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Předmluva.
Nejkrásnějšim příkladem a nedostižným vzorem
pro kněze jest božský Mistr sám. Proto bývá
právě život Krista Pána obyčejným předmětem
našich rozjímání. Ale i život těch mužů, kteří se
snažili napodobovati ideál svatosti a apoštolské
lásky Krista Pána, jest pro kněze mocným po
vzbuzením k dokonalosti a horlivosti. Proto mys
lime, že se našemu kleru zavděčime, když k pěti
svazečkům »Náčrtů rozjímání ze života Krista
Pána pro kněze<<přidáváme jako šestý svazek
»Náčrty rozjímání ze života světců — vzorů
kněži<<. Jsou to vedle apoštolů předevšim svatí
nebo blahoslavení biskupové a kněží, jak vyzna
vači tak mučednici. Ale právem,'tuším, jsme do
jejich řad pojali nejenom některé svaté jáhny
(Štěpána, Vavřince, Františka z Assisi), nýbrž i
oba velikány svatosti, Jana Křtitele a Josefa, je
jichž srdce jistě plálo velikou apoštolskou láskou,
třebaže svátosti novozákonniho kněžství nepřijali.
Rozjímání jsou uspořádána podle církevního
roku. Každému rozjímání předchází stručný ži
votopis světcův, v němž vytčeny jsou zejména
rysy dávající náměty k rozjímání. Snažili jsme
se, aby všecka rozjímání měla asi stejný rozsah,

a to tak, aby pro začátečníky. kteří si látku ne
umějí ještě sami rozváděti, stačila aspoň na
krátké dvacetiminutové rozjímání, pokročilejším
pak skýtala látku nejméně na hodinovou meditaci.
Délka životopisů světců je ovšem různá, podle
toho, jak se nám o nich buď více nebo méně
zpráv zachovalo. I tomuto svazku předesíláme
stručný nástin metody rozjímání, přípravnou mod
litbu na rozjímání a český překlad modliteb
»Aníma Christi<< a >>Suscipe<<.Přidán

je obšírný

ukazatel.
V Římě, na den sv. Tomáše Akvinského 1932.
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Nástin rozjímání podle metody sv. Ignáce.
Před rozjímáním.
l. Připravme si látku rozjímání, nejlépe večer
předtím.
2. Vzpomeňme si večer před spaním a ráno při
vstávání krátce na předmět rozjímání.

Rozjímání samo.
1. Úvod: mesleme se v přítomnost Boží a vy
konejme přípravnou modlitbu. Učiňme před rozjímá
ním obvyklé průpravy.
2. Paměti si předvádíme část po částce látku roz
jímání.
3. Rozum uvažuje, co je v rozjímané pravdě obsa
ženo, vyvozuje praktické důsledky pro duchovní život,
předkládá vůli různé pohnutky, zkoumá, jak jsme se
posud podle té pravdy řídili, a co a jakým způsobem
bychom měli napraviti v budoucnosti.
4. Vůle vzbuzuje po celé rozjímání příslušná hnutí,
city nebo úkony ctností (víry, naděje, lásky, chvály,
lítosti atd.), činí praktická, konkretní, pokorná před
sevzetí, modlí se za sílu, abychom je provedli.
.5. Ve vroucí modlitbě závěrečné neboli rozmluvě
shrneme všecko, co jsme v rozjímání poznali a co jsme
si předsevzali, a obracíme se pokornou prosbou k oso
bě, na niž se rozjímání vztahuje a k Pánu Bohu. Kon
číme nějakou ústní modlitbou (»Otčenáš<<, »Zdrávas
Mariaa, »Duše Kristovaa, >>SuscipeDominex).

Po rozjímání.
Doporučuje se, abychom po rozjímání, buď hned
nebo později ve vhodnou dobu v krátké reflexi se
zpytovali, jak se nám v rozjímání vedlo, a učinili si
předsevzetí vystříhati se po druhé chyb, kterých jsme
se snad v rozjímání dopustili. Radívá se také, aby
chom si poznamenali důležitější předsevzetí a hlavní
užitek rozjímání.

Modlitba přípravná.
Všemohoucí Bože & Pane můj. věřím, že jsi zde
přítomen, kláním se Ti v nejhlubší úctě a třebaže ne
jsem hoden pro četné své hříchy Tvého pohledu, pře
ce v důvěře v Tvoji dobrotu předstupuji před Tebe,
abych s Tebou rozmlouval a naslouchal, co Ty mluvíš
ke mně. Pane. nauč mě konati vůli Tvou a dej mi
milost, abych všecko. co budu mysliti, chtíti a konati,
směřovalo čistě k větší službě a chvále Tvé & pro
spěchu duše mě.

»Duše Kristova.<<
Duše Kristova. posvěť mě,
tělo Kristovo. uzdrav mě,
krvi Kristova, opoj mě.
vodo z boku Kristova, obmyj mě.
umučení Kristovo, síliž měl
0, Ježíši dobrý, vyslyš mě.
ve Své rány ukryj mě.
odloučiti se mi nedej od Tebe,
nepřítele zlého uchraň mě.
v hodině smrti mé zavolej mě
a přijíti k Tobě přikaž mně,
s Tvými svatými ať chválím Tě
na věky věkův ! Amen.

»Sume, Domine, et suscipe.<<
(Obětování sebe Bohu.)
Vezmi si, 6 Pane. a přijmi celou mou svobodu,
mou pamět. můj rozum a celou mou vůli. všechno co
mám a vlastním. Tys mi to dal. Tobě. ó Pane. to vra
cím; všecko je Tvé. nalož s tím zcela podle Své vůle.
Dej mi jen lásku k Tobě a milost Svou, neboť ta mi
stačí.

M

Ze života přátolKrista

Pána.

I. Sv. Ondřej, apoštol.
(30. listopadu.)
Městečko Bethsaida u jezera genezaretského bylo
rodištěm Ondřeje, bratra Šimona Petra, a jako jejich
otec byli oba bratři rybáři. Když sv. Jan Křtitel
veřejně vystoupil a počal kázat pokání, stal se zbož
ný, po Mesiáši toužící Ondřej s několika jinými kra
jany jeho učedníkem. Jednoho dne Jan vida přichá
zeti Krista Pána řekl před svými učedníky: »Eihle
beránek Boží, který sejme hříchy světa.<< Pohnuti
těmito slovy a přivábeni milým a velebným zjevem
božského Mistra, šli dva z učedníků, Ondřej a Jan,
za ním. Když se Spasitel po chvíli obrátil a tázal se
jich: »Co hledáte7<< dodali si mysli a ptali se ho, kde
bydlí. Pozval je k sobě a po důvěrné rozmluvě s ním
stali se jeho učedníky, (Jan 1, 35 dd.) S počátku
rybařili ještě dále a k Ježíši jenom docházeli. Po
nějaké době Kristus Pán vida jednoho dne Šimona

Petra a Ondřeje pouštěti sítě do jezera, povolal je
k stálému následování a apoštolování slovy: »Pojd'te
za mnou a učinim vás rybáři lidi.<< A oni ihned

opustívše rodinu a všecko, co měli, následovali jej.
(Mt. 4, 18 dd.; Mk. 1, 16 dd,)

Z dalšího života sv. Ondřeje před ukřižováním a
:mrtvýchvstánim Páně nám sv. evangelium vypravuje
dvě episody. Když kdysi Pán Ježíš chtěl zázračně
nasytíti hladovějící zástup, obrátil se nejprve na
apoštoly, aby dali lidu jisti. Chtěl je tím jenom zkou
šeti a jemně vybídnouti, aby o zázrak prosili. Sv.
Ondřej neporozuměl jemnému pokynu. Myslel jenom

Sv.Ondřej,apoštol.
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na přirozené prostředky a řekl: »Jest zde ieden pa
cholík, který má pět chlebů iečných a dvě ryby, ale
co iest to pro tak mnohé'la (Jan 6, 9.) Když iindy
Kristus Pán nedlouho před svou smrtí předpovídal
zkázu Jerusalema a konec světa, ptal se s některými
iinými i Ondřei: »Kdy to bude a které znamení bude
dáno?<< (Mk. 13, 4.) Ale Kristus Pán neodpověděl na
zvědavou otázku, nýbrž ienom ie napomenul, aby
bděli, nevědouce ani dne ani hodiny.
Po sesláni Ducha sv. hlásal sv. Ondřei podle po
dání sv. evangelium ve Skythii na dolním Dunaii a
severně od Černého moře, potom misionářoval v Malé
Asii a v Řecku. V hlavním městě řeckého Achaiska,
Patrách, byl od císařského náměstka Egeata odsouzen
na smrt kříže. Překrásně líčí akta ieho umučení touhu
ieho po kříži a lásku k ukřižovanému Spasiteli. Když
mu bylo oznámeno, že iest odsouzen na kříž, odpo
věděl neohroženě: »Jsem služebníkem kříže Kristova
a více si ho přeii než se ho boiím.<<A když spatřil

kříž k ieho umučení připravený, zvolal v radostné
touze: »Buď pozdraven, ó kříži,_ienž isi byl posvěcen
tělem Kristovým a ozdoben údy ieho iako perlami.
ó svatý kříži, dlouho očekávaný, vroucně milovaný,
vysvobod' mě z tohoto světa a vrať mne Mistru mému,
aby mne skrze tebe přiial ten, ienž skrze tebe mne
vykoupil.<< Zemřel teprve po třídenním pomalém
utrpení stále Bohu děkuie. Ostatky ieho byly pře
neseny do Cařihradu a pozděii do Amalfi, hlava ieho
ie v chrámě sv. Petra v Římě.
R 0 z i i rn a' n i 1.

]. průprava: Vizme dojemný obraz sv. Ondřeje,
pozdravuiíciho s nadšením křiž.
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Ze života přátelKrista

Pána.

2. průprava: Prosme o podobnou lásku k Ježíši
a ke kříži.

1. Už povolání sv. Ondřeje k apoštolskému životu
skýtá nám mnoho námětů k rozjímání. Co nejvíce
táhlo & vábilo sv. Ondřeje k následování Krista?
Byl to vedle povzbuzujících slov sv. Jana Křtitele
velebný a milý zjev božského Mistra. Proto jde
hned téměř bezděky za ním, proto ho následuje do
příbytku a důvěrně s ním rozmlouvá, proto na
jediné jeho slovo všecko opouští a stává se jeho
věrným učedníkem až do smrti. A k čemu ho volal
božský Spasitel? Měl se státi »rybářem lidí<<.Měl
duše z bahna hříchů a bludů vyváděti, nesměl se
hroziti tvrdé práce tohoto rybaření, neměl čekati,
až lidé sami k němu přijdou, nýbrž jako dovedný
rybář měl je vyhledávati a všech vhodných pro
středků užřvati, aby je získal. A jaká byla pod
mínka této velké milosti povolání se strany apo
štola, neboli jakou obět žádal od něho Kristus Pán?
Měl opustíti všecko to, co mu bylo zde nejdražší,
otce a matku, rodinu, své oblíbené zaměstnání. —
a) Vznešený a milý zjev Kristův, zjev jeho veliko
lepého, mohutného království zde na zemi, Církve
svaté, přitáhl i nás a přiměl nás, že jsme se roz
hodli co nejtěsněji Krista následovati a pro jeho
království pracovati. Nevybledl snad po letech
tento krásný ideál v naší duši? Rozjímejme často
o velebné postavě Kristově, jeho cílech a ctnostech;
tak znovu oživíme tento ideál a utvrdíme se ve
věrnosti svého povolání.
b) Jak jsme plnili my dosud vznešený úřad
Kristem nám uložený, býti rybáři lidí? Nemusíme

Sv.Gndřoj,apoštol.

l'l

snad na sebe žalovati, že mnohá duše proto zahy
nula, že jsme se ve své pohodlnosti hrozili námah
: jejím zachráněním spojených, že jsme jí nevyhle
dali, že jsme nepoužili všech prostředků, jak jich
pastorace za dnešních moderních poměrů vyžaduje?
c) I od nás božský Mistr při vstupu do svatyně
kněžství žádal, abychom se vzdali rodinného života
a v jistém smyslu i tohoto světa. Nemůžeme ho
opustiti jako poustevníci, máme v něm žití a proň
pracovati, můžeme ho i užívati, kde to stav náš
dovoluje anebo káže; ale cíle světa nesmějí býti
našimi cíli a zábavy světa nemohou býti našimi
zábavami.
2. Dvě episody ze života sv. Ondřeje ve sv. evan
geliu vypravované mají svůj význam. Duch sv. je
jistě sv. evangelistovi neinspiroval bez důvodu,
nýbrž k našemu poučení. Jsou v nich naznačeny
dvě chyby, jichž se často v následování Krista Pána
a v duchovním životě dopouštime. _Přizázračném
nasycení zástupu chybil apoštol tím, že myslel a
spoléhal příliš a výhradně na prostředky lidské a ne
především na moc Kristovu a jeho prozřetelnost.

A otázku jeho odobě a znameních zkázy Jerusa
lema a konce světa pokáral Spasitel proto, že ji
učinil ze zvědavosti a že bezúčelně chtěl zkoumati
cesty prozřetelnosti Boží.
a) Jak často se nám stává, že v nesnázích a ob
tížích pozbýváme mysli, poněvadž myslíme jenom
na vlastní slabé síly a nedostatek přirozených pro
středků. Vzpomeňme si v takových chvílích, koli
krát už nám Pán Bůh mimo všecko nadání svou
dobrotou a moci pomohl, a obratme se s důvěrou
2
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k Tomu, který právě tehdá svou moc ukazuje,
když vypovídají lidské prostředky.
b) Zpytujme se, kde se u nás jeví nerozumná
nebo dokonce hříšná zvědavost. Snad se příliš sta
ráme o osudy a jednání druhých, děláme si zby
tečné starosti o budoucnost, nebo se sháníme stále
po novotách, anebo bychom rádi vyzkoumali i cesty
prozřetelnosti Boží?
3. O apoštolském působení sv. Ondřeje po
“zmrtvýchvstání Páně nemáme určítějších zpráv.
Ale z horoucí lásky k Pánu Ježíši a z nadšené
lásky ke kříži Kristovu vším právem soudíme, že
po celý život z lásky ke Kristu Pánu neúnavně
pracoval a nesnáze a obtíže apoštolského života
jako kříž Bohem mu poslaný s radostnou ochotou
snášel. Vidělť Ondřej, jakou vzácnou milostí jest
každý kříž, že nás s Kristem spojuje, připodobňuje,
milost a lásku Kristovu nám zjednává, že jest nej
lepším projevem lásky ke Kristu a zárukou věčné
blaženosti. Proto se smrtí kříže ochotně podrobuje
a Híž s nadšením vítá.
a) Učme se od sv. Ondřeje lásce ke kříži. Nezá
leží v tom, že utrpení necítíme, ale že celou silcu
své vůle je přijímáme jako vzácnou milost. Uva
žujme často o duchovních výhodách utrpení a kříže,
jak jsme je právě naznačili. Dají se konečně všecky
shrnouti v jednu větu: »Každý kříž přivádí nás
blíže ke Kristu.“
b) Nemůžeme hned nejvyššího stupně lásky ke
kříži dosíci. Pohlížejme nejprve na svůj denní kněž
ský život s jeho někdy tvrdými povinnostmi a obtí
žemi jako na kříž Kristem nám vložený a snášejme
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tyto obyčeiné kříže aspoň s trpělivostí. Pak se ne
lekneme, přijde-li něiaký větší kříž zevněišího nebo
vnitřního utrpení, nýbrž obeimeme jej po příkladu
sv. Ondřeje s láskou a odevzdaností.

Oremus:
Maiestatem tuam, Domine, suppliciter exora
mus: ut, sicut Ecclesiae tuae beatus Andreas Apo
stolus extitit praedicator et rector; ita apud te sít
pro nobis perpetuus intercessor. Per Dominum.

II. Sv. František Xaverský, kněz Tovaryšstva
Ježíšova.
(3. prosince.)

Sv. František se narodil 7. dubna 1506 iako nei
mladší syn pána šlechtického zámku Xavier u Pampe
lony ve Španělích. Po výborně vykonaných studiích
stal se neobyčeině nadaný mladý muž uhlazených
způsobů a veliké energie proíesorem na universitě
pařížské, nemaie ieště ani 24 let. Byl přísný a čistý,
ale ctižádostivý: ieho touhou bylo, aby si iako učenec
ziednal veliké iméno. Tu se seznámil se zbožným a
iemnocitným Petrem Faberem a ieho prostřednictvím
s Ignácem z Loyoly. Sv. Ignác poznal brzo ieho
vzácné vlastnosti & umínil si, dáti ieho snaživosti,
energii a touze po velikosti pravý směr k nadpřiro
zenému apoštolskému cili. »Co to všecko prospěie7<<
bylo iádrem odpovědí, které dával Františkovi, když
mu rozvinoval své plány do budoucnosti. Z počátku
neievil František mnoho chuti a porozumění pro
ideály Ignácovy; ale iakmile s milostí Boží poznal,
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že pravé velikost ie v lásce k Bohu a apoštolské
práci pro Církev a duše, chapil se celou silou své
velkodušné vůle tohoto cíle. Vykonal s velikou zbož
nosti třicetidenni exercicie a stal se členem Tovaryš
stva od Ignáce zakládaného. Mocné láska k Bohu
pudila jej k neobyčeiným skutkům kaiícnosti, ale
ieště více ievila se v horouci touze, vykonat veliké
věci ke spáse duši. Byv r. 1537 vysvěcen na kněze
připravoval se neiprve 40 dní na první mši svatou,
a pak procházeie za velikých obtíží a námah různé
kraie Italie všude horlivě kázal, zpovídal a ošetřoval
nemocné v nemocnicích. Ani to horlivosti ieho nesta
čilo. Toužil po širším poli apoštolského působení.
A Bůh touze ieho vyhověl. Prozřetelnosti Boží se
stalo, že ieden z Páterů Tovaryšstva, určený pro
misie v Indii, onemocněl, a sv. Ignác na ieho místo
určil Františka. Dne 7. dubna 1541 vyplul z Lisabonu
a 6. května 1542 přistál po nebezpečné plavbě v Goe
v Indii.
Jest téměř nepochopitelno, co František Xaverský
tam vykonal za deset let své misiiní činnosti. Nejprve
věnoval péči tamějším křesťanům: portugalským
úředníkům a rybářům na pobřeží a za krátký čas
povznesl ieiich náboženský život. Potom pracoval
na obrácení pohanů. Prošel rozsáhlé kraiiny Indie
a apoštoloval i na Ceyloně a Molukkách. Cesty konal
obyčeině pěšky, často bos, kráčeie v létě po žhavém
písku, v zimě přes zamrzlou a sněhem zavátou půdu.
Námahou a vysílenim mu mnohdy vypovídal hlas při
kázání a klesalo ramě při křtěni. Přes to však trvával
po namáhavé prácí celé hodiny v noci na modlitbách.
R. 1549 odebral se do Japonska a když tam byl po
ložil základy pozděii tak kvetoucích křesťanských
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obci, vrátil se 1551 do Indie. Horlivý misionář věnoval
ae všem třídám lidi: úředníkům, voiákům, rybářům,
bohatým l chudým; zvláště však pečoval o nemocné.
zeiména o malomocné. Žil u veliké chudobě a iednal
s neivětší prostotou; kde však toho bylo třeba, iako

v Japonsku, dovedl též vystupovati ve skvostném
úboru a s velikou družinou. Bůh ho odměňoval ne
obyčeinými úspěchy, takže mohl vlastni rukou až do
stotisíců pohanů pokřtít, ale také vnitřními ůtěchami,
takže prý často volal: »Již dosti, Pane, iiž dostil<<;
též darem zázraků už za života. Při všem tom zůstal
hluboce pokorným. List papežský, iímž byl imenován
apoštolským delegátem, ani neukázal; svému gene
rálovi, sv. Ignáci, psával kleče na kolenou, byl ocho
ten všech svých podniků ihned zanechati na iedíné
slovo Ignácovo. Jeho touhou bylo, zasíti simě kře
sťanství také v milionové pohanské říší čínské. Ale
na cestě tam zemřel zcela opuštěn dne 2. prosince
1552 na ostrově Sanzíanu, odkud před smrtí mohl
z dáli viděti zemi své touhy. Řehoř XV. ho prohlásil
1622 za svatého, Pius X. ho ustanovil patronem díla
šíření víry. l po smrti se děií na ieho přímluvu četné
divy; zvláště když před několika lety ieho lebka byla
ve slavnostních průvodech nošena.

Raz ,'ímáni 2.
1. průprava: Vizme v duchu sv. Františka, vo
Iaiiciho v zanícené lásce Boží: »Dosti, Pane, již
dosti iest!<<

2. průprava: Vyprosme si přímluvou světcovou
aspoň něco z jeho veliké lásky k Bohu a ne
únavné apoštolské horlivosti.
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l. Bůh sám vyvolil ve své lásce a ve svém milo
srdenství sv. Františka, takřka proti jeho vůli, za
nástroj svých velikých plánů. Použil k tomu sv.
Ignáce, který byl pravým andělem strážcem pro
svého mladého krajana. Sv. Ignác zase ve své mou
drosti navázal na přirozené vlastnosti Františkovy,
jeho velkodušnost, touhu po velikých věcech a cti
žádost a snažil se jim dáti pravý směr. Jediná z ne
hynoucích věčných pravd, jediná slova božské Mou
drosti: »Co prospěje všecko člověkua, vážně pojatá
a promyšlená stačila přivoditi obrat v životě mla
dého proiesora. Poznal jasně svůj pravý cíl a vůli
Boží, přilnul celou silou své duše k Bohu a nehledal
od té doby než jeho čest a spásu duší. Hořel touhou
po misiích mezi pohany, ale přece sám od sebe si
nevyžadoval nějakého určitého pole činnosti. A hle,
prozřetelnost Boží všecko tak řídí, že jeho touze je
v nejhojnější míře vyhověno.
a) V životě sv. Františka vidíme, co pro člověka
a celý směr jeho života znamená dobrý přítel a
jeho příklad. Platí to zejména také o životě kněž
ském. Jak mnohý mladý kněz byl slovem a při
kladem horlivého staršího spclubratra zachráněn
nebo povzbuzen k větší horlivosti; ale jak mnohý,
vyšedší 3 nejlepší vůlí ze semináře, povolil vida
méně vzdělávací příklad spolubratrů! Mohu si říci,
že jsem byl svým spolubratrům andělem strážným
jako Ignác Františkovi?
b) »Co prospěje všecko člověku7<<Tato hluboká
pravda způsobila obrat v životě sv. Františka. Uva
žujme i my o ní často! Zakládáme si snad na svých
vlohách a úspěších? »Co prospěje . . .?<<Rádi by
chom dosáhli výnosného místa? »Co prospěje . . .?u

Sv. František

Xaverský, kněz Tov. Jež. 23

e) S pravou pedagogickou moudrostí snaží se sv.
Ignác využítí přirozených vlastností Františkových
a dáti iim nadpřirozený směr. Dokonalost nezáleží
v tom, že přirozené vlastnosti hubíme, ale že ie
postavíme v službu ctnosti a milostí. Zkoumeime
se, a jsme-li přirozeně ctižádostiví, tvrdí, použiime
těchto náklonností k horlivosti o pravou čest, k roz
hodností a pod.
d) Sv. František si sám nevyžadoval pole působ
nosti, nýbrž čekal vše z ruky božské prozřetelností.
Bůh mu určil působnost pro něho neilépe se hodící
a proto tak požehnanou. Nevyžaduime si zpravidla
sami určitých prací nebo úřadů, a Bůh sám nás
povede tam, kde můžeme neiúspěšněii pracovatí.
2. Rozsah a úspěchy apoštolské činnosti sv. Fran
tiška Xaverského isou téměř nepochopitelné. Byl
v pravém, ale vyšším smyslu velikým dobyvatelem
světa a přispěl neobyčejně k rozšření království
Kristova. Měl veliké plány, chtěl obrátiti celé kme
ny a národy; proto jednal s íeiich knížaty a náčel
níky a dlel často na ieiich dvorech. Při tom nalézal
dosti času, aby vyučoval dítky, navštěvoval ne
mocné, rozmlouval s chudými rybáři a o každého
se iednotlivě staral. Žil chudě a iednal s apoštol
skou prototou, ale kde bylo třeba vystupoval i
s okázalosti; všech vhodných dobrých prostředků
užíval, třebas i hry v karty, mohl-li tím duše zís
kati. Pomoc Boží si vyprošoval stálým pokáním
a horlivou modlitbou, iíž věnovával noci, nemaie
za dne mnoho volného času. Při všech svých úspě
ších zachoval si hlubokou pokoru: papežský list
svého imenování delegátem ani neukáže, sv. Ignáci
píše kleče, je ochoten na iedíné slovo Ignácovo
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všech svých prací zanechatí. Pramenem lebo sva
tosti a podivuhodné horlivostí bvla jeho veliká, na
prosto nezištná láska k Bohu, ink se ieví v mod
litbě mu připisované: »O Deus meus, ego amo tea,
láska k Církvi a k duším.
al Nemůžeme všichni býti takovými dobyvateli
a šiřiteli říše Kristovy íako sv. František, ale mu
síme míti záiem pro veliké cíle Církve a zvláště
pro misie. buditi iei i u věřících, na př. doporučo
váním »Snolku sv. Františka Xaverského pro šíření
víry“ nebo iiných misíiních děl.
b) I naše horlivost musí se vztahovati na všecky:
třeba nám iednati s bohatými a vlivnými, ale mu
síme se věnovati i prostému lidu, malým dítkám,
nemocným, chudým a o každého se tak staratí,
iako bvchom ienom pro něho tu byli. Musíme všech
vhodných dobrých prostředků užívati, brzy s pro
stotou, brzv s autoritou vystupovati, v dobrých vě
cech se svému okolí přizpůsobiti.
c) Sebezápor a modlitba isou neicenněiší pro
středky pastorace. Sv. František při tolika nadlid
ských námahách věnuie noční hodiny modlitbě.
A iá se tak snadno vymlouvám, že pro nával práce
nemohu konati duchovní cvičení, snadno ie odklá
dám nebo zkracuií!
d) Ani neobyčejné úspěchy ani mimořádné nad
přirozené dary nedovedly otřásti pokorou Františ
kovou. U mne snad stačí, aby se mi něiaké dílo
lépe podařilo, aby se mi dostalo malé pochvaly,
a už si na tom zakládám a vynáším se.
e) Nemáme milosti konati pro Krista tolik iako
sv. František. Ale to, co bylo vzpruhou jeho čin

Sv. František

Xaverský, kněz Tov. Jež. 25

nosti, můžeme a máme míti: velikou lásku k Bohu,
k Církvi, k duším. Uvažuime často o velikosti Boží
a ieho nesmírné lásce k nám, o vznešenosti krá
lovství Kristova, o ceně lidské duše, a jistě poro
steme stále v této troií lásce.
3. Jaké odměny dostalo se velikému apoštolu
Indie a Japonska za ieho nesmírné práce? Kdo by
ho byl viděl umírati, byl by řekl, že vlastně žádné;
umírá chud a opuštěn na neznámém ostrově a jest
pohřben beze všech okázalých poct. A přece od
měna ieho ie veliká. Už zde na zemi korunoval
Bůh jeho dílo úspěchy, iakých se málokomu do
stalo, a obdařil iei mimořádnými milostmi, též da
rem zázraků. I po smrti se dějí na ieho přímluvu
divy, íeho kanonisace byla slavná, ieho úcta ie roz
šířena po celém světě. Vše to ie ienom slabým od
leskem slávy věčné, iíž už tolik století požívá.
a) Bůh neodměňuie vždy už na tomto světě;
přiiměme to proto s odevzdaností z ruky Boží,
kdybychom i my jednou při smrti neviděli úspěchů
svých prací.
b) Věčná odměna v nebi iistě nás čeká. Často
Bůh už zde dává hoiné úspěchy a útěchy. A my se
tak snadno vzdáváme práva na větší stupeň věčné
blaženosti a na všecky důkazy Boží přízně svou
nedbalosti a pohodlnosti.

Oremus:
Deus, qui Indiarum gentes beati Francisci prae
dicatione et miraculis Ecclesiae tuae aggregare
voluisti; concede propitius; ul cuius gloriosa
merila veneramur, virtutum quoquc imitcmur
exempla. Por Dominum.
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III. Sv. Ambrož, biskup milánský a církevní
učitel.
(7. prosince.)

Sv. Ambrož narodil se kolem r. 335, asi v Trevíru,
kde byl otec ieho císařským místodržitelem Gallie,
Hispaníe a Britanie. Po brzké smrti otcově odebral
se do Říma a vzdělal se neiprve v literatuře, řeč
nictví, básnictví, pak v právnictví s takovým pro
spěchem, že už r. 364 byl imenován přísedícím soud
ního dvoru v Miláně a r. 370 stal se tamtéž místo
držitelem Ligurie a Emilie. Církev milánská byla
tehdy velmi ohrožena arianismem, k němuž se přidal
i biskup Auxentius. Po ieho smrti nastaly pro volbu
nástupce veliké třenice mezi katolíky a ariány a bylo
nebezpečí skutečného pozdvižení. Ambrož iakožto
místodržitel odebral se do chrámu, kde se měla volba
díti, a napomínal výmluvnými slovy klérus a věřící
k iednotě. V tom se ozval z prostřed zástupu dětský
hlas: »Ambrož biskupemla Všichni to měli za znamení
vůle Boží a žádali Ambrože za biskupa. Marně se
vymlouval na svou nehodnost, marně se snažil zdán
livou krutostí při soudu iistých zločinců a iinými způ
soby přesvědčíti lid o své neschopnosti, marně se
pokoušel o útěk: musil se podvoliti a byl 7. prosince
374 vysvěcen na biskupa.
Ihned rozdal imění své chudým a počal se pilně
vzdělávati v Písmě svatém a bohosloví. Ambrož byl
především velikým knězem a biskupem. Jest v něm
ztělesněna a nadpřirozené povznesena pevnost a roz
hodnost charakteru Římanům vlastní. Pevnou rukou
odstraňoval nepřístoinosti vplíživší se zvláště ve vyšší
VVI
kruhy vencích, pečoval o výchovu a mravní kázeň

bv.Ambrož,biskupacírkevníučítel.

27

kléru; především byl otcem chudých, těšitelem hříš
níků a nemocných. Navštěvoval ie, těšil ie a plakal
s nimi; dům ieho byl každému otevřen a chudí i bo
hatí se hrnuli k němu o pomoc a radu. Vykupoval
zaiatce a obětoval na to i zlaté nádoby. Neivíce se
proslavil Ambrož iako statečný obháice Církve a víry
katolické proti troiímu nepříteli: klesaiícímu, ale ieště
poslední své síly napinaiícímu pohanství, šířícímu se
arianismu, pyšnému státnímu cirkevnictví. Přívrženci
pohanství za doby Ambrožovy snažili se vší mocí,
aby zbytky modloslužby byly zachovány, ale Ambrož
dosáhl toho svou rozhodností u císaře, že modla
bohyně Viktorie byla definitivně ze senátu odstra
něna. Ariáni, v ieiichž čele byla sama matka císa
řova Justina, hleděli se po smrti katolických biskupů
dostati na osiřelá sídla a zabrati pro sebe katolické
kostely, ale Ambrož to zamezil svou obezřetnou sta
tečností. Když mu kdysi Justina kázala vydati kato
lickou basiliku ariánům, odpověděl klidně: »Císař
může ode mne žádat mé imění, ba život, ale ne
práva Církve.—xPři tom však neměl svatý biskup
niiakě zášti proti těm, kteří iei pronásledovali, a když
se k němu pozděii Justina tísněna nepřáteli utíkala
o pomoc, ochotně ii pomohl. Císaři Theodosiovi,
chtěiícímu kdysi při bohoslužbě zauiati místo v pres
bytáři mezi klérem, vykázal Ambrož místo v lodi
chrámové. Pozděii, když se byl Theodosius provinil
nelidskou ukrutností při potrestání iakéhosi povstání,
nedovolil mu sv. Ambrož vstup do chrámu milán
ského, dokud by vinu neodčiníl církevním pokáním.
A císař se proto nerozhněval, nýbrž naopak vyiádřil
se pozděii, že Ambrož iest iedíný člověk, který mu'
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dovedl říci pravdu a že na něm teprve poznal, co

int katolický biskup.
Sv. Ambrož napsal též řadu dogmatických, aske
tických a exegetických spisů, iež vynikaii iasnosti,
stručnosti, mystickou hloubkou. Překrásný iest jeho
spis »O panenstvía. O panenství a sv. čistotě též
často kázal, a to s takovým úspěchem, že prý matky
zakazovaly svým dcerám choditi na tato kázání,
boiice se, že budou chtíti všecky vstoupiti do kláš
tera. I iinými kázánimi Ambrož mocně působil;
děkuieť í sv. Augustin své obrácení hlavně ieho ká
záním. Pěstoval a povznesl také velmi církevní litur
gický zpěv; sám složil řady hymnů (mezi nimi na př.
»Aeterne rerum conditora a i.) a nazývá se proto
právem otcem latinského zpěvu církevního. Zemřel
na Velký pátek 4. dubna 397; ieho památka se koná
7. prosince, den ieho biskupské konsekrace.

Rozjímání 3.
1. průprava: Vizme sv. Ambrože s rozhodností
bránícího císaři Theodosiovi vstup do svatyně.
2. průprava: Prosme za podobnou rozhodnost
v konání svého úřadu.
1. Mocní nepřátelé doléhali na Církev za doby
Ambrožovy: dohasínaiíci pohanství napiná všecky
své síly, zpupné kacířství ariánské, podporováno
samými vládními kruhy, se všude rozpíná, státní
moc snaží se dostati Církev v područí, i u věřících
v některých kruzích ochabuie křesťanská mravnost.
Boží prozřeteboa volí li v Ambrožovi vítězného
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obhájce proti těmto nepřátelům. Už přirozené vlast
nosti jej k tomu určují. Je to pravý Říman starého
rázu, v němž se pojí klidná obezřetnost s pevnou
rozhodností. Bůh jej vede tak, že se už za mládí
vzdělá ve všech vědách a uměních později mu po
třebných: v literatuře, řečníctví, básnictví, práv
nictví, stává se soudcem a místodržitelem, poznává
poměry a potřeby lidu a naučí se vlásti. Bezpro
středně volá prozřetelnost malou, téměř nahodilou
okolností zevnější: používá hlasu malého hošíka.
Božské povolání u Ambrože je zcela jasné. Právě
to, že se vší silou důstojnosti vzpírá, právě tato
jeho pokora je neomylným znamením, že ne on
sám, nýbrž Bůh jej vyvolil.
a) Není-liž i doba naše se svým moderním po
hanstvím, radikálními bludy šířenými ve školách,
tisku a veřejném životě, státní všemohoucností teo
reticky hlásanou a prakticky prováděnou, úpadkem
mravního života i u samých katolíků podobná době
Ambrožově? Ale nepochybujme, že Bůh i nyní
dovede vzbuditi pravé muže v pravou dobu.
b) Povolal i nás k boji proti těmto nepřátelům
a připravoval nás svou prozřetelností na tento boj.
Přemýšlejme, jak nás posud jeho prozřetelnost
vedla, jakých zkušeností a vědomostí jsme na
těchto cestách nabyli; tak poznáme, čeho od nás
Bůh žádá a jak jsme posud plnili vytčený nám úkol.
c) I hlas dítěte stává se prostředkem milosti Boží.
Nenavazuje i v našem životě někdy milost na malé
zevnější, téměř nahodilé okolnosti? Je to někdy
nějaká skoro mimochodem přečtená věta, nějaké
slovo spolubratra. Všímejme si i takových zevněj
ších milostí, může často mnoho na nich záležeti.
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d) Netoužíme-li po důstojnostech, odmítáme-li je
spíše v pokoře, je to nejlepším znamením, že se
na nás plní vůle Boží, dostane-li se nám jich.
2. Uvažujme blíže dvě ctnosti sv. Ambrože jako
biskupa a obhájce Církve, s jedné strany jeho smíř
livost, s druhé strany jeho neohroženou ráznost,
nebojící se ani osob nejvýše postavených a kaž
dému do očí pravdu mluvící. Mnohá a těžká pří
koří bylo snášeti Ambrožovi od ariánské císařovny
Justiny, ale kdykoli se císařovna, sama od nepřátel
tísněna, ve své nouzi obrátila na milánského bis
kupa, aby s nepřáteli vyjednával, svatý biskup na
všecka bezpráví zapomenul a s ochotnou láskou jí
pomohl. Přeslavným stal se biskup Ambrož v ději
nách Církve zvláště svou apoštolskou horlivostí.
Nebojí se vykázati samého císaře ve svatyni s mi
sta, jež mu nenáleželo, a s pevnou rozhodností mu
zabraňuje vstup do chrámu, když se byl panovník
těžkou vinou poskvrnil. Než rozumný a při své
prchlivostí přece jenom šlechetný císař nejenom mu
to nezazlívá, nýbrž váží si neohroženého pastýře
Církve ještě více než před tím.
a) Dátí se urážetí z jakési otrlostí a netečnosti
není ještě ctností, ba může býti znamením chabého
charakteru; cítiti trpce urážku, ale nechovati proto
nijakého zášti, nesplácetí zlé zlým, nýbrž naopak
urážejícímu dobrodiní prokazovati a pomáhati, je
šlechetné a velkodušné. Nahlédneme-li do svého
nitra, shledáme snad, že jsme v té věci ještě velmi
málo podobní svatému Ambrožovi, že je v našem
srdci ještě mnoho mstivosti a málo velkodušné
lásky. Vyprosme si od tohoto světce něco z jeho
smířlivosti a účinné lásky.
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b) Jak isme rozhodní a neohrožení v napomínání
a kázání, zvláště kde se iedná o osoby vlivné?
Neopomíiíme snad své povinnosti z obavy, aby
chom se nepřípravili o ieiich přízeň a vážnost?
Je to lichá obava; neboť právě rozhodnost a ne
ohroženost ziednává nám neivíce úcty i u nepřátel.
3. Sv. Ambrož dosáhl v duchovní správě neoby
čejných úspěchů; už obrácení sv. Augustina samo
by mu zajistilo trvalou slávu. K takovým úspěchům
přispívaly ovšem už jeho vzácné přirozené vlast
nosti a hlavním činitelem bylo mimořádné pože
hnání Boží, iehož se mu pro svatost života dostá
valo. Ale konečně prostředky duchovní správy,
iichž užíval, byly tytéž, iichž můžeme a máme
i my užívati. Působil důkladnými a řečnícky doko
nalými kázánímí. Působil individuelnim stykem
s iednotlivýmí věřícími: dům ieho byl každému
otevřen, kdo hledal rady a pomoci, navštěvoval
věřící, zvláště nemocné těše a zaopatřuie je, staral
se o vdovy, sirotky, uvězněné. Velmi povznesl
zbožnost křesťanského lidu a přispěl k obnově
křesťanského života krásným liturgickým zpěvem.
Hlásal slovem i příkladem krásu panické čistoty
a tím obnovil mravní život věřících a přivedl
mnohé duše k dokonalosti. Vzácnými svými spisy
pak působí i dále až na dnešní dobu. Mimo spiso
vatelství, ke kterému nemá každý vlohy a příle
žitostí, můžeme i my všichni těchže prostředků
užívati.

a) Naše kázání buďtež důkladná a přitažlivá.
Musíme proto dobře studovatí, pozorovati život
lidu a jeho potřeby, mnoho čistí a tříbíti sloh a řeč.
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b) Zvláště za našich dob musí býti duchovní
správa individuelní. Nesmíme býti samotáři. Náš
dům musí býti otevřen všem radu a pomoc hleda
jícím. Musíme působili na jednotlivce, choditi i do
rodin, navštěvovati pilně nemocné.
c) Krásný církevní zpěv ie mocným prodředkem
pastorace. Zaváděime zpěvy hudebně krásné, domu
Božího důstojné. Nemůže to ovšem každý kněz
sám, ale může si vychovati pomocníky k tomuto
důležitému odvětví pastorace.
d) Vzbuzuime i my slovem a příkladem u všech
úctu ke stavovské čistotě a duše k tomu schopné
veďme i k ideálu ustavičného panictví.

Oremus:
Deus, qui populo tuo aeternae salutis beatum
Ambrosium ministrum tribuisti: praesta quaesu
mus; ut quem Doctorem vitae habuimus in terris,
intercessorem habere mereamur in coelis. Per
Dominum.

IV. Sv. Tomáš, apoštol.
(21. prosince.)

Ze života sv. Tomáše (Tomáš : Blíženec) máme
málo zcela určitých zpráv. Sv. evangelium vypráví
nám o něm tři episody. Když Kristus Pán, uslyšev
o nemoci Lazarově, hodlal se odebrati do Bethaníe
v Judsku, kde tehda židé ukládali o ieho život, pravil
sv. Tomáš neohroženě k ostatním apoštolům: »Poiďme
i my, si umřeme : nímlc (Jan 11, 16.) Když božský
Mistr ve své řeči na rozloučenou řekl učedníkům:
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»A kam iá idu, víte, i cestu znátea, odvětil sv. To
máš: »Pane, nevíme kam ideš, i kterak můžeme znáti
cestu7<< (Jan 14, 4, S.) Taková slova po tolika na

učeních Krista Pána apoštolům daných svědčila iistě
o nedostatku chápavosti a o slabé víře.
Nedokonalost víry vidíme na Tomášovi ještě po
zmrtvýchvstání Páně. Sv. Tomáš nebyl při tom, když
se Kristus Pán hned v neděli po svém zmrtvýchvstání
zievil apoštolům ve večeřadle, a nechtěl uvěřiti, když
mu o tom vyprávěli. »Neuzřím-li v rukou ieho rány
hřebův, a nevpustím-li prstu svého na místo hřebův,
neuvěřím.<< A Pán Ježiš, zieviv se druhou neděli
znovu apoštolům shromážděným i s Tomášem, ukázal
mu své svaté rány a vybídl ho, aby se iich dotekl.
Sv. Tomáš zahanben a pokořen, ale nyní pln víry
zvolal: »Pán můi a Bůh můil<<Kristus Pán pokáral
iei ienom jemně slovy: »Ze isi uviděl, uvěřil isí;
blahoslavení, kteří neviděli a uvěřilim (Jan 20, 24 dd.)
Po seslání Ducha sv. kázal sv. Tomáš podle podání
evangelium neiprve u Parthů v Persii, pak v Indii.
Až posud se malabarští syrští křesťané nazývají
»křestany sv. Tomášea. Podle podání podstoupil sv.
Tomáš mučednickou smrt, byv proklán kopím, v Ka
lamině, asi poblíž nyněišího Meliapuru v Indii, a byl
tamtéž pohřben.

Rozjímání 4.
1. průprava: Představme si sv. Tomáše klečí
ciho u nohou Pána Ježíše, líbaiícího jeho svaté
rány a volajícího: »Pán můj a Bůh můi!<<
2. průprava: Modleme se, abychom sv. apoštola
napodobovali v pevné víře a neúnavné horlivostí,
3
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1. Slova sv. Tomáše při zprávě o smrti Lazarově
svědčí o jeho veliké horlivosti a rozhodné vůli, ná
sledovat Krista Pána kamkoli a jíti s ním třeba i na
smrt. Ale byla přece unáhlená. Sv. apoštol nabízí
se k heroické smrti s Kristem a pro Krista a za
pomíná, že je k tomu třeba zvláštní milosti a nad
přirozené síly. Skutečně později, když Pán Ježíš
žádal od něho mnohem méně než jest dobrovolná
smrt za něho, totiž aby uvěřil hodnověrným svěd
kům jeho zmrtvýchvstání, Tomáš nemá dosti síly
& probřešuje se nevěrou. I slova Tomášova při řeči
Místrově na odchodnou jsou unáhlená, svědčí o j'mté
nevděčnosti a nedostatku pevné víry. Vždyť Kri
stus Pán už před tím často mluvil k apoštolům o
spáse, o věčném cíli a cestě k němu. Nemohli ovšem
ještě tajemstvím těm úplně porozuměti, ale nemohli
tvrditi, že by nevěděli, kam Pán Ježíš jde a kterou
cestou za ním mají jíti.
a) Pán Ježíš pravidelně od nás nežádá, abychom
se s ním a pro něho vydávali v dobrovolnou smrt;
ale žádá, abychom byli připraveni ke každé obětí,
třebas i oběti zdraví a života, kdyby tak čest Boží
a spása duší kázala; žádá dále od každého, aby
chom přijali s odevzdanosti z ruky Boží smrt, která
jednou přijíti musí, a způsob, jak jej prozřetelnost
Boží ustanoví. V této odevzdanosti a ochotě chceme
se v tomto rozjímání po příkladě svatého Tomáše
obnoviti.
b) Nechceme však napodobovati jeho unáhleno
sti. Jest snadno v nadšení činiti veliké plány a v za
nícenosti rozjímání třebas i heroická předsevzetí.
Ale zdaž víme, že máme k tomu dosti síly a mi
losti, že máme všecky překážky, jež se budou

Šv.Tomáš.apoštol.

35

stavěti v cestu? Čiňme tedy raději méně předse
vzetí a skromnější a budtež předsevzetí naše přede
vším pokorná a s důvěrou v pomoc Boží spojená.
Obyčejným předsevzetím při rozjímání je konati
stále dokonaleji a s čistším úmyslem denní povin
nosti stavu.
c) »Pane, nevíme kam jdeš a neznáme cesty.<<
Tak by mohlo dnes zvolati na tisíce lidí, snad i
v nejbližším našem okoli, kteří neznají věčného cíle
a to, co k němu vede. Mysleme jen na tolik dítek,
zvláště ve velkoměstech, které vyrostly bez nábo
ženského vzdělání v rodině a ve škole. Přemýšlej
me, jak bychom těmto ubožákům nějak pomoci
mohli.

2. Zdá se, že sv. Tomáš byl povahy samotářské
a rád šel svými vlastními cestami. Proto nezůstal
s ostatními apoštoly, když se v neděli zmrtvých
vstání Páně shromáždili ve večeřadle. Tím svou
vinou přišel o milost, již se druhým apoštolům do
stalo zjevením Krista Pána. Když mu potom apošto
lové vyprávěli: »Viděli jsme Pána<<, nejenom ne
chtěl jejich tvrzení uvěřiti, nýbrž prohlásil, že vůbec
odmítá v té věci každé svědectví druhých a uvěří
jenom, když se sám zrakem a hmatem přesvědčí.
Byl tedy při vší své lásce k Spasiteli a touze po
něm tvrdohlavý a opovážlivý.

a) Kněz ve světě žijící a pracující má býti spole
čenský a zvláště se nesmí straniti svých spolu
bratří. Samotářstvím a zádumčivostí nejenom si
stěžuje své působení a připravuje se o důvěru,
nýbrž ztrácí i mnohou zevnějši milost, která je
s obcovánim s hodnými spolubratry spojena.
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b) Jistá tvrdohlavost, zvláště v úsudku, není zje
vem řídkým právě u osob 0 dokonalost usilujících.
Poněvadž se v mnohých věcech umrtvují a úsudek
a vůli svou podrobují, chtívají často tím více v men
ších věcech svůj názor nebo svou vůli prosadit
a bývají nevrlí, jestliže se jim odporuje. Zkoumejme
se, zda-li nemáme něco z takové umíněnosti a tvrdo
hlavosti.
c) Divíme se snad opovážlivosti sv. Tomáše? Ale
zdaž nepřihází se i u nás, že děláme smělé plány
a považujeme jako za samozřejmé, že nám Bůh
musí dáti k tomu sílu a milost? Někdy chceme sice
přinésti nějakou oběť, ale skoro předpisujeme Pánu
Bohu podmínky, za jakých to míníme učiniti.
3. Tvrdohlavost a opovážlivost Tomášova zaslu
hovaly jistě trestu. Ale jakou dobrotu a lásku uka
zuje Kristus Pán svému učeníkovil Nejenom se naň
nehněvá, nejenom trpělivě čeká osm dní, nýbrž
snižuje se takořka k němu, »při-jímájeho podmínky“
a ukazuje mu své svaté rány. Pln zahanbení, ale
s pevnou vírou a horoucí láskou klesá sv. Tomáš
na kolena a volá: »Pán můj a Bůh můj!<<
a) Jak snadno se hned urážíme a jsme nevrlí,
když někdo nám nechce uvěřiti anebo nám nevy
chází vstříc s důvěrou, již jsme čekali. Podivujme.
se při tomto tajemství bezmezné trpělivosti a shoví
vavosti Pána Ježíše a snažme se ji podle sil napodo
bovati. Děkujme z celého srdce božskému Mistru,
který i naši nevděčnost láskou odměňuje a k našim
slabostem se snižuje.
b) Jakmile sv. Tomáš poznal, že si svým samotář
stvím a svou tvrdošíjností uškodil, ihned to napra
vuje a přidružuje se k ostatním apoštolům. Na výzvu
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Spasitelovu, aby se sám přesvědčil o skutečnosti
jeho vzkříšení, nezdráhá se snad z nepravého studu
nebo vzdoru, nýbrž ochotně uposlechne. Když isme
už chybili unáhleností nebo podivínstvím, nezvět
šuime chyby tím, že z nepravého studu nebo vzdoru
v ní setrváváme.
c) »Pán můi a Bůh můi!<<Tato slova pevné víry
a vroucí lásky bud'tež naší častou modlitbou: po
sv. přijímání, při pokušeních, jednou při smrti.

Oremus:
Da nobis, quaesumus Domine, beati Apostoli
tui Thomae solemnitatibus gloriari: ut eius sem
per et patrociniis sublevemur et fidem congrua
devotione sectemur. Per Dominum.

V. Sv. Štěpán, jáhen, prvomučedník.
(26. prosince.)

Jedním z neipádněiších důkazů pravdy učení Kris
tova a neiúčinněiším proievem lásky" ke Kristu ie
mučednictví. Prvním mučedníkem katolické Církve
ie sv. Štěpán, národnosti židovské, iazyka řeckého.
Když v církvi ierusalemské vznikly mezi křesťany
židovsky a řecky mluvícími třenice pro zdánlivou
nespravedlnost v rozdělování almužen, vyvolili apo
štolé k tomuto více hmotnému úkolu iáhny, muže
»dobré pověsti, plné Ducha svatého a moudrostia.
(Skut. ap. 6, 3.) Na prvním místě vyvolen byl Štěpán.
Vedle právě imenovaných vlastností chválí ho Písmo'
svaté také, že byl »pln víry<< (Skut. ap. 6, 5), »pln
milosti a síly<<(6, 8). Neobyčeiná horlivost Štěpánova
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vzbudily záhy závist a nenávist židů ierusalemských.
Nejprve se snažili zdolati iei vědeckou disputací. Ale
nemohli odolati moudrosti Ducha sv., která z něho
mluvila. l iali se proti němu šiřiti pomluvy, že se
rouhá Bohu, a štvali lid proti němu. Tak se iim ko
nečně podařilo obžalovat ho u velerady. Sv. Štěpán
velmi klidně, ale s neohroženou statečnosti dokázal
v podivuhodné obhaiovaci řeči židům pravost zieveni
křesťanského a otevřeně iim vytkl zaslepenost. Židé
hleděli ho překřičeti, zacpávali si uši, konečně ve
vzteku iei vyvlekli za město a tam ukamenovali.
Pán Ježíš iei potěšil a posílil v jeho utrpení neoby
čejným způsobem. Zjevil se mu v oblacích, takže
zvolal: »Ai, vidím nebesa otevřená a Syna člověka
státi na pravici Boží.“ (Skut. ap. 7, 56.) Poslední ieho
slova byla: »Pane, nepokládei iim to za hřichla (7, 60.)
Při kamenování opatroval odložené svrchní šaty mu
čitelů iinoch iménem Šavel, který se pozděii, iistě
i na modlitbu Štěpánova, obrátil a stal se velikým
světcem a apoštolem, Pavlem. (Srv. Skut. ap. hl. 6. a7.)

R 0 z i i m 6 n i 5.

I. průprava: Vizme v duchu sv. Štěpána volají
cího v svatém zanícení: »Vidim nebesa otevřená
a Syna člověka na pravici Boží!<<
2. průprava: Modleme se, aby skvělý příklad
svatého prvomučednika stále nám zářil.
1. Uvažuime o krásných ctnostech, které zdobily
mladistvého iáhna Štěpána. Základem svatosti a prv
ní podmínkou pravého křesťanského hrdinství a mu
čednictví pro Krista iest pevná neoblomuá víra. Sv,

Sv.Štěpán,jáhen,prvomučednik.
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Štěpán byl podle svědectví Písma »pln víry“. Jako
jáhen musil býti bezúhonného života, moudrý i opa
trný. Jeho přirozené nadání a přirozená moudrost
byly zvýšeny nadpřirozeným osvícením a hojnými
dary, takže byl »pln moudrosti a Ducha svatého<<.
V povaze a činnosti spojoval velikou mírnost a ti
činnou lásku s neohroženou statečností. O mírnosti
a lásce jeho svědčí, že byl vyvolen k úřadu, který
vyžadoval mnoho trpělivosti a v němž měl smiřo
vati rozvaděné bratry. Nejvíce se však skví jeho
heroická láska při jeho mučednictví: poslední jeho
slova jsou vroucí modlitbou za nepřátele. Mužnou
a odhodlanou statečnost ukázal zvláště ve své ne
ohrožené, plamenné řeči před veleradou. Všecky
jeho ctnosti a celá jeho velikost kotvily konečně
v jeho mocné a vroucí lásce ke Kristu.
a) Když už od jáhnů, kteří se mají starati více
o hmotné věci Církve a při nejsv. oběti jenom pří
sluhovati, žádá Církev sv., aby byli muži »dobré
pověsti, plni Ducha sv. a moudrostia, jaké asi po
žadavky klade na ty, kteří oběť nejsvětější sami
přinášejí a na spáse duší přímo pracují?
b) Jakkoli v duchovním životě pokročíme a k ja
kémukoli úkolu apoštolského života jsme povoláni:
prvním a nejdůležitějším základem budovy našeho
nadpřirozeného duchovního života a působení zů
stane vždycky víra. Tu musíme denně vzbuzovati
: zbožným rozjimáním i skutky z víry konanými
posilovati.
c) I každý z nás může a má býti v jisté míře
»plným milosti a moudrosti<<.Jistě můžeme věrným
použitím tolika osvícení a milostí stavu kněžského,
stálým rozmnožováním milosti posvěcující skrze
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zbožná svatá přijímání a konáním dobrých skutků
časem dojíti té plnosti a moudrosti, již si Pán Bůh
od nás přeje.
d) Apoštolský kněz musí spojovati velikou mír
nost a lásku s neochvějnou statečností. Má býti ve
světě plném zloby a nenávisti andělem míru, ale
musí tomuto světu také často ukázati rozhodnost
a sílu. Nejlépe se obému naučíme od božského
Srdce Páně častým uvažováním ctností božského
Mistra a světců, kteří dovedli jeho statečnou lásku
napodobití, jako sv. Štěpán.
2. Boj rozvášněných židů proti Štěpánovi jest ná
zorný příklad způsobu, jímž nepřátelé Kristovi vždy
bojovali a stále bojují proti Církvi a jejím sluhům.
Mobilisují proti nám nejprve tak zvanou vědu
a snaží se povaliti naši víru rozumovými důvody.
To je ovšem slabá zbraň proti božské moudrosti
nauky Kristovy. Proto berou útočiště ke lži, po
mluvám a spíláním. Snaží se rozdmýchati vášně lidu
a zaujati proti nám veřejné mínění. Žalují nás, po
hánějí před soud. Poslední jejich zbraní jest vždy
pusté násilí) Zbraněmi sv. Štěpána byly: nebeský
klid, pravda, láska. I při největších urážkách a za
největšího zuření židů zůstává naprosto klidným,
takže se jeho tvář skví jako tvář anděla. (Skut. ap.
6, IS.) Klidně a věcně dokazuje z Písma sv. pravdu
učení Kristova, rozhodně, ale zcela podle pravdy
vytýká Izraeli jeho ohromné provinění. Celé jeho
počínání provívá mocná, plamenná láska, která
i v největších mukách se dovede modliti za ne
přátele.
a) Bouří se snad v nás někdy krev, když vidíme,
jak se proti pravdě a Církvi Kristově všecko moe

Sv.Štčpán.jáhen,prvomučedník.
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bilisuje: falešná věda, umění i hmotné prostředky,
zvláště když poznáváme, jakými lžemi a pomluvami,
jakým hrubým násilím se proti nám bojuje. Ale
právě to, že nepřátelé užívají těchže zbraní jako
pronásledovatelé staré Církve a že jsou nuceni
k takovým zbraním sahati, je jistým znamením, že
jsme v pravé Církvi Kristově, že jdeme cestou
pravdy a že tedy vítězství jest zcela jistě naše.
b) Musíme ovšem po příkladě Krista Pána a jeho
svatého mučedníka zachovati v boji při všech bez
právích naprostý klid a chladnou rozvahu. Vždyť
víme, že vítězství je naše a že bez vůle Boží nikdo
ani v nejmenším nám nemůže uškoditi. Zbraní naší
vždy a všude musí býti pravda. Zakrývání pravdy,
kompromisy s nepřítelem, vytáčky mohou nám snad
na chvíli zdánlivě prospěti, ale pouze pravda nám
zajistí konečné vítězství.
c) Především musí srdce naše býti naplněno
upřímnou a účinnou nadpřirozenou láskou i k ne
přátelům: to je zbraň, která je nejsnáze poráží.
Marně by ovšem o takové lásce mluvil ten, kdo
nedovede v lásce a míru žíti s vlastními spolubratry.
3. Bůh přeštědře odměnil svatost & horlivost sv.
Štěpána a jeho vytrvalý boj, jejž za Krista pod
stoupil. Dal mu už za života neobyčejný dar mou
drosti a zvláštní nadpřirozenou sílu. Zvláště omilost
něná a požehnaná jest jeho smrt. O jeho smrti se
v plném smyslu může říci, že zesnul v Pánu: jeho
smrt byla jenom přechodem z tohoto života k pří
mému spojení s Kristem Pánem. Ano, už před smrtí
dostalo se mu mimořádné milosti, že viděl svého
nebeského krále Ježíše Krista, sedícího na PTQViGl
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Boží. Svou modlitbou za nepřátele vyprosil obrácení
Šavlovo a tím Církvi svaté největšího apoštola
a iednoho z největších světců. Církev svaté mu za
chovává vděčnou paměť a slaví iei po celém světě
iako prvotinu mučedníků hned po slavnosti Naro
zení Páně.
a) 1 nyní odměňuie Bůh často své věrné sluhy
zvláštními osvíceními a darem moudrosti, takže
i v obtížných případech poznávaii pravou cestu.
Učiňme se horlivostí ve službě Boží a snášením
příkořípro Krista hodnými této milostí pro apoštol
ské působení tak důležité.

b) Varuime se každého i všedního hříchu, konci
me pokání za hříchy spáchané, užíveime hodně od
pustků, při-jímeime iiž nyní smrt svou a odevzda
ností z ruky Boží: pak jistě i naše smrt bude pra
vým »zesnutím v Pénua, přímým přechodem do
radosti Páně. 1 nám se zieví často Pán Ježíš, když
ne ve vlastní podobě, aspoň iistě svou útěchou.

c) Modlitbou za nepřátele Církve a dobrým pří
kladem můžeme snad í my některého z nich pro
Krista získati a obrátíti.

