku, kterému se říká bealsám sv. Pavla, ne
oteče, kdyby ho uštkla zmije, ale musí to býti
balsám opravdu dobrý; podobně pokora a
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mírnost, jsou-li vskutku pravé a dobré, po
jišt'ují nás proti palčivosti a citovému vzed
mutí, které unážky a křivdy obyčejně V na—

šem srdci způsobují. Kdyby tedy pomluvači a
nepřátelé nás někdy uštkli, .a my bychom se
noziitřili, naduli a rozhněvali, bylo by to zna—

mení, že naše pokora a mírnost nejsou pravé
a upřímně ctností, nýbrž strojene' a zdán
liv-é.

Svatý a slavný patriarcha Josef egyptský,
když vypravoval své bratry. nazpátek z Egypía
do domu otcovského, dal jim na cestu jedine
naučení: „Nehn—ěvejtese na cestě.“ (1 Mojž.

45, 24.) Totéž já pravím tobě, Filotheo. Ten
to bídný život jest pouhou cestou k životu
blíaž-enému; [nehněvejme se tedy navzájlem
na této cestě, putujme s velikým zástwpem
svých bratři a druhů ve svatém pokoji, v přá—
telství, v mírnosti. A mimo to ti pravím, ne—
číně výhrad alni výjimek, aby ses nikdy [ne—
hněvial.,a ie-li možné, a nevyhledávala si žád—
né záminky, byt' byla jakákoli, abys otvírala
b-r.ánu srdce svého hlněvu. Sv. Jakub zajisté
praví krátce a bez výhrady, že „hněv muž-e
nekoná spravedlnosti boží.“ (J..ak 2, ZO.)Také
když odporujeme zlému a potlačujeme chy—
by na těch, kteří jsou nám svěření, musíme
to zaiisté činiti vytrvale a silně,a=
ale přece zá
noveň pokorně .a mírně. Nic prý tak ne
krotí podnážděného slona jako pohled na be
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ránka, a nic tak snadno neláme prudkost dě
lových ran jako vlna. Pokárání, vycházející
z vášně, i když je provázeno rozumem, ne
má té váhy jako pokárání vycházející pouze
z rozumu. Rozrumnná duše lidská přirozelně

jest podřízena rozumu, .a proto nebývá pod
dána vášni leč skrze násilnictví na ní pro
vozované; takže, je-li rozum provázen vášní,
zpnotivuje se .a _je nemilý, protože

spole-četn—

ství s násilmilctvím zneuctívá jeho Sprave
dlivé panování. Panovníci poctivaj'í a potěšují
velice svůj lid, když jej navštěvují s pokojnou
družinou; když však s sebou přivádějí ozbro
jence, i když se to děje pro obecné dobr-,c
jejich příchod bývá nemilý a škodlivý, pro
tože i když dbají přísného zachovávání vo—
jenské kázně, přece nemohou vždy a všude
zabrániti, aby se lnedály nějaké nepořá-dky,

kterými pokojné obyvatelstvo trpí. Podobně
dokud rozrum vládne a rozdává pokojně tre
sty, důtky a výtky, i když se to děje přísně
a důkladně, každý to chválí a jest spokojen,
ale když rozum vede s sebou hněv a zlost
jako své vojáky, dle slov sv. Augustina, tern—

krtáte budí spíše strach nežli lásku, a samo
srdce tohoo, jenž se zlobí, bývá tím vždycky
jako utiskováno a trýzrněno Jest lepe, dí týž
sv. Augustin ve svém listě k Profuturov'i,
odpírati spravedlivému a náležitěmuhrněvu
přístup do svého srdce než jej tam vp-ouštěti,
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byť byl sebe menší; neb jakmile tam vejde,
je nesnadno vypuditi jej, protože VChiáZÍjako

tenký proutek a za okamžik vzroste a bude
z něho veliké břevno. Podaří-lí se mu, do—
čkati se noci .a zapadne—li slunce nad naším
hněvem, což „apoštol ZEIp'OVÍdiá,
hněv snadno
se pnorněn-ív nenávist, a té již téměř není lze

se zbaviti, protože se živí tisícerými nepra
vdivými—důvody, neboť rozhněvaný

člověk

nikdy nevěří, že by jeho hněv byl nesprave
dlivý.
Bude tedy lépe, když se naučíme býti živi
bez hněvu, než aby—chomho chtěli užívati
mozum'něa s mírou; .a když se pro naši ne
dokonalost .a křehkost přihodí, že hněv nás
napadne, bude lépe, abychom jej odmítli
hned, než abychom s ním vyjednávali. Ne
bot' jakmile se mu poskytne sebe menšího
místečka, opanuje nás celé, počínaje si jako
had, který snadno vtáhne celé tělo taam,kudy
se mu podaří protáhnouti hlavu. Ale řekneš
mi: Kterak jej odmítnu? V též-e chvíli, kdy
v sobě, Filotheo, ucítíš hněv, musíš rychle
sebratí všecky své síly, ne násilně a prudce,
nýbrž mírně .a přece epravdově. Neboť jako
vídáváme ve shnomážděních, že někteří, ti
Šíoe jiné, křičí „ti-cho, ticho !“ a způsobují
větší hluk než ti, které chtějí utišiti, tak se
často stává, že chtějíce násilně potlačiti svůj
hněv, nozčilujeme své srdce více nežli je
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rozčílil hněv sám, .a srdce takto pobouřené
nemůže již samo nad sebou panovati.
Když tedy takto mírně se přičiníš, abys
nad sebou panovala, potom si počínej podle
naučení sv. Augustina, které, jsa již stár,
dával mladému biskupovi Auxiliovi: „Čiň, co
muž má činiti“ Kdyby se ti přihodilo to, co
muž boží praví v žalmu: „Zkormoutilo se ho
řem (b_n.:ě..Yfe
m).!ok'o mé,“ utíkei se k Bohu

a volej: „Smilujse nade „mnou _Ho-spo-dinel“
(Ž. 30, 10), aby vztáhl pravici svou a potlačil
„tvůjwhněm Tím chci říči, že musíme- vzývati
Boha o pomoc, když znamenáme, že hněv
námi lomcuje, nanásledovati v “tépříčině pří
kladu svatý—chapoštolů, když se ve větru a
__bouřizmítali- na vodách. Bůh přikáže našim
vlasním, aby ustaly, a stane se utišení veliké.
Ale připomínám, že kdykoli .se modlíme proti
přítomnému .a 'dolěhiajícímu hiněvu, musíme se
modlitimírně, klidné ,a nikoli násilně-. A to
pravidlo je třeba zachomávati při všech pro
středcích, kterých užíváme proti hněvu.
Mimo to, jakmile zpozorujetš, že jsi se do
pustila nějakého hněvivého skutku, navplriav

chybu nějakým skutkem mírnosti k osobě,
proti které bys byla pr0puzena, .a to co nej
dříve. Neboť jako nejlepším prostředkem
proti lži jest hned potom .se opraviti a říci
pravdu, tak také proti hněvu _je dobrým
prostředkem hned jej napraviti opačným mě
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jakým skutkem mírnosti, neboť čerstvé riány
prý se rychleji .a máme hojí.

Ještě toto radím: Když jsi klidna a nic tě
„nednáž-dí ke hněvu, iOpiatřnjse hojně mírností

_adobromyslností, mluvíc všecko a činíc vše
cko, »at'nepatrné, at důležité, jak nejklidnějli:
"ianejmínnfěji dovedeš. Rozpomeň se, že No

vesta v Písni Šalomounově má med netoliko
„na rtech a na jazyku, nýbrž také pod jazy
kem, to jest, V prsou, .a netoliko med tam
má, nýbrž také mléko. Podobně musíme míti
Ívůčí bližnímu nejenom slova mírná, nýbrž
„také mírná všecka prsa, to jest veškero nitro
„naší duše. A nesmíme míti jenom sladkost
;medu, který má kořennou vůni, to jest ne—
.7st.ačíbýti přívětivým v počestném styku s c'i
,zími lidmi, nýbrž také máme míti sladkost
Šmlékia k domácím .a sousedům. V té veci
i:.chybují velice takoví lidé, kteří na ulici bý
fxvaji jako andělé, tale doma jsou učinění ďá
Ě,ibvl|OVé.

IX. O mírnosti k sobě samým.
Velmi dobře se můžeme v mírnosti cvičití
tím způsobem, že ji osvědčujeme sami na
sobě, když se nikdy nerozezlíváme ani na
sebe ani na své nedokonalosti. Neboť ačkoliv
rozum chce, aby nás mrzelo a abychom byli
neradi, když se dopustíme nějaké chyby.,
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nicméně se musíme knotítí, aby naše nelibost
nebyla hořká a rozjitřeiná, zlostná a podráž—
děná. A po té strarnce velmí chybují někteří
lidé, kteří když se rozzlobí, potom se zlobí,
že se rozzlobili, rozčilují se, že se rozčilili,
hněvají se, že se rozhněvali. Neboť tím se
stává, že jejich srdce __jestjako naložené ne

bo zavařené do hněvu; a místo aby druhý
hněv zahubil první, nacpak je branou, kudy
vejde do srdce nový hněv, jakmile .se na
skytne příležitost. Mimo to takové r-ozčilo
vání, zloberní .a hněvání na sebe samé zavání
pýchou .a nemá jiného původu než vlastní se
belásku, která se rozčiluje a hněvá, že jsme
ješt-ě nie-dokonalí. Máme tedy míti nelibost
pro své chyby, ale nelibost klidnou, vážnou
a pevnou. Neboť jako soudce trestá zločince
lépe, když pronáší rozsudek s pokojnou myslí
a po rozumné úvaze, než kdyby jej pronášel
v nozvášnění .a unáhlení, takže kdyby soudil
v nozvášnění, netrest-al by vin dle toho, jaké
ony samy jsou, (nýbrž dle toho, jaký on sám
je v té chvíli: tak také my trestáme sebe
mnohem lépe litovaním klidným .a důstojným,
než lítovfátním rozčileným, hněvivým !a při
krým, nebot když litujeme svých chyb SV.áŠ

nivou prudkostí, nelitujeme jich podle jejich
těžkosti, nýbrž podle svých náklonností. Na
příklad člověk, který si oblíbil zvláště ctnost
čistoty, bude se na sebe hněvati- s nesmírnou
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hořkosti pro sebe menší chybu, které se do—

pustí proti této ctnosti, ale když se proviní
velikou pomlruvou, tomu se jen zasměje. Na—

Oplakzase člověk, který nenávidí pomluvu a
utrhání, bude se trápitiv, že o někom v ne
patrné věci pronesl nepříznivý soud, ale za
nic bude váži-ti: velikou chyb-u, které se do
pustil pnoti čistotě; a stejné jest říci o iii
ných. To pak se děje jenom proto, že ne
soudí :své svědomí s rozumem, nýbrž s vjášníi,
totiž podléhuajice vlivu své náklonnosti k té
oné ctnosti.
Věř mi, Filotheo: jako když otec kárá dítě
mírně za srdečně, provozuje větší moc nad
jeho srdcem a spíše je tím napraví, než hně
vivostí aazlosti, tak když naše srdce chybí, a
my je káráme mírnou .a klidnou domluvou,
Spíše s útrpnosti nežli s rozváš'něnim, ia
povzbuzujeme je k polepšení, tenknáte ono
pocítí upřímnější lítost, sa lítost ta je pro
nikne lépe, “nežkdyby-chom se oddávali lítosti
hněvivé, příkré ia bouřlivé.
Co mne se týká-, kdybych si na příklad tou
žebně přál, n-ed'Opouštětise hříchu ješitnosti,
a přece bych se v té příčině dopustil něja
kého velikého poklesku, nechtěl bych kárati
svého srdce tímto způsobem: Nejsi-li vskutku
bídné a ničemné, že po tolika předsevzetich
dáváš se uchViacov-atil_jlešitnností?Zahyň han

bou, nepozdvihuj již oči k nebesům, srdce
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slepé, nemoudré, .p-roradrnéa nevěrné svému
Bohu — a jinak podobně. Ale 'napo-mínal
bych je rozumné a chtěl bych je [napravitli
sou-strasti. Nuže víz, řekl bych, mé fuboheé
srdce, jak jsme zase upadli do této chyby,
ačkoli jsme si tolliknát umíňovalní, že se jí
budeme varovati! Ach, povstaňme a již jí
zanechejme ma vždycky; vzývejme Pana Bo
ha za .smiloviálnía doufejme v jeho milosrden
ství, že nám bude pomáhati, abychom byli
ode dneška pevnější, a vraťme Se na cestu.
svaté pokory. Buďme dobré myslí a mějme

dobrý pozor na sebe; Bůh nám bude pomá
hati, a s jeho pomocí dovedeme činiti něco
dobrého. Na takové _poklárání bych pak po
stavil upřímné a pevné předsevzetí, že .se již
té chyby nedIOpustím, a umíníl bych si- uží
vati za tím účelem vhodných pnOstř—edkůa
také p'Opnositi-o radu svého duchovního

vůdce.
Kdyby pak se někomu přece zdálo, že
takové mírné domlouvání nemůže jeho srdce
dostatečně dojímati, bude moci užívati výtek
a domluv drsných a názmých, aby v něm
vzbudil hluboké zahanbení, ale i-v takovém
případě musí potom, když své srdce drsně
vyplísní a pokoří, skomčití jakousi úlevou a
proměníti hoře a hfněv v mírnou a svatou
důvěru v Boha, po příkladě velikého kajíc
níka Davida, jenž vida svou duši zkormouc—e
187

nou, pozdvihoval ji tímto způsobem: „Proč
jsi smutná, duše má? a proč kormoutíš min-e?
Doufejž v Boha, nebo ještě. vyznávati (dob-ro
řečiti) mu budu: (že jest) spasení obličeje
mého, .a Bůh můj.“ (Ž. 41, 6—7.)
Když tedy sr-dc-e tvé klesne, pozdvihrni je
mírně, .a vi-douc bídu svou, pokořuj se před
Bohem, ale než-asmi a netrň pro svůj ptá-d,
neb-o :nneníproč trnouti a žasnouti, že nesta

tečnost jest nestatečnsá, slabost slabá a ubo
host nebožácká. Avšak nicméně velice a ze
vší síly své si oškliv unážku, kterou jsi Bohu
způsobil-a, a s myslí statečnou a s' velikou
důvěrou v jeho milosrdenství pust' se opět
po SÍ'OpláChctnosti, kterých jsi se byla spu
stila.

X. Ze si máme počínati ve svých za
mestnaních bedlivě, ale ne ukvapene
am príllš starostlivě.
Pile .a bedlivost, kterou máme věnovati
svým zaměstnáním-, velmi se liší od upřili
šené starostlivosti .a ukvapetnosti. Andělé pe—
čují o naše spasení a přičiňují se o ně bedli
vě; ale proto není při nich úzkostlivosti ani
ukvapenosti :nebo nepokoje. Neboť péče o nás
a bedlivost náležejí k jejich lásce, ale úzkost
iivost a upřílišená starostlivost a 'nnepokoj
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pnotivily by se úplně jejich blaženosti. Péče
nejaká a bedlivost zajisté mohou býti prová
zeny vnitřním pokojem .a úklidností myslli,
ale nikoliv přílišná ist-anostlíivost, tím méně
plak úzkostlivost a unáhlenost.
Buď tedy, Filotheo, bedliva .a pilná vkaž
dém zamestnání, které ti bude uloženo; vé—
řící myslí musíš býti přesvědčena, že ti je
svěřil Bůh sám, a že t-_edychce, abys je ko—

nala bedlivě.. Ale, _je-li možné, buď prázdna

vší upřílišené starostlivosti a úzkostlivost'i,
t. j. nepouštuěj se do ničeho s unáhlením, ani
s nepokojem, ani s přílišnou horlivostí; neboť
každá unáhlenost kalí rozum a úsudek ;a pře
káží nám konati dobře i vaše samu, pno kte
rou se ukvapu'jeme.
Když náš Spasitel kárá Martu, praví jí:
„M-arto, Marto, pečlivá jsi, a rmoutíš (nepo—
kojíš) se při mnohých věcech.“ (Luk. 10, 41.)
Viz, že kdyby byla bývala pnostě bedliva a
pečliva, nebyla by se rmoutila a znepokojo—
vala; ale protože byla příliš pečliva a sta
nostliv.,a proto příliš spěchá a nepokojí se,

a za to ji náš Spasitel kárá. Řeky, které
zvolna a klidné tekou novinami, nosí veliké
lodi ta na nich hojnost zboží, a déšť, jenž
mírně .a tiše padá na pole a luka, občerstvuje
a živí trávu a obilí_;ale bystřiny a prudké
řeky, které valem se ženou do rnížin, hubí
své břehy .a jsou obchodu neužitečny, jako
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také prudké deště svým přívalem škodívají
polím ia _lukám. Nikdy ještě věc, konaná
s unáhlenímš .a prrudkostí, nevydařila se dobře,
neboť pnáce kvapná málo platná, praví staré
příslooví, a italské pořekadlo dí „-Kdo jde
pomalu, dojde zdnáv.“ „Kdož jest kvapných
noh, zavadí“ (Přísl 19, 2) d'í Duch sv.
Vždycky učiníme dosti brzy to, co učiníme
dob-ře. Trubci bzučí mnohem hlučněji než
včely ia létají prudčeji, ale dělají jenom vosk
aa žádný med; podobně lidé, kteří při—všem
plOSpÍChIaÍÍs náramnou starostlivostí =a snaž

ností, rnikdy :aní nenadělají mnoho ani to,
co dělají, neu-dělají dob-ře.

Mouchy nás neobtěžují svo'u silou, nýbrž
*.rmrnožstvím;podobně veliké záležitosti nás
nemepokojují tolikjjako drnobsné,když jich je
mnoho. Přijímej tedy zafnepnázdínení, která

se ti poskytnou, pokojně a snaž se vykoná.
vati je v pořádku jedno po druhém, Neboť
kdybys chtela dělati všecko najednou nebo
v nepořádku, budeš se tolik miamáhati, že
tvůj duch se runaví a zemdlí, a obyčejný ko
nec by byl tem, že by tě námaha a rozčílo
vání přemohly., a to bez užitku.
A ve vsech svych záležitostech spoléhlej

uplne [naboží Pnozretelnost _nebonajedma
v.v'v dařílyg
ídovedepusobltí, aby se tvé úmysly
kojně a pracuj spolu s mi,a pthm buď jista,
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že důvěřuješ-li pevně v Bohaa, jakkoliv .se—
v_ěc___t._a
v_ydari

bude ti 130vzdycky

nBj'UZl—Í

zdalo že se vydařila spatne

„

Počínei si jako malé děti, které jednou ru—

kou se drží za ruku svého otce, druhou si
trhají jahody nebo maliny. Stejně ty., shro
mažďují-c sobě Věci toho světa a jimi se za
bývajíc, čiň to jako jednou rukou, druhou
pak se drž vždycky za ruku nebeského Otce
a:obča._s___s_e_
_ob_raoej po

něm,

labys Viděla,

ždali mu je tvé hospodaření a zamestnani
příjemno. A především se varuj, pouštěti se
jeho ruky. a jeho ochrany, chtějíc si snad
více nuashromm—ážditi
a rnasbírati;

stí-li tě, upadneš.

neboť opu

Chci- tím říci, milá Filo—

theo, abys, když se budeš zabývati záleži
tostmi la pracemi- obyčejnými, které nepotře
bují tak veliké a důtkliV-é pozornosti-, pohlí
žela více na Boha než “natakové zaměstnání.
Jsou-li pak záležitosti některé tak velmi dů
ležity., že vyhledá-mají vší tvé pozornosti,.
abys je vykonala dobře, tesnknáte občas po
hlížej—_k Bohu jako činí ti, kteří se plaví po

moři a kteří, chtějíce- leplouti- žádoucí ze
mě, pohlížejí více vzhůru na nebe nežli dolů
do vody, kterou plují. Tlak Bůh bude __pr-a-cof

vati s tebou, v tobe a pro tebe, a za tvou
prací půjde potěšení.
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XI. O poslušnosti.
Jen láska nás činí dokonalými ale posluš
nost, čistota a chudoba jsou tři veliké pro
středky, abychom dospěli Lásky. Poslušnost
zajisté posvěcuje naše srdce, čisto-tanaše
tělo, chudoba pak naše statky lásce a službě
ale vsecka tří spočívají na čtvrtém, a to jest
pokora.

Nechci mluviti o těchto třech ja—

kozto o slíbených slavnostně Bohu, neboť
tenkrate se týkají toliko osob řeholních; ani
o nich rnebu-du mluvi-ti jakožto o slíbených
prostými sliby., nebot ačkoliv slib přeidává
vždycky mnoho milosti a zásluh všem ctno
stem, přece, aby ctnosti ty nás činily, doko
nalými, není potřeb-í .slibovati je obzvláště,
nýbrž úplně stačí, když je zachováváme. Ne
boť .ačkdiv, když jsou .slíbeny, a zvláště
když jsou slíbeny slavnostně, uvádějí člověka

do stavu dokonalosti nicméně aby člověk
vesel v doklonlalo.,st stačí, aby ctnosti
ty zaChovaval,

protože

jiná věc jest_ s__t_a_v

dokonalosti, a jiná věc du-okonalost.
jisté všichni biskupové

Zá

& řeholníci jso-_u_ve

stavu dokonalosti, a prece ne všichnl jsou
v_dokonalosti,
jak pohříchu až prilis spatřu
C.Y.—V
ty ctnosti na sobě dobře osvědčovali, a to
každý podle svého povolaní. Nebot' ačkoli
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nás neuvadějí do stavu dokonalosti, přece
nám dají dokonalost samu a zajišté jsme
vs1ckn1povinni tyto tři ctnosti konati, ačkoli
nejsme všichni povinni osvědčovati je stej
ným způsobem.
Poslušnost jest dvojí: jedna z povinnosti,
druha dobrovolná Z ponné poslušn05ti-mu
síš poloóřně pcslouchati svých představených
církevních, papeže, biskupa, faráře a těch,
kteří od nich jsou-„ti ustanoveni za předsta
vené. Musíš býti .poslušna svých představe
ných světských, to jest sveho panovníka a
úřadů, které jsOu od něho zřízeny; musíš ko
nečně býti poslušna svých představených do
mácích, to jest, svého otce, své matky, svého
pána neb hospodáře, své. p-aní'nebo hospo
dyně. Tato poslušnost tedy 'slove povinná.,
pnotože nikdo se nemůže vymykati z povin—
nosti, býti. takových představených poslušen.
Bůh sám jim dal moc a právo, aby směli
poroučeti ' .a spravovati jiné v. tom oboru,
v kterém jsou nad námi,. ustanoveni. Vyko—
'návej tedy jejich příkazy, a to je věc nutná;
_ale aby tvá- poslušnost byla dokotnialá, ná
sleduj také jejich rad, ano i jejich přání a ná
klon:ností, pokud l.áSka a opatrnost ti dovolí.
Pbslouchej jich, když ti přikazují věci pří

jemné, jako na př. abys jedla, aby ses pcba
vila; nebot ačkoli by se zdálo, že není velí
kou ctností poSlechrnorutiv takovém případě,
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přece bylo by velikou chybou neposlechnouti.
Poslouchej jich ve věcech lhostejných, jako
na př. abys noSila oblek takový nebo takový,
abys 'šla tou cestou nebo tou, abys zpívala
neb- mlčela, a to bude již velmi chvali-te-biná

poslušnost. Poslouchej 've věcech nepohodl
ných nepříjemných .a obtížných, a to bu-de
poslusnost dokonalá. Poslouchej poSIéz-emír
ně bez odmlouvální, ochotně bez váhání, ve—
sele bez nevrlOsti .a především poslouchtei

z lásky, z lásky k tomu jenž 'z lásky. k nam
učiněn jest poslušným .až k smrti kříže, a
jenž, jak dí ..sv Bernard, raději chtěl ztratlti

život než poslušnost
Chceš-li

.se naaučiti _poslozuchiati ochotně

svých pře,dstavených pod'd-ávej se ráda vůli
lidí sobě rovných, ust-upujíc jejich mínění,
.arcí když není zlé, am- se nepouštějíc do

pření neb hádek o to; přizpůsobuj se ochotně
žádostem svých podřízených, kdykoliv roz
um dovolí, :a nepnovozuj nad nimi žádné
přísné „svrchovanosti, dokud si počínají “nále
žit-ě .a dobře.

Velice se mýlí, kdo s-e domnívá, že by rád
poslouchal, kdyby byl řeho—lníkemnebo ře

holnicí, jestliže mu bývá těžko a odporrno
prokazovati poslušnost těm, které Bůh po
stavil nad námi.
Poslušností dobrovolnou nazýváme .tu,k níž
se zavazujeme ze své vlastní volby a kterou
194

nám neukládají jiní. Zajisté si člověk oby
čejně nevolívá svého panovníka ani svého
biskupa, svého otce ani svou matku; ale
ovšem si může vyvoliti zpov-ědníka nebo d'u
chovního vůdce Nuže, když si někdo takto
zvolí jiného jako za představeného, ať zvoliv
si jej, učiní slib-, že ho bude poslušen (jako
čteme o sv. Terezii, že mimo slavný sllib
poslušnosti vůči představenému svého řádu
“se zavázala prostým .slíbšem k poslušnosti
vůči svému duchovnímu vůdci), ať se bšeze
slibsuzaváže poslouchati ho, vždycky taková
poslušnost slove dobnovolnou, protože jejím

základem je svobodné rozhodnutí a vlastní
volba naší vůle.
Je třebia poslouchati všech svých předsta
vených, přece však každého v tom, v čem
má nad námi takovou nebio takovou moc.
Tak ve věcech týkajících se správy státní
a věcí veřejných slu-ší poslouchati panovníka
a úřadů od něho ustanovených, v záležito

stech církevních .a náboženských zase du—
chovních představených, ve věcech dom—á
cích otce, hospodáře, manžela; pokud-“pak se
týká zvláštního vedení :naší d'uše, vůdce du
chovního a obzvláštního zpuovuědníka.

Požádej svého duchovního otce, aby ti
ustanovil, kterých úkonů nábioženských máš
býti pilna, protože tak úkony ty budou Lepší
a budou míti dvojí milost a výbornost: jednu
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Slany sebiou, pnot'ože jsou to úkony zbožné,
druhou plak proto, že budou konány z po
slušnosti, od ní vycházejíce a v ní jsorucevy
konávámy. \
, Blahosluavení jsou poslušní, nebot Bůh ni
kdy, nedopustí, eby zabloudili.

XII. Kterak je potřebna čistota.
" Čistota

je mezi ctnostmi- lilií & čiJní ltdji

téměř novné andělům. Nic není knásné, leč
když je to neposkvrněné, .a při člověku ne

poskvmenost slove čistotou. Sluje také po
čestnosti & ošvědóówamí její ctí (pročež se
mluVí o dívčí neb. žernské cti-, ačkoliv „arci

taková čest je povinností mužů stejně jako
povinností žen). Nazývá se také neporuše
nosti anebo zachovalostí, její pak epnak zka
žeností. Zkrátka, její obzvláštní- slávou jest,
že jeknásnou .a bělostnou ctností duše i těla.
Jako prv-ním stupněm této ctnosti budiž ti,
Filotheo, to, že se budeš vanovati, abys—.ne

připustila žádné rozkoše smyslné, která je
zapovězena

ia hříšn-a, byt' rozkoš tai, pochlá—

zela z pouhého myšlení.
' Druhým stopném'ti budiž, že se budeš zdr
žoveti, jak ti bude "možno, ode všech pří
jemností neužitečných la zbytečných, třeba
byly
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přípustné

“ya -d'0V|olťe:nvé._

Ostatně každému je této ctnOsti velice
potřebí; všichni lidé mají míti jakousi sta
tečnou čistotu, která nepohrdá toliko věcmi.
přítomnými .a budoucími, nýbrž také odpírá
představám obraznosti, které se snad v je
j'ich mysli vybavují—ze vzpomínek

na roz—

koše, kterých kdysi dovoleně užili, pročež.
také jejich mysl býva přístupnější smyslným
Lákadlům. Z té příčinysv. Augustin se divil
čistotě svého. milého přítele Alyplia, který.
úplně zapomněl .na tělesné rozkoše 'a po—
hrdal jimi-,ačkoliv jich kdysi ve svém mládí
okusil. A opravdu, pokud-' ovoce je,-neporu—
šené, dá se uchovati, některé na'slám-ě, „ně-:

které v písku, některé ve svém vlastním listí;
ale bude-li tnochlu _potlěučeřnoneb škrábnuho,

bude skono nemožno nchovati je jinak" než
naložené nebo zavařené do cukru nebo me
du. Stejně čistoty, pokud ještě není poraněna
nebo nějak porušena, je lze chrániti rozma-š
nitým způsobem; ale bude-li jednou poško—
zena, “jižnic jí nedovede uchovávati než vy:n;i-\
kající zbožnost, *k'tená, jak jsem již několi
knáte řekl, je pravým medem a cukrem duší
lidských.
'
Duše panenské musí míti čistotu svrcho—
vaně prostičkou a útlou, aby zapuzovaly ze.
svého srdce všeliké myšlenky zvědavé a ine-\,
náležité .a naprostým pohrdáním pohrdaly—
všelikými rozkošemi nečistými, které vpra—j
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v-d-ěnezasluhují, aby člověk po nich toužil,

protože leckteré zvíře, kterým pohrdáme, je
k nim- způsobilejší než on. Nechat tedy čisté
duše se pilně varují, aby nikdy nepochybo
valy, že čistota je nade vše přirovnání lepší
než všecko, cokioliv se- s ní nesrovnává; ne
bot' nepřítel duší lidských, jak dí sv. Jeronym,
hledí vzbuzovati v panenský-ch djuších touhu
po hříšný-ch nozkošech, líče jim je jakožto
nesmírně příjemnější a lahodnlější než jsou
v skutku. To pak je často mate a nepokoji,
protože, dí týž sv. Otec, považují za lahodné
to, co neznají. Neboťjako motýlek, vida pla
men, poletuje kolem něho-, jakoby chtěl zku-
siti, zdali .je tak lahodný jako krásný na po
hled, a váben jsa tímto přeludem neustává
přib-ližovatise k němu, až při prvním okuseni
si pepalí křidélka a zahyne, tak mladí lidé
velmi často se dávají tolik uchvacovati fa
lešnou a pošetilou představou o obzvláštní;
rozkoší smyslných plamenů, že po mnohých
zv-ě'davých myšlenkách posléze se do nich:
vrhají a v nich' hynou, jsouce v té věci mno
hem _pošetilejší než motýlek; neboť ten má;
jakousi záminku, domnívaje se, že oheň jest
lahodný, protože je tak krasný, kdežto takovi
lidé, vědou-ce, že to, čeho vyhledávají, je
svrchované nepočestné, přece proto nepře
stávají přece-ňovati té bláhové a nízké noz
koše.
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„Pokoje následujte se všemi,“ dí apoštol,
„& svatosti, bez níž nikdo neuzří Boha.“
(Žid. 12, 14.) Nuže, svatosti zde apoštol roz
umí čistotu, jakož poznamenal sv. Jeronym i
sv. Jan Zlatoústý. Jistě, Filotheo, nikdo bez
čistoty neuzří Boha, nikdo nebude přebývati
v jeho svatém stánku, kdo není čistého srdce
A jak dí sám Spasitel, psi- a nestydatí (Zje'v.
22, 15) budou odtamtud vyloučen-i, .a „blaho
slavení čistého srdce: nebo oni Boha viděti
budou.“

(Mat. 5, 8_.)

XIII.Některá naučení,kterak zachovati
čistotu.
Buď vždycky hotova, odvraceti se co nej
hbitlěji ode všeho, co přivádí a láká k věcem
Oplzlým. Neboť tento hřích pracuje v duši.
tak, že to není znamenati, a od malých za
čátků vodivá k velikým pádům. Vždycky
bývá snadnější utíkati před ním než zahojiti
jej.

Lidská těla se podobají sklenicím, které se
nemohou nositi pospolu tak, aby se dotý—
kaly, neboť je nebezpečenství, že se rozbíjí ;
a také se podobají ovoci, které i-když je ne
porušené .a dobře zralé, snadno se kazí, když

na sebe navzájem naráží. Sama voda, která
je tak čerstvá, když se chová v některé ná
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době, nemůže dlouho zachoviávati svou čerst
vost, dotkne-li se jí nějaké zvíře zemní. Va—
ruj se, Filotheo, .abys nikomu nedovolovala
nijzakých důvěnností, .at' pocházejí z jakési
nozpustilosti, ;at' jimi někdo chce projevovati
jakousi přízeň. Neboť ačkoliv snad by bylo.
možno zachovávati čistotu při“takových skut

cích, které spíše jsou lehkomyslné nežli špat
né, přece svěžest aa půvab čistoty vždycky..
z nich míviá úhomu za škodu. Mnohem větší
příčina pak jest, aby ses vanovaha všeho-,co
by v tobě tuto knásno-u ctnost úplně zkgazilo.
Čistota závisí na srdci jakožto .na svém
původu, ale týká se těla jakožto svého před-.
mětu. Proto se může ztnáceti všemi smysly
tělesnými, imyšlelnkiami a žádostmi srdce
lidského. Pnohře'šuje se proti čistotě, kdo na

věci nepočestné pohlíží, onich slyší neb po
vídá tak, že srdci jeho to působí jakousi- při—
jemnost ia rozkoš. Svatý Pavel dí zknátkaa:
„Smilství plak, .a VŠClikIánečistota .neb'uď :ani
jmenována mezi vámi.“ (Efes. 5, 3.) Včely
netoliko se nechtějí dotýkati zahnív-ajzízcích

těl, nýbrž také rnenávidí všeliký puch,
z nich vychází, .a ulétají před rním. V
Šalomounově posvátná Nevěsta má
s nichžklape myrrha, tekutiin-a to, které

který
Písni
ruce„
chrá—
ní od hniloby. Její rty jsou jako dvě nachové
stuhy,

znlá'mkaa to počestnosti

_jejích

slov;

očijejí js0u jako holubičí, pro. svou čistotu;_
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v “uších má zlaté náušnice, znamenající ne
poskvrněnost; její nos přirovnává se cedru
líbanskému, jenž má dřevo neporušitelné,
a taková má “býti zbožná duše: čistá, nepo—
sernlěná., počeštná ve všem, .at se to týká
rukou, uat'.rtů, .at“ očí, at' uší, icelého těla
jejího.
V té příčin-ě připomínám jakýsi VýDOk,

který prý učinil osobě veliký "církevní otec„
sv. Basil, a který zaznamenal starý spisovatel
Jan Kassian. „Nevím o ženách,“ tak zní ta
slova, „a přece nej-sem číst.“ Jistě, čistotu
lze ztratiti tolikerým způsobem, kolik je způ-"
sobů nepo-čestnosti a smyslnosti-, které podle
toho jak více nebo méně se příčí čistota,
buď ji seslabnjlí, buď zraňují, buď dokonce
usmrcují. Jsou nekteré důvěrnosti a vášni
vosti nevhodné, bláhové a smyslné, které.,
choeme-li vlastně mluviti, neporušují čisto-'
tu, ale které zakalují její skvoucí bělost, a
při nichž ona jako ochabuje a chřadne. Jsou
pak jiné důvěrnosti- a vášnivosti, netoliko
nevhodné a nenáležité, nýbrž hříšné, neto—
liko bláhové, nýbrž nepočestzné, netoliko
smyslné, nýbrž tělesné, a takové čistotu:
aspoň zraňují a ruViáldJějí
ve svrchované nebe

zpečenství, že zahyne. Jsou konečně jiné
způsoby smyslného' nozvášnení, které vedou.
až k posledním důsledkům této neblahé a
nízké rozkoše, a ty arci čistotu úplně a bídně
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zabíjejí, a to smrtí více neb méně ohavnou.
Co pak se týče oněch slov sv. Basilia, jež
jsem výše uvedl, nemyslí Kassiatn, aniž my
slím já, že by veliký tefn muž, ač dal-ek hříš
ného styku s druhým pohlavím, byl se jimi
vinil z nějakých pnostJOpášností, nýbrž do
mnívám se, že se tak vyjádřil za příčinou!
zlý-ch a smyslných myšlenek, které ačkoliv
neposkvrnily jeho těla, pře—ceporušily čistotu
jeho srdce, kteréžto čistoty ušlechtilé diuše
jsou žárlivě dbalé.
Vyhýbej se rozhodně všem stykům s lid
mi způsobů a řeči dvojsmyslných a málo
počestných, zvláště jsou-li mimo to také ne
stoudní, jako skoro vždycky bývají. Povídzá
se, že kozli, lízajíce sladké man-dilovrníky',
zkazí jejich chuť, takže budou pot-om mívati

hořké mandle; tak takové duše, nakažené a
piáchnoucí nečistotou, každému, s kýmkoli
mluví, aspoň trochu pokazí jeho počestnost,
majíce, jako bazilišek, jed v očích i v dechu.
Naopak náda vyhledávej Společnosti lidí
čistých a ctnostných, přemýšlej a čítej často
o věcech svatých, neboť slovo boží je čisté
a činí čistý-mi ty, kteří si v něm libují, pročež
je David přinoVnává k t-Opasu, drahému ka
meni, jenž prý má tu vlastnost, že udušuje
žlár žádostivosti.
i Meškej ustavičně blízko Ježíše Krista u
křižovaného, a to induchovně, nozjímajíc o
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ném pilně, i skutečné skrze svaté přijímání. \“
Neboť jako prý lidé, kteří s_pávají na bylině,

která .sloveagnus c astus (čistý beránek),
stávají se cudnými a čistými, tak ty, uklá
dajíc své srdce na našeho Spasitele, který:
jest pravý Beránek čistý a neposkvrnéný.,
uvidíš, že brzy tvá duše a tvé srdce budou
očištěny od všeliké nečistoty.

XIV. Kterak se i v bohatství může za
chovávati chudoba ducha.
„Blahoslavení chu-dí duch-em: nebo jejich
jest království nebeské“ (Mat 5, 3); b_ídtn;
jsou tedy bohatí duchem, nebo jefjich jbe

všecka bída pekelná. Ten pak je bohatý du- —
obrem, kdo má své bohatství ve své dUSL
nebo svou duši v bohatství. Mořské vlašťov?
ky si Stavějí hnízda na způsob kulatého ko
šíčku a toliko nahoře nechávají v nich malý:
otvor; stavějí pak si je na břehu mořském,
a to tak hustá & nepnoniknutelná, že i když
vlny je odnesou, nikdy do sebe nenabírají
vody, nýbrž paOplývajíoena povrchu, zůstá
vají bezpe-čna prostřed moře a na moři., a
jako nad mořem panujíce. Takové _má býti

nebia aby do něho nemohlo vnlknoutyam
behlatsty,í_„„aninic .promíineiaícího.Máš-lí nějaké
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statky časné, zachovávej své srdce prosté—
vší lásky k nim, tak aby se vznášela nad
nimi a .abyiprlostředrnich bylo bez nich a pa—
novalo nad nimi. Neutápěj svou duši, stvo
řenou pno nebe, ve věcech pozemských, ný
brž spr___aVuj
jí tak, aby vždycky

byla vyvý—

šena tna-dně, nikdy jim poddána.

Míti jed a býti notráVen je dV:;Íoí věc;

lé—

kárnící mívají obyčejně všechny jedy, kte
rých k lecčemus potřebují, ale proto nejsou
otnáveni, poněvadž nemají jed ve svém těle,
nýbrž ve svém skladě. Stejně také ty můžeš
býti erhlata a memusíš býti—TohatstVÍmotná
vena a to bude tne'nknate,když je budeš míti
ve svém domě, ve své pokladně, Ve své to—
bolce, ;alnejnikoli-Ve svém srdcí. Býtí- boha

tým ve skutecno.,sti ale náklonností srdce
svého býtí Chudým, V tom záleží veliké štěstí-.

krestanovo :nebot' takovým Způsobem užívá
na tomto světě výhod bohatství a skla-dá si;
pro onen svet“ poklad zásluh z chu-doby du
c_ha999119

_ó, Filotheo, nikdo se nepřiznal, že jest

lakomý, nýbrž každý od sebe odmítá tako
vou podlost .a nízkost ducha; ale bude se vy
mloUvati, že se musí star-ati o děti, nebo ž
jako bpatr-ný člověk si musí hleděti něco
zahlospodařiti. Takový člověk nik-dy nemá
příliš; vždycky

si- dovedve vymýšleti

'naějeaké

nutné potřeby, aby směl shromažďovati ještě
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více, a ani největšílakomec netoliko ne
vyzná, že by byl lakomý, ale ani ve svém
_sver—mi.si to o sóbě nemyslí, a to proto, že
lakomstv1 jest jakasi přepodivná horečka„
kterou člověk _tím. méně cítí, čím mocinějí
agiprudóeji V něm thří. Mojžíš viděl posv,átiný
oheň, jenž peálil keř a nijak ho neztravooval;
ale *naIOpak Zhoře-černýoheň

lakomství

ztra

vuje & sžírá lakomce a nikterak. ho tnepálí;
aspoň upnostřed nejprudšího žáru a horka
on .se honOsí, že cítí niejpríjemnejm chla
dek, a je přesvědčen, že jeho inleuhasitelniá

palčivost je žízeň zcela přirozená a příjemná.
Žadáš-li si vytrvale, horoucně .a lnepokojšně
čaSnýchf statků, kterých nemáš, říkej si tře
ba stokrát, že jich nechceš dosíci- Inespra
Vedlivě, pnoto nepřestaneš býti-, opravdu Ifa,
„Roma. Kdo horoucn-ě, vytrvale

.a nepeokojrn-ě

si žádá piti, ačkoli nechce píti !než vodu,
přece tím" dosvědčuje, že má horečku.
O, Filotheo, nevím, je-li to Spravedlivá žá
dost, žádati Si'fmítif spravedlivě to, co jiný
drží spravedlivě; neboť se zdá, "že takovou
žádosti se chcemedobře míti na cizí útraty.
Nemlá-liž ten, kdo Spravedlivě nějaký statek
drží, důvodnější“ příčinu, aby si jej sprave
dlivě zachovával, nežli máme my, abychom
jej chtěli spravedlivě míti? Proč tedy vztahu
jeme svou žádost na jeho majetek, abychom
jej oň připravili? V nejlepším případě, není-li
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tato žádost proti spravedlnosti, jistě je proti
lásce; nebot' jistě bychom nechtěli-, aby slí

někdo žádal, třeba sebe spravedlivějí, toho,
co chceme „sobě spravedlivě zachovávati.
V tom záležel hřích Achabův, že chtěl spra
vedlivým způsobem dostati vinici Nabotho
vu, ale kterou Naboth ještě spravedlivější
chtěl dále držeti. Achab si jí žádal vytrvale,
honoucně a 'nepnwokojně,a proto

Boha

rozhněval

Posečkej, milá- Filotheo, :a počni si žádatí
statků svého bližního tenkoáte, když on si
počne žádati, aby se jich mohl zbavíti. Tern
kr.áte jeho žádost netoliko učiní tvou žádlost
spravedlivou, nýbrž také ji srov.-ná s láskou.
Pravim to proto, že chci, abys pečovala o
nozhojňování svého majetku a statku, ale
chci, aby se to dalo netoliko spravedlivě,
nýbrž také s veškerou mírm10stí a Lásko-u.
Jestliže velmi Invešk ponemským statkům,
které máš, jestliže “těpříliš zaměstnávají, tak

že tvé srdce a tvé myšlenky jsou stále při
nich, a stále se bojíš .a znepokojuješ, abys
o ně nepřišla, tenkráte, věř mi, ještě máš
jakousi horečku; neboť lidé, mající horečku,
pijí vodu, která se jim podává, s jakousi dy
chtivostí, s jakousi zvláštní pozorností a zá
libou, čehož nebývá při lidech zdravých.
Není možné, aby člověk nelnul velmi ke věcí,
v které si velmi. libuje. Kdyby se přihodilo,
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že b-ys přišla o časné statky. :a cítí-la bys,

že .se tvé srdce proto velmi trápí a kormoutí,
bylo by to, Filotheo, jistý-m švědectvím, že
je příliš miluješ. Nic zajisté tolik nesvědčí o
Lásce ke ztracené věci jako zármutek pro
ztrátu její.
Nežádej si. tedy naprosto žádostí plnou a
uvědomělou Statku, který nemáš; nepřikládej
svého srdce přílišné k tomu, který máš; ne
trap se pro ztraty, které se ti přihodí, a ten
kráte budeš míti nějakou příčinu, aby ses do
mnívala, že ačkoli jsi ve skutečnosti bohiata

nejsi bohata náklonností srdce svého, nýbrž
že jsi chúda duchem, a tedy bf-rlahoslavena

a štastna, neboť tvé je království nebeské.