Oremus:
Da nobis, quaesumus, Domine, imitari quod
colimus: ut discamus et inimicos diligere; quia
eius natalitia celebramus, qui novit etiam pro
persecutoribus exorare Dominum nostrum Jesum
Christum F ilium tuum. Qui tecum vipit et regnat.

Sv.Jan,apoštolaevangelísta.
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V—I.
Sv. Jan, apoštol a evangelista.
(27. prosince.)

Sv. Jan, bratr sv. Jakuba Staršího, z rybářské
rodiny galileiské, byl z prvních učedníků Kristových.
On to byl, který s Ondřeiem na slova sv. Jana
Křtitele šel za božským Mistrem, vešel na pozvání
Spasitelovo do ieho bytu a tam s ním ztrávil několik
drahocenných chvil v důvěrné rozmluvě. (Jan 1,37 dd.)
Tyto okamžiky byly rozhoduiící pro celý život Janův
a zůstaly mu nezapomenutelné; ieště v pozdním stáří
si zcela určitě pamatoval hodinu této návštěvy. Stal
se učedníkem Kristovým a brzo potom na iediné
slovo Mistrovo: »Poid'te za mnou opustil s bratrem
Jakubem rodiče a vše co měl a zůstal stále při
Kristu Pánu. (Mt. 4, 21 dd.; Mk. 1, 19 dd.) Sv. Jan

získal si zvláštní lásku Pána Ježíše, takže se nazývá
»učedníkem, kterého miloval Ježíše. Byl s Petrem
a Jakubem svědkem předních zázraků a taiemství
Krista Pána: vzkříšení dcery Jairovy (Mk. 5, 37; Luk.
8, 51), proměnění (Mt. 17. l dd.: Mk. 9, 1), hořkého

vnitřního utrpení v zahradě getsemanské (Mt. 26, 37;
Mk. 14, 33). Směl býti pak očitým svědkem ukřižo
vání Páně a byla mu od Spasitele svěřena péče
o Matku Boží (Jan 19, 26). Petrovi a Janovi iako
prvním z apoštolů bylo oznámeno zmrtvýchvstání
Páně.

Vedle těchto důkazů lásky Mistrovy vypráví Písmo
sv. zeiména tří episody ze života apoštolova. Když
kdysi iedno město samařské odepřelo Kristu Pánu
pohostinství, vyslovili Jan a Jakub ve své lásce
k Mistrovi přání, aby bylo ohněm a sírou zničeno.
(Lk. 9, 51 (id.) Jednou přistoupila matka Janova .
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Jakubova, Salome, ke Kristu Pánu, žádaiíc, aby se
oběma ieiím synům dostalo něiakého vysokého místa
v ieho království. Božský Spasitel se iicb ptal:
»Můžete-li pití z kalicha, který mi dal Otec7<<A oni
odhodlaně odpověděli: »Můžeme.<< (Mt. 20, 20 dd;
Mk. 10, 35 dd.) Nedlouho po zmrtvýchvstání zievil
se Kristus Pán několika apoštolům, mezi nimiž byl
i Jan, u iezera genezaretského. Učedníci nepoznali
s počátku Mistra pro jeho změněnou podobu, první,
kdo ho poznal, byl sv. Jan. Při tomto zievení udělil
Spasitel sv. Petrovi prvenství v Církvi, už dříve mu
přislíbené. Sv. Petr tázal se pak Krista Pána na osud
Janův. Mistr odpověděl: »Chci, aby zůstal iak iest
dotavad.<<Podle obecného názoru naznačil tím Kristus
Pán, že sv. Jan nezemře smrtí mučednickou, nýbrž
iako vyznavač. (Jan 21, 15 díl.)
Po seslání Ducha sv. působil sv. Jan neiprve v Je
rusalemě, kde byl od židů uvězněn, a v Samaří, poté
v Efesu v Malé Asii. Podle podání byl též v Římě,
kde byl nedaleko hradeb za Domiciána mučen, vho
zen byv do vařícího oleie, ale mocí Boží mu muka
neuškodila. Byl pak poslán do vyhnanství na ostrov
Patmos, kde napsal Apokalypsi neboli Taiemné Zie
vení. Je mimo to autorem čtvrtého evangelia a tří
listů. Sv. Jan měl mírnou, iemnou a vroucí povahu,
byl mužem hluboké kontemplace a především zaní
cené a obětavé lásky. Jeví se to v iebo spisech a
v celém ieho životě. O ieho lásce vypráví podání
krásné episody. Neiznáměiší z nich ie o iinochovi,

kterého apoštol obrátil a který se pozděii dostal na
scestí. Sv. Jan ho za velikých obětí dlouhou dobu
hledal, potom s láskou obial, otcovsky napomínal
;; zapřísahal, a_ž se zase vrátí! na pravou, cestu, Ve
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vysokém stáří iednával apoštol ve svých promluvách
k věřícím stále o témže thematě: »Synáčkové, milujte
se navzájema. Když mu to vytýkali, odpověděl: »Je
to přikázání Páně, když to vyplníte, dosti iest.<<Ale
proti kacířům a nevěrcům byl rozhodný a pevný,
takže s kacířem Cerínthem nechtěl být ani pod ied
nou střechou. Zemřel ve vysokém stáří kolem r. 100.

Rozjímání 6.
I. průprava: Vizme sv. Jana spočívajícího při
poslední večeří v zanícené lásce na prsou Ježí
šových.
2. průprava: Vyprosme si něco : vroucí a moc
né lásky sv. Jana.
1. Božský Mistr lnul k sv. Janu zvláštní láskou;
láska tato byla nadpřirozené a nevadila všeobecné
lásce, jíž miloval Pán Ježíš všecky apoštoly. Ne
budila proto závisti. Kristus Pán tuto lásku ukazo
val hlavně skutkem: sv. Janovi dostalo se od bož
ského Spasitele zcela zvláštních výsad a milostí.
Evangelium mimo jiné připomíná zvláště dvě: apo
štol smí spočívati na hrudi Kristově a iemu svěřuie
péči o svou Matku. Milosti mučednictví však, již
byli všichni ostatní apoštolové účastni, sv. Janovi
se nedostalo. Sv. Otcové a duchovní spisovatelé
udávají zejména dva důvody zvláštní lásky Ježíšovy
k tomuto učedníkovi: Sv. Jan byl mužem neoby
čejné zanícenosti a hluboké roziímavosti. Ve svém
evangeliu se povznáší jako orel k neivyšším tajem
stvím, ze všech evangelistů neilépe proniká do hlu
bin Srdce Ježíšova a iediný mluví o ráně kopím,
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jímž srdce toto bylo prokláno. První ze všech po
znává Spasitele při zjevení u jezera genezaretské
ho. Druhým důvodem byla ustavičná čistota a ne
porušené panictví, které podle podání sv. Jan po
celý život zachoval.
a) I naše láska může míti podle příkladu Krista
Pána stupně. Vskutku, kdo by na př. neměl raději
hocha poslušného, čistého a pilného než zkaženého
a vzpurného lenocha? Ale nikdy nesmí býti zvláštní
láska na úkor lásce všeobecné ke druhým a nesmí
buditi závist. Důvody její nesmějí býti přednosti
pouze zevnější, zejména tělesné, nýbrž skutečné
ctnosti a zejména nadpřirozené dary a omilostnění.
Kněžím, kteří chtějí duše ke Kristu přiváděti, jest
ovšem třeba po příkladě Mistrově často větší lásku
věnovati právě těm, kteří jsou od Krista vzdálenější,
a vyhledávati právě hříšníky.
b) Každý kněz jest v jistém smyslu »učedníkem,
kterého miluje Ježíša. Vždyť jest mu tak blízko
a tak často spočívá na jeho hrudi! Jsem takové
zvláštní lásky hoden? Čím více v sobě nskutečním
dvě podmínky lásky Kristovy, hluboký duchovní
život a panickou neporušenost a čistotu, tím hod
nější se jí stanu. Umíním si tedy, že budu sebraným
častým rozjímáním stále více v tajemství učení
a života Kristova vnikati a varováním se příležitostí
a bojem proti pokušení stále více o panickou čistotu
usilovati.
c) Pán Bůh odpírá někdy i vyvoleným duším ně
který vzácný nadpřirozený dar, kterého by si vrou
cně přáli, jako sv. Janovi nedal korunu mučedni
ckou. Tím méně se ovšem smíme diviti, jestliže
prosby naše o pozemské věci vždy nevyslyší.

Šv.Jamapoštolaóváagelista.
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2. Sv. Jan byl nejenom miláčkem Páně, nýbrž
! miláčkem Panny Marie. Jistě že už za života Kri
sta Pána spojovala tyto dvě čisté a láskou ke Kristu
planoucí duše vroucí a nadpřirozená láska. Zvláště
však od chvíle, v které Kristus Pán svěřil svou
Matku péči Janově a milovaného učedníka prohlásil
za jejího syna, skýtaly tyto dvě svaté duše nejkrás
nější obraz vzájemné úcty, oddanosti a lásky. Jistě
trávily mnohé hodiny v zaníceném hovoru o Ježíši
a jeho tajemstvích, ale povzbuzovaly se a pomáhaly
si také v apoštolských pracích na rozšíření králov
ství Kristova. Důvody zvláštní lásky Panny Marie
k sv. Janu byly tytéž jako důvody zvláštní lásky
Ježíšovy: zanícenost a hloubavá rozjímavost Janova
a jeho ustavičně panictví; a pak právě to, že Jan
byl zvláštním miláčkem Syna nejsvětější Panny.
a) Význačnou známkou a zvláštní ozdobou kato
lického kněze má býti solidní, dětinná a vroucí
úcta a zbožnost k Panně Marii. Jeho poměr k Mat
ce Boží má býti nežnější a intimnější než poměr
obyčejného věřícího, jeho úcta mariánská prohlou
benějši a mocnější. Šířít a prohlubovat úctu a po
božnost k Matce Boží musí pokládati za jednu ze
svých nejhlavnějších úloh. Jaká je moje láska, úcta,
zbožnost k Panně Marii, jak se snažím úctu marián
skou u věřících šířití a zdokonalovati?
b) Nejenom o to má kněz usilovati, aby sám Pan
nu Marii zbožně ctil a vroucně miloval, ale snažití
se, aby také ona si ho zamilovala, aby se stal jejím
miláčkem. Proto musí se snažiti o sebraný duchovní
život a panickou čistotu, jak jsme o tom uvažovali
v prvém díle rozjímání. Proto musí míti dále velikou
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lásku ke Kristu Pánu. A té se může naučiti z pří
kladu svatého Jana.
3. Sv. Jan je po výtce apoštolem lásky. Jeho
láska ke Kristu Pánu ie hluboká, založená na pev
ném přesvědčení o nevystíhlé dobrotě a lásce Ježí
šově, a na iasném poznání ieho láskyplného srdce,
ie vroucí a něžná, především pak iest obětavá. Na
jediné slovo Ježíšovo opouští rodiče a všecko co
má, následuje věrně Ježíše i do síně soudní a pod
kříž, apoštoluie proň neúnavně, dokazuie a háií ve
svém evangeliu jeho božství íako žádný iiný z evan
gelistů, trpí proň bolestná muka. Sv. Jan evangelista
ie neien učitelem a prorokem lásky ke Kristu, ale
též lásky k bližnímu. Episoda o obrácení iínocha ie
ienom příklad, jak mocná a zároveň něžná byla
tato láska. Do poslední chvíle svého života neustává
hlásati tuto lásku, poněvadž, iak řekl, je to přiká
zání Ježíšovo a kdo je zachovává, učinil dosti. Ale
ieho láska nevylučovala apoštolské rozhodností.
Před nehostinným městem samařským byla tato
rozhodnost ieště upřílišněná, ale později byla ukáz
něna. S nepřáteli Kristovými, kacíři, nechtěl apoštol
dlítí ani pod iednou střechou.
a) Modleme se k apoštolu lásky, aby nám něco
vyprosil z této mohutné a vroucí lásky ke Kristu
Pánu, a snažme se v ní stále růsti. Roziímeime ča
sto o lásce a dobrotě ieho Srdce, dleme rádi před
ieho svatostánkem, přede vším však buďme ochotni
k obětem pro něho. První a neipotřebněiší obětí
iest, abychom se varovali každé dobrovolné má"
jeho Srdce.
b) Pravá nadpřirozená láska k bližnímu ie duší
apoštolátu a je proto ctností vlastní stavu kněžské

_

Sv. Jan, apoštol a evangelista.

mu. Uvažuime často dva důvody této lásky, iež sv.
Jan tak zdůrazňoval: láska k bližnímu ie po výtce
přikázáním Ježíšovým, na které klade neivětší dů
raz a které si od nás nejvíce přeje, a láska ie moc
ným prostředkem k ostatním ctnostem a tudíž k za
chovávání celého zákona Kristova.
c) Ukazuime tuto lásku skutky milosrdenství. Ne
smíme si dáti vyrvati z rukou tak mocný prostředek
apoštolátu, iakým iest katolická charita. Bylo by
smutné, kdyby nás v tom měla předčiti plýtká svět
ská humanita.
d) Naše láska nesmí vylučovati rozhodností, ni
kdy nás nesmí svésti, abychom přikrývali chyby,
přitakávali nelaskavému kritisování, podporovali
lenost, přizpůsobovali se spolubratřím méně svědo
mitým.

Oremus:
Ecclesiam tuam, Domine, benignus illustra: ut
beati J oannis Apostoli tui et Evangelistae illumi
nata doctrinis, ad dona perveniat sempiterna; Per
Dominum.

VII. Sv. Tomáš Becket, arcibiskup kanterburský
a mučedník.
(29. prosince.)

Sv. Tomáš, perla a ozdoba katolické hierarchie,
iest iednou z obětí neblahých sporů státní moci
s Církvi o investituru. Narodil se 21. prosince 1118
z vážené měšťanské rodiny v Londýně a byl v Lon
dýně, Oxíordu a Paříži pečlivě vzdělán v literatuře
4
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a právnictví. Mladému muži statné a krásné postavy,
uhlazených mravů a neobyčeiného nadání byl svět
otevřen; neiprve si vyvolil světskou dráhu. Když
však se iednou při lovu, chtěie zachráníti svého za
mílovaného sokola, dostal do řeky před samé mlýn
ské kolo a ienom skoro zázrakem byl zachráněn,
oddal se vážněiším myšlenkám. Vstoupil do služeb
arcibiskupa kanterburského a stal se brzo proboštem
a arciiáhnem. Biskup iei poslal ieště na další studia
církevního práva do Bologne a užíval ieho služeb
k důležitým poselstvím. Pověst ieho byla taková, že
mu král Jindřich II. svěřil r. 1156 úřad říšského
kanceléře, neivyšší ve státě. Tomáš zastával svůi úřad
co neisvědomitěií. Snažil se prospěti svému pánovi
a háiil ieho práv, ale při tom též dbal, aby na pří
klad pří obsazování obročí bylo šetřeno i práv
Církve. Na venek vystupoval kancléř Tomáš Becket
s náležitou okázalosti, ale soukromě vedl život
prostý, ba přísný. Král si ho velmi vážil a když
r. 1162 zemřel arcibiskup kanterburský Theobald,
navrhl iei za nástupce. Tomáš se ulekl a bránil se
vší mocí, maie se za nehodného. Znaie pánovitost
i prchlivost královu, pravil mu: »Boiím se, abychom
se : dobrých přátel nestali nepřáteli.“ Musil se však
podvoliti a byl vysvěcen na biskupa.
Oblékl hned roucho mnichů benediktinů kanter
burských a počal život odříkání, studia a modlitby.
Arcipastýřský úřad konal s největší bedlívosti. Jako
dříve, isa kancléřem, háiil záimů státu, tak nyní ener
gicky se zastával práv Církve. Tím však brzy narazil
u krále. Ten si v mnohých věcech osoboval práva
v duchovních věcech a r. 1164 dal na sněměv Claren
donu prohlásiti řadu článků o zemských svobodách,
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které svobodu Církve omezovaly. Žádal, aby je arci
biskup přiial. Ten se zdráhal, ale konečně na mnohá
naléhání iim přisvědčil, domnívaie se, že ie lze ieště
s právy Církve srovnati. Ale papež Alexander Ill.
usnesení clarendonské rozhodně zavrhl. Tomáš po
znal svou chybu, souhlas svůi odvolal, činil přísné
pokání a chtěl se dokonce svého stolce vzdáti. Nyní
se obrátil hněv králův proti němu, takže musil ieště
r. 1164 utéci do Francie.
Mnoho ve vyhnanství trpěl, zeiména také nářky
a naléháním svých příbuzných, kterým král všecko
imění zabral a kteří na Tomáše doráželi, aby se
poddal a něiaký kompromis uzavřel. Odpovídal: »Cír
kev Kristova není řízena státní moudrosti a pokry
tectvím, nýbrž pravdou a spravedlnosti.“ Neivětším
utrpením bylo pro něho, když na jistou dobu pozbyl
i důvěry samého papeže, který se klamně domníval,
že Tomáš si nevedl ve všem správně.
Král, obávaie se, aby exkomunikaci nepřišel o
trůn, vyiednal konečně s papežem iakýsí mír. Ale
nebyl s ieho strany upřímný. Tomáš se sice směl do
Anglie vrátit, ale když uvalil na biskupy a dvořany,
vinné rušením církevních práv, tresty, jak bylo v mi
rových podmínkách vysloveno, popudil na sebe hněv
ieiich a králův, iemuž si stěžovali. Prcblý král zvolal
v rozčileni: »Což není nikoho, kdož by mne pomstil
na tomto drzém knězi, který mne nohama šlape7<<
Čtyři rytíři slyšeli tato slova i spěchali hned do
Kanterburu s úmyslem arcibiskupa zavražditi. Vrazili
do chrámu, kam se utekl, a s křikem se ptali: »Kde
ie ten zrádce'h Na to arcibiskup neodpověděl. ] kři
čeli znovu: »Kde ie arcibiskup'h Nyni odvětil sv.
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Tomáš: »Já isem arcibiskup, ale ne zrádce. Jsem
hotov zemříti pro Boha a Církev, ale přikazuii vám,
abyste neubližovali tomuto lidu.“ Nato mu před oltá
řem sv. Benedikta roztali hlavu čtyřmi sečnými ra
nami, takže se ieho mozek rozlil po stupních oltáře.
Stalo se to 29. prosince 1170. Už r. 1173 byl Tomáš
od papeže Alexandra III. svatořečen. Král svých ne
předložených slov velmí litoval a r. 1172 slavnostně
přísahal, že chce za zločin zadostučiniti, a podrobil
se uloženému pokání.

Rozjímání 7.
1, průprava: Vízme sv. Tomáše klesajícího před
oltářem pod mečem za svobodu Církve.
2. průprava: Vyprosme si, abychom s podobnou
statečnosti práv Církve hájili.
1. Kancléř Tomáš Becket měl všecko, co po mí
nění světa patří k lidskému štěstí: nadání, sílu,
zdraví a krásu, bohatství a vysoký úřad, úctu a
důvěru představených i poddaných, neobyčejné
úspěchy. A přece kdyby nebyl býval později jako
mučedník život svůi položil za Krista a Církev,
bylo by ieho jméno nyni neznámo v dějinách jako
iména nesčetných iiných kancléřů anglických.
A kdyby při všech svých přednostech, poctách a
statcích byl žil v těžkém hříchu a v nemilosti Boží
umřel, všecko to nebylo by mu nic pomohlo a ne
bylo by iei zachránilo od věčné záhuby. Tak nepa
trné ceny, tak vratké, pomíieiíci a samy v sobě
bezcenné isou všecky věci tohoto světa! Vratká a
pomíieiící iest zvláště přízeň lidská. Vzácná přízeň
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krále a ieho dvora k sv. 'Tomáši mění se brzy
v nenávist.
a) Takovou nepatrnou cenu maií tedy i neivětší
statky, neihledaněiší rozkoše, neivzácněiší pocty
tohoto světa. A iá, iehož údělem by měl býti ukři
žovaný Kristus, snad stále ještě toužím po vyzna
menáních a statcích vezdeiších a isem nespokoien,
když se mi iich nedostává!
b) Taková ie zloba iediného těžkého hříchu, že
všecka dobra tohoto světa nemohou ii vyvážiti,
takový iest ieho trest, že ztráta všech dober tohoto
světa není ničím u přirovnání s ním. ó jak se mu
sím snad styděti, že jsem svého Boha a Pána opustil
a těžce urazil, ne proto, že mi byla nabízena všecka
dobra tohoto světa, nebo že mi hrozila ieiich ztráta,
_nýbrž k vůli nějaké malé rozkoší nebo z bázně
.před malým pokořením. Musím se znovu upevniti
v předsevzetí, nikdy těžce nehřešiti, i kdyby mi
vskutku zlý nepřítel nabízel všecku rozkoš světa
anebo kdybych se měl vzdáti toho, co ie mi nei
mileiší.

c) Vratká a pomíieíící ie přízeň lidská. Jak by
bylo pošetilé, pro lidskou přízeň stávati se slabým
a povolným k lidským křehkostem, anebo dokonce
vážně zanedbávati povinností pastýřského úřadu a
zrazovati své zásady!
2. Sv. Tomáš iako kancléř dbal o blaho státu a
háiil rozhodně právo svého krále, iako arcibiskup
měl na zřeteli blaho Církve a hájil neohroženě ie
iích práv. V obojím úřadě a v celém životě a pů
sobení vůbec vyznamenával se velikou svědomi
tostí: tím, čím byl, chtěl býti všecek a- dokonale,
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proto konal co neisvědomitěii i neimenší povinnosti.
Jeho svědomitost se týkala všech lidí, i osob velmi
vlivných, ano nejbližších příbuzných. Nebyla mu
věru snadná, zvláště když byl ve vyhnanství a
schudlí a pronásledovaní příbuzní přicházeli žádat
ho, aby povolil a jim tak pomohl. Neivíce trpěl sv.
Tomáš, když poznal, že i sám papež, který chtěl
s mocným králem uzavříti smír, mu nedůvěřuje,
domnívaie se, že i on nese část viny na rozporu.
Ale Tomáš vytrval i tu a Pán Bůh řídil vše 1: dob
rému. Jednou sice v iakési unáhlenosti pochybíl,
když totiž přijal články klarendonské. Ale i to
učinil v dobrém úmyslu a unáhleností své litoval.
Jak unáhlený čin, ano i neprozřetelně slovo může
uškoditi, vidíme na králi Jindřichovi. Ukvapené
ieho slovo v návalu hněvu pronesené bylo příčinou
vraždy neílepšího z jeho poddaných.
a) Všecky zásady duchovního života a všecky
prostředky mravní obnovy daií se shrnouti v jedno
slovo: svědomitost. Budeme-li sami s neivětší svě
domitostí konati všecky povinnosti, bude náš život
iistě v souhlase s ideálem svatého kněžství; do
sáhneme-li toho, aby všichni: manželé, rodiče, dětí,
občané, úředníci konali svědomitě povinnosti svého
stavu, obnovíme celou křesťanskou společnost.
Naší důležitou úlohou iest, tuto útlou svědomitost
vštěpovati v srdce, zvláště v srdce dítek.
b) Kdož by nevěděl, ink často vedou kněze k za
nedbání povinností nebo i k pádu přílišné a ne
místné ohledy na osoby, zvláště na příbuzné!
Nedeime se nikdy zviklati takovými ohledy tam,
kde běží o povinnosti našeho stavu nebo o kněž

skoudokoaalost,bytoaobynámhlízkéamilé sebe
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více naléhaly a byt bychom iim tím měli způsobiti
nemalý zármutek.
c) I na kněze dopustí Pán Bůh někdy kříž, že
mu jeho vlastní představení neporozuměií, že mu
při něiakém konfliktu, v něiaké choulostivé záleži
tosti dávaií vinu, iiž nemá. Musí ovšem neiprve
zcela klidně vše vyložiti, svých práv a své neviny
háiiti; nepomůže-li to, poručí vše po příkladě sv.
Tomáše prozřetelnosti Boží, snáší kříž svůi trpělivě
a ie přesvědčen, že Bůh všecko k dobrému povede
a že se mu dostane zadostučinění.
d) Víme ze zkušenosti, jak často nám ukvapené
a neprozřetelné slovo uškodilo, a přece zase znovu
se tak snadno ukvapuieme. Umiňme si s rozhod
ností varovati se vší mnohomluvnosti, a isme-li roz
čileni, nepromluviti dříve, dokud jsme se neuklid
nilí a něiakou střelnou modlitbičkou mysl k Bohu
neobrétili.
3. Neivětší slávou sv. Tomáše iest íeho mučed
nické smrt za práva Církve. Od prvních počátků
křesťanství bylo Církvi boiovati proti přehmatům
moci státní, & věrní biskupové a kněží stáli v ta
kových boiích a sporech vždy na straně Církve.
Mnohdy žádal Bůh, aby věrnost svou ukázali i ve
likými obětmi, aby obětovali i vlastní život. Tu se
proievila a proievuie pravda slov sv. arcibiskupa
kanterburského: »Církev Boží není řízena státní
moudrosti a pokrytectvím, nýbrž pravdou a spra
vedlností.a Někdy musila ovšem Církev pro pokoi
přistupovati na smlouvy, v nichž se části svých
práv méně důležitých vzdávala, aby aspoň pod
statná práva zachovati mohla; ale více než tyto
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smlouvy přispěla k uháieni a uznání ieiích práv
krev ieiich mučedníků. Vidíme to i v životě sv.
Tomáše. Čeho nedosáhla dlouhá vyiednávání, bylo
dosaženo ieho heroickon smrtí: práva Církve byla
konečně v Anglii uznána a uzavřen opravdový &
trvalý mír.

a) Podobné konílikty se opakuii v děiinách Cir
kve i za naší doby. Pro nás nemůže býti pochybno,
na které straně máme státi. Jak nedůstoiné &podlé
by bylo, kdyby se někdo z nás z nemístného a
špatně pochopeného vlastenectví nebo z bázně
před veřejným míněním klonil k těm, kteří chtěií
dostati Církev v područí!
b) Musíme býti ochotni ke každé oběti, i k oběti
krve za práva Církve, kdyby toho Bůh žádal. Za
světme se už nyní zcela v obět Kristu a Církvi
a žádeime sv. Tomáše, aby nám vyprosil potřeb
nou sílu.
c) Poděkuime na konec roziímání Pánu Bohu,
že dal Církvi takového neohroženého obháice :
odporučme mu celou Církev, zvláště tu část ieii,
která ie svěřena naší péči.

Oremus:
Deus, pro cuius Ecclesia gloriosus Pontifex
Thomas gladiis impiorum occubuit: praesta quae
sumus; ut omnes, qui eius implorant auxilium,
petitionis suae salutarem consequantur effectum.
Per Dominum..

Sv. Pavel, ieho obrácení.
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VIII. Sv. Pavel, apoštol národů. Jeho obrácení.
(25. ledna.)

Šavel (tak slul apoštol dříve) narodil se něiaký čas
po Kristově narození v Tarsu v Malé Asii z rodiny
židovské, která měla římské občanství. Rodina byla
přísně věřící a íarizeiská, a vládla v ní tuhá kázeň.
V tomto duchu byl vychován mladý Šavel, neobyčei
ně nadaný a pevného, rozhodného charakteru. Poz
děii byl poslán do školy do Jerusalema, kde byl žá
kem proslulého Gamaliela. Křesťanství tehda vznika
iící a šířící se nenáviděl už od mládí. Jako iinoch
střežil při kamenování sv. Štěpána svrchní šat ieho
mučitelů a souhlasil, iak sám pozděii doznává, s ie
iich činem. Měl činnou účast v pronásledování kře
sťanů a kolem r. 35 po Kr. dal si vystaviti od vele
rady úřední listy, aby směl ziímatí a uvězniti křesťa
ny z kvetoucí obce antiošské. Na cestě, před hlavním
městem syrským Damaškem, obklíčilo iei náhle moc
né světlo s nebe, takže oslepl a klesl k zemi; zároveň
slyšel s hůry hlas: »Šavle, Šavle, proč mě proná
sleduieš'h A on se ptal: »Kdo isi, Pane7<< Hlas od
pověděl: »Já isem Ježíš, kterého pronásleduieš. Ale'
tvrdo iest ti proti ostnu se vzpírati.a Tu řekl Pavel:
»Pane, co chceš, abych činíl'h Kristus Pán mu od
větil, že má iítí do Damašku a tam že mu řeknou,
co má činiti. Průvodčí ieho, kteří také slyšeli hlas
s nebe, ale neporozuměli slovům a nikoho neviděli,
zavedli Šavla do Damašku. Tam mezitím Bůh zievil
učedníkovi Ananíášovi obrácení Pavlovo a oznámil
mu, že iei chce míti za nádobu vyvolenou, aby nesl
iméno Kristovo před národy a pro iméno ieho trpěl;
zátoveň mu uložil, že má Pavla pokřtíti. (Skut. apošt.
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9, 1—19.) Sv. Pavel byv pokřtěn, nabyl zase zraku
a od té doby celou silou své vůle se oddal službě
Kristově. Prošel téměř celý tehdeiší známý svět,
obrátil nesčíslné duše na víru Kristovu, mnoho pro
svého Mistra trpěl, ie neivětším z apoštolů a iedním
z největších světců.

Rozjímání 8.
I. průprava: Viz sv. Pavla světlem s nebe na
zemi skoleného a pokorně prosicího: »Pane, co
chceš, abych činil?<<

2. průprava: Pros za milost, abys s podobnou
ochotou následoval hlasu milosti Boží.
1. Sotva kde iinde se ieví podivuhodné cesty
milosti Boží, naprostá nezaslouženost milosti a její
neodolatelná moc iako při obrácení Pavlově. Bůh
volá duše k spáse a k své službě neirůzněišími
cestami a způsoby. Mnohé z apoštolů připravoval
a k sobě vedl ponenáhlu, sv. Pavla volá znenadání.
Ostatní apoštolové byli prostí rybáři, zde povolává
učeného íarisea. Ani druzí apoštolové neznali dříve
Krista. ale nebyli přímými ieho nepřáteli; zde se
stává vyvolenou nádobou ten, který »soptil hroz
bou a vraždoua. Jeví se tudíž při obrácení Pavlově
zvláštním způsobem nezaslouženost milosti, ale také
všemohoucí ieií moc. Pán Ježíš sám přirovnává ne
odolatelnou moc milosti k ostnu nebo ostruze, jíž
se buiný kůň nadarmo vzpírá. Jako hrnčíř podle
libosti z téže hlíny tvoří různé nádoby (ie to při
rovnání samého sv. Pavla z listu k Římanům), tak
zde milost Boží v okamžiku iako blesk z neiurpub
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nějšího nepřítele si tvoří nádobu vyvolenou a při
poutává jej navždy k své službě. Přes to, že milost
Pavlovi daná byla naprosto nezasloužená, lze říci,
že Bůh navázal na jisté přirozené dobré vlastnosti
Pavlovy a že použil i spoluúčinkováni tvorů. Bylt
Šavel hluboce věřící, rozhodného a přímého cha
rakteru, čistých mravů. K jeho obrácení přispěly
jistě i modlitby křesťanů za pronásledovatele vy
sílané, zvláště modlitba umírajícího sv. Štěpána.
a) Zaleťme duchem do minulosti a vzpomínejme,
jakými cestami nás prozřetelnost a milost Boží
vedla a k sobě táhla. Všímejme si i v přítomnosti
bedlivě všech milostí, jež nám Pán Bůh nabizi.
Je to někdy osvícení a dobrá myšlenka při mod
litbě, nějaké slovo spolubratrovo, často i nějaké
utrpení, pokoření, nezdar.
b) I-Iled'me zase lépe pochopiti hlubokou pravdu
o nezaslouženosti každé i nejmenší milosti. ó jak
bychom byli vděčni a pokorni, jak bychom se varo
vali každého posuzování :: odsuzování druhých,
kdybychom byli pevně přesvědčeni o této pravdě!
t:) »Tvrdo jest ti proti ostnu se vzpírati.<<Když
Bůh nás k něčemu vybízí, nějakou obět od nás
žádá, je marné utíká-ti před hlasem Božím, dělati,
jako bychom ho neslyšeli. Jestliže se přece milosti
Boží opřeme a vůli Boží nevyplníme, nebude to
nikdy bez veliké naší škody.
d) Kristus Pán povolal Pavla, aby se stal »ná
dobou vyvolenoua a apoštolem národů. Tak má
každý ke kněžství a k apoštolátu povolaný podle
úmyslu Božího vyplniti určitě místo a určitou úlohu.

Jak inempnsudplnilúkolmiloatí-Božímisvčřený?
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e) Hleďme si udržeti anebo získati přirozené
vlastnosti, na něž navazuje milost Boží, zejména
pevnost a ryzost charakteru a čistotu mravů;
modleme se častěji i za obrácení nepřátel Kristo
vých. Obrácení Pavlova nás poučuje, že nad nikým
netřeba zouiati.
2. Šavel nezůstal hluchým ]: hlasu milosti Boží.
Hned ji postřeh! a dříve ještě než věděl, že tajemný
hlas pochází od Krista samého, ptal se uctivě:
»Pane, kdo jsi?“ Když se dovídá, že k němu mluví
Pán Ježiš, pravi s pokornou oddaností: „Pane, co
chceš, abych čini17<<S ochotnou poslušnosti spěchá
pak do Damašku a podrobuje se ve všem učední
kovi Páně. Od té doby pak celý jeho život náleži
službě Boží. Pavel, čim byl, tím chtěl býti všecek
a dokonale. Jako dříve z celé duše Krista a křes
ťanství nenáviděl, tak nyní celou silou své vůle
pracuje a trpí z lásky ke Kristu a jeho Církvi.
Sv. Pavel vytrval a bojoval dobrý boj až do konce.
Vroucí vytrvalá modlitba a touha nespokojiti se
tím, co je naprosto nutné, nýbrž konati z lásky ke
Kristu Pánu věci veliké a těžké, byly dva pro
středky této vytrvalosti.
&) Prvním potřebným stupněm poslušnosti vzhle
dem k Bohu jest, že aspoň nezůstáváme hluchými
k hlasu jeho, neodvracíme se dobrovolně, když
milost volá. To však ještě nestačí, nýbrž musíme
se dobrovolně podrobiti poslušně všemu, co Pán
Bůh od nás žádá. Obětujme Pánu Bohu každý nový
den slovy sv. Pavla: »Pane, co chceš, abych činilh
nebo slovy Samuelovými: »Mluv, Hospodine, neboť
slyší služebník Tvůja, anebo slovy nejsvětější Panny
]: anděla Gabrielovi: »Aj, já dívka Páně, staniž mi
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se podle slova tvého<<. Tato nebo podobná slova
buďtež zvlášť na našich rtech, stojíme-li před ně
jakou volbou, třeba-lí vykonatí nějaké obtížné dílo,
trápí-li nás nějaká pochybnost.
b) Můžeme o sobě také říci, že tím, čím jsme,
jsme úplně a celou duši? Že od té doby, co nás
Kristus Pán svou milostí povolal k své službě, celý
náš život náleží jemu a jeho Církvi? Že jedinou
naší touhou jest pracovati a trpěti pro Krista a jeho
říši? Jestliže jsme polevili, zkoumejme příčiny toho
a obnovme se v ochotě a lásce, s jakou jsme kdysi
do svatyně kněžství vešli.
c) Všecko na tom záleží, abychom i my vytrvali
a dobrý boj dobojovalí až do konce. Modleme se
vroucně, nespokojujme se tím, co je nezbytně
nutné, nýbrž snažme se konati pro Krista i veliké
věci; pak se nám dostane vzácné milosti koneč
ného vytrvání.
3. Kristus Pán se sám osobně Šavlovi zjevil a
sám ho přímo mimořádnou a neobyčejnou milostí
povolal. A přece na otázku: »Pane, co chceš, abych
činíl?<<odkazuje jej Ježíš na své učedníky a svou
Církev. Šavel zázračným způsobem omilostněný musí
se dáti pokorně poučiti od prostého jinak v ději
nách Církve neznámého učedníka a přijmouti od
něho svátost Církve. Důvod, proč se má všecko
dítí skrze Církev jest, že Církev je pokračováním
díla Kristova, že jest tajemným tělem, jehož neví
ditelnou hlavou jest Kristus. V ní žije a působí
Kristus, jest s ní tak úzce spojen, že lze zcela
správně Církev nazývatí Kristem samým. To vy
slovuje Kristus Pán sám při obrácení Šavlově, neboť
praví k Šavlovi, který pronásledoval jeho Církev:
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»Šavle, proč m n e pronásleduješh Hlubokou a
krásnou pravdu o Církvi jako tajemném tělu Kris
tově zdůrazňoval a objaan později právě sv. Pavel
ve svých listech.
a) 1 nyní řídí Kristus Pán lidi slu-ze Církev a její
představitele. Poslušnost ke Kristu Pánu ukazuje
se nejlépe poslušnosti k Církvi. Konejme své apo
štolské dílo v poslušnosti k Církvi; raďme se
s představenými nebo duchovními vůdci i tehda,
když myslíme, že se nám dostalo přímého osvícení.
b) Jak krásná a útěchy plná je pravda o Církvi
jako tajemném těle Kristově: Kristus žije v Církvi,
sám ji neviditelně řídí, je s ní co nejúžejí spojen,
takřka ji proniká. Hleďme v tuto pravdu hodně
vniknoutí, pak si budeme Církve svaté více vážíti.
Oremus:
Deus, qui universum mundum beati Pauli Apo
stoli praedicatione docuisti: da nobis, quaesumus;
ut qui eius hodie Conversionem colimus, per eius
ad te exempla gradiamur. Per Dominum nostrum.

IX. Sv. Jan Zlatoústý, biskup cařihradský
a církevní učitel.
(27. ledna.)

Sv. Jan, pro svůj vzácný dar výmluvnosti »Zlato
ústýmc (Chrysostomus) zvaný, narodil se kolem roku
345 v Antiochii, kde jeho otec byl vrchním velitelem
císařských římských vojsk. Dostalo se mu pečlivé vý
chovy doma od zbožné matky Anthusy. Poté byl
vzdělán na školách nejenom v křesťanské íilosoíii
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a theologii, nýbrž i v řečnictví a klasické literatuře.
Něiaký čas věnoval se dráze právnické, brzy však si
vyvolil život mnišský, který za života matčina vedl
doma, po ieií smrti na poušti u Antiochie, kde žil
zcela modlitbě, mrtvení a studiu Písma svatého. Ta
ková byla ieho pověst, že iei ieště ani ne třiceti
letého chtěli zvoliti za biskupa; on se tomu vyhnul
útěkem. Stav se r. 386 knězem, působil po 12 let iako
věhlasný kazatel v Antiochii a sepsal v té době řadu
homilii i jiných děl, zeiména asketických. Roku 397
byl lstí odveden do- Cařihradu a tam proti své vůli
dosazen na patriaršský stolec.
Mravní život tohoto velkoměsta byl tehda ve znač
ném úpadku, na císařském dvoře vládly intriky a po
dlé lichocení, vladařové, holduiíci zásadě státní vše
mohoucnosti, snažili se i Církev uvésti v područí. Sv.
Jan ial se iako biskup a iako kazatel prováděti re
iormu křesťanského života. Počal se svou residenci,
kde zavedl přísný pořádek a apoštolskou chudobu.
Počinal si s neohrožeností vpravdě apoštolskou a vy
týkal i samému dvoru císařskému ieho chyby. Tím
si přivodil nenávist dvořanů a samé císařovny Eudo
xie. Z ieiího návodu shromáždili se někteří sv. Janu
nepřeiící biskupové pod vedením patriarchy alexan
driiského Teoiila na sněm, a vzavše si za záminku,
že cařihradský patriarcha poskytl z milosrdenství
útulek některým mnichům z Alexandrie pro pode
zření z bludů origenských vypuzeným, odsoudili iei
a sesadili r. 403, načež byl od císaře poslán do vy
hnanství. Poněvadž se však věřící lid počal bouřiti
a v Cařihradě nastalo zemětřesení, byl, isa ieště na
cestě, povolán zpět. Roku 404 byl znovu odsouzen,
voiáky iat a odveden, právě když se chystal na Bílou
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sobotu k posvátným obřadům, a poslán do vyhnan
ství do Kukusu v Armenii.
Jak na cestě tak na místě vyhnanství trpěl chu
ravy' a zestárlý patriarcha mnoho svízelným puto
váním, surovosti vojáků, nevlídným podnebím, vpády
divokých kmenů a nemocemi. Ale neustával apoštol
sky působiti, zejména svými dopisy; křesťané se
všech stran mu dopisovali, a ti, kteří byli blíže, jej
navštěvovali, žádaiice poučení a útěchy. Proto na
kázal císař, aby byl patriarcha odveden na pusté
misto Pityus u Černého moře. Nemoci i hořem zlo
mený stařec skonal na cestě blízko vesnice Kumanu
v kostele, kde si chtěl odpočinouti, 14. září 407 se_
slovy: »Buď sláva Bohu za všeckola Dne 27. ledna
438 bylo jeho tělo s velikou slávou přeneseno do
Cařihradu, při čemž císař Theodosius veřejně odpro
šoval zemřelého za vinu své matky. Nyní jest tělo
sv. Jana Zlatoústého v basilice svatopetrské v Římě.
Papež Pius X. jej ustanovil patronem kazatelů.

Rozjímání 9.
1. průprava: Vizme sv. Jana umírajícího a slyš
me poslední jeho slova: »Sláva Bohu za všecko!<<
2. p_růprava: Prosme, abychom každý ve svém

postavení napodobovatí mohli podle sil velikého
kazatele a obhájce práv Církve.
1. Sv. Jan Zlatoústý jest snad nejslavnější kazatel
a řečník církevní. Měl ke kazatelství už přirozené
vlohy a podmínky: pronikavý rozum, ohnivou
obrazotvornost, jemný a vroucí cit, uhlazenou řeč.
Ale vzdělával se také pilně na řečníka a používal
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všech, zejména nadpřirozených, prostředků k tomu
cíli. K těm náleží hlavně život modlitby a sebe
záporu: kazatel musí sám ve svém životě uskuteč
niti to, co jiným káže, a musí si modlitbou a mrtve
uím vyprošovati požehnání shůry. Jinou nezbytnou
podmínkou pravého kazatele Kristova jest hluboká
pokora. Má jí zapotřebí, aby nehledal sebe a obliby
posluchačů a nedal se svésti jejich chválamí. Sv.
Jan neměl pýchy a ctižádosti. Hodnosti biskupské
se vyhnul po prvé útěkem, po druhé jej jen lstí
přinutili k přijetí této důstojnosti. Veliké pokoření,
jehož se mu nespravedlivým sesazením dostalo,
snášel s největší cdevzdaností, každou pochvalu
rozhodně odmítal. Sv. Jan velmi pilně studoval;
vzdělával se důkladně v křesťanské iilosoiii a
theologii, především mnoho četl a studoval Písmo
svaté. Písmo a pravdy zjevené byly též hlavním
obsahem jeho kázání; mimo to snažil se svými pro
mluvami o povznesení a obnovu mravního, zejména
rodinného a společenského křesťanského života.
Nejvíce zdobí sv. Jana Zlatoústého jako kazatele
a biskupa jeho apoštolská neohroženost a statečná
otevřenost, která každému pravdu řekne a ani
mocných tohoto světa se neleká. Byla však spo
jena s křesťanskou opatrností: sv. Jan nikdy ne
užil nějakého nerozvážného a urážlivého slova a
nikdy se nesnažil proti dvoru využítí přízně, kterou
mu věřící lid prokazoval.
a) Život modlitby a sebezáporu je první podmin
kou úspěšného působení kázáním a v duchovní
správě vůbec. Není snad příčinou, proč mám tak
málo úspěchu to, že neukazují příkladem pravdu
5
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svých slov a že si modlitbou a mrtvením nevypro
šuji požehnání?
V b) Účelem našich kázání jest obnova mravů a
duchovní prospěch věřících. Ale naše kázání ne
smějí býti stálým napomínáním, káráním nebo pla
ným moralisováním. Musíme věřícím předkládati
a vysvětlovatí věčné pravdy. K tomu je třeba dů
kladného a stálého studia, zvláště dogmatiky a
Písma sv. Velmi by se mýlil, kdo by myslel, že po
studiích bohosloveckých není už třeba dále se
vzdělávati. Tam byl položen jenom základ, na
němž třeba dále stavěti.

c) Nehledati cti a důstojenství, ano vyhýbati se
jim, je nejlepším doporučením a největším pože
hnáním apoštolské činnosti. Nekazím si snad úspěch
a požehnání svých prací ctižádostí a ješitnosti?
d) Víme, že jednou z nejnutnějších ctností pro
duchovní správu a obcování s věřícími je pastorální
opatrnost. Ale nesmí vylučovati neohrožené ote
vřenosti. Jsem přímým a otevřeným v jednání se
spolubratřími a s věřícími? Dovedu říci i trpkou
pravdu, kde toho třeba?

2. Jaké odměny dostalo se statečnému sluhovi
Božímu od světa? Poněvadž se odvážil říci upřímně
pravdu i mocným tohoto světa, pozbyl přízně dvora,
ano byl ode dvora nenáviděn, pronásledován a
trýzněn. Co však jej bolelo ještě více, bylo, že se
v samých církevních kruzích nalezli mužové, kteří
se z podlízavé oddanosti ke dvoru postavili proti
němu. Byl násilně sesazen a vypuzen, byl poslán
do vyhnanství, musil jak na cestě tak na místě
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vyhnanství velmi mnoho trpěti. Na konec hořem
sklíčen umírá ve vyhnanství. Tak odměňuje apo
štola tento svět.
a) K úspěšnému působení apoštolskému je třeba
také spolupůsobení vlivných osob a jistého spolu
působení moci státní. Proto si Církev hledí obe
zřetným způsobem a dovolenými způsoby získati
jejich přízně. Tak může a má si ji získati i duchovní
správce. Nikdy však nesmíme se snížiti k pochle
benství, nikdy nesmíme k vůli popularitě nebo
přízni mocných zra'diti věc Kristovu. Často moc
státní a vlivné osoby tohoto světa v pyšném pře
ceňování své pravomoci chtějí zasahovatí i do věcí
Církve. Pak ovšem jest na věrném sluhovi Božím,
aby práv Církve hájil a za ně i trpěl.
b) Není výjimečným zjevem, že sluha Kristův
musí trpěti někdy i závistí nebo nepřátelstvím
vlastních spolubratří. Tato nenávist a závist mezi
sluhy Božími jest jedním z nejošklivějších zjevů.
Tím více se musíme snažiti, abychom se sami ne
proviňovati podobným způsobem. Radujme se z (1
spěchů a vyznamenání spolubratří a pomáhejme
jim podle možnosti.
c) Zde vidíme, jaký bývá často úděl těch, kteří
pro Krista apoštolují: útisky a bezpráví nepřátel,
násilí, vyhnanství a smrt ve vyhnanství. Jsem ocho
ten také něco z tohoto kříže na sebe vzíti, kdyby
toho Kristus žádal? Snáším trpělivě aspoň denní
kříže s povoláním spojené?
3. Nepřátelé pronásledovali a trýznili sv. Jana.
Ale hodní věřící ho upřímně milovali a vážili si ho.
Když byl po prvé poslán do vyhnanství, věřící lid
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naříkal a hlasitě reptal, ano bouřil se. Ve vyhnan
ství jej věřící svými listy těšili a utíkali se k němu
o radu, útěchu a pomoc. Ano sami nepřátelé musili
vzdáti čest velikému hrdinovi Kristovu. Celý dvůr
císařský doprovázel jeho ostatky, když za několik
let po jeho smrti byly s velikou slávou do hlavního
města přineseny, sám císař Theodosius veřejně od
prošoval vyznavače za vinu své matky. Velikou
odměnou sv. Jana jest též úspěch a požehnání
jeho spisů, na nichž VVI
se na tisíce kazatelů vzdělalo
a z nichž nesčetní verici čerpali útěchu.
a) Nermutme se příliš, když špatný svět proti
nám brojí, ano když se nám zdá, že nemáme zde
na zemi upřímného přítele. Buďme přesvědčeni, že
jest mnoho duší, které si nás váží, nás upřímně
milují a za nás se modlí.
h) Sám nepřátelský svět nemůže odepříti úcty
svědomitému a horlivému knězi, někdy mimoděk
musí vysloviti uznání jeho ctnosti a práci.
c) Jako spisy sv. Jana Zlatoústého teprve po
smrti ukazují celou svou sílu a účinnost, tak také
úspěch mnohých našich prací objeví se teprve
později. Často pozdější generace s vděčností vzpo
mínají na duchovního správce dávno zesnulého,
který farnost povznesl, chrám Páně vyzdobil, chari
tativní nebo jiný spolek založil a pod.

Oremus:
Ecclesiam tuam, quaesumus, Domine, gratia
coelestis amplificet: quam beati Joannis Chryso
stomi, Confessoris tui atque Pontificis, illustrare
voluisti gloriosis meritis et doctrinis. Per Dominum.

Sv. František Sal., biskup, círk. učitel.

6

X. Sv. František Saleský, biskup ženevský,
církevní uč'rtel.
(29. ledna.)

Život sv. Františka, narozeného 21. srpna 1567 na
zámku u Ánnecy v Savoisku, spadá do dob, kdy kal
vinismus byl v Savojsku a sousedním Švýcarsku na
vítězném postupu. Vynikal už iako hoch neienom ve
likým nadáním, nýbrž také ctnostmi ve věku tom
řídkými. Když pozděii iako mladý muž opouštěl ro
dinný dům, aby se věnoval službě Církve jako kněz,
pravil k němu ieho otec: »Jest to první zármutek.
který mi působíš, milý synu.<<Zvláště se chválí ieho
upřímnost a otevřenost a andělská čistota. Vypra
vuie se, že se iako hoch raději iakémukoli pokoření
podrobil a jakékoli napomenutí přiial, než aby si po
mohl i neimenší nepravdou. Andělské čistoty nedo
sáhl ovšem bez obětí. Když byl v patnáctém roce,
byl trápen vnitřními úzkostmi, že snad ie na věky
zavržen; zaslíbil se Bohu ustavičným panictvím
a úzkosti zmizely. V Padově, kam se po skončených
v Paříži studiích u iesuitů odebral na universitu, po
slali mu zkaženi spolužáci do bytu nestoudnou žen
štinu, aby iei svedla; František zahnal ii hořícím
oharkem. Nikdy nepronesl neimenšího slova, které
by mohlo vrhnouti něiaký stín na ctnost dokonalé
čistoty. Vykonav s výborným prospěchem právnická
studia, měl před sebou otevřený svět; otec ieho si
přál, aby se dal na světskou dráhu a dosáhl slávy.
František zvolil službu Církve a stal se r. 1593 kně
zem. Byv poslán od biskupa, aby misionářoval u oby
vatel krajiny Chablaisské jižně od iezera ženevského,
ke kalvinismu odpadlým, pracoval tam za nesmírných
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obtíží a protivenství s takovou horlivostí, že obrátil
za krátko na 70.000 iinověrců a že tam po jeho od
chodu zůstalo ienom asi 100 kalvínců, kdežto při
příchodu bylo sotva 100 katolíků.
Vykonav cestu do Říma, kde budil podiv svou
učeností, byl povýšen na biskupa (1602) a ustanoven
neiprve koadiutorem, pak nástupcem ženevského bis
kupa Graníera. Působil neobyčeině úspěšně ve své
diecesi i daleko za ieii hranice. Obnovil řád církevní,
staral se o dokonalou výchovu kléru, obrátil velmi
mnoho duší na pravou víru, byl otcem chudých, ne
únavně kázal, učil katechismu, vísítoval a mísionářo
val. Společně se svatou Františkou Chantalskou za
ložil (1618)nový řád Navštívení P. Marie. Sám k sobě
byl přísný, ieho světnička byla neichuděii zařízena
: celé biskupské residence, k druhým byl laskavost
sama. Právě tato laskavost, mírnost a tichost a pak
ieho neobyčeiná moudrost isou význačnými ieho
známkami. Na ieho obličeií nebylo nikdy pozorovati
ani nejmenšího mráčku nevole nebo iiného nezříze
ného hnutí. Tím méně ovšem vyšlo z ieho úst něiaké
rozčilené slovo. Svému úhlavnímu nepříteli podává
při potkání ruku, pravě s úsměvem: »Vím, že iste
mým protivníkem, ale iá neisem protivníkem vaším.<<
Tato ieho mírnost se nám ieví tím podivuhodněiší,
uvážíme-li, jak proti němu ieho nepřátelé broiili
a všemožně iei pronásledovali pomluvami, padělaný
mi listy, útočením na ieho dům, přímými úklady o ži
vot, a že světec byl svou přirozeností prchlý a náhlý.
Svou učenost a moudrost ukázal sv. František
v Římě disputací před církevními hodnostáři, obe
zřetným řízením díecese a vedením četných duší
k dokonalosti. zeiména pak nými spisy. .: niChž nei
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známější jsou »Timotheus neboli Kniha o lásce Boží<<
a »Filothea neboli Návod k zbožnému životu<<.Smrt

zastihla ho v plné činnosti na apoštolské cestě v Ly
oně 28. prosince 1622. Tělo jeho odpočívá v Annecy.
Roku 1665 byl svatořečen, roku 1877 prohlášen za
církevního učitele.