XV. Kterak si má člověk počínati iako
skutečně chudý, ač ie vskutku bohatý.
Malíř Parrhasios namaloval lid athenský
vtipným a důmyslným způ-sobem, zobrazív
jej s povahou rozmanitou a proměnlivou,
hněvivý, nespravedlivý, vrtkavý, zdvořilý,
dobrotivý, milosrdný, hrdý, slavný, poníže
ný, odvážný .a zbabělý, a to všecko na jed
nom obraze pohromadě. Ale já, mila Filotheo
chtěl bych vložiti do tvého srdce bo_.hatství
a chudobu zároveň, _zároveň velikou péči o
časné věci i veliké pohrdání jimi.
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vovov

Pricinuj se mnohem bedlivěji, než činívají
lidé světští, aby tvůj majetek vydlával honý
užitek. Řekni sama, zdali zahradníci knížat
pěstování a okrašlování z-ahrad sobě svěře
ných horlivěji a důmyslněji, než kdyby. šlo o
jejich vlastní maje—tek?Ale proč? Zajisté pro
to, že pohlížejí na takové zahrady jakožto na
zahrady knížat lakrlálů, kterým .se chtějí ta
kovými službami zalíbiti. Miliá Filotheo, ma
jetek, který máme, není náš, nýbrž Bůhqnám
jej dal, abychom jej pěstovali, a chce, aby
chom jej činili užitečným a výnosným', a
proto, když oň pečujeme, prokazujeme Bohu
příjemnou službu.
Ale tedy _ie-„.p©_treb_í_,„aby„bobo peč'oviáfní
b_yl'o ušlechtilejšíxa
úfsihovn-ější než pieč'OViání

lidí světského smýšlení, protož-e tací lidé se
příčiňm'í jenom z lásky _k s'0b'ě samým, my

pak mame pracovati z lásky k Bohu. Nuže,
jako vlastní. seb-elláska je láska prudká, ne
pokojná, dychtivá, tak i pečování, které z ní
vychází, je plné nepokoje a strachů a zmat
ků; a, jako. Láska boží je laho—dná,pokojná a

mírná, tak ipe-čování, které má v ní svůj
původ, ačkoli se týká statků pozemských,
je mírně, dobnotivé a vlídné. Pečujme tedy
takovým klidným a dobnotivým zpusobem o
zachovani a také rozhojňování svýCh pozem
ských statků, kdykoli se nám k tomu nasky
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tuje Spravedlivá příležitost a pokud náš stav
toho žádá; neboť Bůh sám chce, abychom
tak činili z lásky k němu.
ALe měj dobře pozor, aby vlastní Láska tě

neoklamala; mebot leckdy dovede napodo
bovati Lásku boží tak dobře, že by se řeklo,
že to jest ona. Nuže, abychom se :nedalj;
ok'larnati, a aby „senáležitá péče o statky čas
né mepnoměnila v lakomství, mimo to, co
jsem řekl v předcházející kapitole, je nám
potřebí, abychom se často cvičili v chudobě
Skll'ÚĚĚEČ.a opravdové, a to uprostřed Všeho
bohatství

a majetku, jejž nám srnad Bůh dra—

povel
Vzdávej se tedy vždycky nejaké části své
ho statku,dávajíc to sochotným srdcem chu
dým, nebot“ když dáváme z toho, co máme,
jsme o to chudší, a čím více budeš dávati,
tím budeš chudší. Jest arci pravda, že Bůh

ti to Vrátí, a to netoliko Ina onom světě, [ný
brž již na tomto; fnebot' nic nwepomáhá tolik
k časnému pnospěchu jako hójmá almužna.

Ale dokud Bůh ti to nenavrátí, budeš Zatím

o to, 005 danova,l chudší. O svaté a bohaté
chudnutí, které člověku způsobuje almuž'na!
Miluj chudé a chudobu, neboť ta Láska tě
učiní 'OpI'uanu chudou, protože, jak dí Písmo
sv., my lidé býváme tací, jaké jsou věci.,
„které milujeme Láska vyrovnává rozdíly mi
lujících. „Kdo jest ne,mocefn abych já (s ním)
209

nebyl nemocen?“ dí sv. Pavel. (2. Kor. 11,
29.) Stejně mohl říci: Kdo jest chudý, nabych
já s ním nebyl chudý? Neboť láska činila jej
takým, jakými byli ti, které miloval. J—lest
iže
tedy miluješ chudé, budeš Opravdu účastna
jejich chudoby a chudá jako oni.
Nuže, miluješ-li chudé, choď často mezi ně
a vídej je ráda u .u-sebe;hovoř s nimi ráda a
och__otne j_i__r_n__
_dovolu1,

aby

se

k tobě

smélíi

príblízovati v kostelích na ulicích i jinde. Bý—
vej s nimi- chuda ústy, hovoříc .s nimi j.uako_

jim novná, ale bývej bohata rukama, vudílejíc
jim _zesvých statku jakožto hojněji jimi Opa
třená.
Chceš činiti ještě více, Filotheo? Nepře
stávej na tom-, že budeš chuda jako chu-dí,
ale buď chudší než ___chudí.
Kterak? Služueblník

jest menší než jeho pán. Buď tedy služebníci
rchudých, choď jim pIOSIÍUh'OViati,
když leží ne

jmocni, sa to svýma rukama; vař jim na sve
Jiútraty, starej .se svýma rukama o jejich pná—
?tdloaaoděv. () Filotheo, takto sloužiti je shav
;nější než kralovati! Nemohu se vynadivúti,
jak horlivě toto, co ti zde radím, provozoval
vo_vr
Ěsv.Ludvík, knál francouzský, který
v každé

kteří kdy byli pod sluncem. Ú stolu chu—
dých, které živil, velmi často posluhoval ru—
*k-ama,a skoro každý den bnával tři z nich
k vlastnímu stolu, a často vyjídával s !nevý
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slovnou Láskou polévku, kterou nechali Když
navštěvoval nemocnice (a činíval to velmlí
často), posluhoval obyčejně těm,kteří měli
nejodpornější nemocí, jako rakovinu, malo—
mocenství a jiné těm podobné, a všecky ty
služby jim prokazoval kleče la prostovhasý,
uctívaje v jejich osobě Spasitele světa a __po
čínaje si vůči-.nim s takovou láskou a něž—
Lností s jakou by si milující matka počínala
vůči svému dítěti. Sv. Alžběta, královská dfce—

ra uherská, se obyčejně mísívala mezi chudé,
a pro své potěšení se někdy oblékala upro—

střed svých dvorních dam jako žebračka
říkajíc: „Takto bych .se oblékala, kdybych—
byl-a chudá.“ O zajisté, milá Filotheo, o-neln

král a tato královská dcera v pravdě byli
chudí prostřed svého bohatství, a byli bo—í
hatí ve své chudobě!
Blahoslavení jsou, kdož jsou takto chu-dí,
neboť jim náleží království nebeské: „L.ačněl
jsem, ,a dali jste mi jisti; nlah jsem byl, a
přiod-ělijste mne; vládnete královstvím vámi
připraveným od ustanovení světa“ (Mat. 25,
34—35), řekne král chudých .a králů v den
svého velikého soudu.
Není na světě člověka, aby mu někdy něco
nechybělo, čeho by mu bylo právě potřebí.
Stane se, že nám přijde host, kterého by
chom chtěli i měli dobře pohostiti, .a právě
ten den nám to není možné nebo ne tak,
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jak bychom si přáli. Potřebovali

byc'hlom';

někdy svých. slavnostních šatů, abychom se
kdesi

mohli. objevi-tú, ale pnávě tam

jilc'h

s sebou nemáme. Na cestách nebo na nejna
kém výlet-ě octneme se v hostinci, kde mají
pouze vyčichlé pivo, špatnou kávu, tvrdý.
chléb-, nic více; budeme musiti nocovati v
nějaké chatrči, kde není ani zvláštního po
koje, iani lože, ani stolu, ani umyvadla, ani
posluhy. A konečně-, kdyby. byl. někdo sebe
bohsatší, velmi snadno a často se mu přih;ánzí,
že něco potřebuje. Nuže, co se týče té věci,
která nám práve chybí, jsme v takovém pří
padě skutečně chudí. Těš se, Filotheo, z ta
kových příhod, přijímej je ochotně za vesele
je snášejí.
Postihnou-li tě nehody, které ti způsobí na
majetku škodu, velikou nebo malou, jako na
př. oheň, knoup-y, povodeň, neúrodja, kreáde
že, pře — tenknáte je vhodná doba cvičiti se
V chudobě, když mírně a klidně budeš při
jímaati umenšení svého majetku a statečně .a
trpělivě se Vpravíš do své škody. Esau při
stoupil k svému otci s rukama c'hlupatýmua.,
a také Jakub se k němu přiblížil, maje ruce
všecky. pekryté chlupy; ale protože chlrupyl,
které byly na rukou Jakubových, nerostly, na
jeho kůži, nýbrž náležely kožkám kozelčím,
jež mu miatka navléklua na ruce, bylo snadno
zbaviti ho jich bez bolesti a bez ublížení;
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Esau naopak měl ruce odpřirozenosti všecky
huňiaté, .a proto, kdo by mu byl chtěl srst tu
vytrhati, byl by. mu způsobil velikou bolest,
.a Esau jistě by byl křičel a bránil se vellice
úsilovně. Tak se děje nám: Když náš majetek
jest jiak-opřirostlý k našemu srdci, o jaký to
nářek, jaký zármutek, jaká netrpělivost,když
nepohoda nebo zlo-dějinebo sudiči nám něco
utrhnou! Ale rnení-li náš majetek přirostlý.
k srdci našemu, nýbrž jen srostlý s tou péčí,
kterou oň máme míti podle vůle boží, a ně
kdo nám nějakou část utrhne, tenkráte zne
ztnácíme prot-o rozumu ani pokoje. Oděv zví
řecí .a oděv lidský liší se tím, že zvířecí je
přirostlý na těle, lidský pak na tělo toliko
navlečen, takže lidé svůj oděv po libosti svlé
kají a oblékají. Nám má _býti statek oděvem

lidskýma ne zvířecím.

XVI. Kterak možno býti bohatým du
chem, ač je člověk skutečně chudý.
Ale jsi-li, milá Fílotheo, skutečně chuda,
nach,buď chuda také duchem, činíc z nutnosti
ctnost, .a užívej tohot-o drahého kamene chu
doby;—podlepravé jeho ceny. Lesk jeho neni;
zjevný světu, „ale lnicméně on přece je knás—

ný .a vzácný.
Buď trpěliva v chudobě, neboť jsi vdo-bré
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vivi

společnosti: náš Spasitel, nejsvěte151Panna,
svatí apoštolové a tolik svatých a světic bo
žích byli chudí .a ačkoli mohli býti bohatí,
pohr—dlitím. Co vynikajících světských lidí
odešlo, ač se jim činilo mnoho překážek, do
klášterů .a nemocnic, vyhledávajíce tam s
převelikou snažností svaté chu-doby! Zaku
silí- mnoho, než ji nalezl-i, čehož svědkové
jsou sv. Alexius, sv. Pavel poustevník, sv.
Paulín, sv. Angela a mnoho jiných; a hle,
Filotheo, tys jí nemusela obtížně vyhle-dláívasti,
nýbrž ona sama laskavé přišla k tobě.
Obejmi ji tedy jako drahou přítelkyni Ježíše
Krista, který se narodil, žil a umíral ve spo
lečnosti chudoby, jež byla jeho p=ésto=ulnkou

po celý život jeho.
Tvá chu-doba má dvě veliké výsady, skrze
které ti dává příležitost k velikým .a hojným
zásluhám. První výsada záleží v tom, že není
tvým

údělem

z vlastní

t_vé volby,

nyburz_

zpouhe vůle boží, nebraton tě učinil chudou,
aniž při tom tvá vlastní Vůle b_yla nějak ú
častna. Nuže cokoliv_pr1j1mamejenom zvůle

boží, jest mu vzdycky velice příjemné, ovšem
kdyz to prijlmame ochotna a z lásky kjeho
svaté vůli.Kde jest méně naší Vůle,jest více

me boží; prosté .a bezvyhradnepnpmam

'vule boží činí každé naše utrpení,_tedy i
chudobu na výslost cistým a dokonalým.
Druhá výsada této chudoby záleží v tom,
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že to jest chudoba Opravdu chudá. Chudoba.,
ktenou lidé chválí, které si váží, s kterou se
mazlí, které pomáhají, má ráz bohatství, neb
aspoň není úplně chudá; ale chudoba, kterou
lidé pohrdjají, kterou člověku vytýkají, která
jest quuštěňa, ta jest |0pravdu chu-dá. Nuže,

taková obyčejně byva 'chudIObalidí svět
ských, nebot' nejsou chudými ze své volby,
nýbrž z nutnosti, a proto nebývají v ob
zvláštní vážnosti. A právě to, že nebývají u
lidí v obzvláštní vážnosti-, činí jejich chudo
bu chudější nežli jest chudoba osob řehol
ních, 'TačkÁOIiv
tabo' zase jest mnohem výbor
n-ěj'šíďproslib, 'z něhož vychlází, a pro úmysl,

z něhož osoby řeholní si ji zvolily.
Nenďaříkejsi tedy nikdy, milá Filotheo, pro
_svou chudobu; neboť člověk si naříka jen
pro to,co jej mrzí; ale mrzí-lí tě chudoba, již
nejsi chuda duchem, nýbrž bohatta svým přá
ním.
lNetrap se, když ti lidé nepomáhají, jak
by bylo potřebí, neboť v tom záleží výbor
nost chudoby.
Ohtítí býti chudým .a nemíti z toho žád
ných nepříjemností, to jest přílišná ctižádo
stivost; neboť to je totéž jako chtíti- užívati
cti chudoby a zároveň příjemností a výhod
bohatství.
'
'
Nestyď se za to, že jsi chudá a že se mén-'
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dají, pokorně, odmítnutí pak přijímej mírně
Vzpomínej často na cestu Matky boží do
Egypta, když tam utíkala se svým božským
synláčkem, „aco nouze, pohrdání a bídy bylo
jí snášeti. Budeš-lí ŽÍV'a,jak ti radím, budeš
ve „své chudobě velmi bohatá.

XVII. O přátelství, a to neiprvé o špat
ném a lehkomyslném.
Laska má první místo mezi city naší duše;
onat' jest jako královnou všelikých hnutí
srdoe lidského; ona všecka ostatní hnutí u
vádí pod svou správu, .a ěín_í__ná_s_
podobne

tomu, co miluje, Pilně se tedy, Fílot,heo va
ruj, Šabys neměla žádné lásky špatné, neboť

tenkráte bys ihned sama byla všecka špatná.
Nuže, přátelství je ze všech druhů lásky
že býti bez vzájemného sdělování, malepřá
telství se úplně zakládá právě na sdělování.,
.a proto není lze míti přátelství s “někým, .aby
člověk nebyl účast-en jeho vlastností.
Není každá láska přátelstvím, neboť člo
ve_k_může mílovatí- aniž je zase milován, a
tenknát-eje to láska, ale není to přátelství,
pnotože pratelstv1 jest láska vzájemná, není--li
pak vzájemná, není přátelstvím.
vvvvvA není dosti,
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aby osoby, které se navzájem milují, věděly
o své vzájemné náklonností Neboť jestliže
o :ní nevědí, budou míti Lásku, ale nebude
mezi nimi přátelství. Konečně je třeba, aby
bylo mezi nimi- jlakési vzájemné

sdělováníg,

které bude základem jejich přátelství.
Podle rozličnosti tohoto sdělování jsou pak
také rozličná přátel-ství; a ve sdělování je
rozličnost podle rozličlnosti toho-, co si lidé
navzájem

sdělují.

Slděllují-li se přátelé

xna—

vzájem o dobré věci, ale které_jen zdánlivě
jsou dobré, vpravdě pak jsou klamné vamlar
né, tenkrát také přátelství je klamné a maar
né; jestliže se sdělují o věci skutečně dobré,
je _přátelství skutečně dobré, .a čím takové
věci budou výbornější, tím výbornější bude
přátelství. Neboť jako med bývá nejlvýbor
n-ěj;,šíkdyž bývá sbírán na květech neju
šlechtllejších květin, tak láska, založená na
nejušlechtíluejším

sděl-áov.!ní bude

:nejvýbor—

nější. A jako v krajině herakl-ejské v Pontu
jest med, který jest jedovatý .a zbavuje roz
umu lidi, kteří ho požívají, protože bývá
sbírá-n na om-ěji, jímž kraj ten oplývá, tak
přátelství, založené na sdělování nepravých.
*.aneřestných

dobrých

věcí, je všecko

nie—

pravé .a špatné.
' Vzájemné sdělování o rozkoše tělesné je
vzájemná příchylnos't .a vzájemné lákadlo po
v.ahy tak hrubé a nízké, že mezi lidmi může
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býti nazýváno přátelstvím tak málo, jako
mezi zvířaty. A kdyby v manželství nebylo
nic jiného, nebylo by mezi manžely ani žád
ného přátelství; ale pretože se manželé. sdílejí
o život, o domácnost, o práci, o majetek, o
náklonnost .a nerozlučnou Věrnost, proto přá
telství manželské jest pravým a svatým přá
telstvím.
Přátelství založené na vzájemném sdělo
vání o radosti smyslové je také příliš ob
hroublé a tak málo ušlechtilé, že nezasluhuje
názvu přátelství, jako ho nezasluhnje ani ta
kové přátelství, které se zakládá na jakýchsi.
přednostech marných a bláhových, pro-tože
takové přednosti také závisí na smyslech.
Nazývám radostmi neb rozkoše-mi smyslo
vými ty, které přímo :a především se nabí
zejí zevnuěj—šímsmyslům

našim, „jako na př.

když se Vidí něco knásného, když se slyší la
hodný hlas, .a všecky jiné podobné libosti.
Přednostmi bláhovými a marnými nazývám
jakési dovednosti- .a vlastnosti marné, kte
rých s-ob-éslabí duchové vysoko viáží a ve
lice ie chválí. Poslouchej nněkdy, když ho
voří dívky, ženy .a mladí lidé; uslyšíš, že se:
nenozpiakují říkati: Tem a ten je výtečný,
znamenitý človek. Umí totiž výborně t-ančdti,
umí žertovíati, eumí pěkné zpívati, zná se ve
všelikých hrách, obléká se elegantně a po
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dobně. A Šaškové pokládají za nejvýbonneí
šího ea nejznamenitějšího ze sebe toho, kdo
dovede prováděti nejvetší bláznovství. Nuže,
protože všecky tyto věci se týkají především
smyslů ta v ně působí, přátelství, které znich
pochází, sluje smyslové, marné a bláhové, a
zasluhuje spíše názvu bláznovství než __p'řá
telství. TiůkOVá bývají obyčejně přátelství!
mladých

lidí, kteří přikLádl—ajívelikou

cenu:

knirům, vlasům, něžným pohledům, šatlům,
dobré vyří-dilce a jiným věcem podobným:
přátelství to hodná věku takových milujících,
kteří nemají ještě ani řádné ctnosti ani řád
ného úsudku, pročež také taková přátelství
bývají pomíjeií-cí .a nozp-lývají se jako snih

na slunci.

XVIII. O milkování.
Když .se taková bláhová přátelství pěstují
mezi osobami různého pohlaví a nemyslí se
při tom na manželství, lze _je nazývati mil
kováním; jsout' jakýmsi zvrhlým druhem ne
bo spíše přeludem přátelství, a proto nemo
hou slouti .ani přátelstvím ani láskou, jsouce
plna marnosti a nedokonalosti—.Takové mil
kování jímává .a poutává navzájem srdce
mužů .a žen mamými a bláhovými náklon
nostmi, které se zakládají na on-ě-chpošeti
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lých zálibách :a marných vlastnostech .a li
bostech, o nichž jsem právě (v předcházející
kapitole) mluvil. A ačkoliv takové hllvorupé
Lásky se končívají obyčejně v jámě rozkoší

hrubě smyslných a nepočestných, nicmene
ti, kteří se takovému přátelství oddávají, ne
myslívají hned na smyslné rozkoše toho dru

hu, sice by to již nebylo milkováa._ní_,
nýbrž

zřejmá necudnost. Leckdy mine třeba několik
let, aniž dojde mezi těmi, kteří jsou za
chváceni tímto bláztnovstvím, k něčemu, co
by bylo zřejmě proti tělesné zachovalosti a
cudnosti, ana zatím jejich srdce .se rozplývají
v ustavičných touhách, žádostech, vzdiešich,
pozornostech, myšlenkách a jiných marno
stech .a pošetilostech, a to z rozmanitých
příčin.
*Nuěkteřínemají při tom _jiného účelu než

hov'ěti náklonnosti svého srdce, které je více
než jiné lidi táhne k druhému pohlaví a žádá
Si dávati a přijímati lásku. Takoví lide, kdyz
si volí předmět své lásky, neptají se .na radu
ničeho leč své choutky a svého chvilkového
nápadu, takže jakmile“ se setkají s příjemnou
jim osobou, :nezkorumajíce jejího nitra anti
jejího chování, hned se počnou oddávati pro—
jevům, vlkastním tomu, co jsem nazval milk—o—

váním, a zapletou se do takových oside,l že
jim potom bude velmi těžko se z nich vy
prostiti. Jiní se k tomu dávají lákati ješijt
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ností, domnívajíce se, že je to nemalá. sláva,
když člověk může jímati a poutati jiné srdce
Láskou. Takoví, protože si volí předmět své
Lásky pro slávu, klzado'usvá osidla a rozestí
nají své sít-ě na místech vyvýšených, nápad—

ných, vzácných a slovutných. Jiné vede 'i
jejich přirozená náchylnost k lásce i ješitnost
zároveň; nebot ačkoliv jejich srdce tíhne k
Lásce, nechtějí získávati lásku leč když záro
veň při tom okou-šejí jakési slávy. Všecka
taková milostná přátelství jsou špatná, poše
tilláa marná. Jsou špatná, protože se posléze
končí tělesnými hříchy, a protože berou lá
sku, a tudíž také srdce, Bohu, a někdy, také
manželovi nebo manželce, jimž Láska ta a
srdce mají náležeti. Jsou pošetillá, protože
nemají ani řládného základu ani rozumné pří
činy. Jsou marná, protože z nich nepochází
ani užitek nijaký, ani čest, ani spokojenost.
Naopak, ztnácí se jimi mnoho užitečného
času, čest trpí ško-du a příjemnost z nich
nepochází žádná, leč by bylo příjemností a
plnotešením to, že takoví lidé stále něco chtí
a doufají, nevědouce, Co chtí a čeho očeká
vají. Neboť tyto slabošské duše stále se do

mnívají, že v projevech vzájemné lásky vždy
ještě něco chybí, ale nedovedly by. říci, co
chybí, a jejich touha, místo aby se končila,
trápí jejich srdce ustavičnou nedůvěrou, žár
livosti a neklidem.
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SV. Řehoř Nazianzský, mluvě o lehkováž
ných ženách, pronesl :a napsal o této věci
nekolik výtečných myšlenek. Podávám zde
z nich několik slov, která se obracejí arci
k ženám, ale jsou užitečrna také mužům. Pra

ví takto

„Svou přirozenou krásu máš pro

svého manžela; chceš-li, aby .se líbila mlno
ha mužům, jako sít' políčená na hejno ptáků,
co .se příhod-í? Bude se ti líbiti ten, kdo si
bude libovati V tvé kráse; za pohled vrátíš
mu pohled, .a hned za pohledy budou násle
dovati úsměvy .a milostná slůvka, pnornášená
nejprve kradmo. Ale brzy přestane vzájemná
»ostýchuavost,a počnete si dovolovati nenále—
žité důvěrnosti. Střez se, můj hovonný ja
zyku, povídati, jakými výstřednostmi se to
skončí. Ale přeoe ješt-ě tut—opravdu

povím:

nic ze všeho toho, co mladí muži a mladé
ženy vespolek mluví neb činí ke vzájemné
bláhové libosti, není prázdno velikých ne
bezpečenstvi. Všecky důkazy a projevy smy
slné lásky spolu souvisejí .a jdou za sebou prá
vě tak, jako železo přitahované magnetem
zase potom přitahuje řadu jiných železných

věcí “

O, jak dobře to řekl tento veliký biskup!
Co z-amýšlíš činiti? DáV-ati se mílovati? Ale
kdokoli se do»brovolrně dává mil-ov.,ati mutně
zase miluje. Kdo chytá, bude V této hře chy

cen. Bylina, která sluje aproxis,
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má prý

tu vlastnost,že jakmile se k ní přiblíží oheň,
ne na dotek, nýbrž jen na dohled, hned .se
vzejme a hoří plamenem. Takové je také
lidské srdce, jakmile spatří duši zapálenou

Láskou k sobě, ihned .se nozhoří láskou kní.
„Chci té Lásky. užíti jen trochu,“ řekne mii
snad někdo, „ne příliš mnoho“. Ale ach-,
mýlíš se; oheň Lásky jest účinnější a pronika—
vější než .se ti zdá; ty se domníváš, že při—
jmeš do svého srdce jiskřičku, ale užasneš,
až uvidíš, že za chvíli celé tvé „srdce je za
chváceno požárem, že všecky tvé pevné ú
mysly jsou obráceny. V pIOpel a tvé dobré
jméno v dým. Duch“sv. volá ústy moudrého
muže: „Kdo _polituje zakliínače od hada
uzštknutého?“ (Sir. 12, 13.) A Íiá volám po
něm: Bláhoví Slepci! Domníváte se, že zkro—
títe Lásku nějakými kouzly tak, abyste ji
mohli poroučeti dle libosti? Chcete si s ní
pohráviati, .ale ona vás uštkne otravujtícízm
uštknutím, a víte, co lidé řeknou? Budou se
vám vysmívati, že jste chtěli. čarovati a kro—
tití Lásku, a Spoléhajíce pošetile na své rumě—
ní, vložili jste si za ňadra nebezpečnou zmiji,

která vám otrávila a zkazila duší i čest.
Můj Bože, jaká je to za.slepenost, pouštěti
.se do hry tolik l-ehkomyslné a nejisté, při
níž se dává do sázky naše duše! C)Filotheo,
Bůh .si žádá člověka toliko pro jeho duši, a
duše si žádá jenompro její svobodnou vůli,
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a vůle si zádá jen pro lásku. Ach, ještě mmo

ho nám chybí, nabycth

měli tolik lásky,

kolik jest nám potřebí. Chci říci, že nám ji
chybí ještě nekonečně mnoho, .abychom jí
měli dosti k milování Boha. A zatím jsme
takoví ubožáci, že ji poomarňujeme á roz
plýtváváme na Věci pošetile, mamé “a bez
cenrné, jako bychom ji měli nazbyt! Ach, ten

to náš všemohoucí Bůh, jenž si vyhradil je

nom naši Lásku, ktenou naše d—úšěmú má Vě

novati z vděčnosti za stvoreni, zachovávání
ali—vykoupení, bude vymiáháti přísný počet
z toho, co mu z této Lásky ubíráme stále tak

bláhově. Jestliže bude člověk musiti vydávali
počet z každého slova marného, co jest říci o
těchto milostných přiát'BIStVíChtak'l-ehkomy

slných, marných & škodlivých?
Ořechový strom velmi škodí vinicím a po
lím, protože jsa mohutný, táhne do sebe
mnoho vláhy, pročež plak ostatní rostliny
nemají dosti výživy; mimo to má. tolik listí,
že dělá. veliký stín, a konečně vábí k „sobě.
pocestné, kteří kluátíce ořechy, po-šljapávajií:
&kazívšecko Vůkol něho. Milostné přátelství,
o nichž byla řeč, způsobují druši stejrnou ško—
du, nebot ji zaujímají & vše-cke její hfnutí vy

čerpávejí tolik, že potom není dostatečná,
aby konala něco dobrého; listí jejich, to je
schůzky, zábavy a jiné styky. bývají tak ča
sté, že se tím maří všechen vohný čas; ona
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konečně přitahují za sebou tolik pokušení„
noztržitosti, podezření a jiných následků, že
srdce tím bývá všecko jako zdeptáno a zka—
ženo. Zkrátka, takové milkování nebo zná—
mosti, při-nichž není účelem manželství, vy
puzují ze srdce netoliko nebeskou lásku, ný
brž také bázeň boží, zbavují duši mravní“
síly .a zamlžují lesk dobrého jména; snad je
někdo pokládá za jakousi zábavu, ale v pra
vdě jsou zkázou .a morem srdcí lidských.

XIX. O pravém přátelství.
O Filotheo, miluj každého člověka upřím
nou křesťanskou Láskou, ale přátelství neměj
než s těmi, kteří se s tebou mohou sdíleti o
to, co je ctnostné;

.a čím výborn—ější bud-ou

ctnosti, kterými vaše styky budou pnováze
ny, tím dokonalejší bude tvé přátelství.
Jsou-li podkladem takových styků užitečné
vědomosti, tvé přátelství bude velmi chva—
litebné;

.a bude vchvaliteblnuějfší,budou-li pod

kladem vašich styků ctnosti, jako IOpatmost,
moudrost, statečnost, spravedlnost. Jestliže
Všlakpodkladem vašich vespolných a vzájem
ných styků je křesťanská láska, zbožnost a
křesťanská dokonalost, ó, tenkráte bude tvé
přátelství Opravdu vzá—cnél"Bude výborné,
protože pochází od Boha; výbor-né, protože
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míří k Bohu; výborné, protože poutem jeho
je Bůh; výborné, protože- bude trvati věčné
v Bohu. () jak dobrá to věc, milov:a1i na
světě, jako se miluje v nebi-, učiti se již zde
na zemi vzájemné lásce, kterou se jednou
budeme vespolek milovnti na věky! Nemlu
vím zde o pouhé křesťanskélásce, neboť tu
máme míti ke všem lidem; nýbrž mluvím
o duchovním přátelství, které spojuje dvě.
nebo tři nebo více duší ve zbožnosti, v dn
chovních náklonnostech, na činí je vespolek
jedním srdcem, _jednou duší. Takové šťastné
duše právem mohou zpívati slova žalmu:
„Hle, jak dobré (jest to), a jak utěšené,
když přebývají bratří v jednotě.“ (Žalm 132,
l.) Znají-sté, neboť líbemý baalrsám zbožzností
se line ze srdce do srdce u-staviéným vs-délo
málním, takže se může- .říci, že Bůh vylil na

takové přátelství své požehnání a dal mu ží
vot na Viěkyvěků.

Po mém soudu každé jiné přátelství je
proti takovému- pouhým stínem přátelství,
a jeho pouta jsou jako řetězy hliněné nebo
skleněné proti tomuto .mocnému po-utu svaté
zbožnosti,

které. jest

Uk'OVláln'O
-.ze zlata.

Neuz-avínej žádných jiných přátelství, Fi
Lotheo, pokud ovšem to. závisí na tvém svo
bodném nozhodnutí; neboť není proto třeba
vzdávati se přátel-ství nebo pohndati- _přá
telstvím, k jehož pěstování té zavazují při
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rozené svazky nebo předcházející závazky
týkající .se tvých příbuzných, dobrodinců,
spojenců, sousedů a jiných osob; mluvím
jen o přátelství, které si sama můžeš zvoliti.
Leckdo snad ti řekne, že nesluší míti
zvláštních přátelství a příchylností, že se tím
srdce přiliš zaměstnává, mysl se rozptyluje-,
a vznikají žárlivosti. Ale takoví rádcové se
mýlí. Oni četli v knihách některých sva—
tých a zbožných spisovatelů, že obzvláštní
přátelství .a. p-říchylnosti k jednotlivým oso
bám velice škodívají osobám řeholním za
obracejí to na všechny ostatní lidi-. Ale je
třeba dobře rozlišovati. V klášteře dobře
spořádaném společný úmysl všech řeholníků
se nese ku pnavé zbožnosti, pročež tam není
potřeb-í takového- ob-zvlá-štního sdělování o

duchovní dobré věci, neboť mohlo by se státi,
že kdyby někteří v obzvláštních stycích hle
dali toho, co jim má býti společné, od zvlášt
ních styků a přátelství by přešli ke stran
nirctví, to pak by rušilo klášterní jednot-u &
svornost. Jinak jest ve světě-; sVěstským li—

dem, kteří se o-ddávají pravé ctnosti, jest po
třeb-í, aby se vespolek spojoVáli svatým aa
posvěceným přátelstvím, protože takovým
přátelským obcováním si budou pomáhati- a
se povzbuzovati a společně se odxdiávati-to
mu, coje dobré. A jako ti, kdo se ubírají
po rovině, nemusí si _po—dávati
rukou, ale kdo
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jdou po Cestách obtížných .a kl'uzkých, se
drží jeden druhého, aby kráčeli bezpečně, tak
ti, kdo jsou v nějaké řeholi, nepotřebují ob—
zvláštních přátelství, ale ti, kteří jsou ve svě
tě, jich potřebují, aby se zabezpečovali a
pomáhali si vespolek, na tolika cestách a mi
stech zlých :a nebeZpevčlných, po kterých a
kudy jim jest knáčeti; Ve světě nesdrlužují
se všichni lidé za jedním stejným cílem, ani
všichni stejně nesmýšlejťí; pnoto dlužno lu
chýliti se stranou .a uzavříti přátel-ství podle
svých záměrů, :a takové obzvláštní přátelství
jest |0pr.av—du
jakýmsi stranmictvím, ale stran
nictvím svatým, které nezpůsobuje mezi líd—
mi noztržek, leč tu roztržku, která je mezi
dobrým ;a zlým, mezi ovcemi a kozly, mezi
včelami a .sršni — roz-dělení nutné.
A jistě, nikdo nemůže pep-írati, že náš Spa
sitel miloval jakýmsi něžnějším a obzvliášt—

nějším přátelstvím svatého Jana apoštola;
Lazara, Mlartu .a Magdalenu, rneboť Písmo
sv. o tom vydává svědectví. Víme také, že
sv. Petr obzvláště miloval svatého Marka a
sv. Petnonilu, jako zase sv. Pavel miloval.
svého Tomitheje a sv. Teklu. Sv. Řehoř Na
zianský se honosí mnohokráte svým přátel:
stVím.s velikým svaatým Basilem, přátelstvím,
kterému bylo málo rovných a které nám líčí
takt-o: „Zdálo se, jakoby v nás obou nebyl-a'
než jedna duše, spravující dvě těla. A jestliže
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nesmíme věřiti těm, kteří praví, že všecky.
věci jsou ve všech věcech, jistě: přece sluší
Věřiti, že v každém z nás byli jsme oba a je
den byl v druhém; jediná žádost byla v nás
obou, ta totiž, pěstovati v sobě ctností a při
způsobovati záměry našeho pozemského ži
vota nadějím života příštího, tak abychom
prvé nežli zemřeme, takovýmto způsobem
již vycházeli z tohot-o světa.“ Sv. Augustín
svědčí, že sv. Ambnož miloval sv. Moniku,
jeho matku, pro vzácné ctnosti, které při ní
pozoroval, a ona zase milovala a ctila jej
jako anděla božího.
Ale šířím se zbytečně o věcech úplně zřej
mých. Sv. Jeronym, sv. Augustin, sv. Řehoř,
sv. Bernard a všichni největší služebníci
boží měli velmi důvěrniá přátelství, aniž to
škodilo jejich dokonalosti. ' Sv. Pavel, vytý
kaje pohanům jejich zkaženost, viní je, že
jsou lidé bez citu, to jest, že neznají přá
telství. A sv. Tomáš, jako všicřkni- dobří
filosofové, učí, že přátelství je ctnost. A.
pravě to, mluví o přátelství obzvláštním,
pnotože, jak praví, dokonalé přátelství ne
může se vztahovati na mnoho osob. Dokona
lost tedy nezáleží v tom, aby člověk neměl
žádného přátelství, nýbrž v tom, aby měl
ienom přátelství dobré, ctnostné a svaté.
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XX.Jak se liší přátelství dobré a marně.
A nyní, Fílothreo, poslyš důležité naučení.
Med z okolí města Herakleje, který jest
velmi jedovatý,

.se velice podobá. jinému,:

který jest velmi zdravý; proto bývá veliké
nebezpečenství, že člověk požije jednoho mí
sto druhého, neb obou smíšených., neboť
dobrota medu zdravého n—ezršušuje
škodlivost

medu jedovatého. Obrat to na přátelství.
Je třeba býti velmi- »0patmým, aby se člo
věk v přátelství nezmýlíl, zvláště když jde
o přátelství mezi osobami- různého pohlaví,
ať je při tom úmysl jakýkoli; neboť ďábel

velmi často zavádí na nepravou cestu lidí,
kteří milují. Počne se láskou ctnostnou, ale
není-li člověk velmi rozumný a moudrý, při
mísí se k ní láska světská, potom láska smy
slová, konečně láska tělesná. Ano- i při [lásoe
pouze duchovní jest nebezpečenství, není-li
člověk velí-ce |0pzatrný, ačkoli při ní méně.

snadno se zabloudí na nepravou cestu, pro
tože v čistotě a jasnosti této Lásky se spíše
nozpozná nečistota, kterou ďábel chce do
ní přimíchávati. Proto také, když se o “to
pokouší, počíná si s velí-kou obezřetností
a snaží se Vpraviti do takové Lásky živly nee

čisté tak, aby se to téměř nepozorovato.
Přátelství světské rozeznáš od svatého a
ctnostnélto jako med heraklejský .se rozezná—
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vá od jiných me-dů. Med heraklejský je na
jazyku sladší než med obyčejný, a to pro
oměj, který V sobě obsahuje a který roz
množuje jeho sladkost. Přátelství světské (a
myslím tu—na přátelství milostné) vyzname
nává se spoustou sladkých slov a zanícených
lichotek, plýtvá vychvalová'ním krásy, roz
tomilosti ia smyslových vlastností druhé oso
by; lale přátelství svaté a ctnostné má mlu
vu prostou ia upřímnou, ..aneumí chváliti leč
ctnost aa milost boží, jediný to základ, na
kterém jest ono zbudováno. Po medu herak
lejaském se točí hlava, a nepravé přátelství
způsobuje matení ducha, takže čistota .a
zbožnost takových osob se víklá, a z jaké
hosi omámení duševního pocházejí strojené,
u'nylé .a žádostivé pohledy, smyslné lichotky.
ia něžnosti, nemístné vzdechy, mírné jakési
žalob-y a :stesky jedné osob-y, že druhá jí ne
má ráda, vábivé pozornosti a zdvořilosti,
touha po políbcíích a jiných nenáLežítých'
důvěrnostech a projevech přízně, které jsou
jistou a neomylnou předzvěstí, že po-čestnost
co nejdříve zahyne. Ale přátelství prosté má
prostě a počestné oči, má laskav-ost otevře
nou ia čistou, nemá jiných vzdechů než po
nebeské vlasti, nezná stesků, leč proto, že
Bůh není milován, samé to nemylné znám
ky počeštnosti. Med heraklejský zakaluje
zrak, ,a přátelství světské zakaluje jasný ú
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sudek, takž-e lidé, přátelstvím tak-ovým chu
navi, myslí, že činí dobře, kdežto vskutku
činí zle, a domnívají se, že jejich výmluvy.,
zám'inky, a slova jsou rozumnými- důvody.
Tací lidé se bojí světla a milují tmu; ale sva

té přátelství má jasný zrak a neskrývá se,
nýbrž rádo se ukazuje pře-d počestnými líd
mi. Konečně heraklejský med zanechává v
ústech velikou hořkost; tak klamné přátel
ství se na konec obrací v řeči a žádosti tě
lesné a páchnoucí nečistot-ou, nebo, když jim
bude odpíráno, v urážky, pomluvy, utrháni.
smutky, žárlivosti a hněvy, které se leckdy
končívají surovostmi a zoufalstvím; ale cud
né přátelství _je vždycky stejně pro-čestné,
zdvořilé .a laskavé, a nemění se nikdy leč
V dokonalejší a čistější duchovní spojeni.,
živý to obraz b-laženého přátelství, kterým
se jednou máme milovati v nebesích.
Sv. Řehoř Nazianzský- praví, že když pláv
křičí, rozkládaje dokola svůj ocas a pyšně se,
přivabuje tím k sobě plávice, které slyší jeho
křik. Když uvidíš muže, který ukazuje svůj
vtip, svůj rozhled, svou vzdělanost, svou
eleganci jako páv, sype ze sebe žerty a
zdvořilosti .a šeptá lichotky .a svůdné otázky
do uší ženy nebo dívky, aniž při tom myslí
na řádné manželství, ó, jistě všecko to 'ne
míří k jinému, než aby ji svedl k nějaké ne
počestnosti, a počestná žena si zacpe uši,
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aby neslyšela křiku p.ávova a hlas-u kouzel
níkova, jenž ji chce obratně okouzlí-ti a sobě
získati. Ale jestliže ho poslouchá, zlá to
předzvěst budoucí ztráty jejího čistého srdce!
MLadí lidé, kteří si dovolují něžnosti, způ
soby, posunky nebo slov-a taková, že by.-ne
chtěli, aby je při tom zastihli jejich rodiče,
jejich manželově nebo manželky neb jejich
zpovědník, dostatečně tím dosvědčují, že
jednají o jiných věcech než o své cti a svě
domí. Nejsvětější Panna se leká, spatřujíc
anděl-a v lidské podobě, protože byla sa
motna .a on ji oslovil svrchovanou chválou,
třeba to byla chvála nebeská. O Spasiteli
světa! Čistota se bojí anděla v lidské podo
bě, proč tedy nečistota by se neměla b.áti
člověka, třeba byl v podobě andělské, když
ji zahrnuje chviálami- smyslnými a lidskými?

XXI. Naučení a prostředky proti
špatnému přátelství.
Ale jaké jsou prostředky proti této zápla
vě b-l-áhovýchlásek, milostných známostí a
— nečistoty? Jakmile něco takového uzna
menáš, obrať se rázem pryč od toho, a za
vrhujíc bez výhrady takovou marnost, běž
ke Spasitelovu kříži a vezmi jeho trnovou
korunu a oviň jí své srdce, aby. bylo trním
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tím opletveno jako vinice, o níž qu'ví Píseň
Šalomounova, a nemohly do ní „lišky ma
ličké“ nenáleží-tých citů .a myšlenek a slov,
„ježto škodu dělají na vinicích.“ (Pís. ŠaL
2, 15.) Chraň se bedlivě, abys nikdy nevchsá—

zela s tímto nepřítelem v žádné narovnání
Neříkej: Vyslechnu jej, ale neučiním nic ta
kového, co mi řekne; dopřejí mu svého slu—
chu, ale odepru mu své srdce. O Filothyeo,

buď přísná v takových příležitost-ech; srdce
a uši jsou úzce spojeny, a jako jest nemožno
zadržeti bystřinu, která se počala hrnouti po
svahu hory, stejně nesnadno je zabnániťi,
aby láska, která vklouzla do uší, nevniklaa co
nej-dříve do srdce. Alkméon praví, mylně.
ovšem, že kozy dýchají ušima a ne nozd-nami,
což Aristoteles právem _plOpírá.Na tom nám

ostatne nezáleží, ale to jest jisto, že naše
srdce dýchá ušima; a jako jazykem vydechzuje
své myšlenky, tak zase ušima myšlenky ji
ných lidí v sebe vdechuje. Chraňme tedy.
své uši pečlivě ovzduší pošetilých slov, ne
bot' jinak naše srdce hned jimi bude otrá—
veno. Neposlouchej zádných návrhů a Vy
bídnutí, ;a __topod“ žádnou záminkou;

v tom

to jediném případě neškodí býti nezdvořilým
za drsným.
Vzpomeň si, že jsi věnovala své srdce Bo—

hu, a když tedy tvá láska jest mu zasvěcena,
že by bylo jako sva'tloknádeží, ujímati mu:
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třeba jen maličko tě Lásky; posvěcuj mu jí

raději znova tisícerým-i úmysly a tisícerým
ujíšt'ováním, skryj se do svého pevného před
sevzetí jako jelen do své houštiny a vzývej
Boha; on tí přijde na pomoc, a jeho láska
v_ezme tvou lásklu do své ochrany, aby byla
živá jen jemu.
Kdybys snad __jižbyla polapena .v síti takové
b-láhové lásky, _ach, Bože, jistě bude těžko,
aby ;ses z ní vypletla. Ale postav .se v duchu
pře-d boží Velebnost na uznej v přítomnosti
BlánéěVelikost své bídy, slabosti- .a marnost-i;
potom se vší na největší honoucností svého
srdce, které budeš schIOpna,zavrhmi takovou
započatou Lásku, zru-š před Bohem každé vy
znání lásky, jež jsi “učinila za zřekni se všech
slibů lásky, jež jsi přijala; potom pevnou a co
inejnozhodnějzšívůlí se ve svém srdci ustanov

ia nezvratně umiň, že se již zanic na světě.
nechceš vraceti ke stykům a zábavám takové
Lásky..

Můžeš-li se vzdáliti od předmětu své lásky,
to bych schvaloval nade všecko; neboť jako
lidé, které uštknul had', nemohou se sna—odn
uzdnaviti v přítomnosti lidí, kteří byli jim-dy

někdy od hlada uštknutí, tak osoba, kterou
uštkla Láska, těžko se uzdraví od této náru—
živosti, doku-ď bude v blízkosti druhé osoby,
trpící týmž uštknutím. Změna místa velice
pomáhá, aby se nepokoj uklidnil a palčivost
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srdce umírnil-a, ať pochází od lásky ať od ža
losti. Sv. Ambrož vypravuje ve druhé knize
svého spisu „O pokání“ o jakémsi jinochovi,
který po dlouhé cestě se navrátil úplně vy
léčený od bláhové lásky, kterou—před tím pě
stovel. A tolik se změnil, že když jeho 'bý
v.al.á láska jej potkala na ulici :a řekla miu:

„Což mne již neznáš? Jsem ta a ta,“ on ji
odvětil: „Ale já již nejsem ten a ven.“ Ta
kovou šťastnou změnu v něm způsobila vzdá
lenost. A sv. Augustin vypravuje o sobě, že
když mu zemřel v Tegnste přítel, odešel
z toho města a odebral se do Karthaga, aby
ponekud ulevil své bolesti.
Ale co má činiti ten, kdo se nemůže'vzdá
lití? Jest nezbytně nutno, :aby přetrhl vše—
cky. zvláštní styky, všecky. tajné schůzky, za
nechaal milostných pohledů .a úsmevů & vůbec
všech projevů .a podnětů, které by mohly ži
viti tento oheň čadící .a dusivý. A kdyby ta
kový byl nucen mluviti s osobou, účastnou
neblahých těch styků, dovolil bych to jenom
jednou, a to proto, aby krátkým, rázným a
rozhodným prohlášením oznámil věčné roz
loučení, k němuž se ve svém svě-domí .a před.
Bohem nezvnatným rozhodnutím zavázal. A
volám hlasitě každému, kdokoli upadl do osi
del takové Lásky: Přetni, zpřetrhej, přelámej
svá pouta; nesmíš zvolna DOZplétati ia roz
vazovati "zadrhrnutý uzel milostného přát-el
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ství, nýbrž musíš jej roztíti jedním náz—em;

jenom tenkrat se zbavíš pouta, které tě drží.
A není to nemilosrdné, neboť nesmí se ni
kterak šetřiti Lásky, která jest tolik protivná
Lásce boží.

Ale řekneš: Když takto rozbíjí řetězy své
ho nehodného otroctví, ještě mi budou zbý
vati vzpomínky na ně a známky a stopy.
okovů budou zůstávati na mých nohou, to
jest, v mých citech. Nebude tak, Filotheo,
jestliže zavrhne-š svou neblahou vášeň s ta
kovým odponem

a s takovou- n—evůlí,jaké

zasluhuje; neboť jestliže to učiníš opravdu„
tenkrát nebude tvým srdcem zmítati žádné
jiné hnutí, než svrchovaný odpor proti- oné
nectné Lásce .a všemu, co s ní souvisí; ten
knáte budeš zbavena vší náklonnosti k za
nechamému předmětu své Lásky, a v srdci
bude ti zbývati jen Láska k Bohu. Ale jestliže
by tvá lítost byla nedokonalá, a proto by. ti
v srdci ještě zůstávaly špatné náklonnosti,
postarej se své duši o duchovní samotu, jak
jsem ti již dříve dal o té věci naučení, u
chyluj se tam co nejčaStěji budeš moci, po—

vznášej srdce své s velikou vroucností zno
fv|aa znova k Bohu, a odříkej se všech svých
náklonností a zavrhuj je ze vší sily své. Čí'tej
také častěji než jindy svaté knihy, zpovídej
se a přijímej tělo Páně častěji nežli jsi zvy
klá; a je-li možno, hov-ořpokorně a s dětin
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nou upřímnosti se svým duchovním vůdcem
nebo jinou. verno'u (a moudrou

dřuší o vše—li

kém pokušení .a našeptávání, kterého v té
vysvobodí ode vší vášně, budeš-li věrně a
vytrvale činiti tyto věci, které jsem ti. po

radil.
Ale řekneš mi snad ještě: „Nebude 'to no
vděčnost, když tak náhle přetrhnu to přátel
stv19“ Ach, Filotheo, blahoslavená taková
nevdecrnost která nás činí příjemné BOhu!

Nikoliv, nebude to nevdecnost nýbrž na
opak prokážeš veliké dobrodiní předmětu své
lásky; nebot když zpřetrháš svá pouta, tím
zpřetrháš také pouta jeho, protože to byla
vaše pouta společná, a ačkoliv on v tu chvíli
nebude si vědom svého štěstí, pozná. je brzy
potom :abude zpívati jako i ty své d'íky Bo
hu: „Q Hospodine, roztrhl jsi- vazby mé:
tobe obětovati budu obet chvály, a jméno
Hospodinovo VZýViatíbudu “ (Ž. 115,16.17.)

XXII. Několik jiných naučení strany
přátelství.
Přátelství si' žádá velikého společenství
Ímezi milujícími, jinak nemůže ani vzrnikatli,

ani trvati. Proto se často přiházívá, že se
společenstvím přátelských styků srdce Spřá
tel vzájemným vléváním :a vyléváním citů,
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náklonností .a dojmů si mimoděk osvojuje
rozmanitá jilná společenství v té „neb ojrré
příčině; to pak se -děje obzvláště telnkráteg,
když si ÍthJO, koho milujeme, velice váží

me. Neboť tenknát otvíráme své srdce tak
dokořán jeho přátelství, že s přátelstvím
také všecky jeho náklonnosti a dojmy snadno
do něho vcházejí, lat pak jsou dobré ine-bo
špaatné. Zajisté včely, které sbírají med he
raklejský, nehle-dají leč med, ale s medem
mimoděk ssají také jedovaté vllastnosti-omě

je, z jehož květů vybínají sladkou šťávu.
bedlivě spnavovati- tim, co říkával Spasitel
našich duší a co nám staré podání zacho
v.0'al. „Buďte
dobrými pe'nfězoměncil“To jest
nepríjlmejte s dobrou mincí minci špatnou,
ani s ryzím zlatem zlato smíšené; oddělujte
to., co je vzácné, od toho, co je bezcelnné
neb laciné, neboť není téměř osoby, aby
neměla tmě-jakénedokonalosti. A z jakého
důvodu bychom měli přijímati bez rozdílu
všecky chyby a nedokonalosti přítelnovy.spo
l"lus jeho přátelstvím? Zajisté jej musíme mi
lovati přes jeho nedokonalosti, ale nensmíme
ani milovati—arni přijímati tyto jeho nedoko
nualosti; rnebot' přátelství si žádá Společen
ství toho., co je dobré, .a ne toho, co je špat
né. Jako tedy ti, kteří rýžují zlatonosný pí
sek na řece Taj-u, vybírají zlatá zrcnka a je
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odnášejí, kdežto písek nechávají ležetí na
břehu, tak ti, kteří užívají společenství ně
kterého dobrého přátelství, mají oddělovati
písek nedokonalostí od společenství těch vě
cí, které jsou dobré, a nemají nedokonalo
sbem dcpouštěti vcházeti- do své duše. Sv.
Řehoř Nazianzský zajisté vypravuje, že mě
kteří lidé, kteří milovali sv. Basila a jemu.
se obdivovali, dávali se tím tak strhovati,
že ho napodobovali i v některých jeho
zevnějších nedokonalostech, ve zdlouhavém
způsobu řeči se zamyšleným obličejem, v
chůzi :a ve stříhání vousů. A my. v_i-dáme
muže, ženy, děti, přátele, kbeří velice Sli
Vlážíoe svých přátel, rodičů, manželů a mam

želek, osvojují si ve vzájemných přátelských
stycích buď ze shovívavosti buď z napodo
bivosti rozmanité drobné nectnosti. Nuže,
to rozhodně nemá býti, nebot každý člověk
má dosti svých vlastních špatných náchyl
ností, a není třeba, aby ješt-ě bral na sebe
břímě špatných náchylnosti „jiných lidí.Přá
telství pak nejen si toho nežádá, nýbrž na—
opak naám ukládá za povinnost, abychom
si“ navzájem pomáhali zbavovati se všeli
kých ne'dokonalostí. Zajisté je potřebí sná
šeti laskavě přítelovy nedokonalosti-, ale ne—

smíme ho v nich udržovati, natož pak je
sami na sebe přeoášeti.
Ale mluvím jenom o nedokonalostech,pno—
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tože, co se týká. hříchů, nesmíme je při
svém příteli ání- udržovati ání snášeti. Bylo
by zajisté malé nebo špatně přátelství, vi
děti přítele hynouti „a oepomoci mu, viděti
jej umírati od vře-du a nenosm.ělitise prosek
nouti vřed |nožem přátelského napomenutí,
aby byl zachráněn. V ovzduší hříchu nemůže
trvati pravé 'a živoucí přátelství. Povídá se
o jakémsi báječném mloku, že uhasí oheň,
když si do něho lehlne, tak hřích ničí přá
telství, v kterém se ubytuje. Jestliže to je
hřích pomíjející, ojedinělý, přátelství bratr
ským napornesnutím ihned jej zažene; :ale
jestliže hřích trvá :a usadí se, tenkráte přá

telství brzy zahyne, protože nemůže žití,
nežli na podkladě pravé ctnosti. Mnohem
méně ještě tedy by směl člověk pro přátelství
hřešití. Přítel jest nepřítelem, když nás chce
vésti ke hříchu, a zasluhuje, aby ztratil naše
přátelství, když chce, aby přítel ztratil milos-t
boží a duši. A to je z nejji-st-ějších známek

špatného přátelství, když vidíme, že přátel
ství to je pnokiazováno člověku neřestnému,
ať pak hřích, “vněmž si libuje, jest jakýkoli.
Jestliže ten, koho milujeme, je inleřlestný',
jistě naše přátelství je špatně, “neboť pno

tože nemůže hleděti k pravé ctnosti, musí
se obnaceti k nějaké ctnosti jalové a poše—
tilé .a k nějaké vlastnosti smyslné.
Společenství, které kupci činí vespolek pro
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pnospěch časný, jest jenom jakýmsi stínem
pravého přátelství, protože se v ně nevstu
puje z lásky k osobám, nýbrž z lásky k zisku.
Připomínám na konec dva božské výno
ky, které jsou jako dva pevné sloupy, zajišťu—
jící křesťanský život. Jeden čteme v knize

Sinac'hově: „Kdo se bojí Boha, spolu bude
míti přátelství dobré.“ (Siř. 6,17.) Druhy
učinil sv. Jakub-: „Přátelství s tímto světem
jest nepratelstw s Bohem.“ (Jak. 4, 4.)

XXIII. O způsobech mrtvení zevnitřního.
Spisovatelé, jednající o zahnadhiotví- a
ovocnictví, Ujišťuji, že když se na mandlí
dobře vyználou .a neporušenou vyryjie nějaké
slovo, .a potom se ta mandle ppět vloží do
své skořápky, „dobřea pevně se v ní uzavře
a tak se. vsadí do země, strom, který vzejde
z takového jádra, bude potom vy-dávati vše
ovoce znamen-ané týmž slovem. Co mne se
týče, Filotheo, nikdy jsem nedovedl schva—
lovati počínání lidí, kteří chtějíce obnoviti
& napraviti člověka, počínají věcmi vnějšími,
tvářneostí, nouchem, vlasy a věcmi podob
nými.
Mně .naOpak se zdá, že se musí počínati
vnitřkem: „Obraťte se ke mně,“ dí Bůh, „ce
lým
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srdcem

5357111“'(J'O'él'mží 12);

„digi."fňio

synu můj, srdoe sve “ (Přísl. 23, 26) Srdce
je pramenem skutků, proto jaké je srdce.,

takove budouskutky Nebeskýženich Zve
duši: „Polož mne jako pečet na srdce své,
jako pečet na rámě sve “(Pís. Šal 8, 6.) A
zajisté, kdokoli má Ježíše Krista ve svém

srdci, brzy bude jej míti take ve Všech ze
vnitřních Skútcích. Photo také, milá Filotheo
jsem chtěl přede všemi jinými věcmi, aby
na tvém srdci bylo vyryto a napsáno toto

heslo: „Jezlsi__t_obe_ž1vajsem!“ Neboť jsem
jist, že tenkňáte celýr tvůj život, jenž pochází
z tvého srdce jako mandlovmík z mazndlte',

bude ve všech svých skutcích, které jsou
jako jeho ovocem, poznamenán týmž spasi
telným heslem. A jako tvé srdce bude živo
Ježíši, tak jemu budou náležeti všecky tvé
skutky, jemu tvé oči, tvé ruce, tva ústa, a
ty po příkladě apoštolové

budeš m—Ocimlu

viti: „Živa(Galů
jsem 2již203Zkrátka,
ne já, ale živ kdo
jest Si
veZíská
mně
Kristus“
srdce člověkovo, získá celého člověka. Ale
toto srdce, s kterým chceme počíti, žádá o
naučení, kterak si má počínati a jaké má býti
jeho zevnitřrní chování, aby netoliko bylo na
něm viděti svatou zbožnost, nýbrž také o

pravdovou moudrost a opatrnost. Za tou
příčinou ti- nyní předkládám nekolik rad .a
naučení.
Dovede-š-li snwášeti půst, bude dobře, když
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se budeš postívati v některé dmy mimo dni,
v které nám církev přikazuje se postiti. Ne
bot' mimo obyčejný účinek postu, který zá—
leží V tom, že půst povznáší ducha knoti
tělo, cvičí ve ctnostech .a získává větší od
měnu v mebesích, jest věc velice dobrá &
užitečná., udržovati si stále panství nad svou
chuti .a podrobovati tělo zákonu ducha; a
třeba se příliš nepostíme, nepřítel duší na—
šich přece se nás více bojí, když ví, že se
dovedeme postiti. Středy, plátky a soboty|
jsou ty dní, o kterých staří křesťané si uklá
d.áv.ali z—drželivost v jídle.

Následuj

tedy je—

jich příkladu a posti- se jak tvá zbožnost ia
Opatrný úsudek tvého zpov-ě-dlníkati budou
raditi.
Rád přijímám za svá ta slova která kdysi
sv.- Jeroným řekl zbožné Laetě: „Dlouhé a
nemírlné posty se mi velmi nelíbí, zvláště při
osobách věku ještě útlého“ Sám jsem ze
zkušenosti poznal, že mladí oslí-, když se
cestou unaví, hledí uchýliti se s ní stranou;
podobně pravím, že když mladí lidé pro pří

lišné posty upadají v churavost, snadno se
obracív'ají k rozmařilosti. Jeleni temknáue
špatně běhají, když bývají příliš obtížemi ma
sem, a tenkráte, když bývají příliš hubeani.

Tak'my býviáme vydáni větším pokušením,
když jest naše tělo příliš žive:no .a když příliš
umdlí; v prvním případě býv.-á bujné a své
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volně, v druhém zas-e prázdné vší statečnosti
a odvahy. A jako my je nemůžeme uinésti,
když je příliš tlusté, tak ono nemůže unésti
nás, když je příliš hubené. Leckteří lidé bý
vají ve svých nejlepších letech „nezpůsobili
ke službám lásky proto, že se neuměli mír
niti v postech, v nošení žíaněného roucha, ve
bdění a v jiných tuhých cvičeních kajícného
života, jako se přihodilo svatému Bernardovi,
který později litoval, že byl v některých
věcech na sebe příliš přísný. A tak lidé,.
kteří na začátku své tělo příliš tr-estali, po
tom bývali nuceni jemu příliš hověti. Nebylo
by. bývalo

lépe-, aby s ním byli nakládal-gi

vždycky stejně a tak, jak se srovnávalo s pra—
cemi .a povinnostmi, které jim jejich stav u

kládal?
Půst .a práce unavují akrotí tělo. Jestliže
pnáóě, kterou "budeš konati, je nutná nebo

velmi prospěšná cti- a slávě boží, chtěl bych'

raději, abys snášela obtíže takové práce, než
obtíže postu.* Takové je smýšlení církve;,
která za příčinou praci, prospěšných službě
'" Nemýlím-li se, sv. František, mluvě zde o
postu, hlavně myslí na újmfu v jídle. Když tedy
praví, že raději chce, aby člověk někdy se ne
postil, chce říci, že raději chce, aby se třeba ně
kolikrát za den nasytil, když je toho třeba, jak
zde vykládá. Jistě nechce říci, abych-om v zapo
věděné dni jedli maso.
'
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boží a bližního, osvobozuje ty, kteří takové
pnáoe konají, iod p-řikázaného postu. Jeden
zakouší obtíže, postě se; .ale jiný má obtíž,.
když musí sloužiti nemocným, zpovídiati, ká
zati, vyučovati po mnoho hodin denně a ko
nati jiné podobné pnáce, a tato obtíž má větší
cenu, než ona. Neboť mimo to, že stejně
unanuje, je z ní užitek mnohem žádoucnuější.
Proto je celkem l_ěpe, zachovávati si více“
tělesných sil :než je nutno, nežli mařiti jich
"Švíce než jest potřebí. Mrtviti je můžeme
Švždycky, kdykoli chceme, nemůžeme však
“jich vždycky hned zase nabýti, kdykoli by
řchom chtěli.

Myslím, že máme míti ve veliké uctivosti
slova Piána a Spasitele našeho, Ježíše Krista,
která řekl svým učedníkům: „Do kteréhož
koli města vejdete, a přijmou vás, _jezte co
vám předloží“ _(Luk. 10, 8.) Podle mého sou
du je "důkazem větší ctnosti, když jiš bez vy
bínání, co se ti předkládá a tím pořádkem,
kterým se ti to předkládá, at to je po tvé
chuti nebo není, než kdyby sis volila vždy
to, co jest horší. Neboť ačkoliv tento způsob
života se zdá přísnější, přece onen má v sobě
více odříkání, pnotože při něm člověk neto
;liko se zříká své chuti, nýbrž také vlastní
;;volby, a není to malá přísnost života, při
způSuobovati a podřizovati svou Chrut'nejroz
'mjanitějším okolnostem. Doložme, že tento
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druh mrtvení se nevtírá, nikoho neobtlěžuje,
a pr6t6 jediný se hodí společenskému životu.
vybínatí si, na všem něco viděti, nenalézati
nikdy jídla pořádně upraveného, s každým
kouskem okolkovati, je známkou srdce roz
mařiléh—oa sloužícího talířům a mísám. Výše
cením, že ..sv Bernard pil olej, mysle, že
pije vodu nebo Vlln'O,než kdyby byl p-il úmy

slně pelyněk, neboť tím mimoděk ukázal, že
nemyslí na to, co pije A kdo je takto lho
stejný k jídlu a pití, ten dokonale plní ono
posvátné slovo Páně „Jezte, co vám před
__l_oží“.
Nicméně vyjímám pokrmy, které škodí
___zdravínebo také obtěžují ducha, jako rozma
nité pokrmy kořeněné ".a dráždivé, :na-dýma
jící nebo rozčilující. Vyjímám také některé
pr11e21tost1 kdy přirozenost naše potřebuje
osvěžení a pomoci, aby mohla konati některé
obtížné práce ke cti a slávě boží, ustavičně a__

mírná střídmost jest lepší než nasune po

s_ty, podnikalne občas a střídající se 5 ve
likým uvolněním náležité. .sebekázně.
Také mrskání vlastního těla, děje.-li se
mírně, povzbuzuje podivně la mocně- ducha
zbožnosti la zálibu v ní., Žíněné roucho ve
lice knotí tělo, .ale obyčej-“ně se nehodí ani

osobám žijícím v manželství, ani lidem útlé
soustavy tělesné, arni těm,kteří musí snášeti
jiné veliké útrapy; Ostatně jeko výjimkou
mohlo by se ho užívati s dovolením zpověď
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níkovým v některé dni, které mají obzvláštní
kajíc'ný ráz.
V noci má každý rspáti, a to podle své tě
lesné soustavy tolik, kolik potřebuje, aby po
tom mohl užitečně tnáviti den. A protože
Písmo sv. 'na mnoha místech, a příklady sva
tých idůvody přinozené nám velice _d0po
roučejí časné jitřní hodiny jakožto nejlepší
a ne1u21tecne1s1a protože náš Spasitel sluje
deninicí na úsvit-ě, myslím, že činí velmi
dobře, kdo hle-díodebrati .se na lože brzy ve
čer, aby. se potom záhy vzbudil a časně ráno
mohl vstáti. Jitřní čas jistě je nejpříznivější,
nuwejpříjemrnnější
a ten, kdy bývame

nejméně

vyrušovzání; sami- ptáci jaksi nás v ten čas
vyzývají, abychom se probudili a chval-lili.
Boha, takže ranní vstávání jest užitečno i
zdraví našemu i zbožnosti-.
Balzám vsednuv na svou oslici- jel k. Balá
kuovi.Ale protože nei-el s upřímlným úmyslem,

and-ěl čekal na něj na cestě s mečem, aby
jej zabil. Oslice, ktera uzřela, že jí anděl
stojí v cestě., třikrát se zastavila a vyhnula
se, pnočež ji Balám krutě bil kyje,m nutě ji
kupřed-,u až konečně po třetí oslicre padla pod
nohama sedícího a zázracně promluvila: „Co
jsem udělala tobě? Pnoč biješ mne? Hle, již
po třetí?“ (4. Mojž. 22, 28.) A hned potom

otevřel Bůh Oči Balámovy, a uzřtel ianděllja
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jenž mu řekl: „Pnoč po třetí biješ 'OSIÍCfÍ
svou? Kdyby byla oslice nevyhlnula se s ce—

sty, byl bych tebe zabil, a ona byla by živa.“
Tu iekl Balnám andělovi: „Zhřešil jsem, Ine
věd-a, že ty stojíš proti mně.“ (4 Mojž. 22,
31—34.) Hle, Filotheo, BiaLám jest příčinou
toho, co .se děje, .a bije ubohou oslici, která

nemá žádné viny. Tak se často přiházivá
V našich záležitostech. Některá žena na př.
vidí svého manžela :nebo své dítě stonati,
:a hned se začne postiti neb obleče žíněné
roucho, nebo jinak trápí své těl-o, jako kdysi
v podobných okolnostech učinil David. Ach,
milá duše, t_ybiješ ubohého osla, moříš své
tělo, které není vinno tvým soužením, ani
tím, že Bůh vytasil svůj meč proti tobě.
Naprav své srdce, které pohansky zbožňuje
tvého manžela, a které dovolovalo tvému di
těti tisiceré chyby a vedlo je k pýše, ješit
nosti a vypí'navosti. Některý člověk vidí, že
často bídně upadá do hříchu nečistoty, vnitř
ní výčitka postavi se proti- jeho svědomi
s mečem v ruce, aby jej pronikla spasitelnou
blázni. Tu se jeho srdce vzpamatuje o volá:
„O bídné tělo .a hanebné, zradilo jsi mne!“
A již trestá své tělo nemimými pcsty, snad
je také oděje žíní a bude mrskati. O, ubohá
duše, '.kdyby tvé tělo mohlo promluviti jako
B.alámova oslioe, řeklo by ti: „Proč mne
b-iješ, nešťastníku? Proti tobě, má. duše, chy
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sta Bůh svou pomstu; na tobě jest virna_

Pnoč mne vedíš do špatných spolecnosti
Pnoč užíváš mých očí, mých rukou, mých rtů
ucplzlostem'? Pnoč mne rozpaluješ a nepo
kojíš špatnými představami svými? Zzabývej
se dobrými myšlenkami a nebudu v sobě
znamenati spatnych hnutí. Obcuj s počest
nými lidmi, a nebude mnou zmítati žádosti
vost.

Ano,

ty

jsi vinna;

u_v___ťhuj___eš
mne do

ohně, :a nechceš, abych hořelo. Pouštíš mně
do očí dým, a nechceš, aby se zamítily.“ Bůh
jist-ě ke všem takovým lidem mluví: Bijte,
sekejte, mrskejte především své srdce, neboť
pnoti srdci vašemu se rozpaluje můj hněv.
Koho trápí obtížné svrbrěfní, neuzdnaví se
pouhým mytím la koupáním, ale mnohem více
jest potřebí, aby počistil vhodnými pnostřed
ky svou krev ;a osvtěžil svá játra. Podobně,
chceme-“lise uzdnaviti ode svých chyb 'a hří
chu, jest jistě dobrá věc mrtvi'ti tělo, ale
především je nezbytně třebla dobře vyčistití

našec ty anáklonnostia obnovitineš-esrdce

Ale budiž jakkoliv, nikdy nesluší podnikati
nějaké tělesné přísnosti bez vědomí a svolení
nebo rady duchovního vůdce.
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XXIV. O společenských stycích
a o samotě.
Vyhledávati společenských styků a vyhý
beti se jim jsou dvě výstředností, které sluší
haněti při osobe, která chce pěstovati Zbož
nost V okolnostech občanského života, o o
takové zbožnosti zde mluvím. Vyhýbiá-li se
člověk společenským stykům, zdá se, jakoby
svými bližními pohrdal a měl je V neváž
nosti; vyhledává-li jich, snadno tím hoví za
hálčivosti a neužitečně tráví svůj čas; máme
pak milovati bližního jako sami sebe. Aby
chom ulnázali, že jej milujeme, nesmíme se
vyhýb-ati jeho Společnosti-, .a abychom

doká—

zali, že milujeme sami sebe, musíme zůstá
vati sami v sobě, když jsme sami V sobe. Ale
jsme sami V sobe tehdy, když jsme :sqamotni
„Mysli na sebe sám,“ dí sv. Bernard, „a po
tom na jiné“; Jestliže tedy. nic tě nenutí
jíti do společnosti nebo přijímati ji u sebe-,
zůstávej suama u sebe a zabývej se svými
srdcem. Ale octneš—lise náhodou ve společ
nosti, nebo nějaká Spravedlivá příčina tě
do ní volá, buď tam a jdi tam s Pánem Bo
hem, Fílctheo, a ochotně a laskavě se jí
věnuj.
Spatnými společenskými styky nazýváme
ty., které se dějí ze splatného nějakého ú
myslu, nebo když lidé, kteří se jich účastni,
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jsou špatní, nevázaní, lehkovážní. Takových
lidí dlužno se varovati jako včely se vzda
lují noje střečků nebo sršňů. Neboť jako pot,
sliny a dech lidí, které kousl pominutý pes,
jsou nebezpečny, zvlnáště dětem a lidem útlé
soustavy tělesné, tak nemůže býti bez ne
bezpe-čenství stýkati se s takovými špatnými
a nezřízenými lidmi, a je to zvláště nebe
zpečno osobám, které nejsou ještě pevně u
tvrzeny ve zbožnosti.
Jiné společenské styky nejsou užitečny k
ničemu jinému než k pouhému zotavení, když
se k nim člověk obrací od vážného zaměst—
naní. Co těch tedy se týče, ježto se nesluší
oddávati se jim z pouhé lenošivosti, může
se jim věnovati čas určený k zotavení.
Jiné styky mají ten onen počestný účel,
jako bývá při vzájemných návštěvách nebo
některých shromážděních., která se konají,
aby některému z našich b-ližních se proklá
zala úcta. Co se týče takovýchto společen
ských styků, jako je nesmíme pokládati za
nezbytné k našemu spasení, tak ani ne
smíme býti nezdvořilí a pohrdíati _jimi, nýbrž
máme slušně a skromně konati svou po
vinnost tak, abychom se uvanovali i poklesků
proti Společenským zvyklostem 1zbytečnosti.
Zbývají společenské styky užitečné, jako
jsou vzájemně styky osob zbožných a ctnost
ných. () Filotheo, bude-li ti dáno, abys často
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mohla bývati ve společnosti takových lidí,
bude ti to velmi prospvěšno. Réva, nasazená
mezi stromy olivovými, vydává hrozny. tuč
né a chutoající jako olivy; podobně duše,
která často bývá mezi dušemi ctnnostinými,
nemůže inebýti účastna jejich dobrých vlast—
nosti Trubci samotní nemohou vyr.áblětime
du, ale vynábějí jej spolu se včelami. Chce
me-li prosp-ívati zbožnosti, bude :nám velikou
pomocí obcování .se zbožnými osobami.
Ve všelikých společenských stycích vždy
cky bývá dávána přednost prostotě, upřím
nosti, srdečlnosti a laskavostí; ale někteří lidé
si libují ve způsobech .a pohybech tolik stro
jených a vyumělkovaných, že se to každému
zprotiví. A jako člověk, který by nechtěl
choditi jinak než počítaje své kroky a jinak
mluviti než zpívaje, byl by obtížný všem
ostatním lidem, tak lidé, jejichž chování je
strojené .a „kteří si při všem počínají jako na
dnátkách, velice znepříjemňují společenské
styky; -a skoro vždy. také bývá při takových
lidech nějaká domýšlivost. Hlavním rázem
společenského obcování má pak býti jakási
mírná ves-elost a radost. Svatého Romuelda
a svatého Antonia jejich životopisci obzvlá
ště ehvalí proto, že přes veškeru _příSnozst
života obličej i slova jejich bývaly vždycky.
ozdobeny veselosti, radostí a zdvořilosti. A
já pnavím s apoštolem všem: „Radujte se
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s radujícímí“ (Řím. 12,15) a Opět: „Radujte
se v Pánu vždycky: opět pravím, radujte se.
MÍFn'óStvaše známa buď všechněm lidem“

(Filip.4, 4—
S.) Áby ses mohl-aradovatí v Plá
nu, musí předmět tvé radosti netoliko býti
dovolený, nýbrž také počestný ; a to pravím
proto, že jsou věci dovolené, které nejsou
proto ještě počestné. A aby mírnost, to jest
prava míra v tvém chová-ní, byla zjevula, va
ruj se všeliké rozpustí-losti, která jist-ě.vždy
cky. zasluhuje pokárání. Začerznití někohoy,
nastavili rnohu, aby upadl, trOprití si šašky
z člověka pomateného, vysmívati se [nepří

tom-nému, jsou samé zábavy a žerty hloupé
a rozpustilé.
Ale vždycky mimo vnitřrnísamotu, do které
se můžeš uchylovati uprostřed největší spo
lečnosti, jak jsem vyložil výše, máš milovatí
samotu skutečnou, ne tak, abys proto od
cházela na poušť jako svatá Marie Egyptská,
sv. Pavel poustevník, sv. Antonius, Arseuius
a jiní otcové poustevnící; nýbrž tak, abys
bývala trochu sama ve své světnici, v za
hradě nebo jinde, kde _bys co nejlépe po své
libosti mohla odvádětí svého ducha do svého

srdcea občerstvovati svou duši dobrými úva
hami a šVatými myšlenkami po příkladě sv.
Řehore Nazianzského, který mluvě o sobe,
praví: „Procházíval jsem se při západu slun
ce samooten na břehu morskem, neboť jsem
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si zvykl užívati tak'OVéth občerstvení, abych
se zotavil a trochu se _sebe setnásl obyčejné
starostí.“ A při té příležitosti také vypravuje
o dobrých úvahnách, které při tom činíval, a
o nichž jsem se ti zmínil jinde. Můžeš se také
osvěžovati dobrou četbou po příkladě sva
tého Ambnože, o němž svatý Augustin vy
pravuje, že jej často, vchíázeje do komnaty
jeho _(neboťmeodpíral nikomu přístupu k so
bě), aby s ním hovořil o otázkách, jež ;ho
tížily, nalézal čtoucího, pročež boje se, aby
mu nebyl na'ob-tíž, nějakou chvíli sečk-ával
a potom beze slova odcházíval, maje za to,
že se nesluší připravovati velikého toho bi
skup-a o chvilku volného času, který mu
zbýval k zotavení a občerstvení duševnímu
po nepokoji tolik-erých jeho záležitostí. Tak
také, když apoštolové kdysi našemu Spasi
teli omamovali jak kázalí a mnoho praco
vali o spsáse duší, on jim řekl: „Pojďte
soukromí na pusté místo, a odpočiňte ma
ličko“ (Mar. 6, 31.)

XXV. O slušnosti v oděvu.
Sv. Pavel chce, aby zbožné ženy (a týká
se to stejně také mužů) se oblékaly ve slušné
roucho a strojin se počestně a skromně.
Slušnost oděvu záleží v látce, v kroji a v či
stotě. Co se čistoty týče, ta se má na našem
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oděvu jeviti skono vždycky stejně, a pokud
možná, nemáme na něm tgpětí nijaké po—
skvrny nebo nečistoty. Čistota vnější pro—
jevuje jaksi čistotu vnfitřlní. Bůh sám žádá
si tělesné čistoty na těch, kteří přiisttupruji
k jeho oltáři a jejichž hlavní úlohou je zbož
nost.
Co se týče látky a kroje našeho oděvu.,
je třeba posuzovati slušnost podle rozmani
tých okolností času, věku společenského po
st.-avení, společnosti a příležitostí. Oblékáme
seoby-čejn'ě lépe ve dni sváteční, podle ve
likostí dne, který se slaví. V čase kajíczné'm,
jako je čas čtyřicetideniního „postu, dobře se
hodí, oblékatí se střízlivěji a vážně-ju. Na
svatbu chodí se v rouše svatebním sa !na
pohřeb v rouše smutečním; v blízkosti pa
novuníkově oblékají

se lidé skvoMstnějíi,pro

střed svých po domácku a pnost-ě. Vdaná
žena může a má se krášlití ve společnosti
manželově, když on .si toho žádá; bude-li
se pečlivě strojifti a krášliti, když její muž
není přítomen, lidé budou se tázati, čím
očím se chce líbiti—tak snažnuě. Dívkám

se

dopouští, aby se více zdobily a lépe se ša
tily, protože jest _ji-mjistě dovoleno, žádati
si, (aby se líbily mnohým, ačkoli arci to činí
proto, aby si jen jednoho z nich získaly sva
tým manželstvím. Ani vdovám, které se mo
hou .a chtějí znova pnovdati, nebude se vy
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kládati ve zlé, jestliže se stroji s větší po
zor-ností, při čemž se předpokládá, že se
varují bLáhových pošetilostí. Bývajit obyčejně
již mlatktami ta zakusily smutku vdovstvíí,
pnočež je lze domnívatí se o nich, že jsou:,
ducha znalého a vážného. Ale co se týče
pravých vdov, těch totiž, které jsou vdova—
mi nejen podle těLa, ale také podle srdce,
nesluší se na ně jímá ozdoba než pokona,
skromnost & zbožnost Neboť chtějí-li věno—
vlati Lásku mužům, nejsou pravými vdovamí;
!& nechtějí-li svou Lásku již žádnému muž'li
věnovati, proč .se oblékají tak, že tím na

sebe obracejí pozornost? Kdo nechce přijí
muati hostů, musí se svého domu sníti zna
mení hostinské místnosti-. Staří lidé, kteří
se chtějí dělati krasavci za krgáskamši, užijí
posměchu; neboť je to bláhovost, která se
snáší jenom při mladých lidech.
Tvůj oblek, Filotheo, buď vždycky čistotný
& dobře upravený, aby na tobě nevisel ani
se za tebou nevláčel. Jest neuctivé, choditi
mezi lidi, s nimiž se společensky stýkáme,
voděvu, který jim musí býti nepříjemný. Ale
zároveň se vystříhej všeliké strojenosti, fin
tivosti,

ješitnosti

& vý.střr-'_ednosti Pokuď

ti

bude možno, drž se vždycky prostoty za
skromnosti v oděvu, neboť to jest nejlepši
ozdobou

krásy

;a nejlepší

omluvou

[HIC-Slič

nosti. Sv. Petr napomíná zvláště mladé ženy,
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aby nepléstovaly příliš uměle svých vlasů
novými :a novými úpravami a účesy. Muž,.
který by byl tak nemužný, že by se obíral
takovými titěrnostmi, bude právem nazýván

zženštilým. A žena jlešitná bývá pokládána
ni-li takova, aspoň její počestnost není vidi
telna prostřed “bol'ikerýchtretek a marnosti.
Řekne se mi, že se při-tom nemyslí na nic
zlého; ale já odpovídám, jako jsem řekl již
jinde, že ďábel má při tom vždycky své my.
šlenky. Co se mne týče, chtěl bych, aby. můj
zbožný křesťan .a má zbožná křesťanka se
oblékaali vždycky co nejlépe, ale tak, aby.
bylo při nich co nejméně okázalosti a stvo
jenosti, zkrátka, aby se oblékali- hezky, sluš
ně a důstojné. Svatý Ludvik se kdysi v_y
jsádřil, že člověk se má oblékati- podle svého
stavu, tak aby rozum-ní a řádní lidé nemohli
řiíklati, že upřiliš—uje, ani mladí

lidé, že se

zanedbává Ale kdyby mladí lidé nebyli spo
kojeni tím, co je slušno, tenknáhe je třeba
držeti se úsudku moudrých.

XXVI. O mluvení, & neiprvé, kterak
dlužno mluviti o Bohu.
Lékaři, chtějíce noz'eznati, je-li-někdo zdr|áv

nebo nemocen, dívají .se mu na jazyk; podle
našich slov rozpoznává se dobře povaha naši
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duše: „Ze slov svých.,“ dí náš Spasitel, „bu- ,
deš ospravedlněn, a z řečí svých budeš od-ř'
souzen“ (Mat. 12, 37.) Ruka naše hned sahá
po bolesti, ktenou cítíme, a náš jazyk se
obírá láskou, kterou k něčemu máme.
Miluješ-li. tedy,

Filotheo,

vOpravdlu Boha,

budeš často o něm mluvívati, když důvěrně
hovoříš se svými domácími-, sousedy a přá
teli. Zajisté, neboť „ústa spravedhveho pře
myšlovati budou moudrost, a jazyk jeho bude
mluviti so'ud “ (Žalm 36, 30.) A jako dqrnobná

včelčí ústa nevyměšují leč med, tak Bůh budte
vždycky medem tvých úst, a jazyk tvůj ne
bude zntáti větší lahodv než znamenají a
cítiti na tvých rtech Chvaly a dobroře-čelní
svatého jména božího, jako se vypravuje o

sv. Františkovi, že když vyslovoval svaté
jméno Pmáně,lízal a ochutnával

své rty, ja

koby na nich nalézal největší sladkost
Ale mluv o Bohu vždycky jako o Bohu,
to jest uctivě a zbožně; ne arci tak, jakobys
kázal-a nebo učila, nýbrž mírně, s láskou a
pokorou, roníc podle své možnosti .a doved
nosti (jako čteme o posvátné nevěstě v Písni
Šalomounově) lahodný med zbožnosti a bož
ských věcí po kapkách do ucha tu toho bliž
ního, tu jiného, prosíc Boha v tajnosti duše
své, aby ráčil tuto svatou rosu zavésti až
do srdce lidí, kteří tě poslouchají.
Ale především _je třeba konati tento anděl
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Sgký úřad mírně a dobrotívě, ne
napommanl rnebo kárání, nýbrž
rvnukání, neboť jest ku podivu,
':přitahujesrdce laskavost a dobrá

na způsob
jako jakési
jak mocně
nějaká věc,

ŠpředkLá-dzanámile .a vlídně.

' "Nemluv tedy nikdy o Bohu .ani o zbož—
!nosti jako ledabyle a abys něco poví—dala,

nýbrž vždy pokorné a zbož.ně To pravím
proto, abych tě vystříhal jakési marnosti,
které se dOpouštívají mnozí lidé, pěstující
zbožnost,

že totiž při kterékoli

prlLeZLUOSÍI

pronášejí hsorliváa svatá slova jen na plano,
aniž při tom na něco myslí. A" když prome
sou nějaké zbožné .a horlivé myšlenky, již
se domnívají, že jsou tací, jak slova o nich;
svědčí, .ale není tak vskutku.

XXVII. O počestnosti'našich řeči a o
šetrnosti, kterou jsme lidem povinni.
„Jestliže

kdo V slovu nekles.á„“ dí svatý=

apoštol Jakob-, „tent' jest muž dokonalý.“
(Jak. 3, 2.) Pečlivě se varuj vypouštěti- zúst
slova nepočestná; nebot třeba bys při tom
neměla zlého úmyslu, přece lidé, kteří tě sly
ší, mohou slovům jinak nozumětí. Padne-Li
neslušné nebo nepočestné .nslovodo slabého
srdce, rozplývá a šíří se tam jako kapka
oleje na sukne, a někdy tak zaujme srdce,
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že je naplní tisícerými představami a 'poku
šeními u0plzlými. Neboť jako jed, otravující
t-uělo,vchází ústy, tak jed, otravující sr--,d'ce
vchází ušima, a _jazyk, jenž jed ten vypouští,

je vrah, takže i kdyby náhodou jed nepo
čestných slov nemel účinku, protože nalezl
srdce posluchačů opatřené nějakým kazije
dem, přece, přihlíží-li se ke zlob=ětakového
jazyka, byla by.. srdce ta bývala zahubenia.
A nikdo mi neříkej, že tím nic zlého ne
myslí; neboť náš Spasitel, jenž z—námyšlení

lidské, praví: „Zhojnosti s_rdceústa mluví.“
A jestliže my při tom nemyslíme zléhoj,
nepřítel duší lidských myslí za nás a myslí
mnoho, užívaje vždycky tajne takových špat
ných slov, aby jimi pronikl nekteré srdce.
Vypravuje se, že lidé, kteří požili rostliny,
jež slov-e andlěllíka, mají vždycky příjemný
a sladký dech; lidé, kteří mají v srdci- „„po

čestnost a čistotu, kteráž je ctnost andělSká,
mluví vždycky slova čistá, počestná a cudná.
Co se týče vecí neslcušných a iOplZiýCh,apo

štol chce, aby nebyllv. ani jmenovánv. mezi
námi (Efes. 5, 3), uče nás se vší určitostí,

že nic nekazí tolik dobré mravy jako špatné
reol.