Rozjímání 10.
I. průprava: Vizme sv. Františka podávaiiciho
s úsměvem ruku svému úhlavnímu nepříteli.
2. průprava: Vyprosme si něco z jeho heroické
mírnosti a tichosti.
1. František položil první základ k ctnostnému
životu už za chlapeckých let. Měl síce jako hoch
některé chyby. Tak na př. byl vznětlivý a také po
někud ješitný. Stálo jej to přemáhání a bylo to proč
obětí, když si měl v dvanáctém roce dáti ostříhati
krásné kadeře. Ale projevil už v chlapeckém věku
nemalé ctnosti, takže otec mohl dosvědčiti, že mu
nikdy nezpůsobil zármutku. Podivuhodná byla jeho
upřímnost a otevřenost, takže raději všecko strpěl,
než aby si nejmenší nepravdou z nesnází pomohl.
V patnáctém roku složil slib ustavičného panictví
a od té doby zachovával čistotu až do smrti co nej
dokonaleji, ačkoli jsa neobyčejné sličnosti a muse
mnoho obcovati se světem, byl vystaven četným
nebezpečím. Pokušení odmítal s největší rozhod
ností. Z jeho úst nevyšlo nijaké i jenom méně ne
slušné slovo.
a) Nikdo z nás nemůže asi po pravdě říci, že
jsme svému otci a své matce pouze jediný zármu
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tek v životě způsobili a ten ieště nezaviněné. Snaž
me se nyní napraviti chyby svého mládí, aby po
naší smrti druhá matka naše, svatá Církev, mohla
vyznati, že jsme ji nikdy nezpůsobili zármutku.
b) I děti iinak hodné, dopouštívaií se někdy malé
lži, aby se omluva nebo trestu vyhnuly. Podobně
stává se někdy i u těch, kteří vedou duchovní život,
že iim v rozpacích nebo při vypravování vyklouzne
z úst nepravda, třebas obyčejně ne zcela rozvážená
a dobrovolná. Není to sice taková chyba, íako když
někdo lže s chladnou rozvahou, ale duchovnímu ži
votu to přece škodí. Pozoruime se poněkud a na
lézáme-li podobnou chybu i u sebe, hled'me ii mo
dlitbou a zvláštním zpytováním svědomí vykořeniti.
c) Kéž nás příklad čistého a nevinného chlapce
a iinocha Františka povzbudí a ieho přímluvou nám
pomáhá, abychom co neidokonaleii dbali svaté čisto
ty, k ieiímuž zachovávání máme více pohnutek
a prostředků než měl on tehda. Varuime se přísně
každého vypravování, ba i každé poznámky, která
by i z daleka citu pro tuto ctnost odporovala. Dá
veime bedlivý pozor na své smysly, zvláště oči. Ni
.kdy se neoddáveime nečinnosti, netěkeime bezúčel
ně myšlenkami a obrazotvornosti.
2. Ze všech ctností svatého Františka zeiména
iako kněze a biskupa iest jistě neipodivuhodněiší
ieho neobyčeiná laskavost, mírnost a tichost. Nic
nemohlo zkaliti klid ieho duše a ias íeho tváře. Nad
chybami druhých se nepohoršuie, nýbrž má s nimi
soustrast a snáší ie s neivětší trpělivostí. Nepřátelé
ho z té duše nenáviděli a činili mu všemožné úkla
dy, takže musil na př. jednou v tubě zimě přenoco
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vatí na stromě v lese a často byl v přímém nebez
pečí života. František odpovídá na vše láskou. Jed
nomu ze svých úhlavních nepřátel podává s úsmě
vem ruku, jinému praví: »Vypíchnete-li mi jedno
oko, budu se na vás druhým s láskou dívati.<<Jeho
laskavost a trpělivost zdála se mnohým upřílišněná,
jako když na př. opilého služebníka sám do postele
uložil a pak jej jenom lehkým napomenutím potre
stal, nebo když byl pozván ke komusi na oběd a
bez nejmenšího znamení odporu požil zkažená vej
ce, jenom aby hostitele nepřivedl do rozpaků.
Ovšem že světec, přirozeností prchlý, nedosáhl ta
kového stupně mírnosti bez úsilí a rozhodného boje.
Sám to naznačil, když komusi, divícímu se, že při
jistě velmi nepříjemné věci zůstal zcela klidným,
odvětil: »Měl bych v okamžiku rozlití to, co jsem za
20 let načerpal?<<Základy jeho mírnosti a laskavostí
byly: mocná láska k Bohu, pak to, že ve všem Boha
viděl a ve všech lidech odlesk božské dobroty,
a konečně jeho hluboká pokora.
a) Jaká je moje trpělivost, mírnost a laskavost?
Je výraz obličeje znamením vnitřního klidu? Jsou
slova moje rozvážná, anebo se dávám strhnouti
k slovům hněvivým a nelaskavým, ano snad i k hru
bým výtkám a spílání? Nejsem zvláště nemírně roz
čilen, když se mi stane nějaké bezpráví? Ano, snad
nedovedu trpělivě snéstí ani oprávněnou výtku
nebo napomenutí. Nechybuji-li, tim, že v pastoraci
spíše chci vše jakýmsi násilím provésti než mírno
sti? Všecko toto musím po příkladě sv. Františka
ponenáhlu napraviti. Nesmím se vymlouvati na svou
povahu, když světec s milostí Boží povahu tak prud
kou. dovedl. přemoci;

')
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b) Nejprve musíme položiti pevné základy k této
mírnosti: stále více se zdokonalovati v lásce Boží,
ve všem viděti Boha a odlesk jeho dobroty, zejména
pak častým uvažováním o vlastní nicotě a hříšnosti,
modlitbou, rozjímáním života Krista Pána, přijímá
ním pokoření utvrditi se v hluboké pokoře. Neboť
proto jsme netrpělivi, poněvadž se máme za více
než jsme, a každé pokoření, ba každou nepříjem
nost pokládáme za jakési bezpráví.
c) Hleďme nejprve soustavným zpytováním a pře
máháním odstraniti aspoň netrpělivost zevnější,
ve slovech a skutcích. Pomodleme se v rozčilení
»Zdrávas Maxim, prve nežli jednáme nebo promlu
víme, uložme si sami nějaké pokání za každý projev
netrpělivosti.
d) Přemáhejme potom i vnitřní netrpělivost. Vzpo
mínka na umučení Páně, pohled na tiché a laskavé
Srdce Páně, vědomí tolika spáchaných hříchů, jsou
k tomu účinnými prostředky.
3. Sv. František vynikal velikou moudrosti a obe
zřetností. Ve svých spisech je jasný a volí všude
zlatou střední cestu. Tuto moudrost ukazoval ne
jenom v řízení diecese a ve vedení duší, nýbrž
v celém svém jednání a v každém slově. Nikdy ne
pronesl slova lehkomyslného, zbytečného, méně
obezřetnébo. Dovedl jednati se všemi vrstvami lidu
přiměřeně a s jemným taktem. Prostí lidé a děti ne
cítili v jeho přítomnosti nic cizího a chladně blaho
sklonného; ve vznešených kruzích pohyboval se
světec s nenucenou srdečností a společenskými způ
soby. Uměl obyčejných hovorů dovedně použiti, aby
duše povznesl k Bohu,

?
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a) Jak snadno vyjde snad z mých úst při rozmlu
vě, návštěvě, úředním iednání nějaké nerozvážně
slovo. A přece vim ze zkušenosti, jak mnoho škody
a mrz—utostimnohdy může způsobiti jediné slovo!

b) Knězi třeba iednatí s různými stavy a třídami
lidí. Není snadné, nalézti vždy pravý způsob a pra
vou míru. Vzhledem k výše postaveným možno chy
bovati bud' ostýchavostí a nešikovnosti, nebo licho
cením. Vzhledem k podřízeným se snad ieví iakási
pánovitost a povýšenost, nebo laskavost přechází
v přílišnou důvěrnost. Učme se tedy z příkladu sv.
Františka i této životní moudrosti a vyprosme si od
něho také dar, přecházeti snadno z rozmluvy o vě
cech světských na věci nebeské.

Oremus:
Deus, qui ad animarum salutem beatum Fran
ciscum, Confessorem tuum atque Pontificem,
omnibus omnia factum esse voluisti: concede
propitius; ut caritatis tuae dulcedine perfusi, eius
dirigentibus monitis, ac suffragantibus meritis,
aeterna gaudia consequamur. Per Dominum.

XI. Sv. Ignác, biskup a mučedník antiošský.
(1. února.)

Sv. Ignác ie třetí biskup (po sv. Petrovi a Evodi
ovi) syrské Antiochie, druhého tehdáž města říše
římské po Římě, »královny východua, kde následov
níci učení Kristova poprvé byli zváni křesťany. Zbož
ná legenda vypravuie, že on to byl, iehož Kristus
Pán ,ng

malého

hošíka

vzal! do náručí. (Mk—v9: 3-59!
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aby na něm učil apoštoly pokoře. Jisto iest, že byl
učedníkem sv. Jana apoštola a že srdce ieho plálo
němž stále mluvil. Nazývali iei proto a nazýval se
i on sám také >>Theoioros<<(Bohonosec). Církev anti

ošskou řídil po 40 let. Tklívá ie ieho starostlivost
o svěřené stádce a ieho láska k němu, kterou zvlá
ště ukazoval za nebezpečného pronásledování císaře
Domiciána (81—96), Velmi se radoval, že nikdo z ieho
věřících v nebezpečné této době neodpadl, ale zá
roveň truchlíl, že mu nebylo dáno oslaviti Krista
Pána mučednictvím. Než brzy měla se ieho vroucí
touha splniti. Po krátké době klidu počal císař Tra
ian (98—117), spit svými vítězstvími, nové pronásle
dování křesťanů a vydal proti nim přísné rozkazy.
Ignác byl obžalován, že rozkazy tyto přestoupil. Po
dle podání soudil iei císař osobně na svém pochodu
proti Partům. Byl odsouzen, aby byl roztrhán divo
kými šelmamí v římském amfiteátru. Proto byl odve
zen do Říma.
Cesta byla pro starce plná utrpení, ale zároveň
také pravým triumfem pro úctu a lásku, kterou mu
všude věřící prokazovali. Napsal na této cestě sedm
svých proslulých listů na věřící různých církví. Tyto
listy patří k neiskvěleiším památkám církevního po
dání. Učí v nich výslovně hierarchickému a monar
chickému zřízení Církve a velmi často mluví o bisku
pu, kněžích a iáhnech. Především vybízí k iednotě
a prostředek k ní vidí v poslušnosti Bohem ustano
vené hierarchie a ve společenství sv. svátostí, zvláště
Eucharistie. Neivýznamněiší ze všech iest list k Říma
nům. Sv. Ignác naznačuie v něm, že sv. Petr byl
v _Římě, a vyznává římský primát, nazývaie římskou
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církev »předsedkyní spolku lásky<< (t. i. všeobecné
Církve). Prosí úpěnlivě římské věřící, aby se za něho
nepřímlouvali, aby byl smrti ušetřen. »Boiím se lásky

vaší, aby mně nebyla ke škodě... Nic z toho, co
jest zde na zemi, není krásné . . . Rád umru pro Boha,
jestliže mně to nepřekazíte. Necheite mě tedy býti
pokrmem šelem, iímíž dáno mně bude k Bohu se
dostati. Jsem žito Boží a musím býtí rozemlet zuby
dravých zvířat, abych byl shledán čistým chlebem
Kristovým... Tenkráte budu icho pravým učední
kem, když svět ani mého těla nespatří . . . Svět a ieho
říše nejsou mi ničím. Pro Krista zemříti iest lepší než
vládnouti. .. Necheite mě, abych požíval čistého svě
tla, pak teprve budu v pravdě člověkem. . . Nebraňte
mi, abych byl napodobitelem utrpení mého Boha.<<
Vroucí touha Ignácova se brzy vyplnila. Nedlouho
po svém příchodu do Říma byl v Kolosseu při hrách
předhozen dravé zvěři. Bylo to 20. prosince, asi
r. 107, kterého Traian na oslavu svého vítězství nad
Dacii uspořádal lidu 125 dní trvaiící hry, při nichž
prý padlo v oběť na 10 tisíc gladiátorů a 11 tisic še
lem. Zbytky ieho kostí křesťané uctivě sebrali a když
byli před nimi noc v modlitbách prodleli (vigilie),
zbožně ie pohřbili. Nyní odpočívaií v římské basilíce
sv. Klimenta, poblíž těla velikého apOštola Slovanů
sv. Cyrila.

Rozjímání II.
1. průprava: Viz svatého Ignáce v zaníceni píší
cího: »Svět a jeho říše nejsou mi ničím. Pro
Krista zemříti jest lepší než vládnouti.<<

2. průprava: Pros za podobnou lásku k Pánu
Ježíši.
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1. Sv. Ignác proslavil se v Církvi Kristově iako
starostlivý a mtluiící pastýř svého stáda., zejména však
iako neohrožený mučedník Kristův. Základem této
ieho svatosti bylo, že byl »Theoiorosa, Bohonosec,
že mocně a zároveň něžně miloval Krista Pána.
Nosil Boha ve svém srdci, ve všem směřoval ke cti
a slávě Boží, na Boha stále myslel, pro něho všecko
konal. LáSka ieho k Ježíši byla taková, že téměř
o ničem jiném nemluví než o svém božském Mistru.
Není divu, že takovou ohnivou láskou plálo srdce
toho, který byl vychován od miláčka Páně, od apo
štola lásky, a kterého podle legendy kdysi iako ma
lého chlapce Kristus Pán vzal do náručí.
a) >>Theoforos<<,
Bohonosec ie vlastně každý kněz.

Vždyť má lidi s Bohem sbližovati, má jim pravdu
Boží a ieho svatou vůli hlásati, milost Boží iim pro
středkovati. K tomu ie ovšem třeba, aby sám Boha
za svého neomezeného Pána uznával a touto důle
žitou pravdou zcela byl proniknut, milost Boží
v srdci habitualně si zachovával a často na přítom
nost Boží myslel.
b) Také ieho srdce má pláti silnou a něžnou lá
skou ke Kristu Pánu. O jeho životě má často roz
iímati, rád iei v neisvětěiší Svátosti navštěvovati,
s velikou zbožnosti iei do srdce přijímati. Kristus,
jeho říše a jeho záimy mají býti neimileiším před
mětem ieho rozhovorů.
c) Jaké vzácné milosti dostalo se sv. Ignáci podle
zbožného podání: Kristus Pán vzal ho do svého sva
tého náruči.Neuděluie-li Pán Ježíš i mně podobné
milosti? Denně iei smím bráti do rukou, denně se
s ním ve svatém přijímání spoiovati tak úzce, že si
užšího spojení nelze ani mysliti. Je mi tato myšlenka
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útěchou a silou, jako byla útěchou a silou svatému
biskupovi po celý život?

2. Krásný a dojemný jest vzájemný poměr svaté
ho biskupa Ignáce a jeho stádce. Věřící a klérus.
jsou mu v synovské lásce zcela oddáni, utíkají se
k němu s důvěrou, vysílají k němu své zástupce,
modlí se za něho. Svatý biskup miluje je láskou
v pravdě otcovskou a pečuje o ně. Chrání a napo
míná je zvláště v době nebezpečí a pronásledování.
Překrásným svědectvím jeho starostlivě lásky jsou
zejména jeho listy. Především vybízí věřící k svor
nosti a jednotě. Prostředkem a zárukou jednoty jest
mu naprostá oddanost a poslušnost k hierarchii,
Kristem ustanovené. Jeho listy jsou vzácným svě
dectvím tradice, že Církev hned od počátku a z vů
le samého Krista měla zřízení hierarchické. V čele
diecese stojí biskup jako strážce a sloup jednoty
a všecky diecese jsou spojeny v jeden celek, ve
»spolek lásky<<,jemuž předsedá Církev římská, to
jest její biskup. Jiné znamení a jiný prostředek jed
noty vidí sv. Ignác v Eucharistii. Všichni věřící při
jímajice téhož eucharistického Krista, vyznávají tu
též víru a přiznávají se k témuž církevnímu spole
čenství. »Jedna víra, jeden oltář, jeden biskupa, je
heslem Ignácovým a heslem svaté katolické Církve.

a) Kéž je náš poměr k duším nám svěřeným ta
kový, jaký byl poměr sv. Ignáce k svěřenému stád
ci. K tomu jest ovšem s naší strany třeba, abychom
k lidu měli také takovou otcovskou, pevnou, ale
přece něžnou lásku. Pohlížejme proto na osadníky
ve světle nadpřirozeném, vizme v nich dítky Boží
a údy těla Kristova, nedejme se másti jejich lidský
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mi slabostmi, nýbrž snášejme je trpělivě podle rady
sv. Pavla: »Alter alterius onera portate<< (Gal. 6, 2).
b) Hlavní věc jest, aby všude v Církvi vládla
jednota & svornost. Základem a nejúčinnějším pro
středkem této jednoty jest neochvějná oddanost
a opravdová poslušnost Kristem ustanovené hierar
chii. »Triplex vinculum non rumpitur.<<Bude-lí vě
řící lid věrně státi k svým kněžím, klerus k svému
biskupu a všichni k viditelné nejvyšší hlavě celé
Církve, žádný nepřítel nám neuškodí.
c) Radujme se z celého srdce a děkujme vroucně
Pánu Bohu, že máme v listech svatého mučedníka
Ignáce tak staré, vzácné a spolehlivé svědectví o
božském původu hierarchického zřízení Církve, ba
i samého primátu římského. Co jsou proti tomuto
svědectví svatého starce, krví mučednickou po
tvrzenému, všecky moderní den ze dne se měnící
theorie racionalistů?

d) Jiným znamením a prostředkem jednoty jest
Eucharistie. Pozorujeme snad s lítostí, jak duch ne
svornosti kazí naše dílo v rodinách i obcích; nebo
snad sami nežijeme v míru s vlastními spolubratry?
Přijímejme co nejzbožněji tělo a krev Páně, zavá
dějme časté sv. přijímání u věřících, a láska božské
ho Mistra rozleje se v srdcích všech a přinese pravý
pokoj a jednotu.
3. Nejkrásnějším rysem v životě sv. Ignáce jest
jeho vřelá touha po mučednictví za Krista. Rmoutí
se, když se mu nedostává za pronásledování Domi
ciánova milosti trpět a umřít za Krista, raduje se ze
svého odsouzení a ze svých okovů, s největší trpě
livostí snáší svízele obtížné a daleké cesty, s ode
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vzdanou, ano s radostnou mys-lí hledí kruté smrti
vstříc, zapřisahá římské křesťany, aby se zaň ne
přimlouvali, a statečným krokem, s veselou tváří
předstupuje v Kolosseu před divoké šelmy. A kře
sťané přes všecku svou lásku a soustrast k stařičké
mu pastýři neodvažují se zbavítí jej svou přímluvou
této milosti, radují se z jeho vítězné smrti a děkuji
za ni Bohu.

a) Jaký rozdíl mezi surovými pohanskými diváky
amíiteatru, kteří s rozkoší hledí, jak divoká zvířata
se sápají a trhají tělo vetchého starce, a mezi touto
trpící a modlící se obcí křesťanskou s jejím svatým
biskupem! Tak dovede změniti srdce lidské nauka
Kristova. Tuto sílu má křesťanství i nyní. Že ji všu
de nejeví, je zaviněno mnohdy tím, že není dosti
horlivě a opravdově hlásáno.
b) Prosme za podobnou touhu, pro Krista něco
trpět, jaká plála v srdci Ignácově. Vždyť i nám kříž
a utrpení přináší tytéž milosti, které vypočítává sv.
Ignác v listu k Římanům. Utrpení nás činí podob
nými Kristu, přibližuje k Bohu, činí »chlebem či
stým<<,očist'uje a povznáší nás, je drahocennější než
říše a bohatství tohoto světa, utrpením stáváme se
teprve v pravdě lidmi a vládneme světem.

Oremus:

Infirmitatem nostram respice, omnipotens Deus:
et quia pondus propriae actionis gravat, beati
lgnatii, Martyris tui atque Pontificís, intercessio
gloriosa nos protegat. Per Dominum.

82

Ze života přátelKrista

Pána.

xu. Sv. Matěj, apoštol.
(24. nebo 25. února.)

Jeden z dvanácti apoštolů, Jidáš Iškaríotský, stal
se Kristu nevěrným, zradil svého Mistra a pak se ze
zoufalství oběsil. Na ieho místo měl býti po vůli Kri
sta Pána zvolen iiný na doplnění počtu dvanácti.
Proto brzy po nanebevstoupení Páně shromáždil sv.
Petr apoštoly, učedníky a některé věřící, počtem
stodvacet, a vyzval ie, aby zvolili na místo Jidáše
iiného apoštola, »z těch mužů<<,kteří byli s námi po

všechen čas, v kterém Pán Ježíš obcoval s námi, po
čav od křtu Janova až do dne, v kterém byl vzat od
nás; ieden z těch musí býti s námi svědkem vzkří
šení ieho<<(Skut. ap. l, 21, 22). Vybrali tedy dva,

iako neihodněiší tohoto úřadu: Josefa Barsabáše,
příimím Spravedlivého, a Matěje (: dar Boží). Po té
se modlili: »Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž,
kterého z těch dvou isi vyvolila (Skut. ap. l, 24). Po
modlivše se, metali los a ten padl na Matěie.
O dalších osudech sv. Matěie ie známo málo. Po
dle podání kázal evangelium neiprve v Judsku, pak
v Nubii a Habeši. Praví se, že neivíce kladl poslu
chačům na srdce, aby bojovali proti tělu a ieho ne
zřízeným rozkoším. Zemřel mučednickou smrtí, podle
podání některých v Ethiopii, podle iiných vrátil se
do Palestiny, byl tam r. 61 od židů kamenován a pak
sekerou sťat. Jeho tělesné ostatky jsou dílem v Římě
v basilice Panny Marie Větší, dílem v Trevíru.

Rozjímání 12.
1. průprava: Vizme sv. Matěje, jak přijímá po
korně a poslušně úřad apoštolský.
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2. průprava: Prosme, abychom si stále více vá
žili milosti povolání.

l. Jidáš, kterému se dostalo vzácně milosti povo
lání apoštolského, který po dlouhou dobu byl tak
blízko Krista Pána, tolika mílostmi obdařen, k ve
liké slávě určen, nejenom pozbyl svých výsad
a svého omilostnění, nýbrž bídně zahynul. Nikdo
však není nenahraditelný. A tak Bůh na místo Ji:
dáše povolává jiného apoštola, který by si lépe vá
žil a lépe využitkoval veliké milosti. Nevolá jej
přímo zjevením a osvícením jako sv. Pavla, ale
chce, aby též lidé, mladá jeho Církev, pracovali při
jeho volbě.
a) Budiž nám osud Jidášův důrazným napomenu
tím, abychom se ani na své povolání ku kněžství,
ani na dlouhá léta v službě Boží ztrávená a na své
zásluhy, ani na to, že smíme býti tak blízko Ježí
šovi, nespoléhali. Nikdo z nás neví s plnou určitostí,
vytrvá-lí v dobrém do konce. Modleme se proto
stále za dar vytrvalosti a užívejme svědomitě pro
středků k ní. Nejvhodnější dobou k modlitbě za vy
trvání jest díkůčinění po sv. přijímání. Hlavními
prostředky jsou: rozhodný boj proti hlavní chybě
povahové, věrnost a svědomitost v plnění kněž
ských povinností.
b) Zastáváme-li své místo po nějaký čas dobře
k spokojenosti představených, spolubratří a věří
cích, namlouváme si snadno, že jsme nenahraditelní.
Svěří-li se pak úřad nebo práce jinému, pokládáme
to snad za nespravedlivé ponížení, pohlížíme na
svého nástupce se závistí a křivě posuzujeme jeho
jednání. Hleďme si tedy hodně vštípití zásadu, že
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nikdo na světě není nenahraditelný, že jiní zase
mají jiné schopnosti a dobré vlastnosti, které nám
chybějí, a podle toho si pak počínejme.
c) Bůh sám řídí svou prozřetelností naše osudy.
Proto musíme míti neomezenou důvěru v Boží pro
zřetelnost a především v každé věci na pomoc Boží
spoléhati; při tom však učiniti vždy se své strany
vše, čeho jest třeba podle zlaté zásady sv. Ignáce
z Loyoly: »Spoléhej na Boha tak, jakoby všecko
jenom on sám působil, ale při tom pracuj sám tak,
jakoby dilo pouze na tvé námaze záleželo.“
2. Na povel a pod vedením sv. Petra se mladá
Církev Kristova radí a pak z počtu učedníků vybírá
dva jako nejhodnější pro úřad apoštolský. Ale ne
odvažuji se věc tak důležitou samí rozhodnouti.
Proto se vroucně modlí, aby Bůh sám oznámil svou
svatou vůli. Bůh v nevyzpytatelné moudrosti si volí
sv. Matěje, ačkoli Josef Barsabáš byl známější a už
více s apoštoly pracoval. Tak lze aspoň souditi
z toho, že se o něm často činí zmínka v Skutcích
apoštolských, a z jeho příjmí »Spravedlivéhw. S
pokorou a poslušnosti příjímá sv. Matěj volbu. Po
kornou odevzdanost ukazuje i Josef a upřímně se
raduje z vyznamenání svého druha.
a) Předesílejme vroucí modlitbu vždy, kdykoli
jest nám konati nějakou volbu, kdykoli nějaké nové
dílo počínáme, něco nařizujeme nebo představené
za něco žádáme. Počínejme po způsobu zbožných
křesťanů vůbec každou práci modlitbou.
b) Ze dvou učedníků, Joseía a Matěje, zdál by
se snad Josei pro svou příslovečnou spravedlivost
a pro známé spolupůsobení s apoštoly, spíše za
sluhovati, aby byl vpočten mezi apotšoly. Bůh podle
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svých věčných úradků vyvoluje si sv. Matěje, asi
právě proto, aby ukázal nezaslouženost milosti po
volání. Takovou nezaslouženou milostí jest každé
povolání. Ze statisíců dětí, které se s námi téhož
dne narodily, vyvolí—lnás Pán Bůh k pravé víře,
a ze statisíců, z nichž mnozí byli nadanější a bod
nějši než my, vybral si nás pro svaté kněžství. Ne
zapomínejme nikdy, že jsme jako sv. Matěj velikým
»darem Pána Boha“ a děkujme často, zvláště při
dikůčinění po mši svaté, za milost povolání.
c) Dostane-li se jinému spolubratru místa a úřadu,
na který jsme si činili naděje anebo měli snad i jisté
nároky, daří-li se mu lépe v duchovní správě, je-li
více oblíben u lidu, vzniká snadno závist. Varujme
se smýšlení tak nízkého a nešlechetného. Napodo
bujme pokornou odevzdanost Josefa Barsabáše
a jeho upřímnou radost z vyvolení sv. Matěje a ra
dujme se také upřímně z přednosti, úspěchů a vy
znamenání spolubratří.
3. První úlohou sv. Matěje mělo podle slov sv.
Petra býti, aby byl »svědkem vzkříšení Pána Ježí
še<<. Měl svědčiti o zmrtvýchvstání Páně hlavně
hlásáním jeho evangelia, měl duše ze hříchu vy
proštovati a k pravdě & lásce Kristově vésti. Vy
práví se, že ve svých kázáních kladl posluchačům
především na srdce, aby bojovali proti tělu a jeho
nezřízeným rozkoším. Na konec měl své svědectví
a své kázání potvrditi mučednickou smrtí. Ve všem
tom může sloužiti za příklad těm, kdož ve jménu
Krista a pro Krista apoštolují.
a) Mají vydávati svědectví pro Krista a jeho Cír
kev. Celý jejich život, ano už celý zevnější zjev má
býti výmluvným svědectvím a důkazem, že víra,

86

Ze života přátelKrista

Pána.

iiž vyznávaií a káží, Církev, iíž slouží, isou pravě.
Přitahuie skutečně můi život a můj kněžský ziev
duše blíže ke Kristu a Církvi?
b) 1 v naší době jedním z hlavních předmětů ká
zání a napomínání iest nutnost boie proti nízkým
tělesným vášním. Už celý náš ziev a celé naše po
čínání by mělo býti němým, ale přece výmluvným
kázáním proti nedovoleným rozkoším tohoto světa,
zvláště tělesným. K tomu iest ovšem třeba, aby
chom sami tělesné vášně ovládali, a zeiména bedlivě
ostříhali smysly.
c) Korunou apoštolátu, ieho pečetí a neilepším
důkazem pravdy ieho kázání, iest mučednictví. Je
nom tehdy ziednáme svým slovům plný souhlas
a plnou váhu, dovedeme-li ie potvrditi mučedni
ctvím aspoň nekrvavým: stálým sebezáporem, do
konalou poslušnosti, radostným přijímáním po
koření.

Oremus:
Deus, qui beatum Mathiam Apostolorum tuo
rum collegio sociasti: tribue quaesumus; ut eius
interventione tuae circa nos pietatis semper vis
cera sentiamus. Per Dominum.

XIII. Sv. Tomáš Akvinský, kněz řádu domini
kánského, církevní učitel.
(7. března.)

Tomáš, syn hraběte Landulla z Akvinu, narodil se
na 'zámku Roccasecca u městečka Akvínu nedaleko
slavného benediktinského kláštera Monte Cassino,
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kam byl už v pěti letech poslán na vychováni. Už
tehda se ievil ieho hloubavý duch: doléhal na své
vychovatele stále otázkou, aby mu řekli, co iest
vlastně Bůh. O neobyčejném ieho nadání svědčí, že
už v iedenáctém roce ukončil přípravná studia a mohl
býti poslán na universitu do Neapole. Po sedmnáctém
roce se rozhodl vstoupiti do řádu dominikánského.
Matka, sestry a bratři velmi se tomu protivili. Bratří
ho dokonce na cestě do Paříže zaiali, zbili, roztrhali
mu řeholní roucho a uvěznili iei. Ba nestyděli se ani
poslat mu do vězení špatnou ženštinu, aby iei svedla.
Tomáš odehnal ii rozhořčeně hořícím polenem. Zbož
ná legenda vypravuie, že v noci potom se mu zievil
anděl a opásal bedra ieho bílým cingulem; od té doby
necítil Tomáš zlé tělesné žádostivostí.
R. 1245 podařilo se mu utéci z vězení. Byl poslán
na studia iilosoiie a theologie do Kolína a Paříže;
učitelem ieho byl věhlasný sv. Albert Veliký. Byl
povahou tichý a neblýskal se svým nadáním; proto
iei spolužáci ve studiích nazývali »němým volemoc.
Ale učitelé a představení záhy poznali ieho mimo
řádné nadání a vědění, a tak byl mladý řeholník už
v 25 letech ustanoven proiesorem na vysokých ško
lách. Učil v Kolíně, Paříži, Římě a Neapoli. Za krát
kou dobu svého života napsal velikou řadu důklad
ných spisů trvalé ceny. Vědění ieho bylo všestranné,
obsáhl svým duchem téměř všecko vědění své doby.
Hlavně však vyniká důkladností, hlubokostí, iasnosti,
přesnosti, uceleností a iistotou ve svých tvrzeních,
výkladech a důkazích. Tomáš byl duch tvořivý,
v mnohých otázkách označil nové cesty a byl prů
kopníkem nových směrů; ale varoval se ukvape'ného
novotařeuí, navazoval na výsledky iiuými získané
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a především stál neochvěině na půdě zievení a tra
dice. Neobyčeiných úspěchů ve škole a spisovatelství
ovšem nemohl dosáhnouti bez veliké píle a stálého
hloubání. Byl téměř ustavičně pohřížen ve íilosoíické
a theologické problémy, jak o tom svědčí tato episoda
z ieho života. Byv pozván ke stolu Ludvíka svatého,
krále írancouzského, seděl zamyšlen a z nenadání
zvolal hlasitě k velkému podivení spolustoluiících:
»Tak, nyní to mám! Nezvratný důkaz proti mani
cheismul<< Více však než píli a nadání děkoval za
své vědění a své úspěchy modlitbě a milosti Boží.
Kdykoli mu bylo řešiti těžší otázku, vroucně se mo
dlil a postil, a vyznal, že se naučil více pod kruci
íixem než z knih. Zvláště hluboká a něžná byla ieho
nost svého učení, iakož i pro své ustavičně a doko
nalé "panictví nazývá se »učitelem andělským<<. Do
stalo se mu mnohdy nadpřirozených zievení. Když se
ho iednou (v Neapoli 1273) Pán Ježíš sám tázal, ia
kou odměnu si přeie za svou práci, odpověděl Tomáš:
»Žádnou iinou než Tebe, ó Panel“

Sv. Tomáš byl neobyčeině bystrého a iasného ro
zumu a rozumově založený, ale při tom měl i iemný
a něžný cit a smysl pro umění a poesii, iak o tom
na př. svědčí ieho roztomilá kázání a církevní ho
dinky na slavnost Božího Těla od něho složené. Při
velikém svém vědění a neobyčeiných úspěších zů
stal Tomáš vždy pokorným a poslušným řeholníkem.
Doznal sám, že iei chvály lidské nikdy nepokoušely
k iešitnosti, nedlouho před smrtí se vyslovil, že se
mu zdá býti plevou všecko, co napsal, důstoinosti
mu nabízené rozhodně odmítal. Jednou předčítal u
stolu & převor opravil mu jedno slovo, ačkoli Tomáš
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ie vyslovil správně. Ihned uposlechl. Když se ho po
obědě ptali, proč se opravil, když po prvé četl správ
ně, odpověděl: »Nezáleží na tom, iak některá slabika
se vysloví, ale na tom záleží, aby řeholník byl po
slušen.<< Lze říci, že i smrt jeho byla obětí posluš

nosti. Ačkoli byl vážně nemocen, poslechl papeže
Řehoře X., volaiicího iei na všeobecný sněm lyon
ský, ale na cestě skonal v cisterciáckém klášteře
Fossanuova u Terraciny dne 7. března 1274. Před
smrtí vyznal s pohnutlívou pokorou víru v přítomnost
Pána Ježíše v neisv. Svátosti a prohlásil, že odvolává
ve svých spisech všecko, co by nesouhlasilo s uče
ním církevním. Jan XXII. iei 1323 prohlásil za sva
tého, Pius V. (1567) za učitele církevního. Lev XIII.
ustanovil ieí (1879) patronem vyšších studií a všech
katolických škol. Tělo ieho odpočívá v Toulousu.

Rozíima'ni13.
1. průprava: Pohledme na sv. Tomáše, modli
ciho se před Ukřižovaným za osvícení.
2. průprava: Prosme za milost abychom podle
sil napodobovali sv. Tomáše, dokonalého řehol
nika a svatého učence.
l. Díváme se zpravidla na sv. Tomáše iako na
věhlasného učence a slavného spisovatele církev
ního. Sv. Tomáš byl také dokonalým a svědomitým
řeholníkem. Své řeholní povolání musil si uhájiti
těžkým boiem; za to mu dal Bůh dar vytrvalosti
a veliké lásky k řeholnímu stavu. Světec neienom
háiil pozděii statečně života řeholního a práv ieho
proti odpůrcům a pomlouvačům, nejenom jiné pro
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stav řeholní získával, mezi nimi i svoji sestru, ale
zachovával též svaté sliby a všecka pravidla řeholní
s největší svědomitostí a dokonalostí. Andělskou
čistotu, již si zasloužil již v jinošství statečným od
mítnutím těžkého a nebezpečného pokušení, zacho
vával s největší bedlivostí po celý život. 0 naprosté
jeho poslušnosti svědčí svrchu vypravovaná episo
da, o ní svědčí ještě lépe jeho smrt, která byla vla
stně obětí poslušnosti.

a) Mnozí veplují do přístavu povolání kněžského
téměř hravě, bez jakékoli obtíže. Jiným třeba si
povolání vybojovati proti vnitřním obtížím a ze
vnějšim překážkám, které jim často i příbuzní, ba
vlastni rodiče v cestu kladou. Neměli-li jsme obtíží,
děkujme Pánu Bohu za milost, bylo-li nám třeba bo
jovati, děkujme mu za vítězství a za to, že právě
povolání bojem získané jest zárukou vytrvalosti a
požehnání. V každém případě neustávejme děko
vati za vzácnou milost povolání a prositi za dar
vytrvání; čiiime tak zvláště při díkůčinění po mši
svaté. Hajme také stavu kněžského a jeho práv, kde
je k tomu příležitost; snažme se i jiné pro kněžství
získati, pozorujeme-aliu nich nějakou známku volání
Božího.

b) Především plňme věrně povinnosti tohoto sta
vu. Jednou z prvních jest ovšem zachovávání kněž
ské čistoty. Příčina, proč snad naše čistota stále
není ještě dokonalá, jest v tom, že nejsme dosti roz
hodni v odmítání pokušení, že si s nimi zahráváme.
Odmítneme-li každé pokušení s takovou rozhod
ností jako sv. Tomáš, dá i nám Bůh dar dokonalé
čistoty.
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c) Jinou naší povinností jest kněžské poslušnost.
Sv. Tomáš bez odmlnvy se podrobuje převorovi,
ačkoli to, co se porouči, samo sebou není správné.
My se snad hned vymlouváme, že poslušnosti ne
jsme vázáni, ba zřejmě reptáme, když se nám ně
jaký rozkaz nezdá vhodným, anebo když nesou
hlasi s našimi názory.
2. Největší slávou sv. Tomáše jest jeho učenost,
a nejvíce zásluh si získal jako věhlasný učitel a zna
menitý spisovatel církevní. Sv. Tomáš náleží bez
odporu k největším duchům, a on dal svou podivu
hodnou duševní sílu a svou tvůrčí geniálnost úplně
do služeb víry. Celá velkolepá budova jeho učení
je vybudována na zjevení Božím, všude staví na
pevných základech podání a vědeckých výsledcích
svých předchůdců. Ale není při tom upiatý a ne
tkví na zastaralých názorech tam, kde jich nelze
hájiti; naopak je duchem tvůrčím, ukazuje nově
směry, razí i nové cesty. Při všem bádání jej vede
jako vůdčí hvězda naprostá a neochvějně láska
k pravdě. Bohosloveckou vědu má za prostředek
účinného a pronikavého apoštolátu, hlubší poznání
pravd věčných má vésti duše k lásce Boží.

a) Sv. Tomáš je svým životem a svým životním
dílem přesvědčivým důkazem, že věda a víra si ne
odporují, že víru naši nemůže žádné rozumování
vyvrátiti, že pravá věda jl naopak potvrzuje a že
i největší učenci mohou býti zároveň dětinně vě
řící. Děkujme Pánu Bohu z celého srdce, že nám
dal milost této víry, kterou žádná vědecká obtíž
nemůže otřásti a ke které se hlásili i takoví vele
duchové jako sv. Tomáš.
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b) Neni každému dáno a není to úkolem každého,
býti učencem a bohosloveckým spisovatelem jako
náš světec. Ale studovati bohosloví a dále se vzdě
lávati, musí každý kněz, zvláště za nynější doby
při úporném boji nepřátel proti víře. Proto se pro
hřešuje kněz, který drahocenný čas maří dlouhým
čtením novin a beletrie.
c) Komu Pán Bůh dal vlohy i možnost, má i vě
deckou prací a důkladnými spisy Církvi sv. sloužiti
a jí hájiti. Po příkladě sv. Tomáše nemá býti ovšem
příliš upiatý a nemá se houževnatě držeti stanoviska
už překonaného; ale ještě více musí po jeho vzoru
dbáti, aby se ani v nejmenším neodchýlíl od pevné
ho základu zjevení Božího, aby ve všem stavěl na
podání a poznatcích už dokázaných a varoval se
upřílišněné snahy naší doby po novotách a změ
nách.
d) Posvátná věda má už sama v sobě velikou
cenu a přitažlivost. Co je krásnějšího, než jíti po
stopách Pravdy, Dobroty a Krásy Boží? Ale u kně
ze nemá býti věda, ani bohoslovecká ne, cílem
v sobě, nýbrž má mu býti účinným prostředkem
k získávání duší.
3. Sv. Tomáš byl nejenom veliký učenec, ale byl
také učenec svatý. Byl v ustavičném spojeni s Pá
nem Bohem a od něho si vyprošoval osvícení a po
žehnání pro své práce. Sám doznal, že za své vě
dění a své úspěchy děkuje více vroucí modlitbě
před Ukřižovaným a zbožnému rozjímání, než na
dání a studiu. Zvláště úcta jeho k nejsvětější Svá
tosti byla hluboká, pokorná, vroucí, jak o tom mi
mo jiné svědčí hodinky, k její úctě složené a slavné
prohlášení víry ve svátostnou přítomnost Ježíšova
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před smrtí, které všecky k slzám dojalo. Neivý
mluvněiším znamením ieho svatosti bylo, že si při
vší učenosti a tolika uznáních i pochvalách zacho
val hlubokou pokoru. Nikdy nepodlehl ješitnosti,
důsledně odmítal nabízené mu důstoinosti, pokorně
konal v řádě nízké práce a poslouchal na slovo
svých představených. Svoie učená pojednání po
kládá za plevu, a ie hotov každé své mínění odvo
lati, kdyby to poslušnost k Církvi žádala.
a) Veliký učenec Tomáš nespoléhá ani na své
nadání ani na svou železnou píli, nýbrž vyprošuic
si pokornou modlitbou osvícení a požehnání. A my
se snad domníváme, že můžeme v pravdu Boží
vniknouti a v posvátné vědě pokroky činiti, za
nedbávaiíce život modlitby! A když isou modlitby
a duchovní život potřebny už ke studiu a vědecké
práci, iak potřebny isou teprve k duchovní správě,
již máme přímo duším milosti prostředkovati a při
níž všecko záleží na požehnání Božím.
b) Sv. Tomáš při svém neobyčejném nadání a své 
vědecké slávě zůstává skromným a pokorným, ne
zakládá si na svých úspěších, vyhýbá se poctám,
koná s radostí v řeholi nízké práce. A já snad tak
rád mluvím o sobě a svých úspěších, toužím po po
chvale nebo si na ní zakládám, považuji iisté práce
za příliš nízké pro sebe!

Oremus:
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Thomae Con
fessoris tui mira erudítione clarificas et sancta
operatione foecundas: da nobis, quaesumus; et
quae docuít, intellectu conspicere et quae egit,
imitatione complere. Per Dominum.
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XIV. Sv. Kliment Maria Hoíbauer, kněz
kongregace redemptoristů.
(15. března.)

Otec Klementův, Pavel Dvořák, byl řezníkem
v Mor. Buděiovicích. Později se přestěhoval do ně
meckých Tasvic u Znoima a po tehdejším zvyku změ
nil své iméno v německé Hotbauer. Zde se narodil
21. prosince 1751 náš světec a obdržel na křtu jméno
Jan. Otec mu velmi brzo zemřel; po ieho smrti vzala
zbožná matka do rukou kruciiix, ukázala ho synkovi
a řekla: »To ie teď tvůi otec, hled', abys kráčel po
ieho cestáchla Sama k tomu pravou křesťanskou vý
chovou přispívala. Když byl Jan zvláště hodný, do
stal za odměnu dovolení, že se směl v sobotu ke cti
Panny Marie postit a několik ušetřeuých kreicárků
dáti chudým. O ieho zbožnosti už v dětství svědčí
tato událost. Když mu matka vykládala, že mnozí
bohatí lidé tráví čas zábavami, poněvadž nepotřebuií
sí prací vydělávati na živobytí, ptal se udivený hošík:
»Ale proč se tedy nemodlí, když nemaií co praco
vat7=< Vyučiv se ve Znoimě pekařství, pracoval
v premonstránském klášteře v Lukách u Znoima. Zde
se svěřil tamním řeholníkům se svou touhou, státi se
knězem, a ti mu dali lehčí práci v reiektáři, aby se
mohl přiučovat latinskému jazyku.
Další osudy světcovy až do ieho přiietí k redem
toristům a vysvěcení na kněze byly dosti střídavé
a pestré. Vysvětluií se iednak tím, že se Hoibauer
kolísal mezi povoláním apoštolským a poustevnickým,
k nimž oběma cítil náklonnost, iednak že hledal dlou
ho cesty, iak povolání své uskutečniti, což při ieho
chudobě a tehdeiších smutných církevních poměrech
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nebylo tak snadné. Něiaký čas poustevničíl u Mili
lronu u Znoima, pak pekařil ve Vídni, podnikl pout
do Říma, vrátil se zase do Vídně. Zamítnuv zde na
bízený mu výhodný sňatek odešel znovu do Říma,
a poblíže Tivoli zase něiaký čas s povolením tívol
ského biskupa vedl poustevnický život, přiiav iméno
Kliment. V ieho srdci se ozývala touha po apošto
látě, ienž však bez studií nebyl možný. Vrátil se tedy
do Vídně, přispěním tří zbožných sester doplnil tam
svoie humanistická a vykonal íílosoiická studia. Musil
studovati v noci. Aby neusnul, držíval chodě v iedné
ruce knihu, v druhé lampu. Proti racionalistickým
proiesorům na fakultě vystoupil už tehda rozhodně.
Pro tyto neblahé poměry umínil si vykonati theolo
gická studia v Římě a odebral se tam se svým příte
lem Čechem Hýblem. Přišedše do Říma a nevědouce
kam se obrátit, smluvili se, že půidou druhého dne
ráno do toho kostela, iehož zvon neidříve uslyší.
Učínili tak a přišli do kostela redemptoristů. Požádali
za příietí. Dostalo se jim ho r. 1784.
R. 1786 byli vysvěceni a posláni do polské Var
šavy, kde iim byl dán do správy kostelík sv. Bennona.
Ze začátku byly ieiich život a ieiich působení velmi
strastné. Ale brzy získali si důvěru lidu, horlivě zpo
vídalí a kázali, obnovili kostel a klášter, zavedli
krásné bohoslužby a pobožnosti, obrátili množství
hříšníků a iinověrců, pomáhali nemocným a chudým,
založili seminář a ústav pro zanedbanou mládež.
Roku 1807 bylo v ieiich kostele na 100.000 zpovědi.
Z Varšavy byly zakládány nové domy redemptoristů
v Polsku, v Německu, ba až ve Švýcařích. Při všech
velikých úspěších zůstal Kliment pokorným řehol
níkem. Chválou pohrdal a říkal, že ta je pro chůvy
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a blázny. O uděleném mu králem řádě zlatého orla
dověděli se lidé, až když ici po ieho smrti u něho
nalezli. Když iednou sbíral na chudé, naplivl mu
ieden boháč místo almužny do tváře. Světec si klidně
utřel slinu a řekl: »To bylo pro mne a nyní něco pro
chudé.<<Požehnané působení ve Varšavě vzalo konec,
když r. 1808 Francouzi obsadili Polsko a redempto
risty vypudili.
Hofbauer uchýlil se (Hýbl byl zatím zemřel) do
Vídně, kde mu byla brzy svěřena správa kostela u
Voršilek, a působil tam neméně horlivě. Důkladnýmí
kázáními a osobním vlivem brzy reiormoval a po
vznesl ve Vídni náboženský život, nepravým osvícen
stvím prohnílý. Nedbaie ioseiinských zákonů konal
slavné bohoslužby se skvělým osvětlením a ozna
moval lidu odpustky. Slovem a příkladem učil věr
nosti a poslušnosti k Církvi a papeži. Zvláště dbal
o studenty a mládež. Podporoval chudé studenty i
hmotně, založil vychovávací ústav, večer po celo
denní únavě se věnoval studentům a mládeži k němu
se hrnoucí. Shromáždil kolem sebe i katolické literáty
a dal podnět k novému katolickému literárnímu hnutí.
I ve Vídni byl otcem chudých a nosíval iim pod
pláštěm vyžebrané pokrmy. Sám žil velmi přísně,
spal a iedl málo, pil ienom vodu. Byl-li volán k ne
mocným, modlil se za ně cestou růženec, a skutečně
mu Matka Boží vyprosila obrácení i velmi zatvrze
lých hříšníků. Byl též pronásledován, a to i od samé
konsistoře ioseíinským duchem řízené. Předvolalí ho
a vinilí, že přestupuie »slavné zákonyu. Chvíli po
slouchal mlčky, pak řekl: »Zde nám není dobře býtia
a ukloniv se odešel. Nepřátelé však neustoupilí. Byt
jeho byl prohledán, listy zabaveny, bylo mu zakázáno
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kázat a měl býti vypovězen. Císař František se ho
uial a dokonce ho vybídl, aby si něiakou milost vy
prosil. Vyžádal si, aby ieho řehole byla v Rakousku
úředně povoleny. Sám povoleni se už nedočkal;
zemřel se vzletnou modlitbou na rtech, tolikráte v ži
votě opakovanou »Všecko ke cti Boha méhoa dne
15. března 1820. Ačkoli nikomu ieho smrt nebyla
oznámena, sešlo se na pohřeb takové množství lidu,
že Vídeň dávno takového slavného pohřbu neviděla.
R. 1869 byl prohlášen za blahoslaveného, r. 1909 za
svatého.

Rozjímáni14.')
]. průprava: Vzpomeňme si na sv. Klimenta,
jak s pokornou trpělivosti snáší, když se mu plivá
do tváře.

2. průprava: Prosme za milost, abychom jeho
pokoru a trpělivost napodobovali a tak si pože
hnáni při svém apoštolátě zasloužili.
l. Dílo vykonané sv. KlimentemMaria Hořbaue
:rem ke cti Boží, prospěchu Církve a spáse duší,
jest skutečně veliké. Jak v Polsku tak v Rakousku
byl za jeho doby život náboženský velmi pokleslý.
Všude se šířilo klamné osvícenství, které nebylo
ničím iiným než plýtkým racionalismem v theorii
a státním církevnictvim v praksi. Zachovávaly se
sice zevněiší formy katolického náboženství, ale
nebylo hluboké, živé víry a nadpřirozeného nábo
ženského života. Ti, kterým nevyhovoval chladný
racionalismus, oddávali se často nepravému mysti
*) Toto rozjímání má dva díly.
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cismu. Kázalo se zřídka a bylo to skoro jenom pla
né moralisování, přijímání svátostí mimo Veliko
noce bylo skoro neznámo. Hoibauer snažil se pře
devším obnoviti ducha živé víry. Kázal často, prostě,
ale důkladně a tklivě, předkládaje zjevené pravdy
a uče lid pravému solidnímu nadpřirozenému nábo
ženskému životu: konat vůli Boží a pohlížet na
všecko ve světle prozřetelnosti. Zaváděl praktické
pobožnosti a šířil časté přijímání sv. svátostí. Byl
rozhodným nepřl
rítelem joseiinistického osvícenství
a státního církevnictvi. Nejenom nedbal nesprave
dlivých zákonů proticírkevních, nýbrž postavil se
proti státní moci, utiskující Církev, a jejím pomoc
níkům z kruhů církevních. Římu byl synovsky od
dán, slovem i příkladem učil všecky věrnosti & po
slušnosti k Církvi. Náš světec přispěl také nemálo
k zlepšení sociálních poměrů, zejména ve Vídni.
Jako prostý pekařský učeň a tovaryš, a jako chudý
student poznal, co to znamená, vydělávati si těžce
svůj chléb, ale nikdy na svůj stav nereptal. Proto
později jako misionář pečoval především o chudé,
ale zároveň je napomínal, aby se svým stavem byli
spokojeni. Bohatým kladl na srdce, aby konali svě
domitě povinnost spravedlnosti a lásky k chudým.
Tak vyrovnával rozdíly stavu a učil první základní
zásadě k řešení sociální otázky potřebné: aby kaž
dý se svým stavem byl spokojen a povinnosti svého
stavu k sobě a k jiným svědomitě konal. Nejen
u jeho zpovědnice, ale i v jeho světničce scházeli
se bez rozdílu stavů bohatí i chudí. Sv. Kliment
poznal dobře, jak důležitý je pro katolický život
dobrý katolický tisk. Sám psáti nemohl, ale po
vzbuzoval k tomu druhé. Z jeho svěřenců vyšla
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řada dobrých spisovatelů, ieho povzbuzením vzni-v
kly katolické časopisy a noviny. Vida, že právě
studuiící isou duchem času neivíce ohroženi, staral
se zvláště o ně. Jeho praktický smysl poznal, že
cesta k srdci vede mnohdy přes žaludek; proto
podporoval chudé studenty hmotně. Hlavně ovšem
se staral o ieiich duši. Zakládal vychovávací ústa
vy, shromažďoval okolo sebe studenty, vštěpoval
iim hlubokou víru, chránil ie od mravní zkázy. Na
sv. Klimentu máme obraz moderního apoštola, kte
rého máme napodobovati.
"a) Poměry naší doby isou v mnohém podobny

'poměrům tehdejším. I dnes straší a pravý nábo
ženský život kazí plýtký racionalismus, nezdravý
mysticismus nebo spiritismus, státní církevnictví.
I dnes neisou kázání někde než planým moraliso
váním nebo výkladem přirozené morálky. Naší po
vinností iest vštípiti věřícím důkladnými a nadpři
rozeně procítěnými kázaními hlubokou, živou víru
a naučiti ie pravému nadpřirozenému životu. Ten
v podstatě záleží v tom, aby věrně konali vůli Boží,
na všecko se dívali ve světle prozřetelnosti Boží,
trpělivě snášeli všecko, co Bůh posílá. I my musíme
v rámci svého působení háiiti práv Církve a vésti
duše k oddanosti k církevní autoritě.
b) Sociální poměry jsou dnes neutěšeněiši než
tehda. Mnoho se píše o sociální bídě a prostřed
cích ii odpomoci. Hlavním prostředkem zůstane
přece to, aby každý věrně konal povinnosti svého
stavu, aby při vší'dovolené snaze o zlepšení svého
postavení byl spokojen, aby iednotlivé stavy se
vzájemně respektovaly a žily v míru. K tomu mu
síme přispívati slovem i příkladem, konajíce sami
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svědomitě své povinnosti a jsouce spokojení svým
postavením.
c) Nemůže každý býti literárně činným, ale pod
porovati a šířití katolický tisk je přísnou povinností
každého duchovního správce naší doby.
d) Jeho povinností je také, všímati si studující
mládeže svého působiště, hleděti si získati jejich
důvěru a vhodnými prostředky je od nebezpečí
světa chrániti.
2. Takové bylo působeni sv. Klimenta H. Hot
bauera. Jaké byly prostředky jeho apoštolátu? Byly
přirozené a nadpřirozené. Světec měl vzácné při
rozené vlastnosti k činnosti apoštolské a organisační.
Byl povahy pevné a rozhodné. Přes to, že jen
ln'átkou dobu studoval theologii, měl zvláštní dar
rozeznat hned, co se nauce katolické protivilo (»ka

tolický nou, jak sám M);

byl výtečným znalcem

srdcí lidských; byl v obcování upřímný a neobyčej
ně srdečný. Dovedl jedním slovem nadchnouti a po
lepšití. Kdosi, vida řadu mladých lidí, jak s jiskří
címa očima vycházeli z jeho bytu, ptal se, jakou
nadšenou přednášku u Holbauera slyšeli. »Neřekl
nám vlastně nic jiného“, zněla odpověď, »než: buď
te hodnil<<K tomu přistupovala podivuhodná pra
covitost. Práci byl jako řemeslník a chudý student
od malička zvyklý. Jako misionář neznal odpočin
ku. Po celodenní velké námaze věnoval ještě celé
hodiny mládeži. Hlavní síla jeho působení byla
ovšem v prostředcích nadpřirozených. Byla to
především jeho hluboká víra a naprostá důvěra
v Boha. Říkal, že by se ve víře nezviklal, i kdyby
vlastníma očima viděl opak toho, co Církev před
kládá, a že “katolická víra je jediná věc, na kterou

Sv. Kliment M.Hoibauer. kněz kongr. red. lOl
ie pyšný. Když při iísté od něho podniknuté stavbě
už všichni chtěli zouiat pro nedostatek prostředků,
odpověděl suše: »Což Pán Bůh nemá dosti peněz
a kamení7<<Heroické isou i jeho pokora, chudoba,
mrtvení. Chvála je mu dobrá ien pro chůvy a bláz
ny, vysoké vyznamenání skrývá po celý život, s
radostí přiiímá těžké pokoření. Rukama ieho idou
statisíce peněz, on však žiie v chudobě, chodí
v ošumělém taláře, spokoiuie se několika sousty
studené večeře.
a) Nemá každý takových vloh pro apoštolát
a organisaci; ale iistě bychom i my mohli mnoho
působíti, kdybychom vloh daných dobře používali
a ie zdokonalovali. Učme se zvláště od sv. Klimen
ta upřímné srdečnosti v obcování.
b) Jsou doby, kdy i my býváme prací tak zava
leni, že nemáme ani oddechu. Ale nemusíme si
snad vytýkati, že iindy zase, kdy práce tak ne
naléhá, zbytečně čas maříme, hovíce libůstkám mi
sto povinné práce nebo čas si dobře nerozděluiíce?
c) Pevná a živá víra, která se na všecko dívá
ve světle nadpřirozeném, a naprostá důvěra v Boží
prozřetelnost iest i u nás první podmínkou apoštol
ských úspěchů.
d) Toužíme ieště příliš po poctách a zakládáme
si na nich? Nedovedeme snésti ani malého poko
ření? Snažíme se, zaříditi si život hodně pohodlně?
Pak se nedivme, nemáme-li požehnání ve svých
pracech.

Oremus:
Deus, qui beatum Clementem Mariam miro fidei
rabpre et invictae Constantine virtute decorasti:
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eius meritis et exemplo fac nos, quaesumus, ita
fortes in fide, et caritate ferventes; ut praemia
consequamur aeterna. Per Dominum.

XV. Blahoslavený Jan Sarkander, iarář
holešovský a mučedník.
(17. března.)

Proslavený tento náš mučedník narodil se ve Sko
čově ve Slezsku 20. prosince r. 1576 z rodiny, i podle

svědectví taměiší většinou protestantské městské rady
z r. 1603, zcela bezúhonné a poctivé. Po smrti otcově
(1589) odstěhovala se matka do katolického Příbora,
kde Jan navštěvoval farní školu. Asi r. 1593 počal
latinská studia u iesuitů v Olomouci a stal se tam
členem mariánské studentské družiny. R. 1600 iei vi
díme v Praze, kde bydlel v semináři sv. Václava
(založeném iesuity 1580), studoval iilosoiii a dosáhl
hodnosti bakaláře a pak mistra svobodných umění.
1 zde byl horlivým členem akademické mariánské
družiny, založené r. 1575 od blah. Edmunda Kam
piána, prvé družiny v zemích českých vůbec. Zde
také zaklepala na ieho srdce milost kněžského po
volání. Jan ihned hlasu milosti uposlechl, ačkoli
tehda život kněžský nepřinášel leč námahy, obětí,
ba i pronásledování. Theologická studia konal od
r. 1604 na iesuitské theologické fakultě ve Štýrském
Hradci iako alumnus theologického konviktu. ] zde
byl v mariánské družině bohoslovců.
Vysvěcen byv r. 1609 na kněze, pomáhal něiaký
čas v duchovní správě svému bratrovi, iaráři v Opavě;
ieště téhož roku. stal se mistofuářem v Uničově.
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Bratr ieho byl právě tou dobou pro podezření z iakě
hosi politického provinění obžalován a uvězněn. Také
Jan, který se ho chtěl zastati, byl na něiaký čas
uvržen do vězení, kde mu bylo mnoho snášeti. Roku
1611 stal se iarářem v Charvátech, kde usiloval ze
iména o povznesení církevního zpěvu a naléhal, aby
církevní předpisy o zachovávání latinských zpěvů
byly zachovávány. Fara neměla tehda dostatečných
příimů na výživu iaráře, na což si Jan Sarkander
sám v listě na kardinála olomouckého stěžuie. Roku
1612 převzal faru ve Zdounkách, r. 1615 v Boskovi
cích, r. 1616 v Holešově.