Pronášejí-li se taková nepočestná slova jia-.
ko pod přikrytím, s jakousi důmyslností a
vtipnosti, bývají mnohem jedovatější. Nebo
jakošíp, čím tenčí má hnot, tím snáze vniká
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do těla, tak špatné slovo, čím je vtipnější a
bystřejší, tím spíše vniká do našeho srdce.
A lidé, kteří se domnívají, že jsou zábavní-_,

pnonášejíce ve společnostech taková slova.,
nevědí, jaký jest “účel společenských styků.
Společnost zajisté má býti jako roj včel.,
které přirozeně se sdružují, aby vyráběly:
med, med to příjemného .a ctnostného

ho—
Moru,a ne jako zástup střeěků, který se shro
mažďuje na shnilotitn'u a ssaje ji. Kdyby ti
nějaký takový hlupec řekl něco neslušného.
ukaž, že taková slova urážejí tvůj sluch, a
odvrať .se od něho jinam, neb. jinak projev
svou nevůli, jak ti tvá opatrnost a moudrost
vnukne.
K nejhorším duševním rozpoložení-m iná
leží choutka jiným se posmívati. Bůh tento
hřích velice nenávidí, a trestal jej beck—dy.
výjimečnými- tresty. Nic se tolik neprotiyví

Lásce a ještě více zbožnosti, jako pohrdali
svým bližním =a snižovati jej. Ale kdo se:
bližnímu posmívá, nemůže nepohrdatí— jím,
la proto jest posmívá-ní nemalým hříchem.

Proto také uěitelové duchovních věcí právem
tvrdí, že posměch-em děje se bližnímu největší
urážka, jakou mu lze učiniti slovy, protože
při jiných urážkách se přece zachovává ja
kási vážnost člověku, jenž urážky zakouší,
kdežto výsměch je spojen s pohrdáním. a
zneuctěním bližního.
'
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Ale co se týče vtipných slov, jimiž se lidé
vespolek .bavivaji, děje-li se to s jakousi—u

mírněnou veselosti, náleží to ke ctnosti, kte—
nou Řekové nazývali eutrapeliiii,a my bychom
podle nich mohli zváti Společenskou obrat
nosti. Neboť tato-ctnost dovoluje užívaítik po
čestné .a příjemné zábavě rozmanitých příle
žitostí, které lidské nedokonalosti- k tomtus'
skýtají; ale ovšem _jest potřebí míti při tom
pilný pozor, aby .se od počestného veselí
nezaběhlo ve vysměvačství. Vysměvačsthlí

chce pohrdáním a snižováním bližního vzbu
zovati smích; ale přátelské veselí a žertování
vzbuzuje smích jenom jakousi prost-ou vol
:ností slova, jakousi důvěrnou troufalostí, Spo—
jenou s nějakým ušlechtilým vtipeml.
Sv. král Ludvík, když řeholníci, které mi
val u stolu, chtívali po obědě rozmlouvati .o
duchovních a vážných věcech, říkáv5a1:„Nyfní

není čas na učené hovory, nýbrž abychom
se osvěžili- n-ěčím veselým .a zábavným; at
tedy každý něco poví po libosti a počest
ně !“ To pak říkával, chtěje činiti k libosti
šlechtě, která bývala kolem něco a chtěla
užití královské laskavosti. Ale travm—e,Filo

theo, svůj čas zábavou tak, abychom si
zbožnosti uchovávali věčnost.
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“XXVIII.O opovážlivém posuzování.
„Nesuďte, .a nebudete souzeni,“ dí Spa-sí
tel našich duší, „nepo-tupujte (t. j. neodsu
zujte), ;a nebudete potupeni.“ (Luk. 6, 37.')
A sv. apoštol Pavel praví: „Ne.suďte pře-d čna
sem, dokudž nie-přijdePán, kterýž i-skryté
veci temnosti—osvítí, ;a zjeví rady srdcí.“ (1
Kor. 4, 5.) Opovlážlivé posuzování jistě se
pnotiví Bohu. Soudy synů lidskýchjísou u0po
vážlivé, pnohože nejsou sobě navzájem soud
ci, a soudíce jiné, přivlastňu-jí si proti pravu.
úřiad, jenž náleží Párnu našemu. Soudy. je
jich jsou opovlážlivé, protože hlavní zloba
hříchu závisí na úmyslech .a radách srdce
lidského, :ale to jsou nám tajné věci tem

ností. Jsou opovážlivé, protože každý má na
sobě. co souditi, .a netřeba mu zabýVlatí- se

souzením svých bližních. A nechceme-lí býti
souzeni, je stejně rnrutno nesoudí'ti jiných .a
soudití sebe sám. Neboť jako náš Pán jedine

nám zapovídá, tak jeho apoštol druhé nám
přikazuje, řka: „Kdybychom sami sebe roz—
suzov.,ali nebyli bychom zajisté souzení “ (1.
Kor 11, 31.) Ale, bohužel my činívláme _prá
vě naopak, neboť nuepřestlájváme čini-ti to,
co se nám zapovídá, soudíce bližního při
každé příležitosti-; a co se nám ponoučí,

abychom totiž soudili sami sebe, to nikdy,

nečiním-e.
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Pnotože příčiny ucpovažli-vého posuzování
bývají nozličné, sluší také užívati- proti této
chybě nozličných prostředků. Jsou- srdce od
přinozenosti- jaksi zahořkla, drsná a mrzutá,
a cokoli do nich vchází., hořkne a drsnatí,
jako dobře praví prorok, že „proměňují vpe
lyniěk soud, a zanechávají spravedlnosti (t.j.
spravedlivého soudu) na zemi.“ (Amos 5, 7.)
Takovým lidem je velmi potřebí, aby. se
dostali do rukou dobrému lékaři- duchovní
mu; nebot' protože tato hořkost jejich srdce
je v nich. přinozená, je nesnadno přemoci
ji, a ačkoli sama o sobě není hříchem, ný
brž pouhou nedokonalostí, přece je škodliva,
pnotože uvádí do duše opovážlivé posuzo
vání a utrhání, a zjednává mu tam panství.
Bývají lidé, kteří soudí n0pov.ážlivě.své bližní
nikoli. z přirozené hořkosti, nýbrž z pýchy,
myslíce si, že oč sníží čest svého bližního,
o to vyvýší svou vlastní. .Jsou to duše oso
bivé a domýšlivé, které se obdivují samy so—
bě a staví se svým vlastním oceňovaánim tak.
vysoko, že Všechny ostatní lidi spatřují vedle
sebe jako cosi nízkého a nepatrného. „Ne
jsem jako ostatní lidé,“ mluvil bláhový fa
riseus. Při jiných lidech nebývá této pýchy;
tak zřejmé, ale mívají jakési mal-é potěšení
z toho, když mohou pozonov—atichyby svého
blíž-ního a s jakousi radostí o sobě zjišťovali
a jiným ukazovati, že mají na sobě přednosti
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oněm chybám protivné, jak se domnívají.
A tato záliba bývá tak skrytá, a bývá tak
těžko zpozorovati jí, že kdo nemá zrak velmi
bystrý, nemůže ji objeviti, a sami lidé, kteří
ji trpí, o ní nevědí, jestliže jim jí někdo me
ukáže. Jiní, chtějíce se omlouvati sami před
sebou konejšiti Výčítky svého svědomí, velmi
rádi usuzují o jiných, že jsou obtíženi týmž
hříchem, kterému se sami oddiávají, nebo
nějakým jiným stejně velikým; a domnívají
se, že když je vinníků mnoho, jejich vlastní
hřích nebude zlasluhovati tak veliké hazny.
Leckteří ubíhají v opovážlivé soudy proto,
že si libují v uvažování a rozbírání mravů a
povah lidských, považujíce to za jakési váž
né duchovní zaměstnání nebo za jakési du
šeVní studie. Jestliže pak nešťastnou .ná-ho
dou se stane, že někdy jejich úsudek je pra
vdivý, dá jim to takovou smělost a chuť
k pokračování, že bude těžko odvrátiti— je
od toho. Jiní soudí z vášně, ;a myslí vždy jen
dobré o těch, které milují, a vždy jen zlé o
těch, kterých nenávidí, vyjímaje jeden pří
pad překvapující, ale přece pravdivý, když
totiž přílišná láska je svádí souditi zle o tom,
koho milují; zvrácený to účinek lásky, ale
pocházející ovšem z lásky špatné, nedoko—
nalé, neklidné a chorobné, totiž ze žárlivosti-,
která, jak každý ví,“vpro nevizniný pohled,
pro sebe “men-ší 'úSmiĚV,;j'iž viní :a odsuzuje
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z nevěry a zrady. Konečně také strach, ctí
žádostivost a jiné duševní slabosti bývají
často předmětem mnohého podezínání a opo
vážlivého souzení.
Ale jzaképrostředky jsou proti tomu? Lidé,
kteří pijí šťávu jakési byliny rostoucí v Ethi
epii, jejíž jméno jest »Ophíusa, domnívají
prý se, že všude Vidí hady a děsné věci.
Také lidé, jejichž duše se napájí nenávistí,
závistí, ctižádostivosti, pýchou, nemohou nic
viděti, aby se jim to nezdálo špatné a hod
né hany. Lidé omámení ephiusou, chtějí-li se
uzdraviti, musí _píti palmové víno ; a já pra—
vím totéž těmto posuzov-aěům: pijte, co nej
více vám možno, víno svaté křesťanské lás

ky. Láska vás osvobodí od vašich špatných
choutek, které vás přivádějí ke křivým ú
sudkům. Láska se bojí setkati se se zlým,
takže jestliže musí za ním jíti- a sejde se
s ním, odvrací tvář a dělá se, jakoby nevi
děla; ale prvé než je uzří, již zavírá oči,
jakmile zaslechne, že se blíží, a potom ve
svaté prestotě se domnívá, že to nebylo zlé,
nýbrž jen nějaký stín nebo přelud zlého.
A jestliže musí uznatí, že to je zlé epravdu,
odvrátí se od n-ěho a snaží se zap-olmenouti
na jeho tvářnost. Láska je veliký prostředek
proti všem chybám, ale zvláště proti této,
o níž mluvíme. Očím lidí, kteří mají žlouten
ku, všecky věci zdají se žluté; a aby se:
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uzdravili, má prý se jím dávati do obuvi by
lina, která sluje lašťovičník. Hřích Opovážli
vého posuzování jest ucpravdu jakousi du
ševní žloutenkou, a očím li-dí, stonajících
touto chorobou, všecko se zdá- špatné; ale
kdo je chce uzdraviti, musí přiloží-tí léčivý;
pn_os_t_ř_edek
ne na

jejich

oči, ne na

jejich

rozum, nýbrž na jejich city, které jsou jako
nohy naší duše. Jsou-li tvé city vlídné, také
tvé úsudky budou vlídné; jsou-Ii city tvé

Laskavé, í soudy budou laskavé. Dám ti tří
znamenité příklady této věci-. Isák řekl, že
Rebeka je jeho sestra; Abimelech, vi-da jej

"s ní pohnávati, to jest, počin-ati si vůči- ní
s něžnou důvěrnosti, ihned! usoudil, že je to
jeho žena. Zlomyslné oko by spíše sou-dilo

onuějake' špatnosti; ale Abimelech se přidržel
byla možna.. Tak sluší si, Filotheo, počínati
vždycky a souditi o bližním, jak nejpřízni
věji nám bude možno. A kdyby [některý sku—

tek mohl míti sterou tvářnost, slušelo by.
se dívatí na tu, která _jenejkrásnnějjší.Nejsvě

tější Panna byla tehotna; sv. Josef to po
zoroval; ale protože také vně-děla viděl, že
je všecka svatá, všecka čistá, všecka anděl
ská, nedovedl uvlěřiti, že by se byla něčeho
dopustila proti své povinnosti, takže chtěje;
ji pnOpustiti ze zamazšku snubního, rozhodl
se zanech-ati soudu o té věci jedinému Bohu.
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Ačkoli měl velmi mocný důvod domnívati se
o této panně věci nedobré, přece nechtěl o
ní nikterak sou-.diti A proč nechtěl? Protože,
jak Duch sv. dí o něm, byl muž spravmedlivý.

A člověk spravedlivý, když nemůže omlou
vati ani skutku, ani úmyslu člověka, kterého
jinak zná jako řádného člověka, přece ho
nechce souditi, nýbrž odvrací svou mysl od
toho a zustavu1e sond Bohu. Ale náš ukřižo
vaný Spasitel, nemoha úplně omlouvati vi
nu těch, kteří jej ukřižovali, aspoň zbenčoval
zlobu jejich hříchru, dovolávaje se jejich ne
vědomosti Když nemůžeme hřích omlouvati,
.aSpoň jej čiňme hodným politování, přičí
tajíce jej příčině, ktenou nejspise lze ještě
:snésti a z níž snad vychází, jako je nevědo
most nebo křehkost.
Ale nesmíme tedy bližního nikdy sou-díti?
___Ne,nikdy, Také na řádném soudě Vlastně
Bůh sám, Filotheo, soudí vinníky. Jest arci

pravda, že užíva hlasu ádných úřadů, aby
byl naším uším srozumitelný; úřadové jsou
jeho hlasateli :a tlumočníky a nemají pnohla
š-oveti nic jiného, než čemu se naučili od
něho, tak aby jejich výroky byly jeho výro
ky C1n111 jinak niáslledujíce svých náruži
vostí, tenkrát-e soudí oni sami a ne Bůh skrze
ně, a proto budou souzeni. Neboť lidem,
jakožto lidem, je zapověděno soudí-ti jiné.
Vid-čti něco nebo věděti něco není sou-dfiti:
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neboť soud, aspoň jak se o něm vyjadřuje
Písmo svaté, předpokládá jakousi nejistot-u,
malou nebo velkou, skutečnou nebo zdánli
vou, kterou je třeba překonati. Proto dí
Písmo sv., že kteří nevěří, již jsou ods-ou
zeni, protože 'O( jejich zavržení není po
chybnosti nebo nejistoty. Není tedy, ještě
hříchem pochybovatí o bližním, neboť není
zapověděno pochybovati, nýbrž soudití. Ale
proto zase ještě není dovoleno míti pochyb-
nost nebo podezření, leč pokud sku-tečné pří
činy :nebo důvody dlávají k poohybnosti ja
kési pnávo; jinak pochybnost nebo pode-
_zření by byly .Opovaá-žlivé.Kdyby nějaké zlo

myslné oči byly viděly Jakuba, an objímlá.Ra
chel u studnice, nebo Rebeku, ana přijímá
náramky a náušnice od Eliezera, člověka
v kraji tom neznámého, byly by..se asi jistě
domnívaly zlého o těchto dvou vzorech či
stoty, ale bez příčiny a bez důvodu. Neboť

když skutek sám v sobě je lhostejný, t.j.
ani zlý a'ni- dob-rý, jest opovážlivým podezí
řáiniím, vyvozovati z něho špatné závěry,
leč by rozmanité okolnosti téměř nutily sou
diti nepříznivě. Také jest [Opovzážlívýmpo
suzováním činiti z jednoho skutku záv-éry
na zlehčování osoby; ale o tom brzy pro—
mluvím zřetelněji.

Ostatně lidé, kteří pečují o čistotu svého
svědomí, nebývají odduágni[Opovážlivému po
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suzování. N-ebot' jako včely, vidouce mraky
nebo mlhavé počasí, uchylují se do úlů a za—
bývají se svými m—edovými pracemi, tak
dob-ré duše nepřemítají o věcech nejasných
ani o temných skutcích svých bližních, ný
brž, aby ušly takovému pokušení, uchylfuji
se do svého nitra a zabývají se svým vlaest
ním zdokonalováním a polepšovárním.
Baviti se zpytováním života svých bližnich
je zaměstnáním duší neužitečných. Vyjímám
arci lidi, kteří mají za úkol pečovati o jiné,
"aťv rodin-ě ať v životě veřejném, nebot“ ve

liká část jejich povinností záleží právě vtom,
že mají dozírati na povinnosti jiných a nad"
nimi bdíti. Takoví tedy necht konají svou.
povinnost s láskou; a když vykonají svou
povinnost, nechat“ svých úvah ponechávají
sami sobě.

XXIX. O pomluvě.
Z“opoviážlivého posuzování pochází nepo
koj, pohrdání bližním, pýcha a záliba v sobě
samém, .a mnoho jiných účinků velice ško
dlivých, mezi nimiž pomlouvání má první
místo jakožto pravý mor společenských sty
ků. O kéž mám nějaký uhel s posvátného
oltáře, abych se jím dotkl rtů lidských, a aby
odňata byla nepravost jejich, a očištěn byl=
hřích jejich, jako kdysi ústa Isaiášova byla
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očištěna, když se jich serafín dotkl žíznívým
uhlem. (Is. 6, 6.) Kdo by vyklidil ze světa po
mluvu, vyklidil by velikou část hříchů a ne

pravosti.
Kdokoli “nespravedlivě bene svému bližní
mu dobrou pověst, mimo hřích, kterého se
tím di0pouští, jest povinen kři-vdu napravitti,
ovšem rozličné, podle rozličností pomluvy.
Nikdo zaji-sté nemůže

vejítí do “nebe s eli

zím statkem; ale ze všech statků zevnitř
ních dobré jméno je nejvzácnější. Pomluva
jest jakýsi druh vraždy, nebot máme trojí ži
vot: duchovní, který záleží v _milosti-boží,
tělesný, který záleží ve spojení duše s tělem,
a občanský nebo společenský, který záleží
v dobrém jménu. Hřích nás zbavuje prvního.
smrť druhého a pomluva třetího. Ale po
mluvač jednou ranou svého jazyka ,se 'do
pouštívá obyčejně “tvojí vraždy: zabíjí duši
svou :a duši toho, jenž ho poslouchá, vraždou
duchovní, a zbavuje občanského život-a člo
veka, kterého pomlouvá. Neboť, jak říkal .sv.

Bernard, ikdo pomlouvá ikdo pomluvače
poslouchá, mají v sobě ďábla; první má jej
na svém jazyku, dnuhý ve svých uších. David
praví o pomluvačích: „Naostřili jazyky své
jak-o hadi.“ (Žalm 139, 4.) Ale had má ja
zyk rozeklaný a o dvou hrotech, jak dí Ari—
stoteles, a takový jazyk má také poml-uva-č,

jenž jedním uštknutím zraňuje a otravuje
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ucho poslouchajícího a dobré jméno toho,
o němž mluví.
Zapřisiáhám tě tedy, drahá Fil-otheo, abys
nikdy nikoho nepomlouvala, ani přímo ani
nepřímo. Varuj se, abys nevymýšlela a nepo
vídala o bližním vin a hříchů nepravdivých,
aniž vyjevovala tajné hříchy jeho), aniž zveli
č-ovala hříchy zjevné, aniž skutky dobré vy
klgá-dlalazle, aniž pOpírala něco dobrého, když
víš, že tvůj bližní je při sobě má, aniž zlo
myslně .se děliala, jakobys o tom nevěděla,

aniž to slovy umenšovala; neboť vším tím
b-ys Boha velmi hn-ěvala, nejvíce však, kdy
bys bližního křivě viniLa nebo na jeho ško
du zapírala pravdu. Tím by .ses dopouštěla
dvojího hříchu, lhoruc a zároveň

b-l'ižinímu

škodíc. Lidé, kteří chtějíce pomlouvati, dě
lají pochvalné úvody nebo tu. a tam proná
šejí jakési zdvořilůstky a žerty, jsou ze všech
pomluvačů nejošemetnější a nejjedovatější.
Pnohlašuji, bude říkati takový člověk, že ho
mám rád a že je to jinak velmi řádný člo
věk; ale nutno dáti průchod pravdě, že velmi
c-hybil, když se d»0pustil takové a takové da
rebnosti; ta a ta je děvče opravdu hodně, ale
dala se ošáliti. A takové a podob-né umělé
obraty lze slýchati často. Vidíš tu úskočnost?
Kdo střílí z luku, přitahuje nejprve šíp co
nejblíže může k sobě, ale jen proto, aby jej
vypustil tím prudčeji. Podobně tito pomlu
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vfaěijakoby pomluvu přidržovali u sebe a ne
chtěli ji- pustiti, ale to činí jen proto, aby ji
pak vymrštílí .s větší silou .a aby vnikla hlou
běji do srdci poslouchaajicich. Když se pominu
,v.a pronáší ve způsobu žertu, bývá krutější
než kterákoli. jiná. Neboť jako bolehlav Sám
v sobě není prudkým jedem, nýbrž půsogbei
ponenáhlu & jeho účinky snadno se léčí,“ale
požije-li se ho s vínem, není proti němu lék-u,
tak některé pomluv-a,která sama o sobě by,
jak se říká, jednim uchem vešla a druhým
zase vyšla, zachycuje se pevně v mysli po
sl—ouchlajícich,když jest dávána v obalu něja
kého vtipu nebo žertu. „Jed litých hadů,“ dí
David, „pode rty jeji;ch“. Uštknuti „litého
h.a-d.a“,kterýž latinsky sluje jaspis, není té
měř ,pozoromti, .a jeho jed způsobuje nejprve
jakési příjemné svědění, takž-e srdce a vnitř
nosti uštknutého se rozšiřují .a přijímají v se
be jed, proti němuž pak již “není léku.
Neříkej: Ten a ten jest :Opilec, ikdybys
jej byla viděla 'Opilého; aniž říkej, že je cizo
ložníkem, třebas bys jej byla spatřila ve hří
chu proti manželské věrnosti; neboť pro je
den skutek nelze :n-azývati člověka jménem,
které znamená stav a zvyklost duševní. Slun
ce se jednou zastavilo ve svém běhu, aby
Josue mohl dokonati své vítězství (Jos.- 10,
13), :a zatmělo „se jednou, když njáš Spasitel
umíraaje zvítězil nad hříchemla diable-m. (Liuk4
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23, 45.) Ale nikdo proto nebude říkati, že
slunce _-jestnehybné nebo tmavé. Nooe se jed
nou 'Opil (1 Mojž. 9, 21), a také Lot se opil
jednou (1. Mojž. 19, 32), ale proto ani ten

ani ten nebyl Opilci.Aniž sv. Petr byl vražed
níkem proto, že jednou vylil krev (Mat. 26,
51), ani křivopřísežníkem proto, že jednou
křivě přísahal

(Mat. 26, 72—
——..74)
Jen o tom

smí se tvrditi, že má nějakou ctnost nebo ne
pravost, kdo něco dobrého nebo zlého činíviá
již jako ze zvyku a téměř z druhé přiroze
nosti. Proto je lží .a pomluvou říkati o ně
kom, že je vzteklivec nebo zloděj, protože
jej nekdo jednou viděl rozl-ob'leného nebo že
někomu cosi vzal. A byt' i člověk někdy bý

val dlouhý čas oddán nepravosti, přece vy
dává se v nebezpečí lži, kdo by jej podle
té nepravosti nazýval takovým nebo tako—
vým. Šimon maalomocný nazýval Magdalenu
hříšníci, protože nedávno ješt-ě jí byla; a
přece lhal, protože již nebyla hříšníci, ný
brž svatou kajícnicí, a proto náš Spasitel se
jí zastal.
Poš-etilý fariseus v evangeliu pokládal pu
blikána za velikého hříšníka, snad i za„drá—
če, nespravedlivého, cizoložníka“ (Luk. 18,
11), ale mýlil se velice, neb-ot téhož času
publikán

byl již osp-navedlnězn. Když boží

dobrota je tak veliká, že postačí jediná chvíl
ka, abyčlověk ,PPOSÍĚ..'0milost a již také ji
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obdržel, kterak můžeme býti jistí, že člověk)
který

včera

by_l__hří_šn_íkem, jest“ _j_ím__
také

ještě dnes? Včerejší den nesmí souditi- dneš
ního aniž dnešní včerejšího; jediný den
soudí nas všecky a to je den posle-dní.
Nemůžeme

tedy nikdy říci o nuékom', že.

je špatný, abychom se tím nevydávali vne
bezpe—čeanství,že nelžeme. Když pak musíme

mluviti, můžeme jenom říci, že ten .a ten
člověk se depustil toho neb toho špatného
skutku, že toho .a toho času byl špatne živ,
že nyní žije hříšné, ale ze včerejška :n'emů
žeme .s-oudíti-na dnešek, ani ze dneška na
včerejšek, a ještě méně na zítřek.
Ačkoli peak musíme býti svrchované

poz—or—

nými, abychom nemluvili o bližním zle, pře—
ce zase je třeba varovatí se té přílí-šsneosti,do

které upadávají někteří lidé, kteří, aby se
uvanovali pomluvy, raději chválí izřejmou
nepravost a mluví o ní dob-ře. Je-li někdo
šepravdu pomluvačný, “neříkej na jeho omlu
Švu, že je upřímný, a co v srdci, to že má. na
rjazyku; je-li nek-do zřejmé jeašitný, neříkefí,
že dbá jak se „sluší svého zevnějšku a svého

postavení; nebezpečné důvěrnosti nenazývej
prostou zábavou, jež nemyslí zlého; nekrášlí
neposlušnost názvem horlivosti, ;a'ni drz-ost
jménem svobodného chovaní, ani hříšnou.
Lásku jménem přátelství. Nikoli, Filotheo,
chtějíces-e varovati hříchu pomluvy, nesmí—
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me po-dporovati hříchy jiných anijim licho-l
tití, nýbrž musíme bez okolků špatné nazý-Ě
vati špatným—,a haněti co zasluhuje h.any.!
Počínáme-li si- tak, o.slavujeme Boha, jestliže

ovšem při tom dbáme těchto pravidel:

Mame—lináležitě a chvalitebně haněti něčí"
špatnost, je potřebí, aby toho vyhledjájval
prospěch člověka, o němž se mluví, nebo
těch, kterým se to povídá. Před mladými!
lidmi se vypravuje o nenáležitých důvěrno
stech toho a té, o důvěrnost-ech Zřejmě ne
bezpečných; o chování tě a té, které je:
zřejmě neslušné atd. Jestliže tuto zlou věc
svobodně nepokzárám a budu to chrtíti o
mlouvati, bude to útlým duším, které hovor
ten poslouchají, příležitostí, aby. si- po pří
padě také dovolovaly takové důvěrnosti nebo
takové

chovaní. Jeji—chpno-Spěch tedy žádá,

abych takovou věc hned a se vší svobo
dou pokaral, leč bych snad cht-ěl posečkati
na lepší příležitost, abych o tom promluvil
důtklivěji a s větším ušetřením těch., o nichž
se mluví.
Mimo to jest ještě třeba, aby náleželo
prav-ě mně o té věci mluviti, když na př. ná
ležím k předním členům společnosti; a kdy—
bych se neozval, zdálo by se, že “špatnou věc
schvalují; jsem-li na'Opak oso-ba méně důle
žitá, nejsem povinen bráti na sebe úkol ka
ratele. Ale pře-devším jest nutno, abych byl
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ve .svých slovech spravedlivý, a ne'upřilišoval
ani jedním slovem. Na příklad, mlám-li poká
rati důvěrné styky tohoto mladého člověka
s onou dívkou, protože styky ty. jsou příliš
nevhodné a nebezpečné, —óFilotheo, v ta
kovém případ-é musím míti bedlivý pozor,.
abych vec nezveličoval ani sebe méně. Jest-li
při té věci jenom jakési zdání zlého, řeknu
jen tolik a nic více; je-li V tom pouhá ne

moudrost, nebudu to nazývati horším jmé
nem; jestliže při veci není ani [Opravdového
zdání něčeho zlého ani jakéhosi nemoudrého
počínání, ale jen něco takového, že nejaké
zlomyslné duši by to mohlo býti záminkou
k pomluvě, buď nebudu o tom naprosto mlu
viti nebo řeknu to, co opravdu jest. Když
mluvím. o bližním, jest můj jazyk v mých
ústeCh jako ostrý nůž v rukou lékaře, jenž
jím chce zajeti mezi nervy a svaly tak, aby
pDOSplěla neublížil. Proto rána, kterou svým
jazykem způSobím, musí býti tak spravedli

vá, abych neřekl anivíce ani méně než co
v pravdě jest. Konečně, když haníme špat
nost, přede vším jiným musíme míti pozor,
abychom šetřili co nejvíce můžeme osoby,
která jest jí ob-tížena. '
Je pravda, že můžeme svobodné “mluvili
o hříšnících bezectných, veřejných a obecně

známých, ale předpokládá se, že mluvíme
v duchu Lásky a ;soustrasti, ne .s domýšlivostí
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a pohrdáním, ani proto, abychom se těšili
z toho, že náš bližní je špatný; neboť takové
smýšlení je vlastní .srdcím podlým a bídným.
Výjimku musíme činiti při "zřejmých nepřá
telích božích a církve Kristovy, jako jsou bluu
dařské a rozkolnické sekty a jejich náčelníci;
neb o těch náleží mluviti—se spravedlivým
rozhořčení-m a rozhlašovati je, neboť je skut
kem Lásky, upozorňovati křikem na vlnka,
když Vpa-dne mezi ovce, b-uďsi to kdekoliv.
Každý si dovoluje soudí-ti a k.árati panovní
ky a zle mluviti o celých národech, podle růz

pouštěj se té chyby, neboť kromě toho, že
to hněvá Boha, mohlo by ti to způsob-ití
velmi mnoho mrzutostí.
Když o někom slyšíš zle mluviti, hleď uči
niti obvinění pochybným, pokud to můžeš
učí-„nitispravedlivě; nemůžeš-li, omlouvej ú
mysl ob-viňovaného; není-li možno ani to., po—
lituj ho a obrať řeč jinam, připomínašíc sobě
i ostatní společnosti, že kdo se ne-dIOpouští
zlého., je za to povinen veškerými díky Bo
hu. Připomeň pomluvači nějakým laskavým
způsobem povinnost Lásky k bližnímu a po
věz o pomlouvané osobě něco dobrého, víš-li.
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XXX. Několik iiných připomenutí
strany mluvení.
Řeč tvá budiž laskavá, nebojácná, upřím
ná., prostá la věrná. Vystříhej se dvojakosti,
neupřímnosti ia př-etvlářky.Ačkoli. není dob-ré,

říkati vždycky každou pravdu, přece nikdy:
není dovoleno mluviti proti pravdě. Zvyknř
si nikdy vědomky nelhati, ani pro výmluvu
ani jinak jakkoli, pamatujíc, že Bůh je Bůh.
pravdy. Jestliže zalžeš z n-e-dIOplatření
a mů
žeš lež nějakým vysvětlením niebo [Oprave

ním svých slov ihned napraviti náprav ji.
Pnavdivá omluva je milejši a mocněii nás
omlouvá než lež.
Ačkoli by se někdy pravda směla opatrně.
la rozumně přikrýti- a jako přestr-ojiti něja
kými umělými slovními ob-raty., přece to ne
smíme činiti, leč když jde o věc důležitou,

a když čest a sláva boží zřejmě toho vyhle
dávají. Mimo takový případ jsou veškeré
dvojnaké obraty v řeči nepřípustny, neboť,
jak dí Písmo svaté, Duch svatý nepřebývá:
v srdci dvojakém a obmyslném. (Moudr. 1,
5.) Opatrnost světská a chytrost tělesná ná
l-ežejí synům tohoto světa, ale synové boží
kráčejí bez oklik, a srdce jejich nemá skry
tých záhybů. „lldoýhodi upřímně,“ dí kniha
Přísloví, „chodí doufanliv-ě“ (t.) ' bezpečně,
Přísl. 10, 9..) Lež, dvojakost a přetvářka vy
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dávají vždycky svědectví o duchu slabém
a nízkém.
Sv. Augustin napsal ve čtvrté knize svých
Vyznání, že duše jeho a duše jeho přítele
byly jako jediná duše, a že po smrti tohoto
přítele se mu život protivil, protože necht-ěl
žíti jenom na polovic, a že právě proto se
zase bál zemříti, aby jeho přítel nezemřel
celý. Tato slova se mu později zdála příliš
vyumělkovaná a strojená, pročež je odvo
lává v knize svých „Odvolání“ a nazývá je
pošetilýrni. Viz, Fiilotheo, jak útlý cit měla
stnojených. Zajisté upřímnost, pravdivost,
zřejmost všech slov je velikou ozdobou kře
sťanského života. Proto dí David: „Řekl jsem:
Ostříhati budu cest svých abych nezhřešil
jazykem

sVýr'n“ (Ž. 38, 2) a „POlOž Hospo

(line stráž ústům mým: a dveře vůkol rtům
mym“ (Ž. 140, 3.)

Svatý král Ludvík radí, abychom nikomu
neodmlouvali,

leč by v připsvědčovlání byl

hřích nebo veliká škoda; a to proto, aby
chom se uvarovali hádek a rozepři. Jestliže
někdy na tom záleží, abychom někomu od
p-onovali a stavěli své mínění proti jeho mí
nění, je třeba počínati si velmi minně &
obratně a nečiniti násilí duchu svého bližní
ho, protože, kdo si počíná drsně, nic tím
nezíská.
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Ziás-adě„málo mluvíti“, kterou moudří lidé
dávných dob tolik chválívali, není nozuměti
tak, že by bylo třeba mluvítí málo slov.
nýbrž že nemáme mluviti mnoho slov ne—
užitečných. Neboť v příčině mluvení nepři
hlíží se tak ke množství slov, jako k' jejich
jakosti, .a mně se zdá, že je třeba vystří
hatí se dvojí přílišnosti. Když se člověk dělá
příliš rozumným .a vážným, nechtěje se ú
častniti- obyčejných společenských hovorů,
bude se zdáti, že bud' nemá důvěry ke
společnosti té nebo jí nějak pohrdá; ale kdo
zase stále povídá a žertuje ;a jiným nedává
iani času :ani příležitosti,

.aby také

Vili, ukazuje na sob-ě povrchnost

pnomlšu—

& lehko

vážnost.
Sv. Ludvík neuznával za vhodné, aby mě
kdo ve společnosti mluvil pošeptmiu .a tajně,
a zvláště za stolem, a to proto, aby nevzni
kialo podezření, že se mluví o jiných něco
zlého. „Kdo je za stolem v dobré spole-č
no.,sti“ říkával, „& chce povídati- něco zábav

něho a příjemného, ať to povídá tak, aby ho
všichni slyšeli; jestliže to je věc důležitá, at'
mlčí, nemluvě o tom.“
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XXXI. O zábavách &kratochvílích, a
nejprve o dovolených &chvalitebných.
Musíme někdy du0př.átisvémru duchu i tělu,
aby .se zotavily nějakou zábavou. Kassmarn
vypravuje, že jakýfsi lovec nalezl jednou sv.
Jana evangelistu, :an se baví, ob-íraje se la
,Skravěs křepelkou, kterou choval na dlani. I
otázal .se ho, pnoě takový člověk tráví čas

a baví se tak všední a nízkou věcí? Sv. Jan
mu řekl: „Proč nenosíš svůj luk stále. na
pjatý ?“ „Proto,“ odvětil lovec, „že kdyby byl
ustavičně ohnutý, ztratil by sílu, aby se na
pilal tenkrat-e, kdy toho bude potře-bí“ „Ne
div se tedy,“ odpověděl mu sv. apoštol, „že
někdy ustávám od přísné sebraností svého
ducha .a hledím .se trochu zotaviti, abych se
potom mohl snadněji věnovati- nozjímlání“;
Jest jistě chybou, býti tak přísným, drsným
a bezohledným, že člověk nechce dOpřati.
:ani sobě ani jiným nijaké zábavy.
Užívati zdravého vzduchru, prochazetí se,
vesele o něčem hovořiti, hráti na nějaký hu
dební nástroj, zpívati, cho-diti na hon, jsou
zábavy tak počestné, že kdo jich chce dobře
užívati, nepotřebuje jiného, než obecné opia—
trnosti, která velí, aby každá věc měla svůj
čas, své místo, svůj stupeň důležitostí vedle
jiných věcí.
Hry, při kterých výhra je cenou a odmě
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nou dovedností a obratnosti tělesné nebo
duševní, jako při hře v míč, v kuželky, v ša
chy, na kulečníku a jiných podobných, jsou
zábavy samy V sobe dobré a dovolené; to
liko je třeba

vystříhazti- se

přílííšníostti, ať

v příčině času, který se jimvěnuje, ať Vpří
čianlěceny, která se ustanovuje. Neboť vě
nuje-li se hře příliš mnoho času, nebude _již
zábavou a osvěžením, nýbrž zaměstnáním
a prací; "ani tělo, ani- duch se tím nezotaví,
nýbrž na:0pak urnaví a umoří. Hrej pět, šest
hodin všachy., a budeš po hře na duchu vše
cka um—dlena.Hrejme dlouho v míč, a neob

č-erstvíme tela, tnýbrž utrmacíme je. Jestliže
pak cena, to jest to, oč se hraje, jest příliš
veliká, mysl a city hrajících se tím rozčílují,
a mimo to jest věc nenáleží-tá ustanovovatí

ceny tak veliké za obratnost a důvtipnost tak
málo důležitou atak nie-užitečnou,jako jest
obratnost ve hře. Ale především, Filotheo,
měj na sebe

pozor

a_bys_l_c____ta_lgc_)vým
věcem

nepřílnula; neboť byt zábava byla sebe po
čestnější, je_chybno venovah jí srdce a lás
_l_&_u,_
Nepravím,

že tě hra nesmí

těšíti, když

se jí zabývaš, neboť kdyby tě netěšila, ne
byla by ti zotavením, nýbrž pravím, že kní
nesmíš lnoutí tak, abys po ní bažila a na
ní myslela jako na věc velice důležitou.

XXXII. O hrách zapověděných.
Hry vkostky, Vkarty .a jiné jim podobné,
při nichž výhra závisí hlavně na náhodě,
jsou zábavy netoliko nebezpečné, jak-o tance,
nýbrž jsou prostě .a svou povahou špatné a
hodně hany. Proto také isvětské i-církevní
zákony je zapovídají. „Ale co je při tom tak
zlého ?“ řekneš mi. To, že při takové hře se
vyhrává ne podle pravidel rozumových, ný
brž podle náhody, která často bývá přízniva
tomu, kdo svou obratnosti a důvtipností by.
ničeho n-ezasluhoval; rozumu se tedy při tom
děje křivda. „Ale my jsme se tak .o tom
shodli,“ řekneš mi. Z toho následuje jenom
to, že kdo vyhrává, nekřivdí ostatním, ale
nenásleduje, že by vaše dohoda nebyla pnoti
pravidlům rozumovým, a proti nim je také
hra sama, neboť výhra, která má býti cenou
dovednosti, stává se cenou náhody, která
nezasluhruje žádné ceny, pnotože nikterak ine
závisí na nás.
Mimo to takové hry se nazývají zábavou
;a pro zábavu se hrají, ale v pravdě nejsou
nijakou zábavou, nýbrž namáhavým zaměst
náním. Či není věcí unavující míti ducha
poutarného a :nnapjiatéhoustavičnou pozorností

a zmítaného stálým nepokojem, strachem a
chtivostí? Je nějaká smutnější, mračnější a
zá-dumčívější pozornost než pozornost tako
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vých hráčů? A _proto, když hrají, nesmí se
mluviti, nikdo se nesmí z-asm:át.i,nikdo na
smí zakašlati, sice se hned hniěvají .a zlobí.
Konečně takoví hráči mají radost jen když

vyhrávají; ale není to špatná radost, když
jí není možno užití leda se škodou a žaLostí
účastníků takové hry? Taková. radost jistě.
je n-ehodngá.,.a pro tyto tři příčiny jsou hry,

toho druhu zakázány. Veliký král svatý Lud
vík, uslyšev, když byl nemocen, že jeho
bratr, hrabě z Anjou, a mistr Valter Ne'
mourský

hrají, vstal s iožve a vrsázvo-rtaj-e“šel do.

jejich komnaty, sebral kostky a vrhczábnici a
část peněz a vyhodil vše oknem do moře,
velmi se na ně hněvajie. A v knize Tobiáš-ové
„zbožnáa cudná Sára, modJíc se k Bohu, mlu
ví: „Víš, Pane, že jsem nikdy nemívaLa ú
častenství s hrajícími“

XXXIII.O plesech, tancích a zábavách
dovolených, ale nebezpečných.
Tan-ce a plesy jsou svou povahou věci lho—
stejné, to jest, mravně ani zlé, ani dob-ré. Ale
jak se takových zábav obyčejně užívá, jsou,
veli-ce obráceny a nachýlleny na stranu hří

chu, a proto plny nebezpečenství. Tančívá
se v noci.; a za soumraku a temnoty je snada
no, že k věci, která svou povahou jest velmi
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přístupna zlému, se přidruží rozmanité okol
nosti mnákotné .a hříšné. Obyčejně celá noc
se probdí, čímž se ztrácí následující jitro .a
tím i možnost sloužiti Bohru. Zkrátka, vždy-'
cky jest věc—íbLáhovou vyměňovati

den za

noc, světlo za tmu, dobré skutky za pošetil-é.
Lidé přinášejí na plesy svou mamivost jako

na závodiště; a marnivost činíduši tak při
stupnou špatným citům .a nebezpečným a
nedobrým Láskám, že velmi snadno v taneč
ních zábavách všecky takové věci vznikají.
Pravím ti, Filotheo, o tancích to, co lékaři
říkávají o houbách, že totiž aani nejlepší
houby nestojí za nic. Stejn-ě ja pravím-, že
ani nejlepší tan-ce nestojí za mnoho. Kdo
musí houby jisti, má míti pozor, aby byly.
náležitě upraveny; jestliže v některém pří
pad-ě, v němž není možno se vyhnouti, mu
síš se plesu účlastniti, měj pozor, aby tvůj.
tanec byl dob-ře upraven. Ale kterak je tomu
rozum-čti? Opatři se mírnou sluš'rro-stí, dů
stojností a dobrým úmyslem, a tak tančí.

Jídejte houby zřídka a jezte jich málo, radí
Opět lékaři, mluvíce o houbách,

neboť tře—

baže jsou dobře upraveny, množství je činí
svrchované škodlivými. Tančí zřídka a má
lo, Fil-otheo, neboť budeš-li tančiti- často, vy
dláVáŠ se v nebeZpečenství,

že k tanci p'řizlinleš.

Podle Plinia houby, jsouce kypré a póro—
vité, snadno do sebe vstřebávají všeliké látky
287

nezdravé a nakažlivé, které bývají náhodou
v jejich okolí. Plesy :a tance a jiná taková
noční „shromáždění obyčejně bývají nasáklé
hříchy .a nectnostmi, které v tom neb onom
míst-ě se vyskytují: spory, mrzutostmi, klepy,
bLáhovými láskami. A jako tanečním pohy
bem s-e otvírají póry těla tančících, tak se
jim také otvírají póry srdce jejich. Jestliže
v takových chvílích nějaký had se připlíží a
zašeptá do ucha nějakou lichotku, nějakou
pošetilou poklona, nějaké slovo dvojsmyslrn-é,
nebo nějaký bazilišek počne vrhati milostné

a vyzývavé pohledy, srdce bývá snadno tako
vými věcmi zaujato a otnáveno.
0 Filotheo, “takovéto zbytečné zábavy bý
vají obyčejně nebezpečné; jimi duch zbož
nosti se rozptyluje, síly ochiab-ují,láska styd
ne, a v duši se probouzí množství citů špat
ných. Proto nutno jich užívati velmi opatrně.
Ale na houby prý především dlužno píti
silné víno. A já pravím, že po tanci dlužno
užívati některých svatých & dobrých úvah.,
které nedají vzniknouti nebezpečným do
jmům, jež by marná zábava, které jsme se
oddali, mohla způsobiti v naší duši. Ale _ja
kých úvah? Asi takových:
1. Téhož času, kdy ty jsi byla na plese,
některé duše hořely v ohni pekelném pro
hříchy, kterých při tanci se dOpustily nebo
jichž příčinou byl tanec.
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2. Mnoho osob zbožných .a řeholních trvalo
toho času před Bohem, pějíce jeho chvalu
.a rozjímajíce o jeho kráse. O kterak mnohem
lépe .a prospěšněji užívaly svého času, nežli
jsi ho užila ty!
3. Zatím co ty jsi tančila, mnoho duši
odešlo 5 tohoto světa ve velikých úzkosbech,
tisíce mužů a žen nemocných sniálšelo kruté
bolesti, buď ve svých příbytcích, buď vne-
mocnicích.

Ach, orni- neměli

činku; neměli bychom

žaá-ďného odí'po—

míti útrpnost

s inli—

mi? A nepomyslíš, že jednoho dne budleš
vzdychati jako oni, kdežto jiní budou tan
čiti, jako nyní tančíš ty?
4. Náš Spasitel, nejsvětější Panna, andělé
la svatí

tě viděli- na plese. “Ach, jak tě. lito—

vali, vidouce tvé srdce zaujaté tak velikou
pošetilostí .a obráceně k takové marnosti!
5. A ach, zatím co's tam prodlévala, čas
míjel a smrt se přiblíží-la; vriz, jak se ti vy
smívá ia zve tě k svému tanci, při němž tvé
hříchy, budou hudebníky, ia truchlivou hudbou
bude tvé vzdychání, aniž *uěiníš více kroků
než jeden, poslední to krok 2 tohoto života
na věčnost. To jest pravá krabochvíle SIIII'ÍJBL'

ných lidí, neboť zkrátí nám tento čas na
dobro .a na vždycky a v jedné chvíli nás
uvede na věčnost buď b-laženou buď nevý—
slovně nešťastnou.
Naznačil jsem ti několik krátkých. úvah,
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ale máš-li v Srdci svatou bázeň boží, Bůh
sám ti vnukne ještě jiné myšlenky sem hle—
dící.

'

XXXIV. Kdy smíme hráti & tančiti.
Ptáš-li se, kdy. hry a tance jsou dovoleny.,
odpovídám, že tenkráte, když se jich užívá
pro občerstvení a ne s vášnivou zállibozu,
když se jich užívá jen nějaký krátký čas,
a ne tolik, aby člověk byl unaven a omámen,
konečně, když se jich užívá zřídka. Užívá-li
se jich často a jako z obyčeje., obrací se o
sviěžení V zaměstnání. A při'kterých příleži
tostech se smí hnáti a tančiti? Slušné & spra
vedlivé příležitosti k tanci a ke hrám mravně
lhostejným bývají častější, naIOpak příleži
tosti-, !ve kterých se lze účastni-ti her zaklá

zaných, bývají vzácnější, jako také takové
sluhrují pokárání. Ale zkrátka, tančí a hrej
za podmínek, které jsem svrchu naznačil,
když opatrnost a rozum ti budou k tomu ra
diti, nabysvyhověla počestné společnosti, v :níž
pnáve budeš. Tím projevíš jakousi shovíva

vost, a ta, jakožto jakýsi výhonek lásky, činí
vuěc'ilhostejné dobrými, a nebezpečné dovo
lenými. Ano, ona dokonce leckdy zbavuje
splatnosti “některé věci, které jsou nevelmi

zlé, a proto hazardní hry, které jinak by za
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sluhovaly hany, někdy. budou bez heny, jest
liže nás k nim přivede Spravedlivá shovíva—
vost. Potěšil jsem se, když jsem četl v životě

svatého Karla Boromejského, že byl shoví
vavý ke Švýcarům v některých věcech, ve
kterých býval jinak velmi přísný, a že sv.
Ignác z Loyoly, byv pozván ke hře, neo-de
přel. Sv. Alžběta Durynská tančívala občas
a hrávala, když bývala ve společnosti, je
jímž účelem byla zábtava, aniž to škodilo
její pobožnosti, která měla v “její duši: tak
hluboké kořeny, že jako skály, které obklo
pují jezem Rietské, stálým niaráž-enímvln ro
stou, tak její zbožnost rostl-a prostřed nádhe
ry a marnosti světských, do kterých její po
stavení _ji přiviád-ělo. Veliký oheň zajisté vě
trem se více rozdmýchává, kdežto mralý, ne—
bude-li dobře přikryt, uhasne.

XXXV.Že je třeba býti věrným ve ve
likých i malých věcech.
Svatý Ženich v Písni Šalomounově dí o
choti-nevěstě své, že ranila srdce jeho jeď—
ním očí svých, a jedním vlasem šíje své. _(Pís.
Šnal.4, 9.) Nuže, mezi všemi vnějšími částmi
lidského těla není nad oko části- ušlechti
lejší, lani svým u-stnojením, ani svou činností,
a žádná část není méně důležita než vlasy,
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Položiv tedy vedle sebe oko a vlasy, nebeský
Ženich chce dáti na srozuměnou, že mu
nejsou přijemny toliko veliké skutky zbož
ných osob, nýbrž i nejmenší a nejvšednější,
.a kdo se mu chce svou službou líbiti, že
musí pečlivě dbáti, aby mu dobře sloužil ve
věcech velikých .a vznešených ive věcech
malých a všedních, protože i tím i oním
stejně si můžeme získati lásku srdce jeho.
Buď tedy, Filotheo, hotova snášeti pro na
šeho Pána veliké utrpení a třeba i- smrt mu
čednickou; umiň a umiňuj si, že mu chceš
dáti cokoli je ti nejmilejší, když by se mu
zalíbilo vzíti si to: otce, matku, bratra, man
žela, manželku, děti, oči své iživot svůj;
neboť “na to vše musí býti tvé srdce připra
veno. Ale pokud ti boží prozřetelnost nepo—
sílá utrpení tak veliký-ch a těžkých, dávej
mu alespoň své vlasy, to jest, snášej mírně
a trpělivě drobné křivdy, malé nepříjemnosti,
nepatrné ztráty a jiné takové věci, které se ti
přiházejí den co den, neboť budeš-li "užívati
s láskou .a ochotně těchto malých příležitostí,

získáš tím úplně jeho srdce a učiníš je svým.
Drobné laskavosti, k nimž každý den ti dává
příležitost,

trpělivost,

kterou

»osvěd—čiš,když

tě bolí hlava nebo zuby nebo tě trápí rýma,
nebo když je muž mrzut nebo žena nevrlá,
když se něco rozbije, když ti někdo způsobí
malou potupu neb se na tebe zamračí, když
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se ti ztratí kapesník nebo rukavičky nebo
prstének, jakási obtíž, když máš jíti dříve
spat a časněji vstávati, aby ses věno-vaha
modlitbě nebo šla k sv. přijímání, nějaký
posměšek, který sn-eseš za to, že konáš ve
řejně některé zbožné úkony — zkratka__\_rse

cky drobné oběti a malá utrpení, konají-li se
a pr111ma11s l.á„skou způsobují svrchovanou

radost božské dobrotě, která slíbila svým
věrným za jedinou sklenici vody moře vše
liké blaženosti. A protože se takové příleži
tosti naskytují co chvíli, můžeme takovým
způsob-em nashromážditi veliké bohatství du
chovní, jestliže každé příležitosti dobře uži
jeme.
Když jsem četl v životě sv. Kateřiny Sien
ské o tolika duchovních vytrženích a vyvý
še'ních, o tolikerých slovech plných mou
drosti, i o jejich kázáních, nepochyboval
jsem, že tímto okem rozjímání ranila srdce
svého nebeského Ženi—cha;ale zároveň mne
stejn-é těšilo, když jsem ji spatřoval v ku
chyni jejich rodičů, ana pokorně otáčí rošt,
rozdělává oheň, mísí těsto na chléb, vaří a

koná všecky nejnižší domácí _práces mysli
statečnou a plnou oddanosti a Lásky k Bohu
svému. A stejně si vážím malého a prostého
rozjímání, které činívala uprostřed všedního
a nízkého zaměstnání, jako vznešených vy
tržení a extasí, kterých tak často okoušela a
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kterých snad se jí dostávalo jenom jakožto
odměny za její pokoru .a ponižování. Bývalo
plak její rozjímání takové: chystajíc oběd
svým rodičům, představoval-a si, že jej chystá

Pánu jako kdysi sv. Marta; že její matkajest
místě svatých apoštolů, & takovým způsobem
se povzbuzovala sloužiti- v duchu celému
dvorstvu nebeskémru .a konala všecky tybo
nízké a všední služby s velikou mírností &
vlídností, vědouc, že taková jest vule ne
beského Otce. Pověděl jsem ti, Fillotheo,
tento příklad, abys věděla, jak důležíto jest,
nabyc'ho-mobraceli všecky své skutky, byť
byly sebe všednější, ke službě jeho božské
Velebnosti.
Z té příčiny ti radím co .nejdůtk'lívrěji,.abys

následovala oné ženy statečné, kterou Šalo
moun tolik chvrálí .a která, podle jeho slov,
„ruku svou vztáhla k silným věcem,“ t. j.
k věcem vznešeným .a důležitým-, ale proto
prsty její neustávialy „cháprati se vřetena“ ja
přístí. (Přísl. 31, 19.) Ruku svou vztáhlna k
sil-ným věcem,

.a prstové

její uchaOpily .se'

vřetena: vztáhni také ty svou ruku k silným
věcem, cvi-číc se v modlitbě & rozjímání, při

jšímejíc pilně svaté svátosti, vštěpujíc do
duší Lásku boží, vlévajíc do srdcí dobrá vnuk
nutí a konečně, ko'n-ajícpodle svého povoláni
skutky veliké & důležité,- ale pro to nezapo—
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mínej na vřeteno a na přeslici, to jest, pě—

"stuj pilně drobné .a pokorné ctnosti, které
postou jako kvítky u pat svatého kříže: po
sluhruj chudým, navštěvuj nemocné, pečuj o
domácnost, konej práce, které s ní souvisí, a
zabývej se stále něčím užitečným, neboť tak
nebudeš nikdy zaháleti; a všecko takové za
městnání pn0plétej úvahami podobnými těm,
jaké činívalla, jak jsem právě vypravoval, sv.
Kateřina

Simenskaá.

Veliké přl
ríležitosti ke službě boží se nasky
tují zřídka, malé však jsou časté a obyčejrné;
ale kdo nad málem bude věrný, dí Pán nad
mnohem bud-e ustanoven.

(Mat. 25, 21.) __Qiý

ÍEQLEQISOH činíš., ve, jménu. Pfán'ěa_Š_.l©ŘhLá_te
vě9„Qkx„.,ně,Qi„.-b14_dgu-.uízin-ěny_-dnbře.Buďto že

jíš, buďto že piješ, buďto že spíš nebo se
bavíš nebo vaříš, jestliže to, co činíš, budeš
činiti dobře, budeš míti veliký pnospěch u
Boha činíc všecko proto, že Bůh chce abys
to činila.

XXXVI. Ze si musíme počínati spra
vedllve & rozumně.
Rozum činí nás lidmi, .a přece „je vzácná
věc najíti lidi 'Opravdu rozumné, protože
vlastní Láska nám obyčejně rozum mate 'a
přivádí nás, aniž to pozorujeme, ke sterým
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dnobsným, ale nebezpečným nespravedlno
stem .a hříchům, které jako malé lišky, o kte
rých se mluví v Písni Šale'aomounově(2,15),
dělají škodu na vinicích. Neboť pnotože jsou
maličké, nemají lidé na ně pilný pozor, ale
protože jest jich mnoho, způsoobují přepne
velikou škodu. A hned ti ukáží, jak neroz
umně a nespravedlivě si často počínámve.
Pro maličkost bližního viníme, sebe však
omlouváme ve věcech velikých. Prodávati
chceme draho, ale kupovati lacino. Chceme,
aby .se na jiných konala spravedlnost, alel
nám aby se pnokažovalo milosrdenství a sho—
viv;ání. Chceme, aby jíní si naše slova dobře
vykládali, ale my sami jsme nedůtklivši .a
snadno slovíčkem bývám-e podráždění. Chtěli
bychom, aby nám bližní prodal svůj maje
tek; není-liž spravedlivější, aby si jej zacho—
val .a nám nechal naše peníze? Hněváme
se naň, že nám nechce vyhov-ěti; nemá-liž.
on v-ětší příčinu mrzeti se na nás, že jej
chce-me obtěžovati?
Jestliže si oblíbíme tu neb onu pobožnost,
pohrdáme každou jinou a ostře posuzujeme.,
cokoli nám není po chuti. Jestlliže někdo
z našich podřízených náhodou :nemá pří
jemný zevnějšek nebo jestliže jsme si jíed
nou naň zasedli, at' dělá cokoli, všecko se
nám při něm pnotiví, .a my neustáváme za
r-muc-ovati ho a stále si naň s-těžovati. Na
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Opak jestliže někdo jiný se nám svým ze
vnějškem zamlouvá., cokoli provede, vždy jej
-omlouvá..me Bývají ctnostné děti, které je—
jich rodiče téměř viděti nemohou pro nějaký
tělesný nedostatek. A bývají děti špatné &
zkažené, které jsou jejich miláčky, protože
mají něco příjemného ve svém vnějšku. Bo
hatým vždycky dáváme přednost před chu—
dými, ačkoliv nebývají ani lepšího stavu,
ani tak ctnostní; ba i takovým dáváme před
nost kteří jsou lépe oblečeni. Svého práva se
dožadujeme se vší důtklivostí, ale žádáme si,
aby jiní byli velmi zdvořfilí při vymáhání
svého. Svého postavení br.-áníme velmi žár—
livě, ale chceme, aby. jiní byli pokorní a ú
stupní; na bližního si velmi často stěžuje
me, ale chceme, aby nikdo si nestěžoval na
nás. Co prokazujeme jiným, zdá se ..nám
vždycky věcí velmi velikou, ale co jiní pro
kazují nám, zdá se nám ničím. Zkrátka, jsme
jako paflagonské křepelky, o kterých se
vypravuje, že mají dvě srdce, neboť k sobě
máme srdce vlídné, laskavé a zdvořilé, ale
k bližnímu srdce tvrdé, přísné .a nedůtklivé.
Máme dvojí Váhu: jednou vážíme své pro
spěchy s výhodou co možná největší; druhou
vážíme pmSpě-ch bližního s jeho nevýhodou
co možná. největší Ale Písmo sv. dí: u_WQXÉ
_
jejich (synů lidských) jso___u
lst'1v1_z_e _s_rd_ce

a srdce mluvili“ (Ž. 11,3), to jest maji dvojí;
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srdce. A míti dvojí váhu, jednu těžší, ke bra—
ní, drúhou lehčí, k vydávání, jest v-ěcohavná
před Bohem.
Filotheo, buď ve svém konání Spravedlivá
a ke všemu stejná.. Postav se vždycky na
místo svého bližního, jej pak postav na místo
své vlastní, a tak budeš souditi správně. Ku—
pujíc, měj s-e za pnodlávlajicího, a prodávejíc,
měj se za kupujícího, a budeš prodávati i
kupovati spravedlivě.

Všecky tyto nespravedlnosti jsou nepatrné
aa nezavazují nás k rnáhnadě, protože, když
si tak pvočíniáme,zůstáváme toliko v mezích

práva a v nich vyhledáváme svého prospe
chu: ale proto nezbavují nás povinností, aby
chom se polepšili, pnotože jsou to veliké po
klesky proti rozumu .a proti lásce, a konec
konců jsou to přece jakési podvody. Ostatně
člověk nepřijde o nic, když žije šlechetnlě.,
štědře .a zdvořile, se srdcem “jaksi králov
ským, ke všem stejným ia rozumným. Pama
tuj tedy, Filotheo, gab-ysčasto zkoumalo své
srdce, zdali jest vůči bližnímu takové, jaké
bys chtěla, aby bylo srdce jeho vůči tobe-,

kdybys byla na jeho místě; to je správné sta
novisko rozum-Ove. Důvčrníci Trzajanovi jej
klárali, že podle jejich zdání činil císařskou
velebnost lidem příliš přístupnou. „Dob-má,“

řekl jim císař, „nemám býti k jednotlivým
občanům takovým císařem, jakého bych si
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_přiálnaaléz-ati, kdybych

občanem ?“

já sám byl pouhými

XXXVII. O žádostech.
Každý ví, že se musíme chrániti, abychom
si nepřáli a ;nežádali vněcíhříšných; neboť žá—

dost věci špatné a zl-é nás činí špatnými a
zlými. Ale pravím ti- ještě více, Filotheo;
nežiádej si ani- věcí, které jsou duši nebezpeč—
né, jako jsou plesy, hry a jiné zábavy„ aniž
si žádej hodností a důstojenství, „ani.vidění
a vytržení mysli. Nebot' V takových věcech
bývá mnoho nebezpečenství, marnosti a kla
mu. Nežádej sí věcí příliš vzdálených, to jest
věcí, které se nemohou stati leč za dlouhý.
čas, jako činívají mnozí, kteří tím zbytečně
ufnavrujía rozptylují své srdce a vydávají se
v neb-ezpečenství mnohého vnitřního nepo
koje. Jestliže některý mladý člověk si- tou
žebně přeje, aby se mu dostalo nějakého úřa
du prvé než je čas k tomu, k čemu, prosím
té, je takové přání? Jestliže vdaná žena si
přeje býti řeholnicí, jaký to má účel? Pře
ji-li-si koupiti statek svého souseda prvé než
on jest ochoten jej prodati, nemařím-li tako
vým přfáním zbytečně čas? Jestliže, jsa ne—
mocen, si žádám, abych mohl kázati- nebo
sloužiti mši sv., navštěvovati nemocné a ko
nati pobožnosti, které konají zdraví, nejsou
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liž to marná přání, protože toho času není
možné, abych je činil skutkem? A zatím ta
ková neužitečná přání zabírají místo jiných
přání, která bych měl míti, jako na př. abych
byl |0pravdu trpělivý, odevzdaný do vůle
boží, umrtvený, poslušný Pána Boha a la
skavý a mírný ve svém utrpení, samé to věci,
kterých si Bůh toho času na mně žádá. Ale
my obyčejně míváme taková přání jako tě
hotné ženy, které si v jes-ení žádají čerst
vých třešní a čerstvých hroznů na jaře.
Rozhodně neschvaluji, když osoba, vázaná
nějakou povinností neb nějakým povoláním,
si libuje v tom', že si přeje jiného způsobu
života než který .se srovnává s její povin—
ností, nebo zbožných věcí, kterých její ny—
nější postavení nepřipouští; neboť takovými
žádostmi duch se rozptyluje a ochabuje, tak
že paak nekoná dobře věcí nutných. Žádám-
li si býti v klášterní samotě, mařím tím čas,
a tato žádost zabírá míst-o jiné, kter-ou bych
měl míti, abych totiž se řádně věnoval svým
nynějším povinnostem. Ani to bych neschva
loval, aby si někdo žádal lepšího rozumu
nebo Lepší soudnosti, neboť také tato přání
jsou marná a zabírají místo správného přá
ní, aby totiž každý pěstoval tohoducha a_

tu mysl, které od Boha má. Aniž Si máme
.žádati sloůžiti Bohu těmi prostředky, kte
rých nemáme, __nýbrž máme věrně užívati.
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těch, které máme. Toto všecko se týká žá
dostí, které skutečně zaměstnávají srdce; .ne
bot' co se týče pouhých a jaksi povrchních
přiání, ta nejsou škodliva, l-eě by byla časta.
Nežád-ej si kříže leč tou měrou, kterou do
vedeš snašeti kříže, ___jež
se ti naskytají; neboť

jest pošetilým omylem žádati si mučednictví
a nemíti tolik statečnosti, abychom dovedli
snésti nějakou křivdu. Nepřítel naších duši
nám často vnukává, abychom si hrdinně žá—
dali věcí nepřítomných a které nikdy se nám
nenaskytnou, a tím chce odvraceti naši mysl
od věci přítomných, ze kterých bychom mohli
získati přes to, že třeba jsou velmi nepa
trné, veliký pr'OSplěC'h.Takto ve své obraz

nosti poražíme jakési báječné obludy, a za
tím, protože nemáme pozor na to, co je
blízké, nás opravdu :usmrcují malí hádkově,
kteří se plazí po naší cestě.
;Než-ádej si pokušení, neboť to by byla
vopvovažlivlost;ale připravuj své srdce, abys

ho očekávala s myslí statečnou a bránila se
mu, až na tebe přijde .
Rozmanitost pokrmů (zvláště, je-li- jich
mnoho) vždy obtěžuje žalu-dek, a je-li slabý,
zkazí jej. Nenaplňuj svou duši mnoha žá—
dostmi světskými, neboť by tě úplně- zkazily,
ani duchovními, neboť by ti překážely. Když

je'duše očištěna a zbavena špatných štávl,
zachtívá se jí věcí duchovních a ona jako
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hladová zatouží po sterých zbožných cviče
ních, po kaajícnosti, mrtvení, ponížení, mod
.litbě a skutcích lásky. Když se zachtívá duši-'
takových věcí, Filotheo, je to dobré zna
mení; ale viz, budeš-li- moci dobře ztríávgiti

všecko, co chceš jisti. Vol tedy podle rady
svého duchovního vůdce z tolikerých přání
některá, jež budeš moci uváděti- ve skutek a
zjednávej jim platnost. Když to budeš činiti,
Bůh ti vnukne jiné žádosti, které budeš činiti
skutkem zase v jejich čas, a takto nebudeš
mařiti času žádostmi neužitečnými. Nepra
vím, že máme ztráceti dobré žádosti-, ta
kové nebo takové, nýbrž pravím, že třeba
dáwati jim místo jakým-si pořádkem, a ty,
kterých není možno činiti skukem nyní, má
me uzamknouti v nějakém koutku svého
srdce, až nadejde jejich čas, a zatím máme
prováděti ty, které jsou zralé a tohoto času“
vhodné. A to pravím netoliko o žádost-ech
duchovních, nýbrž také o těch, které hledí
ke světu; nieboť jinak bychom nezbytně byli
živi v nepokoji .a stálém nozčilení.

XL: Naučení vdovám.
Sv. Pavel dává naučení všem biskupům
v osobě svého učedníka Tim-othea, pravě:
* Kapitoly XXXVIII. a XXXIX. jsme vypustili ja
kožto pro širší čt-enářstvo méně vhodné.
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„Vdovy mej ve cti, kteréž pravé (to jest
vskutku) vdovy jsou.“ (1 Tím. 5, 3.) Nuže,
aby vid-ova iOprav—dubyla vdovou,

je potřebí.

těchto věcí:
1. Aby byla vdovou netoliko podle těla,
nýbrž také srdcem-, to jest, aby ustanovila
v srdci svém pevným a nezrušitelným roz
hodnutím, že chce zůstávati ve stavu čistého
vdovství. Neboť vdovy, které vyčkávají pří
ležitosti, aby se 'Op-ětprovdaly, jsou odlou
čeny od muže _jenom podle těla, ale vůlí své
ho srdce jsou již s ním spojeny. Jestliže pra
vá vdova, chtějíc se utvrditi ve sta-vu svého
vdovství, bude oblětov-ati Bohu skrz-e slib své
tělo a svou čistotu, přidá svému vdovství ve
likou ozdobu a velice zajistí své rozhodnutí;
neboť vidouc, že po slibu již není v její mocí
vzdáti se své čistoty, leč by se vzdala nebe,
bude tak žárlív-ě p-amčtliva svého úmyslu, že
ani na chvilku nedOpustí pvrodlítivsrdci svém
ani sebe menšímu pomyšlení na vdávání',
takže takový posviátný slíb- bude její duši.
pevnou ohradou proti všelííkým návrhům,
které se protiví jejímu svatému rozhodnutí.
Proto sv. Augustin radí křesťanské v-dovč ve
lice důtkl-ivě k takovému slibu, a dávno před
ním učený Orígenes si troufá ještě více .a
radí vda-ným ženám, aby s-e zasvěcovaly
vdovské čistotě již napřed, jestliže by jejich
manželově zemřeli před nimi, a aby takto,
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žijíce v manželství, zánoveň již užívaly zá.
sluh čistého vdovství skrze takový slib-, uči
něný již napřed.
Slib také činí skutky, kterých se týká, pří—
jemnější Bohu, dává větší statečnost ke ko
nání jich, a dává Bohu darem “netoliko skut
ky, které jsou jako ovoce naší dobré vůle,
nýbrž posvěcujre mu také vůli samu, kter-„á
jest jako strom naši-ch činů.
Pouhou čistotou půjčujeme své tělo Bohu,
zachovávajíce si svobodu naložiti s ním i.i
nak, když bychom chtěli vejíti v manželství;
ale slibem čistoty dáváme mu je darem na

pnosto a bez práva na odvolání, a tak se
dáváme za úplné služebníky tomu, jemuž
sloužiti jest lépe než panovati. Ale když
schvalují co nejvíce mínění oněch dvou ve
likých mužů výše jmenovaných, zároveň si
přeji, aby duše, které budou tak šťastný, že

budou chtíti rad jejich následovati., si vf'tom'
počínaly opatrně, svatě a pevně-, zkoumajíce
dříve svou statečnost, vzývajíce Pána Boha
za osvícení a por-adice se s některým mou
drým a zbožným vůdcem duší neboť ten—
kr.áte všecko se bude díti užitečnějzi.
2. Mimo to je třeba, aby vdova, zřík-ajíc
se druhého sňatku, učinila to s upřímným
a čistým úmyslem, to jest proto, aby mohla
s větší čistotou obrac-eti svou Lásku k Bohu
a spojovati celé své srdce bez jakékoli vý,
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hrady se srdcem Boha svého. Neboť jestliže
ji vede buď úmysl, aby svým dětem zůstavila
větší jmění, buď jiná snlaha světská, bean
knáte snad si získá chválu, ale ne u Boha,
protože u Boha nic nemůže dochiázeti oip-ra
vdové chvály, leč co se děje pro Boha.
Konečně je třeba, aby vdova, chce-li býti
Opravdu vdovou, dobrovolně se stranila a
vzdaloval-a zábav světských. „Která (vdíova)
v nozkoších jest,“ dí sv. Pavel, „za živa.
mrtva jest.“ (1 Tím. 5, G.) Chtíti býti vdovou
a zároveň chtíti býti hledanou ve společno
stech, slýchzati poklony a chvály, účastníti se
plesů a jiných zábav, libovati si ve voňav
kách, umělých účesech a nejnovějších toa
letách, to jest býti vdovou živou podle těla,
ale mrtvou podl-e duše.
„Čas řezání (vinic) přišel: hlas hrdlivčky,
slyšán jest v zemi naší.“ (Pís. Šal. 2, 12.) Ře
zání zbytečných věcí světských je nutné kaž
dému, k-dokoli chce žíti- zbožně; ale přede
všemi je ho potřebí pravé vdově, která jako
čistá hrdliěka práv-ě pláče, lká a naříká si
pro ztrátu svého chotě. Když se Noemi vrá
tila ze země Moabské do Betléma, ženy,
které ji znávaly, když se vdávala, pravilly.:
„Ne'ní-liž to Noemi ?“ Ale ona odpověděla:
„Nenazývejte “mne Noemi (což jest milostná
a krásná), ale nazývejte mne Mara, neboť
Hospodin naplnil hořkosti duši mou.“ (Ruth-,
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1, 20.) .To pak pravil-a, protože jí zemřel.
manžel. Tak zbožná. vdova nechce-, aby ji
lidé nazývali roztomilou nebo krásnou, ani
aby ji za takovou pokládali, nýbrž stačí jí
úplně býti tím, čím Bůh chce, aby byla, to
jest pokornou la povrženou před očima jeho.
Lampy, v kterých je vonný olej, vydávají
Laho-d-nějšívůni, když bude zhašen jejich pha

men. Tak vdovy, jejichž Láska bývala čistá
“v manželství, rozlévají větší vůni ctnosti a
čistoty, když světlo jejich, to jest manžel je
jich, smrti zhasne. Milovati manžela, dokud
je živ, jest při ženách věc dosti obyčejná;
tale milovati- jej tolik, že když zemře, žena již
nechce jiného muže, toť stupeň Lásky, který.
jest vlastní jen pravým vdovám. Doufatj.
v Boha, dokud manžel je ženě |0ponou, není
vě-c tlak vzácná; ale doufářtiv Boha, když Bůh
žen-ě 'Oporu tu vezme, je věc hodná veliké
chvály. Proto ve vdovství se lépe poznává
dokonalost ctností, které žena měla v mian
želství.
Má-li vdova dítky, které potřebují její zku
šenosti a jejího vedení, zvláště pokud se to
týká jejich duše a z.a10p.atření, nemůže a ine-_
smí jich “nikterak opouštěti, ne-b-ot'sv. Pavel

jasně praví, že vdovy jsou povinny svým dě
tem takovou péčí, aby prokázaly „odměn
nou službu svým rodičůmf'. _(1. Tím. 5, Al.)
A týž apoštol v témž listě ;(5, 8) praví, že:
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„jestliže kdo o své .a obzvláště o domácí
péče nemlá, jest horší než nevěřícííí Ale ne
mají-li děti potřebí jejího vede-ní, tenkrate
vdova má všecky své city a myšlenky. obra
ceti. k tomu, aby s větší sebraností a snaž
ností prospívala v milování Boha. Jestliže zně—
jaklá.nutnost nezavazuje svědomí pravé vdo
vy.ke vnějším starostem, jakými bývají na př.
soudní rozepře, radím, aby se jich úpbně
zdržovala, a aby ve všech svých záležito
stech se přidržovala cesty co nejpokojnější;
a nejsm'ířlívější, třeba se nezdála nejproé
spěšnější. Neboť užitek takových soudních?
a jiných mrzutostí musí býti velmi veliký,
aby .se vyrovnal výhodě svatého pokoje, kte
rého by člověk jinak požíval. Mimo to sou—dy
zapře rozptylují srdce a často otvírají b-ranu
nepřátelům čistoty, protože bývá žádoucí pří
zeň některých osob-, .a kdo chce býti tako.
vým osobám příjem-ný, osvojuje si někdy.
způsoby, které se protiví zbožnosti a nelíbí
se Bohu.
Modlitba budiž vdově ustavičným zaměst
náním; neboť protož-e nemá již nikoho mi.
lovati kromě Boha, nema již téměř ani slov
míti pro jiného, leč pro Boha. A jako železo-,

kterému přítomnost diamantu nedopouští, aby
následovalo přitažlivosti magnetu, přiskočí
k magnetu, jakmile diamant bude od něho
vzdálen, tak srdce vdovino, které se nemohlo
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dokonale povznášeti k Bohu, aniž mohlo ná
sledovati přitažlivosti jeho božské Lásky, do
kud byl živ její manžel, jakmile manžel tento
zemřel, má s horoucí toužeb—nostíběžeti po
vůni věcí nebeských a mluviti po při-kladu

posvátné Nevěsty: (') Pane, jelikož jsi nyní
všecek můj, přijmi mene všec'ku za svou.
„Tláhníž mne: za tebou poběhneme po vůni.
mastí tvých“ (Pís. Š-al. 1, 3.)

Co se týče ctností, vlastních pravé svaté
vdově, má. býti pilna dokonalé počestnosti-,_

vzdalovati a zříkati se poct, všelikého vy
znamenání, velikých společností a jiných ta
kových marností, a má nan0pak sloužiti chiu
dým., těšiti zarmoucené, ujímati .se dívek a
nabádati je k životu zbožnému, a býti mla
dým ženám dokonalým vzonem všelikých
ctností: nutnost a prostota jsou dvojí ozdo—
bou jejího oděvu, pokora a Láska dvojí ozdo
bou jejího konaní, počestnost a Laskavost
dvojí ozdobou jejího jazyka, sty-dlivost a cud
nost ozdob-ou její-ch očí a Ježíš Kristus ukři—

žovaný jedinou láskou srdce jejího.
Zkrátka, pravá vdova je v církvi jako ti
alka, která rozlévá vůkol lahodnou vůni své
zbožnosti .a zároveň je stále ukryta pod li
stím své poníženosti, .a nemá-padnou barv-ou

svědčí o svém umrtvení. Vyskytuje se na
místech stinných, v zákoutích a u plotů, ne—
boť se vyhýbá světský-ch společnostem a
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hovorům, aby zachoval-a své
proti horkosti, již způsobuje
pozemských, světské cti, nebo
„Blahoslavená bude-,“ dí sv.
stane-li tak.“ (1. Kor. 7, 40.)

srdce čerstvé
žádost statků
i lidské lásky.
apoštol, „zů

Měl bych ještě mnoho říci o této věci-„
ale byl bych jist, že je vše řečeno, kdyby.
se mi podařilo příměti vdovu, která upřímně
dbá o čest svého stavu, aby pozorně čtla

knásné listy, které veliký svatý Jeronym psal
Furii a Salvií a jiným oněm ženám, kterým
se dostalo štěstí býti duchovními- dcer:.amí
tak velikého Otce. Neboť nelze nic přidávati
k tomu, co on tam praví, leč napomenutí,
že pravá vdova nemá nikdy ani kárati .aini
posuzovatí těch, které uzavírají druhý, a tře
ba i třetí a čtvrtý sňatek; nebot Bůh Vlně
kterých případech také toho užívá ke své
větší cti & slávě. A vždycky třeba míti na
paměti pravdivou nauku starých církevních
spisovatelů, že ani vdovství ani panenství
nemají v nebi jiného místa, leč to, které jim
určí pokora.

XLI. Několik slov duším panenským.
Duše panenské, pomýšlíte-li na manžel
ství pozemské, zachovláve'jbe žárlívě svou
první lásku svému prvnímu manželovi. My
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slim, že jest veliký klam, dávati místo srdce
nedotčeného a celého srdce všecko již ucpo—
třebovuané; porušené a vysílené Láskou. Ale
jestliže vaše štěstí vás volá k čistému &

panenskému sňatku duchovnímu a k ustavič
nému zachovávání vaší panenské čistoty, ó,
tenknáte zachovávejte svou lásku jak nejpeč
livaějidovedete ženichovi božskému, jenž jsa
čistota sama, nic nemiluje tolik jako čistotu,
a jemuž mají nál—ežetíprvotiny všech věci,
ale především" prvotiny lgásky. Listy. sv. Je—
ro=nym-a vám poskytnou

všelikých

inaru-čénío

kterých vám bude třeba. A protože váš stav
zavazuje vás k poslušnosti, zvolte si duchov
ního vůdce-, aby Vás vedl a učil, kterak byste
světleji .a „dokonaleji

posvlěxcovialy,své

i tělo božské Vele-bnosti.
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srdce

Čtvrtá část: Navedení,
obsahující naučení potřebná proti nei
obyčeiněiším pokušením.

I. Že netřeba dbáti řečílidí tohoto světa.
Jiakmile lidé tohoto sveta zpozorují, že
chceš vésti zbožný život, počnou o tebebrouu
siti .svůj jazyk rozmanitými vtipy a pomluve—
mi. Nejhorší budou nazývati změnu tvého
života pokrytstvím, „pobožnůstkářstvím a
stnojeností ; budou říkati, že svět se k tobě
nezachoval, jak by sis byla přála., a proto že
jemu na vzdory utíkáš .se kBohu ; tvojí přá
telé se budou vynuasnažuovati,aby ti moudrý
mi a laskavými důvody (jak se domnívají)
ukázali, že tvůj úmysl jest nenozvážný. Ztra
títe, budou říkati, veselou mysl a stanete se
zádum-čivou, přijdete u lidí o vážnost, bude
z vás nesnesitelná osobla, sie-stáhnete před
časem, vaše domácí záležitosti budou z toho
míti škodu, kdo je ve'svetě, musí žíti se sve
tem, člověk může spasiti svou duši ikdyž
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nekná-čí po zvláštních cestách; .a podobných

tretek ti napovídají na tucty.
Milá Filotheo, všecky takové řeči nejsou
nic jiného než jalové a pošetile tlachy. Těm
lidem nejde ani o tvé zdraví ani o tvé zále
žitosti-. „Kdybyste byli ze světa,“ dlí náš
Spasitel, „miloval by. svět, co jeho jest,
ale že nejste ze světa, . .. photo vas svět ne
návidí.“ (Jan 15, 19.) Vídali jsme pány &
dámy, tohoto světa tráviti celou noc a také
několik noci po sobě u hracího stolku, u ša—
chů .a u karet. Jest na světě pozornosti smut
nější :a záduměivější nad takovou pozorn—ost?
Ale lidé tohoto světa ani nehlesli, jejich přá
telé se pDOt'Onijak nermoutili; ale když vě
nujeme hodinu času rozjímání, když nás vidi
vstláv-atíráno trochu ěasněji, abychom se při
pnavili- na sv. př.-ijímání, ihned pospíchají
k lékaři, aby. nám něco předepsal proti zá
dumčivosti- .a proti žloutence. Třicet nocí
liidé pnotančí, a nikdo z nich si proto ne
bude stěžovati, ale půjdou-li- na půlnoční,
druhý den již budou k-ašlati a naříkati, jak?
jsou tím bděním zemdleni. Kdo nevi-dí, že
svět je soud-ce nespravedlivý: příznivý a do
brotivý ke svým dětem, ale tvrdý a přísný
na děti boží?
Se svět-em mohli bychom býti za dobré jen
tenknáte, když bychom s ním chtěli zahubiti
svou duši. Není možná, abychom mu vyho
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věli, protože je příliš vrtošívý. „Přišel Jan,“
dí

náš

Spasitel,

„neje-da

chleba

& rnrezp-iije

vína, a pravíte: Zlého ducha má. Přišel Syn
člověka, jeda a pije, a p-ravíte: Aj, člověk...
přítel publikanů a hříšníků.“ (Luk. 7, 33, 34.)
Opravdu, Fíl-otheo: jestliže si povolíme .a
chtějíce vyhověti lidem, budeme se smáti,
hnáti, tančiti se světem, bude se svět pohor
šovati; nebudeme-li to činiti, bude nás viniti
z pokrytství nebo ze zádumčivosti. Bude
me-li s-e pěkně šatiti, bude to vyklnádíati zle;

budeme-li v té věci nedbali, bude nás nazý
vati lidmi nízkého smýšlení; naše veselí bude
jmen-ovati roZp'ustilostí a naše mrtvení truch
livostí ; a protože na nás vždycky pohlíží ne
laskavýma očima, nikdy mu nebudeme moci
býti příjemní. Svět zveličuje naše nedokona
losti a rozkřikuje je jak-o hříchy; z našich
všedních hříchů dělá smrtelné a hříchy naší
křehkosti obrací ve hříchy čiré zloby; místo
toho, co dí sv. Pavel, že totiž „láska dobro
tiva jest“, svět naopak je zlý; láska „nemyslí
zlého“ (1 Kor. 13), a. svět naopak vždycky

myslí zlé; akdyž nemuzeviniti našich skut

ků, aspoň viní naše úmysly. Mějtež si ovce
nohy nebo jich nemějtež, buďte bílé nebo
černé, vlk, bude-li moci, vždycky je bude
požírati.
Dělejme cokoliv: svět vždycky bude proti
nám. Pnodlíme-li ve zpovědnici dlouho, bu
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de se nás ptáti, z čeho se tak dlouho zpoví—
dáme; pobuudeme-li tam krátko, řekne, že
na sebe všeho nepovíme. Svět bude stOpo

viatí každé naše hnutí, a vylétne-li námzúst
jedí.-néhněvivé slůvko, řekne, že jsme nesne
sitelní; budeme—li pečovati o své záležitosti
hmotné, bude se mu to zdáti lakomstvím,

naše mírnost bude mu nasládlou hlouposti.
Ale co se týče synů tohoto světa, jejich hně
vy jsou statečností, jejich lakomství šetr'nosti,
jejich hříšné důvěrnosti počestnou zábavou.
Zkrátka, pavouci vždycky budou kaziti vče
lám jejich dílo.
Filotheo, nechme slepého svět-a. Ať si křičí
jak mu libo-, jako sova, plaší-cí denní pta.
ctvo. Buďme pevni ve svých úmyslech, ne—

měňme. niktenak svých rozhodnutí, a naše
vytrval-ost ukáže, zdali jsme se upřímně a
s dobrým úmyslem posvětili Bohu .a věnovali
se životu pobožnému. Komety :a oběžnice
se nám jeví skoro stejně jasnými, ale ko
mety za krátký čas zmizej'í, kdežto oběž
nice si zachovávají ustavičnou jasnost. Po
dobně přetvářka a pra-vá ctnost jsou si ve
mnohém podobny co do zevnějšku, ale
snadno se rozeznají; neboť přetvářka nemá
trvání a rozptyluje se jako kouř, stoupající do
výše; ale pravá. ctnost je vždycky pevná a
vytrvalá.. Má-lí býti začátek našeho zbožného
života dob-ře zajištěn, je nám nemalou vý
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hodou, zakusíme-li pomluvy a pohan—ění;ne
boť tak ujdeme nebezpečenství ješitnosti .a

pýchy, které jsou jako báby egyptské, jimž
pekelný Farao přikázal usmrcovati pacho
Látka izraelská týž den, kdy. by se “narodila.
Jsme ukřižování světu, a svět budiž ukřižoé'

Viánnám;
svět nás má za blázny, mějme my
jej
za pošetilý.