O ieho smýšlení a působení podávaií zprávu dílem
jeho listy, dilem některá sporadické svědectví vrstev
níků. Všecky ieho listy, iak z doby studií, tak z doby
apoštolského ieho působení, svědčí o rozšainosti a
uctivosti, dýší mírností a odevzdaností do vůle Boží.
Podle zpráv současníků staral se Jan Sarkander na
všech svých působištích o náboženský obrod, obchá
zel pilně íarnost, neunavně sám kázal a volával na
pomoc iesuity. V Holešově založil družinu marián
skou, iiž sám tolik děkoval. Kostelníci, kteří iei vo
lávali k zaopatřování, dosvědčuií, že ho zastihli pra
videlně při modlitbě. Konal v Olomouci kněžské
exercicie. Z toho, že se tehda exercicie konávaly po
třicet dní, iak ie to vlastně podle exerciční knížky
sv. Ignáce, a pak z toho, že sv. Jan Sarkander poz
děii v Čenstochově konal skutečně exercicie třiceti
denni, soudíme, že i tyto exercicie v Olomouci byly
měsíční. V Holešově musil Sarkander vymáhati po
vinné desátky. Poněvadž se tu neiednalo o dobro
osobní, nýbrž o dobro beneíicia, počínal si v té věci
rozhodně. Tím, iakož i svou horlivostí si znepřátelil
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okolní nekatolické pány, zeiména horlivého luterána
pana Václava Bítovského z Bítova. Věřící lid a kato
ličtí páni k němu lnuli láskou a důvěrou. Patron fary
holešovské pan Ladislav Popel z Lobkovic, zemský
hejtman moravský, zvolil si lei za svého zpovědnika.
Když při povstání stavů r. 1618 a 1619 strhli i na
Moravě protestantští stavové vládu na sebe, zvolili
úhlavního nepřítele Sarkandrova, p. Bítovského, ko
misařem buřičské vlády, vyhnali iesuity, zaiali a uvěz
nili s iinými katolickými předáky i Lobkovice; také
osud horlivého katolického laráře byl zpečetěn. Sar
kander nevěda, zda-li mu Pán Bůh dá neobyčeinou
milost mučednické vytrvalosti, nemínil se sám vydati
lehkomyslně nepřátelům. Neiprve se odebral na pout
do Čenstochova, kde se vroucně modlil s mnichy
Paulány, konal kaiící skutky, chodil do kůru a vy;
konal měsíční exercicie. Aby snad jeho osoba nebyla
příčinou, že by se holešovským činilo násilí, mínil se
neiprve vzdáti této fary, ale vida, že je k větší slávě
Boží, aby u iarníků zůstal, vrátil se zpět. Ale snažil
se, aby mirností a obezřetností k nepřátelům neza
vdal podnět k násilnostem. Brzy přikvačila na Mo
ravu polská voiska s císařem spoiená, která všude
loupila a plenila skoro iako nepřátelé. Když se blížila
k Holešovu a všecko bylo plno úzkosti, dal Sarkander
lid zvonem svolati, vybídl ho, aby se zpovědí s Bo
hem smířil, a pak navrhl, aby všichni v průvodu,
v němž ponese neisv. Svátost, šli vstříc cizímu voisku.
Chtěli, »isou-li to nepřátelé císařovi, prositi za 0
chranu, isou-li to ieho přátelé, Holešov od loupení
osvoboditia. Stalo se tak a polské voisko, vidoucí
neisv. Svátost, zbožně se poklonilo a od Holešova
odtáhlo, Tento čin Squandrův ve spojení s jeho dři—
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věiší cestou do Polska vzali si nepřátelé za záminku,
aby iei obvinili, že v Polsku vyiednával o voienskou
pomoc proti stavům, a že průvod s neisv. Svátosti
byl pro polské voisko umluveným znamením. Byl dán
rozkaz k ieho zatčeni. Něiaký čas se Jan skrýval
v blízké stodole a pak v tovačovských lesích, ale
brzy byl vyslíděn, zajat a v Olomouci před soud
postaven.
Surovost, s níž se děly výslechy, a ukrutnost mu
čeni maií málo příkladů i v děiinách pronásledování
křesťanů. Byl nemilosrdně až k úplnému vysílení
tahán na skřipec, pálen pochodněmi a peřím zapá
leným, v síře a smole smočeným, nucen píti nápoi
z prášku spálených svých nehtů a vlasů. Všecko
snášel mučedník s neivětší statečností, vzývaie stále
iména Ježíše, Marie a Anny. Při třetím výslechu
dne 18. února byl na Sarkandra učiněn útok, aby
vyzradil, co o iednáni Lobkovicově s Poláky ví ze
zpovědi Lobkovicovy. Sarkander prohlásil s neivětší
rozhodností, že nic neví, a že by to, kdyby to ze
zpovědi věděl, nezievil, byť iei i na kusy roztrhali.
Konečně ustali zuřivci od mučení kněze a dali iei
odněsti do vězení. Mysleli, že brzy dokoná. Sarkander
však žil ve vězení ieště měsíc. Mnoho bylo mu sná
šeti následkem přetrpěných muk a hrubosti žalářní
kovou, ale přicházeli též ieho katoličtí přátelé, po
těšit ho a povzbudit se na něm. Když ho pro jeho
bolesti litovali,' odpovídal: »V největších bolestech
cítím neivětší útěchu a nevšimám si muka: Ačkoli mu
kněží iei navštěvuiici říkali, že není povinen modliti
se breviář, nechtěl modlitby této zanechati, odpoví
daie: »Psallam Deo meo quamdiu iuero.: Poněvadž
nemohl rukama. vládnutí, obrqceli mu. listy v b_reviáři
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návštěvníci, a když nebylo nikoho na blízku, obracel
si ie íazykem. Konečně podlehl svým mukám dne
17. března 1620.

Sv. Jan Sarkander nebyl sice přímo umučen pro
taiemství zpovědní, "ale rozhodnost, s iakou prohlásil,
že se dá raděii roztrhati, než by porušil toto taiem
ství, a heroická trpělivost, s níž svoie muka snášel,
ukazuií, že byl ochoten i pro toto taiemství podstou
piti smrt. Naproti tomu není pochyby, že předstíraná
vyiednávání s Polskem byla nepřátelům ien záminkou
a že vlastně trpěl a zemřel proto, že byl katolickým
knězem, tedy za katolickou víru. A vskutku počali
iei věřící hned iako mučedníka ctíti a Bůh úctu tu
potvrdil zázraky, na iíchž základě byl 6. května 1860
blahořečen. Jeho tělo smělo býti ien tiše a skromně
pohřbeno ve chrámu Panny Marie, odkud bylo po
zrušení tohoto kostela r. 1784 přeneseno k sv. Mi
chalu. R. 1860 byla lebka a některé menší ostatky
přeneseny do chrámu metropolitního.

Rozjímání 15.')
I . průprava: Představme si blahoslaveného Jana,
jak se, isa samá rána, modlí breviář, obraceie si
listy jazykem.
2. průprava: Prosme o podobnou horlivost a
vytrvalost v službě Boží.
1. Jan Sarkander stal se slavným hlavně svým mu
čednictvím. Ale mučednictví bývá zpravidla svatým
zakončením & vzácnou korunou života už dříve
svatého & dokonalého. Proto soudíme právem, že
*) Toto rozjímání má dva díly.;
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Bůh dal Janovi milost mučednictví jako odměnu
ctnostného života; a skutečně taková statečnost
v mukách, iak ii ukázal náš blahoslavenec, svědčí
o veliké umrtvenosti a dokonalém spojení s Pánem
Bohem. Ostatně z nečetných zachovaných zpráv
o životě a působení Sarkandrově před ieho ietím
a mučením poznáváme, že vedl život dokonalý
a zeiména, že byl horlivým, svatým knězem. Základ
k této dokonalosti a apoštolské horlivosti byl polo
žen v mariánských družinách, jimž Jan Sarkander
náležel. Družina ho vedla k neporušené čistotě,
družina v něm probudila ducha apoštolského. Proto
si volí stav kněžský, ač mu za těch dob věštil strá
dání a nebezpečí, proto se v duchovní správě ne
spokoiuie konáním neinutněiších povinností, nýbrž
všemi silami se snaží o mravní obradu věřících:
pilně obchází íarnost, povznáší církevní zpěv, dává
konati misie, zakládá družiny. Silu k namahavým
pracím a požehnání pro ně hledá v duchovních cvi
čeních a modlitbě. Proto koná důkladné exercicie
a skoro stále se modlí, takže ti, kdož iei volali k za
opatřování, pravidelně iei zastihuií při modlitbě.
Muž takové horlivosti byl iistě též nezištný. Když
tedy oznamoval svému arcibiskupovi, že iara v Char
vátech nemá dosti příimů na výživu faráře, když
v Holešově vymáhá desátky, činí to ne k vůli sobě,
nýbrž se záimu o beneficium a o své nástupce.
a) Mariánské družiny nepozbyly ani nyní svého
významu a své obrodné síly. Chceme-li zachovati
naší mládeži předrahocenný poklad svaté čistoty,
chceme-li si vychovati apoštolský dorost, zakládej
me družiny. Nesmějí to ovšem býti družiny ien po
dle jména, musí býti řízeny v pravém duchu,“který
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musíme nejprve sami dobře poznati a v nějž musí
me vniknouti.
b) Jako za dob Sarkandrových, musí i nyní každý
kněz podle Srdce Páně býti apoštolem a reformáto
rem. Nesmí se spokojíti jen konáním nejnutnějších
povinností; jeho cílem, od něhož nikdy neustoupí
a kterému věnuje všecky své síly, má býti »obno
viti všecko v Kristu<<.Proto musí jako blahoslavený
Jan pilně obcházeti své působiště, hledětí poznati
jednotlivě svěřené mu duše, užívati i mimořádných
prostředků, zejména misií a spolků.
c) Mocným prostředkem k zachování a povzne
sení náboženského života je také církevní zpěv.
Kněz, který by se nestaral () důstojný, krásný a cír
kevním předpisům vyhovující zpěv kostelní, zaned
bával by velmi důležitou část svého pastýřského
úřadu.
d) Nemusí snad některý z nás se zahanbením
říci, že věřící, vyhledávající jeho služeb, jej zastihli
častěji při zábavě a marném hovoru než při modlit
bě? A přece víme, že jedině v modlitbě jest naše
síla a že jenom modlitba svolává požehnání Boží.
Modleme se tedy často a vroucně, zůčastňujme se
pravidelně exercicií kněžských.
e) Kde se jedná pouze o naši osobu, nemáme
býti příliš starostliví o své příjmy, ba máme se
někdy i svých nároků vzdáti, kdybychom si snad
jinak někoho znepřátelili anebo dokonce jej Církvi
odcizili; jde-li však o právo beneficia a kněžského
stavu, můžeme, ba máme těchto práv přiměřenými
prostředky bájíti.
2. Kněz takové dokonalosti a horlivosti, jakým
byl Jan Suka-gdm, byl jistě hoden koruny mučed
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nické. Přes to však nedůvěřoval blahoslavený Jan
svým vlastním silám a nechtěl se sám dobrovolně
vydávati v nebezpečí. Vyprosiv si svízelnou poutí,
pokáním, mnohými modlitbami & třicetidenními
exerciciemi osvícení a síly, chce se nejprve své
íarnosti vzdáti, aby íarníci pro něho netrpěli.
Poznav, že je vůle Boží, aby zůstal, vrací se, ale
snaží se nepřátelům vycházeti vstříc mírností a
opatrností, aby se své strany nedal podnět k násil
nostem a pronásledování. Když je vydán rozkaz
k jeho zatčení, nevydává se sám v moc protivníků,
nýbrž nejprve se skrývá. Tento způsob jednání
nebyl znamením zbabělosti, neboť před soudci a při
ukrutném mučení ukazuje blahoslavenec neobyčej
nou zmužilost a podivuhodnou trpělivost. Byla to
ovšem milost Boží, která jej sílila. Taková byla síla
této milosti, že mohl blahoslavený Jan po pravdě
říci: »V největších bolestech cítím největší útěchu.“
Blahoslavený Jan Sarkander trpěl a zemřel za ka
tolickou víru a je proto všem katoh'kům, kněžím
i věřícím, skvělým vzorem, jak si mají svaté víry
vážiti a jí hájiti. Zcela zvláštním příkladem je pro
nás kněze. Jan prohlásil slavným způsobem, že je
ochoten jakákoli muka trpěti, i zemříti, než aby
vyzradil zpovědní tajemství. Slova na smrt zmuče
ného kněze: »A kdybych i něco věděl, nevyjevím
to, kdyby mě i na kusy roztrhali a rozsekali, což
bych velmi rád vytrpěla jsou pro všecky věky pře
vzácnou závětí Janovou všem kněžím a důtklivým
napomenutím, jak mají zachovávati svěřené ta
jemství. Neméně vzácným příkladem je jeho až. do
smrti trvající věrnost v recitování kněžských ho
dlnek. Kdo z nás by mohl bez pohnutí vzpomínat!
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na věrného sluhu Božího, který ranami poset a na
všech údech ochromen obrací jazykem listy bre
viáře, koho by nepohnula jeho slova: »Psallam Deo
meo quamdiu inemu!
a) V hájení katolické víry a vůči jejím nepřá
telům musíme ukazovatí statečnost a neohroženost;
ale musí býti spojena s křesťanskou opatrností a
křesťanskou láskou. Nesmíme strohým a vyzýva
vým jednáním nebo osobními nájezdy nepřátele po
puzovati. Nesmíme se sami bez zvláštního vnuknutí
v nebezpečí vydávati.

b) Kdyby však Pán Bůh sám od nás žádal, aby
chom vyznali víru třebas i s nebezpečím života,
musili bychom to ochotně a bez bázně učiniti. Jest
jisto, že by nám pak nescházela milost Boží k sta
tečnému snášení utrpení a mučení. Zdalíž jsme ne
zakusili, že se i nyní milosti a láskou Boží stává
i velmi citelný kříž sladkým a lehkým, když jej
s odevzdaností neseme?

c) Slova Janova: »Raději se dám roztrhati, než
abych vyjevil tajemství ze zpovědi“ jsou jistě vý
ronem veliké hrdínnosti. Podobnou brdinnost musil
by ukázati každý kněz, kdyby na něm byla žádána
zrada na tomto nejvážnějším tajemství. Vštěpme si
slova blahoslaveného Jana hluboko v duši, abychom
nikdy ani nepřímo něco proti tajemství tomuto ne
pronesli; a snažme se co nejbedlivěji i ostatní svě
řená tajemství zachovávati.
d) Dojemný obraz těžce zmučeného Jana, jenž
v bolestech se modlí brevíř a jazykem listy obrací,
budiž nám povzbuzením, když se nám zdá povin

Blah. Jan Sarkander, farář . mučedník. Ill
nost kněžských hodinek tvrdou, nebo když dolehne
pokušení, odložiti tuto modlitbu bez vážné příčiny,
zkracovati ii, modliti se povrchně & rychle.
Oremus:
Deus, qui beatum Joannem, Martyrem tuum in
confessione verae fidei et sacramentalis silentii

custodia virtute constantíae roborasti: praesta
quaesumus; ut contra adversa omnia eius muni
amur exemplo et protegamur auxilio. Per Do
minum.

XVI. Sv. Josei, pěstoun Páně.
(19. března.)

Sv. evangelium podává rodokmen Joselův (Mt. 1)
a uvádí, že pocházel z královského roku Davidova
(Mt. l, 20; Lk. 2, 4). Ale byl tak chudý, že si musil chléb
vydělávati iako řemeslník (Mt. 13, 55), podle podání
iako tesař. Byl mužem dokonalé ctnosti; Písmo sv.
to vyiadřuie krátce slovy: »Byl muž spravedlivým
(Mt. l, 19). Pro svou ctnost a dokonalost byl vyvolen
za snoubence P. Marie a pěstouna Páně. Byl s nei
světěiší Pannou neienom zasnouben (Mt. 1, 18), nýbrž
podle učení Otců a Církve vešel s ní v skutečný
manželský svazek (srov. Mt. 1, 24, Lk. 2, 4). Ale iak
Maria tak i Josei se zasvětili Bohu ustavičnou pa
nickou čistotou. Účel manželství byl, chrániti čest
P. Marie, počavší z Ducha svatého, před pomluvami
světa a vzáiemné vzdělaní. Zároveň měl býti Joset
zákonným otcem a pěstounem Ježišovým. Písmo sv.
samo jej proto nazývá otcem Krista Pána (Lk. 2, 33;
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2, 43). Jemu a ne Panně Marii Bůh zievuie nebo na
řizuie, co se má s božským Dítkem díti, a Pán Ježíš
ie ho poslušen (Lk. 2, 51). Bůh iei podrobil také těž
kým zkouškám. Takové zkoušky byly: úzkost, když
nevěda ještě o taiemství Vtělení, poznal stav Panny
Marie (Mt. 1, 18 dd), citelné pokoření a hluboký zá
rmutek, když v Betlémě, městě svých královských
předků, nenalezl přístřeší pro božské Ditko a ieho
Matku (Lk. 2, 4dd), útěk do Egypta (Mt. 2, 13 dd),
ztráta dvanáctiletého Ježíše (Lk. 2, 41 dd). Kromě
těchto událostí vypráví sv. evangelium z ieho života
ien to, že byl při obětování Ježíška v chrámě (Lk.
2, 33) a že vrátiv se z Egypta usadil se zase v Naza
retě (Mt. 2, 23). Pravděpodobně zemřel před veřei
ným vystoupením Krista Pána.
V prvních stoletích křesťanství bylo třeba proti
kaciřům tvrdícím, že Ježíš byl tělesným synem Josefa
a Marie, háiiti nejprve panenské početí a narození
Krista Pána. Proto Církev sv. nezaváděla ieště ve
řeinou úctu sv. Josefa. V martyrologiu se obievuie
ieho jméno po prvé v 9. století. Ve 13. století slavil
se už na některých místech jeho svátek. Šiřil se stále
více a Řehoř XV. učinil iei 1621 zasvěceným svátkem
pro celou Církev. Papež Pius IX. prohlásil r. 1870
sv. Josefa patronem neboli ochráncem Církve. Stavové
čeští zvolil iei už r. 1654 za patrona země české.

Rozjímání 16.
1. průprava: Vízme sv. Josefa, učícího Ježíše
práci tesařské.
2. průprava: Prosme za rozmnožení úcty k sv.

Josefu.

Šv.Joseí,péstoun páně.
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l. Troji neobyčejné milosti, trojího velikého dů
stojenství dostalo se svatému Joseiu. Měl nevylíěi
telné štěstí a převelikou útěchu, že směl dlíti po
mnoho let v bezprostřední blízkosti vtěleného Slova,
míti nejužší podíl v jeho životě a jeho pracích. Byl
úzkým svazkem panického manželství spojen s Pan
nou Marií, již se nikdy ani nejmenší skvrna hříchu
nedotkla a která svatosti a důstojnosti převyšuje
všecky tvory, i samy anděly. Ji měl býti po celý
život věrnou láskou oddán, ji měl sloužiti, jeji cti
před světem hájiti. Konečně byl zákonným otcem
a pěstounem Ježišovým a hlavou sv. rodiny. Měl
se starati o svatou rodinu, zejména též o pozemské
jeji potřeby a jí hájiti. Radujme se z celého srdce
z těchto vzácných výsad a vyznamenání sv. Josefa
a obnovme se v úctě a zbožnosti k tomu, jejž Bůh
sám takovým způsobem vyznamenal. Ale uvažujme,
že i nám kněžím dostalo se podobných důstojenství
a milostí, že tedy musíme býti za ně vděčni a ze
jména ctnostným životem státi se jich hodnými.
a) Neučinil-li Bůh i nás, kteří žijeme tak blízko
svatostánku, kteří s Kristem a pro Krista pracujeme
na spáse duší, ano kteří denně smíme jej samého
držeti v rukou a obětovati, podobnými tomu »cuí
datum est Deum, quem multi reges voluerunt videre
et non viderunt, audire et non audierunt, non solum
videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et
custodire<<7 ó jak si musíme této milosti vážiti,
s jakou zbožnosti se musíme denně přede mši sva
tou modliti »ut nos iacias cum cordís mundítia et
operis innocentia tuis sanctis altaribus deservire, ut
sacrosanctum Filií tui corpus et sanguinem digne
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sumamuSa, jak jest se nám třeba snažiti, aby náš
život byl v souhlase s naší důstojnosti!
b) 1 my jako kněží máme povinnost hájiti cti a
výsad Matky Boží proti nevěřícímu světu, který
popírá jeji neposkvrněné početí, ba i její ustavičně
pannenství a úctě mariánské se vysmívá. I my
musíme samí lnouti k nejsvětější Panně dětinnou
úctou, zbožnosti a láskou a úctu a pobožnost k ní
mezi věřícími šířiti. Nejlépe se zavděčíme nejčistší
Panně svědomitým zachováváním kněžské čistoty.
c) Sv. Joseiu byla svěřena péče o Krista Pána,
dlícího v skutečné lidské podobě zde na zemi,
o jeho fysické tělo; nám kněžím svěřil Bůh péčí
o tajemné neboli mystické své tělo, o Církev a
duše. Pracujíce o spáse duší, spravujíce část svě
řeného nám církevního jmění, pracujeme skutečně
pro Krista Pána samého, který neviditelné v Církvi
a duších žije a působí. Konejme úřad svůj po pří
kladě sv. Josefa s největší svědomitostí a vyprosme
si k tomu jeho přímluvou milost.
2. Abychom úkoly nám svěřené svědomitě konali
a výsad nám udělených hodnými byli, musíme na
podobovati též ctnosti sv. Josefa. Sv. evangelium
označuje je jedním slovem: sv. Josef byl »muž spra
vedlivý<<; t. j. podle mluvy Písma sv. muž, jehož
poměr k Bohu, bližnímu, k sobě byl vesměs správný
a dokonalý. Zvláště vynikal ctnostmi potřebnými
k úřadu prozřetelností Boží mu vytčenému. Skálo
pevná byla jeho víra: v chudičkém dítěti betlem
ském, v prostém svém pomocníku při řemesle
v Nazaretě viděl Syna Božího, v skromné a od
ostatních žen ničím se nelišící své snoubence uzná
val Rodičku Boží. Neomezená byla jeho důvěra
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v Boha: ve všech okolnostech a obtížích, hatícíclt
zdánlivě plány Boží, viděl ruku prozřetelnosti Boží
a zůstával klidným a odevzdaným do vůle Boží.
Maje se starati o svatou rodinu při chudobě a tolika
zevnějších překážkách, potřeboval jistě mnoho trpě
livosti, moudrosti a obezřetnosti.

a) Celý náš život kněžský musí býti vybudován
na skálopevné víře. Vidíme ve svatostánku jenom
nepatrné způsoby chleba a vína, ale musíme věřiti,
že je tam vpravdě a skutečně přítomen Ježíš Kristus.
Pozorujeme na sobě lidskou slabost a nestálost, ale
musíme věřiti v neviditelné znamení kněžské moci
a důstojnosti nám vtisknuté. Zdá se nám, jakoby
všecko, co se na světě děje, bylo jenom nahodilým
výsledkem druhotných příčin a dílem lidských ín
trik, a přece musíme věřiti, že nade vším vládne
ruka Boží. Běda nám kněžím, kdybychom se počali
víklati v této víře, již máme druhým hlásatil V ní
se musíme tedy často obnovovati, každé pokušení
ihned rozhodně odmítati, na všecko se dívati ve
světle viry.
b) Pak si zachováme při každé příležitosti také
neobmezenou důvěru v Boha. Neztrácejme důvěry,
i když vidíme ve světě mnoho převrácenosti a ne
pořádků, když se nám zdá, že ctnost a spravedlnost
podléhá a když naše dlouholeté usilovné námahy
nemají žádoucího výsledku. Týž Bůh, který řídil
osudy sv. Joseia., řídí i kroky naše a povede, jako
v životě jeho, i v životě našem všecko k dobrému.
c) Napodobujme trpělivost a obezřetnost sv. Jo
sefa, jichž v duchovní správě tolik potřebujeme.
Umiňme si, že se nedáme strhnoutí k hněvu a ne
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budeme se při každé nepříjemnosti rozčilovati.
Vždyť jsme již tolikráte viděli, jak nám to škodí,
a poznali jsme často později, že to, nad čím jsme
se rozčilovali, nestálo vlastně za řeč, ano že to bylo
k našemu dobrému. Při svých pracích buďme pro
zíraví, dobře si všecko rozdělme, zvolme si správné
prostředky, zachovávejme pořádek, nedejme se za
strašiti překážkami.

3. Trpké byly zkoušky sv. Joseía od Boha se
slané: nepopsatelná úzkost, když seznal stav svě
řené mu Bohem snoubenky, bolestně pokoření, když
ho v Betlemě nikde nechtěli přijmouti, těžká oběť,
když se měl hned v noci odebrati se svými milýmí
do neznámého Egypta, hořká bolest při ztrátě dva
náctiletého Ježíška. Jeho statečnost při těchto kří
žích budiž nám příkladem při podobných utrpeních.
a) I na nás dolehne snad někdy veliká duševní
úzkost a zdá se nám, že ať už tak nebo jinak jed
náme, vždy hřešíme. Důvěra v Boha, poslušná ode
vzdanost duchovnímu vůdci, vroucí modlitba k sv.
Josefu nám jistě pomohou.
b) Myšlenka na pokoření sv. Joseia v Betlemě
budiž nám posilou, jestliže se nám dostane zne
uznání a výsměchu.
c) Těžkou obětí může býti někdy i kněžská po
slušnost, zvláště příkazuje-li se věc velmi nepří
jemná, na pohled nevhodná, třeba-li opustiti milé
osoby a drahá místa, dlužno-li rozkaz neprodleně
vykonati. U sv. Josefa nalezneme k tomu síly.

d) Utíkejme se k němu také tehda, když jsme
hříchem Ježíše ztratili nebo jeho útěchy pozbyli.

Sv.Josei,pěstoun Páně.
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Oremus:
Sanctissimae Genitricis luae Sponsí, quaesumus.
Domine, meritis adiuvemur: ut quod possibilitas
nostra non obtinet, eius nobis intercessione do
netur. Qui vívis et regnas.

XVII. Sv. Benedikt, zakladatel řádu
benediktinského.
(21. března.)

Život sv. Benedikta spadá v dobu velikých polí
tických a sociálních převratů v západní Evropě.
Ohromná říše římská se definitivně hroutí a s ní
přestává vláda pohanství, noví barbarští národové
zauiímaií místo Římanů a přiiímaií křesťanskou kul
turu, ieiíž šiřitelem se měl na prvním místě státi
právě řád sv. Benediktem založený. Narodil se
r. 480 v Nursii (Norcía) v italské Umbrii : vážené
a zámožné rodiny a byl už v útlém mládí poslán na
vzdělání do Říma. Uprostřed zkaženého světa řím
ského zachoval si neienom víru a nevinnost, nýbrž
pohled na mravní zkázu naplnil iei takovou oškli
vosti, že iako šestnáctiletý iinoch opustil Řím a ode
bral se do divoké osamělé kraiíny horské u Subiaka,
aby tam o samotě mrtvením a modlitbou Bohu sloužil.
Dlouho žil ve skalní sluii neznám nikomu leč pou
stevníku Romanovi, ienž se s ním dělil o chléb. Bůh
sám vedl duši ieho k dokonalosti a zkoušel ho proto
i těžkými tělesnými pokušenímí. Benedikt přemohl ie
rozhodně a navždy, vrhnuv se svlečen do trní a
Bcpřiv, Ale dlouho nemohl se Benedikt před světem

118

Ze života přátelKrista

Pána

utaiití. Pověst ieho neobyčeiné svatosti roznesla se
brzy kraiem a mniši blízkého kláštera ve Vikovaru
ho žádali, aby byl ieiich představeným. Povolil usi
lovnému naléhání, ale když pak žádal, aby zachová
vali kázeň, pozdvihli se někteří z nich proti němu
a chtěli lei otráviti. Jak se vypravuie, požehnal sv.
Benedikt nelprve kalich s otráveným vínem a kalich
se hned rozpadl.
Opustiv neukázněné mnichy vrátil se na poušť.
Ale lidé se stále více k němu utíkali, mnozi počali
způsob íeho mnišského života napodobovatí a stávali
se učelivými ieho žáky. Neiznáměišími z nich isou
Římané Placidus a Maurus. Tak mohl založiti Bene
dikt r. 520 první svůi klášter v Subiaku a pozděii
nedaleko něho dvanácte iiných, které všecky moudře
a obezřetně řídil. Když však byli mniši u Subiaka
znepokoiováni a pronásledováni, odebral se Benedikt
s nimi na horu Monte Cassino. Zde zničil zbytky po
hanské modloslužby a vystavěl r. 529 veliký klášter.
Zde sepsal také pro své kláštery r. 530 proslulá ře
holní pravidla. Svatost, moudrost a zázraky, které
činil, ziednaiy mu takovou pověst a vážnost, že
k němu přišel i mocný ariánský král gotský Totila.
Zemřel dne 21. března 543 modle se a stoie v chrámě
podpořen rameny svých spolubratří v Monte Cassino,
kde také odpočívá ieho tělo.
Zivot mnišský byl znám v západní církvi už před
sv. Benediktem. Již sv. Martín ('i' 397) založil a řídil
veliký klášter. Ale nebylo iednotného pravidla. Mniši
se řídili z části některými pravidly sv. Basilia, Kassi
ana, Kassiodora, z části místními klášternimi zvyky.
Dbali téměř výhradně vlastního zdokonalení, nema
ltce na zřeteli spásu jiných. Tím pak, že mniši snadno

Sv.Benedikt.zakl.řádubenedikt.

119

z iednoho místa na druhé přecházeli a že neměli vždy
přiměřeného zevněišího zaměstnání, vznikaly různé
nepřistoinosti. Sv. Benedikt svou moudrou řeholi,
která spoiuie rozhodnou pevnost s otcovskou mír
nosti, navádí iak k vlastní dokonalosti a roziímavému
životu, tak k apoštolskému působení, stanovi iisté
pevné a nezměnitelné zásady, ale ponechává volnost
představeným a iednotlivým klášterům, odpomohl
uvedeným nedostatkům; i lze iei právem zváti zakla
datelem západního mnišství. Do 13. století řídili se
všichni mniši na západě ieho řeholí. Řád iím zalo
žený se velmi rozšířil a vykonal nesmírně mnoho
dobrého pro Boha a Církev. Za neivětšiho rozkvětu
měl přes 30.000 klášterů. I v českých zemích bylo
dříve na 20 benediktinských klášterů.

Rozjímání 17.
1. průprava: Vizme v duchu sv. Benedikta, po
hříženého v jeskyni u Subiaka v rozjímání.
2. průprava: Prosme za milost, abychom mohli
napodobiti ieho velkodušné pohrdání světem.
1. V životě sv. Benedikta jeví se zvláštním způ
sobem podivuhodné cesty moudrosti a prozřetel
nosti Boží. Rodiče posílaii mladičkého hocha do
velkoměsta, aby se vzdělal a poznal svět, a právě
tento zkažený svět iei přiměie k útěku do samoty.
Chce sám v skrytě modlitbou a pokáním Bohu
sloužiti, ale Bůh iei používá za nástroi k založení
iednoho z neiznamenitěiších řádů. Chce zůstati
skryt, a zakládá řád, který svou činností, zvláště
také ve vědě a umění, získává úctu celého světa.
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Zasvěcnje sebe i své syny úplné chudobě, a jeho
řád později při osobní chudobě jednotlivých údů
ke cti a slávě Boží staví nádherné chrámy a za
kládá nejskvělejší knihovny. Cestou k této velikostí
a slávě byla skrytost a samota. Sv. Benedikt musil
dlouhá léta v'skrytostí a samotě konatí pokání a
rozjímati, aby se stal sám velikým před Bohem
a mohl se státi zakladatelem tak velikého díla.
a) I z nás se může každý státi nástrojem velikých
plánů Božích. Třeba se jenom odevzdati úplně a
bezpodmínečně vůlí Boží. Nehledejme jiného, leč
plniti podle nejlepšího vědomí a svědomí dokonale
všecko, co Bůh od nás žádá, a Pán Bůh našich
slabých sil použije, aby byly vykonány i veliké věci.
b) Nejenom k vlastnímu zdokonalení, nýbrž i
k úspěšnému apoštolskému působení je nejlepší
přípravou skrytost a samota. Proto Církev svatá
připravuje své kněze na jejich úkol v skrytosti se
mináře a neschvaluje mínění těch, kteří říkají, že
by se měli raději záhy se světem stýkati, aby jej
lépe poznali. Zkušenost učí, že příčinou neúspěchů
a pádů nebývá tak neznalost světa, jako spíše, že
kněz nezná dosti sebe a nedovede sebe zapírati.
Tomu se naučí jenom v skrytosti a samotě. I později
musí se kněz častěji uchylovati do samoty, své nitro
zpytovati, s Bohem v tichém rozjímání obcovati.
2. Ze vzácných ctností ctihodného patriarchy a
zakladatele západního mnišství můžeme v krátkém
rozjímání uvažovati jenom některé. Podivuhodné
je jeho naprosté pohrdání světem a jeho statky.
Synu vznešené a bohaté rodiny, jinochu neobyčej
ného nadání a tělesných předností byl svět otevřen.
Mohl užívati bohatství a radovánek, mohl dojíti
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veliké slávy. Vším tím velkodušně opovrhl a zvolil
život naprosté chudoby a tuhého mrtvení. Muž ta
kových ideálů a takového odříkání ovšem mohl
také zachovati andělskou čistotu i při neisilněiších
nárazech vnitřních a zevněiších. Vskutku si íako
iinoch zachoval uprostřed zkaženého římského světa
úplnou nevinnost a prudká pokušení přemohl ied
nou pro vždy způsobem co neirozhodněiším.
Z ctností sv. Benedikta iako představeného klášter
ního chválí žívotopiscové zeiména ieho otcovskou
lásku a moudrou obezřetnost. Ve dne v noci myslí
s láskou na své svěřence, obětuíe se za ně, pevně,
ale s velikou laskavostí a obezřetností kárá ieiích
chyby a vede ie k dokonalosti. O ieho moudrosti
svědčí zvláště řehole iím sepsaná; podle přání sv.
Benedikta v řeholí vyiádřeného má býti každý opat
a představený řádu laskavým otcem a moudrým
vůdcem.
a) Každý, kdo se dal v službu Krista a ieho
Církve, musí pohrdatí tímto světem. Toto pohrdání
nezáleží ovšem v tom, že věci a statky tohoto
světa máme za špatné v sobě, nebo že iich vůbec
nesmíme užívati. Ale musíme světa, ieho statků,
ieho poct a radovánek neienom užívati pouze po
kud ie to ke cti Boží a naší spáse, iak isou k tomu
všichni věřící zavázáni, nýbrž musíme se iako kněží
i mnohých věcí dovolených zříkati. Jak pohlížím
na pocty a statky tohoto světa? Domnívám se snad,
že smím ieho rozkoší užívati zrovna tak jako člo
věk světský, a isem zarmoucen. vidím-lí. že mi ie
mnohá z nich nepřípustna a nedovolena?
bl Jedné z rozkoší světa. rozkoše tělesné nebo
pohlavní, vzdali jsme se z lásky ke Kristu pro vždy
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a neodvolatelně. Tuto oběť musíme přinášeti doko
nale a vytrvale do posledního okamžiku. Polovi
čatost v této věci ruší vnitřní mír a vede k pádu.
Jiného prostředku tu není než toho, kterého užíval
sv. Benedikt: vyhnouti se všemu, co smysly dráždí,
a s odhodlanou, třeba-li i heroickou statečností od
raziti každý útok nepřítele. Růže panické čistoty
nemůže vyrůsti leč v trní přísného odříkání.
c) Kéž i náš poměr k našim svěřencům a věřícím
odpovídá milému obrazu řeholního představeného,
jak iei nakreslil sv. Benedikt ve svých pravidlech
a iak iei sám svým životem ukázal. Kéž myslíme
i my stále s láskou na duše svěřené, za ně se obě
tuieme, pevnost s mirností spoiuieme, soustrast
máme s ieiich slabostmi a nežádáme věcí, iež pře
sahuií síly, s každým podle povahy a potřeb ied
námel K tomu ie ovšem potřeba, abychom ve všech
viděli odlesk dobroty a lásky Boží a vůbec se dí
vali na všecko ve světle nadpřirozeném.
3. Přehlédněme v duchu veliká dobrodiní, která
Bůh Církvi a celému lidstvu prokázal sln'ze řád
benediktinský. Řád získal pro víru Kristovu a pro
křesťanskou kulturu celé národy a uchoval opiso
váním klasických děl i starou pohanskou kulturu
a literaturu od zániku, zachránil a k dokonalosti
přivedl statisíce duší, vzdělal širé neúrodné kraie,
obohatil vědy a umění, pomohl nesčetným chudým
v nouzi, vystavěl nádherné chrámy, vychoval ve
svých školách nepřehlednou řadu rozhodných kato
lických mužů, dal Církvi několik papežů, mnoho
kardinálů a biskupů. To vše vykonal řád následuje
věrně dvou svých hesel: »Modli se a pracui<<,které
ie stručným výrazem celého života mnÍCha bene
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diktina, a »Paxa (Mír), naznačuiící, že řád má
všude šířiti pravý mír Boží a nadpřirozenou lásku.
a) Poděkuime Pánu Bohu za všecka dobrodiní
Církvi a lidstvu prostřednictvím řádu udělená a
choveime iei v úctě a lásce. Ale obnovme se v úctě
a lásce k Církvi samé, ieiíž iednou ratolestí tento
řád iest, pro niž pracuje, z jejichž milostí čerpá

a lee.
b) Koneime svoie duchovní cvičení tak bedlivě
a povinnosti svého stavu tak svědomitě, aby se
celý náš život dal vyiádřiti stručně heslem: »Modli
se a pracuila.
'
c) Každý z nás má býti hlasatelem míru. Ne
ovšem míru shnilého, který povoluie vlastním váš
ním a trpí nepořádky u těch, iiž jsou mu svěření,
nýbrž pravého míru Božího: míru s Bohem doko
nalým plněním vůle jeho, mírem se svým nitrem
přemáháním vášní, mírem s druhými nadpřirozenou
láskou blíženskou.

Oremus:
Intercessio nos, quaesumus Domine, beatz"Bene
dicti Abbatis commendet: ut quod nostris meritis
non valemus, eius patrocinio assequamur. Per
Dominum.

XVIII. Sv. Lev !. Veliký, papež a učitel
církevní.
(11. dubna.)

Lev, narozený v Římě : otce Kvintiliána z Tuscie,
byl Říman starého rázu: praktického rozhledu, rov
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hodného činu, neochvěiné věrnosti v konání povin
nosti a v háieni práv. Výtečně vzdělán v literatuře
a řečnictví zvolil si dráhu kněžskou a ještě velmi
mlád byl pověřen čestným a důležitým úřadem řím
ského arciiáhna, který zastával za čtyř papežů (Zosi
ma, Bonifáce I., Celestina l., Sixta III.) vyznamená
vaie se obezřetností v různých mu svěřovaných po
selstvích a v rozhodností protí kacířům. Po smrti
Sixta III. byl zvolen iednomyslně za biskupa řím
ského (440) a volba mu byla oznámena, právě když
se vracel z důležitého poselstvi v Gallií. Příial a na
stoupil úřad svůi s velikou pokorou a hlubokým
přesvědčením o své nehodnosti, ale zároveň s na
prostou odevzdaností a důvěrou v pomoc Boží, iak
obé krásně vyslovuie ve svém nástupním kázání.
Poměry byly velmi neblahé, na Církev dorážela nová
nebezpečná kacířství a na říší římskou noví mocní
nepřátelé. V takových dobách bylo třeba, aby v čele
Církve stál muž neobyčeiné rozhodností a veliké
svatosti života. Takovým byl skutečně papež Lev I.
Jeho obezřetnosti se podařilo vypátrati Manicheíce
v Italii se taiící, íeho rozhodností, blud tento vy
kořeniti.
Větší nebezpečí hrozilo víře katolické z Východu,
kde po nestorianismu, tvrdícím, že v Kristu isou dvě
osoby, počal se šířití, podporován isa mnohými bis
kupy í samým císařem, opačný blud monoíysitů, smě
šuiícich v Kristu obě přirozenosti, božskou a lidskou,
v iednu. Lev v dogmatickém listě, poslaném patri
archovi cařihradskému Flavíanoví, vyložil s neoby
čeinou iasností pravou katolickou nauku a zamítl blud
se vší rázností. Na chalcedonském sněmě (451) byl
pod předsednictvím papežských legátů monotysitismua
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odsouzen a katolická nauka, iak byla Lvem vyložena,
přiiata. Otcové sněmu iednohlasně volali: »Petr skrze
Lva promluvilla a několikráte při svých jednáních
nazvali Lva »hlavou Církvea. Papež potvrdil usnesení
sněmu, ale kánonu 28, který neprávem uděloval patri
archovi cařihradskému iisté výsady na úimu biskupa
římského, neschválil; proto tento kánon nenabyl
v Církvi všeobecné váhy. Lev nebyl ienom haiitelem
pravověří, nýbrž i zachranitelem říše římské a kul
tury. Roku 452 vyrazili divocí Hunové pod Attilou
z Uher na západ a byvše odraženi na Katalonských
polích, zaplavili a obsadili celou severní Italii a
hrnuli se k Římu. Seslabená říše nemohla se iim
účinně opříti a ieii zkáza zdála se neodvratná. V té
tísni poslali císař a senát papeže vyiednávat s Attilou.
Velebný ziev papežův a ohnivá ieho výmluvnost po
hnuly skutečně Attilou, že zastavil svůi pochod a
vrátil se s voiskem do Uher. Podle legendy prý
Attilu naplnilo bázní, že viděl nad hlavou papežovou
sv. Petra, hrozícího mu mečem. Za tři léta pozděii
(455) přitáhli k Římu Vandalové s Genserichem. Zase
to byl papež Lev, který se odebral do nepřátelského
tábora, iednat s nepřítelem. Tentokráte se mu sice
nepodařilo odvrátit od Říma plenění, ale dosáhl
aspoň toho, že voiáci Genserichovi nesměli na ieho
rozkaz nikoho zabiti a museli ušetřiti čtyř hlavních
basilik římských.
Neienom těmito mimořádnými činy, nýbrž i iinak
získal si papež Lev I. Veliký zásluhy iak 0 Řím a
svoii diecesi římskou, tak o celou obecnou Církev.
Na klerus a věřící své díecese působil hlavně svými
kázáními, o blaho Církve všeobecné pečoval zeiména
četnými listy k biskupům celého okrsku. Máme od
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něho 116 duchovních řečí a 173 listů. Především usí

loval o udržení a upevnění iednoty církevní. Proto
háií autority biskupů proti přehmatům státní moci,
hlavní důraz klade na primát, který ie základem
iednoty v Církvi. Nesčetná a překrásná isou ieho
svědectví o primátě, na př.: »Petrus in accepta iorti
tudine petrae perseverans suscepta Ecclesiae guber
nacula non relíquita a »epiccopi in partem sollicitu
dinis (papae) non in plenitudinem potestatis assu
muntura. Učení o primátě podává iasně a plně; proto
i mnozí protestanté a pravoslavní doznávaií, že u Lva
nalézáme nauku katolickou v podstatě už tak přesně
vyslovenou, iak ii potom definoval sněm vatikánský.
Velmi dbal o kázeň kleru a lidu, proto sám o to
pečoval a biskupům na srdce kladl, aby nikoho ne
hodného nevysvěcovali. Kázání ieho vyníkaií struč
ností, přesností nauky a praktičností. Poučuie lid
o přítomných bludech, navádí iei k živé víře, k vzá
iemné lásce, konání dobrých skutků, trpělivosti
v křížích. Zemřel 10. listopadu 461 a pohřben iest
ve sv. Petru. R. 1754 prohlásil iei Benedikt XIV. za
učitele církevního.

Rozjímání 18.
!. průprava: Představme si velebnou postavu
Lva Velikého, stojícího neohroženě před mocným
Attilou.
2. průprava: Prosme, aby v nás rozjímání o jeho
životě rozmnožílo úctu a lásku k Církvi.
1. Neienom výroky sv. Lva Velikého iako učitele
církevního a svědka božské tradice, nýbrž také
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ieho jednání a veškerý život ie výmluvným důka
zem, že Církev Kristova ie z vůle svého zakla
datele společností hierarchickou, v níž ie hlavou
a středem iednoty římský biskup. Bez něho nebylo
by v ní ani iednoty správy, ani jednoty víry. Tuto
iednotu víry zachránil ve své době právě Lev Ve
liký. Autenticky prohlásil dogma o iedné božské
osobě a dvou přirozenostech v Kristu, rozhodně
odsoudil nebezpečný blud a učinil mu přítrž. Kánon
všeobecného sněmu, iim nepotvrzený, přes úchvalu
velmi mnohých biskupů nikdy nemohl nabýti váhy
ve všeobecné Církvi.
a) Děkuime Kristu Pánu, že svou Církev postavil
na pevný hierarchický základ, zvláště že ii v pa
pežství dal neochvěiný střed iednoty a neomylného
neivyššiho učitele. Děkuime mu též, že nám ve sv.
Lvu dal nezvratného svědka tohoto dogmatu, sta
tečného obhájce iednoty církevní a práv papežství.
Obnovme se ve víře v tuto věroučnou pravdu, též
ve věrnosti, úctě a lásce k apoštolskému stolci.
b) Modleme se za nešťastné bratry rozkolné,
kteří při všech prostředcích spásy a posvěcení,
které si zachovali, tápaií v mnohých věcech v ne
jistotě, poněvadž se odloučili od středu jednoty a
neomylné autority.
c) Važme si nade všecko církevní iednoty, iiž
svatí papežové a biskupové tolik zdůrazňovali a
pro niž často mnoho trpěli. Modleme se vroucně
k Bohu, abychom se nikdy od iednoty Církve ne
oddělili, modleme se též za nešťastné kněze, kteří
zločinně porušili věrnost k Církvi a od ní odpadli.
Pracuime ze všech sil, aby křesťanský lid stále více
v této iednotě rostl a prospíval.
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d) Děkujme Bohu též za to, že ústy sv. Lva tak
jasně prohlásil zjevenou pravdu o Kristu Pánu,
druhé božské osobě ve dvou přirozenostech, vzbuď
me hlubokou, živou víru v toto tajemství.
2. Lev Veliký byl nejenom hlasatelem a obháj
cem pravé katolické víry, nýbrž zachránil i stát
římský a kulturu před záhubou. Co by se bývalo
stalo s římskou říší a s Římem samým, kdyby se
byl drtivý kolos hunských vojsk valil dále na jih
Italie? Co by zbylo z památek římského umění
a staré kultury, kdyby Vandalové nebyli na prosbu
sv. Lva ušetřili aspoň nejdůležitějších pomníků?
Podobným způsobem byl i mnohý jiný papež a
bylo papežství vůbec ochranou i světských moci,
šířitelem a zachranitelem kultury.
a) Děkujme Pánu Bohu i za toto dobrodiní, které
dal papežstvím lidstvu. Obnovme se v úctě, odda
nosti a důvěře k apoštolskému stolci i z této po
hnutky. Vykládejme lidu často o významu papež
ství a dobrodiních, která mu i v přirozeném ohledu
děkujeme, hajme jeho autority a jeho práv.
b) Jak mnohem šťastnější a bezpečnější by byly
státy a národy, kdyby byly v poslušnosti oddány
náměstku Ježíše Krista, před jehož autoritou se
klonil sám pohanský ukrutník Attila, kdyby po
slouchaly jeho zákonů, řídily se jeho učením a jeho
radami. Snažme se z lidu vymýcovati mylné názory
0 naprosté nezávislosti moci státní a poučovatí ho
o pravém poměru státu k Církvi.
3. Když jsme rozjímali o velikých a mimořádných
činech slavného papeže, všimněme si i jeho oby
čejné činnosti velepastýřské. S velikou moudrostí
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a obezřetností řídil sv. Lev iak diecesi římskou tak
celou katolickou Církev. Jako dobrotivý otec pe
čuie s velikou láskou o duše svěřené, snaže se je
uchrániti od každé škody; při tom pevnou rukou
odstraňuie všecky zlořády a udržuje přísnou kázeň.
Bískupy okrsku křesťanského vybízí důtklivými
listy k iednotě a k svědomitému konání úřadu
Bohem iim svěřeného, římské věřící poučuie o víře
a napomíná ke křesťanskému životu důkladnými,

řečnický propracovanými a praktickými kázáními.
O iednu věc při kázni církevní se zvláštní svědomi
tostí dbá a k ní často se ve svých napomínáních
vrací, aby totiž nikdo nehodný nebyl připuštěn ke
svatým svěcením. Odtud asi vznikla legenda, že
prý se sv. Lvu, když se iednou na hrobě sv. Petra
modlil, zievil kníže apoštolů a řekl mu: »Měi se na
pozoru, na koho ruce kladeš, neboť z toho budeš
iednou počet klásti!<<

a) Kolik zla bylo v Církvi způsobeno tím, že ne
hodní se vetřeli do svatyně kněžství a že biskupové
někdy vložili ruce na t , o ieiichž hodnosti se dříve
s dostatek nepřesvědčili! Kdyby snad z nás někdo
měl neštěstí, že svaté kněžství přiial bez povolání,
necht hříchu svého trpce lituje a hodným kněž
ským životem chybu svou napraví. Všichni se snaž
me, abychom podle napomenutí biskupa, který nás
světil, »hodně kráčeli ve stavu, k němuž povoláni
isme<<.

b) Duchovní správce musí býti laskavým otcem
svěřených duší a starati se o ieiich vnitřní duchovní
život. Ale to nevylučuie, že musí dbátí rázně 0 ze
vněiší křesťanskou kázeň, bez níž vnitřní nábožen
ský život není možný.
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3 c) Buďtež i naše kázání iako kázání papeže Lva
i)“"stručná a důkladná, ne rozvláčná a ply'tká; kažme
iako on prakticky: poučuime lid o pravdách, které
jsou právě dnes napadány, veďme ho k živé víře,
vzáiemné lásce, trpělivému snášení křížů.
Oremus:
Exaudi, quaesumus Domine, preces nostras,
quas in beati Leonis, Confessoris atque Pontificis,
solemnitate deferimus: et qui tibi digne meruit
famulari, eius intercedentibus meritís, ab omnibus
nos absolve peccatís. Per Dominum.

XIX. Sv. Voitěch, biskup pražský a mučedník.
(23. dubna.)

Sv. Voitěch se narodil kolem r. 956 na hradě Libici,
kde ieho otec jako náčelník mocného rodu Slavní
kovců vládl v závislosti na knížeti českém velikou
části země české. Byl vychován velmí zbožně svou
matkou Střezislavou a vychovatelem Radlou. Byl nei
prve určen k stavu světskému, ale brzy byl zaslíben
pro stav duchovní — z vděčnosti k Matce Boží za
uzdravení z těžké nemoci. Vypravování misionáře,
ienž se vracel ze slovanského Východu a na Libici
se zastavil, roznítilo v dorůstaiícím hochoví mocně
apoštolskou horlivost. Studia vykonal nadaný iinoch
na biskupských školách v Magdeburgu, pod kterouž
metropoli tehdáž Čechy ieště patřily, a vynikal nejen
pílí, nýbrž i vzornými mravy; už tehda se u něho
ievil sklon k roziímavému, asketickému životu. Tam
dostal při biřmování iméno Adalbert. Vrátiv se do
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vlasti byl vysvěcen na podjáhna a brzy potom r. 982
byl svědkem smrti prvního biskupa pražského Dět
mara. Bolestná žaloba umírajícího velepastýře, že
ještě tolik Čechů lne k pohanství, zvláště jeho strach,
jak vydá na věčnosti počet ze všech mu svěřených
duší, velice dojaly mladého Vojtěcha, takže od té
doby počal přísný kající život.
Zvolen byv mimo své očekávání nástupcem Dět
marovým, konal úřad svůj s neobyčejnou horlivosti:
kázal, navštěvoval kostely a věřící rozsáhlé své die
cese, staral se o křesťanskou výchovu školami. Přede
vším však si vyprošoval požehnání Božího svatým
životem, mnoho se modlil, konal přísná pokání, žil
v strohé chudobě. Ale ani jeho horlivost ani svatý
jeho život neobrátily mnohé z Čechů od pohanských
zvyků a neobnovily dokonale kázeň v kněžstvu.
I rozhodl se Vojtěch r. 987, že se odebere k papeži,
přednese mu své soužení a se svolením nejvyšší hlavy
Církve složí ze sebe břímě biskupské. Papež Jan XV.
dovolil, aby se důstojnosti vzdal. Sv. Vojtěch, vykonav
nejprve pouť do svaté země a pobyv nějaký čas u mni
chů benediktinských na Monte Cassino a u sv. Nila
v jižní Italii, vstoupil jako prostý benediktinský mnich
do kláštera sv. Alexia a Boniiáce na Aventině v Ří
mě. Čechové, litujíce své neposlušnosti, poslali posel
ství do Říma, žádajíce Vojtěcha zpět. Na přání pape
žovo vrátil se r. 992 Vojtěch do vlasti s mnichy bene
diktinskými, pro něž založil klášter v Břevnově.
Znovu počal s velikou horlivostí pracovati a pro
cházel nejenom svou rozsáhlou diecesi, nýbrž odebral
se hlásat víru Kristovu i do sousedních Uher, kde po
křtil syna králova Geizu na jméno Štěpána. Ani nyní
se jeho horlivosti a svatosti nepodařilo obnovíti ká
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zeň, za ieho nepřítomnosti v Čechách velmi pokleslou.
Vznikly krvavé výtržnosti Vršovců proti Slavníkovcům
a sám svatý biskup byl ohrožován na životě. Proto
vzdal se sv. Voitěch s dovolením papežovým r. 995
po druhé svého stolce a uchýlil se do samoty klášter
ní na Aventině. Znovu kníže a národ oň žádali a na
naléhání samého císaře a arcibiskupa magdeburského,
nařídil mu Řehoř V. r. 997, aby se znovu uial správy
diecese. Sv. Voitěch si vyminil výhradu »budou-li Če
chové poslouchati<<; ne-li, měl na vůli, iíti iako misi
onář k pohanům. Tentokráte mohl Voitěch vlasti své
ienom na hranicích ieiích požehnatí. Než vstoupil na
ieií půdu, dověděl se o hrozných boiích Vršovců proti
Slavníkovcům, v kterých téměř celý ieho rod byl vy

huben. I nešel do Čech, nýbrž odebral se iako prostý
misionář hlásat víru pohanským Prusům. Než mohl
počíti úspěšnou apoštolskou činnost, byl od divokých
Prusů sekyrami a oštěpy ukrutně zabit. Stalo se to
na poli Romovém u nyněišího Královce (Konigsberg),
pohanským Prusům posvátném, kam se uchýlil, aby si
odpočinul. Zemřel 23. dubna 997. Jeho tělo vykoupil
za drahé penize polský král Boleslav Chrabrý a po
hřbil ve Hnězdně. R. 1039 bylo do Prahy přeneseno
a r. 1880 při opravě velechrámu sv. Víta znovu na
lezeno.

Rozjímání 19.
I. průprava: Vizme sv. Vojtěcha, žehnaiiciho
své vlasti.

2. průprava: Modleme se, abychom napodobu
iice svatý život a apoštolskou horlivost Vojtě
chovu své vlasti co nejvíce prospěli.

Sv. Vojtěch.
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1. V povolání sv. Vojtěcha se jeví zcela zřejmé
ruka prozřetelnosti Boží. Základ ke kněžskému
povolání byl ovšem položen už křesťanskou výcho
vou v rodině. Ale byla to zejména Matka Boží,
která mu zvláštní ochranou v nemoci a svou při
mluvou povolání zprostředkovala. Vypravování vě
rověstce, vracejícího se z východu, rozmnožilo
v mladé duši Vojtěchově touhu po kněžství a po
apoštolském působení. Pohled na umírajícího bisku
pa Dětmara a jeho vážná slova utvrdily ho v pře
svědčeni o velikosti a odpovědnosti kněžství, a by
ly mu po celý život pobidkou, aby byl knězem
a biskupem co možná dokonalým.
a) Kněžská a řeholní povoláni vycházejí pravi
delně z rodin, kde je pevná víra a vládne křesťan
ský mrav. Děkujme Pánu Bohu z celého srdce, že
se nám dostalo křesťanské výchovy v rodině
a snažme se vychovati věřící, zbožné rodiny, které
by se staly úrodnou půdou svatých povolání.
b) Panna Maria je »Matkou svatého povolání<<
a není povolání kněžského nebo řeholního, k ně
muž hy nějak svou přímluvou nepůsobila spolu.
Jsouc Matkou Krista Ježíše, jest i matkou jeho
mystického těla a musí jako matka pečovati, aby
vždycky bylo hojně těch, kteří jako nástroje Krista
Pána mají život jeho mystického těla udržovati.
Děkujme jí vroucně za vlastní povolání a prosme
ji, aby řady svatých kněží byly rozmnoženy.
c) Velmi lze mladé lidi pro apoštolský život
kněžský nadchnouti, když se jim vypravuje, kolik
dobrého může kněz působiti, a když slyší o kráse
a úspěších apoštolských
prací. Proto uveřejňují mi
! V'
sijní a apoštolske rady zprávy o svém působení,
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I my můžeme takovým způsobem probuditi mnohé
povolání. Co však říci o knězi, který mladé lidi od
kněžství odvrací? Děie se to tím, že proievuie ne
spokoienost se svým hmotným postavením, roztrp
čenost nad přetížením prací, nad neúspěchy a ne
vděkem, naříká a kritísuie církevní autority.
d) Smrt milých osob a vůbec všecka neštěstí Bo
hem poslaná bývaií zevněiší milostí Boží; z nich
poznáváme lépe pomíieiícnost světa, věčný cíl, nut
nost věrné služby Boží. Používeime tedy sami těch
to zevněiších milosti a veďme věřící k tomu, abv
místo přílišného nářku, poučeni těmito kříži, mysl
více k Bohu povznášelí.
2. V životě sv. Voitčcha se ieví iakýsi neklid
a iakési těkání: rušná zevněiší činnost pro spásu
duší střídá se stále s tichým, nazíravým životem
v klášterní cele. Ale vše u něho dělo se v duchu
naprosté poslušnosti. Z poslušnosti příjímá úřad bi
skupský, s dovolením papežovým uchyluie se do
samoty klášterní a zase na ieho rozkaz se vrací
k svému stádci, s ieho úchvalou stává se misioná
řem. Při apoštolském působení užíval všech vhod
ných přimých prostředků pastorace: horlivě káže,
visítuie svou diecesi, dává moudré předpisy, stará
se 0 školy. Ale více než na tyto prostředky spolé
há na modlitbu a vyprošuie si požehnání Boží kaií
cím a svatým životem. Bůh však žádal ieště větší
oběti. Voitěch měl se státi mučedníkem a teprve
svou mučednickou smrtí zasloužití, že se Čechy do
opravdy obrátily a autoritě církevní podrobily.
a) Kněžský život spoiuie dvoií účel: vlastní zdo
konalování a" apoštolskou
práci o spásu duší, ie ží
"
votem vněisx cinnosti. ale též životem modlitby.
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ústní í roziímavé. Všecko však musí býti řízeno
poslušnosti a povinností. Musíme někdy celé hodiny
věnovati zevněiší, snad nudné činnosti, kde bychom
se raděii modlili nebo něiakou zbožnou knihu četli;
ba musíme mnohdy Boha pro Boha opustiti a du
chovní cvičení přerušiti, žádá-lí toho povinnost
a láska k duším. Jindy zase třeba se i iakýmsi ná
silím odtrhnouti od prací a od starostí o práce,
když povinnost volá k duchovním cvičením a mo
dlitbě.
b) Naše prostředky pastorační isou v podstatě
tytéž, iakých užíval sv. Voitěch: kázání, návštěvy
věřících, napomínání a rady, školy. Větší váhu než
na tyto prostředky musime po jeho příkladu klásti
na modlitbu, kaiicí skutky, svatost života.
c) Neivíce k rozšíření víry Kristovy a k obrácení
národů přispělo mučednictví: mučednická krev by
la vždy semenem křesťanství. Nekrvavým mučed
nictvím iest každý těžší kříž a každá větší oběť.
Nedaří-li se nám v duchovní správě, pteime se,
zda-li snad Pán Bůh od nás nežádá něiaké větší
oběti, a přemýšleime, v čem bychom mu ii mohli
přinésti. Taková oběť, třebas světu zcela neznámá,
bývá pramenem přehoiného požehnání Božího.
3. Sv. Vojtěchu se dostává podobného údělu jako
mnohým jiným apoštolům a velikým světcům. Zde
na zemi neisou uznáváni a jejich veliká apoštolská
láska zůstává nepochopena. Ano, dostává se iim
trpkého nevděku právě od těch, kterým zasvětili
všecky své síly a věnovali celé své srdce. Je to
povzbuzení pro nás, zažijeme-lí něco podobného,
ale zároveň také poučení, abychom sami nebyli ne
vděčni.