II. Že musíme býti statečné mysli.
Světlo, ačkoli krásné a žádoucí našim očím,
pře-ce je oslepuje, když by dlouho před tím
zůstávaly ve tmách. A než se člověk obe
známí a spřátelí s obyvateli cizího kraje,
třeba byli sebe zdvořilejší a milejší, zakou
šív-á jakýchsi obtíží. Jest možné, drahá Filo—
theo, že při této změně tvého života vznik
nou v tvém nitru leckteré nepokoje, :a to ve
liké a úplné „sbohem“„ které jsi- dala mar
'nostem a pošetilostem světským, bude ti lec—
kdy příčinou truchlivosti a malomyslnosti.
Přihodí-li- .se ti to, prosím tě, abys byla ma
ličko trpělivá, a zase tě to přejde. Novota
tvého života tě chvílemi- jaksi skličuje, ale
to pomine, a te'nkrnáteokusíš převelikého po
těš-ení. Snad se začátku ti bude líto vzdáti
se jakési slávy, v které jsi ve svých marno—

stech byla u bláznů a šašků; ale probůh,
315

chtěla bys ztratiti věčnou slávu, které se ti
od Boha dostane v pravdě? Marné zábavy.
a kratochvíle, V kterých jsi trávil-a minulá
léta, ještě se ti budou vraceti na pamět a
budou v.ábiti tvé srdce, aby se k nim Opět
obrátilo; ale budeš míti tolik odvahy, aby
ses pro takové a tak klamné tretky odřekla
věčného štěstí? Věř mi, jestliže vytrv.áš, ne
bude trvati dlouho a užiješ vnitřní sllaqd
kosti tak příjemné a lahodné, že vyznáš, že
to, co dává svět, je hořká žluč proti tomuto
medu, a že jeden den zbožnosti více váží
než tisíc let života světského.
Ale jist-ě vidíš, že hora křesťanské doko
nalosti je převysoká. Ach, Pane Bože můj,

řekneš si, kterak na ni vystoupím? Buď
dobré mysli, Filothe o! Když včelí zárodky.
říká se jim larvy, a tenkráte nemají ještě.
křídel .a nemohou létati ani po květech, ani
po horách, ani po sousedních pahorcích a
sbíriati med. Ale ponenáhlu, krmíoe se me
dem, který nashromáždily jejich matky, tyto
neúhledné larvy.. dostávají křídla a sílí, takž-e
se vyvinou v dokonalé Včely a poletujíce po
krajině, také ony. sbírají sladký med. Také
my jsme teprve v začátcích zbožného života,
také my nejsme ještě schOpní v-ylebovati do
tlakové výše, do jaké bychom si přáli, to jest
až na vrcholek křesťanské dokonalo-sti; ale
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počneme-li dobrými žádostmi .a předsevzetí
mi nab-ývati jakési tvářnosti dobrého kře
sťana, počnou- nám růsti křídla. Slruší tedy
doufati, že jednoho dne z nás budou du
chovní včely .a že budeme létati; vyčkáva
jíce té doby, zatím se živme mediem tolike
rých výborných naučení, která nám zůstavili
zbožní lidé dávných věků, a prosme Boha
aby nám dal křídla jako holubicí (Žalm 54,
7), abychom netoliko mohli létatí v tomto
čase života pozemského, nýbrž také odpo
činouti ve věčnosti života budoucího.
,

III. 0 povaze rozličných pokušení, &že
jiné iest, pokušení cítiti, a jiné, k němu
přivoliti.
Představ si, Filotheo, mladou kněžnu, kte.
nou její choť na Výsost miluj-e, a ke které

nějaký bídník, chtěje ukládati' o její ctnost a
věrnost, vypraví ničemného posla s milost
nými návrhy a uloží mu, aby s ní jednal o
jeho n-ectných záměrech. N-ejprvé tento po
sel předkládá mladé kněžně záměr svého?
pána. Tu kněžně buď .se líbí návrh .a posel-
ství, nebo se jí protiví. Konečně buď přivolí
k nim, neb je zamítne. Podobně díábel, svět
.a tělo, vidouce duši- zasnoubenou Synu bo
žímu. posílají k ní pokušení a ponoukáníg,
kteráž 1. jí navrhují hřích, jenž 2. duši buď
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se líbí, buď pnotiví, takž-e konečně 3. bud':
k němu svolí “neb_jej odmítne. Hle, po tako
vých třech stupních se sestupuje k nepra—

vosti. Jsou to: pokušení, zalíbení, svolení..
A ačkoli

se

tyto

tři v-ěcíi nerozeznávajfí,

stejně zřejmě při každém druhu hříchu, při
hříších těžkých ea leláště velikých se jeví.
v určitých obrysech.
Kdyby pokušení k některému a jakémukoli
hříchu trvalo třeba celý náš život, neztratili
bychom proto božího zalíbení, jen když by
se nám takové pokušení. nikdy nelíbilo-, a
když bychom k němu nepřivolili. A to pro—
to, že si pokušení nezpůsobujeme, nýbrž je
trpíme; a“poněvadž v něm nemame zalíbení,
nemůže při nás býti žádné viny. Svatý Pavel
zakoušel dlouhý čas tělesných pokušení; a
přece se proto Panu Bohlu nikterak, a'ni-sebe
mén-ě, neznelíb-il, nýbrž nacpak Bůh byl jeho
pokušením oslaven. Blahoslavená. Anděla Fo
lignská cítívala tak krutá pokušení tělesná,
že je nám ji líto, když o tom vypravuje; také
sv. František :Assiský a sv. Bened'ikt'zakursili
velikého pokušení, takže onen se vrhl do
trní a “tento do sněhu, aby zmírnili jeho prud
kost. A přece nikdo z nich neztratil proto
boží milosti, nýbrž nacpak ji v sobě roz-
množil.
Třeba tedy býti dobré mysli v pokušení,
Filotheo, a nikdy se nepokLáIdJatiza přemo'
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ženou, dokud“ se ti pokušení bude protiviti,
při čemž nutno jest míti na paměti, že jiná
věc jest pokušení v sobě míti a jiná věc k ně
mu přivoliti. Neboť pokušení můžeme cítiti,
ačkoliv se nám pnotiví; ale není možné zá
roveň k němu přivoliti a nemíti v něm zalí
bení, protože zalíbení obyčejně bývá stup-
něm, po kterém se přichází ku přivolení. Ne
chat" tedy nepřátelé naší spásy nás lákají a
ngavnazují čímkoli, nechat bez ustání trvají
u bran srdce našeho a snaží se do něho
vniknouti, nechat nám činí svých návrhů po
libosti: pokud budeme pevni ve svém noz
hodnutí, že v takových věcech nechceme
míti žádného zalíbení, není možná, abychom
hněvaali Boha, jako kníže, manžel oné kněž
ny, kterou jsem vzal za podobenství, nemůže;
se na ni hněvati pro vzkázání, které jí bylo
učiněn-o, jestliže se _jí nelíbí. Přece však jest

jakýsi rozdíl mezi duší a touto kněžnou, a to
takový, že kněžna, uslyševši ničemný ná
vrh, může, uzná-li za dobré, posla ihned vy—
hnati a již ho déle nepoleuchati; ale není
vždy v moci duše, aby necítila pokušení,
ovšem však vždy jest v její moc-i nepřivolo
vrátí k němu. Proto byt' pokušení trvalo sebe
déle, nem-ůže nám ublížiti, pokud se nám
protiví.
Ale co se týče zalíbení, které může jíti za
pokušením, musím poznemetnati, že v naší
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duši jsou jako dvě stránky nebo části, část
vyšší .a část nižší, .a že část nižší nenásleduje
vždy části vyšší, nýbrž činí po svém. Tím se
leckdy př'ih.ázívá,že nižší část má v pokušení
zalíbení, ačkoli bez přivolení k němu a to
proti vůli vyšší části. To jest rozpor a boj,
který sv. apoštol Pavel líčí (Gal. 5,17), když
praví, že tělo žádá proti duchu, a když jinde
(Řím. 7, 23) o sobě dí, že vidí jiný zákon
. v údech svých, kterýž odporuje zákonu mysli
? jeho.

Snad jsi si někdy, Filotheo, ve vyhaslých
klamnech všimla hromady teplého popelu.
Kdybys po několika hodinách přišla a hle
dala ohně, našla bys nějaký žhavý uhlíček,
a našla bys jej stíží. Ale přece tam jest, sic
bys ho nebyla našla; a tím malým uhlíkem,
kdybys jej rozdmýchela, mohla bys »Opět
rozdělati plnápolající oheň. Jako tomuto skry—
tému luhlíku, tak se přihiázívá—našílásce boží,

která jest naším duchovním životem, když ji
obstoupí veliká. .a prudká pokušení. Neboť
pokušení, zachvacujíc svou libosti nižší -č.á.st
duše naší, jako by přikrývalo celou duši po
pel-em, pod nímž láska boží téměř mizí a ni
kde již se “neukazuje, než uprostřed samého
srdce, na samém dnu naší duše-. I Zdjá .se, že
lláSklaboží v nás úplně pohasla, a je těžko
najíti ji ještě v duši. A přece je tam opravdu,
protože přes všecko rozbouření duše naší i
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těl-a našeho jsme pevně rozhodnuti nepřiť
voloveti ani- ke hřlíchu, ani k pokušení, a;

protože zalíbení, které jest příjemné našemu
člověku zevnitřgnímu, protiví se člověku vrnitř
nímu; .a ačkoli líbost ta odevšad“ obk10pauje

naši vůli, přece není v ní, a tak vidíme, že
toto zalíbení není dobrovolné, .a nejsouc do—
brovolné, nemůže býti hříšné.

IV. Pěkný příklad týkající se této věci.
„Je tolik důležito, tabys dobře porozuměla
této věci, že neváhám vysvětliti ji ještě ob
šírneji.
0 sv. Kateřině Sienské čteme, že bylo jí

zprávy o nich |0pr.avdu překvapují. Zmíním
se o tom zkrátka. Bůh dopustil zlémlu duchu,
aby smnělútočiti na čistotu této svaté panny
s největší zuřivosti, které je schogen, ale tak,
aby se jí nikterak nedotkl.
Vzbuzovel tedy v jejím srdci nejrozma—

veje k nim také slova a lákání inepočestná.
Ačkoli plak tyto všecky veci byly zvenčí, pře
ce skrze smysly její vniklaly hluboko do pa
nen-ského srdce jejího, které, jak ona sama
vyznaala, jich bylo všecko plno, takže ji ine,
zbývelo kromě pouhé vyšší vůle a—nimístečkfa.
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v duši, které by nebylo bývalo zmítáno tou—
to bouří nízkosti. & tělesného zalíbení. A to
trvalo velmi dlouho, .až posléze jednoho dne

se jí zjevil náš Spasitel, a ona mu řekla:
„Kdes byl můj sladký Pane, když bylo mé
srdoe plné takových mnákot a ohtav;nost.í?“'
A on ji odvětil: „V tvém srdci jsem byl, má
dcerol“ „A kteriak,“ řekl-azese ona, „jsi mohl
přebýVIati IV?mém :srdci, v kterém bylo tolik

hanebností? Či přebýváš na míst-ech tak me
počestných?“ A náš Spasitel jí řekl: „Pověz
mi, těšily tě ty ošklivé myšlenky., či rmoutíly
tvé srdce? Působily ti hořkost či zal.íb-e|ní?“
A ona řekla: „Svrehovlanou hořkost & trruch
livost.“ A Plán ,j-íodvětil: „A kdo jiný způso

boval v tvém srdci takovou hořkost & truch
livost než já, jenž jsem zůstával ukryt upro
střed duše tvé? Věř, dc-ero má, kdybych tam
nebyl býval přítomen, myšlenky ty, které ob—
k1=0povalytvou vůli, ale nemohly ji přemoci,
byly by ji jistě překonaly. & byly by Vie-šly

do ní, .a tvé svobodné rozhodnutí by je bylo
přijalo se zalíbením, & tak byly by. způsobily
tvé duši smrt. Ale protože _jsem já v ní byl

přítomen, způsoboval jsem v tvém srdcí ne
libost ,a odpor,

takžue"-oudpírallopokušení,

co

jeho síly stačily; a protože nemohlo odporo—
vati tolik, kolik si přálo, cítilo proto velikou
žalost & velikou nenávist proti pokušeení i
samo proti sobě. A „tekntoboutrpení bylo ti
322

velikou záslluhou .a velikým ziskem a velmi
nozmn-ožilo tvou ctnost .a sílu.“
Vidíš, Filotheo, kte-rak ten oheň leásky boží

byl přikryt popelem, a že pokušení a libost
jakási vešly do samého srdce a obklíčily se
všech stran vůli, která jediná s pomocí Spa
sitelovou jim o-dpírala tím, že cítila hořkost
a nelibost a zavrhovala zlé, které jí bylo vnu
káno, a stále odpíralla přivolití ke hříchu,
který

ji uobkl|0pov1al Ach, Bože, jak zle je

duši, která miluje Boha, když se octne v ta
kovem postavení, že neví, je--li Bůh ještě vní
čili v ní není, a zdali Láska boží, pro kterou
zápasí, úplně v ní vyhasla čili nikoliv! Ale
právě v tom záleží nejkrásnější výkvět doko
nalosti nebeské Lásky, že milující duše trpí
.a bojuje pro Lásku, .atniž při tom ví, má-llí

lásku, pro niž bojuje.

V. Povzbuzení duše, která se octla
v pokušení.
Milá. Fil-otheo, Bůh dopouštívá takové moc
né útoky a taková těžká pokušení jenom na
ty duše, které chce vyzdvihfnouti ke svému
či.-stémua vynikajícímu milování. Ale z toho

nenásleduje, že duše ty, zakusice takových
pokušení, dospějí zcela jistě takové Lásky;
neboť již lec-kdy se přihodilo, že duše, které
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se osvědčily pevnými v útocích tak prud
kých, potom, neodpr'ovídiajíce věrně milosti

boží podlehly pokušezním zcela nepatrným.
To pak pravím proto, kdyby se ti někdy.
stalo, že bys byla sklíčena tak velikým poku
šením, .abys věděla, že ti Bůh prokazuje ob
zvláštní přízeň a ukazuje, že tě. chce zveli
čiti pře-d svou tváří, ;a abys přes to přese
Všecko stál-e byla bázlívá a pokorná, uaznepo
kl.ádal-aza jisté, že dovedeš přemáhiati všecka.

drobná pokušení, když jsi překonala veliká,
-le-č když budeš zůstávati neustále & nezruši
telně věrna božské Velebnosti.
Jakékoli pokušení tedy na tebe přijdte .a
jakákoli libost z něho pojde, pokud tvá vůl-e
bude se zdriáhati přivoliti netoliko k poklu

šení, nýbrž ik libosti, kterou nižší stranka
snad cítí, nikterak se neznepokojuj, neboť
jsi ještě nijak nenozhzněvala Boha. Když se
přihodí, že někdo omdlí a nedává žádného
znamení, že by byl ještě živ, kladou mru ruku
na srdce,

.a je-li zrnameinlatí sebe menší

te“—

pot, soudí se z toho, že jest ještě živ, .a že
pomocí nějakého léku nebo obkladkzu se po
diaří navrátiti mu opět síly .a smysly... Po“
dobině se přiházívá, že pokušení bývá tak
prudké, že se zdá, jakoby všecky síly, naší
duše úplně omdlely .a o-chabiiy, a že duše ne—

má. iani duchovního života alni hnutí; ale
chceme-li nozpoznati pravý stav její, polož—
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me .jí ruku na srdce. Pozorujme, je-li v srdci
a ve vůli ještě duchovní pohyb jim vlastní,
to jest, konají-li svou povinnost tím, že od
píraají přivoliti a přidlatí se k pokušení a k zaq

líbení. Dokud je v našem srdci tento pohyb
odpínavý, můžeme býti bezpečni, že Láska
boží, život to naší duše, je v nás, a že Ježíš
Kristus, náš Spasitel, přebývá v naší duši,
ačkoliv utajený a přikrytý, takž-e když. nepře—

staneme ustavičně se modliti, přijímatí svaté
svátosti

.a dův-ěřovgati se v Boha, naše sily.

opět se nám vrátí, a zase budeme žíti plným
a radostným životem.

VI. Kdy pokušení a zalíbení v něm
mohou býti hříchem.
Mladá kněžna, o níž jsme mluvili, není vin—
na hříšným vzkázáním, které jí bylo učiněno,
nebot předpokládáme, že jí bylo učiněno
proti její vůli. Ale kdyby byla nějakým po
vzbuzováním diala příčinu k takovému vzká
zání, pnotože chtěla věnovati přízeň tomu,
kdo jí pokouší, tenknáte jistě by byla vinná
vzkázá'ním samým; a ačkoli pak se zdráhá,
nepřestává pnoto býti hodnou hany a tre
stu. Podobně se stává, že pokušení samo
jest naším hříchem, poněvadž jsme příčinou.
jeho. Na příklad, jestliže vím, že když hraji,
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snadno se nozzhobím a proklínám, a vím,
že hra je mi pokušením k tomu, budu hřeši'ti,
koliknátkoli budu hráti, .a jsem vinen všeli—
kým pokušením, které za hry na mne přijde.
Stejně, vím-li, že některá společnost mi je
příčinou pokušení a snad i-pádu, a přece,
nemaje nutné příčiny, tam jdfu, budu _jistě
vinen vším pokušením, kterého tam zakusím.
Jestliže se můžeme uvanovati libosti, která
pochází z pokušení, je vždycky hříšno, oddá
Viati se _jí, .a bude

to hřích buď

větší, .b'ud=

menší, podle toho, jak libost, ktenou člověk
má, .a přivolení k ní je větší nebo menší,
a trvá dlouho nebo krátce. Kněžna, o níž
jsme mluvili, by vždycky zasluhovalo hany,
kdyby netoliko vyslechla hříšný a ošklivý
návrh, který se ji činí, ;nýbrž potom ještě,
když jej vyslechla, by v nem nalézala zalí—
bení, zabývajíc .se v srdci tou vecí s potě—
šením. Neboť ačkoli nechce přivoliti ke sku—

tečnému pnovedení návrhu, přece svoluje,
aby její duše se tím obírala a nalézala vtom
potěšení; ale svobovati, aby srdce nebo smy
sly se obínaly vecí 'nepočestnou, jest jistě:
vec nepočestna. A nepočestnost záleží tolik
v tomto vnitřním zálibzném obírání se věci
hříšnou, že bez něho není hříchem, kdyby
jenom smysly takovou věcí se obíraly.
Kdyby ses tedy octla v pokušení ke hří
chu., uvažuj, zdali jsi z vlastní vůle dala po
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kušení tomu pří-činu. Jestliže ano, t-eanknáte
pokušení sam-o jest již tvým hříchem, protože
jsi se vydala V takové nebezpečenství. To
pak se rozumí tenkráte, když by ses byla
mohla té příležitosti k pokušení snad-no vy—
hnouti, .a když _jsi předvídala nebo mohla
piiedví-dati, že pokušení přijde. Ale jestliže
jsi nedala pokušení žádné příčiny, nemůže ti

Když by bylo bývalo možno uvarovati se
libosti, jež “následuje pokušení, a člověk pře
ce se jí neuvanoval, vždycky při tom bývá
nějaký hřích, podle toho, zdali se knatiznoe
nebo déle při tom poz-držel, a podle toho,
jaká byla příčina toho zalíbení, které při tom!
měl. Žena, která nedala příčiny, aby se jí
lichotilo, ale nicméně lichocení to ráda sly
ší, zasluhuje hazny ikdyž její zalíbení nemá,
jiné pohnutky, než samo lichocreani.Na pří
klad, kdyby mladý muž, jenž se snaží jí se
z-alíbiti, hnál výtečně na 'loutn=u,.a jí by se
líbila hra, ale ne to, že se tím vyhledává jej-í.
láska, nýbrž jediné, že hra je sladká a vý—
bomá, nebylo by při tom hříchu, ačkoliv by;
se n-em—ěla
poddávati této libosti dlouho, aby.

snad potom od ní nepřišla k zalíbení vtom,
že se vyhledává její láska. Stejn—ětedy, kdy

by mi někdo vykládal svůj návrh plný dů
myslnosti a dovednosti, kterak bych se mohl
pomstíti svému nepříteli, jestliže v tom ne
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mlám zalíbení a nikterak nesvoluji k pomstě,
která se mi navrhuje, ale líbí se mi důmysl
a bystrost, kterou návrh ten _jeví,zcela jistě
nehřeším, ačkoli není záhodno, abych si dlou
ho v té věci liboval, abych snad ponenáhlu
si nepo-čínal libovati v pom-stě samé.
Přiházívá se, že se člověk odevzdá jakési
rozkoši, která jde hned v patách za pokuše
ním, prve než si to řádně uvědomí a než si
toho řadně všimne. To nemůže býti- než ně
jakým hříchem velmi lehkým, ale hřích by.
potom rostl, když by si člověk již uvědomil
zlé, v němž se octl, a přece by. nějaký čas
jako vyjednával s rozkoší, má-li se jí odd-ati
[nebo ji odmítnouti. A hřích by byl ještě větší,
když by ;si byl uvědomil zlé zalíbení a přece
pro skutečnou nedbalost v něm nějaký čas
setrvává, nemaje níjakého úmyslu-odmítnouti
je. Ale když bychom zcela vědomě a dobrot
volně chtěli takovým zalíbením se kochati,
již sama tato vůle neb tento náš úmysl byl
by hříchem těžkým, jestliže předmět našeho
zalíbení neboli to, v čem chceme takové za
líbení míti, jest velmi zlý. V ženě na př. bude:
velmi hříšnou Věcí, když bude s úmyslem
chtíti pěstovati .a udržovati nedovolenou l,á-
sku, ačkoliv se jí nechce nikdy. úplně ode
vzdat'i.
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VII.Prostředky proti velikým pokušením.
Jakmile v sobě uznamenáš nějaké poku—
šení, čiň jako činívají malé děti, když spatří
v poli vlka nebo medvěd-a, neboť ihned se
utíkají do nánučí otcova nebo matčina, nebi
aspoň křičí, aby jim nodiče šli na pomoc. Tak'
také ty se utíkej k Bohu a dovolávej se jeho
milosrdenství .a pomoci. Takovému prostřed
ku proti pokušení naučil nás náš Spasitel,
když řekl: „Modlete se, abyste nevešli v po
kušení“

_(Mat. 26, 4,)

Pozoruješ-li, že přes to přese všecko po
kušení trvá nebo se rozmáhá, běž v duchu ke
sv. kříži a obejmi jej, jakobys viděla Ježíše
Krista ukřižovaného před sebou. Prohlašuj,
že nikdy n-epřiwolíš k pokušení, ;a pros ho
za pomoc proti němu, a nepřestávej znova
a znova prohlašovati, pokud pokušení trvá,
že nechce-š k němu svoliti.
Ale zatím co toto prtha'šuješ a odpíráš
přivoliti, nehleď pokušení do tváře, nýbrž po
hlížej jediné na našeho Spasitele. Neboť bu
deš-li hledéti na pokušení, zvláště ve chvílích,
kdy je prudké, mohlo by zviklati tvou sta
te—č'nost.

Rozptyl'uj svou mysl nějakým dobrým a
chvalitebným zaměstnáním; neboť takové za
mestnání zaujme tvé myšlenky a tvé srdce,
a zažene pokušení a myšlenky špatné.
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Veliký prostředek proti všem pokušením,
velikým i malým, záleží v tom, že otevřeme
své srdce ;a povíme všecky nápady, city .a
dojmy svému duchovnímu vůdci. A pamatuj
si, že když nepřítel duší našich nás chce
svésti ke hříchu, nejprvé si žádá, abychom
mlčeli, počínaje si v tom jako ti, kteří chtě-
jioe svésti ženu nebo divku, nejprve :na nich
žádají, aby o jejich návrzích nic nepovídaly
manželům nebo rodičům. Nalepiak Bůh, když
nám dává vnuk'nrutí, žádá si především, .aby
naši představení a vůdcové vnuknutí tla zkou
mali.
Jestliže přes všecky takové prostředky po
kušení je tvrdošíjně .a nepřestává enás trápili
.a pnonásledovati, není nám činiti nic jiného,
než býti se své strany stejně tvrdošíjznými a
znova a znova pnohlašovatri, že k nemu ni—
kdy nechce-me přivoliti. Neboť jako dívka
nemůže býti oddána k manželství, dokavad
odpírá dáti „své svolení, tak duše, byť byla
sebe více nepokojena, nemůže „nikdy býti pře-—

može'na, dokaved odpírá přivoliti.
Nedávej se se svým nepřítelem do žádných
hádek a neodpoví-dej mu ani slovem, leč tim,
který-m mu odpověděl náš. Spasitel & kterým
jej zahanbil: „Odej-diž, Siatanue! P.á;nu Bohu
svému „se klaněti, a jemu samému sloužiti bu—

deš“ (Mat. 4, 10.) A jako počestná žena
nemá .ani slovem odpověděti ani v tvář po—
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hlédnouti bíld'níkovi, jenž ukládá o její po—
čestnost, nýbrž beze všech výkladů a řeči!
má hned od něho odejiíti ta v téže chvíli své.
srdce obrátiti k svému manželovi a v duchu
mu znova _přisahíativěrnost, kterou mu byla!
slíbila, tak zbožná duše 'pozorujíc, že “nějaké,
pokušení na ni doléhá, nemá se s ním přítiťj
.ani mu odpovídati, nýbrž prostě se ob-ríátiti
k Ježíši Kristu, jemuž je zasnoubena, a znovu
jej ujišťovati o své věrnosti a že chce na
vždycky býti všecka jen jeho.
'

vm. Že třeba odpírati drobným
pokušením.
Ačkoli proti velikým pokušením nutno bo
jovati .s nezdolnou' statečností, a ačkoli ví—
tězství, jehož dobýváme, je- nám svrchované
užite-čcno,přece snad míváme větší prospěch,
když dobře o-dpíráme malým pokušeením. Ne
bot' ačkoliv veliká pokušení převyšují svou
povahou malá, zase malá převyšují veliká co
do počtu tak náramně, že vítězství nad m'a
lými lze zcela dob-ře rovnati- vítězství nad
velikými. Vlci .a medvědi jsou jistě nebezpeč—
hější .a škodlivější než mouchy; ale zase nám
nezpůsobují tolik nepříjemnosti- za protiven
ství, .a nepokoušejí tolik naší trpělivosti. Jest

velmi snadno zdržovati se od vraždy; ale
velmi nesnadno jest varovati se drobný ch
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zlosti, k nimž se nám co chvíli- naskytává
příležitost. Jest velmi snadno muži- iženuěe

zdržovati se cizoložství; ale není snadno
zdržovati

se p»»»,ohledů
neprojevovati

a nepři

jímati projevů Lásky, neříkati a nepřijímati
lic-hotných slov, nepnokazovati malých pozor
ností atd. Jest velmi snadno nečiniti se sou
peřem manželovým nebo soupeřkou manžel
činou skutkem a zevnitř; ale není snadno ne
činiti se tím ani v srdci; není nesnadno ne
porušovati zřejmě zákona věrnosti manžel
Ské, ale nesnadno jest neporušovati lásky.
křesťanského manželství. Snadno jest neolu
povati bližního »o jeho statek, ale není tak
snadno ani si ho nepřáti a nežádlati. Snadno
jest nesvědčiti křivě před soudem, ale ne
snadno jest ani nezalhati ve společenských
sty-cích. Velmi snadná

věc je se neOpíjzetgi,

ale nesnadná býti střídmým. Snadno jest
nepřáti si ničí smrti, ale nesnadno

nepřáti—

bližnímu nijaké nepříjemnosti. Snadno jest
nepomlouvati, ale nesnadno ani nepohndati
bližním. Zkrátka, tato drobná pokušení ke
zlo-sti, k žárlivosti, k podezírání, závisti, k ne—
bezpečným .a pošetilým náklonnostem, k je—

šitnosti, neupřímnosti, strojenosti, nepočest
ným

myšlenklám,

náležejí

k

ustavičnýzm.:

zkouškám také lidí nejzbožnějších a nejsta
tečnějších. Photo, milá Filotheo, je třeba,
abychom se velmi pečlivě a pilně připravo—
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vali na takový zápas, .a buď jista, že kolik ví—
tězství dobudeme na těchto 'myalých nepřáte—

lích, tolik dnahých kamenů bude zasazeno
do koruny viěčné sllávy, kterou nám Bůh chy—
stá V neb-i. A proto také (jsem řekl, že zatím
co .se chystáme, že budeme statečně bojo—
viati pnoti velikým pokušením, přijdou-li na.
nás, musíme se pilně .a rázně b-rániti těmto
malým & .slzabým útokům.

IX.Prostředky proti drobnýmpokušením.
Nuže, co ;se týká těchto drobných poku
šení k ješitnosti, podezínámí, truchlivosti, žár
livosti, lehkomyslnoisti, a jiných podobných
úkliadů, které jako mouchy .:akomiáři se nám
míhejí před očima, a tu nás štípmou do tváře
a tu do nosu, protože jest nemožné býti,
úplně prost jejich obtěžování, nejlépe .se jim
odpírá tím, že se člověk pro ně nikterak Ine
tnápí; neboť žádné takové pokušení nám
nemůže uškoditi, ;ačkoliv nám může býti zne—
příjemné, když toliko máme stále pevné předl

sevzetí, že chceme verne sloužiti Bohu.
M—Pohrdej tedy takovými udnobnými útoky,
ia ani nemysli na to, co ti říkají, nýbrž ne—

chávej je bzučeti kolem svých uší jak se jim
líbí a poletovati okolo tebe sem :a tam, jako
necháváme bručeti -za poletovati- mouchy. A
když tě budou 'Štíplati & zpozoruje-š, že si
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chvilku usednou na tvé srdce a V mém pI'OdlfÍ.,

nečiň nic jiného, než že prostě je zaženeš.
Nebojuj proti nim ani-_jimneodpovídej, vzbu
zuj _city jim protivné, buď si pokušení jaké
koli, a zvláště vzbuzuj lásku k Bohu. Chceš-li.
mne poslechnouti, nebudeš se mermomocí
nutiti, abys pnoti pokušení, které cítíš, sta
věla protiv'nou ctnost, neboť to by bylo,
jakoby ses chtěla s pokušenízm příti. Ale
jestliže budeš míti pokdy, abys rozpoznala
povahu pokušení, a učí-níš nějaký skutek
ctnosti jemu přímo protivné, potom obrať své
srdce bez meškjání k Ježíši Kristu, a ujíistíoí
jej o své lásce, polib jeho svaté nohy. Takto.
se nepřítel nejlépe přemuáh-á,a to stejně dobře
v pokušeních malých jako ve velikých; nebot
laska k Bohu obsahuje v sobě všecky do
konalosti všech ctností a to výbonněji- než
ctnosti samy, a proto také jest nejdokonalej
ším a nnej'úěiznnějšímprostředkem proti všem.
-;hříchůmfA když si twá duše zvykne utíkati
se v každém pokušení do tohoto obecného
útulku, nebude musiti- pozorovatí a zkoumati
jakého pokušení prná-vě.zakouší, nýbrž jakmile
ucítí v sobě jakýsi nepokoj, uklidní se tímto
znamenitým prostředkem-, který mimo to jest
nepříteli našich duší tak hnozný, že když vidí,
že „jeho pokoušení nás nabádá vzbuzovati
v sobě tuto boží Lásku, raději nás přestane
pokoušeti.
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Hle, tak tedy jest si nám počínati v drob
ných .a častých pokušeních. Kdo by se chtěl
jimi zabývati podrobně, mařil by zbytečně
čas a nic by nezpůsobil.

X. Kterak třeba utvrzovati své srdce
proti pokušením.
Přemýšlej občas, které vášně V tvé duši
obzvláště panují, a když je objevíš, snaž. se
býti živa tak,aby tvé myšlenky, řeči a skutky!
byly všecky přímo protivny takovým vášním.
Na příklad, cítíš-li se niáchylnnouk ješitnosti
a mamivosti, mysli často, co nedostatků &
žalostných křehkostí obsahuje v sobě tento
život, jak tyto marnosti budou V hodlin-ce
smrti tížiti naše svědomí, jak jsou nehodny
šlechetného srdce, že jsou to dětinství iai
hloupostí, které sluší na malé dítě a podobně.
Mluvívej také často proti ješitnosti, i když se
ti bude zdáti, že tě to mrzí, nepřestávej po
hrdati takovou nectností, nebot takto i'jaksi
pro svou čest se pvři-držíš 'Opnačné ctnosti.. A

když stále mluvíme proti nějaké věci, vezme
me ji konečně v nenávist, třeba že jsme
na začátku mívali k ní náchylnost. Konej,
oo nejčastěji budeš moci skutky pokorné a
ponížené, i když se ti bude zdáti, že je činíš
nerada, nebot takto zvykneš pokoře a osla
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b_íš svou ješitnost, takže když přijde poku—
šení, tvá náklonnost již mu nebude tak příz—

niva a budeš míti více síly, abys pnoti němu
bojov...ala Jsi-li nnáchylna k l=;,akomství mys'li
často, jak blláhový je 130hřích, neboť nás činí

otroky toho, co bylo stvořeno jen proto, aby.
nám sloužilo; že v hodince smrti jistě bude-
me musiti všecko opustití .a zanechati toho
člověku, který snad to brzy promarní nebo
kterému “to bude ke zkáze a k zavržení a
podobně. Mluv rozhodně pnotí lakomství, vy
chvaluj nedbání vecí časných, nut' se k ča
stým .almužnam a skutků-m milosrdenství a
někdy schválně neužívej příležitosti k zisku a
bohzatnutí.
Cítíš-li v sobě náchylnost

věnovati a přio=
jímati Lásku, uvaž'uj často, jak tato zábava
jest nebezpečna tobe- i jiným, jak lneho-dniát
je to věc, znesvěoovnti takto a obraceni
v pouhou krato-chvíli nejušlechtilejší cit naší
duše; jak ta vuěc zasluhuje h'any jakožto
svrchovaná. lehkovážnost. Chval čast-o čistotu,
.a prostotu srdce, a také co nejčastěji ti bude
možno čiň skutky, které .s takovými řečmi
se srovnávají, vystřihajíc .se vší snahy líbití
se a 'li-chotitise někomu.
Zkrátka, V čas pokoje, to jest, když poku—
šení ke hříchu, k němuž jsi náchylnla, na

tebe nedoléhá, čiň mnoho úkonů protivné
ctnosti, »a jestliže se ti k tomu nenaskymujie
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příležitost, sama jí vyhledávej. Budeš-li si:

takto počínati, posilníš a utvrdíš své srdce
proti budoucímu pokušení.

XI. O duševním nepokoii.
Duševní nepokoj není po'uhým pokušením,
nýbrž zdrojem, z něhož pochází .a skrze nějž
na nás přichází mnoho pokušeníglProto o
něm nuěoopovím.

Truchlivost není nic jiného než duševní 'bo-'
lest, kterou máme pro nějaké zlé, které je
v nás proti naší vůli, at to je -'z1ézevnitř-ní,

jako chudoba, nemoc, pohrdání, at' vnitřní,:
jako nevědomost, duchovní vyprahlost, poku-.
šení, nechuť. Když tedy duše cítí,. že .má'
něco zlého, mrzí jí, že je má„a odtud truchlí-.
vost. .A hned záno'veň duše si žádá, aby zlého
toho byla zbavena a aby měla prostředky,-,
jimiž by se ho sprostil—a. A až potud

má

zcela pravdu, protože každý přirozené si
žádá dobrého .a vyhýbá setomu, co pokládá
za zlé.

Hledá-li duše prostředků, jimiž by se spro
stila svého zlého, z Lásky k Bohu, bude jich
vyhledávati trpělivě, mirne, pokorně a klid-.
né, očekávajíc osvobození svého spíše od

dobroty a prozřetelnosti boží než od svého
přičinění, své .stlanostlivosti“ a, píle. Hledá-li
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svého osvobození z "vlastní sebelásky, bud-e,
takových prostředků vyhlue'djávatis rozčile:
ním a netrpělivostí a přílišnou horlivostí,
jšakoby to záleželo více na ní než na Bohu.
Nepravím, že si to tak myslí, ale pravím, že
se přičiňuje s takovou starostí a snažností,
jakoby .si to myslela.
Nedosáhne-li plak brzy toho, čeho si- žádá,
ocitá- se ve velikém nepokoji a ve veliké ne
trpělivosti; a protože n-epokoi a netrpělivost
jí nešpnošt'ují jejího zlého, nýbrž naopak je
zhoršují, druše .se ocitá V náramně úzkosti a
sklíčenosti, za ztrácí verškeru statečnou mysl

a sílu tak,že se jí zdá, že jejímu zlému již
není pomoci. Vidíš tedy, že truchlivost, ač
koli v začátcích je Spravedlivá, plodí nepokoj
a nepokoj plodí potom ještě větší truchlivost,
která jest na Výsost nebezpečná.
rNepokoj jest nejvetší zlé, které se může
duši přihodšiti, vyjímsaje hřích. Neboť jako

vnitřní nozbnoje a nepokoje úplne hubístát
a překáží mu o-dp-íratináležitě cizímu vměšo
vání, tak naše srdce, bude-li samo v sobě ne
pokojino- a nozbouřenlo, ztratí vše-oku sílu
k zachovávání ctností, které si již získalo,
la ztratí také prostředek, aby odpíralo „_p-o
kušením nepřítele dluší našich, který se vší
silou přičiňuje, aby lovil, jak se říká, Vkalné
vodě.
Nepokoj pochází z .n-ezřízené touhy býti
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zbavenu zlého, které člověk cítí, nebo zí
skati dobré, v něž doufá, a přece nic ne
zhoršuje naše zlé více aniž více oddalluje
naše dob-ré než nepokoj a nedočkavost. Ptláci'
bývají polapeni do tenat, protože když zna
menají, že se zaplnetl'i, třepletají se a tlukou

sebou nezřízeně, aby se z nich vyprostili;
ale právě tím se zaplétají víc a více. Když
tě tedy bude trápiti touha, abys byla spro
štěna nějakého zla nebo došla nějakého do—
bra, především se snaž, aby tvé srdce bylo
klidné a pokojné, usporádej svou soudnost
a svou vůli, a potom zvolna a mírně se snaž
uskutečniti svou touhu, užívajíc po řadě.
vhodných prostředků. A když pravím, abys
to činila zvolna, nemítním řikati „nedbale“;,
nýbrž ne příliš starostlivě, bez pobouření
a nepokoje, jinak se ti tvůj úmysl nepovede,
a „n.alOpakvšecko pokazíš .a ještě více se za

pleteš.
„Duše má v rukou mých vždycky a na
zakon tvůj jsem nezapomněl“ (Žwalm118,
109), mluví David. Zkorumávej několikráte za
den, ale aspoň večer a r.áno, máš-li svou
duši ve svých rukou, čili ti ji nějaká- vášeň
a nepokoj uloupily. Uvažuj, zdali tvé srdce je
hotovo k tvým rozkazům, či zdali ti vy
klouzlo z rukou a oddalo se nějakému nezří
zenému citu Lásky, nenávisti, závisti, žádosti
vosti, blázně, om—rzelosti,radosti. Jestliže ně
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klam Zablnou-dilno,nejprve

hledej

& při'veď je

zase, laskavě do přítomnosti boží, a" uveď
všecky své: city Aatouhy pod poslušnost .a ve—
dení „jeho božské vůle. ;Nebnot' jako člověk,

který sebojí ztriatití nějakou věc velmi vzác—
nnou, drží ji; pevně v_hrsti, tak my, následná
jílce příkLadu voznlohuosvatého

knále,

máme

vždycky říkati: .„Buo-že můj, má. duše- jest
v. nebezpečenství, že se ztratí, a p-noto ji !n'oé;
.sím stále ve svých rukou, ;a 'to číně, neza

pomněl jsem na svatý zákon tvůj“
Ned'ovoluj nikdy svým přáním, b-yt' byla
sebe, menší & neplati—nější,„aby tě znepoko

jeovelá, neboť po "drobných přáních by veliká
&&důležitější nacházela tvé srdce více roz
piolnožené k .n-epuokuoji =a nezřízenuosti;

Když

si uvědomíš, že ná "tebe při-chází nepno-kvoj,
puoruč se Bohu .a pevně si umiň, že 'neučfirníš

nic z toho, čehlo tvé přání na tobě žádá,
dokud nepnokioj úplně nepomime, leč by to
by1.á;věc, již nelze' odkLádati, & tenkráte je
“třeba s klidným. .a mírným :úsilím zďržnoveti
náv—a_isvého

přání .a tlak je. umírniti

a rukLidsniL'i

co nejvíce bude možné. Potom teprve věc
tu, vulčiň,ne podle svého přání, nýbrž podle
rozumim

.

Můžeš-li vyjeviti svůj nepuoklojvůdci svého
svědomí, neb aspoň některému :důvě-rinému
& zbiožnému příteli, b'uď jistá, že ihned dlo—

jdešjakéhosi
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uklidnění, neboť sdělovati se

o' bolesti svého srdce má ltýž účinek v' duši
jako puštění žilou V těle,-kt-eré

trpí :u'stavi-č—

nou horečkou: jet' to. prostředek ze “všech
nejúčinnější. Proto také svatý král. Ludvík
dal svému "synu takovou radu: Máš-li něja
kou těžkost na srdci, povčz to co nej-dřívle
svému zpovědhíkovi neb jinému dobrému
člověku .a tak budeš snadno s-nášeati své
trápení s pomocí, kterou ti takový člověk
poskytne.