'

'
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a) Myšlenka na osud sv. Voitěcha a jiných apo
štolů budiž nám v kříži a při nevděku útěchou a
posilou! Mysleme si, že se tím stáváme podobnými
světcům a Kristu Pánu samému, že tak prospíváme
v ctnosti a získáváme si větších zásluh, že ode
vzdané snášení příkoří neivice přispívá k spáse
duší. Více než svou apoštolskou prací prospěl svatý
biskup Čechům trpělivým snášem'm ieiich nevděku.
b) Varuime se, abychom se sami nedopouštěli
ošklivé chyby nevděčnosti. Jak jsme vděčni svým
dobrodincům? Neodměňuieme se snad Církvi svaté
samé, která nás živila a vychovala, tím, že ii zleh
ěuieme pro některé ieií lidské stránky a slabosti?
Neodplácíme svým církevním představeným ieiich
péči kritisováním?

Oremus:
Deus, qui beatum Adalbertum, Martyrem tuum
atque Pontificem, gloria et honore coronare dig
natus est: tribue quaesumus; ut quem salutis
aeternae ministrum habuimus in terris, intercesso
rem habere mereamur in coelis. Per Dominum
nostrum.

XX. Blahoslavený Jan Bosco, zakladatel
salesiánů.
(26. dubna.)

Veliký tento apoštol mládeže narodil se dne 16.
srpna 1815 na samotě Becchi ve farnosti Castelnuovo
d'Asti v diecesi turínské (Piemontě) z chudičké malo
rolnické rodiny, z druhého manželství otcova, V dru
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hém roce ztratil otce, a matka, statečná křesťanská
žena, ba duše apoštolská, musila svou prací živit ro
dinu; i malý Jan musil záhy pásat krávy a konat
tvrdé polní práce. Mnoho bylo mu snášet od staršího
nevlastního bratra, takže i na čas z domu odešel do
služby. Byl neobyčejně bystrý, paměti skoro zázračné
a nadmíru dovedný: už iak'o chlapec se naučil nei
odvážněiším kouskům keiklířským a dával často před
staveni před druhými hochy a před dospělými. Po
užíval těchto zábav, aby spolužáky odvrátil od zlého
a zbožnými zpěvy a vypravováním vzdělal. Už iako
chlapec se vyznamenával velikou neboiácností. Toužil
po kněžství, ale studia byla pro velikou chudobu
a pro naprostý odpor staršího bratra vyloučena. Ko
nečně se mu přece podařilo, arci za velikých obětí
a strádání, vykonati gymnasiiní studia, neiprve v Ca
stelnuovo, kam musil choditi denně pěšky několik
kilometrů, pak v Chieri. Poněvadž se musel ve stu
diích sám živiti, naučil se v té době několika řeme
slům a hudbě. I iako student působil apoštolsky, za
loživ mezi iiným »Společnost zábavnou<<, ale s účelem

apoštolským a obrátiv na víru židovského spolužáka.
Po gymnasiu mínil vstoupiti k irantiškánům. Farář
říkal matce, aby iei z toho zradila, iinak že nebude
míti podporu v stáří. Matka odpověděla: »To není má
věc, hlavní věc iest ieho duše, iá od něho nic nežá
dám; chudá jsem se narodila, chudá chci umříti.<<To
též opakovala synu pozděii po primicí. Na radu zbož
ného (nyní též blahoslaveného) kněze turínského Jo
seia Caíasso vstoupil Jan Bosco r. 1835 do kněžského
semináře v Turíně. Při vstupu si napsal mimo iiné
tato předsevzetí: Dbáti i v neinepatrněiších věcech
andělské čistoty, nikdy se nezúčastniti světských zá;
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bav, používati co neisvědomitěii času. Vynikal ve
studiích, zeiména ve studiu církevních děiin, a byl
pro svou lásku a ochotu u všech oblíben.
R. 1841 byl vysvěcen. Nabízelo se mu několik míst.
Tázal se zase Caiassa a ten mu radil, aby vstoupil do
turínského ústavu, zřízeného pro mladé kněze na
zdokonalení v bohosloveckých studiích. Studoval pil
ně, ale brzy počal také pracovatí mezi mládeží, ze
iména mezí mládeží opuštěnou a zanedbanou. První
popud k tomuto apoštolátu dalo na oko náhodné se
tkání se zanedbaným chlapcem. Bosco shromažďoval
hochy v neděli a ve svátky, hrál si s nimi, pořádal
různé zábavy a výstupy. Při tom ie poučoval a vy
učoval katechismu, vodil na služby Boží, naváděl
k častěišímu přijímání svatých svátostí. Tak vznikla
první »nedělní oratoře: Boscova. Ze začátku pomýšlel
přidatí se k něiaké mísiiní řeholí, ale ieho duchovní
rádce Caiasso prohlásil: »Zůstaňte na místě, kde iste,
to ie vaše povoláníla A tak pokračoval Jan Bosco
v tomto apoštolátě. R. 1847 byla zřízena druhá oratoř,
r. 1848 zakoupen první dům; brzy počal zřizovati růz
né řemeslnické pokračovací školy, r. 1860 převzal
i řízení iednoho semináře. Počet spolupracovníků se
množíl.
Z těchto počátků vznikla kongregace s jednodu
chými sliby, zvaná podle láskyplného a mírného sv.
Františka Saleského, kterého Bosco zvolil za vzor
a patrona svého díla, salesiáni (»Pia Societas s. Fran
cisci Salesíia, zal. r. 1859, potvrzena 1869), k nimž se
r. 1872 přidružila í větev ženská (Sestry Panny Marie
Pomocnice). Na podporu nové řeholní společnosti
a ieiích děl zřízen byl r. 1874 Spolek přátel díla sale—
siánského pro laiky. Salesiáni převzali brzo (1875l
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i zámořské misie a iiné apoštolské práce. Hlavním
účelem zůstává výchova mládeže, zeiména zanedbané
a chudé; ta byla Boscovi vždy »neimileiším údělema.
Říkalt, že mládež ie potěšením srdce Ježíšova a srdce
Panny Marie. Věděl, že, chceme-li lidi od zlého od
vrátiti a k dobrému přivésti, musíme začíti s mládeží.
Tento apoštolát sám nebyl v Církvi ničím novým, ale
novou byla v mnohé stránce methoda Boscova. Hlavní
ieho zásadou bylo »milovati upřímně mládež a získati
si ieií láskua. Hoši měli se cítiti jako v rodině, vycho
vatel neměl působiti tak tresty, jako láskou a nená
padným pozorováním a dohledem předeiíti hříchům
a chybám. Chovanci mohou zcela svobodně a po
libosti skotačiti, bavíti se, smáti se, skytá se iim hod
ně zotavení a zábav, ale při tom maií se vésti k tomu,
aby sami krásu ctnosti a obětí pochopili, aby se na
učili ovládati sami sebe a z vlastního popudu konali
dobré.
Jan Bosco měl všecky přirozené vlastnosti k půso
bení na mládež. Jeho postava, tělesná síla, neobyčei
ná paměť a rozsáhlé vědomosti, dovednost v uměních
a řemeslech chlapcům neobyčeině imponovala. By
strým zrakem dovedl hned každého prohlédnouti.
Podivuhodná byla ieho rozvaha a ieho naprostý klid
i při neivětšich obtížích a událostech neiméně očeká
vaných. Když naň iednou iakýsi zlomyslník vystřelil,
právě když vyučoval katechismu, zůstal iediný ze
všech zcela klidný a usmívavý. Když se iindy zeď do
mu začala řititi, odbyl věc malým žertem. Vůbec byla
jakási žoviálnost význačným rysem ieho povahy. Srd
ce jeho bylo nanejvýše citlivé a plné soustrastí a lás
ky. To ukázal v nesčetných případech, zvláště vůči
své milé mládeži. Jeho vliv a moc, kterou měl nad
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mladými lidmi, byly téměř neomezeny. Na jediné jeho
znamení stohlavý zástup skotačících chlapců ihned
umlkal. Jednou po exerciciích, které dával mladistvým
trestancům v jisté káznici, žádal, aby směl s hochy
učiniti výlet. Všichni se takové žádosti zhrozili, věc
musila jíti až k ministerstvu. Konečně bylo to dovo
leno, když se slavnostně zaváže, že všecky přivede
do káznice zpět. Bosco apeloval na čest mladých lidí,
žádal od nich čestné slovo a vskutku je přivedl po
zdařilém výletě všecky do káznice zpět. K těmto při
rozeným vlastnostem přistupovala neůmorná píle Bos
cova. Byl nejenom vychovatelem, učitelem, výpomoc
ným profesorem v semináři, neúnavným kazatelem,
zpovědníkem, duchovním rádcem přečetných osob,
nýbrž i nad míru plodným spisovatelem. Z jeho nesčí
slných dějepisných, bohosloveckých, apologetických,
asketických i zábavných spisů měla r. 1910 modlitební
kniha pro jinochy (»Giovane provveduto<<) na 600 vy
dání, jeho »Dějiny Italiea 26 vydání. Při tom konal
velmi časté cesty po Italii, do Francie i Španěl. Vše
to dovedl tím, že uměl co nejsvědomitěii použíti kaž
dého okamžiku. Ve svém posledním napomenutí, da

ném salesiánům, doporučoval vedle bratrské lásky
právě též neúnavnou práci.
Ale to, co učinilo našeho blahoslaveného velikým
apoštolem mládeže a co mu přineslo tolik úspěchů,
nebyly jeho přirozené vlastnosti, ani jeho přirozená
píle, nýbrž nadpřirozené ctnosti a nadpřirozené pro
středky, iichž v působení na mládež užíval. Celý jeho
život byl založen na hluboké víře a vroucí lásce k Bo
hu. Považoval se pouze za nástroj v rukou Božích,
důvěřoval naprosto v Boží prozřetelnost, silu si vy
prošonl ustavičnou modlitbou, jež byla jeho útěchou.
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Byl úplně nezištný a nehledal v ničem sebe; to už
měl z příkladu své matky. Jako ona chtěl i on zemřít
chudý, jako se chudý narodil, třebas jeho rukama pro
šly miliony peněz. Jeho obydlí a oděv byly co nej
prostší. Všecka vyznamenání odmítal, zůstal pokor
ným i při největších oslavách a při nejvzácnějších
nadpřirozených darech, chtěl býti upozorňován na
chyby, i jako představený kongregace konal nejnižší
služby svým chovancům a nejraději obcoval s nej
prostšími. Čistota jeho byla andělská. Nikdy ani nej
menší méně slušné slovo nepronesl, celý jeho zjev
dýchal panickou čistotou, už od malička jevil velikou
reservovanost v obcování s dívkami a ženami. Ač
laskavost sama, byl neúprosně přísný proti přestup
kům tohoto druhu a proti nemravné četbě. Hlavním
účelem při výchově bylo mu právě, uchovati mládeži
svatou čistotu. K tomu cíli zřídil mezi nimi »Spolek
sv. Aloisa<<,proto šířil u nich vroucí úctu k Panně
Marii a časté přijímání svatých svátosti. Když se
anglický lord Palmerston při návštěvě jeho ústavů
divil neobyčejným úspěchům a ptal, proč oni v Anglii
při tolika prostředcích podobných úspěchů nedosahují,
odpověděl Bosco prostě: »Poněvadž neznáte sv. zpo
věd' a sv. přijímání.<<Ještě před smrtí doporučoval
svým »dětema jako závěť zejména dvě věci: úctu
mariánskou a časté svaté přijímání. Při tom nezaned
bával přirozených prostředků a pro své ústavy a školy
hleděl využitkovati všech moderních vymožeností.
Dilu Jana Bosco stavěly se v cestu nesčetné pře
kážky a bylo mu snášeti mnoho utrpení. Zvláště za
čátky byly trpké. Vyháněli jej s jeho hochy s jednoho
místa na druhé, nechtějíce poslouchati jejich hluk,
faráři sí stěžovali, že jim odvádí mládež z farních ko
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stelů, ale i jiní kněží byli proti němu zaujati; pro jeho
neomezenou důvěru v Boha a smělé plány prohlašo
vali jej za choromyslného a chtěli jej dáti zavříti do
blázince. Městská rada mu činila všemožné překážky,
moc státní jej pronásledovala, zejména v době kon
iliktu státu a církevní autoritou, k níž Bosco ne
ochvějně stál. Posílali k jeho schůzím a přednáškám
strážníky, zavírali jeho školy a různě jeho činnost kazili.
Velikou nenávistí proti němu byly naplněny protestant
ské sekty, tehdáž v Italii se šířící, a všichni nepřátelé
katolické výchovy a víry; několikráte byl přímo uči
něn útok na jeho život. Také jeden z turinských arci
biskupů mu nepřál a arcibiskupská kurie po léta zne
snadňovala jeho apoštolát. Nescházelo ani přímých
útoků zlého ducha. Prozíravostí, neohrožeností, lás
kou Boscovou a hlavně milosti a požehnáním Božím
byly všecky tyto překážky přemoženy. Bůh očividně
dílu žehnal. Počet členů a ústavů rostl, v největší tísni
dostával Bosco přimo zázračným způsobem peníze,
jichž právě potřeboval, tisice mladých duši bylo od
hříchu a záhuby zachráněno, ústavy salesiánské vy
pěstovaly velikou řadu kněžských a řeholních povo
lání. Papežové Pius IX. a Lev XIII. byli blahoslavenci
neobyčejně nakloněni a používali jeho služeb v teh
dejších napjatých poměrech mezi Římem a Italii, ač
se o politiku a veřejné záležitosti nestaral. Nejlepším
důkazem, že jeho dílo bylo od Boha, byly nadpřiroze
né dary, jichž se mu dostalo. Už od chlapectví míval
nadpřirozené sny nebo vidění o budoucích věcech,
mnohé události přimo předpověděl, četl někdy v my
šlenkách druhého, pouhým požehnáním uzdravil mno
ho osob. Pro tyto dary a pro jeho ctnosti se lid k ně
mu hrnul a jeho cesty se utvářely v pravé vítězoslav
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né průvody. Neúnavný sluha Boží pracoval do posled
ního dechu. Zemřel v Turíně 31. ledna 1888, za blaho
slaveného byl prohlášen 2. června 1929.

Rozjímání 20.
]. průprava: Představme si blahoslaveného Jana
Bosco uprostřed mládeže.
2. průprava: Vyprosme si podobnou nadpřiro
zenou lásku a apoštolskou horlivost v působení
na mládež.
1. Ze života a z výroků blahoslaveného Jana po
znáváme, iak důležitý a potřebný iest apoštolát
mládeže, vidíme, jaké jsou přirozené podmínky ta
kového zdárného apoštolského působení a kterých
nadpřirozených prostředků třeba užívati. Když sta
řičkého Jana Bosco nedlouho před smrti jeho hoši
prosili, aby jim dal každému na památku obrázek
a napsal naň nějaký výrok, napsal některým slova:
»Mládež ie potěšením Srdce Ježíšova a Panny Ma
rie.“ Jistotně ie Kristu Pánu a ieho božské Matce
zvláště mládež drahá a ie iim milý zvláště apošto
lát mezi mládeží. Těžko bývá k řádnému a doko
nalému životu křesťanskému přivésti ty, kteří mládí
prožili v hříších. Dobré ie vyvésti někoho z kalu
hříchu, ale lépe ie přičíniti se, aby hříchu vůbec
nepoznal. Právě proto si Bůh blahoslavence k to
muto apoštolátu podívuhodně vyvolil a podivuhod
ně vedl, proto ho obdařil všemi potřebnými vlast
nostmi, proto mu zcela neobyčeiným způsobem že
hnal. Také nevěřící a špatný svět a zlý duch sám
mobilísovalí všecky zbraně proti vyvolenému slu
hovi Božímu.
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a) Není už tato jediná myšlenka: »Mládež jest
potěšením Srdce Ježíšova a Panny Marie“ s to,
aby nás k horlivému působení na mládež po
vzbudila?
b) Pomyslíme-li, že tímto působením nejenom
mnohé duše z hříchu vysvobodíme, nýbrž nesčet
ným hříchům předejdeme & zabráníme, že položíme
základ vytrvalého křesťanského života u duší, kte
ré bychom později marně z netečnosti nebo hříšné
ho života burcovali, jistě věnujeme všecky své síly

tomuto apoštolátu.
c) Stěžujeme si snad, že v lidu je málo oběta
vosti, že apoštolská povolání jsou řídká. Působe
ním na mládež si vychováme duše obětavé a apo
štolské.
d) Buďme přesvědčeni, že právě tomuto apošto
látu Pán Bůh zcela zvláště žehná a že právě tato
práce nám přinese největší útěchy.
e) Ale nedívme se, jestliže nám zlý svět, zlý duch
klade všemožné překážky v cestu. To je právě
znamení, jak důležitá je tato pastorace. Kde se
proti katolické výchově a organisaci se strany ne
přátel nebojuje, tam se pro mládež patrně dosti ne
apoštoluje a nepřátelé nemají proto obav.
2. K neobyčejnému úspěchu tohoto apoštolského
muže přispěly ovšem také jeho přirozené vlastnosti
a pomáhaly i přirozené prostředky, jichž užíval.
Jan Bosco imponoval jinochům svým nadáním,
svou až zázračnou pamětí, svou dovedností ve
všech téměř řemeslech a uměních. Měl jasný úsu
dek a široký rozhled: dovedl povahy rozeznatí a
okolnostem se přizpůsobíti, aniž zradil zásady. Byl
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rázný a neohrožený, zachoval i v neivětších obtí
žích a okolnostech zcela nepředvídaných naprostý
klid. Byl srdce velmi útlocitného. Především ho od
chlapectví až do neivyššiho stáří vyznačovala
upřímná účinná láska k mládeži, která srdce všech
k němu táhla. Moudrá a působivá byla ieho metho
da. Dá se shrnouti ve tři zásady: milovat upřímně
mládež a získati si její lásku, hleděti hříchům a chy
bám předeiiti, přivésti mladé lidi k tomu, aby do
bré konali a zlého se varovali samostatně. Ke všem
těmto přirozeným vlastnostem a prostředkům při
stoupily neúmorná činnost a práce blahoslavencova.
Bosco byl učitelem, vychovatelem, organisátorem,
řádovým představeným, kazatelem, zpovědníkem,
duchovním rádcem, diplomatickým vyjednavatelem,
spisovatelem a v každé z těchto činnosti vykonal
veliká dila. Dosáhl toho tím, že co neisvědomitěii
použil každého okamžiku. Jedním z posledních
ieho napomenutí k členům kongregace salesiánů
bylo: »Práce, práce!<<

a) Působení na mládež předpokládá určité při
rozené vlastnosti; isou to právě ty, iimiž v tak vy
sokém stupni vynikal Jan Bosco. Komu zcela chy
bějí, ten nemůže býti velikým apoštolem mládeže.
Ostatně mimořádný a výlučný apoštolát mládeže
není úkolem každého; ale něco musí každý z nás
pro mládež činiti. Proto si musíme všichni aspoň
hlavní vlastnosti k tomu nutné vyprošovati a je
pěstovati.
b) “Všichni můžeme úvahou, cvikem a modlitbou
dosáhnouti upřímné a účinné lásky k mládeži; ta
může nahraditi mnohé iiné přirozené vlastnolti,
ilchž se nám nedostává.
10
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c) Methoda Boscova není ovšem jediná methoda
vychovávací a není třeba se jí držeti ve všech jed
notlivostech. Ale neodchýlime se jistě od pravé ce
sty, jestliže se budeme říditi jeho třemi zásadami:
Milovati upřímně mládež a získati si její lásku, hle
děti zlému předejití, vychovali ji k samostatnému
konání dobra.
d) Nevěřící a zkažený svět neúnavně pracuje,
aby mládež zahubil, a já bych neměl použíti svědo
mitě času, abych ji zachránil? Chci se řídíti zása
dou blahoslaveným Janem Bosco často pronášenou:
»Pracovatí každý den tak, jako bychom toho dne
měli zemřítim

3. Vlastní síla působení Boscova byla v jeho nad
přirozených ctnostech a v nadpřirozených pro
středcích apoštolátu. Pohližel na všecko ve světle
víry a měl ve všech okolnostech a v jakýchkoli
obtížích neomezenou důvěru v prozřetelnost Boží.
Byl naprosto nezištný. Nehledal ani cti, ani statků
pozemských. Pocty klidně a rozhodně odmítal, ko
nal i jako představený řádový chovancům nejnižší
služby, považoval se za nehodný nástroj v rukou
Božích. Miliony prošly jeho rukama, on však zůstal
chud a žil co nejchuději. Čistota jeho byla vpravdě
andělská, zářila z každého jeho slova a pohybu a
budila i u zkažených úctu. To byla věc, v které
při výchově neznal shovívavosti. Při výchově kladl
největší váhu na prostředky nadpřirozené. Používal
ovšem i všech prostředků přirozených, opatřil pro
své ústavy a školy všechny moderní vymoženosti,
ale hlavními prostředky mu byla úcta mariánská
a časté přijímání sv. svátostí.

Blahosl.Jan Bosco,zakl.salesiánů.

l47

a) První a účinnou podmínkou účinného apošto
látu mládeže musí býti nadpřirozený názor životní,
plynoucí z hluboké viry. Jinak nebudeme míti po
žehnání a v obtížích nevytrváme.
b) Jenom tehda si získáme neomezenou důvěru
mladého světa, když mu svým jednáním ukážeme,
že ani v nejmenším nehledáme sebe, své cti, svého
prospěchu, nýbrž jenom Boha a jejich duše. Vypro
šujme si horlivě tuto nezištnost a pokoru přimluvou
blahoslaveného Jana.

c) Jenom duše čistá může mládeži čistotu ucho
vati a jí k čistotě vychovati. Jsou jisté žerty, které
se snad prominou věřícímu laikovi, které se však
těžko promijí knězi a které nikdy nesmějí býti na
rtech apoštola mládeže.
d) Smime a máme pokračovati s duchem času
tím, že použijeme i v působení na mládež všech
moderních vymoženosti. Ale i pro nás zůstanou
hlavními prostředky nadpřirozené. Pěstujme úctu
k Panně Marii mariánskými družinami a usilujme
o časté svaté přijímání.

Oremus:

Deus, qui beatum Joannem, Confessorem tuum,
adolescentium Patrem et Magistrum excitasti, ac
per eum auxiliatrice Virgine Maria, novas in
Ecclesia tua familias florescere voluisti: concede
quaesumus; ut eodem caritatis igne succensi, ani
mas quaerere tibique solí servire valeamus. Per
Dominum.
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XXI. Sv. Petr Kan'sius, kněz Tovaryšstva
Ježíšova, církevní učitel.
(27. dubna.)

Zivot sv. Petra Kanisía spadá v doby největšího
náporu protestantismu, kdy se zdálo, že celé Němec
ko a Rakousko jsou pro víru katolickou ztraceny.
Narodil se v Nymvegách (nynějším Holandsku) 8.
května 1521, tedy téhož roku, kdy sv. Ignác dal vý
host světu a obrátil se k dokonalému životu a Martin
Luther pozdvihl veřejně prapor vzpoury. Rodina byla
přísně věřící a Petr už v mládí jevil sklon k vnitřní
mu životu. Od r. 1536 konal v Kolíně nad Rýnem
humanistická a iílosoiícká studia a dosáhl doktorátu
iilosoííe. Ani jeho mládí nebylo prosto všech pře
háněk a bouří, ale panickou čistotu si zachoval ne
porušenu a v devatenáctém roce se zasvětil Matce
Boží slibem ustavičného panictví.
Ký div, že se ideální a čistý jinoch brzy přídružil
k horlivému a svatému knězi nově vzniklého řádu
jesuitského, k blab. Petru Fabroví, tehda právě
v Kolíně působícímu, a že zatoužil státi se členem
Tovaryšstva. Vykonal u Fabra exercicie, po nichž
se podle vlastních slov stal »zcela jiným člověkem<<,
a r. 1543 vstoupil do řádu. Dokonav studia, byl roku
1547 vysvěcen na kněze a složil r. 1549 v Římě před
obrazem Panny Marie, řečené »della Stradaa, v ruce
samého sv. Ignáce slavné sliby. Téhož dne měl, mo
dle se na hrobě sv. Petra, podle vlastního vypravo
vání zjevení božského Srdce Páně, iež od té doby
zvláštním způsobem uctíval. Hořel touhou, pracovati
pro povznesení katolického života a obrácení jino
věrců v Německu, ale poslušnost mu nejprve kázala,
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aby učil řečnictví v Messině. Od r. 1550 až do své
smrti působil v Německu s takovou horlivostí a s ta
kovým úspěchem, že si zasloužil ime'na »druhého
apoštola Německaa.
Apoštolát ieho byl všestranný. Není téměř většího
města v Německu a v sousedních zemích, kde by ne
byl působil. Apoštoloval v Augsburku, Kolíně, Stras
burku, Wormsu, Řezně, lnnomostí, Hallu, Frýburku,
něiaký čas i v Praze. Výkonal celkem 56 větších apo
štolských cest. Vidíme ho kázat v katedrálách i ves
nických kostelícich, učití na universitních katedrách
i vykládati po dědinách prostému lidu a malým dě
tem katechismus, zpovídati, navštěvovati nemocnice
a věznice; zakládá a řídí mariánské kongregace, bere
na sebe na povel papeže nebo na přání císaře důle
žitá poselství, háií katolické víry na říšských sně
moch a při náboženských hádkách, smiřuie rozva
děná knížata říšská, ie theologem a rádcem na sně
mu tridontském a pečuíe o provádění reformních de
kretů tohoto sněmu. V řádě byl představeným, po
13 let provinciálem, a ieden rok i administrátorem
biskupství vídeňského. Založil několik koleií, šířil
záiem o pohanské misie, vedl věřící k častému přiií
mání, staral se o vydávání dobrých spisů a sám byl
plodným spisovatelem. Vedle učených spisů theolo
gíckých, mezi nimiž vyniká krásné dílo o Matce Boží.
psal spisy populární; neiznáměiší z ieho děl ie asi
ieho Katechismus. Bůh žehnal neobyčeině ieho pra
cím. V Augšpurku a ve Vídni, kde měl při prvních
kázáních 10—20 posluchačů, nestačily pro ně za rok
neivětší chrámy. Jeho katechismus dožil se už za ie
ho života dvou set vydání a byl přeložen do 15 ia
zyků. Kanisius má hlavní zásluhu, že další šíření pro
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testantismu v německých a našich zemích bylo za
raženo a že náboženský život u katolíků byl obnoven
a povznesen.
Vedle horlivé práce až do únavy byly to přede
vším veliké ctnosti sv. Petra, které svolávaly toto
požehnání Boží: ieho hrdinná poslušnost, hluboká po
kora, vroucí zbožnost. Na slovo Ignácovo se s ocho
tou odebírá do neznámé mu Messíny, ačkoli srdce
ieho hoří touhou pracovat pro své kraíany. Ihned
zanechává započaté a kvetoucí práce, když iei po
slušnost volá iinam. Na pokyn představených pře
rušuie započaté vědecké dílo a věnuie se skryté čin
nosti ve Frýburku. Pochvaly a důstoinosti mu nabí
zené rozhodně a důsledně odmítá, při vší své uče
nosti snižuie se, on, universitní proiesor, rádce kní
žat a biskupů, theoloé všeobecného sněmu, k malým
zanedbaným dětem a učí ie katechismu. Nesčetná
příkoří a potupy nepřátel snáší s radostnou odevzda
ností. Jeho zbožnost stoií na pevných základech. Zá
leží předevšim v úplném srovnání s vůlí Boží a v krá
čeni v přítomnosti Boží. Zvláště dvě pobožnosti isou
mu drahé: úcta k božskému Srdci a dětinná zbožnost
k Panně Marii. Jí se zasvěcuie čistotou, u ieiího
oltáře slouží první mši svatou a skládá slavné sliby,
v mariánském kostele ie pohřben. Jeden z neílenšícb
ieho spisů, o němž pracoval 6 let, iedná o Matce
Boží, k ieií úctě zakládá kongreéace, šíří modlitbu
litanií loretánských a růženec. To byla také ieho
neizamilovanělší modlitba a iediná útěcha v posled
ních letech života. Zemřel 21. prosince 1597 ve Frý
burku. Roku 1864 byl prohlášen za blahoslaveného,
r. 1925 za světce a učitele církevního.

Sv. Petr Kanísius,
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Rozjímání 21.
I. průprava: Viz sv. Petra Kanisia uprostřed
dětí, které učí katechismu.

2. průprava: Vyprošui si od Boha podobnou
horlivost pro Krista a jeho Církev.
1. Petr Kanisius je bez odporu mužem zvláštní
prozřetelnosti Boží. Nasvědčuje tomu už to, že při
chází na svět téhož roku, kdy vystupuje jeden
z nejurputnějších nepřátel Církve a kdy Bůh ze
světského života volá k dokonalosti toho, v jehož
řádě Kanisius měl tolik vykonati. Pán Bůh obda
řuje ho všemi dary a vlastnostmi, potřebnými
k účinnému apoštolátu: neobyčejným nadáním, aby
v učení Církve sám dobře vnilmouti mohl, darem
řeči, aby je uměl druhým jasně podávati, pevnou a
přitom milou povahou, uměním jednati obratně s růz
nými třídami lidí, praktickým rozhledem, neohrože
ností při nejtěžších překážkách. Prozřetelností Boží
je zrozen a vychován v rodině, kde vládne hluboká
víra a pravý křesťanský mrav. Ochranou Boží za
chovává si i ve víru světa neporušenou čistotu, zá
klad vlastní dokonalosti a nejnutnější prostředek
k mravní nápravě druhých. Prozřetelností Boží se
setkává s nadšeným členem nového Tovaryšstva,
které podle plánu Božího mělo tolik prospěti
k obnově katolické Církve. Bůh ho vede tak, aby
se na svůj budoucí úkol připravil důkladnými exer
ciciemí, jimiž se stává podle vlastm'ho výroku »zce
la jiným člověkema.
a) Bůh vzbuzuje v každé době své Církvi schop
né nástroje k její obraně a obnově, a připravuje
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vhodné léky pro každé zlo. Nekleseime tudíž na
mysli, kdyby se nám naše doby zdály sebe smut
něišími. Přemýšleime, iaké dary a vlastnosti dal Bůh
nám, k jakým cílům asi nás určil a jak isme těmto
úmyslům Božím posud sloužili.
b) Pevná víra a panická čistota isou prvním zá
kladem dokonalosti a u kněze nezbytnou podmín
kou úspěchu v apoštolování. Jak chtěl by míti při
své činnosti požehnání kněz, iehož víra by nebyla
dosti živá a pevná, a čistota nedokonalá?
c) Známe všichni, co isou exercicie sv. Ignáce,
iimiž byl Kanisius povzbuzen k novému dokona
lému životu. Víme, že záleží hlavně v důkladném
a všestranném proniknutí a uvážení základních
pravd: o cíli člověka, o službě Boží a spáse duší,
o hříchu a ieho trestech, o Kristu králi a ieho vzne
šeném království. Snad isme ie už častěji konali,
ale účinek nebyl dosti pronikavý. Umiňme si vyko
nati ie jednou tak, abychom se i my stali iinými,
novými lidmi.
2. Úspěchy sv. Petra Kanisia isou převelíké a po
divuhodné. Není divu, neboť byl mužem neúmorné
pracovitosti a obětavé horlivosti, hrdinné poslušno
sti, hluboké pokory, solidní a vroucí zbožnosti.
Spěchá od místa k místu, koná 56 větších apoštol
ských cest, používá všech vhodných prostředků
apoštolátu: učí na vysokých školách, skládá vědec
ké spisy, háii víry na církevních a říšských sněmích,
poučuie prostý lid a nevědomé dítky. Pracuie až
do posledního dechu. Když už nemůže nic iiného
konati, učí dítky modlit se růženec. Všecko koná
v duchu naprosté poslušnosti. Na slovo Ignácovo
se odebírá do daleké Messiny, ačkoli by rád půso

Sv. Petr Kanisius.
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bil v Německu, na pokyn představených zanechává
započatá díla, kvetoucí podniky, rozepsané dílo.
Na konci života prohlásil: »Mou neivětši útěchou
iest, že isem všecko konal v úplně závislosti na
představených.<< Věhlasný učenec, rádce biskupů
a knížat, papežský legát, koná doma nízké práce,
neiraděii vyuěuie malé děti, vyhýbá se všem po
ctám, s radostí snáší potupy, má se za neužiteěného.
a) Naše pole působnosti není tak široké jako
u Kanisia, ale i my musíme horlivost ieho napodo
bovati. Pravý kněz podle Srdce Páně nikdy ne
zahálí, na každém místě a za všech okolností pů
sobí ke spáse duší, užívá všech dovolených a vhod
ných prostředků pastorace; v stáří a chorobě hledí
apoštolovat aspoň modlitbou a povzbuzniícím
slovem.
b) Kéž ie naší útěchou před smrtí myšlenka, že
isme všecko konali v úplně závislosti na předsta
vených! Posloucheime ochotně, káže-li se nám
změniti místo nebo zanechati milé práce, nepodni
keime ničeho bez souhlasu a dobrozdání předsta
vených.
c) Nemáme nadání Kanisíova a nesvěřuií se nám
takové úkoly iako jemu, a přece naše pokora da
leko se nevyrovná“ pokoře ieho. Vyprosme si ieho
přímluvou milost, abychom milovali skrytost a
skrytou činnost a s ochotou snášeli příkoří nebo
aspoň oprávněné výtky.
3. Vedle horlivosti, poslušnosti, pokory vyniká
u sv. Petra Kanisia zvláště hluboká a vroucí zbož
nost. Byl duší roziímavou, znal velmi dobře litera
turu mystickou, ale zbožnost ieho neměla niiaké
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upřílišenosti nebo citlivůstkářství. Záležela přede
vším v tom, že se ve všem naprosto srovnával
s vůlí Boží a že stále kráčel v přítomnosti Boží.
Byl mužem ustavičně modlitby. Jsa celý den za
městnán, věnoval modlitbě noční hodiny. Pěstoval
zvláště dvě pobožnosti: k božskému Srdci Páně
a k Matce Boží. Všecky důležitější události jeho
života spadají ve svátky mariánské. O Panně Marii
nejraději mluví a píše, její úctu všemi způsoby šíří,
ji dětinně uctívá.
a) Sv. Petr při nadlidských námahách obětuje
klid modlitbě, a my snad i při předepsaných mod
litbách jsme nedbali a ospalí! Napodobujme jeho
horlivost a snažme se, aby také naše zbožnost byla
solidní: srovnávejme se ve všem s vůli Boží a krá
čejme v přítomnosti Boží.
b) Sv. Petr uctíval Srdce Páně již dříve, než
úcta tato byla v Církvi zavedena. Jak mnohem více
pohnutek máme my k úctě Srdce Ježíšova, kterou
Církev tolik doporučuje a která přináší podle zku
šenosti tolik požehnání v duchovní správě!
c) Dětinná úcta a zbožnost k Panně Marii musí
býti jedním z hlavních rysů hodného kněze, a šířit
pobožnost k ní, jednou z jeho hlavních povinností.

Oremus:
Deus, qui ad tuendam catholicam fidem sanctum
Petrum Confessorem tuum virtute et doctrina ro
borasti: concede propitius; ut eius monitis et exem
plis errantium corda ad salutem resipiscant et
fidelium mentes in veritatis confessione perseve
rent. Per Dominum.

Sv.PilípaJakubapoštolé.
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XXII. Sv. Filip a Jakub, ap0št01é.
(1. května.)

Filip, rodem z Bethsaidy v Galilei, odkud pochá
zeli těž Petr a bratr ieho Ondřei, opustil na iediný
pohled a iediné slovo božského Mistra: »Poiď za
mnoula rodinu a všecko, co měl a stal se učedníkem
Ježišovým (Jan 1, 43). Natanael neboli Bartoloměi,
kterému s nadšením vyprávěl, že nalezl Mesiáše, vy
iádřil se neiprve pochybovačně, ba pohrdlivě: »2 Na
zareta může co dobrého býti7<<(1, 46). Filip se tim
nedal zastrašiti a odvrátiti od následování Krista,
naopak přivedl Natanaela k němu.
V evangeliích se nám vykládaii o sv. Filipovi tři
episody. Prve než nasytil Pán Ježíš na poušti zá
zračně pětitisicový zástup mužů s ieiich ženami
a dítkami pěti chleby a dvěma rybami, obrátil se na
Filipa s otázkou: »Odkud nakoupime chlebů, aby po
iedli tito'h: Zkoušel ieho víru a důvěru ve svoii moc.
Filip nechápal zcela a odpověděl: »Nestačí chlebů za
dvě stě denárů, aby každý něco málo dostal (Jan 6,
5—7). Jednou chtěli někteří pohané poznati Ježíše
a neodvažuiice se íiti k němu přímo, obrátili se na
Filipa s prosbou: »Pane, chceme viděti Ježíšea (Jan
12, 21). Snad měli právě k němu zvláštní důvěru
nebo se nad obrátili proto, že íako rodák z Bethsai
dy, kde bylo mnoho cizinců, uměl řecky. Když Kris
tus Pán nedlouho před svou smrtí vykládal apošto
lům o svém Otci, řekl Filip prostosrdečně: »Pane.
ukaž nám Otce a dostačí náma, t. i. to dostačí k naší
útěše. Pán Ježiš iei iemně pokáral řka: »Tak dlouhý
čas isem s vámi a nepoznali iste mne. Filipe, kdo
vidí mne, vidí i Otce (Jan 14,8, 9). Po nanebevstoupení
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Páně kázal evangelium ve Frygii v Malé Asii, kde
byl ukřižován a na kříži ukamenován.

Jakub, řečený Mladší (na rozdíl od Jakuba Star
šího, syna Zebedeova, bratra apoštola Jana) byl sy
nem Kleoiáše a Marie, zvané sestrou, t. i. příbuznou
Panny Marie. Nazývá se proto také »bratrem<<, to
iest příbuzným Krista Pána. Byl bratrem apoštola
Judy (Mt. 13, 55; Gal. !, 19). Z Písma sv. víme o něm

ien, že se mu Spasitel po svém zmrtvých vstání
zvláště zievil (1 Kor. 15, 7). Podle podání byl posta
vou a tváří podoben Kristu Pánu. Byl mužem veliké
umrtveností: nosil hrubý šat, nepil vína, masa neiedl,
leda beránka velikonočního. Téměř ustavičně se
v chrámě modlil, že kolena ieho klečením zmozolo
vatěla iako kůže velbloudi. Byl ustanoven prvním
biskupem ierusalemským a na sněmě v Jerusalemě
r. 52 měl rozhodné slovo. Sv. Pavel nazývá iei s Pe
trem a Janem sloupem Církve (Gal. 2, 9) a sami židé
ho imenovalí »spravedlívýma. Sv. Jakub napsal o
kružní list, obsahuiíci překrásná naučení a napome
nutí pro křesťany. Zvláště v něm zdůrazňuie, že ne
stačí víra, nýbrž že ie potřeba dobrých skutků,
a odporučuie svátost posledního pomazání. Ve vy
sokém stáři byl o velkonocích r. 62 od rozzuřených
židů iat, svržen s clmbuři chrámového a pak val
cbářským sochorem dobit.

Ostatky sv. Filipa a Jakuba Ml. byly od papeže
Pelagia (555—560) přeneseny do Říma a uloženy
v basilíce sv. Apoštolů, Stalo se to 1. května a proto
se tohoto dne ieiích svátek společně slaví.

Sv.FilipaJakubapoštolé.

157

Rozjímání 22.
I. průprava: Slyšme sv. Filipa pravícího ke
Kristu Pánu: »Pane, ukaž nám Otce a dostači
nám!<<

2. průprava: Vyprosme si přímluvou apoštolů
věrné spolupůsobení s milosti, abychom jednou
s nimi na nebeského Otce mohli patřiti.
l. Zcela krátké, ale velmi poučné je vypravování
Písma sv. 0 povolání sv. Filipa k apoštolskému ži
votu. Evangelium praví jenom, že Spasitel přišel do
Galilee, nalezl Filipa a pohleděv naň, řekl mu:
»Pojd' za mnoula A Filip pohnut zjevem Krista
Pána a jeho milými slovy, ještě více však vnitřní
milostí, ihned uvěří v Ježíše jako Mesiáše, odhodlá
se všecko opustití a následovati ho jako učedník.
S radostí zvěstuje příteli svému Natanaelovi, že
nalezl Mesiáše. Ale nedůvěřivý Natanael, dověděv
se, že Ježíš jest z Nazareta, pochybuje a ironicky
odpovídá: »Z Nazareta-li může býti něco dobrého?“
Bylo to pro sv. Filipa silné pokušení, nebot lidové
předsudky proti Nazaretu byly veliké; mimo to
podle Písem měl Mesiáš býti z Betléma. Ale víra
jeho je pevná a vůle následovat Krista odhodlaná.
Nejenom vytrvá sám, nýbrž pohne i Natanaela,
aby šel k Ježíši a stal se jeho učedníkem. O povo
lání sv. Jakuba evangelium nevypravuje zvláště,
ale jistě i on ukázal podobnou obětavost a velko
dušnost.
a) Takovým milým pohledem zadíval se kdysi
Pán Ježíš i na nás. 1 my jsme slyšeli jeho slova
»Pojd' za mnoula vnitřní milosti a zevnějšími okol
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nostmi volající k svatému kněžství. Jak jsme upo
slechli tohoto hlasu? Snad jsme dlouho váhali, snad
úmysl náš nebyl čistý, hledali jsme vedle Krista
i svůj prospěch, snad jsme oběti, jež povoláni žádá,
přinesli jenom polovičatě. Možná, že i nyní chceme
sice Kristu sloužiti, ale zároveň bychom rádi i světa
užívali. Politujme všeho, čím jsme chybili, a napo
dobujme aspoň nyní rozhodnost a obětavost apo
štolů v následování Krista.
b) Nezřídka byl jistý chlad, ironie, jisté pohrdání,
s nímž se někdo u jiných setkal, příčinou, že se
počal viklati v povolání, k němuž jej milost volala,
že ztratil svůj začátečni kněžský idealismus, že
ustal od nějakého dobrého započatého díla. Chraniž
nás Bůh, abychom takovým způsobem mařili zdárné
dílo milosti Boží; jestliže jsme se tak provinili,
upřímně toho politujme.
c) Sami se nedejme nikdy takovými obtížemi od
vrátiti od toho, k čemu nás Bůh volá, naopak hled'
me i jiné pro dobré dílo získati.

2. Život dvou svatých apoštolů a některá slova
jejich nám zachovaná udávají též cíl našeho povo
lání a cestu, jíž ho můžeme a máme dosáhnouti.
Náš cíl je krásně vyznačen ve dvou episodách ze
života Filipova, v evangeliích vypravovaných, a
v tom, co podání vykládá o podobě sv. apoštola
Jakuba. Pohané přistupují k Filipovi a žádají ho:
»Pane, chceme viděti Ježíše.“ Nedlouho před smrtí
Filip sám prosí Krista Pána: »Pane, ukaž nám Otce
a dostačí nám.<<0 sv. Jakubovi pak vypráví po
dání, že byl postavou a tváří podoben Ježíšovi.
Cílem našim jest: stále lépe Ježíše poznávati, stále
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více se mu připodobňovati, tak poznávati samého
Otce a jednou věčně v něm spočinouti.
a) Život Krista Pána má býti hlavním předmětem
naších rozjímání. Čím to, že ještě tak málo známe
božského Mistra a jeho svaté zásady? Konejme
denní rozjímání s velikou bedlivostí, aby se obraz
Pána Ježíše hluboko vryl v naší duši a jeho zá
sady nás zcela pronikly.
b) Pak dosáhneme i my toho, co_ se považuje
právem za zvláštní omilostnění sv. Jakuba, státi
se podobnými Spasiteli. Každou dobře vykonanou
meditací, každým zbožným sv. přijímáním, každým
úkonem ctnosti, zvláště každým pokořením pro
Krista snášeným stane se tento obraz Kristův
v nás dokonalejším.
c) Tak »uvidíme Otce<< už v tomto životě, bu
deme stále více a dokonaleji s Bohem a pro Boha
žíti; po tomto životě má býti nepřetržité nazírání
na Boží bytnost naší odměnou. Zdaliž nás myšlenka
na tak vznešený ideál nenaplní útěchou?
3. Cestu k tomuto cíli vyznačuje z obou apoštolů
zejména sv. Jakub svým životem a svým učením.
Byl mužem ustavičně modlitby a zachovával při ní
i velikou zevnější uctivost, konaje ji stále kleče.
Byl mužem velikého sebezáporu, konaje skutky
zevnější kajícnosti neobyčejně tuhé. Ve svém listě
klade zvláštní důraz na dobré skutky, bez nichž
viru jmenuje mrtvou a považuje za bezcennou.
a) Modlitba jest středem a hlavním prostředkem
duchovního života. Její podstata jest ve vnitřním
povznesení mysli k Bohu; ale vyžaduje také ze
vnější uctivosti v položení těla, rukou, očí atd.
Jaká jest naše zevnější uctivost při modlitbě?
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Neoddáváme se pohodlnosti a ospalosti? Vyslovu
ieme při ústních modlitbách slova pozorně a zře
telně? Neuškodí vzpomenout si někdy na zmozo
lená kolena sv. Jakuba, abychom se vší nedbalosti
vyvarovali.
b) Nemůžeme napodobovati všecky kaiícnosti
sv. Jakuba. Ale přemýšleime, zda-lí bychom si ne
mohli někdy něčeho v iidle, pohodlí, zábavě ode
příti. Snášeime trpělivě obyčejné obtíže, které při
nášejí denní práce, podnebí, tělesné neduhy, obco
vání s druhými.
c) Ani pevná a opravdová víra není spasitelná
bez dobrých skutků. Co teprve pouhá pěkná slova
bez skutků? Nezáleží naše ctnost někdy ienom
v planých slovech?

Oremus:
Deus, qui nos annua Apostolorum tuorum Phi
lippi et Jacobi solemnitate Iaetificas: praesta
quaesumus; ut quorum gaudemus meritis, instrua
mur exemplis. Per Dominum.

XXIII. Sv. Athanáš, b'skup alexandriiský,
učitel církevní.
(2. května.)

Athanáš ie synem Egypta, za ieho doby skoro
úplně křesťanského. Narodil se r. 295, snad v samé

Alexandrii, která tehdy slynula steině bohatstvím a
čilým obchodem jako učeností. Mladý muž neoby
čejného nadání, pevné, ale při tom mírné a milé
povahy, byv výborně vzdělán v literatuře, řečnictví,
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lllosolii a theologii a vychován v dokonalosti křes
ťanské od slavného mistra asketismu sv. Antonína,
byl r. 312 vysvěcen na lektora a r. 318 na jáhna a
stal se sekretářem biskupa Alexandra. Už tehda
ukázal theologickou učenost, praktický smysl a ráz
nost zeiména proti úlisnému'kaciři alexandriiskému
Ariovi a vznikajícímu arianismu. Jeho spolupůsobe
ním byl r. 320 Arius od Alexandra vyobcován. Na
sněmě niceiském r. 325, na němž byl Arius odsouzen
a soupodstatnost Syna s Otcem slavnostně prohlá
šena, vzbudil mladý Athanáš, ienž tam provázel
svého biskupa, všeobecnou pozornost. Ariáni mu při
sahali pomstu.
Když se r. 328 po smrti Alexandrově stal bisku
pem, broiili a boiovali proti němu všemožnými způ
soby. Obviňovali ho ze všeho možného: z nespraved
livých kostelních dávek, z velezrady, z vraždy, smil
stva, rušení miru. Všechny žaloby se ukázaly bezdů
vodnými, ale přece se podařilo biskupům ariánským
na sněmě v Tyru (335) namluviti císaři Konstantinovi,
že Athanáš iest původcem všech sporů v Církvi,
takže ho poslal do vyhnanství do Trevíru. Pozděii
poznal císař svůi omyl a ještě před smrtí (336) roz
kaz svůi odvolal. Sv. Athanáš vrátil se r. 337 za
iásotu věřících do Alexandrie. Z tří synů Konstan
tinových, mezi něž byla říše rozdělena, stáli Kon
stantin a Konstans věrně ke katolické víře, Kon
stancius, ienž vládl na Východě a po smrti obou
bratří (350) byl samovládcem, držel s Ariány. I byl
Athanáš r. 340 znovu z Alexandrie vypuzen. Uchýlil
se do Říma k papeži Juliovi. Vypravováním o kve
toucím tehda mnišském životě v egyptských pouštích
a tím, že s sebou přivedl do Říma dva mnichy, dal
ll
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Athanáš popud k mnišskému životu i na západě.
Když se biskupové západní i východní r. 343 na
sněmě v Sardice pod vůdcovstvím papežovým vy
slovili jednohlasně pro Athanáše & pro katolickou
víru, musil císař povoliti a Athanáš směl se na svůj
stolec vrátiti, ale teprve r. 347.
Brzy však podařilo se císaři získati pro sebe ve
likou většinu biskupů a ti odsoudili a sesadili Atha
náše na sněmě v Miláně (355). Skoro všichni bisku
pové podepsali, takže sv. Jeroným později napsal,
že »tebda zasténal celý okrsek zemský vida se ari
ánskýma. Toto vyhnanství (355—361) ztrávil svatý
biskup na poušti a použil samoty k spisování knih.
Císař Julián Odpadlík nastoupiv na trůn (361) po
volal všecky jak katolické tak ariánské biskupy na
jejich stolce, tedy i Athanáše; jeho úmyslem bylo,
aby se Církev vzájemnými spory biskupů sama zni
čila. Když však viděl, jak katoličtí biskupové vrá
tivší se horlivě pracují a i pohany na křesťanství
obracejí, znovu Athanáše a jiné katolické biskupy
vypudil. Sv. Athanáš se musil skrývati zase na poušti
až do smrti Juliánovy (362—364).2 tohoto pronásle
dování se vypráví rozkošná episoda. Julián usiloval
o život Athanášův a poslal vojáky, aby ho jali a
zabili. Biskup, cbtěie se stádci svému zachovati,
unikl z Alexandrie a odplul lod'kou po Nilu k The
baidě. Vojáci, nenalezše jej a domyslivše se, že asi
prchl po vodě, pustili se na Nil. Pluli rychle. Svatý
Athanáš vida, že jim nemůže uniknouti, obrátil loďku
k Alexandrii. Vojáci jej osobně neznali a také jim
nemohlo na mysl přijíti, že by pronásledovaný jel
vstříc svým pronásledovatelům. I zeptal se ho vůdce
čety:

»Viděls snad

Athanáše7<< Na to odpověděl

Sv. Athanáš, biskup, církevní učitel.
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Voiácí spěchali dále a Athanáš se mohl ukrýti na
poušti. Po smrti Juliánově (364) dostal se na něiaký
čas na svobodu, ale r. 367 musil na rozkaz císaře
Valensa, zarytého ariána, opět na poušť a ukrýval
se tam v hrobce. Na žádost iitřícího se lidu brzy iei
císař propustil a od té doby mohl sv. Athanáš až
do své smrti (2. května 373) klidně v Alexandrii
působiti. Zemřel v 78. roce věku, biskupem byl 45
let, z těch prožil 17% léta ve vyhnanství.
Sv. Athanáš patří k neislavněiším obráncům viry
katolické proti arianismu, iehož neivětší rozvoi i ha
nebný pád viděl. Nazývá se proto »otcem pravověřícc
a »sloupem církve“. V boii proti kaciřům byl roz
hodný a neoblomný, při tom však mírný a laskavý.
Nikdy se nedovolával světské moci proti svým ne
přátelům, nikdy se na nich nemstil. Když se z vy
hnanství vrátil, bludy přísně zavrhoval, ale s oso
bami měl soustrast. Duše svěřené vroucně miloval.
Musil-li kárati, činil to bez trpkosti. Ostatně byla
ieho autorita taková, že stačilo iedno ieho slovo a
nepotřeboval vlastně nikdy kárati. Napsal na obranu
viry řadu důkladných a zvláště dialekticky obrat
ných spisů.

Rozjímání 23.
1. průprava: Viz sv. Athanáše, jak háji s nadše
nou výmluvností na niceiském sněmu božství
Krista Pána.

2. průprava: Pros o podobnou horlivost a roz
hodnost v hájení katolické víry.
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1. Celý život sv. Athanáše byl bojem a utrpením
za pravdu katolické víry. Které pohnutky vedly
při tom tohoto neohroženého vyznavače Kristova?
Sv. Athanáš měl pevnou, nezlomnou víru a byl
naprosto přesvědčen, že bez této viry nemůže býti
nikdo spasen. Miloval dále z celé duše Krista Pána,
pravého člověka a pravého Boha, a proto byl pln
svatého rozhorlení proti všem, kdož, jako ariáni,
snižovali Krista Pána, upírajíce mu jeho soupod
statnost s Otcem a prohlašujíce ho za pouhého
tvora. Miloval také upřímně a vroucně svatou Cir
kev, v které viděl choť Krista Pána, tajemné jeho
tělo, sloup pravdy. Věřil, že je jenom jedna Církev,
že tato Církev musí býti úplně sjednocená v jedné
a téže víře a že každý blud ruší tuto jednotu.
Proto se svatým zápalem čelil všem, kdož tuto
jednotu zločinné trhali.
a) Pevná, nezlomná víra a nezvratné přesvědčení
o naprosté nutnosti viry je jedna z nejhlavnějšich
vlastností kněze podle Srdce Páně. Musíme ve
svém úřadě často obcovatí s lidmi nemajícími víry.
Někteří z nich vedou život počestný. A tu snadno
by mohla přijíti myšlenka, že snad víra není na
prosto nutná. To by byl hrubý klam. Neodsuzujme
ovšem nikoho, ale musíme pevně držeti, že nikdo
nemůže býti věčně šťasten, ba ani časně ne, kdo
vlastní vinou nemá nadpřirozené víry.
b) Kéž milujeme Krista Pána tak vroucně, něž
ně, jako tento veliký učitel církevní! Pak bychom
ho hlásali horlivě i jiným, pak bychom statečně
hájili jeho cti a jeho práv.
c) Jeden Kristus, jeden křest, jedna viral Děkuj
me Pánu Bohu, že jsme se zrodili a žijeme v této
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církevní jednotě. Chraňme ji se vším úsilím a va
rujme se všeho, co by ji nějak mohlo porušiti.
Podrobujme se všem autentickým výnosům církev
ním, třebas nejsou ještě neomylně, a zachovávejme
svědomitě slíbenou poslušnost kanonickou.
2. Jakých prostředků užíval sv. Athanáš v boji
za Krista a jeho víru? Byly hlavně tři: neutuchající
horlivost, pevná rozhodnost, křesťanská láska a
mírnost. Neunavně poučoval věřící, navštěvoval a
těšil je, spěchal 5 místa na místo, kde bylo třeba
viry hájiti, pilně spisoval díla, v nichž vykládal
pravé učení. Ani ve vyhnanství nezůstává nečinný.
V Římě pracuje na rozkvětu mnišského života, na
poušti věnuje se pilnému spisování. Tam, kde se
jedná o ryzost víry. je rozhodný & neoblomný. Ani
lichocení, ani hrozby nemohou jej přinutiti, aby
Aria a ariány přijal do společenství církevního,
nikdy nepovolí naléhání dvora, aby aspoň od slova
>-—soupodstatný<<
odstoupil

a nějakým

mírnějším

je

nahradil. Při tom je láska & mírnost sama. Nikdy
neužívá násilí, nikdy se nedovolává světské moci,
nikdy se nepřátelům ncmstí, ba omlouvá je; když
o jejich bludech musi mluviti, ani jich nejmenuje
jménem. Poddaným je pravým otcem; když je musí
kárati, činí tak bez vši trpkosti.
a) Ejhle obraz horlivého pastýře podle Srdce
Božího, který myslí stále na dobro duší svěřených,
pro ně pracuje a za ně se modlí i když ho od nich
oddělili nebo vypudili, který se i v době zotavení
snaží vykonati něco pro čest Boží a spásu duší.
b) Tam, kde se jedná o věc Kristovu, zvláště
o ryzost víry, třeba i nám býti neoblomnými a roz
hodnými. Nikdy nesmíme v té věci přistupovati na.
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kompromisy, byť se na oko zdály dobré věci
prospěšné.
c) Ale naše rozhodnost musí býti spořena s lás
kou a mírností. Nikdy nesmíme se neomaleností a
hrubostí nepřátel dáti svéstí k tomu, abychom uží
vali podobných prostředků. Všecka osobní msta a
nenávist proti nepřátelům musí býti vyloučena.
Ano musime podle možností ieiích cti šetřiti a kde
není třeba, ie při hájení pravdy ani neimenovati.
Naše napomínání buďtež vážná a přímá, ale beze
vší trpkostí.
3. Jaký byl výsledek tohoto statečného dlouho
letého boie Athanášova proti úhlavnímu nepříteli
Církve katolické, arianismu? Po delší dobu se
zdálo, že zloba a lež vítězí. Kacířům se podařilo
získati vlivné kruhy, i sám dvůr, iedné doby i vět
šinu episkopátu, takže »celý okrsek zemský za
sténal, vida se ariánskýma. Hlavní obránce zděděné
katolické víry ie zasypán neíhoršími pomluvamí,
musí se dlouhá léta slnývati, utikati do vyhnanství,
snášetí neslýchaná příkoří. Ale na konec života
bylo mu popřáno viděti vítězství pravdy. Arius
==ámuž dříve zahynul hroznou smrtí a ieho pyšné
dílo se zhroutilo ieště za života Athanášova iako
—'.omekz karet.

a) Každý, kdo hlásá a háií víru Kristovu, musí
něco píti z kalicha utrpení. Často se zdá, že ne
přátelé triumiuií, mnohdy třeba ustupovati ieíich
násilí, nezřídka se věří ieiich pomluvám. Na to mu
síme býti připraveni.
b) Ale l pří neivětším útisku musíme si zachovati
pevné přesvědčení, že se dilo nepřátel, založené
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na lži a násilí, nutně zhroutí. Budeme-li důvěrovati,
dostane se i nám útěchy, že na vlastní oči uvidíme
pád a pokoření protivníků Církve Kristovy.

Oremus:

Exaudi, quaesumus Domine, preces nostras,
quas in beati Athanasii Confessoris tui atque Pon
tificis, solemnitate deferimus; et qui tibi digne
meruit famulari, eius intercedentibus meritis ab
omnibus nos absolve peccatís. Per Dominum.

XXIV. Sv. Robert Bellarmin, z Tovaryšstva
Ježíšova, arcibiskup, kardinál a církevní učitel.
(13. května.)

Slunné bylo mládí Roberta Bellarmina, narozeného
4. říina 1542 v Montepulcianu v Toskánsku z nezá
možných, přísně katolických rodičů. Od dětství byl
slabého tělesného zdraví, ale neobyčeině nadaný a
čilý; povahy byl veselé, byl dobrým společníkem,
měl otevřený smysl pro krásy přírodní, byl dobrým
hráčem při ochotnických divadlech, dovedným hu
debníkem a lovcem ptáků. Při tom ho zdobila veliká
zbožnost, naprostá upřímnost, takže nikdy na omluvu
nepronesl ani neimenší nepravdy, andělské čistota,
hrozící se každého dvoismyslného slova. Vstoupil do
gymnasia iesuitského ve svém rodišti a už o váno
cích 1557 zaklepala při díkůčinění po sv. přiiímání
u něho milost Boží, volaiící iei do řádu. Překonav
odpor otcův a vykonav s dovolením P. generála
část noviciátu už doma, přibyl r. 1560 do Říma.
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Za studií lilosoiických byl stále churav, ale vždy
první. Po filosofii byl poslán vyučovat na gymnasium
do Florencie a za rok potom přesazen do Mondovi.
Rozkaz vykonal ieště týž den a převzal na novém
působišti : poslušnosti řečtinu, ačkoli se ií sam musil
teprve v nočních hodinách učiti. Odtud psal také
P. sekretářovi Tovaryšstva do Říma, že si nebude
nikdy žádného místa nebo zaměstnání od předsta
vených vyžadovati; kdyby však přece někdy si ně
čeho žádal, aby ieho prosbě nebylo vyhověno. Roku
1567 byl poslán do theologie v Pavii. Už po roce byl
pro své neobyčeiné nadání ustanoven neiprve kaza
telem, pak prolesorem v Lovani. Prozřetelnost Boží
to tak řídila, že musil pro těžkou nemoc odeiíti
: Lovaně do Italie, právě když na římské iesuitské
koleii (universitě Řehořově) byla uprázdněna stolice
>>kontroversi<<,kterou

hned (1576) převzal. Z posluš

nosti vydal své přednášky tiskem. Tak vzniklo zna
menité

dílo >>Kontroversí<<,které

mělo neobyčeiný

úspěch. Vedle tohoto díla napsal celou řadu učených
a zbožnýcb spisů, : nichž neiznáměišim iest ieho
Katechismus. R. 1589 byl poslán od papeže s vysla
nectvim do Francie, poté byl v koleii římské spiri
tuálem, rektorem, pak v Neapoli provinciálem. Od
r. 1597 byl theologem papeže Klimenta VIII., ienž
ho imenoval 1599 kardinálem. Od 1602—05 byl též
arcibiskupem v Kapue.
V ctnostech, k nimž v mládí položil základ, pro
spíval sv. Robert iako řeholník i iako církevní hod
nostář stále více. Lásku k pravdě, od níž nikdy ani
na pid neustoupil, spoioval s velikou mírnosti a
šetrnosti k nepřátelům, byl milý a laskavý a na
prosto upřímný v obcování, že mnozí to měli za

Sv. Robert Bellarmin,

T. J.. kard. a círk. uč. 169

prostotu. Andělskou čistotu hlásal celý ieho ziev.
Lnul zvláštní láskou k duším čistým a prohlásil, že
nikdy neurazil Boha dobrovolným hříchem všednim.
, Chudobu tak miloval, že neienom nestrpěl nic ve
svém pokoii, co by nebylo naprosto potřebně, nýbrž
nechtěl u sebe míti ani obrázků na rozdávání dětem.
Jako papežský theolog nepřiiimá určený byt ve Vati
káně, nýbrž spokoiuie se malou světničkou v domě
»penitenciářůa, iako kardinál má zařízení co neiied
nodušší, příbuzným dává ienom co nutně potřebuií,
kardinálský oděv, darovaný mu při imenováni, stačí
mu po celý život. Byl poslušen na neímenši pokyn
představených. Z poslušnosti vydává své »Kontro
verse<<, z poslušnosti přiiímá církevní důstoinosti,
z poslušnosti se vrací z Kapue, kam ho srdce táhlo,
do Říma. Duše tak poslušná byla ovšem také duši
hluboce pokornou. Žádá snažně, aby byl upozorněn
na chyby, při vši své učenosti ochotně se podrobuie
mínění iiných a podle nich činí opravy ve svých
knihách, při své neobyčeiné svatosti prohlašuie, že
se musí učiti dokonalosti od mladičkého Aloise,
svého zpovídance, a v závěti ustanovuie, aby byl
pohřben u ieho nohou. S pláčem prosí papeže, aby
ho nepovyšoval k církevní důstoinosti, ie smutný,
když iei ieho duchovní vůdce chválí; s pokorou při
iímá neienom, když iei protivníci neslýchaným způ
sobem tupi, když ieho knihy isou ve Francii zaka
zovány, nýbrž i když někteří ze spolubratři proti
němu vystupuií, ano sám papež Sixtus v přílišné
přísnosti ieden svazek dává na index. Doiemná a
příkladná byla zbožnost sv. Roberta. Denně se modlil
celé oiíicium kleče a konal pak hodinově rozlimáni,
jeho prázdninovým zotavenim byla měsiční duchovní
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cvičení v římském noviciátě. Tato zbožnost ukázala
se zvláště v ieho poslední nemoci. V žáru horečky
pronášel ienom modlitby a svatá slova a dával zbožná
napomenutí. Zemřel v noviciátním domě v Římě
17. září 1621. Po procesu blahořečení, ienž pro ze
vněiší překážky trval celá staletí, byl 13. května
1923 blahořečen,

29. června

1930 svatořečen,

1931

prohlášen za církevního učitele a 1932 byl se sv.
Karlem Borromeiským ustanoven patronem kateche
tické výuky.

Rozjímání 24.
]. průprava: Slyšme sv. Roberta prohlašujicího
nedlouho před smrtí, že nikdy Boha neurazí!
dobrovolným všedním hříchem.
2. průprava: Prosme za podobnou nevinnost.
1. Roziímeime o ctnostech sv. Roberta; nejprve
o ctnostech, které iei zdobily už iako člověka, pak
o těch, iež mu slušely zejména iako řeholníku,
konečně o těch, které vynikly na něm iako na
učenci a církevním hodnostáři. Od dětství byla na
prostá otevřenost a upřímnost význačným rysem
světcovým. Nikdy se neutíkal na omluvu k ne
pravdě. Po celý život iednal se všemi s prostinkou
otevřeností. Pravdu nade všecko miloval a iakmile
pravdu poznal, ihned svůi úsudek podrobil. Jemný
pel něžné panické čistoty byl po celý život zvláštní
ozdobou sv. Roberta. Nejenom nikdy ani všedně
nehřešil dobrovolně, nýbrž hrozil se všeho, co by
bylo stínem svaté čistoty. Proto lnul zvláštní láskou
!( duším čistým, zejména k andělskému Aloisovi.

Sv. Robert Bellarmin,
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Od malička byla známa ieho roztomilost v obco
vání, pro niž všechni rádi s ním se stýkali, a ieho
veselá mysl, nevyhýbaiící se ani nevinnému žertu.
Svou mírnost ukazoval iako vychovatel ve školách,
iako rádce při zpracování slavné »Ratio studiorum“
Tovaryšstva Ježíšova, iako spisovatel a jako před
stavený.
a) Snad se musíme hluboce zastyděti, srovná
vaiíce svůi předešlý život se životem naprosté
upřímnosti a dětinné otevřenosti sv. Roberta Bellar
mina. Kolik výmluv a nepravd, snad i rozvážených
lží! A snad i nyní ie iednání naše málo upřímné,
příliš politické. Vyprosme si ieho přímluvou něco
z ieho upřímnosti a lásky k pravdě.
b) Dokonalá čistota andělské iest zvláštní milostí
Boží. Pro ty, kdož musí žíti uprostřed nebezpečí
světa, není snadná. Právě proto iest panická čistota
sv. Roberta, který ii zachovával po tolik let neien
v skrytosti klášterní cely, nýbrž i v stálém styku
se světem, podivuhodněiší a krásněiší než čistota
sv. Aloise nebo Stanislava. S milostí Boží a stálým
úsilím můžeme i my dospěti k andělské čistotě.
Prosme za ní sv. Roberta a umíňme si s neivětší
rozhodností, boiovatí proti každému svodu.
c) Nemá každý přirozeně tak milou povahu iako
náš světec. Ale tolik aspoň musíme dosáhnouti,
abychom svým iednáním a svými slovy spolu
bratřím a věřícím nebyli na obtíž nebo ie ne
zarmucovali.
2. Dvě ctnosti jsou zvláště ozdobou každého ře
holníka: láska k chudobě a ochotná poslušnost. Sv.
Robert vynikal láskou k chudobě a naprostou po
slušnosti nejen jako řeholník, nýbrž vyznamenával
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se těmito ctnostmi i jako církevní hodnostář.
Nechtěl míti nic, co nebylo absolutně nutné, třebas
by to s povolením představených mohl míti, jako
na př. obrázky na rozdávání dětem. Nikdy v životě
si ani slovem nepostěžoval, že mu něco chybí. Jako
kardinál žil život téměř řeholní, po celá léta měl
jeden a týž šat, příbuzným dával jenom tolik, aby
je uchránil nouze. A to vše v době, kdy kardiná
lové žili okázale a mnozí z nich obohacovali pří
buzné. Nikdy o nějaké místo nebo úřad nežádal,
nýbrž ponechával vše řízení představených. Upo
slechl ihned na slovo představených, í kde se jed
nalo o věci velmi těžké. V poslušnosti podroboval
i svůj vlastní úsudek.
a) Apoštolská nezištnost a jednoduchost získávají
knězi důvěru věřících a jsou pramenem požehnání
v duchovní správě. Naproti tomu nic naší autoritě
a našemu působení neškodí, jako když lid vidí, že
toužíme po statcích tohoto světa, že chceme žíti
co možná pohodlně. Jak pohlížíme na statky tohoto
světa, jejichž cena je pomíjitelná a které brzy mu
síme opustiti? Jsme spokojeni, máme-li to, co je
třeba, abychom podle stavu mohli žití? Dovedeme
si z lásky ke Kristu a k duším i něco odříci?
b) Nejspokojenější je kněz, který ponechává
představeným, aby mu sami určovali zaměstnání
a místo, který každého rozkazu bez otálení a bez
kritisování hned poslechne a který se podrobuje
poslušnosti rozumu i tehda, když příčinu nařízení
nechápe nebo vhodnost jeho nevidí.
3. U sv. Roberta Bellarmina jako učence a cír
kevního spisovatele třeba jest se zvláště podivovati
tomu, jak dovedl spojiti neohrožené hájení pravdy

Sv. Robert

Bellarmin,

T. J., kard. &círk. uč. I73

s neobyčejnou umirněností v míněních, laskavostí
a shovívavosti k protivníkům. Kde se jednalo o há
jení pravdy a práva, Bellarmin neznal lidské bázně
a lidských ohledů, nepovolil, i když proto upadl do
nepřízně vlivných kruhů. Kde byla volnost mínění,
ukazoval velikou svobodomyslnost, ponechávaje
každému jeho názor a rozhoduje se zpravidla pro
názor mírnější. O svých protivnících mluvil s veli
kou šetrností; přál si jediné a za to se modlil, aby
poznali pravdu. Hluboká pokora, jíž sv. Robert vy
nikal po celý život, skvěly se na něm zvláště jako
na učenci a církevním hodnostáři. Nebylo v něm
ani stínu ješitnosti a touhy po marně chvále a po
poctách lidských; naopak rmontil se, když byl
chválen a s pláčem a na kolenou prosil papeže,
aby ho nejmenoval kardinálem. Ochotně podro
boval své mínění druhým a poslušně opravoval,
co bylo od revísorů v jeho spisech vytknuto.
S odevzdanou trpělivostí snášel jak nesčetná pří
koří nepřátel, tak i zneuznání některých vlastních
spolubratří a dočasně neporozumění samé autority
církevní.
a) Není naším úkolem, hájiti pravdy a Církve
v té míře, jako náš světec. Ale i any musíme
pravdu Kristovu hlásati a zastávati, práv jeho
Církve hájiti. Spojujme při tom podle jeho příkladu
neohroženost & ráznost s umirněností a laskavostí.
b) Srovnejme svě smýšlení a počínání s pokorou
sv. Roberta. Jak pořád ještě hledáme při svých
skutcích uznáni, jak nám líchotí ještě pocty a různá
vyznamenání, jak ne—adno podrobujeme svůj úsu
dek, jak jsme hned rozčileni i při malých poko
řeních, jak se hned chováme chladně a cítíme hoř
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kost proti těm, kdo nám dost málo ublížilll Budiž
nám sv. Robert příkladem a přímluvčím, abychom
dosáhli pravé pokory.

Oremus:

Deus, qui ad errorum insidias repellendas et
apostolicae Sedis iura propugnanda beatum Ro
bertum, Pontificem tuum atque Doctorem, mira
eruditione et virtute decorasti: eius meritis et
intercessíone concede; ut nos in veritatis amore
crescamus, et errautium corda ad Ecclesiae tuae
redeant unitatem. Per Dominum.

XXV. Sv. Jan Nepomucký, generální vikář
pražský, mučedník.
(16_.května.)

Sv. Jan Nepomucký (nar. kolem r. 1340 v Nepo
muku neboli Pomuku) imenoval se plným iménem
Jan Welilin. Navštěvoval neiprve klášterní školu
cisterciáků ve svém rodišti. Dovršiv studia na vy
sokém učení pražském a dosáhnuv nižších svěcení,
stal se r. 1372 veřeiným císařským a brzy také arci
biskupským notářem a tim příslušníkem arcibiskup
ského dvora. Po vysvěceni na kněze byl neiprve
oltářníkem u sv. Víta, brzo potom se stal, složiv
úřad notářský, iarářem u sv. Havla, pak kanovníkem
u sv. Jilií. Od r. 1388 byl kanovníkem vyšehradským.
Mezitím dosáhl hodnosti doktora církevního práva.
Nový arcibiskup Jan z Jenštýna jmenoval sv. Jana
r. 1389 generálním vikářem, a faru svatohavelakou

Sv. Jan Nepomucký.

gen. vikář, mučed.
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zaměnil si Jan za arcijáhenství žatecké; jako arci
iáhen stal se členem kapituly svatovítské.
Druhá manželka krále Václava IV., Žofie, zvolila
si sv. Jana za zpovědnika. Prostopášný král, který
sám rušil věrnost manželskou, počal svou choť, často
se zpovídaiící, podezřívati z tohoto hříchu a odvážil
se dokonce Jana žádati, aby mu oznámil, z čeho se
Žofie zpovídá. To ovšem Jan rozhodně odmítl a roz
hněvany' král si umínil, že se mu při příležitosti
pomstí. Příležitost se brzy naskytla. Král měl v á
myslu založiti po smrti stařičkého opata kláštera
kladrubského z imění tohoto kláštera nové biskup
ství a dáti ie svému milci, lehkomyslnému Hynku
Pluhovi. Ale mniši si hned po smrti opatově zvolili
nového opata a generální vikář Jan volbu bez od
kladu potvrdil. Podrážděný král dal Jana s třemi
iinými členy arcibiskupského dvora zatknouti a kázal
ie krutě mučiti, při čemž sám sv. Jana na bocích
pálil. Potom slíbil, že trýzněné propustí, iestliže mu
před notářem pod přísahou slíbí, že o svém mučení
nic neřeknou. Všichni slíbili kromě Jana. Rozzuřený
král strhl iei k zemi, šlapal po něm a na konec kázal
iei utopiti. Se svázanýma nazad rukama a s rou
bíkem v ústech byl dovlečen k mostu Vltavy a tam
utopen. Stalo se to 20. března 1393. Svaté jeho tělo
bylo dne 19. dubna nalezeno a pohřbeno neiprve
prozatímně u křižovníků, dne 16. května pak slavně
přeneseno do katedrály svatovítské.
Sv. Jan byl iistě mučen a usmrcen také proto, že
háiil práv Církve proti samovolnému přehmatu krá
lovu. Už to by stačilo ke koruně mučednické.
Nedlouho po ieho smrti kolovaly zprávy, že vlastní .
příčinu králova hněvu a násilné smrti Janovy třeba
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hledatí v tom, že rozhodně odepřel králi vyieviti
zpovědní taiemství. Vskutku ctil lid sv. Jana od po
čátku patnáctého století zvláště iako mučedníka pro
zpovědní taiemství. Když se iednalo o ieho blaho
řečení, byl

dne

15. dubna 1719 před přísežnými

svědky otevřen Janův hrob. Tu se shledalo, že ieho
iazyk zůstal neporušený a čerstvý, o čemž se při
sežní lékaři zvláště ieště nařiznutím iazyka pře
svědčili. Před svatořečím bylo ieho tělo dne 17.
ledna 1725 znovu před přísežnou komisí vyzvednuto.
Tu všichni s úžasem pozorovali, že neporušený iazyk
nabíhal a nařiznutí z roku 1719 lékaři učiněné tak
se rozšířilo, že bylo viděti na obou stranách žilky.
V bule kanonisační uvádí se iako hlavní příčina
umučení sv. Jana háiení zpovědního taiemstvi. Potvr
zení opata kladrubského bylo králi spíše záminkou,
ukrývaiící vlastní pohnutku. Poněvadž se v některých
zápisech udává rok 1383 iako rok umučení sv. Jana,
mysleli někteří (kronikář Háiek), že byli dva Janové
mučedníci: ieden zpovědník královnin, umučený roku
1383 pro zpovědní taiemství, druhý generální vikář,
umučený 1393 pro háiení práv Církve. Mátlo ie, že
arcibiskup Jan z Jenšteina, podávaie r. 1393 ve své
obžalobě na krále do Říma zprávu též o umučení
generálního svého vikáře Jana, nic nepraví o zpo
vědním taiemství, že bula kanonisační sama rozlišuie
sv. Jana, mučedníka zpovědního taiemství, od Jana
generálního vikáře a udává iako rok umučení 1383.
Nepřátelé Církve tvrdí dokonce, že Jan r. 1383 pro
zpovědní tajemství umučený a od generálního vikáře
rozdílný ie osobou vybáienou, že Církev, prohlásívší
vybáienou osobu za světce, se zmýlila a není ne
omylná.

Sv. Jan Nepomucký, gen. vikář, mučed.
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Odpověď jest snadná: Církev prohlásila za světce
toho, na jehož jazyku se stal dvojí veliký a očividný
zázrak, at tělo to bylo Jana Nepomuckého, generál
ního vikáře, anebo jiného Jana od něho rozdílného.
Vědeckým badáním jest dosti dokázáno, že sv. Jan,
mučedník zpovědního tajemství, je totožný s Janem
generálním vikářem a že byl později rok 1383 jako
rok jeho umučení udáván omylem. Tento omyl pře
vzala i kanonisační bula. To nečiní obtíží; neboť
Církev jest sice neomylná ve svatořečení samém, ale
ne v jednotlivých údajích o životě a smrti světcově.

Rozjímání 25.
1. průprava: Vízme sv. Jana, jak neohroženě
hájí před králem práv církevních a zachovává
zpovědní tajemství.
2. průprava: Prosme za milost, abychom napo
dobovali tohoto našeho svatého patrona.
1. Velikost a sláva sv. Jana Nepomuckého jest
hlavně v jeho mučednictví. Ale i celý jeho předešlý
život je zářivým vzorem muže, jenž svědomitě a
dokonale koná povinnosti stavu. Sv. Jan byl nej
prve po léta notářem, potom generálním vikářem.
Byly to úřady namáhavé: čtemet', že někdy mu
bylo za den i sto při rozsouditi; bylo to také za
městnání jednotvárné, jež vyžadovalo mnoho trpě
livosti a vytrvalosti. Nemáme podrobných zpráv
ze života světcova o tomto jeho působení. Ale muž
tak přísný a zbožný, jako byl arcibiskup Jan z Jen
štýna., jistě si zvolil za vikáře kněze svědomitého
a horlivého. A ten, jenž dovedl před králem ne
12
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ohroženě hájití práv Církve a Za svou kněžskou
povinnost šel v dobrovolnou smrt, jistě konal i jiné
své povinnosti co nejpřesněji a nejdokonaleji. Býváť
mučednictví zpravidla korunou a odměnou svatého
života. Je nám tedy sv. Jan zářícím příkladem,
jak máme svědomitě, s čistým úmyslem a v pravém
duchu konati povinnosti svého stavu.

a) Bůh nežádá na nás zpravidla velikých a mimo
řádných činů, jeho vůle jest, abychom svědomitě
a dokonale konali denní povinnosti svého stavu.
Tyto povinnosti jsou často jednotvárné, někdy i
tvrdé. Proto si je hledíváme ulehčiti tím, že je
konáme povrchně, omezujíce se na věci nejnut
nější, nebo že si zjednáváme útěchu různými ved
lejšími zaměstnáními na újmu vlastní povinnosti.
Učme se z příkladu sv. Jana, konati povinnosti
stavu co nejsvědomitěji.
b) První podmínka svědomitého konání povin
ností jest, abychom je konali s čistým úmyslem.
Obnovujme častěji dobrý úmysl: vše ke cti a chvále
Boží; obětujme obtíže s pracemi spojené za ně
jakou duši, na jejíž spáse nebo dokonalosti nám
zvláště záleží.
c) Konejme povinnosti své v pravém duchu:
v duchu poslušnosti, uvažujice, že je to vůle před
stavených a tedy vůle Boží; v duchu pokory, be
rouce na sebe obtížné práce jako pokání za své
hříchy a myslíce si, že bychom za své hříchy mno
hem tvrdší a nižší práce měli konati; v duchu
lásky, podávajíce nepříjemnosti v pracích jako malé
dárky lásky Pánu Ježíši. Tak se nám i nejnepatr
nější úkony stanou prostředkem posvěcováni.

Sv. Jan Nepomucký,

gen. vikář, mučed.
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2. Ctíme sv. Jana nejenom jako horlivého kněze,
jenž koná svědomitě obyčejné povinnosti svého
stavu, nýbrž především jako mučedníka zpovědního
tajemství. Sv. Jan dal se raději ukrutně mučiti a
podstoan násilnou smrt, než aby zneužil jazyka
k vyzrazení svěřeného tajemství. Proto zůstane po
všecky věky kněžím krásným vzorem, jak mají
tajemství zpovědní, ale i jiná tajemství svědomitě
zachovávati. Učí nás také, jak se máme každé
chyby jazyka varovatí a jazyka jenom k dobrému
užívati; jak máme zachovávati posvátné nebo aske
tické mlčení, duchovnímu životu a prospěchu tak
potřebné.
a) 1 nám se svěřuje tajemství zpovědní a víme,
že porušení jeho by bylo jedním z největších
hříchů. Známe též příslušné přísné tresty církevní.
Ale i v jiných věcech, kde se nejedná o zpovědní
tajemství, třeba často zachovávati přísné mlčení,
jehož porušení může býti i těžkým hříchem. A ne
stačí jenom, abychom tajemství přímo nevyzradili;
musíme se varovati i každé narážky, neprozřetel
ného slova, z něhož by někdo tajemství nepřímo
mohl poznati. Snažme se proto býti ve svých ře
čech vůbec diskretní a opatrní. Ukládejme si někdy
dobrovolné mlčení i ve věcech, které bychom do
voleně mohli říci, a přemáhejme svou zvědavost.
b) Dvojí chyby jazyka dopouštívají se snadno
i osoby duchovní život vedoucí: mluvívají bez po
třeby a na újmu lásky o chybách bližních, spolu
bratří i představených; nedbají ve svých řečech
dosti pravdivosti, nadsazujíce, utíkajíce se k vý
mluvám nespočívajícim na pravdě a nepočínajíce si
upřímně v obcování s druhými. Zpytujme svá slova
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a své jednání. Učiňme si předsevzetí, že budeme
aspoň tolik napodobovati příklad sv. Jana, aby
chom se s jeho přímluvou těchto chyb jazyka
varovali.
c) Nejlépe se obrníme proti každému hříchu
jazyka přesným zachováváním posvátného mlčení.
Zachovávejme je zvláště v kostele a v sakristii;
budiž doba ranní přede mši svatou a doba večerní
po práci a zotavení dobou svatého mlčení. Navyk
něme si vůbec mluviti jenom když to žádají povin
nost, láska, potřebně zotavení.
3. Sv. Jan Nepomucký je též mučedníkem za
neohrožené hájení práv Církve svaté. V tom je
také krásným příkladem pro kněze, jejichž úkolem
jest, zastávati se práv Církve a hájiti jich, kteří
v lásce a úctě k Církvi a v dokonalé poslušnosti
k jejím nařízením mají předcházeti věřící.
a) Za naší doby, snad více než kdy jindy, se po
pírají a napadají svatá práva Církve Kristovy.
Nedejme se nikdy strhnouti tímto bludným prou
dem času; naopak zastávejme se klidně, ale ne
ohroženě Církve a jejích práv, kde se k tomu na
skytuje příležitost. Pak nám dá Bůh silu, abychom
za práva Církve i něco trpěli nebo nějakou větší
obět přinesli, bude-li toho Bůh žádati.
b) K tomu jest ovšem třeba, abychom Církev
Kristovu milovali, jí si vážili a jejím nařízením co
nejsvědomítěji se podrobovali. Zkoumejme se, s ja
kou bedlivostí zachováváme vedle předpisů církev
ních, které nás společně s věřícími zavazují (o svě
cení svátků, o postech a pod.), to, co kodex církev
ního práva pro nás kněze zvláště předpisuje 0 dob
rém příkladě, který máme věřícím dávati (kan. 124),
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o duchovních cvičeních (125, 126, 135), o kanonické
poslušnosti (127, 128, 137, 143, 144), o studiích (129),
o kněžské čistotě a o »decorum clericale<< (132,
133, 136, 138, 139, 140).

Oremus:
Deus, qui ob invictum beati Joannis sacramen
tale silentium nova Ecclesiam tuam martyrii co
rona decorasti; da; ut eius exemplo et interces
sione, ori nostra custodiam ponentes, beatis, qui
lingua non sunt lapsi, annumeremur. Per Domi
num nostrum.

XXVI. Sv. Řehoř VII-, Papež.
(25. května.)

Ve sv. Řehoři VII. vzbudil Bůh velikého obháice
a reformátora své Církve v nebezpečných a bouřli
vých dobách a připravoval iei na ieho veliký úkol
neiprve v samotě klášterní, pak tím, že iei svou pro
zřetelností vedl, aby byl po léta rádcem a pomoc
níkem několika papežů. Řehoř (dříve Hildebrand),
syn malorolníka a tesaře ze Soany v Tuscii, byl iako
chlapec dán na výchovu k svému strýci v římském
benediktinském klášteře na Aventině a vstoupil pak
do slavného benediktinského kláštera v Clugny.
Zbožný papež Řehoř Vl. zvolil si (1045) mladého
mnicha za kaplana neboli sekretáře a Hildebrand
zůstal věrně po ieho boku i když papež nedlouho
po volbě musil iíti do vyhnanství do Německa. Po
ieho smrti (1046) uchýlil se zase do opatství v Clugny,
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až iei papež Lev IX. (1049) znovu povolal na dvůr
papežský. Hildebrand zůstal rádcem a pomocníkem
neienom papeže Lva IX. (1049—1054), nýbrž i jeho
nástupců Viktora II. (1055—1057), Štěpána IX. (1057
až 1058), Mikuláše II. (1058—1061), Alexandra II.
(1061—1073), byl od nich vysílán často iako legát
a působil pro Církev neobyčeině mnoho dobrého.
Proto byl po smrti Alexandrově (1073) íednomyslně
přes všecko své zdráhání zvolen za ieho nástupce.
Doby byly tehda neobyčeině pohnuté a smutné.
Na východě ohrožoval Církev rozkol a mohameda

nismus, na západě hleděli panovníci dostati Církev
v područí, chtěiice sami svým právem duchovní ín
vestovatí v církevní úřady. V kléru samém vládla
simoníe a celibát byl špatně zachováván. Řehoř si
nminil, že Církev zreformuie a ii od ieiích nepřátel
osvobodí. Nechtěl se spokoiíti polovičatými opatře
ními, nýbrž mínil přiložiti sekeru ke kořeni. Měl
k takovému úkolu všecky potřebné vlastnosti. Byl
hluboce vzdělán a měl veliké zkušenosti. Byl mužem
neobmezené důvěry v Boha, lásky k Církvi, zcela
bezúhonných mravů. Měl ráznou podnikavost, trpěli
vost a vytrvalost, byl obětavý a naprosto nezištný.
Neiprve uspořádal poměry v církevním státě a usi
loval o novou křížovou výpravu, která však likna
vostí rozmařílého a pyšného císaře Jindřicha IV. byla
zmařena. Poté vydal přísné zákony proti simonii,
porušování celibátu a zasahování světské moci do
pravomoci církevní. Aby dodal svým nařízením dů
razu, zakázal věřícím býti na mši svaté nebo přiií
mati svaté svátosti od kněží církevní zákony přestu
puiících a pohrozil klatbou všem, kdo by iich ne
zachovávah.
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Přísné tyto zákony potkaly se s odporem nehod
ných biskupů a kněží a panovačných knížat, v ieiichž
čele byl sám císař Jindřich IV. Papež snažil se iei
neiprv'e získati mírností a něiaký čas zdálo se sku
tečně, že císař povoluie. Ale brzy, uposlechnuv špat
ných rádců, opřel se vzdorně papeži; odvážil se do
konce papeže na sněmě wormském (1076) sesaditi
a napsal mu neobyčeině surový dopis. Papež, ačkoliv
byl i v samém Římě od nepřátel tísněn, zůstal pevný
a vyřkl na Jindřicha klatbu. Následkem toho se
mnohá knížata od císaře odvrátila a Jindřich boíe
se, aby ho snad nesesadili, umínil si usmířit se s pa
pežem. Šel k němu na hrad Kanossu, kde se právě
Řehoř zdržoval, a tam byl po předchozím třídenním
církevním pokání dne 28. ledna 1077 klatby zbaven.
Než ieho pokání nebylo trvalé. Podněcován knížaty
a biskupy lombardskýml vypověděl papeži znovu boi
a byl proto 1080 znovu vyobcován a trůnu zbaven.
Nyní ieho hněv proti papeži neznal mezi. Dal zvoliti
od povolných biskupů protipapeže a táhl na Řím,
iebož část dobyl, takže se papež musil uchýliti do
Andělského hradu. Ani nyní nepovolil papež žádosti
císařově, aby iei korunoval a z práv církevních něco
povolil. Řím a papež byli slce brzy od vévody Guis
karda Normanskébo osvobozeni, ale poněvadž Nor
mané pak počali v Římě plenit, rozhněvalí se Římané
na papeže, iakoby povolav Normany na pomoc tím
byl vinen.
Řehoř, téměř ode všech opuštěn, utekl se neiprve
do Monte Cassino, potom do Salerna, kde brzo těžce
onemocněl. Když iei přátelé těšili poukazováním na
ieho zásluhy, odpověděl: »Necenim mnoho svých
prací a těším se ienom tím, že isem vždycky miloval
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spravedlnost a nenáviděl nepravost.<< Zemřel dne 25.
května 1085 a poslední ieho slova byla: »Miloval
isem spravedlnost a nenáviděl isem nepravost, proto
umírám ve vyhnanství.<< Za svatého byl prohlášen
r. 1606. Sv. Řehoř zdánlivě v boii o investituru pod
lehl, ale ieho zásluze třeba přičitatí, že nedlouho
potom (1122) smlouvou ve Wormsu byla Církev od
nedůstoiného iařma moci státní osvobozena.

Rozjímání 26.
]. průprava: Slyšme slova umírajícího svatého
papeže: »Míloval jsem spravedlnost a nenáviděl
nepravost, proto umírám ve vyhnanství.“
2. průprava: Vyprosme sí podobnou statečnost
v hájení práv svaté Církve.
l. Bůh sám vyvolil si sv. Řehoře za nástroi k re
í-ormě Církve a připravoval iei svou prozřetelností
k tomuto úkolu. Řehoř pochopil své poslání a pod
ial se ho v plném vědomi o slabosti svých sil. ale
v pokorné odevzdaností a důvěře v Boha. Ihned
na začátku svého pontifikátu vytkl si přesně veliký
cíl: všecko v Kristu obnoviti a k tomuto cili smě
řoval vytrvale do své smrti. Nespokoioval se ienom
polovičatými opatřeními &prostředky, nýbrž položil
rázně sekeru na samý kořen zla. Ve všem tom
může nám sloužiti za příklad. Mnohému z nás iest
svěřen úkol, obnoviti pokleslý křesťanský život
farnosti nebo ústavu. A vlastně každá duchovní
správa ie ustavičným reiormováním. Jednu úlohu
máme konečně všichni, i když přímo v duchovní
správě nepůsobíme: retormovat sebe.
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a) První podmínkou pravého relormátora iest,
aby k tomu byl povolán od Boha nebo od těch,
kteří stoií na místě Božím. Skuteční reformátoři
smýšleli o sobě pokorně a podiímali se díla ienom
z poslušnosti. Kdo se v pyšné povýšenosti nad
druhými sám za relormátora nabízí a při tom nemá
potřebné poslušnosti a uctivosti, ie lži-retormátorem.
b) Začátek a první krok reiormy ink života vlast
ního tak života druhých iest: vytknouti si pevný cíl
a k tomu pak přes všecky překážky vytrvale
směřovati.
c) Není snad příčina, že isme sebe i iině tak
málo dosud zrelormovali, v tom, že se spokoiuieme
ienom polovičatými prostředky, aby to mnoho ne
bolelo a nic nestálo? Podstatná obnova není možná,
nepřiložime-lí sekeru na kořeny zla.

2. Papež Řehoř měl všecky přirozené vlastnosti
a všecky nadpřirozené ctnosti, které isou potřebnv
k úspěšné církevní obnově. V samotě klášterní
ucelil a zocelil svůi charakter a osvoíil si důkladné
theologické vzděláni, iako sekretář tolika papežů
a ieiich vyslanec v důležitých záležitostech nabvl
neobyčeiné zkušenosti. Byl pln důvěry v Boha,
miloval upřímně svatou Církev, žil život zcela bez
úhonný. Měl ráznou podm'kavost, která se hned
chápala dila. poznala-li íeho potřebu, nehledal sebe,
nýbrž bvl zcela nezištný a nanejvýše obětavý, ne
da? se strhnouti k hněvu nebo rozmrzelosti. ale byl
neobyčeině trpělivý, neustal od díla, dokud nebylo
vykonáno. To isou vlastností, které v iísté míře
musí míti každý, kdo chce sebe a iině úspěšně
reiormovati.
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a) Musíme tedy neiprve klidným a pilným stu
diem pravdu Boží poznati a častým roziímáním
stále více do ní vnikati. Musíme míti mnoho zku
šenosti a proto často a dlouho pozorovati sebe
i iiné. Jsme-li ieště mladi, musíme se často o radu
tázati; nesmíme se pouštěti do reforem, dokud
isme poměry a půdu nepoznali.
b) Především nesmíme zapomínati, že obnova
duchovního a křesťanského života ie dilem Božím
a nadpřirozeným, že si musíme počinati iako ná
stroie v rukou Božích, že cíl náš musí býti nad
přirozený a že si modlitbou a spravedlivým živo
tem musíme požehnání Božího vyprošovati. Pteimc
se, zdali vidíme ve všem prozřetelnost Boží a máme
v ni neomezenou důvěru, zda-li všecko konáme
z čistého úmyslu pro Boha a z lásky k svaté Církvi,
zdali dílo své snad tím nekazime, že život náš není
bezúhonný, ano že Boha urážíme hříchy.
c) Musíme sebe tak vychovávali, abychom pone
náhlu dosáhli i ostatních ctností, iimž se na velikém
papeži podivuieme: rázné podnikavosti, která ne
otálí s dílem, nýbrž hned se do něho dá, iakmile
ieho potřebu uzná; obětavosti a nezištnosti, která
nehledá vlastního prospěchu a cti; mírnosti, která
nekazí svá díla netrpělivosti a hněvivosti; mužné
vytrvalosti, která se neleká a neupouští od pod
niku, dostaví-li se něiaké překážky.
3. Zásady sv. Řehoře a ieho životní dílo učí nás
pravému názoru na poměr Církve a státu. Církev
ie společnost nezávislá a moc světská nemá práva
na věci církevní. Také stát je v hmotných a poli
tických záležítostech samostatný, ale kde se iedná
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o nadpřirozený cíl, musí se i on Církvi a ieho
hlavě, iako strážcům a hlasatelům zievení Božího,
podrobíti. Celý život a osud tohoto svatého papeže
iest obrazem života a osudů Církve. Byl sice po
nížen a zemřel ve vyhnanství, ale ieho věc zví
tězila. Tak může býti i Církev pronásledována, po
kořena, zdeptána, ale přemoci ii nepřátelé nikdy
nemohou.

a) Poměry se od doby sv. Řehoře měnily a proto
by snad někdo mohl míti za to, že i zásady 0 po
měru Církve a státu iím hlásané a háiené se změ
nily. To by byl osudný klam. Obnovme se tedy zase
v zásadách, za které svatý a veliký papež po celý
život boioval a za něž zemřel. Církev Kristova ie
společnost dokonalá a nezávislá, i státy musí Cír
kve poslouchatí, kde se iedná o nadpřirozený cíl
a zievení Boží.
b) Jak velikou útěchou musí nás ve všech pro
následovánich a protivenstvích na Církev doráže
iících naplniti myšlenka: Církev může býti sice
pokořena a zdeptána, ale brány pekelné, ieií ne
přátelé, ří nikdy nepřemohou.

Oremus:
Deus, in te sperantium fortiludo, qui beatum
Gregorium, Confessorem !uum atque Pontificem.
pro tuenda Ecclesiae libertate, virtule constantíae
roborasti: da nobis, eius exemplo et intercessione,
omnia adversantia fortiter superare. Per Dominum.
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XXVII. Sv. Filip Neri, zakladatel oratoriánů.
(26. května.)

Sv. Filip Neri (nar. 21. července 1515) ie synem
umění a svobody milovné Florencie a byl od Boha
obdařen mnohými přirozenými dobrými vlastnostmi:
nadáním, láskou k přírodě a umění, rozhodností a
obratnosti, zvláště velikou dobrotou srdce, takže iei
imenovali »dobrý Filipa (Beppo Bueno), kteréž iměno
mu zůstalo i pozděií v Římě. Chváli se v mládí ieho
veliká uctivost, iiž proievoval neien vůči rodičům,
ale též vůči iiným, a přesná poslušnost: nehnul se
po celé hodiny 2 místa, když mu odcházeiíci matka
nařídila, aby nikam neodcházel. Vykonav ve Florencii
humanistická (latinská) studia, byl osmnáctiletý po
slán do San Germano nedaleko Neapole k strýci,
zámožněmu kupci, aby mu pomáhal v obchodě. Strýc
si hodného synovce brzy tak zamiloval, že iei chtěl
učiniti dědicem svého iměni. Ale Filip poznával, že
ho Bůh volá k dokonaleišímu životu. Už tehda bylo
ieho neivětší útěchou, mohl-li volný čas ztráviti na
osamělěm místě blizkě hory v modlitbě a roziímání.
l vzdal se naděie na bohatě dědictví a nevzav s se
bou nic, odebral se r. 1535 do Říma, aby se zde
v blízkosti tolika posvátných míst věnoval dokonalé
službě Boží.

Neiprve se snažil o vlastní zdokonalení, bydle
v malé podkrovní světničce, modle se mnoho, spá
vaie často na holé zemi a žiie téměř ienom o chlebě
a vodě. Ale brzo poznal, že může působiti ke cti
Boží více, když i druhé k Bohu povede. Vystudoval
tedy filosofii a theologií a počal apoštolovati, neiprve
iako laik, povzbuzuie zbožnými rozmluvami mladé
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lidi, iež v dílnách při práci i na vycházkách vyhledá
val, ke křesťanskému životu a častěišímu přiiímání
svatých svátosti. Na kněžství nemyslel, ano zdráhal
se z pokory přiimoutí je, když mu to zpovědník radil.
Když mu to však zpovědník naporučil, ihned upo
slechl a dal se r. 1551 vysvětiti. Podobně se ihned
podrobil, když mu ieho duchovní vůdce na jeho pros
bu, aby mohl iítí iako misionář do Indie, odpověděl:
»Vaše Indie ie Řím.“ Od té doby počíná neobyčeině
plodný apoštolát sv. Filipa v Římě, z něhož po 60 let
neodešel ani do nejbližšího okolí, takže své milé
vlasti ilorencké už nikdy neuzřel.
Apoštoloval především svými ctnostmi. Neomezená
byla jeho důvěra v prozřetelnost Boží: nikdy neklesal
na mysli a neustal od něiakého díla, i když se zdálo,
že není naprosto žádných prostředků a že všecko se
obrací proti němu. Příkladná byla ieho nezištnost
a láska k chudobě. Nikdy nepřiial neimenšího dárku
leč pro chudé; ieho rukama prošly statisíce, ale sám
zůstal naprosto chudým. Ve své pokoře se považoval
doopravdy za nedokonalého a hříšníka, často si stě
žoval, že Pánu Bohu stále slibuie polepšení, ale nikdy
se nelepší, slova >>Pane,neisem hoden<<při zaopatřo
vání před svou smrtí modlil se s takovou pokorou
a vroucnosti, že všichni slzeli. Unikal každé pochvale
a každému vyznamenání; ba konal někdy schválně
nápadné, skoro dětinské věcí, aby se učinil nízkým
a směšným. Tak se na př. oblékl v nápadný a obno
šený oděv, když iakýsi vznešený vyslanec přišel ho
ze zvědavosti navštívit, iindy zase před kardinály

počal poskakovatí. Jeho poslušnost, kterou projevil
tak krásně už za chlapectví vůčl matce, byla po celý
život naprostá. Převzal okamžitě í nejtěžší a neine
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příiemněiší dílo, iakmile to autorita církevní nebo
zpovědník nařídili. Ale také od iíných žádal přísně
poslušnost. Jako představený kongregace, iiž založil,
byl velmi mírný, ale ihned propustil každého, kdo
neposlechl a kritisoval. Ve svaté čistotě, které za
mládí byly činěny úklady od špatných druhů, dosáhl
takové dokonalosti, že na př. nikdy nepohlédl do
oblíčeie ženy, u něho se po léta zpovídaiící a že
zvláštním nadpřirozeným darem poznával duše pa
nícké.
K těmto ctnostem přistoupila podívuhodná apo
štolská horlivost. Sv. Fílip používal všech vhodných
prostředků, aby získal duše. Celé hodiny až pozdě
do noci sedával ve zpovědnici, působil soukromými
rozmluvami, zeiména ve svém pokoji, který byl všem
stále otevřen, vodil věřící na poutě do sedmi hlavních
basilík římských, pořádal krásné slavnosti v kostele,
kázal populárně; také hudby užíval iako prostředku
(odtud název >>oratoríum<<pro iistý druh skladeb, pro

tože neiprve byly prováděny v oratoří sv. Filipa).
Snažil se naiítí cestu k srdci tělesným mílosrdenstvím;
ale věděl ovšem, že hlavní prostředky isou nadpřiro
zené, zeiména časté příiímání svatých svátostí. Pů
sobil na všechny stavy, bohaté i chudé, věřící i ne
věřící, mládež i dospělé. Zvláštní péčí měl o nemocné
a umíraiici a o římskou mládež. Byl téměř stále ob
klopen mladými lidmi. Známá byla ieho mírnost. »At
si třeba dříví štípaií na mých zádech, ien když ne
hřešía, říkával, když si někteří stěžovali, že chlapci
dělaií přílišný lomoz. Vodíl ie na procházky do volné
přírody, popřával iim ušlechtilých zábav a sám se
s nimi bavil; vyznačoval se vůbec povahou veselou
a iístou žovlálností. Ale dovedl své svěřence také
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citelně pokořovati, a byl přísný zvláště v ohledu sva
té čistoty: důvěrných přátelství nebo dotyků naprosto
netrpěl. Aby apoštolát jeho byl účinnější a trvalejší,
založil už jako laik Bratrstvo nejsv. Trojice pro chu
dě poutníky a později jako kněz Kongregaci oratori
ánů (potvrz. 1575), sdružení kněží, bydlících společně
pod představeným, ale bez řeholních slibů.
Bůh jeho činnosti neobyčejně žehnal. Kladl mu
v ústa pravá slova ve zpovědnici a u lůžka umírají
cích. Dal mu zvláštní dar, že dovedl v rozmluvě
z obyčejných věcí povznášeti k věčným myšlenkám
a Bohu. Známá je episoda s Františkem Zazzerou
(později proslulým členem kongregace oratoriánů),
velmi nadaným a nezkaženým, ale poněkud ješitným
a světským studentem. »Co děláš nyníTc, ptá se ho
Neri. »Pilně studuji.<< »A co potom?<< »Potom půjdu

na práva.“ »A co potom?“ »Potom douiám, že udě
lám skvělé zkoušky.<< »A potom7<< »Potom, že se sta
nu znamenitým advokátem.“ »A potom7<<»Zařídím si
vlastní domácnost a budu šťasten.<< »A potom?“ »A

potom, potom...<<, opakoval nejistě student. Slova
Neriho nešla mu z hlavy. Přemýšlel o nich, poznal,
že potom přijde smrt, soud a věčnost, poznal pomíje
jícnost věcí tohoto světa, opustil svět a vstoupil do
kongregace. Pán Bůh sv. Filipa vyznamenal už za
života mimořádnými dary, i zázračnými, k nimž patří
též podivuhodné rozšíření srdce a zlomení dvou že
ber, způsobené žárem lásky. Bylo mu též mnoho
trpěti. Měl nepřátele, sama církevní autorita mu za
kázala na čas poutě a shromažďování věřících. Ně
kolikráte byl navštíven těžkými nemocemi, při nichž
volával: »Pane, přidej bolesti, ale přidej táž trpěli
vostilc Při tom se mu přece dostalo milosti, že ještě
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v den své smrti (na Boží tělo dne 26. května 1595)
mohl zpívati mši svatou a celé hodiny zpovídatí. Byl
od Pavla V. r. 1600 prohlášen za blahoslaveného, od
Řehoře XV. r. 1622 za svatého. Právem se zove apo
štolem Říma.

Rozjímání 27.
I. průprava: Vizme sv. Filipa, jak je obklopen
římskou mládeži a s láskou ji poučuje.
2. průprava: Prosme Pána Boha za podobnou
horlivost.
1. Sv. Filip je vábivým vzorem všeobsáhlého
a plodného apoštolátu, zvláště účinného apoštol
ského působení na mládež. Takový apoštolát před
pokládal mnoho solidních ctností. Mysleme na tři
z nich: naprostou odevzdanost v prozřetelnost Bo
ží, heroickou poslušnost, úpnou nezištnost. Sv. Filip
se díval na všecko ve světle prozřetelnosti Boží
a neustal pevně v ní důvěřovati, i když všichni už
ztráceli naději. Z mnohých episod, jež se o této
jeho dokonalé důvěře vykládají, vzpomeňme si
aspoň na jednu. Stavitel vyměřoval místo pro nový
kostel kongregace a bál se, aby nebylo příliš veliké
a peníze pak nestačily. Sv. Filip volá: »Táhni šňů
ru dále, ještě dále, ještě dálel<<K úžasu stavitelově
dal vyměřiti veliké prostranství, na němž pak za
nedlouho z pouhých darů povstal jeden z nekrás
nějšich a své doby největších římských kostelů.
Sv. Filip chopil se ihned i nejtěžšího díla., jakmile
to poslušnost žádala; proto měla všecka jeho díla
požehnání Boží. Ovšem také sám poslušnost přísně
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žádal; posuzovačů ve své kongregaci nestrpěl. Byl
naprosto nezištný: ze statisíců, které jeho rukama
procházely, ani haléře nevzal pro sebe a vůbec
odmítal nejen každou hmotnou odměnu, nýbrž
i každé uznání.
a) Není právě nedostatek úplné důvěry v Boha
a jeho prozřetelnost, že tak málo pokračujeme
a tak málo požehnání máme? Stále se domníváme
ještě, že jsme to vlastně my, kteří řídíme osudy
své, a ne Bůh svou prozřetelnosti, stále máme
úzkostlivou obavu, jak se nám povede, jak se dílo
podaří. Naučme se po příkladě sv. Filipa na všecko
pohlížet ve světle prozřetelnosti Boží a douiejme
pevně v Boží ochranu a pomoc.
b) Co by dělal sv. Filip, který na pokyn ihned
poslouchal a který nemohl strpěti posuzovačů,
s námi, kteří se tak neradi podrobujeme a když
už poslechnouti musíme, předpisy a nařízení před
stavených aspoň kritisujeme?
c) Apoštolát náš nebývá někdy pronikavý a po
žehnaný, poněvadž nemáme dosti nezištnosti. Sta
ráme se příliš o statky tohoto světa, neradi konáme
služby, za které nic nedostaneme, nejsme spokojeni
se svým postavením a žádáme si míti více. Nebo
jsme příliš žádostiví uznání lidského. Vyprosme si
přímluvou sv. Filipa něco z jeho nezištnosti.
2. Apoštolát sv. Filipa se vyznačuje hlavně dvě
ma rysy: byl všeobecný ve svých prostředcích
a byl to zvláště apoštolát mládeže. Sv. Filip po
užíval všech prostředků pastoračních, i takových,
které zdánlivě mají málo spojitosti s věčným cílem.
Nejenom často a populárně kázal a dlouhé hodiny
zpovídal, nýbrž působil soukromými rozmluvami,
l3
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poutěmi, tělesnými dobrodiními, návštěvami, hud
bou, zábavami i nevinnými žerty. Především cenil
ovšem prostředky nadpřirozené, zejména svaté svá
tosti. K plodnému apoštolátu na mládež měl při
rozené schopnosti. Měl k němu též tři nezbytné
podmínky: lásku k mládeži, porozumění pro mlá
dež, dokonalou čistotu. Miloval mládež pravou nad
přirozenou láskou a rozuměl jí. Proto nežádal věcí,
které síly mladých lidí přesahovaly, dovedl se při
způsobiti jejich povaze a sklonům, působil indi
viduelně na jednotlivé, popřával jim zábavy a osvě
žení, spojoval neobyčejnou laskavost, ano jistou
žoviálnost s pevnou rukou. Poněvadž byl sám
andělsky čistý, takže se ani nejmenší neskromnosti
v pohledu nedopustil, dovedl uchovávati poklad či
stoty v mladých duších. Po té stránce byl přísný
a zakazoval každou důvěrnost v obcování a doteku.
a) la naší doby musí býti duchovní správa
a apoštolát všeobecný: musíme používati všech
vhodných prostředků: soukromých rozmluv, náv
štěv, poutí, hudby, spolků, výletů, divadel a pod.
Při tom nesmíme nikdy zapomínati, že všecko to
jsou jenom pomůcky, že hlavní prostředky musí
býti nadpřirozené, zejména časté přijímání svatých
svátostí.
b) Kdo chce na mládež zdárně působiti, musi ji
míti rád. Mládež ovšem už přirozeně přitahuje:
svým svěžím zjevem, svou příchylností, živostí,
nadšením pro ideály. Ale je pro svou nestálost
a sklon k samostatnosti často nespolehlivá, ne
vděčná, vzdorná. Tu třeba nadpřirozené lásky.
Hleďme si ji získati: milujme v ní Boha a jeho
dary, zvláště milost, uvažujme, jak důležité je, vy
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chovati v mládeži novou generaci, a jakou cenu má
neporušeně zachovaná víra a čistota.
c) Hled'me mládeži porozuměti: žádejme přesně
věci podstatné, ale v ostatních ne mnoho, mějme
smysl pro její potřeby a sklony, hled'me se vžíti
v povahu každého a působme individuelně, snižuj
me se k jejím slabostem, ukazujme ji laskavost, ale
při tom pevnou ruku.
d) Jeden z největších pokladů mládeže jest či
stota. Chceme-li ji mládeži zachovati, musíme sami
býti dokonale čistí a vzdáti se v té věci vší polo
vičatosti. Užívejme ve výchově k čistotě prostřed
ků, jichž užíval sv. Filip Neri. Neznal moderního
>>vychovávání<<poučováním a vydáváním se v ne

bezpečí, naopak varoval nejen před každou příle
žitostí k hříchu, nýbrž i před každým důvěrným
stykem, třebas ještě ne hříšným. Hlavni jeho pro
středky byly: opatrnost v obcování, ustavičná prá
ce, veselá mysl, úcta P. Marie, sv. svátosti.
3. Všimněme si ještě dvou význačných rysů sva
tosti Fílipovy. Sv. Filip Neri byl povahy veselé,
která byla přístupna i nevinným žertům. Pokoru
cvičil často tím, že konal něco nápadného a na po
hled pošetilého, aby se tak v očích druhých snížil
a aby jej měli za člověka méně schopného a na
daného.
a) Není každému dána taková přirozeně družná,
milá & veselá povaha. Ale můžeme se snažiti o
ctnosti, z nichž svatá veselost Filipova vyvěrala:
o úplnou odevzdanost v prozřetelnost Boží a bez
úhonnost života.
b) Nebylo by rozumné, kdybychom chtěli způ
soby pokořování sv. Filipa doslovně napodobovati.
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Ale někdy můžeme snad i my něco zdánlivě měně
vhodného učiniti, abychom se v očích druhých sni
žili. Neskrýveime a neomlouveime aspoň svých
skutečných slabostí!

Oremus:
Deus, qui beatum Philippum Confessorem tuum
sanctorum tuorum gloria sublimasti: concede pro
pitius; ut cuius solemnitate laetamur, eius virtutum
proficiamus exemplo. Per Dominum nostrum.