XII. O truchlivosti.
„Z.ármutek, kterýž jest podle Boha, pů
sobí stálé pokání k spasení: ale zármutek
světa způsob-uje smrt.“ (2 Kor. 7, 10.) Zármu—

tek tedy může býti dobrý nebo špatný, po
dle rozličných účinků, které V nás plodí.
Je pravda, že mívá více účinků zlých nežli
dobrých; neboť účinky dobré má jenom dva,
totiž milosrdenství .a pokání; a má šest zlý-ch:
tesklivost, lenost, hněv, žárlivost, závist &
netrpělivost. Pročež dí moudrý muž v Písmě.
sv.: „Mnohé zármutek zahubil, a není užitku
v nem“ (Sir. 30, 25); nebot“ za dva dobré po

toky, které vycházejí z pramene zármutku,
je šest jiných tcpravdu zlých.
Náš nepřítel užívá zármutku neboli truchlí
vosti, aby uváděl dobré- lidi v pokušení; ne
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boť jako se snaží způsobovati aby zlí měli
ve svých hříších radost, tak se snaží zarmu

covati dobré v jejich dobrých skutcích a
jako nemůže způšobiti zlého, leč když je člo
věku učiní příjemným, tak nemůže ho odvrá
titi od dobrého, leč když mu dobré učiní ne
příjemným. Dláb'el si libuje v tru-chlivosti a
zádu-mrčivosti, protože sám je smutný ia zá
dumčivý, .a bude takový věčně; proto by

chtěl, aby každý byl jako on.
Nedobná truóhlivost duši rozčiluje .a mate,
způsobuje jí nepokoj, vzbuzuje V ní nezří—
zený strach .a nechuť k modlitbě, usnuavuje
aa otupuje mozek, zbavuje duši jasného roz

hledu, rozhodností, zdravé soudnosti a sta
tečn-osti, a ochromuje její síly; zkrátka truch
lívost jest jako krutá zima, která olupuje zemi
o všechnu krásu a zvířata o jejich čilost tak
truchlivost bere duši všecku radost a téměř
ochnomuje

všecky

její SChIOpn-OSÍÍ.a mohut

nosti.
Kdyby se ti, Filotheo, někdy přihodilo, že
by tě zachvátila taková nedobrá truchlivost,

užívej proti ní těchto prostředků: „Jest lu
kdo z vás v zármutku? modlíž se,“ dí sv. Ja
kub (Jak 5, 13). Modlitba jest nejúčinnější
lék, nebot' pozdvihuje ducha k Bohu, jei,nž*est
naší jedinou radostí a naším jediným pot-ě
šením. Ale modlic se, užívej citů a slov, at'
vnitřních at' vnějších, jež vyjadřují důvěru
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v Boha a Lásku k němu, jako na př.: Pane
Bože nejvýš milosrdný, nuedeob-rotivější Bo

že, můj dobrotivý Spasiteli, Bože srdce mé
ho, má radosti, má naděje, miláčku duše
mě, .a podobných.
Potírej úsilovně všelikou náklonnost
k truchlivosti .a ačkoli snad se ti bude zdáli.
že cokoli V takových chvílích či'nízš, čěiníš
chladně., truchl'ivě .a mdle, přes to přese
všecko neunstávej to činiti. Neboť náš ne—

přítel, který nás chce truchlivostí dovésti
k tomu, ;abychom ochabli v dobrých Skut
cích, když uvidí, že jich nepřestáváme konati
.a že, když je koníáme přes všecku nechrut',
jsou tím “cennější, přestane nás trápiti.
Zpívej také duchovní písně, neboť ď.á.bel

byl často tímto prostředkem odvrácen od
svých úkladů. O tom svědčí zlý duch, který
napadl Saula a jehož moc bývala přemáhána
zpíváním žalmů a hrou na harfu.
Také

je dob-ře zab-ývati se nějakým

ze—

vnitřním zaměstnáním .a proměňovati je co
možná nejrozmanitěji, aby se takto duše
odvnacela od toho, “co ji skličuje, a aby se
mysl rozjasnila a rozjíařila, protože truchlí
vost „jest jakési rozpoložení chladné a jako
mlhavé.
Čiň rozmanité zevnější projevy duchovní
horlivosti .a třebas bez chuti, objímej na př.
kříž s obrazem Ukřižovaného, tiskni jej na
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prsa, iíbej „nohy a ruce Spasitelovy, pozdvi
huj oči a ruce k nebi a hlas svůj k Bohu,
říkajíc „mu slova Lásky a důvěry, jako na př.:
„Můj milý jest můj, a já jsem jeho.“ (Pís.
Sal. 2, 16), a „Milý můj jest mi- jako kytička
myrrhy, (která) na prsou mých odpočívati
bude.“

(Pís. Šial. 1, 12.) „Zem-diely oči mé:

(hledíce) po řeči tvé, řkouce: Kdy potěšíš
moc?“ (Žalm 118, 82), „Ježíši, buď mi Je.
žíšem,“ „Kdo moe odloučí od Lásky Kristo—
vy?“ (Řím. 8, 35), a podobně.
Výtečným prostředkem proti truchlivosti
je časté svaté přijímání, neboť tento chlébí
nebeský posiluje srdce a obiveseljuje ducha,
Vyjevuj pokorně a věrně všecky city, ná
lady a nápady, které pocházejí z tvé truchlí
vosti, svému duchovnímu vůdci .a zpovědní
ku; vyhledaáv-ejspolečnosti osob duchovního
smýšlení a pnodlévej a hovoř s nimi. po
všechnu tu dObu co nejčastěji. Konečně se
poruč do rukou božích a chystej se snášeti
trpělivě. tuto skličující truchlivost jakožto
spravedlivý trest za rozmanité marné veselií.
A nikterak nepochybuj, nýbrž buď jista, že
Bůh zkusí t-ě takto, potom tě zbaví tvého

trápení.
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XIII. O duchovních &citových potěše

ních a kterak se v nich máme chovati..
Bůh dává tomuto světu bytí ea trvání za
ustlavičného střídání rozmanitých zjevů, a
tak se den vždy obrací V noc-, jaro v léto,
léto v podzim, podzim v zimu, :a zima v ja
no, a nikdy jeden den se nepodobá ve všem
druhému dní. Míváme dni mlhavé, deštivé,
větrné, perné: veliká to rozmanitost, z které
pochází tomuto světu veliká krása. Stejně. se
děje člověku, jenž je podle starého rčleníí
zdnobnělým světem; neboť nikdy nezůstává
v témže stavu. A jeho život na tomto světě
plyne jako voda, čeře se a vlně ve stálé roz-,
manitosti- rozličných hnutí, které tu se po
zdvihují nadějí, tu poklesaji strachem, tu se
zatáčejí nějakým potěšením na pravo, tu
zase sklíčeností a zearmutkem na levo, .a ni
kdy ani jeden den, ba ani jedna hodina
nejsou ve všem podobny jinému dní ani jiné
hodině.
'
Tím se nám dává veliké naučení; v tak
veliké nestejnosti příhod jest nám snaž-ití se,
abychom

měli ustavi—čně__
a nezrušiteltrbě-„stejné

srdce. A ačkoliv všecky věci kolem nás ko
lotají

a rozmanité

se mě.ní„__rr_1y__musíme„zů

stávati stále nepohnutými v pohlgížrenína
Boha, v tíhnutí k němu a v toužení po něm.
Nechzat' loď zaměří svůj běh kterýmkoli
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směrem, nechat pluje na východ nebo na
západ, na sever nebo na jih, a nechat“ ji
jakýkoli vítr žene, magnetická střel'ka jie
jího kompasu vždycky bude mířiti ke krásné
hvězdě polární. Nechlat' všecko se obrací
líc na rub, a nedím toliko kolem nás, nýbrž
v nás samých, to jest nechat duše naše je
truchlivá, veselá, zakouší sladkosti-, hořkosti,
má pokoj, má neklid, je ve tmách, je v jas—
ném světle, je čilá, jest omrzelá, zakouší
pokušení, užívá odpočinku, je suchopárná,
je nozněžnělá; nechat slunce do ní pere neb
rosa ji oběerstvuje, děj se co děj, stále a
vždycky je třeb-,aaby hmotsrdce našeho, náš

duch, naševyssLyule která jest naším kom
pasem, hleděla bez ustání a mířila ustavičně
k milování Boha svého stvořitele, svého Spa
Šitele, svéhojedinehu .a svrchovaneho dobra:
„Buď__že jsme

21V1___buď
že umíráme, “ praví

apoštol, „Páně jsme.“ (Řím. 14, S.) „Kdo nás
odloučí od LáSky Kristovy?“

(Řím. 8, 35 )_

Ne., „ni—G_
nás nikdy neodlouěí od té lásky; ani

so,užení ani úzkost, ani smrt, ani ŽÍV'OÍ,ani

bolest prítomná, ani strach z příhod budou
cích, ani úklady zlého du,cha Jani vysokost.
duchovních poteseni, _.ajnihlub-Okost zármut
ku, ani duchovní lahoda, ani sucnOpnamost

nášhikdý

nesmějí odloúěiti od této svaté

lásky, která je založena na Kristu Ježíši.
Toto nepromemtelne rozhodnutí, nikdy se
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nespouštěti Boha ani sladké Lásky jeho, jest
naší duši jako závažím, které má udržovati
ji ve svaté rovnováze v nestejnosti tolikerých
rozličných hnutí, která v ní probuzuje po—
vaha tohoto života. Neboť jako včely, když
je vítr postihne v širém poli, berou do no
žek nějaký kamínek, aby zachovávaly ve
vzduchu novnoviáhu a nebyly tak snadno.
unášeny vichřicí, tak duše naše obemknouc
pevné svým rozhodnutím „svatou a __
drahou-.
Lásku boží, zůstává stálou V nestálosti a stříq

dání potěšení a zármutků, duchovních i čas
ných, vnitřních ivnějších.
Ale mimo tuto obecnou nauku potřebu
jeme nějakých naučení zvláštních.
1. Pravím tedy, že zbožnost nezáleží v ci
tové sladkosti,

bahno-dě,potě-šení a něžné ná—

lad-ě srdce našeho, z níž by pochgázely v'zde
chy a .slzy, a jež by nám dával-a jakési pří

jemné uspokojení při některých duchovních
cvičeních. Nikoliv, milá Filotheo, zbožnost
'a „takovéto „vnitřní, rozpoložení

nei-Slon,..iedněa

a táž véc, neboť je mnoho duší, které okou
šívají takových milých nálad a vnitřního po
těšení, .a přes to pře-se všecko bývají plny
veliký-ch chyb-, důkaz to, že nemají pravé
lásky'_k,_Blohu,_adocela již nemají pravé zbož
nosti. Saul, hon—ěa cht-ěje zabiti Davida, jenž

před ním utekl na poušť Eng-addi, vešel sa
moten do jeskyně, kde se David ukryl se
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svými společníky. David, ačkoli několikráte
měl příležitost zabiti jej, ušetřil jeho života
a- ani mu nechtěl :nahínati strachu,- proto ho
nechal pokojně vyjití z jeskyně a teprve po
tom naň zavolal, aby mu tím dokázal svou
nevinnost a dokázal mu, že jej měl úplně
ve své moci. Nuže, čeho tenkráte' Saul Opo
|mi=nul, aby. ukázal, že jeho srdce jest vůči
iDavidovi obměkčeno? Nazýval jej svým sy
!nem, plakal hlasitě, cwhvěliljej, uznával jeho
Ěšlniechetnou mysl, prosil Boha za nej, před

povídal mu jeho budoucí velikost a deporu
;čoval mu své potomky, které měl po sobě
.zůstiaviti. Mohl-liž ukázati větší dojetí a větší
laskavost.? A přece nezměnil proto nikterak
svého smýšlení .a neustal dále pronásledo—
vati Davida stejně krutě jako před tím. (1.
Král. 24.) A tak bylo by“ lze najíti mnoho
.lidí, kteří rozjímajíce dobrotu—boží a utrpení
Spasitelovo, rozlitostňují .se proto v srdci

velice, takže vzdychají, prolévají slzy, vysí
lají k nebi modlitby .a díků činění plné critu,
takže by se jistě řeklo, že jejich srdce je
proniknuto velikou zbožnosti; ale když dojde
ke zkoušce, ukáže se, že jako rychlé deště
které za parného léta padají velikými kapka
mi na zemi, nevznikají do země & nevydávají
užitku, leč že po nich rostou některé houby,
tak slzy a rozlítostnění, které padají na srdce
hříšné .a do něho nevnikají, bývají mu zhola
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neužite-čny, :nebot takoví nebozí lidé by se
proto nevzdali .ani- haalíře špatně nabytého
ia nezřekli by. se ani jediné své hříšné nia
klonnosti .a nestrpěli by sebe mein-ší nepří
jemnosti pro službu toho Spasitele, nad nímž
plakali; takže dobná h'nutí, kterých zakon-—
šejí, jsou jenom jako jakési duchovní hou-
by., jež netoliko- nejsou pravou zbožnosti,
nýbrž často bývají velikou lstí ďáblovou,
který dávaje duším ochutnávati malého jia

kébosi potěšení, tím je spokojuje a jim vyhio-r
zbožnosti, která záleží v pevné, rožhodfnné,
pohotové :a čirnné vůli, vykonávati skutkem:
všecko, o čem človek ví, že _jest Bohu mího
& p_řiiemn'a

' Dítě bude lítostne plakati, vidouc, že lékař,.
prouštiějící matce žilou, ji sekjá lancetou do
ruky, .ale jeStliže v téže chvíli jeho matka,
pro niž pláče, bude na nem chtíti- jablko
nebo kornoutek cukroví, které ono drží v ru—

ce, nebude jich chtíti pustiti. Taková bývá
většina našich citových ___zbožiností;když vi
díme k'OpÍ pnobo-diávlati srdce Ježíše Krista
ukřižovaného, pláčeme lítostiv-ě, a zajisté-,

Filotheo, sluší se plakati pro smrt a bolestné
utrpení Otce .a Spasitele našeho. Ale proč
mu potom nedáváme úplně ochotně jablko,
které držíme v rukou .a o kter-é nás úsilovn-ě
žádá, to jest srdce své, jediné jablko lásky,
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kterého si tento náš milý Spasitel na :nás,
žádá? Proč mu nechá-tujeme tolik drobných
náklonností, zálib- a choutek, které „nám chce.
.vyťrh'no'utiz rukou, ale nemůže, protože nám
jsou sladkou pochoutkou, které jsme více
chtivi- než žádostivi jeho nebeské milosti?
Ach.,naše přátelství s Bohem našímgje .s naší
strany přátelstvím malých dětí, které bývá.
mazlivé a citové, ale sl.-,abé nozmarné a ne
účinné. P::obožnost tedy nezáleží v citech a
náladách, které leckdy pocházívají z měkké
a snadno Vznuétlivé povahy, přístupné všeli—
kým dojmům, a často pocházejí od ďáb-,l.a

který nás chce zaměstnávaťi takovými jalo
vými city, .a proto roznjěcuje naši obrazo

z nichž pak takové sladké citové nálady mají
původ.
' 2. Ale přece nekdy takové lahodné city
a příjemné nálady bývají velmi dobré a uži
tečné, neboť vzbuzují v duši chuť duchovních

věcí posdup ducha a pridavaji k ochuotnosťí
naší zboznosti jakou51 svatou čilost a vese
loSť,která činí naše Skutky půvabnýmijja
prijemnymi i co do vnějšku. Cité v sobě ta
kovou chuť věcí duchovních, král David volá:
.„O, jak sladké jsou hrdliu mému řeči tvé
i(Hospodine), (.sladčí) nad med ústům mým“
(Žalm 118, 103.) A zajisté, sebe menší pot-ě
_še;ní, jehož zakoušime, oddávajíce se zbož
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nosti, více važí než všecky nejlepší zábavy
tohoto světa. Mléko, které znamená projevy
přízně nebe-ského Žeěnicha, je duši lepší, než

nejvzácnější Víno pozemských rozko,ší kdo
ho okusil, má všeliké jiné potěšení za žhuč a
pelyněk. A jako ti, kteří drží v ústech by
linu zvanou „skytskou“__,okoušeií takové slad
kosti, že necítí hladu ani žízně, tak ti, kterým
Bůh daroval tuto nebeskou man-nu vnitřních
radostí

a potěšení,

nemohou

ani si žádá—zatí

ani vnímati potěšení světských, aspoň ne t:,ak
aby v nich nalézali chuť a jim věnovali svou;
náklonnost. Tot' jsou ty jakési malé před
chuti nesmrtelných sladkostí, jež Bůh daro—
vává duším, které ho hledají; tot' jsolu drobné
jakési pochoutky, které dává Svým malým
detem, aby je povzbudil; tot jsou kapky, kte
rých jim dává užívati, aby se posílilo jeiich
srdce, a někdy také bývají to jakési závdav
ky odplaty vuěčné.Vypravuje se, že Alexander
Veliký, plav—ěse “širým mořem, první objevil

Arabii příjmím Šťastnou, a to tak, že dítě
ve vzduchu lahodnou vůni, kterou vítr k zne
mu zaníášel, nabyl odvahy a povzbudil také

své druhy plouti tím směrem; tak my okou
šívame na tom-to moři smrtelného života
vnitřní-ch sladkostí a příjemných nálad, které
nám bývají bezpečnou předzvěstí rozkoší
vlasti nebeské, po které toužíme a do níž
se ub-íráme.
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3. Ale řekneš mi: Když tedy bývají citová
potěšení, která _jsou dobrá .a pocházejí od
Boha, .a přece zase bývají jiná neužitečná,
nebezpečná .a i záhubná, která pocházejí :od'
přirozenosti neb. iod zlého ducha, kter-akje
nozeznám ia rozpoznám mezi dobrými neu
žitečná „a špatná? Milá Filotheo, jest obecné
naučení v příčině citů »avášní duše naší, že“
je mám—erozpoznávati po jejich ovoci. Srdce,
které má dobré náklonnosti .a city., je do—
!b-ré;a city .a vášně jsou dob-ré, působí-li V nás

dobré účinky a svaté skutky. Jestliže vnitřní
isladkost, potěšení a citové dojetí nás čini
;pokornými, trp'élivými, snášenlivými, laska
“Vými & útrpnými vůči bližnímu, horlivejšími
jv mrtvení našičh choutek a zlých nákloností,
lvytrvalejšími v našich pobožnostech, shoví—
ivxavčjšími .a mírnéjšími k těm, kteří nás maji
Šposloucháti, prostějšími ve způsobu života:
ítenkráte, Filotheo, „jisté pocházejí od Boha.
fJestliže však vnitřní sladkosti jsou sladké _je
nom nám, .ale jinak nás činí zvědravými, ne
trplělivými, nedůtklivými, svéhlávými, hrdý-'
mi, domýšlivými, tvrdými k bližnímu, jestliže
jsou příčinou, že se považujeme již bezmála
za svaté, a proto se nechceme dáti vésti .ani
napomín-ati, nezní lze pochybovati, že jsou
to lahody. a potéchy nepravé ra škodlivé.
Dobrý strom nes-e toliko dob-ré ovoce.
4. Budeme-li zako'ušeti takových vnitřních
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potěšení a sladkostí, bude nám velice třeba
pokořovati se před Bohem. Varujme se, aby
chom pro takové sladkosti o sobě neříkali-z
O, jak jsem již hodný! Nikoliv, Filotheo, ne
bot 1. jsou to dobré věci jiakési, které nás
nečiní lepšími. Řekl jsem již zaisté, že vtom
pobožnost nezáleží. Proto říkejme: „O, jak

dobrý jest Bůh těm, kteří doufají v něj,a

duši, hledající jeho '“ Kdo má v ústech cukr,
nemůže říkati, že má sladká ústa, aleeovšem
může říci, že cukr je sladký. A ačkoli tato
duchovní sladkost je velmi dobrá, .a Bůh,
jenž nám ji dává, je velmi dobrý, nenásleduje
z toho, že je dobrý ten, kdo sladkost tu cítí.
2. Uznávejme, že jsme ještě malé děti, které
potřebují mléka, a že Pán Bůh “nám dává tyto
cukrovinky, protože náš duch jest ještě sla
bounký a choulostivý, a proto potřebuje
mlsků a lákadel aby byl přiváben k milo
vání Boha. 3. Ale potom, a mluvím obecně a
o tom, co obyčejně bývá, prijíme'me pokorně
takové milosti a projevy přízně a važme si
jich co nejvíce, netoliko pPOtO, že opravdu
samy v sobě jsou převzácny, nýbrž mnohem
více proto, že ruka boží nám je klade do
srdce, jako by činila matka, ktera chtíc na—

vnaditi své dítě, kladla by mu do úst cukro
vinky, kousek po kousku, a kdyby dítě mělo
z toho nozum, více _by si vážílo mazlení a
laho-d-ěnímateřského, než sladkosti cukro
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vínek. A tak také veliká věc je zakouseti.
vnitřní sladkosti, ale sladkost sladkostí jest
uvažovati, že Bůh sám svou laskavou a ma

teřskou nukou nám ji klade do úst, to jest,
„_
do srdce, _do duše, do mysli. 4. Když takto

vnitřní sladko$ti pokorně přijmeme, užívejme
jich pečlivě pn-odle úmyslu tohoo, jenž nám

je dává. A proč asi Bůh nám dává takové
sladkosti? Aby nás učinil vlídinými ke vsem
_lidem a plnými Lásky k němu. Matka dává
dítěti cukrovinku aby ji za to políbilm lí—
bejme tedy svého Spasitele, jenž nám dává
tolik sladkostí. Ale libati Spasitele znamená
pu'oslouchati ho, zachowávati

jeho přikázán-,i,

činiti ve všem jeho vůli, násliedovati jeho
přání, zkrátka objímati jej vroucně pnoslruš
írióstí a věrností. Když se nám tedy dostane
nějakého duchovního potěšení, ten den bude
nám třeba býti bedlivějšími a pilnějšími to
ho, abychom činili dobře .a se ponižovali. 5.
Mimo to je třeba vzdávati se občas takových
sladkostí, potěšení a milých nálad, odtrho
v;ati od nich své srdce a prohlašovati, že
ačkoli je pokorně přijímáme a je milujeme,
protože Bůh nám je posílá, a protože nás
zvou k jeho milování, přece nevyhledáváme
jich samých, nýbrž Boha a jeho svaté lásky,
“ae—*paiěšení, !nýbrž Utěšitelie, ne sladkosti,

nýbrž svého sladkého spasitele, ne sladkého
vzrušení, nýbrž toho, jenž jest líbeznostíi
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nebe a země; a takto smýšlejíce a cítíce,
máme se hotoviti zůstávati pevnými ve svaté
Lásce boží, bychomt' po celý život neužill'h

žádného vnitřního potěšení, a býti ochotni
mluviti stejně na Kalvarii jako na hoře Ta
bor (Mat. 17, 4): „Pane, dobré jest mi býti
s tebou, at' jsi na kříži, at' jsi ve slávěi“ 6.
Konečně ti připomínám, kdyby se ti do$talo
veliké hojnosti takových potěšení, sladkostí,
lahodných nálad a slz, nebo kdyby se ti
při tom přihodilo něco obzvláštního, abys
to věrně oznámila “svému duchovnímu vůdci,
aby tě poučil, kterak si máš počínati a za
chovjávati pravou míru. Neboť je psáno: „Na
lezl-lis med, jez, co ti potřebí jest.“ (Přísl.
25, *16.)

XIV. O duchovní Vyprahlosti &pustotě.
Když se ti tedy, milá Filotheo, dostane du
chovních pote-šení, budeš si počíiniati,jak jsem
právě pověděl. Ale taková krásná vnitřní po
hoda nebude stálá, nýbrž někdy se ti přihodí,
že budeš zbavena a prazdna všeho citu zbož—
nosti, že se ti bude zdáti, že tvá druše je ne
plodnou a zp-rahlou pou-ští, kde není cesty.
ani stezky, abys nalezla Boha, a není tam
žádné v-ody milosti, která by ji svlsažila, ne
bot“ taková „jest její vyprahlost, že se zdá,
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že z ní bude úbor, suchý jako trupel. Ach,
duše, která se octne v takovém stavu, je
hodn-a politování, a zvláště tenkrát-e, když
takové trápení je prudké. Neboť tenkráte -du-_
še, následujíc Davida, krmí se slzami ve dne
v noci, nadTábel zatím, chtěje ji přivésti k zou—

falství, tisícerým p-onoukáním .se jí vysmívá
.a jí říká: O, ubožátko, kde je tvůj Bůh.?
Po které cestě ho najdeš? Kdo. ti navrátí

radost jeho svaté milosti?
Co si počneš, Filotheo, v takové době?
Zkoumei

pilně, o—dk-u-d
tVé trápení

pochází.

Často my sami býváme příčinou své vyprah
losti .a duševní pustoty.
1. Jako matka odpírá cukr dítěti, které trpí
nějakými hlísty, tak Bůh nás zbavuje vnitř
ních potěšení, když nám z nich pochází j-a
kési ješitné zalíbení a trpíme hlísty domý
šlivosti: „D
Dobrét' mi jest, že jsi ponížil mne;
prvé než jsem snižěři'byl, já jsem zav1nil_“
(Žalm 118, 71, 67.)

'

2. Když zanedbáváme sbirati lah-ody a
rozkoše lásky boží, když je čas jejich, Bůh
je od nás vzdaluje trestaje' naši lenost. Izra
elita, který nenasbíral manny za svítání,
později, když vyšlo slunce již nemohl ji sbí-J
rati, protože ji potom nalézal všecku rozply—
nulou.
3. Stává se, že si někdy rrozmaříle hovíme
v pomíjejícíoh potěšeních a smyslných pří
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jemnostech, „jako posvátná nevěsta Písně Ša—
lomounovy. (Pís. Šal. 5, 5.) Ženich duší na—

šich'tluče na dvéře našeho srdce a nabádá
nás, abychom se epět oddali svým duchov

ním cvičením;, ale my s ním smlouváme, pro
tože jest nám těžko nechati svých marných
libosti; proto Ženich pomíjí dveří našich a
nechává nás v líném maření času. Když po
tom ho chceme hledati, bývá nám velmi
těžko

najíti

jej, a toho jsme

si za.sl-ouž,il?il,

protože jsm-e byli jeho lásce tak nevěrní a
pnoradní, že jsme odpírali osvědčovati ji a
následovali jsme lásky věcí světských. Ach,
ano, duše: máš mouku egyptskou, nebudeš
tedy míti manu nebeskou. Včelám se protiví
všeliká vůně umělá-; a líbezné rozkoše Du-u
cha s_\_r_senedají spojovati s uměle stroený
miřnozkós'eml tohoto světa.
4. Dvojakost a obmyslnost některých duší,:
když se zpovíd-ají nebo se sdělují se svým;
vůdcem o své duševní stavy, také bývá při-.?
činou suchOpárnosti a pustoty duševní. Ne-g;
bot' když ty lžeš DUchu svatému, není div,;
že on ti odpírá svá utěšení; ty nechceš býti;
prostá a upřímná jako dítě, neokusíš tedy.;
sladkých pochoutek malých dětí.
5. Přesytila jsi se světskými příjemnostmi,
není tedy divno, jestliže ti nechutnají roz—
koše duchovní. Sytým vrabcům, dí staré pří
sloví,. zdají se třešně trpké. &gěněwngkrmil
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vvv!

Matka boží, „a bohaté pustil prázdné“ (Luk.
1, 53); ti, kteří jsou bohatí radostmi svet
skými, nejsOu SCthpni radostí duchovních.
, 6. Jestliže jsi pečlivé uschovala užitek po—

jtěšení duchovních, která již jsi obdržela,
dostane se ti 'Opět jiných, neboť tomu, kdo
má, bude přidáno, a tomu kdo nemá to,co
Šmu bylo darovano, nýbrž svou vinou to
aztratil, ito co nemá bude vzato (Luk. 19,
26), to jest bude zbaven milostí, které mu
„_byly uschovány.

Déšť zajisté ob-čerstvuje &

(oživuje rostliny, které jsou zelené, ale které
již usc'hly, těm i ten život, kterého již ne
Šm—ají,béře, protože

od deště hnijí.

'

Pro rozmanité takové příčiny ztrácíváme

potěšení zbožného živ-ot-a'a upadáváme v .su—
chepárn-ost, vyprnahlost duchovní. Zpytujme

tedy své svědomí, najdeme-li v sobě takové
nedostatky. Ale pamatuj, Filotheo, že se ta—
kové zpytování nesmí díti s nepok-ojem .a

s přílišnou poodrobností. Když'tedy pilnlé a
a najdeme, že příčina utrpení je v nás, sluší
se podékovati Bohu, prot0že choroba jest
z půl vyléeena, když jest objevena její pří—
čína. Jestliže naíOplakna sobě nenajdeš nic
uLel'geho, co by se zdálo zavdávati přídinu
takoVé vyprahlosti, nezabývej se již zbyteč

ným pátráním, :nýbrž s veškerou prostoto:,u
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již nic obzvláště nezkoumgajíc, učiň co ti
hned řeknu.
1. Pokoř .se hluboce před Bohem, pozná.
vajíc své nic a_svou duchovní bídu. Ach Bože
můj, co jsem, když jsem ponechána sama
sobě? Nic jiného, Pane, než země vyprahlá,
všecka p-0p-ukana, ukazující tím, jak v—elmi

potřebuje vláhy nebeské, a zatím vítr ji roz
vívzá a rozptyluje v prach.
2. Vzývej Boha a pros ho o jeho radost:

„Navrať m_i_radost spasení svého, Pane “
(Ž. 50,14) „Otče můj, jestli možné, ať ode-v
jde ode mne kilach tento.“ (Mat. 26, 39.) Ode
jdi, větné neplodný, jenž vysušiuješ mou duši,
.a věj půvabný větérku potěšení, zavívej do
zahrady mé, a dobré city .a náklonnosti její
budou vydávati líbeznou vůni-.
3. Jdi ke svému zpovědníkovi, otevři mnu
dokonale své srdce, ukaž mu všecky záhyby,
své duše .a přijmi naučení, která ti dá, 5 ve—

škenou pokorou .a prostotou. Neboť Bůh, jenž
svrchované miluje poslušnost, často činivá
užitečnými rady, které člověk od jiného pří
jímá, zvláště pak rady, které přijímá od
vůdce duchovního, třeba by se jinak zdálo,
že rady ty nezpůsobí „velikého užitku. Tak
Naamanovi syrskému učinil užitečnými vro-=.
dy jordánské, když se v nich podle nařízení
Elis-eova vykoupal, ačkoli podle lidského roz
umu nebylo lze toho očekávati. (4 Král. 5, 14)
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,

4. 4. Ale po všem, co řečeno, nic není tak

užitečné, nic tak výborné, jako když člověk,
trvaje v takové vyprahlosti a omrzelosti, ne—
oddává se úpornému přání, aby byl z toho
.vysvobozen. Nepravím, že člověk nemá si
naprosto, přáti býti- vysvobozen z takového
duševního stavu; ale pravím, že se takovému
"př-ání nemá oddávati s jakousi úporností,
..nýbrž má se úplně odevzdati zvláštní pro
zřetelnosti boží, aby nás prostřed takového.
=*trnía takových přání užívala podle svých zá
jměrů, jak a pokud se jí bude líbiti. Říkejme
tedy Bohu v takovém čase: „Otče můj, jest--li
„možné, at“ odejde ode mne kalich tento“
(Mat. 26, 39); ale dodávejme s velikým
srdcem: „Avšak ne má vůle, ale tvá buď “
(Luk. 22, 42.) A v tom setrváv-ejme s klidem
co možná největším. Neboť když nás Bůh“
uvidí svat-ě lhostejná k utrpení nebo vysvo
bození, potěší nás rozmanitými milostmi a
projevy přízně, jako potěšil Abrahama ten
kráte, když jej uviděl odhodlaného zbaviti se
syna svého Izáka. Bohu st==,ačilože jej viděl

v tomto naprostém oddání se vůli boží a po
těšil ho rozkošný—mviděním a převzácným
požehnáním. Ve všelikém tedy utrpení, buď
tělesném, buď duchovním, a ve všeliké roz
tržitosti nebo v odnětí citelné zbožnosti, kdy
koli se nám přihodí, máme mluvíti z celého
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spodin dal mi potěšení, Hospodin mi je vzal;
buď jméno Hospodinovo pozehnano “ (Job
1, 21) Neboť když budeme setrvávati v ta
kové pokoře, Bůh nám vrátí rozkošné dů
kazy své přízně; jako učinil Jobovi, který.
mluvil taková slova vytrvale ve vší své Opu—
štěnosti.
5. Konečně Filotheo, ve. vší své vyprahlosti
a vnitřní prázdnotě netraťm-e mysli, nýbrž
trpělivě očekávejme, že útěcha se vrátí a
jděme stále svou cestou, nezanechávajíce žádí
ných svých zb-ožných úkonů, nýbrž možno
li, rozmnožujíce své dobré skutky. A když
nemůžeme Ženichovi duší našich podávati
ovoce sladce zavařené, podávejme mu su
šené, nebot jemu je to úplně lhostejno, jen
když srdce, jež mu to obětuje, je nezvratné
odhodLáno vždy jej milovati. Když jaro jest
krásné, včely snášívají mnoho medu a mi
vají :méně plodu, protože za příznivého ,po
časí se tolik věnují své práci na květech, že
zapomínají na rozmnožování svých larv. Ale
když jest jaro nevlídné a deštivé, tenkrábe
více pracují o svém plodu než o snášení
medu, protože nemohouc-e vyletovati na me—
dování, obracejí se horlivěji k rozmnožování
a pěstování svého rodu. Přiházívá se, mila
Filotheo, že duše, když vidí, že užívá pěk
ného počasí vnitřních útěch, věnuje se jim
tolik a shromažďuje si je a ssaje sladkost je
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jich tak velmi, že prostřed hojnosti svých
sladkých rozkoší konává mnohem méněřdo—
brých skutků; a naooak, uprostřed o-puště—
nosti a vyprahlosti- duchovní, touž měrou.,
kterou se cítí zbavenu příjemných oitů a ná.
lad pocházejících ze . zbožnosti, rozmnožuje
úkony zbožnosti skutečně pravé, a rodí ve
svémqnitru hojné a pravé ctnosti, trpělivost,
pokoru, nedbání sebe, odříkání a zapírání
vlastní Lásky;

Velice tedy se mýlí mnozí lidé a vaáště
ženy, když se domnívají, že služba, kterou
Bohu prokazujeme bez vnitřní libosti, bez
příjemných citů a něžných nálad, je božské
Vel-e_bnosti mén-ě prijemna. Je pravě jna
'Opak; naše skutky jsou jako růže, které jsou.
sice půvabnější, když jsou čerstvé, ale voní
lépe a mají větší sílu, když jsou suché. Po—
dobnlě, ačkoli skutky konané .se srdcem něžně
dojatým, bývají příjemnější nám, nám, pra—
vím, kteří hledíme jen ke své vlastní rezkoši
přece když jsou konány prostřed vyprah—
losti a nechutenství, mají větší vůni a větší
cenu před Bohem. Ano, milá Filotheo, vdo—
bě duševní vyprahlosti naše vůle nás vodí
ke službě boží jako násilím; ale právě proto
musí býti statečnější a vytrvalejší než v do—
báCh citového nozněžnění. Není příliš ve
likou zásluhou sloužiti svému panovníkovi
prostřed dvorních zábav. a za lahodného času
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pokoje; ale „sloužiti mu v drsných děobáeh
válečných, prostřed zmatků a p-rotivenstvií.,

to jest pravou známkou vytrvalosti. a věr
nosti. Blahoslavená Angela z Fo-ligna praví,
že ta modlitba je Bohu nejpříjemnější, kterou
konáme násilím a z donucení, to jest kterou
konáme, nikoli pm zalíbení, které v ní má
me, nebo z náchylnosti k modlitbě, rnýbrž

jediné
proto,

abychom se líbili Bohu,a dá

váme se do ní jako proti své vůli-, a moci a
násilně přemáháme nechuť a sUcwh0párnost,

kterou v modlitbě nalézáme. Totéž pravím
o všelikých dobrých úkonech, neboť čím více
pnotivenství at' vnějšího at“ vnitřního nalé
záme, když je konáme, tím větší jest jejich
cena a zásluha u Boha. Čím méně našeho
osobního zájmu je ve snaze o ctnost, tím.
čistějším jasem se v té snaze zastkvívá. lá
ská; dítě snadno líbá matku, jež mu dává
cukr, ale je znamením, že ji velice miluje,
jestliže ji líbá iteankrátie, když mu podala
pelyňku nebo hořce.

XV. Co bylo řečeno, potvrzuje & vy

světluje se znamenitým příkladem.

Ale abych tot-o naučení lépe objasnil a.
více ozřejmil, polo—žímzde výborný příběh

ze života sv. Bernarda, jak jsem jej nalezl
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u jednoho uč-eného a soudného spisovatele.
Praví tedy takt-o: Jest obyčej—nouvěcí skoro
při Všech lidech, kteří počínají sloužiti Bohu
a ješt-ě nezakusili proměn duchovního žfi
viotgaa odnětí některých milostí, že když po

zbudou „libosti náladové zbožnosti a příjem
ného sv'ětla, které je: zve, aby chvátali po.
cest-ě boží, tenkráte najednou ztrácejí dech
& upadají v malomyslnost a truchlivost. Lidé
znali věcí duchovních odůvodňují to tím,
že rozumová přirozenost, jaká je vlastní také
člověku,.nemůže dlouho zůstávati o hladu a
beze vší rozkoše nebeské nebo pozemské.
Nuže jak-o duše, povznesené nad sebe samy
okoušením vznešenějších radostí, snadno se
odříkají věcí viditelných, tak zas-e, když do
puštěním božím bývají zbaveny duchovní
sladkosti, cítíce se také prázdny všeho pot.-ě
šení tělesného .a nejsouce „ještě zvyklé Oče
kávati trpělivě návratu pravého slunce, ten
knáte jakoby nebyly ani na .nebi ani na ze
mi, a jakoby byly pochovány ve věčné noci a
temnot-ě, a jsouc-e podobny malým dětem,
které byly práv-ě odstaveny a vzaty od prsu,
chřadnou a pláči a bývají proto mrzuté a
obtížné, & nejvíc-e sobě samy. Toto se tedy
přihodilo na cest-ě, o níž se v životě sv. Ber
narda na onom místě vypravuje, jednomu
z jeho společníků, Bohumírovi z Penonnu.,
který od nedávna se zasvětil službě boží.
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Tento tedy, znenadání se cítě úplně Sprah-i
lým, a jsa zbaven Všeho potěšení a plu vnitř
ních mrákot, počal si vzpomínati na své
světské přátele, na rodiče, na statky, jež Opu—
stil, což vše mu způsobilo tak prudké po—
kušení, že ho nemohl ve svém chování uta
jiti. Toho si povšiml jeden z jeho nejdůvěr
nějších druhů .a dav se s ním |0pnatrně do
laskavého hovoru, potají mu řekl: „Co se sta—
lo, Bohumíně, že proti svému zvyku jsi na-'
jednou tak zamýšlen a truchltiv?“ A Bohu
mír, hluboce si povzdychnuv, odpověděl mu:
„Ach, bratře, co živ již nebudu vesel.“ Onen,
maje s ním pro ta slova útrpnost, v bratrské
horlivosti šel .a oznámil to společnému otci,
svatému Bernardovi, který, vida nebezpe—
čenství, vešel do sousedního kostela, aby
se modlil za něj k Bohu; a Bohumír, přemo
žen js-a truchlivostí, položil hlavu na kámen
'a usnul. Ale po nějakém čase oba povstali,
ten od modlitby .a obdržev žádoucí milost, a
ten ze_sp-aní,s tváří tak usměvavou a jasnou,
že jeho dobrý přítel, divě se tak veliké a
náhlé změně, nemohl se zdržeti, aby mu ne
učinil vlídné výtky pro to, co nedávno před
tím mu odpověděl. A Bohumír mu odvětil:,
„Jestliže jsem ti .před tím řekl, že _již nikdy?
nebudu veselý, nyní tě ujíšťuji, že již nikdy
nebudu smutný.“
Tlakový průběh mělo pokušení tohoto zbož
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ného člověka. Ale pozoruj, Filoth-eo, v tomto
vypravování :
1. Že Bůh obyčejně dává jakousi předchuť

radosti nebeských duším, které se dávají do
jeho služeb-, aby je odvrátil od rozkoší po—

zemských a povzbudil je následovati lásky
boží, počínaje si jako matka, která medem
vábí & přitahuje svého synáěka k prsu.
2. Že Pán Bůh takovým způsobem podle
svého moudrého řízení nám někdy béře mlé—
ko .a med duchovních potěšení, abychom se
naučili jísti suchý a podstatnější chléb stra
„tecne pobožnosti kterou osvědčujl-emepřes
všecku nechuť a přes všecka pickušení.
3. Že leckdy uprostřed vyp-riahlosti a opiu

štěnosti povstávají veliké bouře a že tenkráte
jest potřebí statečně a vytrvale přeměhati?
pokušení, neboť nepocházejí od. Boha, ale
potřebí je trpělivě .sntášeti vyprahlost, protože
Bůh ji nařídil pro naše cvičení.

4. Že nikdy nesmíme ztrgáceti mysli upro—

střed vnitřní omrzelosti, ani mluvjiti jako
onen Bohumír „již nikdy nebudu veselý.“g,
neboť za noci máme očekávati světla; a na
opak za sebe krásnějšího duchovního po—
č-así nesmíme říkati „již nikdy nebudu omr
zelý“. Nikoliv — neboť jak praví moudrý

muž v Písmě svatém, „v
vden

dobrých věcíí

nezapo'mínej na zlé“. (SiraCh 11, 27.) V pro—

t1venstv1ch mušíme doufati, a ve štěstí mu
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síme se báti; a v tom i v tom životním _po
stlavení je třeba se pokorovati
5. Že svrchovaně výborným prostředkem

jest vyjeviti svůj žalostný stav některému
duchovnímu příteli, který nám může poskyt—
nouti nějaké úlevy.
Konečně jakožto na závěr-ek tohoto na
učení které je nutné, podotýkám, že jako
ve všech věcech, tak také v těchto náš do
brotivý Pán Bůh .a náš nepřítel mají pro
tivné snahy, neboť Bůh náš chce takovými.
útrapami přivésti k veliké čistotě srdce, k'ú—
plnému zřeknutí vlastních zájmů v tom, co
se týká jeho služby .a k dokonalému vyzutí
ze sebe samých; ale zlý duch vší svou prací
míří k tomu, aby nás připravil o vše-cku
statečnost, aby nás obrátil k radostem smy
slovým a náš konečně učinil obtížné sobě
samým i jiným, aby svatá zbožnost takovým
Způsobem přišla ve zlehčení a špatnou po
věst. A budes 11 zachoviávati naučení, která
jsem ti dal, rozmnožíš velice svou dokona
lost přijímáním a snášením těchto vnitřních
útrap, o nichž ještě řeknu několik slov prve
nežli skončím. Někdy vnitřní omrzelost, vy
prahlost a pustota pochlázívají od ochablosti
tělesné, jako na příklad, když člověk pro pří
lišné bdění, pro přílišnou práci a příliišzné
_postění cítí velikou únavu, ospalost, zmalát
_nuělost.a jiné podobné slabosti, které arci
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závisí na těle, ale přece p-no těsný svazek
ducha s tělem také obtěžují duši. Za tako—

vých tedy okolností vždycky třeba pamato
vati, abychom činili některé úkony ctnosti
jako vrcholkem svého ducha a své vyšší vůle.
Neboť ačkoliv se zdá, že všecka naše duše
spí a je zachvácena ospalosti a únavou, přes
to přese vše-cko úkony naš-eho ducha nepře

stávají býti velmi přijemny Bohu, a myvta
kovém čase můžeme mluviti jako posvátná
Nevěsta: „Já spím, ale srdce mé bdi.“ (Pis.
Šal. 5, 2.) A jako jsem řekl svrchu, jestliže
pracovati takovým způsobem jest méně pří“
jemno, jev tom více zásluhy a ctnosti. Ale
za „takových okolností pomáhá posili'ti tělo
nějakým dovoleným veselím a občerstvením.
Tak sv. František nařizoval svým řeholní
ků'm, aby se mírnili ve svých pracích, aby
fiaschvátili. horlivostduchua.
A že mluvím o tomto slavném otci, jed
nou jej napadla a nepokojila tak přílišná du
ševní truchlivost, že se nemohl přemoci-,
aby jí neukazoval na venek; :ne-boť když
chtěl hovořiti se svými řeholníky, nebyl-o mu
to možno; jestliže se jich vzdaloval, bylo mu
hůře; půst a moření těla jej schvacoval-yj,
a v modlitbě nenalézal žádné úlevy. Dvě
léta trval v takovém stavu, takže se mu zdá
lo, že Bůh jej úplně Opustil. Ale když po—

korně snesl tuto prudkou bouři, konečně mu
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Spasitel v“ jednom okamžení Opět daroval;
blahý klid. Tento příběh nás učí, že inej
v'ětší služebníci boží bývají podrobeni těm—
to otřesům, .a že nejmenší jeho služebníci „se
nesmějí diviti, jestliže jich někdy zakoušejí.
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Pátá část Navedení,
obsahující cvičení a naučení,která hle
d1k obnovení duše a jejímu utvrzem ve
zbožnosti.
I. Že je potřebí každý rok obnovovati
dobrá předsevzetí jakýmisi cvičeními.
První bod těchto cvičení záleží v tom, aby
člověk dobře poznal, jak jsou důležitá. Naše
lidská přirozenost snadno zanedbává svých
dobrých citů .a náklonností, a to pro křeh
kost .a “špatné náklonnosti našeho těla, které
obtěžuje duši .a "vždy ji táhne dlů, jestliže
se dobrým rozhodnutím n—evyzdvihujedo vý
še; tak ptáci hned poklesají k zemi, jestliže
znova a znova nemáchají a nebijí křídly, aby
se udržovali v letu. Pro tu příčinu, milá Fi
lotheo, je ti potřebí, abys velmi často ob
novoval-a a Op-akzovaliadobrá předsevzetí, kte

rá jsi učinila, že chceš sloužiti Bohu, neboť
je Se \beáti, že nečiníc toho, upadla b-ys do

svého dřívějšího stavu nebo spíše do stavu
370

mnohem horší.ho Neboť 'duchbvní pády mí
Via_jítu vlastnost, že nás uvrhují vždy hlou
bějí než kde jsme byli- prvé, nežli jsme vy
stoupili do výše zbožnosti. Není hodínn, a
kdyby byly sebe Lepší, aby nebylo třeba na
taíhovati je dvakrgáte za den, ráno ,a večer;
a pak, mimo to, je třeba aspoň jednou za.
rok je úplně ro'zeb—ruati,
vyčistiti kolečka ode
z1, která se snad na (nich usadila, Opraviti
_Opotřebovaná .a usaditi vyviklaná. Podobně
kdo IOpravdu pečuje o své srdoe, musí je na—
tahovati v Bohu večer a ráno c'viče-nímii,
která. jsou svrchu naznačena; mimo to musí
občas pozorovati jeho stav, napravuov'ati je;

a znova zřizovati; a konečně aspoň jednou
za rok musí je rozebrati a prohlédnouti si
podrobně všechnyjeho částky, to je.,st všecky.
jeho city a vašn'ě, aby :Opravil všecky. chy,
by, které snad při nich najde. A jako hodinář
maže kolečka a čípky a hřidélfky ho-difnovéi

nějakým dobrým olejem, aby šly tiše a 'zleh
ka .a “nererzively, tak zbOžná osobla, když
takto nozebere své srdce, aby je dobře ob—

novila, potom je má namazati svátostrni'po
kamí .a Těla- KriStoVa. Takovým zbožným.
cvičením tvé síly, které časem“ noc-hably, se
osveží, tvé srdce se opět rezehřvejce',tvá do
brá předsevzetí se Opět zazelenají, & Ctnosti.
tveho srd-oe zase rozkvetou.
Staří křesťané dělávali toto pečlivě ve vý—
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roční den křtu Páně, v který, jak praví sv.
Řehoř, biskup nazianzský, obnovovali sliby
& vyznání, které se činí v této svátosti. Číň
me tak také my, milá Fil-oth-eo, rádi se k to—
mu odhodlávaj'íoe .a s v-eškenoru vážností se

tím zabývaiíoe.
Když tedy zvolíš podl-e r-ady. svého duchov—

ního otce příhodný čas, uchyl se trochu více
než obyčejně do samoty duchovní i sku
tečné .a konej jedno nebo dvě neb i tři roz—

jímání o bodech, které hned naznačím, tím
způsobem., který jsem ti ukázal ve druhé
části.