XXVIII. Sv. Norbert, arcibiskup magdeburský,
zakladatel řádru premonstrátského.
(6. června.)

Tento veliký reiormátor kázně církevní a zakla
datel nového apoštolského řádu, narodil se v době
úpadku církevní disciplíny a nehodněho područí
Církve pod moc státní, asi r. 1082 v Xantenu v Po
rýní, ze vznešené rodiny pánů z Gennep. Byl neoby
čeině nadaný, Sličný a uhlazených mravů, ale lehko
myslný. Podle tehdeišího zvyku, že se z mladších sy
nů šlechtických rodů vždy některý dal na duchovní
stav, přiial i on svěcení podiáhenské, stal se kanov
níkem u sv. Viktora v Kolíně a brzy též dvorním ka
planem (sekretářem) císaře Jindřicha V. Provázel cí
saře do Říma a tam při útoku, ienž byl na papeže
Paschala II. při korunovaci ve sv. Petru učiněn, sta
tečně papeže hájil. Jinak žil i iako duchovní dosti
nevázaně. Milost Boží sice několikráte u něho za
klepala; na př. když zhoubný požár zničil kostel ka
pitulní. Ale Norbert zůstával hluchý; bylo potřeba
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mocněllího hlasu. Když iednoho dne iel na koni na
veselou zábavu ke svým přátelům, přepadla iei venku
hrozná bouře a poiednou siel za strašného rachotu
blesk přímo před ním do země, takže Norbert klesl
omráčen k zemi a ienom iako dívem byl zachráněn
na životě. Byla to proň veliká milost Boží. Norbert
poznal převrácenost dosavadního života, konal po
dvě léta přísné pokání a poprosil potom o svěcení
kněžské.
Když se nejprve marně pokoušel, aby napravil po
kleslou kázeň kapituly, iíž byl kanovníkem, vyprosil
si od papeže dovolení, aby směl všude kázati iako
misionář. l ial se nyní v hrubém oděvu, nemaie nikde
vlastního přístřeší a žiie chudě ien z almužen, všude
hlásat slovo Boží a obracet hříšníky. Získav několik
druhů, usadil se s nimi r. 1121 na místě »Prémontré<<

(vlastně : misto »předukázanéa) a stal se tak zakla
datelem nového řádu, který přiial řeholi sv. Augu
stina, bílé řeholní roucho a nazývá se od místa svého
původu premonstrátským. Sv. zakladatel doporučo
val svým bratřím zeiména tří věci: ozdobu oltáře,

nápravu kapitol, starost o pocestné a chudé. Jeho
řád měl sloužiti Bohu neienom vlastním sebezdoko
nalováním v přísné chudobě, kterou bratří ze začátku
tak přísně zachovávali, že mimo oslíka na nošení
břemen, neměli níiakého společného majetku, v mlče
livosti a poslušnosti, a neienom chválítí Boha po
svátnými obřady a hodinkami, nýbrž též přímo apo
štolsky pracovati. V apoštolské činností užíval sv.
Norbert zeiména dvou prostředků: smiřoval iako
anděl miru rozvaděná nepřátele a šířil úctu k neisv.
Svátosti. Touto úctou účinně čelil kacířctví Tanchelma
brabantského, rouhalicího se Eucharistii. Proto se vy
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obrazuie s monstrancí v rukou. Řád byl r. 1126 od
papeže Honoria II. potvrzen, a vyvinul brzy velmi
plodnou činnost.
Sv. Norbertu a ieho druhům bylo snášeti též mnoho
příkoří. Když světec obrátil k lepšímu životu iednoho
velmi vlivného a bohatého šlechtice, zapřisahal se
ieden z ieho příbuzných, že Norberta oběsí i s ieho
hubeným oslem a pověsí ie vedle sebe, aby viděl,
kdo ie těžší. Byl by hrozbu svou vyplnil, kdyby to
náhlá ieho smrt nebyla překazila. Když se ial Norbert
na rozkaz biskupův reíormovati kapitulu v Laonu, _
vzniklo mezi kanovníky takové rozhořčení, že ieden
rnu veřeině naplivl do tváře.
Roku 1126 byl Norbert přes všecko zdráhání ime
nován arcibiskupem magdeburským. Odebral se pěš
ky do Magdeburku ve svém chudém oděvu, takže
vrátný arcibiskupského domu iei odehnal, domnívaie
se, že ie to něiaký tulák. Když se dověděl, že to byl
arcibiskup, ulekl se a dal na útěk. Sv. Norbert kázal
iei přivésti a pravil mu vlídně: »Neboi se, milý bratře,
ty isi mne lépe prohlédl než všichni ti, kteří mě ne
hodného přinutili k přiietí této důstoinosti.<<Norbert
zachovával i iako arcibiskup řeholní chudobu, ale
háiil rázně statků i práv arcibiskupských. Pevnou ru
kou prováděl potřebné reiormy v diecesi. Právě tato
apoštolská rozhodnost a horlivost způsobila mu přes
velkou ieho lásku a mírnost nepřátele. Dvakráte byl
učiněn útok na ieho život. Vlastní ieho poddaní se
proti němu vzbouřili, že musil z města utéci. Pozděii
toho trpce litovali a se slávou iei přijali. Sv. arci
biskup háiil statečně pravého papeže Innocence II.
proti vzdoropapeži a zastával se práv Církve proti
přehmatům státu; ieho vlivu třeba též přičítati smír
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né rozřešení sporu o investituru ve Wormsu 's. 1122.
Ačkoli už churav, přece chtěl r. 1134 iak obyčcině
konati liturgii svatého týdne; tato námaha tak ici
sklátila, že brzy zemřel svatou smrti (6. července
1134). Pohřben byl nciprve v Magdeburku, r. 1627
(1. května) bylo ieho přeneseno na Strahov do Prahy.
Téhož roku byl prohlášen patronem českým. Za svět
ce byl vyhlášen r. 1582. Jeho řád, který 70 let po
založení měl 1000 opatství a 300 proboštství, má ve
liké zásluhy o potření kacířství albigenského a po
křeštanění východního Německa.

Rozjímání 28.
1. průprava: Představme si obraz sv. Norberta
s monstrancí v rukou.
2. průprava: Prosme za milost, abychom podle
jeho příkladu ochotně hlasu milosti Boží násle
dovali a horlivě apoštolsky působili.
1. Bůh povolal sv. Norberta k své službě způso
bem zcela mimořádným; ieho povolání má mnoho
podobnosti s povoláním sv. Pavla. Už dříve ho sice
častěii milost Boží burcovala z icho lchkomysl
nosti, jako na př. když oheň zničil kostel ieho kapi
tuly, ale rozhoduiícím voláním byl blesk s nebe,
který před ním do země siel, aniž ici zasáhl. Nor
bert uposlechl hlasu milosti ihned a s ncivětší ocho
tou, a ve věrné službě Boží vytrval až do konce.
Jako každá milost byla i tato milost nezaslouže
ným darem Božím. Nicméně možno přece říci, že
Norbert něiakým způsobem se učinil této zvláštní
lásky Boží hodným. Při vší své světáckosti si za
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choval víru a věrnost k Církvi a íako průvodce
císařův háiil v Římě statečně napadeného papeže
Paschala. To všecko nám dává příležitost, uvažovat
o cestách milosti Boží a zkoumat se, ink ine do
savadních milostí použili.
a) Zaleťme duchem do minulosti a vzpomíneime,
iak nás Pán Bůh volal. Snad také u nás ozval se
hlas Boží íako z nenadání, snad nás Pán Bůh vedl
a ponenáhlu připravoval. Následovali isme hlasu
milosti s ochotou a rozhodností Norbertovou, anebo
isme snad dlouho otáleli, než isme se rozhodli
k obětem, které povolání vyžaduie? Jak isme poz
děii působili s milostí svatého povolání? Poděkuime
Pánu Bohu za milost povolání ke kněžství a za
všecky další milosti, lituíme, že isme iich málo po
užili a umiňme sí, léne působiti s nimi.
b) Už dříve klepala milost Boží častěii na srdce
Norbertovo různými zevněišími milostmi. Pohlížei
me na všecko ve svém životě: na své práce a zo
tavení, styk s druhými, různé nepřiiemnosti í kříže,
íako na zevněiší milosti a používeime všeho toho
k posvěcování sebe i druhých.
c) Rázný čin Norbertův u sv. Petra v Římě při
volal pozděii velikou milost Boží. Bůh nezřídka
odměňuíe něíaký skutek milosrdenství, něiaké ráz
né vystoupení na ochranu práv Božích zvláštními
milostmi. Používeime bedlivě všech příležitostí
k takovým dobrým skutkům.
2. Řád sv. Norberta založený ie vlastně prvním
řádem, který s účelem vlastního sebeposvěcování
spoiuie účel všestranného apoštolátu. Sv. Norbert
působil sám a chtěl, aby synové ieho působili ne
íenom příkladem sebezapíravého života, nýbrž
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i všemi vhodnými zevnělšími prostředky. Z pro
středků, iichž sv. Norbert sám užíval a které svým
řeholnikům odporoučel, všimněme si aspoň čtyř.
Sv. Norbert íako pravý anděl miru smiřoval ne
přátele a měl zvláštní dar, že uměl iemným a ne
nápadným způsobem působiti na znepřátelené my
sli a příváděti ie k smíru. Kdysi požádal vzneše
ného mladíka uhlazených a rytířských způsobů,
ale žiiícího v zarytém nepřátelství a sršícího po
mstou, zda-li by mu nechtěl prokázatí něiakou služ
bu. Mladík hned se zdvořilosti slíbil a dal mu na
to své slovo. Tu iei Norbert požádal, aby se smířil
se svým nepřítelem. Mladík nechtěie zrušiti svého
slova, musil vyhovětí. Jiným prostředkem apošto
látu byla sv. Norbertovi úcta neisvětěiši Svátosti.
Šřením této úcty zarazil náš světec zhoubné kacíř
ství Tanchelmovo, sváděiiciho lid k rouhání Svá
tosti oltářní a velmi přispěl k obnově křesťanského
života. Jiné dva prostředky, které svým svnům do
poručoval, byly: ozdoba oltáře a mílosrdná láska
a pohostinnost k chudým a pocestným.
a) Jsem také takovým andělem míru mezi spolu
bratřimi, který iemným a nenápadným způsobem
hledí zabrániti sporům a nedorozuměním? Či snad
bývám svou neústupnosti příčinou nesvárů'? Jest
moie obcování s lidmi takové, že každý ode mne
odchází s mírem a útěchou v srdci?
b) I pro nás iest neisv. Eucharistie hlavnim pro
středkem vlastniho posvěcování, účinnou zbrani
apologetickou a mocným nástroiem apoštolské čin
nosti. Lépe než všecky filosofické a theologické
důkazy přesvědčíme nepřátele víry o pravosti nad
přirozeného našeho názoru, když ukážeme, že
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skálopevně věříme v nadpřirozený život a žijeme
jej. A to ukážeme úctou k nejsv. Svátosti. Jaká je
naše víra a úcta k Eucharistii? S jakou zbožnosti
Sloužíme mši sv.? Navštěvujeme častěji svátostné
ho Ježíše a zalétáme i při práci někdy myslí před
svatostánek? Co jsme dosud učinili pro rozšíření
eucharistického kultu u věřícího lidír?
c) Jedním z prostředků tohoto kultu je také
péče o výzdobu oltáře. Jak dbáme o tuto výzdobu
sami a jak k ní vychováváme lid?
d) Milosrdná láska k chudým a upřímné poho
stinství byly vždy význačnými známkami hodných
kněží. Jak používáme tohoto prostředku tak snad
ného, abychom si získali srdce druhých?
3. Život a osudy sv. Norberta nás učí dvěma
pravdám, na něž snadno zapomínáme: že náprava
jiných i sebe není možná bez protivenství a že
apoštolská horlivost bývá často splácena nevděč
ností. Sv. Norbertu dokonce naplili do tváře, usilo
vali o jeho život, vyhnali ho z biskupského sídla.
Mužové velké svatosti a učenosti, jako sv. Bernard,
sv. Petr z Clugny si ho vážili, papežové a císařové
se s ním radili, ale velmi mnozí jeho lásku odměňo
vali nevděkem.
a) Nedivme se tedy, jestliže se i našim snahám
po obnově stavi mnoho nepřátel a protivenství
v cestu a nedomnívejme se, že můžeme napraviti
sebe bez obtíží a sebezáporu.
b) Budou vždycky věrné duše, které pochopí
naše apoštolské snahy a odmění je láskou a vděč
ností. Ale bylo by pošetilé očekávati vděčnost ode
všech a nechtíti nésti kříž nevděku a neporozumění.
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Oremus:
Deus, qui beatum Norbertum, Confessorem tuum
atque Pontificem, verbi tui praeconem eximium
effecisti, et per eum Ecclesiam tuam nova prole
fecundasti: praesta quaesumus; ut eiusdem suffra—
gantibus meritis, quod re simul et opere docuit te
adíuvante exercere valeamus. Per Dominum no
strum.

XXIX. Sv. Antonín Padovánský, kněz řádu
františkánského.
(13. června.)

Sv. Antonín (původním iménem Ferdinand) ie sy
nem Portugalska. Narodil se r. 1195 v Lisaboně. Byl
zbožně vychován a vzdělán na škole při dómě a už
v patnáctém svém roku vstoupil do kláštera řehol
ních kanovníků augustiniánů, blízko Lisabonu. Po
něvadž tam byl příliš vyrušován návštěvami příbuz
ných apřátel, žádalo přeložení do přísněišího kláštera
téhož řádu v Koimhře. S neivětší svědomitostí plnil
všecky řádové povinnosti a prospíval neienom v du
chovním životě, nýbrž pilným studiem při svém veli
kém nadání získal si neobyčeiných vědomostí, ze
iména v mystické theologii. Roku 1220 byla do Koim
bry přivezena a v kostele augustiniánů k úctě vysta
vena těla prvních pěti mučedníků írantiškánských,
v Aírice od Maurů zavražděných. To vzbudilo ve
Ferdinadovi mocnou touhu, státi se írantiškánem,
aby mohl býti též misionářem a dosáhnouti koruny
mučednické. S povolením svých představených vstou
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pil do noviciátu írantlškánského kláštera u svatého
Antonína" v Olivaesu poblíž Koímbry, přiiav iméno

Antonín.
Hned po noviciátě vyprosil si dovolení, aby směl
iíti iako misionář do Afriky. Ale prozřetelnost Boží
měla s ním iiné plány. V Aírice těžce onemocněl
a byl nucen vrátiti se domů. Loď, na níž se plavil,
byla bouří zahnána na Sicílii. Něiaký čas pobyl v klá
šteře v Messině, konaie tam zcela nízké služby, pak
se odebral s iinými bratřími na druhou generální ka
pitulu, právě tehda do Assisi vypsanou. Mezi 3000
shromážděnými bratřími neznámý Antonín úplně za
nikl, ani při rozdělování "úřadů a prací si nikdo ne
povšiml bledého a zhubenělého řeholníka. Konečně
se ho uial představený provincie Romagny a určil
iei, aby sloužil mši svatou v malém klášteříčku
u Forli, kam se uchylovali nemocní a upracovaní
bratří. Zde žil Antonín ve skrytosti, konaie tvrdé ka
iícnosti a neinižší služby, taie svoie veliké nadání
a vzdělání. Tu zasáhla prozřetelnost Boží. Jednou
bylo ve írantiškánském klášteře ve Forli svěcení
a sešlo se tam několik řeholníků z řádu sv. Františka
a sv. Dominika. Kvardián vyzval ie, aby někdo z nich
bratřím kázal. Nikdo se nechtěl odvážiti. Kvardián
se obrátil na skromného Antonína. Antonín se z po
slušnosti uial úkolu &kázal s takovou učeností a s ta
kovým zápalem, že všichni žasli. Brzy byl ustanoven
profesorem mystického bohosloví a kazatelem. Učil
zeiména v Bologni, Toulousu a Padově. Kázal nei
prve v Italii, pak v iižní Francii, potom zase v Italii,
poslední rok svého života v Padově. V severní,
střední Italii, jako! i v íižní Francii io sotva jedno
město, kde by nebyl kázal. K jeho kázáním byl ta
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kový nával, že ani noivětži kostely nestačily poimouti
posluchačstvo. Přispěl zeiména mnoho k vyhubeni
šířícího se tehda kacířství »katarů<< neboli albigen
ských, takže ho nazývali »kladivem kaciřů<<.
Veliké ieho úspěchy se z části vysvětluií hlubo
kou ieho učeností a neobyčeinou pílí, s kterou kázá
ní připravoval; ale hlavně třeba ie připísovati docela
zvláštnímu požehnání Božímu. Málo který světec měl
už za živa dar divů v té míře, iako sv. Antonín. Do
stalo se mu též milosti, že směl Ježíška v podobě
ditka vzíti do náruči. Z jeho apoštolské působnosti
se vykládá mnoho pěkných episod. V iednom iran
couzském městě, kde Antonín kázal, byl úředník,
nežiiici životem vpravdě křesťanským. Světec ho
vždycky při potkání uctivě pozdravoval. Úředník se
rozhněval, domnívaie se, že se mu posmívá. Sv. Anto
nín mu však řekl: »Nedivte se, že vám vzdávám tuto
poctu, nebot budete iednou mučedníkem pro víru
Kristovu.<< Úředník se podivnému tomuto proroctví
pohrdlivě usmál. Ale když za něiaký čas putoval do
Palestiny, byl od Saracenů přepaden a nucen k za
pření katolické víry, a když ii zapříti nechtěl, usmr
cen. Když obyvatelé přístavního města italského Ri
mini nechtěli poslouchati kázání sv. Antonína, svě
tec, aby ie zahanbil, ial se, iak se vypravuie, kázati
rybám mořským. Skutečně se prý ryby při ieho slo
vech přihrnuly ke břehu.
Ke konci života byl sv. Antonín provinciálem
a ukázal velikou pevnost proti bratru Eliášovi, chtěií
címu odstraniti původní přísnost v řádě, podobně
iako byl už dříve v Padově se opřel s apoštolskou
rozhodností násilníkovi Ezzelinovi. Nadlídským namá
háním Antonín velmi sealábl, ale přece převzal post
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ní kázání v Padově. Poté těžce onemocněl a uchýlil
se do malého kláštera Campo Sampiero. Vida však,
že při malém počtu taměiších bratří byl by na obtíž,
dal se přenésti do Padovy a tam (v předměstí Arcel
lu) zemřel dne 13. června 1231, zpívaie hymnus »O
gloriosa Domina<<a žalmy kaiícné. Už následuiícího
roku byl pro množství divů na ieho přímluvu učině
ných od Řehoře IX. prohlášen za svatého. Roku 1263
bylo jeho tělo vyzdviženo. Jeho iazyk byl shledán
neporušeným; to na znamení, iak se vyiádříl generál
řádu, že iazykem tím vždy ienom Boha chválil. Sotva
který světec ie tak poulární a požívá takové úcty
u lidu iako sv. Antonín, podle místa úmrtí Padován
ským zvaný. Vzývá se též iako patron věcí ztrace
ných.

Rozjímání 29.
1.
nína
2.
stali

průprava: Vizme před sebou obraz sv. Anto
s Ježíškem v náruči.
průprava: Prosme za milost, abychom se
též hodnými takové lásky Ježíšovy.

1. V životě sv. Antonína jeví se zvláštní prozře
telnost Boží. Vstoupí do řádu augustiniánského, ale
Bůh ho mimořádnou zevněiší milostí povolává k iran
tiškánům. Chce býti misionářem, ale Bůh to tak
řídí, že onemocní a musí se vrátiti. Je to tím po
divnější, vzpomeneme-li si na příklad onoho iran
couzského úředníka, jenž přes svůj lehkomyslný
život dosahuie koruny mučednické. Sv. Antonín
chce se vrátiti do Portugalska, ale loď je bouří
hnána do Italie. Tam chce v skrytosti Bohu slou
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žití nízkými pracemi, ale Boží prozřetelností vyjeví
se jeho velike' nadání a vědění a on se stává zna
menitým učitelem a kazatelem. A světec se v po
koře a poslušnosti této prozřetelnosti odevzdává:
s největší svědomitostí plní a zastává místo, které
mu prozřetelnost určuje, trvá v naprosté skrytosti,
dokud Bůh sám jej z ní nevyvede.
a) Jednou z našich obyčejných chyb jest, že ne
žijeme dosti v přítomnosti a stále zalétáme do
budoucnosti, že se dosti neodevzdáváme v prozře
telnost Boží, že nebýváme spokojeni s postavením
a úkolem, který nám Bůh vykazuje, nýbrž toužíme
po věcech a činech, kterých Pán Bůh od nás ne
žádá a k nimž snad nemáme ani sil a schopností.
Naučme se po příkladu sv. Antonína vyplňovati
s úplnou odevzdaností v Boží prozřetelnost co nej
svědomitěji místo, Bohem a představeným nám
určené.

b) Nejlepší cestou k pravé cti jest skrytost a po
kora. Kdo baží po poctách a vyznamenáních, často
jich nedosahuje, anebo se připravuje o úctu a váž
nost u druhých, kteří jeho ješitnost a malichernost
pozorují. Kněze skromného a skrytost milujícího
každý ctí a si váží.
2. Sv. Antonín dal svůj jazyk úplně do služby
Boží, zvláště od té doby, co se stal učitelem boho
sloví a kazatelem. Všecko, co mluvil, bylo k slávě
Boží a k spáse duší. Bůh sám to potvrdil, když
Antonína odměnil velikým zázrakem: jeho jazyk
zůstal v hrobě mnoho let neporušený. Bůh ho od
měňoval také tím, že nadšená jeho činnost kaza
telská měla neobyčejný úspěch. Kolem jeho kaza
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telny se tísnivalo až na 30.000 lidí, takže silní
mužové museli chrániti kazatelnu před tlačenicí;
obrátil nesčíslné množství hříšníků a kacířů a lidé
z úcty líbali jeho řeholní hábit. Ale byli i tací, kteří
ho nechtěli slyšet. Vypravování, že Antonín kázal
rybám, aby zahanbil takové lidi, a že ryby naslou
chaly jeho slovům, jest snad legenda, ale je v něm
vyjádřena pravda, že vskutku někdy nerozumní

tvorové
plní lépe úkol Bohem jím svěřený než
rozumní lidé.
' a) Kéž je náš jazyk docela zasvěcen službě Boží!
' Kéž ho užíváme jenom ke cti Boží a spáse duší!
Zkoumejme se: zdali přesně vyslovujeme a zbožně
pronášíme slova ústních modliteb, zvláště při oběti
mše svaté, zdali svědomitě se připravujeme na ká
zání a katechesi, zdali se snažíme i soukromými
rozmluvamí vésti duše k Bohu. Nemaříme draho
cenný čas zbytečnými hovory? Snad si musíme vy
čítati í mnohý skutečný hřích jazyka: lehkomyslné
pronášení svatých jmen, nelaskavá a netrpělivá
slova, žerty kněze nedůstojné, nepravdy a lži, kriti
sování nebo dokonce na cti utrháni a pomluvy?
Litujme těchto provinění, dejme jazyk svůj zcela
do služby Boží a vyprosme si k tomu milost pří
mluvou sv. Antonína.
b) Všichni nerozumní tvorové řídí se zákony
Bohem jim danými a tím plní vůli Boží. Také an
dělé a svatí Boží dokonale jí plní. Člověk může se
zprotiviti vůli Boží a Bohu se opříti. Tak se dává
zahanbíti nerozumnými tvory: tělesy nebeskými,
ptactvem ve vzduchu, rybami ve vodě, květinami
v poli. Nemusím si při pohledu na ryby, poslou
chající hlasu sv. Antonína, vytýkatí, že jsem i já
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mnohdy vůli Boží méně věrně plnil než nerozumní

tvorové?

3. Ze vzácných odměn, jichž se sv. Antonínovi
za jeho horlivost apoštolskou od Pána Boha už zde
na zemi, ale ještě více na nebi dostalo, uvažujme
aspoň o třech. Svatému Antonínovi zjevil se Ježí
šek a směl jej vzíti do náručí jako kdysi šťastný
stařec Simeon. Svatému Antonínovi dostalo se mi
losti, že zemřel jako statečný vojín na bitevním
poli: zemřelt' vysílením jako obět' svého povolání
uprostřed apoštolských prací. Svatý Antonín po
žívá po smrti zvláštní úcty katolického lidu, a Pán
Bůh mu vedle jiných darů dal také zvláštní moc,
vyprošovatí nalezení ztracených věcí.
a) Kdo by se neradoval se sv. Antonínem, ano
nebyl skoro naplněn jakousi svatou závistí, že směl
vzíti Ježíška do náručí! Ale nedostává-li se i nám
podstatně téže milosti, kdykoli svátostného Ježíše
bereme do rukou a kdykoli při sv. přijímání zavítá
do našeho srdce? Kéž nikdy svou nedbalosti v pří
pravě a nedostatkem zbožnosti při mši sv. nekla
deme překážky účinkům této veliké milosti!
b) Případy, že horliví kněží pracují až do úplně
únavy a umírají vysílenim, nejsou v dějinách Církve
řídké. Máme ovšem sil svých šetřiti a zavčas se
léčiti, onemocněli-li jsme; ale máme také po pří
kladě sv. Antonína i jiných světců pracovati dokud
síly stačí a můžeme se za to modliti, abychom
zemřeli jako vojíni na bojišti.
c) Sv. Antonín vyprošuje nejenom nalezení ztra
cených věcí hmotných, nýbrž pomáhá také, když
někdo ztratil nějaké dobro duchovní: důvěru dru
l4
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bých, mír a klid srdce, dřívěiši svou horlivost a pod.
Doporučuime se mu s důvěrou i v těchto potřebách.

Oremus:
Ecclesiam tuam, Deus, beati Antonií Confesso
ris tui solemnitas votiva laetificet: ut spiritualibus
semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui merea
tur aeternis. Per Dominum.

XXX. Sv. Jan František Regis, kněz
Tovaryšstva Ježíšova.
(16. června.)

Jan František Regis narodil se 31. ledna 1597 ve
Fontecouvertu, v jižní Francii; studia konal u iesuitů
v Béziers, kde byl členem mariánské družiny. Čisto
tou mravů vynikal už od dětství tak, že pozděii zpo
vědník, kterému před smrtí vykonal životní zpověď,
dosvědčil, že se Jan František po celý život nepro
vinil dobrovolným hříchem. Taková byla jeho upřím
nost, že se neodvážil pronésti ani sebe menší a ne
vinné žertovné lži. Roku 1616 vstoupil do Tovaryš
stva Ježíšova.
Velká láska k Bohu, která byla už od prvních let
vůdčí hvězdou ieho života, budila v něm mocnou
touhu, hodně mnoho vykonati pro čest a slávu Boží
a pro spásu duší. Aby mohl co možná brzo počiti
apoštolskou činnost, vzdal se dobrovolně nároků na
slavnou řeholní proíes; tím byla totiž doba studií
urychlena. Chtěl do misií kanadských, ale prozřetel
nost vykázala mu působiště doma. Působil po celý
život iako lidový misionář, v létě v městě, v zimě
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v horských vesnicích pohoří cevennského, iehož oby
vatelé v létě byli prací zaměstnání nebo hledali iinde
chleba. Neschůdné cesty konával i za neivětší nepo
hody pěšky, dlouho do noci sedával ve zpovědnici
a někdy zpovídal za vánice a sněhu i venku s odkry
tou hlavou; při tom se přísně postil, ienom málo hodin
v noci spal, dlouhou dobu v noci se modlíval. Mír
nost, iiž už v noviciátě a ve scholastikátě ukazoval
tím, že hleděl druhé vždy omlouvati, vyznačovala iei
pozděii v duchovní správě, zeiména ve zpovědnici.
Přijímal i neivětší a zatvrzelé hříšníky s velikou lás
kou, pohlížeie i na ně iako na dítky Boží s nadpři
rozenou úctou. Zvláště pečoval o chudé, iímž konal
i neinižší služby, a o padlé, pro něž zřídil dům ka
iícnosti. Snažil se uváděti do pořádku divoká man
želství. Trpělivost ieho byla taková, že nikdo na něm
nepozoroval po celý ieho život neimenší znamení
rozčilenosti. Bylo mu snášeti mnoho příkoří a násilí
od těch, iimž svou apoštolskou činností kazil ieiich
hříšné řemeslo; několikráte byl zpoličkován, iednou
skoro ubit. Ale odpovědí světcovou na tyto skutky
násilí bylo ienom: »Špatně isi mířil, příteli, zasloužil
isem silněiší rány<<,anebo »Jenom mě bii ještě více,
není rána, které bych si nebyl zasloužila. S velikou
pokorou příiímal, když mu nespravedlivě vytýkali
chyby v kázáních a když byl bezdůvodně obžalován
u biskupa a u P. generála. Neomezená byla ieho
důvěra v prozřetelnost Boží. Když iednou na nama
havé cestě ieho průvodčí, řeholní bratr, únavou už
klesal, obiednal proň v hostinci hojnou večeři, ačkoli
oba neměli v kapse ani haléře; a prozřetelnost Boží
řídila všecko tak, že dostali pohostinství zdarma.
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Opravdovost a solidnost ieho ctnosti ukázala se
zvláště, když se s naprostou poslušnosti podrobil roz
kazům představeného, ienž dav se svésti neoprávně
nými žalobami, nejenom Janu Františkovi zakázal
vstup do domu od něho pro kaiicnice zřízeného, ný
brž i iinak ieho apoštolskou činnost velmi omezil.
Zemřel 31. prosince 1640 na misii ve iarnosti La
Louvesc nachlazením na cestě a námahou při kázá
ních a zpovědích, iichž se podial, ačkoliv měl už sil
nou horečku. Před smrtí zvolal radostně k řeholnímu
bratru, iei ošetřujícímu: »Milý bratře, vidím našeho
Pána a neisvětěiší Pannu, otevíraiící mi dvěře ráje.<<
Papež Kliment XI. prohlásil iei r. 1716 za blahosla
veného, papež Kliment XII. r. 1737 za svatého. Jeho
jménem se nazývá a pod ieho chranou stoií spolek,
maiící za účel sanovati divoká manželství. V někte
rých životopisech světcových se dříve psalo, že byl
Jan František před smrtí propuštěn z Tovaryšstva,
anebo že list propouštěcí byl už na cestě. Přesným
bádáním iest ziištěno, že iest to pomluva, vymyšlená
od iansenistů.

Rozjímání 30.
1. průprava: Slyšme sv. Jana Františka, jak
volá na smrtelném loži s radostí: »Milý bratře,
vidím našeho Pána a nejsvětější Pannu, otevira
jící mi dvéře rájela
2. průprava: Prosme za milost, abychom tohoto
světce napodobovali v životě i smrti.
1. Není pochybnosti, že Pán Bůh Jana Františka
Regis vedl k takové dokonalosti a že žehnal tak
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neobyčeině ieho apoštolátu, poněvadž už své mládí
zcela posvětil Bohu. Čistotu zachovával tak bedlivě,
že se ani iedním dobrovolným hříchem neprovinil.
Upřímnost ieho byla taková, že se bál i neinevin
něiší žertovné lži. Už v mládí plála v srdci ieho
mocná láska k Bohu, která pronikala a povznášela
všecky ieho skutky a pudíla iei k tomu, aby za
světil v apoštolském řádě všecky své síly cti a
chvále Boží a spáse duší. Jak se musíme snad za
styděti, iakým zármutkem se naplniti, srovnáme-li
své mládí se svatým dětstvím a iinošstvím tohoto
apoštolského muže! Zkoumeime se, lituime vin mi
nulosti a snažme se aspoň nyní napodobovati
ctnosti svatého Jana Františka.
a) Jak čisté a nevinné bylo naše mládí? Snad
na ně nemůžeme vzpomínati leč s lítostí a s pláčem.
Snad ani nyní při tolika milostech a po mnohých
letech kněžského života neisme po této stránce
dokonalí, dokonce se dopouštime í hříchů. Umiňme
si pevně, že opatrností v pohledech a četbě, ukáz
něnou obrazotvorností, varováním se příležitosti,
rozhodným boiem proti pokušením vynasnažíme
o dokonalou kněžskou čistotu.
b) Vzpomíneime, jaká byla v mládí naše upřím
nost a otevřenost: kolik nepravd, lži a přetvářek tu
snad shledáme! Možná ani nyní si neděláme mnoho
z úmyslné nepravdy, omlouvaiíce se, že to není
těžký hřích; snad naše chování k spolubratřím
a představeným ie oboietné. Nebudeme míti nikdy
pravého klidu v duši a činnost naše nebude nikdy
požehnané, iestliže se v té věci nenapravime.
c) Sv. Jan František už od prvních let se zcela
zasvěcuie v lásce Bohu, vše koná k ieho cti a podle
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jeho svaté vůle, a já snad jsem po léta málo na
Boha myslel, ano, dlouhý čas snad od něho žil od
loučen. Chci to nyní vroucí láskou k Pánu Bohu
napraviti.
2. Sv. Jan František měl v heroickém stupni vše
cky ctnosti, teré mají zdobití apoštolského kněze.
Vyberme si k rozjímání tři. Pravý apoštol, který
chce duše od tohoto světa oddalovati a je k Bohu
vésti, musí sám dávati příklad sebezáporu a umrt
venosti: sv. Jan František bere na sebe neslýchané
námahy, postí se přísně, noci tráví na modlitbách.
Apoštolský kněz musí ukazovati mírnost a trpěli
vost i vůči těm, kteří Boha urážejí a jemu, knězi,
odporují: Sv. Jan František přijímá i zatvrzelé hříš
níky s největší láskou, křivdy i násilí nepřátel snáší
s heroickou trpělivostí. Základem této mírnosti
a trpělivosti jest nadpřirozené přesvědčení, že
všichni jsou dítkami Božími. Apoštolský pracovník
nesmí ani při velkých obtížích a neúspěších kles
nouti na mysli. Proto musí míti neomezenou důvěru
v Boha. Sv. Jan František se odevzdává ve všem
zcela prozřetelnosti Boží; episoda o bratru, jemuž
bez peněz objednává občerstvení, jest jednou ukáz
kou z mnohých.
a) Já snad hned reptám, je-li mi konati nějakou
obtížnější práci, konám i předepsané modlitby lik
navě & v pohodlném položení, nejsem ani ve vstá
vání přesný a nechci se v jídle a pití umrtvovati.
b) Přirovnejme svou mírnost a trpělivost k mír
nosti a trpělivostí sv. Jana Františka. Jak snadno
se dáváme strhnouti k netrpělivosti vůči lidem,
s nimiž máme jednati při úřadování nebo ve zpo
vědnici, často i pro nezaviněnou jejich nevědomost,
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netečnost nebo lehkomyslnost! Jak se hned rozči
lujeme, nejenom když jsme skutečně uraženi, ale
i tehdy, když nás něco nepříjemného potká! Jak
málo lásky ukazujeme snad i k spolubratřím, na
nichž jenom chyby vidíme a jichž si často jenom
pro nějakou zevnější nezaviněnou chybu méně vá
žíme! Kéž bychom se na všecky lidi dívali více
z nadpřirozeného stanoviska! Kéž bychom ve všech
viděli dítky Boží! Kéž se stále více přesvědčujeme,
že jsme za své hříchy zasloužili více utrpení a po
koření, než kolik jich může celý svět obsáhnouti.
c) Křesťanská moudrost a opatrnost žádá, aby
chom používali také lidských a hmotných prostřed
ků. Ale při tom si musíme zachovati neomezenou
důvěru v Boha; musíme býti přesvědčeni, že přede
vším všecko záleží na prozřetelnosti Boží. Proto
nesmíme klesati na mysli ani tehda, když všecky
přirozené prostředky selhávají a když se všecky
naše námahy zdají býti marnými.
3. Pán Bůh dopustil na sv. Jana Františka těžkou
zkoušku. Přestavený, který neměl porozumění pro
jeho neobyčejnou horlivost, z části mu apoštolskou
činnost zakázal, z části velmi omezil. Tehdy se u
kázala velikost svatého misionáře. Podrobil se ve
vší pokoře a tím dokázal, že jeho ctnosti byly pra
vým zlatem.
a) Možná, že i na nás pošle Pán Bůh podobný
kříž, že nám představení neporozumějí a budou
nám brániti v něčem, co je nám velmi milé a co
pokládáme za užitečné nebo potřebné ke cti Boží.
Hledejme pak útěchy u Krista Pána & v příkladě
našeho světce.
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b) erušebnvfm kamenem každé ctnosti ie posluš
nost. Kněz, který by sebe horlivěii pracoval, ale
nedovedl ochotně poslechnouti svého duchovního
otce nebo představených, kážicích mú zanechati
nějakého díla nebo místa, nebyl by na pravé cestě.
Oremus:
Deus, qui ad plurimos pro salule animarum
perferendos labores beatum Joannem Franciscum
Confessorem tuum mirabilí caritate et invicta pa
tientia decorasti: concede propítius; u! eíus exem
plis instrucli, et intercessíoníbus adiuti aeternae
vitae praemía consequamur. Per Dominum no
strum.

XXXI. Sv. Jan Křtitel, předchůdce Páně.

Jeho narození a povo

' r.*)

(24. června.)

Sv. Jan Křtitel ie iednon z neimohutněiších postav
v děíinách zievení Božího. Byl v Starém zákoně
předpověděn, íako anděl, '.ržerý bude předcházeti
Mesiáše a připravovati mn cestu (Mal. 3, !; Mt. 11,
10; Mk. 1, 2; Lk. 7, 21), jako hlas volaiíci a ozna
mniící příchod Páně (Is. 40, 3; srv. Mt. 3, 3, Mk. 1, 3;

Lk. 3, 4), iako Eliáš, který podle podání měl před
Mesiášem přiiítl (Mal. 4, 5 dd.; srv. Lk. l, 17; Mt.
*) Předesíláme tomuto roziímání všecko, co nám
o životě a působení sv. Jana Křtitele Písmo sv. vy
kládá; budeme však uvažovati v tomto roziímání ien
o narození a povolání Janově. v iiném pak roziímání
(ke dni 29. srpna) o jeho neohroženém apoštolátě
a heroické smrti.

Sv. Jan Křtitel. Jeho narození a povolání.2l7
11, 14). Už ieho narození a události je předcházeiící
isou podivuhodné. Narození iebo bylo oznámeno an
dělem otci ieho Zachariášovi (Lk. 1, 8 dd.), o němž,
iakož i o manželce ieho Alžbětě, píše Písmo sv., že
»bylí spravedlivi před Bohem, chodíce ve všech při
kázáních a předpisech Páně bez úhony“ (Lk. !, 6).
Anděl předpověděl také Zachariášovi velikost Ja
novu, ieho poslání a hlavní ieho ctnosti. Pravil, že
bude Jan veliký před Pánem Bohem, že bude před
chůdcem Páně, že bude v rozhodném duchu Eliášově
působiti na lid israelský, aby iei k Bohu obrátil, že
bude mužem strohého pokání. Pro ieho velikost, iebo
posláni, ieho ctnosti budou se mnozí radovati z iebo
narození (Lk. 1, 14 dd.). Při narození Janově otec
Zachariáš sám předpověděl v nádherném hymnu
»Benedictusu velikost a poslání iebo: bude prorokem
Neivyššího a bude lidu svému kázat o Spasiteli (Lk.
l, 76 dd,). Základ osobní velikosti sv. Jana Křtitele
byla posvěcuiící milost; byl už před narozením při
návštěvě P. Marie u Alžběty omilostněn (Lk. !, 41,
44), dostalo se mu pozděii mnoho iiných milostí, ne
boť neustále »byla ruka Páně s nima (Lk. !, 66) a
v milosti rostl a sílil (Lk. !, 80). To vše ie nazna
čeno iménem Jan (: milost Hospodinova), od Boha
mu daným (Lk. l, 13, 60).

Sotva povyrostl, odebral se na poušť, kde žil
strohý život odívaie se koží velbloudí a požívaie
pouze kobylky a lesní med (Lk. l, 80; Mt. 3, 4;
Mk. 1, 6). Teprve když ho Bůh vnitřním hlasem po
vzbudil, vystoupil veřeině a ujal se dvoiího svého
úkolu: vydávati svědectví o Mesiáši a vésti lid isra
elský k spáse a Spasiteli. Oboií úkol koná s neoby
čeinou horlivostí, hlubokou pokorou a se statečnou
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neohrožeností. Příkladem i slovem, v soukromých
rozmluvách i ve veřeiných kázáních k lidu neustává
napominati k lepšímu životu a hlásati příchod Krista
a ieho království. I ve vězení, kam ie později uvržen,
ieště apoštoluie. V hluboké pokoře ustupuie svou
osobou zcela do pozadí. Znovu a znovu na otázky
židů opakuie, že není ani Kristus ani prorok, a chce
býti nazýván ienom neiskromněišim iměnem »hlas
volaiíciho

na

poušti<< anebo

naneivýše

>>družbou<<

Kristovým, který mu duše ienom přivádí (Mt. 3, 11;
Mk. 1, 8; Jan 1, 20, 23; 3, 28, 29). Když si ieho učed
nici s iakousi závistí stěžuii, že také učedníci Ježíšovi
křtí a že mnoho lidu se k němu hrne, neienom neieví
neimenší závisti, nýbrž kárá za ni své učedníky;
několikráte výslovně prohlašuie, že ieho křest ie
pouze křest vodou, ale Kristův křest křtem Ducha
svatého (Mt. 3, 11; Mk. 1, 8; Jan 1, 26). Neienom
přiznává, že Kristus Pán iest větší než on (Mk. 1, 7;
Lk. 3, 16), nýbrž přeie si, aby Kristus »rostl, on pak
se menšila (Jan 3, 30), prohlašuie, že není hoden pro
kázati Pánu Ježíši neimenší službu (»rozvázati ře
mínky obuvi ieho<<; Mt. 3, 11; Mk. 1, 7; Lk. 3, 16;

Jan 1, 27, 28). Ačkoli srdce ieho bylo naplněno moc
nou touhou uzřít Mesiáše, přece z pokory neide
k němu sám a nepoznává ho (Jan 1, 33), dokud Spa
sitel k němu sám nepřiide. Rozhodně se brání, když
Spasitel chce se dáti od něho pokřtíti; ale hned se
podvolí, když mu Kristus Pán řekne, že ie to vůle
Boží (Mt. 3, 14).

O Mesiáši vydává svědectví, že ie věčný Syn Boží
(Jan 1, 15, 34; 3, 36), že se bude iako »Beránek Boží<<

obětovati za hříchy světa (Jan 1, 29), ale že bude též
přísným Soudcem, který klade sekeru na kořen ne

Sv. Jan Křtitel. Jeho narození a povolání.2l9
zdravého stromu a věiečkou odděluie obilí od plev
(Mt. 3, 12; Lk. 3, 17). Lid připravuie na Mesiáše tim,

že mu hlásá nutnost pokání a blízkost mesiánského
království. Vybízí iei, aby sebezáporem a boiem proti
vášním »vyplňovali údolí<< tam,
síla, a aby »snížovalí pahorky a
lišného sebevědomí (Mt. 3, 1—2;
iínům a publikánům ie mírný a

kde chybí důvěra,
hory<<pýchy a při
Lk. 3, 3dd.). K vo
milosrdný, nežádaie

od nich mnoho, ale pyšné zatvrzelé iariseie a požit
kářské saducee ostře kárá (Mt. 3, 7; Lk. 3, 7dd.).
Jeho apoštolská neohroženost se neleká říci trpkou
pravdu í mocným tohoto světa: zcela otevřeně vytýká
Herodovi ieho hříšný poměr s Herodiadou (Mt. 14, 3;
Mk. 6, 17dd.; Lk. 3, 19). Lid si ho váží a hrne se k němu
(Mt. 3, 5; Lk. 3, 21; 7, 29; Jan 3, 23), ale Herodes

dává nepohodlného karatele vsaditi do žaláře (Mt. 4,
12; 14, 3; Mk. 1, 14; 6, 17; Lk. 3, 20; Jan

3, 24).

Nemoha přímo na lid působiti a o Kristu svědectví
vydávati, činí tak nepřímo, posílaie některé ze svých
učedníků, aby se tázali Krista, zdali ie »ten, který
přiiíti má<<,a aby lid 2 odpovědí Spasitelovy ieho
mesiánské poslání poznal. Kristus Pán vskutku se
prohlašuie slavnostně za Mesiáše, neboť poukazuie
na zázraky, které byly už od lsaiáše předpověděny.
Když pak poslové odešli, chválí Pán Ježíš veřeině
před lidem svatého Jana, velebě ieho strohý život
(není »člověk měkkým roucbem se odívaiicí<<), pev
nost i neohroženost (není »třtinou větrem se klátící<<).
Praví o něm, že ie Eliášem, ienž má před Mesiášem
přiiíti, že ie větší než proroci, ano že z lidských synů
není nikdo větší nad něho. Přidává však, že i nei
menší člen nového království mesiánského neboli
Církve Kristovy ie pro toto svaté členství větší než
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Jan, jenž náležel ieštč k Starému zákonu: tak vy
soko převyšuie Církev novozákonní synagogu staro
zákonní (Mt. 11, 2dd.; Lk. 7, 18 dd.).

Herodes by se byl rád Jana něiak zbavil, ale
z obavy před lidem neodvážil se mu ublížiti (Mt. 14, 5).
Ano nemohl odepříti statečnému hlasateli pravdy
Boží úcty a ptal se vězně často o radu (Mk. 6, 20).
Herodias ho však nenáviděla a hledala příležitost,
iak by iei zahubila. Příležitost se nalezla při slav
nosti narozenin králových. Dcera Herodiady ze zá
konitého ieiího dřívěišího manželství, Salome, tančila
před hosty tak svůdně, že Herodes ií pod přísahou
slíbil v odměnu, cokoli by žádala. Na popud své

matky žádá Salome hlavu Janovu a král, ač nerad,
vzhledem k hostům, před nimiž přísahal, povolí. Tak
klesá veliký apoštol pod mečem katovým (Mt. 14,
6 dd,; Mk. 6, 19 dá.). Lid lká nad ieho smrtí, učedníci
iei uctivě pochovávali. Herodesovi nedává ieho zlo
čin spáti. Mohutná postava Janova iei straší. Když
slyší o Ježíšovi a ieho zázracích, domnívá se, že Jan
vstal z mrtvých (Mt. 14, 1 dd.: Mk. 6, 14 dd,).

Kdežto u iiných svatých (mimo P. Marie) se slavívá
ien den ieiich smrti (tedy narození pro nebe), slaví
Církev svatá vedle svátku Stětí sv. Jana ode dávna
svátek Narození sv. Jana.

Rozjímání 31.
1. průprava: Slyšme anděla, oznamaiiciho Za
chariášovi: »Bude velikým před Pánem Bohem.<<

2. průprava: Prosme, abychom se také stali
v pravdě velikými před Pánem Bohem.

Sv. Jan Křtitel. Jeho narození a povolání. 221
W

1. Sv. Jan Křtitel byl skutečně veliký před Pá
nem Bohem, ano byl vůbec jeden z největších mu
žů všech věků. Tak to o něm jménem Božím před
pověděl archanděl Gabriel, tak to slavnostně pro
hlásil sám Kristus Pán. Byl veliký svým posláním
a úkolem i svou osobní svatosti. Úkolem jeho bylo
předcházeti Mesiáše, vydávati o něm svědectví
a připravovati lid ísraelský na jeho příchod. Této
úloze věnuje Jan celý život a celé své bytí. Lze říci,
že nemyslí než na Ježíše a nemluví než o Ježíši,
že Kristus Pán je obsahem a výplní celého jeho
žití. Toto úzké spojení s Mesiášem, tento vznešený
úkol je také základem jeho velikosti. Přiměřená
takovému úkolu byla i osobní svatost Janova. Je
jím základem byla posvěcující milost Boží, již se mu
zvláštní výsadou Boží dostalo už před narozením
a v níž po celý život stále rostl. Přes to však, že
byl sv. Jan Křtitel tak veliký svým posláním i svou
osobní svatosti, tvrdí Kristus Pán, že i nejmenší
člen novozákonní říše jeho jest po této stránce vět
ší než předchůdce Páně. Taková jest cena a vzne
šenost Církve, od Krista založené.
a) Úzké spojení s Kristem je základ pravé veli
kosti. Úkol náš je podobný úkolu Janovu. I my má
me předcházeti Krista, vydávati svědectví o něm,
hlásati jeho království, připravovati lid na jeho pří
chod. Čím užší bude při tom naše spojení s Kristem,
čím více budeme ustupovati do pozadí, aby Kristus
v nás žil a byl obsahem a výplní našeho života, tím
většími budeme před Pánem Bohem.
b) Takový úkol předpokládá osobní svatost. Je
jím základem je milost posvěcující. I nejskvělejší
počiny na venek by neměly ceny, kdybychom při
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tom nežili habituelně v milosti Boží, i nejvzornejsr
organisace a nejnádhernější náboženské manife
stace by neznamenaly mnoho, kdybychom se ne
snažili především, udržovati duše v posvěcující mí
losti Boží.

c) Taková je cena Církve Kristovy, že i nejmenší
její člen jest v jistém smyslu větší než sv. Jan Křti
tel. Nezaslouženou milostí Boží jsme nejenom členy,
nýbrž i sluhy této Církve. ó jak se musíme snažití,
abychom byli hodnými členy a dokonalými služeb
níky!

2. Sv. Jan měl nejenom veliký stupeň milosti
posvěcující, nýbrž vynikal také všemi ctnostmi,
které mají zdobiti apoštola. Hluboká byla jeho po
kora. Po léta žije zcela v skrytosti a ze skromnosti
nejde ani uvidět Krista Pána. Ačkoli Spasitel sám
o něm prohlašuje, že je »větší než prorocí<<,odmítá
rozhodně název proroka; chce býti jmenován jenom
»hlasem volajícího na poušti<<,nanejvýše se přímá
vá za družbu nebeského ženicha Ježíše Krista;
velebí křest Kristův, svůj křest prohlašuje skromně
za pouhé obřadné obmývání, Chce, aby Kristus
rostl a byl oslavován, on sám, aby byl umenšen
a zapomenut, nepovažuje se za hodna prokázatí
Spasiteli ani nejmenší službu. Energicky se zdráhá,
když ho Kristus žádá, aby jej pokřtil. Ale když se
dovídá, že je to vůle Boží, ochotně se podrobuje.
Je mužem tuhé kajícností: nepije vína, po léta žije
tvrdý život na poušti, odívá se drsným rouchem
a přísně se postí. Je v duchu Eliášově pevný v zá
sadách a neohroženým karatelem nejenom lidu, ný
brž i vlivných iariseů, ba i mocného krále. Jeho
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umrtvenost a jeho rozhodnost docházejí proto ve
liké chvály z úst samého božského Mistra.
a) O jak jsme maličtí ve své ješitnosti a ctižá
dosti proti svatému Janovi my, kteří se tak rádi
ukazujeme, toužíme po uznání, snad si zakládáme
na svých titulech, nejsme spokojeni, svěřují-li se
nám méně čestné práce, chceme, »abychom my
rostli a druzí byli umenšováni<<.Kolik se tu musíme
ještě učiti od předchůdce Páně. Měli bychom se
podle jeho příkladu spíše vyhýbati každému vyzna
menání a čestnému místu. Ovšem tam, kde je to
vůle Boží, abychom je přijali, můžeme to s důvěrou
v pomoc Boží učiniti, jak se Jan podvolil podle
vůle Boží čestnému úkolu pokřtít Krista Pána.
b) Přemýšlejme, zdali bychom aspoň v něčem
nemohli napodobovati kajícnost svatého Jana, který
nikdy »nepil vína ani nápoje opojnéhw, měl »rou
cho ze srsti velbloudí<< a jehož »pokrmem byly
kobylky a med lesním
c) Není snad příčinou našich neúspěchů to, že
máme příliš málo ducha Eliášova, že jsme třtinami

větrem se kláticími? Jak snadno se připodobňuje
me zásadám tohoto světa, jak málo odvahy ukazu
jeme, třeba-li říci pravdu, zvláště osobám vlivným!
3. Sv. Jan vyplnil úkol mu svěřený, vydávati
svědectví o Mesiáši, dokonale. V několika málo ry
sech podává israelskému lidu úplný obraz Krista
Pána: bude veleknězem, Beránkem obětujícím se
za hříchy lidu, bude pravým a věčným Synem Bo
žím, bude spravedlivým :: přísným Soudcem. Každé
příležitosti používá Jan, aby vydával toto svěde
ctví. Káže Krista nejenom slovy, nýbrž i příkladem.
Hlásá jej v soukromých rozmluvách i ve veřejných
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kázáních A když jej uvrhnou do vězení a on ne
může přímo apoštolovati, vydává svědectví aspoň
nepřímo skrze své učedníky.
a) Takové svědectví máme i my o Kristu vydá
vati. Ukazuime lidu, že je pravý a věčný Syn Boží,
mluvme často o jeho milosrdné lásce, iiž projevil
smírnou obětí na kříži, ale zdůrazňuime též vážnou
pravdu, že přijde iednou jako spravedlivý a přísný
Soudce.
b) Hláseime Krista slovem i příkladem. Neome
zuime se na činnost, abych tak řekl, úřední, nýbrž
užíveime každé příležitosti, i v soukromém životě
a obcování, abychom vedli duše ke Kristu. Tam,
kam nemůžeme sami, posíleime za sebe schopné
k tomu věřící; vychováveime proto laický apošto
lát. Když pro nemoc nebudeme moci přímo půso
biti, apoštoluime aspoň modlitbou a utrpením.

Oremus:
Deus, qui praesentem diem honorabilem nobis
in beati Joannis natívitate fecisti: da populis tuis
spiritualium gratiam gaudiorum; et omnium fide
líum mentes dirige in viam salutis aeternae. Per
Dominum.

XXXII. Sv. Petr, kníže apoštolů.
(29, června.)

Sv. Petr byl rybář v Bethsaidě v Galilei
přiveden od svého bratra Ondřeie k Pánu
ienž ieho původní iméno Šimon zaměnil za
Petr (: skála) (Mt. 4, 18 dd.; Mk. 3, 16 dd.;

a byl
Ježíši,
iméno
Lk. 6,
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14 dd.: Jan 1, 40 dd.). Petr přidružil se ke Kristu
Pánu, viděl jeho první zázrak v Káně galilejské, ale
nenásledoval ho ještě stále, nýbrž vracel se k svému
zaměstnáni rybářskému. Když se ke konci prvního
roku veřeiné činnosti Spasitelovy shromáždily u ie
zera genezaretského, kde Petr se svými druhy právě
rybařil, veliké zástupy lidstva, vyžádal si Kristus
Pán lodičku Petrovu a kázal z ní lidu. Když pak
přestal učiti, řeklPetrovi: »Zaied na hlubinu a roze
střete sítě své k lovení.<< Sv. Petr odvětil: »Mistře,
po celou noc pracovavše ničeho isme nechytili, ale
k slovu tvému rozestřu sít.<<A hned zahrnuli takové
množství ryb, že síť se trhala. Sv. Petr byl tímto
zázrakem tak ohromen, že padl Kristu Pánu k nohám
se slovy: »Odeidi ode mne, Pane, neboť jsem člověk
hříšným Ale Pán Ježiš mu řekl: »Neboi se, od tohoto
času budeš lidi loviti.<< (Lk. 6, l dd.)

Tehdy opustil sv. Petr svou rodinu a všecko, co
měl a následoval stále božského Mistra. Jevil zvláštní
odhodlanost a horlivost, vyznačoval se pevnou vírou
a nezlomnou důvěrou ke Kristu Pánu, ale nebyl prost
vrtkavosti a unáhlenosti. Když se iedné noci Pán
Ježíš blížil k učedníkům po hladině iezerni, prosil
Petr, aby i on směl po vodě k němu přiiiti. Spasitel
to dovolil, ale Petr, uleknuv se po chvíli prudkého
větru, pozbyl důvěry a počal tonouti. Pán Ježíš ho
uchopil a pokáral iei slovy: »Malověrný, proč isi po
chyboval?<< (Mt. 14, 24 dd,) Když Kristus Pán přísli

boval v Kaiarnaum, že dá své vlastní tělo za svá
tostný pokrm, zdála se ieho řeč mnohým tvrdou a
nesrozumitelnou, takže odcházeli od Spasitele pryč.
Pán Ježíš se ptal učedníků: »Chcete i vy odeiíti?<<
Petr odpověděl za ně: »Pane, ke komu půjdeme? Ty
15
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máš slova života věčného.<<(Jan 6, 61 dd.) Brzy potom

tázal se Spasitel poblíž města Cesaree Filipovy učed
níků, zač iei maií. Petr vyznal slavnostně přede všemi
ieho mesiášství a božství. (Mt. 16, 19 dd.) Za to mu
Kristus Pán slavnostně přislíbil, že bude skalou, na
níž vystaví Církev svou, že mu dá klíče svého krá
lovství a vrchní moc svazovatí a rozvazovati, Když
Pán Ježíš předpovídal před svým utrpením učední
kům, že ho v ieho utrpení všichni opustí, ohražoval
se Petr velmi proti tomu a tvrdil, že půide s Mistrem
do žaláře a na smrt; přece iei však potom třikráte
zapřel, ale dotknut pohledem Spasitelovým hříchu
hned trpce litoval. (Mt. 26, 33 dd.; Mk. 14, 29 dd.;
Lk. 22, 31 dd.; Jan 18, 15 dd.) Když se Kristus Pán
zievil po zmrtvýchvstání svým učedníkům u iezera
tiberiadského, vrhl se Petr ve své horlivosti hned
iak iei poznal z loďky do moře, aby se plavaie co
neidříve k Mistru dostal. (Jan 21, 7.)
Božský Spasitel odměňoval Petrovu pevnou víru,
nezlomnou důvěru a ohnivou horlivost, a častěii
ho vyznamenával. Petr se v evangeliích imenuie
mezi apoštoly na prvním místě a často se výslovně
nazývá »prvníma. Pravidelně mluví iměnem apoštolů.
Tak se na příklad mimo iiné iménem apoštolů táže,
kolikráte dlužno odpustití, když nás někdo urazil,
a Pán Ježíš mu odpovídá, že třeba odpouštěti stále.
(Mt. 18, 21 dd.) Jindy zase se ptá s důvěrnou ote
vřeností, iaké odměny se iemu a ostatním apoštolům
dostane za to, že všecko opustili, a božský Spasitel
mu odpovídá: »Budete sedětí na dvanácti stolcích,
soudíce dvanáctero pokolení israelských.a (Mt. 19,
27 dd.; Mk. 10, 28.) Kristus Pán uzdravuje Petrovu
tchyni (Mt. 8, 15); učí : ieho loďky, bere je! s Janem
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a Jakubem s sebou, když kříaí dceru Jairovu (Lk.
8, 51) a když se proměňuie na hoře (Mt. 17, 1dd.;
Mk. 9, 1 dd.; Lk. 9, 28 dd.), platí zaň daň chrámovou
(Mt. 17, 23 dd.), posílá iei s Janem připravit veliko
noční večeři (Lk. 22, 8dd.), zievuie se mu po svém
zmrtvýchvstání zvláště (Lk. 24, 34). Neivětšího vy

znamenání však se dostalo sv. Petrovi od Krista
Pána tím, že mu Spasitel po ieho krásném vyznání
víry u Cesaree Filipovy přislíbil, že na něm jako na
skále vystaví Církev, že mu dá klíče svého království
a vrchní moc svazovací a rozvazovací, t. i. že mu dá
prvenství v Církvi (Mt. 16, 17 dd,). Po svém zmrtvých
vstání mu toto prvenství slovy: »Pasiž ovce mé.
Pasiž beránky mě<<vskutku udělil (Jan 21, 15 dá.).
Už dříve slíbil iemu a ieho nástupcům neomylnost
(Lk. 22, 32). Od něho žádal proto Kristus Pán zcela

zvláštní lásku. Táže se ho před udělením primátu
tříkráte, zdali iei miluie více než druzí (Jan 21, 15 dá.).
Žádá od něho lásku k utrpení a kříži. Když chce
apoštol Krista přemlouvati, aby se nevydával na smrt
a utrpení za lidstvo (Mt. 16, 22 dá.), Spasitel ho přísně
kárá. Petra bere s sebou iako svědka svého nesmír
ného utrpení v zahradě getsemanskě (Mt. 26, 33 dd.;
Mk. 14, 33 dd.), po svém zmrtvýchvstání předpovídá
mu ieho mučednickou smrt (Jan 21, 18 dd.).
Po nanebevstoupení Páně a po seslání Ducha sva
tého počal hned Petr s ohnivou horlivostí a neohro
ženou statečností hlásati Krista a ieho království a
potvrzoval slova svá zázraky (Skut. ap. 2; 3; 5, 1 dd,;
9, 32). Všude si počíná iako vůdce a první z apoštolů:
řídí volbu sv. Matěie (Skut. 1), mluví iménem apo
štolů, koná první zázrak, uvádí první pohany do
Církve (Skut. 10), vede hlavní slovo na apoštolakém
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sněmě v Jerusalemě (Skut. 15); proto přichází sv.
Pavel schválně do Jerusalema, aby knížete apoštolů
přede všemi jinými viděl a navštívil (Gal. 1, 18).
Kázal evangelium v Malé Asii, v Antiochii, kde
byl prvním biskupem, založil potom se sv. Pavlem
Církev římskou, jejiž prvním biskupem jest. V Římě
napsal (mezi r. 63—66) dva listy. Musil hojně piti
z kalicha utrpení od Mistra mu předpověděného. Byl
častěji uvržen do žaláře, bičován a na konec v Římě
r. 67 ukřižován, podle podání hlavou dolů, poněvadž
se neměl za hodna, zemřiti timže způsobem jako jeho
Mistr. Nad jeho hrobem je největší a nejkrásnější
chrám křesťanský, basilika sv. Petra; jeho hlava je

v římské basilice lateránské.