II. Uvahy o milosti, kterou nám Bůh
prokazuje, když nás povolává ke své
službě, při čemž se přihlíží k prohlá
šení učiněnému svrchu.
Uvažuj body svého prohlášení (I. část, XX.
ku'apito.la_)První, že jsi na vždy lepustil-a a za.

vrhla kazdy hřích smrtelný, & na věky s oď
porem eahrůzou se ho odřekla. Druhý, že jsi
oddala a__
zasvetíla svou duši, své srdce, své
tělo i se vším, co s nimi souviSí, láŠoe &
službě boží. Třetí, kdyby se ti přihodilo
upadnouti do nějakého hříchu, že hned zně
h__-c_>_
p_o__vst_a_neš
pomocí

milosti

boží. Ždaz

to

nejsou krásná, Spravedlivá důStol'rná a u
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šlechtiLá předsevzetí? Přemýšlej dob-ře vie
své duši, jak prohlášení, které jsi- učinila, je

svaté, rozumné a žádoucí.
2. Uvažuj,

komu j_s__i
učinila

toto prohl-ál

šení, Bohu totiž. Jestliže slovo, dané po zra
lém uvážení lidem, nás přísné váže, oč více
slovo, které jsme dali Bohu? „Ho-spodíne,“
tak mluví David V žalmech, „k tobě mluvilo
srdce mé; vyneslo srdce mé slovo dobré; ni
kdy nezapomenu na me“.
3. Uvažuj, před kým jsi je učinila, před
tváří totiž všeho dvora nebeského Nejsvě
tější Panna, sv. Josef, tvůj and-ěl strážný,
všechny ony blahoslavené zástupy patřily,
na tebe a z jejich úst vycházely p-ovzdechy..
radosti a schválení, když slyšely. tvá slova.
Patřily na tebe očima plnýma nevýslovné
Lásky, jak jsi kleč-ela u nohou Spasiteltových
a p-osv-écoval-asvé srdce jeho službě. Ne
beský Jerusalem radoval se z 'té přičitny
obzvlášt-ě radostí, a nyní bude kon-ati pa

mátku oné radosti, jestliže ochotným srdcem
obnovíš své tehdejší rozhodnutí.
4. Uvažuj, co tě přivedlo k onomu tvému
prohlášení. Ach, jak laskavý a milostivý byl
Bůh toho času k tobě! Vyznej podle pravdy,
nebyla-lis přitažena sladkým vábením Ducha.
svatého? Provazy, jimiž Bůh přitáhl tv-ou lo
dičku do tohoto spasitelného přístavu, zdaliž
to nebyla d-obrotivost a láska? Z-daliž té n-e
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vábil svým božským medem ve svátostech,
v četbě.,- v modlitbě? Arch„drahá Filotheo,
ty jsi spala, a Bůh bděl nad tebou a myslel

o tvém srdci myšlenky pokoje (Jerem. 18,
12), noz'jímal o tobě rozjímání lásky.
.5_.Uvažuj,-_kdy ti Bůh vnukl ta veliká roz—

hodnutí; byloť to V květu tvého života. Jaké
to štěstí nan-čití se tak brzy tomu, co nemů-.
žeme uměti než příliš pozdě! Svatý Augustin,
obdržev vnuknutí ke svému obrácení ve věku
třiceti let, volá: „O dávná kráso, jak pozdě
jsem tě poznal! Běda, viděl jsem tě, a nepof
zoroval jsem tebe!“ A ty bys dobře mohla
říci: () dávná sladkosti, proč jsem tě neokou—
šela dříve? Ach, nezasluhovala jsi toho ještě
tenknáte; ale nyní, vděčně uznávajíc, jak
velikou milost Bůh ti prokázal, když za tve
mladosti tě přitáhl k sobě, mluv s Dam-dem:
„Bože, u-čiPs mne od mladosti mě, a až do
savad vypravovati budu divy tve “ (Žalm 70,
19) A stalo -li se to v stáří tvém, ó Filotheo,
jaká to milost, že po tolika letech špatně uži—
tých Bůh tě povolal prve než umřeš, a za—
stavil b_ěh _tvé duchuOvní bídy, kteřý kdyby.
ještě nejaky čas byl potrval, byl by tě při—

vedl do věčnéhoneštěstí.
6. Uvažuj účinky tohoto povolání. Myslím,
že najdeš na sob-ě dobré změny, přirovná
Či nepoklládáš. si 'za štěstí, že umíš skrze mo—
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dlitb-u ml-uviti s Bohem? Že jsi náchylna mi—
lovati __jej?Že jsi utišila a uklidnila mnoho
vášní, které tě nepokojívaly? Že jsi se uva

rovala mnoha hříchů a těžkostí svedomi?
A konečně, že's mnohem častěji než dříve
přijímala těl-o Ptá-ně, Spojujíc .se tak se svrcho

vaným zdnojem věčných milostí? O, jak ve
liké to milosti! Musíšje, Filotheo, vážiti va
hou svatyně boží; sama pravice boží učinila:
na tobě tyto věci. „Pravice Hosp-odinova,“ dí
David, „Způsobila tu moc: pravice Hospodi—
nova v_yvýšila mne. Neumnut', ale živ bfudu: až

vypravovati

budu

skutky

Hospodinovy..“'

(Žalm. 117, 16, 17.)

Po všech takových úvahách, které, jak vi
díš, dávají příležitost ke množství dobrých
citů, třeba činiti prost-ě závěrek vzdáváním;
díků a horlivou modlitbou za to, abys dobře
využila této obnovy. Potom pokorně a 5 ve
likou důvěrou v Bohain po svém zaměst
nání, ponechávajíc si činiti pevná rozhod
rnutí až po druhém bodu boh-obo cvičení.

III. 0 zpytování naší duše, kterak pro
spěla zbožným životem.
Druhý bod tohoto cvičení je trochu delší,
pročež to pravím, že není nutno, abys jej
_pn0pracovala celý najednou, nýbrž na několi
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knát, jako na př. zabývajíc se nejprvé tím, co
se týká tvého chování k Bohu; potom tím,
co se týká tebe samé; dále tím, co hledí
k bližnímu; naposledy uvažováním svých váš
:ní. Není nutno ani žádoucno, abys úvahy
ty činila klečmo, leč na začátku a na konci,
který obsahuje vzbuzování citů. Druhými bo
dy svého zpytování se můžeš užitečně za—
městnávati chodíc po pokoji .a ještě užiteč—
něji na loži, při čemž ovšem předpokládám,
že zatím neusneš a budeš dob-ře bdělé,; ale
v tomto případě je třeba přečísti si dříve po.
zorně bodv. Nutno však jest, abys byla s “tím
to druhým bodem hotova nejdéle aspoň za tři
dní .a dvě noc-i, obracejjc na to každý den a
každou noc nějakou chvíli, to jest nějaký čas,
jak ti bude možno. Nebot' kdyby se toto cvi—
čení konalo v dobách velmi od sebe vzdále—
ných, ztrácelo by sílu a způsobovalo by do—
jmy velmi slabé. Po každém bodě zpytovaní
si poznamenáš, čím jsi chyb-ila, které nedo
statky jsi “na sobě našla .a které hlavní nezří
zenosti jsi na sobě znamenala, aby ses znich
vyzpovídaLa a obdržela radu, a abys učinila
určit-á rozhodnutí a posílila svou vůli. Ačkoli
pak ve dnech, kdy budeš konati toto cvičení,
není třeba, aby ses úplně zdržovala styků
s lidmi, přece trochu je toho potřebí, zvláště
k večeru, aby ses mohla dříve o—debratina
lože a užití odpočinku tělesného iduševní—q
376

ho, jenž jest nutný k prospěšnému uvažování.

Za dne pak musíš obraceti se hojnými vzde
strážnému a ke všemu dvorstvu nebeskěmu.
Třeba také, aby všecko se dálo se srdcem
plným lásky k Bohu a k dokonalosti své dru
še. Abys tedy toto zpytov.ání dobře zapo
č.zala

1. Představ si živ-ě, že Bůh je ti přítomen.
2. Vzývej_Ducha Svatého, p_rosícho o světlo

a jasný zrak, abys mohla dobře sebe po
znati, jak-o sv. Augustin, jenž volal před Bo
hem v duchu pokory: „Pane, kéž znám tebe
a kéž znám sebe!“ A jako sv. František. jenž
se tázal Boha, řka: „Kdo jsi ty a kdo jsem
já?“ Prohlaš také, že nechceš znamenati své—
ho duchovního prospěchu, .aby ses z něho
radovala v sobě, ale aby ses radovala v Bo
hu; ani proto, aby ses jím sama honos1la
nýbrž aby ses homosilawaohu a jemu za něj
děkovala.
Prohlašuj, že jestliže shledáš, jakož myslíš,
že jsi učinila malý prospěch, nebo že jsi
dokonce p'Opošla nazpátek, nebudeš proto
niktenak ztnáceti mysli ani ochabovati ve své
horlivosti .ani se oddávati skl-eslostia zbabě
losti, nýbrž naopak že se chceš více povzbu
zovati a rozohňovxati, pokořovati se .a napra
viti své chyby. s pomocí milosti boží.
Když učiníš toto, pot-om mírně .a pokojně
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uvnažuj,kterak jsi se až po tento čas chovala
k Bohu, k bližnímu a v prici-ně sebe samé.

IV. Zpytování našeho duševního stavu,
pokud hledí k Bohu.
Jak smýšlí tvé srdce v příčině hříchu
smrtelného? Jsi pevně rozhodnuta nikdy se
ho nedOpustiti, děj se co děj? A setrvala jsi
v tomto rozhodnutí ode dne svého prohlá
Šení až dosud? V tomto rozhodnutí záleží
základ duchovního života.
“
1. Jak smýšlí tvé srdce v příčině přikázání
božích? Uznáváš je za dobrá, lahodná a při
jemná? O, má dcero, kdo má dobrou chuť
a zdravý žaludek, libuje si v dobrých pokr

mech a odmítá špatné.
2. Jak smýšlí tvé srdce V příčině hříchu
všedního? Není možné, nie-dquustiti se někdy

některého; ale nemáš k některé chybě zvlášt
ní _,jakousi příchylnost, nebo dokonce-, a to

by bylo mnohem horší, nemáš v ní zalíbení
a nemiluješ ji?
3. Jaké_je tvé „srdce V příčině duchovních
cvičení? Jsou ti milá? Vážíš si jich? Nejsou
ti nepříjemná? Nemrzí tě? Ke kterým cítíš
větší nebo menší náklonnost? A pokud _jde
o to, abys .slýchala slovo boží, je čítala, o
něm hovořila a rozjímala, abys vysílala vzde—
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chy k Bohu, zpovídala .se, prosila o duchovní
naučení, připravovala .se na sv. přijímání.-,
krotila svá hnutí — je ve všech těch věc-ech:
něco, co snad je tvému srdci odporno? A
najdeš-li něco, k čemu tvé srdce má menší
náklonnost, zpytuj, odkud pochází taková
nechuť, jaká jest její příčina.
4.

Jak_é__je____tvé_„
„srdc_e____
k Bohu

samému?

Vzpomíná si rádo na Boha? Je mu milo my
sliti naň? „Vzpomínal jsem na Boha “ dí
David, _„a kochaal jsem se “ (Žalm 76, 4.) Cí

tíš ve svém srdci jakousi snadnost milovati
jej a jakousi zálibu v zakoušení té lásky?
Je tvému srdci potěšením mysliti na boží
nesmírnost, dobrotu, vlí-dnnost?A jestliže se
ti přihodí vzpomenouti na Boha prostřed
zaměstnání a marných věcí světských, na
chází ta vzpomínka u tebe místo? Zabírá tvé
srdce? Zdá se ti, že tvé srdce se po ní
obrací a jaksi jí jde vstříc-? Jisté bývají duše
takového rázu.
5. Jestliže se žen.-ěvrací manžel z daleka,
jakmile žena ta zpozoruje, že se navrací a
zaslechne jeho hlas, třeba byla všecka velmi
zaměstnána a zdržuována nejakou nutnou
vecí, přece její srdce nedá se zdržovati, ný—
brž nechává vsech jiných myšlenek :a myslí
na manžela, jenž právé přišel. Stejně se děje.
duším,

jež opravdu

milují Boha—:byt' byly,

sebe více zamě-stnány, jakmile se přibližuje
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vzpomínka na Boha, pouštějí s mysli vše
ostatní pro radost, že se navrátila ta drahá
vzpomínka A to jest velmi dobré znamení.
6. Jaké je tvé srdce vůči Ježíši Kristu
Bohu a člověku? Je tí milio b-ývati u něho?
Včely nády prodlévají u svého medu, a vosy
u věcí hnijících. Podobně dobré duše rady.

se zabývají Ježíšem Kristem'í mají k němu
lásku svrchované něžnou; ale duše špatné
libují si v marnsostec'h.
ně, vůči svatým božím a tvému andělu stráž—
nému? Miluješ je upřímně? Máš velikou dů
věru V jejich dobrotu? Máš ráda jejich obra
zy, jejich životy, jejich chvály?
8. Co se týče tvéhlo jazyka, jak mluvíviáš
__o Bohu?

Je ti mil'o mlruvi'ti o něm dobře'

podle svého postavení a své schopnosti? Zpí
v,áš ráda pobožné plísně?
9. Co se týče skutků, přemýšlej, dbáš-li o
Viditelnou slávu boží a o to, abys něco činila
______
octi; neboť kdo miluje Boha, také mi

luje oOZdobudomu jeho.
Vzpomínej si, zdali jsi zanechala pro Boha
nějaké náklonnosti nebo odřekla se nějaké
věci,

neboť

jg_d_o_b_íj_e__z__r_1amem
lásky

zbaviti

se něčeho pro toho, koho člověk miluje. Co
jsi tedy opustila až dósud z lásky k Bohu?
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V. Zpytování duševního stavu
v příčině sebe samých.
1. Kterak miluješ sama sebe? Nemilluješ
se příliš pro tento svět? Jestliže ano, hen
kráte budeš si přá'ti, abys zůstávala stále
zde :a budeš velmi starostlivě pečovati, abys
ubezpečila své věci na tomto světě. Ale
jestliže se miluješ pm nebe, tenkráte si blu—
deš žádati, neb aspoň budes snadno odhodlá
na odejíti s tohoto světa, kdykoli se Pánu
Bohu bude líbiti
2. Zachováváš náležitý pořádek v milo—
vání sebe samé? Neboť nic jiného není naši
zkázou než nezřízené milování-sebe samých.
Nuže, Láska dobře spořaádaná chce, abychom
duši milovali více než tělo, abychom o zi
skláVání ctností pecovah více než o cokoli
jiné, abychom více vážili slávu nebeskou než
čest pozemskou a pomíjející. Srdce dobře
spořádaně říká samo v sobě častěji „Oo
řeknou andělé, budu-li mySliti na takovou
věc?“ nežli „Oo tomu řeknou lidé?“
3. Kterak miluješ své srdce? Nemrzí tě
sloužiti mu, když je nemo-cno? Ach, jsi mu
povinna takovou péči a máš mu pomáhati a
hledati mu pomoci, když jeho vášně je trápí,
a pno tu věc máš nechati Všeho jiného.
4. Zač se pokládáš před Bohem? Zajisté
za nic. Ale není velikou pokorou, když se
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mou-cha pokládá za nic proti hoře, ani když
kapka vody se uznává jako za nic pnoti moři
nebo jiskérka za nic proti slunci. Nuže, po
kona záleží v tom, abychom se nepokládali
za lepší než jíní a abychom nechtěli býti po

kládáni za lepší než jiní. Jaké je tvé smý
5. Co se týče tvého jazyk.-a,nechlubíváš se
tak neb onak? Nelichotíváš si.,když mluvíš o
sobě?
'
6. Co se týče skutků, neoddáváš se zá
bavám, které se příěí tvému zdraví? Myslím
tím zábavy marné, neužítečné, přílišné bdění
bez příčiny'e jiné věci podobné.

VI. Zpytování stavu našeho srdce vůcč1
bližnímu.
Jistě se náleží milovati svého manžela,
svou manželku, láskou vlídnou a pokojlnou,
silnou fa ustavičnou, a to především "proto,
že Bůh to. chce .a _ponouěí. Pravím totéž o
dětech a blízkých příbuzných, a také o přá
telích podl-e míry blízkosti jejich.
Ale, abych mluvil vůbec, jak se chová. tvé
srdce k bližnímu? Milluješ jej srdečně a_
zmláqskyk Bohu? Abys to dObře rozpoznala,
představ Sí žiVě některé lidi nepřívětivé a
mrzuté; neboť na takových lidech se uka
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zuje láska k Bohu a mnohem více ještě na
těch, kteří nám ubližují sLovy nebo skutky.
Zpytuj dobře, nemá-lí tv-é srdce nic proti
nim, .a velmí-li se ti příčí mihovati je.

Nejsi náchylna mluviti zle o jiných, zvlá
ště o těch, kteří tě nemají rádi? Nečiníváš
bližnímu zlého, lat přímo ať nepřímo? Jsi-lí
tnochu rozum-na, snadno si to uvědomíš.

VII. Zpytování v příčině citů naší duše.
Šířil jsem se poněkud o těchto bodech .a
to proto, že V jejich zpytovění záleží zná
most duchovního pro.Spě-chu, který člověk
učinil; nebot zpytování svědomí v příčině
hříchů samých týká se zpovědí těch lidí,
kteří n-epomýšlejí na to, aby prospívali du
chovním životem.
Nicméně je zároveň třeba zpytovati- se
& poz-orovati, jaký byl stav našeho srdce
vzhledeem k nim ode dne našeho nozh-od
nutí a kterých značných chyb jsme se po.
té které strance d»0pustili.
Ale aby se to zkrátilo, třeba se omezili
zkoumáním našich vášní; .a je-li nám příliš
obtížno pouštěti se do takových podrobn©stí
jak bylo řečeno, můžeme prostě zp-ytovati,
jací jsme byli a „jak jsme se choval-i:
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V milování Boha, sebe, bližního;
v nenávisti hříchů, které jsou *na nás, hři—

chů, které jsou na bližním; neboť máme si
žádati, aby ty i ty byly o-dklizeny;
v žádostech, buďto že se týkají statků čás
rných, buďto že rozkoší, buďto že předností
a poct;
v b-ázni, pokud se týká nebezpečenstvíí,
že bychom zhřešili, a ztráty statků tohoto
světa; této se buáváme příliš, onoho n-e dosti;
v naději, která snad se příliš obracívá ke
světu a ke tvorům, & málo k Bohu a věcem
věčným;
v tru-chlivosti, která snad bývá přílišná &
to pro marné věci;
v radosti, která snad také bývá přílišná,
a to pro věci nehodné.
Jaké náklonnosti poutají konečně naše
srdce? Jaké vášně jím vládnou? Po které
stránce nejvíce uběhlo v nějakou nezříze—

nost?

Po vášníchznaší duše se totiž poznává jeji
stav, když je po řadě ohl-edáváme jako kdo
hraje na loutn=u, dotýká se všech strun, aby.
uvedl v soulad ty, které nalézá nesouzvučné,
a ty natahuje, ty zas-e pquouští. Tak my., když
ohledáme lásku, nenávist, žádosti, bázeň, na
ději, truchlivost a radost své duše, jestliže
shledáme, že jsou špatně sladěny k písni, kte
rou chcem-e hnáti, a to je čest a sláva boží,
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budeme moci uvésti je V soulad s pomocí
milosti boží a podle rady svého duchovního:
vůdce.

VIII. Jaké city třeba vzbuzovati po
tomto zpytování.
Když kli-dín-ěuvážíš každý bo-d tohot-o zpy

towánísvé duše a uvidíš, jaká jsi v té které
Děkuj Bohu za zlepšení, které snad na sobe
najdeš, počínajíc ode dne svého rozhodnutí;,
a vyznávej, že jenom jeho milosrdenství to
v tobě & pro tebe způsobilo.
Pokoř se hluboce před Bohem, uznávajíc,
že jestliže

jsi mnoho

'n'epno-spuěllav životě

duchovním, jsi tím sama vinna, protože jsi
nečinila věrně, statečně a vytrvale toho, co
ti Bůh vnuk-,al k čemu tě pohádal, čim tě
osvěcoval v modlitbě i jindy.
Slib mu, že jej budeš na věky chváliti za,
všelikou milost, kterou ti prokázal, chtěje tě
odvésti od tvých náklonností a přivésti kto
muto malému polepšení.
„Pros ho, aby ti odpustil, že jsi jeho mi
lostí užívala tak nedbal-e a nevěrné.
_,Obxětuj mu své srdce, aby je úplně !Opa
novaL
Pnos ho snažně, aby tě učinil dokonale
sob-ě novnou.
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v'vr

-Vzývej o přímluvu svaté boží, n-ejsvětejszl

Pannu, svého anděla stnáž-ce, svou svatou
patronku, svatého Josefa i jiné svaté.

IX. O úvahách, které se hodí k obno
vení našich dobrých předsevzetí.
Když dokonáš zpytová'ní své duše a poho—
VfOřÍŠvážně s některým hodným duchovním

vůdcem o svých chybách a prostředcích
proti nim, potom se budeš zabývati následu
jlícími úvahami, a to každý den jednou-, na
způsob. rozjímání a vynakládajíc na ni čas
své modlitby. A co se týče přípravy a vzbu
zovlání citů, při-držuj se návodu, který jsem
ti dal v první části- v příčině rozjímání, jež“
tam jsou, připomínajíc si—především živě
přítomnost boží a vypursošujícsi na něm mia
lost, aby. ses dobře útvpďila v jeho službě &
milování.

X. První úvaha. O vznešenosti naší
duše.
Uvažuj vznešenost a výbonnost své duše,
která má mohutnost poznávací a poznává
netoliko tento svět viditelný, nýbrž také ví,
že jsou andělé, že jest nebe, že jest Bůh,
a že jest věčnost; která mimo to jest poučena
386

o tom, co se náleží, aby. člověk byl sprave—
dlivě živ na tomto světě viditelném, tak aby,
vešel v nebi do společnosti- andělů a rado—
val .se z Boha na věky.

Tvá duše má mimo to ušlechtilou a svo
bodnou vůli, která může milovati Boha a ne

může ho nenáviděti—v sobě samém. Pohled

na své srdce, kterak jest veliké, a že jako
včely nemohou prodlévati na věcech zkaže—
ných, nýb-rž prodlévají jen na květech, tak
tvé srdce nemůže býti “ukojeno žádným tvo
rem, nýbrž nalézá své odpočinutí jen VB-ohu
jediném. R-ozpomeň se směle na nejmilejší
tvé srdce, a suď pravdivě-, zdali nebývalý.
plny nepokoje, promíchány trýznivými myr
šlenkami a skličujícími starostmi, Uprostřed
nichž tvé ubohé srdce bylo tak bídné!
Ach žel, naše srdce se dychtivě obrací po
"tvorech, & myslí, že v nich upokojí své tou—
hy; ale sotvaže jich dojde, již vidí, že nedo-a

chází pokoje a že nic ho nemůže inasytiti,
neboť Bůh nechce, aby naše srdce nachái—
zelo nějaké místo, kde by -si mohlo odpoči-i
nouti, jako ho nenacházela holub-ice vypuštěn
ná z tajrchy Noemovy (1. Mojž. 8, 9), a aby,
se navrátilo k Bohu, od něhož vyšlo. 0, jaká

to vrozená krása našeho srdce! Proč tedy;
proti jeho vůli- je přidržujeme, aby slozužáilo

tvorům?
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0 má, drahá duše (tak jí hovoř), ty jsi s to,
abys poznávala a chtěla Boha; proč by ses
tedy zabývala věcmi menšími? Ty si smíš
žádati věčnosti; proč tedy by ses chtěla vá
zati časem? Marnotr'atný syn mimo jiné si
vyčítal to, že mnohabýti živ rozkošně u stolu
otce svého, požíval bídné potravy, ktera se
dávala vepřům. (Luk. 15, 17.) O duše, ty jsi
způsobilá míti Boha; běda tobě, Spokojuješ-li
se něčím, co jest menší než Bůh. Pozdvih'uj',
Filotheo, při této úvaze duší svou velmi vy—
soko, ukazuj jí, že jest věčná a hodna věč
nosti, :a"V.
vnukej. jí velikou odvahu a statečnost

XI. Druhá úvaha. O výbornosti ctností.
Uvažuj, že pouze ctnosti a zbožnost mo
hou zučiinititvou duši spokojenouna tomto.
světě. Viz, jak jsou překnásné! Snovnávej
ctností a hříchy, které jsou jim protivné. Jak
líbezná jest trpělivost proti „mstěl Mírnosit
proti hněvu a tru-chlivosti! Pokora __protivy
pínavosti a domýšlivostí! Štědrost proti la
komství! Příznivost proti závisti! Střidmost
proti nezřízenosti v jídle a pití! Při ctnostech
je .ta podivná věc, že když je člověk koná,
zůstavují v duši jakousi rozkoš nevýslovně
sladkou
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a tichou,

kdežto

po hří-ších; b-ýViát

všecka rozerv-ána a sklíčena. VzchIOpm-ese
tedy k dílu; pnoč bychom se nesnažili získá—
Viati si tak sladké rozkoše?
.Co se týče hříchů, kdo jich má málo, není.
spokojen; a kdo jich má mnoho, jest neSpo—t

kojen. Ale když jde o ctnosti, kde jich má
toliko málo, již v sobě citi uspokojení, .a to
se rozmáhá tím více, čím více ctnostmi pro—
spívá. (), jak krásný, jak lahodný, jak při
jemný a sladký jest zbožný život! om: osla
zuje útrapy a zlaheodňuje potěšení ; bez “něho
dobro jest zlem, a rozkoše jsou plany ne
klidu, zmatků a nejistoty! Zajisté, kdo jej
zná, může mluviti jako Samaritánka: „Pane,
dei mi té vody!“ (Jan 4, 15), kterážto slova
bývala častým povzdechem sv. Terezie a sv.
Kateřiny Janovské, ačkoliv s rozličným při
každé smyslem.

xu. Třetí úvaha. o příkladech svatých
božích.

_

Pozor-u_jpříklady rozmanitých

svatých bo—

žích; čeho neučinili, aby dokázali, že jej
milují a že mu chtějí svou zbožnosti sloužiti?
Pozoruj mučedníky, nepřemožitelné ve svých
předsevzetích; kterých muk nezakusili, aby
v nich vytrvali? Ale přede všemi pozoruj ty
knásné .a kvetoucí ženy a dívky, čistotou buě
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lej'ší nad lilie, láskou zardě-lejší nad růže; ty,
ve dvanácti, ty. ve třinácti, patnácti, dvaceti
pěti letech svého venku vytrpely raději vše—
liké muky, než by se byly, zpnonevéřily své
mu předsevzetí; netoliko pokud se týkalo

vyznávání víry, nýbrž také pokud se týkalo
osvědčování zbožnosti. Neboť ty umíraly ra—

ději, než by se byly zřekly panenství ty zase,
než by přestaly sloužiti zkormo-uceným, tuěšiti
pronásledované, pochovávati zemřelé. () Bo
že, jakou stálost křehké toto pohlaví pro—
jevilo v takových a podobných okolnos—
tech!
Pozoruj tolikeré svaté vyznavače, s jakou
odhodlaností pohrdli svetem! Viz, jak na—
zvratné se utvrdili- ve svých rozhodnutích!
Nic jich od nich nedovedlo odvnátiti. Učinili
je bez výhrady a zachovJávali je bez výji—

zaznamenal o své matce, svaté Monice? Jak
pevně a vytrvale i v manželství ive vdov—
ském stavu- činila skutkem,

co si uminilag',

sloužiti totiž Bohu! A co sv. Jenonym nám
vypravuje o své milé duchovní dceři Pavle?
Co protivenství, co žalostí a překážek bylo
jí snášeti! Ale čeho nedovedeme také my
učiniti, majíce tak znamenité vzory? Byliť
lidé jako my., to, co činili, činili pro téhož
Boha pro tytéž ctnosti. Proč bychom neči
nili téhož ve svém postavení a podle svého
390

povolání, abychom se o.svfědčiljivěrnými své

mu dobrému rozhodnutí a svému svatému
prohlášení?

XIII.Čtvrtá úvaha.Kterak Ježíš Kristus
nás miluje.
Uvažuj, s jakou Láskou Ježíš Kristus tolik
vytrpěl na tomto světě a zvláště v zahradě
Getsemanské a na Kalvarii. Láska ta pohlí
žela na tebe, a vsemi svými bolestmi a ná
mahami vymáhala na Bohu dobrá předse—
vzetí a prohlášení, _jež tvé srdce učinilo, a
týmž prostředkem vymnáhala také vsecko
čeho ti jest třeba, aby tva rozhodnuti a
předsevzetí byla udržován-a, živena, posilo
vána a dokonána. (') mé předsevzetí,_jak jsi
vzácné, jsoúc dítětem takové matky, trpící
lásky Kristovy! A když jsi tak drahé mému
Spasiteli, ó jak velice musí tě má. duše mi
lovati! Ach, Spasiteli duše mé, tys umřel,
abys mi získal má dob-rá předsevzetí; 6 pro
kaž mi milost, abych raději zemřela, než
abych se jich vzdala!
Uvaž, Filotheo, že zcela jistě srdce našeho
milého Spasitele s vysokosti stromu svatého
kříže vidělo srdce tvé .a že je milovalo; a
touto lásko-u mu vymohlo cokoli dobrého kdy
budeš míti a mezi jinými dobrými věcmi
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také tvá dobrá předsevzetí. Zajisté, milá
Filotheo, imy můžeme mluviti jako Jere—
miáš: „O Pane, prvé nežli jsem -._,bylty jsi

mne viděl a jménem mým jsi mne nazval “
(Jenem. 1, 5.) Takze epravdu prvé nežli jšme
byli, božská dobrota v lásce své a ve svém
milosrdenství uchystala nám všecky obecné
i obzvláštní prostředky k naš-emu spasení, a
tedy také naše dobrá předseVzetíý Zajisté,
jako žena, která očekává, že bude matkou,
chystákolébku .a plenky a povijan-y, a třeba
i chůvu, ačkoli dítě třeba ještě není 'na svě:—

tě, tak náš Spasitel, chtěje ti dáti život dítek
božích ia učiniti tě svou dcerou, uchystal ti
na dřev-ě kříž-e všecko, čeho ti bylo třeba:
tvou duchovní kolébku, tvé plenky, tvé povi
jany, tvou chůvu a cokoli bylo záhodno pro
tvé štěstí; jsou to všecky. prostředky, .vše
liká vnukání, všeliké milosti, jimiž ved-e tv-ou
duši .a chce ji přivésti k d-ok'Onalosti.

Ach, Bože můj, jistě bychom si měli vštípiti
hluboce do paměti tot-o: jest možné, že mne
můj Spasitel miloval, a miloval tak n-ěžn-ě,že
na mne myslil obzvláště, že na mne myslil
ve všech těch malých příhodách, jimiž mne
k sobě přitáhl? Jak velmi tedy máme Vše to
milovati, toho si. vážiti a pilně to obraceti
ke "svému prospěchu! Jak sladká to myšlen
ka: srdce mého milujícího Boha myslilo na
Filotheu, milovalo ji a .jí chystalo tisíceré
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pomůcky ke spasení s takovou pečlivostí., ja
koby na svete nebylo bývalo jiné duše, na
niž by bylo mohlo mysliti, tak jako slunce,
osvětlujíc jedno místo naší země, osvětluje
je tak jasně, jakoby nikde jinde nesvítilo a
jako by osvětlovalo _jentoto místo. Stejně náš
Spasitel myslil na všecky své milé děti a o
všecky pečoval takovým způsobem, že my—
slil na každého z nás'tak, „jakoby nebyl myf
slil na nikoho jiného. „Zamiloval si mne,“ dí
sv._—
Pavel, „a vydal sebe samého za mne“
(Gal. 2, 20), jakoby to náš Spasitel jemu je—
dinému byl učinil,- la tnebyl nic učinil pro

ostatní. Toto si, Filotheo, vryj do duše, aby
sis vážila svého rozhodnutí, které bylo také
vzácné srdci Spasitelovu, a pilně je ve svém
srdci pěstovala.

XIV. Pátá úvaha. O lásce, kterou nás
Bůh od věčnosti miloval.
Uv-ažuj věčnou Lásku, ktenou tě Bůh milo
val; neboť již prvé než náš Pán, Ježíš Kri—
stus, jakožto človlěk trpěl pro tebe na kříži,

jeho božská Velebnost se ve své svrchované

dunobnotětebou zabývala a na Výsost tě mi
1o*v;ala.Ale kdy tě Bůh počal miloVati? Ten—
knáte, kdy počal býti Bohem. A kdy že počal

býti Bohem? Nikdy; nebot on vždycky. byl
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bez počátku „a bez konce; miloval tě tedy
vždycky, od věčnosti, a proto ti- od věčnosti
uchystal všelikou milost a přízeň, kterou ti
pnokázal. Pravít' to skrze prior-oko: „Láskou
věčnou miloval jsem tě (a praví to tobě jako
komukoli jinémiu): protož přitáhl jsem to,
smilovav se.“ (Jer 31, 3.) Myslil tedy mimo!
jiné věci také na to, aby V tobě přivedl k
místu také tvé rozhodnutí, ze mu budeš slou-n
žití.
() Bože můj, jak vzácná jsou předsevzetí,
na něž Bůh myslil, o nichž uvažoval, je:-ž
chystal ode vší věčnosti! Jak drahá a milá
mají nám býti! Čeho bychom neměli vytrpěti
naději, nežli bychom od nich odstoupili sebe
méně, byt' celý svět musil zahynouti? Neboť
celý svět nevyrovná se cenou jediné duši-,
a duše nemá pnažádné ceny bez našich do
brýoh předsevzetí.

XV.Vzbuzování povšechných citů, hle
dících k predcházeiícím úvahám, a za
verek techto cvičení.
0 má milá předsevzetí, vy jste jako krásný.
stnom života, jejž Bůh vlastní rukou zasadil
do prostřed mého srdce, a který můj Spasitel
chce zalévati svou krví, aby přinášel užitek;
raději tisíckrát umříti než dopustiti, „aby vás
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vítr vyvrátil! Ne, ani marnivost, ani rozkoše,
ani bohatství, ani protivenství nikdy nezvriáitgí
mého úmyslu!
Ach, Piane můj, ty jsi sázel tento krás.-ný
strom a .tys jej od věčnosti chriánil ve svých
otcovských ňadrech pro mou zahradu; ;ach,

co duší jest, kterým jsi neprokazal takové
přízně! Zdaž budu se tedy moci někdy dosti
ponižovati před tvým milosrdenstvím?
O krásná a svatá má předsevzetí, jestliže
já zachovám vás, vy zachováte mne; bude-—
te -1i vy žíti v mé duši, m.á.duše bude žíti ve
v..ás Žijte tedy na vždycky, ó má předsevzetí.,

jež jste věčná. V milosrdenství božím; buďte
a žijte věčně ve mně, abych vas nikdy ne
opustila!
Když vzbudíš takové city, jest třeba, aby,
sis podrobně ustanovila prostředky, nutné
k zachovávání techto vzácných předsevzetí,
abys prohlásila, že jich věrně chceš užívati, a
hlavně že se budeš často modiívati, že budeš
často přijímati—svaté svátosti, konati hojné
dobré skutky,. napravovati chyby„ které jsi
poznala při druhém bodě, vzdalovati se špat

ných příležitostí a následovati rad a naučení,
Potom, jakobys byla znova nabrala de
chu a sil, prlohlašruj-znova a znova., že budeš
vždycky vlěrn-a svým předsevzetím.

A jakobys držela své srdce, svou duši a
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svou vůli v rukou, věnuj je, zasvěcuj a obětní
j_e_
Bohu, prohlašujíc, že již nikdy jich ne—
vezmeš z rukoo'u jeho Velebnosti, nýbrž že je
v niCh necháš na vždycky, abys ve všem
a všudy nwásledovala jeho rozkazů. Pros Bo—
ha, aby tě všecku obnovil, aby žehnáT to
muto obnovení tvého prohlášení a utvrdil

svého andela strážce, sv. Josefa a jiné svaté.
Jdi pak s takovým rozpoložením svého
srdce k nohám svého duchovního otce, vy
znej .se mu z hlavních chyb, “kterých jsi se
dopUstiLa od své generální zpovědi-, a přijmi

rozhřešení týmž způsobem jako tenkráte.
Přečti potom zpovědníkovi své p—rthášení .a
podep-išje; .a jdi posléze spojiti své obnovené
srdce s jeho původem .a Spesíte—lemv nejsvě
tější swátosti oltářní.

XVI. Jakými city třeba se obírati po
tomto zpytování.
Toho dne, kdy vykonáš toto obnovení, &
za dnů následujících, bude třeba, abys velmi
často srdcem i ústy Opakov-ala tato zaní
cená slova sv. Augustina, sv.Kateřiny Ja
novské .a jiných svatých: Ne, již nenáležím
sobě; buďto že jsem živa, brud'to že umírá-mj
n\áliežímsvému Spasiteli; již nemám .aní své
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ho „já“, ani nic svého vlastního; mým „já“
jest Ježiš; nic jiného není mým vlastními,
n_ežbýti jeho; 6 světe, tys vždy týž, ale já již
nejsem touž, kterou jsem bývala, a již nikdy
jí nechci býti. Zajisté, Filotheo, již nechce
me býti, čím jsme bývali-, neboť naše srdce
se změnila; a svět, jenž nás tolik klam.-al.,

zklame se v nás; budet si uvědomovati naši
změnu toliko ponenáhlu, a _proto bude se do
mnívatí, že ještě ustavičně jsme Esauové,
a my zatím již dávno budem-e Jakubové.
Je třeba, aby všecka tato cvičení se dobře
usezovala v našem srdci, .a když odcházíme
od nozjímáaní.a úvah po svém zamě-stnání neb
do společnosti, aby se to dálo pokojně, aby
se nerozlil vzácný mok našich dobrých před
sevzetí. Neboť je třeba aby všecky části naší
duše jej do sebe dobře vstřebaly a jim na
sákly; ale nicméně to vše se musí díti tak,
aby ani náš duch ani tělo se tím přílišně ne
jnamlávhaly.

XVII. Odpovídá se na dvě námitky,
které by se snad činily proti tomuto
Navedení.
Svět tí řekne, mil.á FíLotheo, že je takové
množství těchto cvičení a' naučení, že kdo
je bude chtíti zachovávati, nebude se moci
upnázdnili k jiným věcem. O Filotheo, kdy
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bychom 'Opravdu nečinili nic jiného, činili
bychom dosti dobrého, protože bychom činili
to, co vlastně bychom měli na tomto světě
činiti; ale nepozoruješ nepříbelovy ošemet—
nosti? Kdyby bylo třeba konati všecka tato
zbožná cvičení každý den, tenkráte by nás
:Opravdu zaměstnávala úplně; ale toho není
třeba, nýbrž máme je konati jenom v některé
časy .a na některých míst-ech, jak se tomu
kterému cvičení hodí. .Co zákonů obsahuje
v sobě občanský zákoník, a všecky třeba za—
chovávnati, ale jist-ě ne každý den všecky, ný
brž každý tenkráte, když okolnosti toho žá
dají. Ostatně, král David, ač .měl plno záleži—

tostí velmi obtížných, konával více zbožných
c-uvičenínež já jsem ti naznačil Svatý král
Ludvík, hodný podivu ve válce i v míru, a
který svrchované pečlivě konal spravedlnost
a vyřizoval státní záležitosti, býval každý den
přítomen dvěma mším svatým, odříkával se
svým dvorním kaplanem nešpory a komple—
tlář, konal rozjímání, navštěvoval nemocnice-,
každý pátek se zpovídával a mrskal své tělo,
slýchtal velmi často duchovní výklady, a přes,
to přese všecko netratil ani jediné příleži
tosti, aby se pilně nezabýval iobecným čas
ným dobrem, za _jeho dvůr byl krásnější a
skvělejší nežli býval kdykoli za jeho před
chůdců. Konej tedy bez bázně tato cvičení
tak, jak jsem ti je naznačil, .a Bůh ti dá dosti
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času a síly, aby ses dovedla zabývati svými
ostatními záležitostmi; a učiní bo, kdyby pro
to musil zastaviti slrunce, jako učinil za časů
Josuových. Když Bůh pracuje s námi, ten
krate vždycky činíme dosti..
Svět řekne, že skoro stále předpokládám,
že má Filothea má dar modlitby rozjímavé,
ale že každý takového daru nemá ; a proto že
“motoNav-edení nebude se hoditi všem lidem
Je prwavda zaiisté, že to předpokládám; a ta
ké je pravda, že každý člověk nemá daru
rozjímavě modlitby; ale zároveň je pravda,
že „skoro každý jej může míti, i lidé neobez—

namení s vnitřním životem, jenom když mají
dobrého duchovního vůdce a sami se _při—
činí, jak věc ta toho zasluhuje, aby si- dar
ten získali. A kdyby byl takový člověk, že
by byl tohoto daru úplně píriázden (a to, jak“
myslím, se přih.ází velice zřídka), dobrý otec
duchovní nahradí snadno takový jejich ne—

dostatek tím, že jim dá návod, kterak by do
vedli pozorně čítati nebo slýchati čísti úva—

hy obsažené v rozjímáních zde položených.

XVIII. Tři poslední a hlavní naučení
strany tohoto Naučení.
Ob-novuj každý první den v měsíci po roz.—

iímáni prohlášení, které _je V první části; a
co nejčastěji budeš moci- prohlašuí, že je—
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chceš zachlovláv.,ati mluvíc s Davidem:

„Na

věky nezapomenu na spravedlnosti tvé: nebo

jimi jsi obživil mne “ (Žalm 118, 93.) A když
uznaiňenáš ve své duši nějakou nezřízenost,
vezmi do ruky své pnohlášení, padni- v dru
chu pokory na kolena a odříkávej je celým
Srdcem, a najdeš veliké ulehčení.
Vyznlávej bez ostychu, že chceš vésti život
zbožný; nepravím, abys říkala, že jej vedeš,
nýbrž že jej chceš
vésti, .a n—estyďse za.
obecné a nutné úkony, které nás přivádějí
k milování Boha. Směle také vyznávej, že
se pokoušíš rozjímati, že bys radeji tisícknáte
umřela nežli se dep-ustila hříchu smrtelného,
že chceš často přijímati svaté svátosti a ná
sledovati rad svého duchovního vůdce (ač
koli často z rozmanitých důvodů není zá—
hodno jmenovati jej). Neboť takové svobo-dtné
osvědč-ování, že člověk chce sloužiti Bohu a
že se zasvětil s obzvláštní vroucností jeho
lásce, je velmi příjemné jeho božské Veleb—
nosti, která nechce, aby se člověk styděl
za ni nebo za její kříž. Mimo to ono zame
zuje cestu rozličným pokusům, které by svět
třeba činil, aby tě k sobě přivábil, a zavazuje
naši čest, abychom setrvali ve svém rozhod
nutí. Filosofové se prohlašovali za filosofy,
aby jich lidé nechávali -žíti “po filosofsku, a.
my se musíme lidemokazovati jakožto “žádo
stivi života zbožného, aby nás nechávali žíti
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zbožně. A kdyby ti někdo říkal, že člověk
může býti živ zbožně, aniž se musí spravo
vati těmito naučeními, ani se oddávati tako
vým

cvičeními, nuepIOpírej to, nýbrž

mírně

odpověz, že ty jsi tolik slabá-, že potřebuješ
větší podpory a pomoci než jiní lidé.
Konečně, drahá Filotheo, žapřiS-ahám tě
vším, co je svatého na nebi i na zemi, křtem
svatým, který jsi přijala, srdcem Ježíšovýmf,
které si tě zamilovalo, svatými ranami jeho a
útrob-ami milosrdenství božího, v které d'ou
f.áš, zůstávej, .a setrvávej v tomto šťastném
pod-niknutí zbožného život-a; naše dni rychle
míjejí, smrt je za dveřmi. „Trouba,“ dí sv.
Řehoř Nazía-nzský, „již volá k návratu; nechť
každý se chystá, neboť s-oud jest blízko!“
Matka sv. Symforiana, vidouc syna vede
ného na mučení, volala za ním: „Synu, synu
můj, pamatuj na život věčný! Pohlédni na
nebe a pozoruj toho, jenž tam panují'e! Povlaž,
že blízký konec brzy dokoná krátký běh to—
hoto života!“ Má Fi-lotheo, já ti pravím totéž:
Pohlédni na neb-e & neztrácej ho pro zemi!
Pohlédni do pekla, .a neuvrhuj se do něho
pro několik chvilek časné rozkoše! Pohlédni
na Ježíše Krista, a nezapírej ho pro tento
svět! A jestliže se ti zbožný život bude někdy;
zdáti těžkým a trudným, tenkráte zp-íve'j
v srdci svém se sv. Františkem:
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Pno věčnou slast mně slíbenou,
jsou útrapy mou zábavou.
Živ buď Ježíš Kristus, jemuž s Oteem a
s Duchem svatým buď čest a sLáva, nyní i
vždycky i na věky věkův. Amen.

%

402

Abecední ukazatel jmenný.
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