Rozjímání 32.
1. průprava: Vizme svatého Petra, klečícího u
nohou Spasitelových a příjímajícího klíče králov
ství Kristova.
2. průprava: Prosme, abychom velikost knížete
apoštolů lépe poznali, ctností jeho napodobovali,
jeho mocné přímluvě se těšili.
1. Sv. Petr měl zaujimati podle úmyslu božského
Spasitele zcela zvláštní a význačné místo v jeho
Církvi. Proto od něho Kristus Pán žádal více než
od ostatních apoštolů. Měl míti skálopevnou víru.
A Petr vskutku se vyznamenával neochvějnou
a živou vírou. Neobroženě vystupuje z řady apoštolů
a slavnostně vyznává: »Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého.“ Pán Ježíš přislíbuje nejsv. Svátost, tajem
stvi tak vznešené a lidskému rozumu tak nepo
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chopitelně, že mnozí se horší a od Krista odcházeií,
ale Petr prohlašuie rozhodně: »Ty máš slova života
věčného.<<Za druhé žádal Kristus Pán od Petra
velikou důvěru. Sv. Petr ukazuie vskutku zvláštní
důvěru a oddanost k svému Mistru. Ale ieho dů
věra musila býti zkoušena. Proto když pozbyv dů
věry, počal se báti bouře a vichru, klesá do vln
mořských, proto, když spoléhaie příliš na své vlast
ní síly, vydává se v nebezpečí, připouští Pán ieho
pád. Pán žádal od Petra velikou lásku. Dříve než
mu svěřil prvenství, tázal se ho třikráte, zdali iei
miluie více než druzí. Petr opravdu miloval vrouc
ně a něžně svého Mistra a nepřestal íei milovati
ani tehda, když iei ze slabosti zapřel. Lásku svou
ukazoval skutky. Z lásky ke Kristu opustil rodinu
a vše, co ve světě měl. Pro ženatého, věkem po
kročilého Petra byla to větší oběť než pro mnohého
iiného apoštola. Z lásky ke Kristu pracoval ne
únavně až do posledního dechu. Z lásky ke Kristu
trpěl a konečně zemřel krutou mučednickou smrtí.

a) Náš kněžský život musí býti vybudován na
pevné skále, totiž na víře v božství Ježíše Krista
a v ieho přítomnost v neisv. Svátosti oltářní. Pro
niká skutečně tato hluboká a živá víra veškero
naše iednání? Jeví se zeiména velikou sebraností
a uctivostí před svatostánkem?
b) Buďme přesvědčeni, že ienom tehda budeme
pokračovati v duchovním životě a budeme míti po
žehnání ve svých pracích, vytrváme-lí v neomezené
důvěře v Boha. Jakmile v- ní polevíme, iakmlle se
začneme spoléhat! na vlastni síly, ihned budeme
klesati a naše práce budou neplodné,
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c) Láska ke Kristu ie vzpružinou apoštolátu. Čím
vllvněiší ie postavení někoho v Církvi Kristově,
tím více lásky od něho Kristus Pán žádá. Nabízí-li
se nám nějaký důležitý úkol, hlásíme-li se o něiaké
vlivné místo, musí býti vždy první otázka: Mám
dosti lásky ke Kristu a k duším, abych úkol vyplnil,
místo zastal?
2. Sv. Petru dostalo se od Mistra za ieho víru,
důvěru a lásku odměny v pravdě královské. Kris
tus Pán přislíbil a dal iemu i ieho nástupcům prven
ství v Církvi a neomylný učitelský úřad. Abychom
veliké důstoienství Petrovo poněkud pochopili,
uvažuime, co iest Církev Kristova. Je neienom
královstvím, říší daleko rozsáhleiší a mocněiší než
neívětší a neimohutněiší říše tohoto světa, nýbrž
ie nadpřirozenou společností, Bohem samým založe
nou, všemi prostředky ke spáse a zdokonalení duší
obdařenou, a má iediná plnost pravdy & všecky
prostředky k nadpřirozenému cíli potřebné; ano ie
mystickým tělem Kristovým, v němž on sám ta
iemným způsobem žiíe a působí. Petr ie skálou, na
níž velkolepá budova Církve spočívá, má v ní nei
vyšší moc, na které každá iiná moc církevní závisí,
&ie v ní neomylným hlasatelem víry Kristovy. Kris
tus Pán slíbil a dal Petrovi ieště iinou odplatu:
utrpení a umučení. Proto ho tak přísně kárá, když
Petr nechce slyšeti o kříží Kristově, nazývá iei do
konce proto satanášem (t. i. pokušitelem), proto
ho činí svědkem svého nesmírného vnitřního utrpe
ní a hlubokého pokoření v zahradě getsemauské,
proto mu právě po odevzdání primátu předpovídá
ieho ukřižování.
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a) Radujme se se sv. Petrem z jeho velikého vy
znamenání; ale radujme se také, že se nám v prven
ství apoštola Petra a jeho nástupců dostalo neocení
telného dobrodiní, že máme v papežství silnou
autoritu, základ jednoty, ochranu proti všem blu
dům. Obnovme se v poslušnosti k apoštolskému
stolci. Není těžko poslouchati, přikazují-lí se věci
milé a lehké; opravdová poslušnost se ukáže tehda,
když se káže nebo ustanovuje něco, co se našemu
krátkému rozumu zdá méně vhodné, poměrům ne
přiměřené.

b) Kristus klade na hlavu Kristovu za odměnu
jeho věrnosti & lásky korunu mučednickou. Kla
meme se, domnívajíce se, že máme dokonalou lásku
ke Kristu nebo opravdovou horlivost apoštolskou,
nechceme-li pro Krista a jeho věc něco trpěti.
3. Kristus Pán dopustil, aby Petr, tolikerými způ
soby od něho vyznamenávaný a k takové veliké
důstojnosti povolaný, klesl. Když Petr poklesku
svého lituje, ihned mu s láskou odpouští a věren
danému přislíbení, uděluje mu nejvyšší autoritu ve
své Církvi. Stalo se to k našemu poučení. Je to
pro nás napomenutím, abychom se nespoléhali pří
liš na své síly. Jaká útěcha, že Kristus Pán ne
odpirá nám pro poklesky dřívějšího života své lás
ky, že se můžeme k němu s plnou důvěrou obra
ceti, ano, že můžeme proň ještě veliké věci vy
konatí. Konečně se z pádu Petrova učíme i tomu,
že chyby představených nesmějí nám býti omlu
vou, abychom jich neposlouchali.
a) Nermuťme se příliš nad chybami předešlého
života a neztrácejme mysli. Hříchy, jichž jsme
upřímně lltovall a jež jsme napravtll, stávají se nám
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prostředkem duchovního pokroku: udržuíí nás
v pokoře, povzbuzuií k vděčnosti za milosrdenství
Boží, učí nás opatrnosti a shovívavosti s chybami
bližních. Nespoleheime výhradně na své síly, ne
vydáveime se dobrovolně v nebezpečí a modleme
se za dar vytrvalosti.
b) Poslušnost ie ctnost těžká a proto hledáváme
často omluvy, abychom se ií zbavili. Takovou omlu
vou bÝvaií skutečné nebo zdánlivé chyby předsta
vených. Pravá poslušnost nesmí hleděti ani na chy
by ani na přirozené přednosti představených, nýbrž
ienom na to, že představení stoií na místě Božím.

Oremus:

Deus, qui beato Petro Apostola tuo, collatis
clavibus regní coelestis, ligandi atque- solvendi
pontificium tradídisti: concede; ut intercessionis
eius auxilío a peccatorum nostrorum nexibus libe
remur. Per Dominum.

XXXIII. Sv. Pavel, apoštol národů.
Jeho apoštolát a ieho smrt.“)
(29. a 30. června.)

Kristus Pán obrátil zázračně sv. Pavla, aby mu
byl nádobou vyvolenou a nesl iméno ieho před po
hany a krále i syny israelskě. Pavel dal skutečně
celou svou energii a všecky své síly ve službu apo
štolátu pro Krista, nehroze se žádná oběti a žád
*) O životě sv. Pavla až do jeho obrácení & o ieho
obrácení srv. hl. VIII. (str. 57).
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ného utrpení. Několik let se připravoval v ústraní
(Damašku, Arahii, Tarsu) na svůi apoštolský úkol,
potom šel do Antiochie a odtud podnikl veliké tři
apoštolské cesty. Třináctiletou neunavnou činnosti
obrátil velké množství duší ke křesťanství v Malé
Asii, Makedonii, lllyrsku, Řeckuš nakonec obrátil
své zraky k Římu a ke Španělsku. Všude zakládal
křesťanské obce, iež potom častěii navštěvoval a
listy poučoval i těšil. (Skut. ap. 9; 13 dd.)
Základem této neobyčeině plodné a usilovné čin
ností sv. Pavla byla pevná víra, neomezená důvěra,

hluboká pokora, horoucí láska ke Kristu a duším.
Sv. Pavlu bylo popřáno viděti Krista na vlastní oči,
pozděíi se mu dostalo přímých nadpřirozených osví
cení (Skut. 16, 6dd.; 2. Kor. 12, 1dd.), nicméně po
siloval svoii víru stálým roziímánim a četbou Písma
svatého. »Věděl, komu uvěřila (2. Tim. !, 12), věděl,
že »co pošetilé iest ve světě, to vyvolil si Bůha

(l. Kor. !, 27). Proto se s plnou důvěrou odevzdával
svému Pánu, na všecko pohlížel v nadpřirozeném
světle, věci tohoto světa považoval »za blát0<<, aby
získal Krista (Fil. 3, 8), všecky i neimenší skutky,
iako iistí a pití, konal k ieho cti a chvále (l. Kor.
10, 30), pro něho žil a umíral (Řím. 14, 8). O své

naprosté závislosti na Bohu byl pevně přesvědčen,
věděl, že ienom »milostí Boží iest to, co iest<<(l. Kor.
15, 10), pokládal se za neimenšího z apoštolů (l. Kor.
15, 9), ano za vyvrhele (l. Kor. 4, 13); neienom si
nestěžoval, že ho Bůh mnoho pokořuie a zkouší,

nýbrž při všech svých námahách a souženích konal
ieště dobrovolně kající skutky (1. Kor. 9, 27). Srdce
Pavlovo plálo nevýslovnou láskou ke Kristu Pánu.
O něm stále mluví, pro něho neunavně pracuie, jeho

234

Ze života přátelKrista

Pána.

neivětši touha iest, »odebratí se odtud a býti s Kris
tem“ (Fil. 1, 23). Z této vroucí lásky ke Kristu
prýštila mocná láska k duším. Pavel miloval duše
mu svěřené až do posledního otroka (list k Filom.),
miloval ialešné spolubratry, kteří iei pomlouvali,
kteří v osadách křesťanských iím založených půso
bili tak, aby ho zarmoutili; nezáviděl iim, nehoršil
se na ně, radoval se »ienom když se zvěstuje Kristusa
(Fil. 1, 18); miloval své nepřátele pronásleduiicí iei
a usilující o ieho bezživotí, ano ieho láska k nepřá
telům byla tak mocná, že »si přál, aby sám byl za
vržen od Krista pro své bratry“ (Řím. 9, 3).
Bůh víru, důvěru, pokoru a lásku Pavlovu štědře
odměňoval. Žehnal zvláštním způsobem ieho pracím,
dal mu moc zázraků, dostalo se mu nadpřirozených
osvícení a omilostnění, ieho srdce naplňoval při všech
křížích nebeský klid. Bylo mu trpěti různé nemoci
a pokušení (2. Kor. 12, 7), několikráte byl v nebez
pečí smrti, byl bíčován a vězněn. Zeiména na konci
svého života musil několik let ztráviti ve vězení,
neiprve v Cesarei v Palestině, pak po dvakráte
v Římě. Druhá římská vazba za Nerona se skončila
smrtí mučednickou. Sv. Pavel byl mečem stat na
cestě Ostiiské u Říma dne 29. června 67. Tento
velký apoštol národů byl skutečně nádobou vyvo
lenou Páně a přispěl ze všech apoštolů neivice
k rozšíření křesťanství. Se sv. Janem evangelistou
iest prvním bohoslovcem katolické Církve; napsal!
14 překrásných hlubokých listů. Jeho tělo odpočívá
v nádherně basilice na cestě ostiiské (S. Paolo luori
le Mura), ioho hlava v basilice lateránské,
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Rozjímání 33.
I. průprava: Slyšme sv. Pavla, jak stářím, ná
mahami, bolestí sklíčen s důvěrou pronáší slova:
»Dobrý boi jsem bojoval,'běh jsem dokonal, víru
jsem zachoval, pro budoucnost jest mi uložena
koruna spravedlnosti.<<

2. průprava: Vyprosme si milost, abychom mo
hli před smrtí mluviti s podobnou důvěrou.
1. Prvním a hlavním základem podivuhodné apo
štolské činnosti sv. Pavla byla skálopevná jeho víra
a naprostá dětinná důvěra k Bohu a Kristu Pánu.
Svatý Pavel věřil pevně, poněvadž viděl vlastníma
očima Krista Pána a poněvadž Bůh jej vnitřními
osvíceními poučoval. Zdokonaloval a poučoval víru
svou stálým rozjímáním a čtením Písma svatého,
přijímal poučování od apoštolů Církve Kristovy.
Neomezená byla jeho důvěra v moc, dobrotu a věr
nost Boží. »Věděl komu uvěřila; věděl také, jak
je sám sláb, ale měl při tom jistotu, že »co slabě
jest ve světě, to vyvolil si Bůh<<.Tato pevná víra
a tato nezvratné důvěra dávala apoštolovi ucelený,
nadpřirozený názor světový. Pavel viděl všecky
věci až do nejmenších v nadpřirozeném světle, pro
Boha a Krista měl všecky věci za marně, ha za
bláto. Bůh jej odměňoval za tuto pevnou víru a dů
věru. Dával mu sílu k pracím až nadlidským, dával
mu moc nad srdci lidskými, ba i nad přírodními
zákony, dával srdci jeho nebeský klid, o němž svět
nemá tušení.
a) Jest snad naše víra méně podepřena, než víra
Pavlova? Neviděli jsme sice Krista Pána na vlastní

%

Ze života přátelKrista Pána.

oči, ale máme ieho slovo v neomylně Církvi. l my
musime zbožným roziimáním a častější četbou
Písma svatého víru svou stále zdokonalovati.
b) 1 nad námi bdí týž mocný, dobrotivý a věrný
Pán Bůh, i nás zkušenost často přesvědčila o ieho
otcovské péči a prozřetelnosti. Proto i naše důvěra
musí býti nade všecko pevná.
c) Bude-li naše víra pevná, budeme-li se na vše
cko dívati v nadpřirozeném světle, nebudeme-li
spoléhati na sebe a na věci tohoto světa, nýbrž na
Boha, pak budeme míti sílu k velikým pracím pro
Boha. Bůh bude nás provázeti zvláštní, někdy až
na divy hraničící prozřetelností a srdce naše naplní
při všech obtížích tohoto života posvátným klidem.
2. Sv. Pavel byl mužem opravdové, hluboké po
kory. Byl pevně přesvědčen, že ie skrz naskrz na
Bohu závislý, že všecko, co má, iest od Boha, že
ienom »milostí Boží iest, co iest<<, že sám ze sebe
ie slabý a hříšný. Proto ho neienom nikdy ani ne
napadlo, vynášeti se nad jiné, zakládati si na svých
skutcích, hledati vlastni chvály, nýbrž považoval
a prohlašoval sebe za neimenšího ze všech, ano za
vyvrhel, všecky skutky, i nejmenší, konal ke cti
a chvále svého Pána a celý život postavil úplně ve
službu Boží. Jeho dětinná pokora ievila se zvláště
ve vroucí a uctivé modlitbě. Neienom velmi často
»skláněl kolena svá před Otcem Pána našeho Je
žíše Krista“ (E!. 3, 14) v pokorné modlitbě, nýbrž
obíral se vlastně stále Bohem a věcmi božskými,
iak o tom svědčí ieho listy, takže celý ieho život byl
nepřetržitou modlitbou.
a) Kéž bychom také my byli proniknutí pevným
přesvědčením o naprosté závislosti na Pánu Bohu
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a o své vlastní nicotě :: hříšnostil Konejme často
a bedlivě sv. exercicie, v nichž právě o těchto zá
kladních pravdách vždy znovu rozjímáme, a vra
cejme se k nim i jindy častěji při svých meditacích.
b) Srovnejme své smýšlení a jednání s pokorným
smýšlením & jednáním sv. Pavla. On, nádoba vy
volená, apoštol národů, považuje se za nejmenšího
ze všech, ba za vyvrhel, a my se pro své ctnosti
a úspěchy, často jenom zdánlivé, vynášíme nad své
spolubratry a jimi snad pohrdáme; on ve všech vě
cech, i nejmenších, koná svatou vůli Boží a hledá
jenom čest a chválu Boží, a my při svých skutcích
myslíme stále ještě na sebe a svou chválu. O jak
mnoho se od něho musíme ještě učiti a jak ho mu
síme prositi, aby nám svou přímluvou pomáhal
k pravé pokoře!

c) Proč jsou naše modlitby často málo uctivé,
roztržité a nedbalé? Ne-li také proto, že nemáme
dosti pokory, že nejsme dosti přesvědčeni o své
nicotě před Pánem Bohem? Jest to pro nás nový
důvod, snažiti se o pravou pokoru.

3. Srdce Pavlovo plálo mohutnou a vroucí láskou
ke Kristu Pánu. Na svého Mistra stále myslí, o něm
skoro ustavičně mluví a píše. V jeho listech při
chází jméno Ježíš dvěstědevatenáctelnáte, jméno
Kristus více než čtyřsetkráte. Pro Krista pracuje
do únavy, pro něho vše obětuje, trpí a umírá, nade
všecko touží »odebrati se a býti s Kristem<<.Tato
vroucí láska ke Kristu byla základem apoštolské
lásky k duším. Sv. Pavel miloval otcovsky duše mu
svěřené, staraje se i o nejmenší z nich, 0 nízké,
opuštěné, otroky, miloval něžnou, přátelskou láskou
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Tita a jiné své věrné druhy, ale miloval upřímnou
nadpřirozenou láskou i ty, kteří mu činili zle. Lás
kou odplácí neupřímnost a nepřízeň falešných spolu
bratří; srdce jeho objímá v lásce pohany, mluví
o nich s velikou šetrností a přináší pro ně nesčetné
oběti. Židům, kteří jej nenáviděli a tolikráte usilo
vali o jeho bezživoti, sv. Pavel se odměňoval ob
zvláštní láskou. Ačkoli byl vlastně apoštolem po
hanů, přece všude, kam přijde, vyhledává nejprve
své krajany, ano taková byla jeho láska k nim, že
by si byl přál býti zavržen pro své bratry, aby je
spasil.

a) Zde máme jistě příležitost zpytovat se, jaká
je naše láska k bližnímu. Milujeme opravdu vše
obecnou, nadpřirozenou láskou duše nám svěřené,
či je poměr náš k nim chladný, a svou lásku a po
zornost věnujeme jenom těm, kteří jsou nám sym
patičtí? Jaká je naše upřímnost a láska k duchov
ním spolubratřím? Zkušebním kamenem pravé
lásky je láska k nepřátelům. Jak si počínáme, jest
liže nás někdo urazil?

b) Pravé nadpřirozené lásky k bližnímu nikdy
nedosáhneme, nebude-li srdce naše naplněno vrou
cí láskou ke Kristu. V této lásce musíme stálým
uvažováním o sobě a ctnostech Krista Pána a zbož
ným denním rozjímáním více a více růsti.

Oremus:
Deus, qui multitudinem gentium beati Pauli
Apostoli praedicatione docuisti: da nobis, quae
sumus; ut cuius natalitia colimus, eius apud te
patrocinia sentiamus. Per Dominum.
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XXXIV. Sv. Cyril a Metoděi, apoštolé
slovanští.
(5. července.)

Život a osudy sv. bratří Cyrila a Metoděie zů
stanou navždy spiaty s .osudy a děiinami slovanských
národů, zvláště s děiinami a osudy katolické Církve
u národů slovanských; iim děkuie značná část Slo
vanů dobrodiní katolické víry. Cyril (vl. Konstantin,
iméno Cyril přiial teprve při vstupu do kláštera
v Římě) a Metod byli rodní bratři a narodili se
v Soluni (Metod r. 815, Cyril 827 nebo 828), městě
řeckém, ale v okolí značně slovanském. Byli z boha
tého a vznešeného rodu, otec ieiich byl v Soluni
náměstkem správce císařské provincie (drungarios).
Oba byli velmi nadaní a konali studia s výborným
prospěchem, zvláště Konstantin, který pro svou uče
nost byl už za studií v Cařihradě zván >>lilosoiem<<

(mudrcem) a iako mladý muž se stal proiesorem
iilosoiie, Touha ieiich nesla se však pryč od světa
k odříkavému, apoštolskému životu. Bůh sám ie na
to připravoval. Podle legendy dopustil, aby Kon
stantin iako chlapec pozbyl zamilovaného sobě so
kola a tak už v útlém mládí poznal pomíieiícnost
věcí pozemských; za iinošství ztratili bratří smrti
otce. Metod, který byl něiaký čas správcem pro
vincie, odebral se z touhy po dokonaleiším životě
do klášterní samoty a Konstantin, jenž byl zatím
pověřen důležitým posláním k Saracénům (Arabům)
ho tam následoval.

Bůh ie volal k životu apoštolskému. Byli posláni
neiprve na misie k Chazarům u Černého moře, kde
sv. Cyril nalezl ostatky sv. papeže Klimenta; r. 863
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pak do říše velkomoravské, ieiíž kníže (Rostislav)
žádal v Cařihradě o křesťanské věrověstce znalé
slovanské řeči. Ihned počali na Moravě horlivý apo
štolát, k iehož úspěchu vedle znalosti slovanského
iazyka přispívalo zeiména slovanské písmo od Kon
stantina vynalezené. Překládali do slovenštiny Písmo
svaté a obřadní knihy a konali svaté obřady slo
vanským jazykem. R. 867 byli povoláni od papeže
Mikuláše I. do Říma, kam po delší cestě (zdrželi se
zeiména déle v Panonii) dorazili ke konci tohoto
roku. Papež Hadrián II., jenž nastoupil po zemřelém
Mikuláši I., posvětil ieiich učedníky na kněze a po
tvrdil slovanskou liturgii. Churavý Konstantin vstou
pil v Římě do kláštera, přiiav iméno Cyril, a zemřel
tam 14. února 869, napomenuv před tím Metoda,
aby se vrátil k apoštolskému dílu u »věrných Mora
vanů<<.Sv. Cyril byl s velikou slávou pohřben v ba
silice sv. Klimenta, sv. Metoděj, posvěcený na bis
kupa, vracel se iako arcibiskup panonský a moravský
a legát papežský na Moravu.
Jeho návrat do říše velkomoravské se zdržel a
ieho působení bylo velmi stíženo nepřátelstvím ně
meckých biskupů, považuiících iei za vetřelce do
ieiich církevního území. Podezřívali ho, odsoudili iei
samovolně a drželi 2% roku ve vězení. Sv. Metoděi
se odvolával na papeže a na výtku, že káže v cizím
území, odpovídal: »Je to území sv. Petrala Teprve
na přímý rozkaz papeže Jana VIII. byl z vazby pro
puštěn a ial se znovu horlivě apoštolovati. Dokončil
překlad Písma sv. a pořídil též překlad Nomokánonu
(sbírky církevních zákonů), v němž pevně hájí prven
ství římského biskupa, Ale jeho nepřátelé neustávali
proti němu broiiti, takže se musil r. 879 nebo 880
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v Římě zodpovídati. Tam však byla jeho pravověr
nost uznána, jeho práva jako apoštolského legáta
potvrzena a liturgie slovanská znovu schválena.
Zemřel svatou smrti dne'6. dubna 885. Po jeho smrti
dosáhli toho nepřátelé, že učedníci Metodovi byli
z Moravy vypuzeni. Zánikem říše velkomoravské byla
na dlouhý čas zničena i kvetoucí církev moravská.

Rozjímání 34.
1. průprava: Vizme sv. Cyrila, loučicího se před
smrti s bratrem Metodějem slovy: »Neopouštěi,
bratře, Moravanů věrných!<<

2. průprava: Prosme, abychom byli proniknutí
pravým apoštolským duchem svatých bratří so
luňských.
'
l. Takový neobyčejně horlivý a podivuhodně
plodný apoštolát, jaký byl apoštolát sv. Cyrila
a Metoděje, předpokládá dlouhou a důkladnou pří
pravu &velikou osobní svatost. Bůh sám svaté bra
try svou prozřetelností připravoval k úkolu apo
štolskému od jejich prvních let. Apoštol musí býti
povznesen nad pomíjející věci tohoto světa: a proto
dává Bůh Konstantinovi v jeho dětství poznati mar
nost věci stvořených, odjimá v mládí budoucím
apoštolům milého otce, aby je od světa odloučil.
Konstantin a Metoděj poznávají, jak důležitý jest
pro apoštolskou práci pevný základ osobní svatosti,
a vědouce, že je těžko dosáhnouti ji ve víru světa.,
uchylují se do samoty. Prospívají ve všech ctno
stech, zejména se snaží o hlubokou pokoru a pa
nickou čistotu. Zůstávají čistí & aeporušeni i ve
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zkaženém okolí a při vší své učenosti a věhlasu
stávají se věrověstci prostého lidu. Apoštol má ne
jenom poznati pomíjejícnost tohoto světa, nýbrž
musí se skutečně od pomíjejících věcí odloučití, aby
mohl svobodně pracovati pro Krista a duše; právě
v této obětí se má jeho apoštolská dokonalost nej
více jeviti. Svatí bratří přinesli tuto oběť plnou
měrou. Opustili drahou otčínu, rozloučili se s milo
vanou matkou, vzdali se bohatství a čestných úřa
dů, které jim kynuly, zaměnili slunné podnebí řecké
za strohé podnebí severní, odloučili se od svých
zamilovaných studií, aby neučenému lidu a nevě
domým dětem vykládali katechismus.
a) Kdo chce dokonale Kristu sloužiti a proč hor
livě pracovali, musí se přesvědčiti o pomíjejícnosti
a marnosti věcí tohoto světa. Jak často jsme o ní
uvažovali, jak často nás zkušenost o ní poučila,
a přece jak mnoho lpíme ještě na některé osobě
a věci! Odejme-li nám Bůh něco milého, neměli
bychom se příliš rmoutiti; ano měli bychom se
radovali, že nás tím tříbí a k sobě povznáší.
b) Bez hluboké pokory a panické čistoty ne
můžeme ani sami v duchovním životě prospívati
ani pro jiné dosti účinně pracovati. Jak daleko jsme
pokročilí v těchto ctnostech? Ovšem, chceme-li po
kračovati, musíme si zamilovati samotu. Mějme
touhu po samotě, duchovních cvičeních, konejme
je s velikou sebraností a kráčejme i při rozptylu
jících pracích zevnějších stále v přítomnosti Boží.
c) I kněz, který není misionářem nebo řeholni
kem, musí pro Krista a duše mnohé opustiti a vě
novati srdce své Kristu, Církvi, duším. Je srdce
naše vskutku odloučeno od věci tohoto světa? Ne
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brání nám ještě nějaká méně zřízená náklonnost
v apoštolské práci?
2. Apoštolská činnost svatých Cyrila a Metoděje
vyznačuje se zejména třemi rysy. Byla všestranná.
Svatí bratří používají všech vhodných prostředků
pastorace. Naučí se dobře řeči slovanské, překlá
dají do slovanštiny Písmo sv. a knihy bohoslužebné,
užívají s dovolením sv. Stolce slovanštiny při boho
službě. S lidem prostým mluví prostě a jednají s ním
s mírností, vůči mocným, bránícím jim v apoštolátě,
užívají slov přísných. Sv. Metoděj, ztrativ svého
spolupracovníka, stal se »všecko všema — byl
arcipastýřem i prostým misionářem, vychovatelem
mládeže i vzdělavatelem kněží, spisovatelem a diplo
matickým jednatelem. Druhý rys apoštolátu cyrilo
metodějského jest myšlenka všeobecnosti Církve.
Sv. apoštolé přizpůsobují se sice ve vedlejších vě
cech oprávněným zvykům a podáním, ale nezapo
mínají na to, že Církev musí býti obecná, objímající
všecky národy a země. Proto drží věrně k viditelné
hlavě Církve, základu a záruce této obecnosti. To
je třetí význačný rys jejich apoštolátu. Na rozkaz
papežův vydávají se ihned na cestu, od něho přijí
mají své poslání. Sv. Metoděj na výtku německých
biskupů, že káže na jejich území, odpovídá: »Je to
území sv. Petralx Ve svém překladě Nomokánonu
důrazně hájí prvenství římského papeže.
.) Jestliže kdy, tedy jistě právě za našich dob
je třeba apoštolátu všestranného. Používejme všech
vhodných prostředků duchovní správy: působení
v rodinách, laického apoštolátu, tisku, bratrstev .
družin, schůzí, poutí, exercicií. Nezanedbávejme
nějakého prostředku proto, že je nezvyklý nebo
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že stojí oběti. Neříkejme, že se to pro naše okolí
nebo působiště nehodí; často to bývá jen výmluva
pohodlnosti.
b) Každý z nás musí nejprve a přímo pracovati
pro stádce jemu svěřené. Ale i tato činnost musí
býti proniknuta myšlenkou všeobecnosti Církve.
Musíme aspoň nepřímo pracovati pro veliké cíle
všeobecné Církve, individuelní zájmy, partikulární
zvyky musí ustoupiti, kde toho vyžaduje dobro
Církve obecné.
c) Oddanost, úcta a láska k apoštolskému Stolci
je vzácným dědictvím našich slovanských apoštolů,
které si musíme vším úsilím zachovati. Neměl by
ducha cyrilometodějskébo ten, který by nebyl ce
lou duší oddán a poslušen sv. Otce.
3. Svatým bratřím nechybělo apoštolských křížů.
Sv. Cyril umírá v mladém věku, právě když se
počaté dílo slibně rozvíjí, a zůstavuje Metoda sa
motného. Metod ztráci svého příznivce Rostislava,
je podezříván od nepřátel, i od samého Svatopluka,
obžalován a uvězněn. Po jeho smrti vyhánějí jeho
učedníky. Ale Bůh vše řídí k dobrému. Sv. Cyril
se stává v nebi orodovníkem za Metoda a jeho
vinici, Nepřátelé Metodovi sami svým záštím při
spívají k tomu, že jeho pravověrnost a svatost je
veřejně a slavnostně uznána; rozptýlení učedníci
Metodovi šíří víru Kristovu v jiných slovanských
krajích. A nyní už přes tisíc let orodují svatí bratří
v nebi za národy slovanské.
a) Pán Bůh odvolává někdy apoštolské pracov
níky, když jsou ještě plní síly a chuti k působení,
pro něž se zdáli nezbytnými, aby nás poučil, že
nikoho k provádění svých plánů nepotřebuje.
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Klaňme se nevystihlé moudrosti Boží, nezaklá
deime si příliš na svých pracích a odevzdeime se
zcela do vůle Boží, kdyby i nás chtěl odvolatí,
třebas se domníváme, že bychom mohli ještě mnoho
působiti.
b) Buďme přesvědčeni, že všecky obtíže, pře
kážky, neúspěchy, utrpení apoštolského života isou
k našemu dobru, k většímu požehnání našich prací
a k větší naší oslavě.

Oremus:
Omnipotens, sempiterne Deus, qui Slavonice
gentes per beatos Confessores tuos atque Ponti
fices Cyrillum et Methodium ad agnitionem tui
nominis venire tribuisti: praesta; ut quorum festi
vitate gloriamur, eorum consortio copulemur. Per
Dominum.

XXXV. Sv. Bonaventura z řádu františkán
ského, biskup a kardinál, církevní učitel.
(14. července.)

Sv. Bonaventura slul vlastním jménem Jan Fidanza
a pocházel z Bagnarea u Viterba v Toskánsku (nar.
1221). Jako malý chlapec byl od sv. Františka
z Assisi uzdraven z nebezpečné nemoci a vstoupil
iako iínoch do řádu františkánského. Theologická
studia konal na universitě pařížské pod vedením
Alexandra Halského a Jana Rupelly. Vynikal ne
ienom velikou pílí, takže se na př. naučil skoro
celému Písmu sv. nazpamět a dvakráte si je celé
opsal, nýbrž i takovou prostotou, pokorou a laska
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voatí v obcování, že leho učitel Alexandr z Hallu
se o něm vyjádřil: »Eihla pravý Israellta, v němž,
zdá se, Adam nezhřešil.: Pro své nadání a vědění
stal se, nemaie ieště ani třicet let, lektorem boho
aloví v domácím řádovém theologickém učení, ale
už r. 1253 byl jmenován profesorem na universitě
pařížské, kde učil sv. Tomáš z řádu dominikánského.
Sv. Bonaventura a sv. Tomáš isou první dva řehol
níci, kteří byli na pařížské universitě promováni na
doktory bohosloví, a to na přímý rozkaz papeže
Alexandra IV. Profesoři university ze světského kléru
nepřáli řeholnikům a nechtěli, aby se vědeckou čin
ností zabývali a na universitách učili. Jako sv. Tomáš
háiil i sv. Bonaventura v té věci práv řeholí, ale
více než svými spisy vyvracel výtky protivníků svým
znamenitým působením učitelským.
Byl neienom důkladným theologem, nýbrž vynikal
též neobyčeinou výmluvností. Svým milým zievem
a nadšením, které při přednáškách plálo na ieho
tvářích, poutal k sobě posluchače. Jak při vyučování,
tak ve svých spisech působí neienom na rozum, nýbrž
i na srdce a vůli posluchačů a čtenářů, všímá si
neienom spekulativní a positivní theologie, nýbrž
pěstuie i bohosloví mystické (papež Lev XIII. iei
nazval »knížetem mezi všemi mystikya) a přihlíží
v theologii také k praktickému křesťanskému a do
konalému životu. Nazývá se učitelem »seraiinskýma a
právem se pokládá vedle sv. Tomáše za neivětšího
theologa středověku. Nad sv. Tomáše vyniká třemi
právě zmíněnými vlastnostmi; sv. Tomáš lei předčí
hloubkou a iasnou přesnosti. Na otázku sv. Tomáše
Akvinského, z kterých knih čerpá své vědění, ukázal
sv. Bonaventura na kruciíix se slovy: »To je má
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knihovnala Roziimal stále o umučení Páně a před
studiem a apisováním vždy klekal před Ukřižovaným.
Z jeho spisů isou vedlo větších dogmatických děl
(Výklad sentencí, Breviloquium) zvláště známy ieho
výklady Písma sv., vroucí a iadrná kázání a poied
nání ascetická (Itinerarium mentis ad Deum, De tri
_plici via, Život sv. Františka atd.).
Jeho neobyčeiné plodnosti spisovatelské iest se
diviti tím více, že byl Bonaventura téměř po celý
svůj řádový život neirůzněišími zevněišími zaměst
náními od klidné vědecké práce a od studia odda
lován. R. 1256, nemaie ieště plných 35 let, stal se
generálem řádu františkánského, a to v době velmi
kritické. Vznikly! právě tehda v řádě spory mezi
směrem přepiatých rigoristů, zacházeiících mnohem
dále, než řehole žádala, a směrem usiluiícím 0 pod
statné zmírnění řehole sv. Františka. Předchůdcem
sv. Bonaventury byl známý Jan z Parmy, který si
svým příkrým vystupováním znepřátelil většinu bratří.
Sv. Bonaventura počínal si moudře. Šel zlatou střední
cestou, prohlásiv zásadu: ienom řehole, ale řehole
celá a dokonale. Význačným rysem ieho genera
látu byla neobyčeiná mírnost, laskavost a shovívavost.
Miloval své poddané všecky upřímnou otcovskou
láskou, neužíval hrozeb a trestů, leda když toho bylo
nezbytně třeba. Všem bratřím byl za každé doby
s neivětší ochotou k službám. Když šel kdysi s pro
vinciály a jinými představenými z generální kapituly,
zastavil ho na cestě bratr laik a přednášel mu velmi
rozvláčně své stížnosti. Sv. Bonaventura ho poslou
chal s velikou trpělivostí. Když mu provinciálové,
kteří zatim musili naň čekati, tuto, iak pravili, pří
lišnou úslužnost vytýkali, odpověděl s úsměvem, na—
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rážeie na titul generálního představeného františkánů
»minlster generalis-= »Což neisem služebníkem všech?—
Vice než slovy a napomínáním snažil se sv. Bona
ventura řídíti svůi řád svatým příkladem. Skutečně
se mu podařilo, spory srovnatí, ústavu a organisací
řádu dovršítí, řeholní pravidla zredígovatí, zlořády
odstraniti. Velmi přispěl k rozkvětu řádových studií
a nazývá se pro všecky tyto zásluhy o řád druhým
ieho zakladatelem.

Sv. Bonaventura byl věhlasným učencem, učitelem
a moudrým představeným, ale především dokonalým
řeholníkem, Pravidla řeholní zachovával s neivětší
svědomítostí, konal i jako generál neiuižší práce
v řádě iako posledni bratr a vyhýbal se všem poctám.
Když iei papež Kliment IV. r. 1265 chtěl imenóvatí
biskupem, prosil iei Bonaventura na kolenou, aby to
nečinil. Ale r. 1273 musil z poslušnosti od Řehoře X.
příimouti klobouk kardinálský a biskupství ostíiskě.
Papežští poslové, oznamuiící mu jmenování a nesoucí
mu klobouk kardinálský, nalezli iei v kuchyni, kde
umýval nádobí. Prosíl ie, aby počkali, až bude s umý
váním hotov a pověsil zatím klobouk na hřebík
v kuchyni. Byl pověřen přípravami na druhý sněm
lyonský (1274) a na sněmě vynikal zeiména velikou
mírností k Řekům, o ieiichž siednocení se tehda
iednalo. Tam také zemřel 15. července 1214 a byl
s velikou slávou pohřben za přítomnosti papežovy
a celého sněmu. Bonaventura, kterého sv. Tomáš už
za života nazval světcem, byl r. 1482 od Sixta IV.
kanonísován a r.“ 1588 od Sixta V. prohlášen za cir—
kevního učitele,

„.

Sv. Bonaventura
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Rozjímání 35.
I. průprava: Představme si sv. Bonaventura,
klečiciho před krucifixem a prosicího za osvícení.
2. průprava: Prosme, abychom se i my po při
kladě sv. učitele církevního učili od Ukřižovaného
pravé moudrosti (: lásce.
1. Sv. Bonaventura byl slavný učenec, veliký
generál svého řádu, ale především byl svědomitý,
pokorný, chudobu a skrytost míluiící řeholník.
Zachovávati co neibedlivěii pravidla řeholní poklá
dal za svou hlavní povinnost. Neiraděii by býval
žil v úplné skrytostl a zaměstnával se nízkými, od
světa pohrdanými pracemi. Proto se vyhýbal každé
poctě a i iako generál konával v kuchyni a reiek
táří nízké domácí práce řádové. Sv. Bonaventura,
přiiímaiící papežské vyslance v zástěře při umývání
nádobí, prosící ie, aby počkali, až bude s nádobím
hotov, a věšící zatím kardinálský klobouk v ku
chyni na hřebík, zůstane pro všecky věky zářivým
příkladem nelíčeně prostoty a opravdové pokory.
a) Také u nás hlavně a na prvním místě na tom
záleží, abychom byli dobrými a svědomitými kně
žími. Co by pomohlo, kdyby někdo byl znamenitým
organizátorem, věhlasným řečníkem nebo kazate
lem, hledaným společníkem, ale při tom nezacho
vával bedlivě povinnosti stavu kněžského? Zkou
meime se, íak zachováváme to, co Církev svatá
předpisuie všem kněžím o konání duchovních cvi
čení, o kanonické poslušnosti, o celibátě a kněžské
skromnosti, ink plníme povinnosti, jež ukládá úřad
nám zvláště svěřený.
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b) Kněžím neřeholním nejsou ovšem předepsány
jisté hmotné a nízké zevnější práce, které se uklá
dávají v řádech na cvíčbu pokory a mrtvení. Ano,
bylo by nesprávné, kdyby kněz své hospodářství
vlastníma rukama obdělával, zvláště kdyby se to
dělo z lakoty a na újmu a úkor pastoračních po
vinností. Ale úctu k hmotné prácí musí si kněz
zachovati, nesmí se povznášeti pyšně nad ty, kteří
se jí zaměstnávají, nýbrž naopak je pro jejich práci
ctítí. Zejména má sv. Bonaventuru napodobovati
tím, že netouží po čestných pracích a místech,
nýbrž spokojuje se i skromným postavením.
2. Sv. Bonaventura jako generál řádový jest krás
ným vzorem pro všecky, kteří mají druhé říditi
a jim poroučeti. Za první a nejdůležitější zákon
každého představeného pokládal světec veliký zá
kon lásky; proto objímá pravou otcovskou a upřím
nou láskou všecky své poddané, i nespokojence
a ty, kteří naň s počátku pohlížejí s nedůvěrou.
Jedná s velikou mírností a shovívavosti. Proto ne
předpokládá u chybujících zlé úmysly. Ví, že je
lépe, zmýliti se pětkrát tím, že se předpokládá
dobrá víra tam, kde byl špatný úmysl, než jednou
tím, že se ze špatného úmyslu podezřívá někdo,
kdo byl v dobré víře. Proto neužívá hrozeb a trestů
leč tam, kde je toho naprosto třeba; potom však
jedná pevně a rozhodně. Je moudrý a opatrný a
jde vždy zlatou střední cestou: nežádá na bratřích
nic jiného, než co řehole přikazuje, ale chce, aby
to zachovávali dobře a dokonale. Bratří mají k ně
mu vždy přístup a je ochoten ke každé službě,
jako by byl vskutku služebníkem všech. Více než

Sv. Bonaventura
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slovy působí příkladem svatého života, zachovávaie
co neibedlivěli všecka pravidla.
a) První podmínkou, abychom dobře porouěeli,
iest, abychom své poddané doopravdy milovali.
Máme-li k některým pro jejich chyby nebo nesym
patické vlastnosti odpor anebo dokonce tajnou zášť,
nesmíme se diviti, že také oni nemaií k nám důvěry.
b) Bude-li v srdci našem taková upřímná vše
obecná nadpřirozená láska otcovská, budeme také
v jednání ukazovati ke všem laskavost, mírnost a
shovívavost. Nepředpokládeime nikdy špatných
úmyslů, kde neisou dokázány nebo aspoň velmi
pravděpodobny, nenžíveime prostředků přísných,
leč kde ie toho skutečná potřeba. Potom však
buďme pevni a důslední.
c) Kráčeime i my zlatým středocestím. Nežá
deime od věřících více, než co přikazuie Bůh a
nařizuie Církev svatá. Ale tam, kde se jedná o
plnění těchto základních křesťanských povinností,
nespokoiuime se polovičatostí, nýbrž dbeime, aby
se zákon Boží a církevní plnil cele a dokonale.
d) Buďme věřícím a poddaným snadno přístupní
a buďme stále ochotni k službám. Nemůžeme ie
ovšem přiiímati, nejedná-li se o věci skutečně
nutné, v každé době, nýbrž můžeme a máme míti
iisté hodiny úřední. Neukazuieme však přílišnou
netrpělivost, když isme mimo určitou dobu vyru
šení z klidu nebo něiakého milého zaměstnání?
Snad nepřijímáme věřící ani v povinných hodinách
s patřičnou šetrností a laskavostí?
e) Více než slova působí příklad. Nadarmo hor
lime proti přílišnému shonu a touze po zábavách,
nedovedeme-li si sami něiaké zábavy odříci; nedo
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sáhneme od věřících přesnosti při návštěvě boho
služeb, neisme-li sami dochvilni; nikdy neodstra
níme ve své obcí nebo u svých svěřenců spory a
nepřátelství, nedáme-li sami při
ríklad smířlivosti a
vzáiemné lásky.
) 3. Sv. Bonaventura iako učenec, spisovatel a ka
zatel vyniká tím, že působí neienom na rozum,
nýbrž' 1 na srdce a že si všímá praktického křesťan
ského života. Studuie a připravuie se velmi dů
kladně. Především si hledí ziednati dokonalou zna
lost Písma sv. Ale hlavně hledá osvícení u Krista
Ukřižovaného. O umučení Páně často roziímá, před
prací kleká před kruciiixem, Ukřižovaný ie ieho
knihovnou. Ve všem tom ie vzorem neien kato
lickým theologům a církevním spisovatelům, ale
i kazatelům.
a) Jsou naše kázání také vroucně procítěna a
hodně praktická? Aby takovými byla, musíme sami
hlásané pravdy procititi a podle nich žíti.
b) Čítáváme častěii v Písmě svatém? Nahlížíme
při přípravě na kázání do dobrého komentáře?
Nebo se spokoiuieme papouškovánim kázání cizich?
c) Medituime častěii o umučení Páně, klekeime
zvláště před kázáním k zbožné modlitbě před
krucifixem; pak budeme míti i bez veliké knihovny
dosti osvícení, abychom důkladně kázati mohli.

Oremus:
Deus, qui populo tuo aeternae salutis beatum
Bonaventuram ministrum tribuistí: praesta quaesu
mus; ut quem doctorem vitae habuimus in terris,
intercessorem habere mereamur in coelis. Per
Dominum.

Sv.VincenczPauly,zakl.lazaristů.
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XXXVI. Sv. Vincenc z Pauly, zakladatel kon
gregace lazaristů a milosrdných sester.
(19. července.)

Sotva v kterém životě jiného světce se tak jasně
ukazuje, jak Pán Bůh podivuhodně svou prozřetel
ností připravuje světce k dílům, k nimž si je vyvolíl,
jako v životě sv. Vincence. Narodil se 24. dubna 1576
v Pouy v Gaskoňsku ve Francii. Rodiče byli chudí;
malý Vincenc musil pásti stáda a aby mohl studovati,
musil otec prodat jediný pár volů. Při pastvě si zpí
vával zbožné písně a pletl věnce, jimiž potom zdobil
obraz Matky Boží. Už jako hošík jevil velikou lásku
k chudým, takže se rozdělil s chud'asem o skývu a
pracně ušetřené peníze dal almužnou. Za velikých
strádání (musel často býti o chlebě a vodě) vykonal
studia humanitní n františkánů v Daxu, iilosoiická a
theologícká v Saragosse a Toulousu a byl r. 1600 vy
svěcen na kněžství. Při první mši sv. se ho zmocnil
veliký strach a říkával později, že kdyby se nebyl
býval stal knězem v mládí, nikdy by se nebyl později
odvážil přijati svěcení.
Brzy po vysvěcení se musel v jisté záležitostí, týka
jící se dědictví, odebrati do Marseilly. Plavě se po
moři byl od námořních lupičů zajat a prodán za otroka
do Tunisu. Tam obrátil svým slovem a příkladem
nejprve mohamedánskou ženu svého pána, pak i mo
hamedánského pána samého. Uniknuv s ním z Tunisu
. nabyv svobody, šel nejprve do Říma, kde doplnil
svá studia, a byl poslán pak s důležitým poselstvím
na dvůr Jindřicha IV. Snadno si mohl získati na krá
lovském dvoře vlivné postavení, ale to nebylo touhou
Vincencovou. Odmítl dvě bohatá beneiícia, cbtěje se
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zcela věnovati duchovní správě chudých. Aby v té
věci neiednal snad podle svých choutek, učinil si
předsevzetí, že se při volbě místa a působení bude
vždy řídíti rozkazem nebo radou svého duchovního
vůdce. A tak ho vidíme, iak v životě přejímá nei
různěiši úřady a místa. Tu iako larář v Clichy u Pa
říže a v Chátillonu reíormuie a pozdvihuie pokleslé
farnosti, tu působí iako vychovatel v šlechtické rodině
nebo iako lidový misionář; po dlouhá léta byl superi
orem v řádě ieptišek Navštívení P. Marie, od sv. Fran
tiška Saleského založených, a vrchním duchovním
správcem odsouzenců na královských galeiich. Z po
slušnosti přiial úřad almužníka královny Markéty
z Valois a stal se členem státní rady pro duchovní
záležitosti.
Všude sledoval ieden a týž cíl: co neiusilovněii
pracovati o spáse duší a pomáhati v různých těles
ných lidských bědách, iež sám z vlastní zkušenosti
poznal a zažil. Jeho činnost se vztahuje na všecky,
kdo nějak pomoci potřebuii. Chodí do nemocnice,
vyhledává neznámé a ostýchavě chudé v podzemních
a podkrovních příbytcích. stará se o vězně, odsou
zence na galeiích, o malomocné, o starce a stařeny,
veřeiné žebráky, padlé ženy, sirotky a mrzáky. Ale
věděl dobře, že by toto charitativní působení mělo
málo ceny, kdyby bylo ien příležitostné a nahodilé;
proto snažil se charitu organisovati a vytvořítl trvalé
charitativní instituce. Byl nepřítelem násilného a
schomatlckóho způsobu dobročinnosti. Proto byl proti
státním ústavům charitativním, iimiž měla býti charita
zmonopolltlaována a privátní dobročinnost znemož
nčna. Vůbec nepřál zevnějškostí, nýbrž hleděl na
vnitřního ducha. Řeholnim sestrám od něho založeným
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měly býti klášterem nemocnice a ulice. klausurou
bázeň Boží, závoiem zbožnost, mříží poslušnost. Kon
íregace kněží lím založená neskládá vlastnich řehol
ních slibů. Pří všech svých podnicích, velmí prak
tických a časových (jako byl mimo iiné na př. pra
covní dům pro žebráky) postupoval klidně a s rozva
hou, maie zásadu nepočínati s dílem, dokud ie pro ně
příliš nadšen. Vytvořil své veliké instituce, aniž by
byl měl přímý úmysl, něco nového a velikého založíti.
Milosrdné sestry iím založené vznikly z dobročinného
spolku paní a dívek a světoznámý spolek sv. Vin
cence z podobného sdružení mužů. K založení misíiní
kongregace kněží sv. Vincence (lazaristé podle původ
ního sídla v domě pro malomocné u sv. Lazara v Pa
říži; potvrz. 1624) dán byl podnět tím, že světec si
přibral několik světských kněží ke konání lidových
misii &připravoval ie na to instrukcemi a exerciciemí.
Bylt při vší své snaze o tělesnou pomoc přesvědčen.
že hlavní prostředky apoštolského působení musí býti
duchovní a že první podmínkou mravního povznesení
lidu ie hodný, apoštolský klerus. Proto konal lidové
misie, proto založil první chlapecký seminář ve Fran
cii, pořádal exercicie pro kandidáty svěcení a kněze,
shromažďoval kněze k častěiším duchovním poradám
nebo koníerencím.
Taková obsáhlá a pronikavá činnost apoštolská
předpokládala ovšem velikou lásku, moudrost, po
koru, trpělivost, zbožnost. Sv. Vincenc měl lásku
k bližnímu skutečně heroickou. Vida. že ieden ieho
přítel le trápen pochybnostmi proti víře, vyprosil si
od Pána Boha. aby byl tento kříž příteli odňat a vlo
žen na ieho bedra. Jindy se dal na celý rok na místě
calciního odsouzence připoutati na loď k veslu. Pro
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ieho moudrost brali ho na radu i vysoce postavená
osoby a byl často zván na královský dvůr. Ale ani
v nejmenším nepoužil tohoto vlivu, aby si pro sebe
nebo své kongregace vyžádal něiakého vyznamenání
nebo hmotné výhody. Zůstal i při svých vlivných
úřadech ve své bídné světničce a 2 milionů, které
procházely ieho rukama pro chudé, nepodržel si ani
haléře. Povahou prudký a k zlosti náchylný dosáhl
rozhodnou vůli a milostí neobyčeiné mírnosti; nic iei
z klidu nevyrušilo a ke všem proievoval laskavost.
Velkou trpělivost a heroickou lásku ukázal zejména
za válek, které tehdá tolik běd Francii přinesly. Proti
iansenistům a jiným nepřátelům Církve byl přísný.
Proto iak iei s iedné strany věřící věrní milovali a
almužnami zanášeli, tak zase mu nepřátelé působili
steré úklady.
Také Pán Bůh iei navštěvoval utrpením: po celý
život byl vlastně churav, zvláště v posledních letech
trpěl mnoho zimnicí a velikými bolestmi v nohou.
Všecko snášel s příkladnou odevzdaností. Při tolike
rých obtížných pracích popřával si málo spánku,
umrtvoval se stále, tři hodiny denně klečival před
v Paříži dne 27. září 1660. Posledními ieho slovy
byla nedokončená věta: »Důvěřuii. Kdo počal dílo
dobré ...a Jeho tělo iest nyní v Lutychu. R. 1729 byl
od Benedikta XIII. blahořečen, r. 1737 od Klimenta
XII. svatořečen. Lev XIII. ustanovil iei r. 1888 patro
nem všech dobročinných spolků.
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Rozjímání 36.
1. průprava: Představme si sv. Vincence, jak se
sklání s milosrdnoa láskou k nemocným, žebrá
kům, opuštěným dětem, kteří jej obklopují.
2. průprava: Modleme se za milost, abychom
aspoň nějak mohli napodobovati jeho milosrdnou
lásku.
1. Pán Bůh připravuje sv. Vincence docela
zvláštní, podivuhodnou prozřetelností k úkolům,
k nimž iei určil. Doma a za studií zakouší bídu
a hlad; sotva vysvěcen iest zajat, do ciziny od
vlečen a musí konati nízké otrocké práce. Bůh ho
vede na neirůzněiši místa a mezi neirozličněiší třídy
lidi od neiopuštěněiších a neibídněiších ubožáků až
k nejvyšším kruhům společnosti. Pán Bůh chtěl,
aby Vincenc poznal všecky způsoby tělesné i du
ševní bídy lidské a aby sám na sobě zakusil úč'
těchto běd. Tak se mohl státi heroickým apoštolem
lásky křesťanské, organisátorem charity, tvůrcem
velikých charitativních institucí. Vytvořil vlastně
tato veliká dila ani nechtě, nemaie přímého úmyslu,
něco mimořádného založití; konal ienom den ze
dne, co mu povinnost křesťanské lásky ukládala.
a) Podivuime se této velemoudré prozřetelnosti
Boží v životě světcově, poděkuime za ni Pánu
Bohu a děkuime z celého srdce za všecko dobré,
co sv. Vincenc sám za svého života vykonal a co
nyní konaii kongregace a spolky iím založené pro
Boha a blaho lidstva.
b) Přemýšleime, jak i nás Pán Bůh vedl do růz
ných okolností a na různá místa, lak nam daval
!?
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poznati neštěstí a bídy lidské, kolik příležitosti ke
konání dobrého nám poskytl, jak nás zkoušel kří
žem a pokořením k našemu duchovnímu prospěchu,
aby nás lépe uschopnil k duchovní pomoci pro
druhé. Děkujme Pánu Bohu za všecko to a zkou
mejme se, zdali jsme se na svůj život vždy dívali
ve světle této prozřetelnosti Boží a jak jsme těchto
zevnějších milostí používali.
c) Sv. Vincenc neměl vlastně jiného úmyslu, než
odpomoci vždy těm bědám, které na místě svého
působení nalezl nebo na které jej prozřetelnost
Boží upozorňovala. Bůh pak vše tak řídil a všemu
tak žehnal, že světec téměř bezděky vytvořil ve
liká a trvalá díla křesťanské charity. Konejme
každý bedlivě povinnosti svého stavu, čiňme dobře
na místě, kam nás Bůh postavil, tak můžeme i my,
jestliže je to vůle Boží, vykonati veliké věci.
2. Sv. Vincenc jest jedním z nejkrásnějších vzorů
a největších apoštolů křesťanské charity. Jako
svatý a horlivý kněz hořel touhou po spáse duší,
ale poznával, že nenalezneme k mnohým duším
přístupu, neprokážeme-li jim nejprve tělesné milo
srdenství. Jeho dobročinnost byla všeobecná, vzta
hovala se na všecky třídy a druhy lidí potřebných.
Hlavní zásluha jeho jest, že dovedl katolickou cha
ritu organisovati a vytvořiti nové trvalé charita
tivní organi—y. Význačnou známkou jeho charity
a dobročinnosti jest, že je niterní, zcela nadpřiro
zeně založená, ne pouze zevnějšková. Miluje bližní
pro Krista, pomáhá jim, aby duše jejich spasil, sám
žije vnitřní, nadpřirozený, dokonalý život a takový
život žádá od kongregací a spolků, jež zakládá.
Věda, že by veškero charitativní a apoštolské pů
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sobení nemělo trvání, kdyby klerus nebyl nesen
nadpřirozeným duchem apoštolským, stará se exer
ciciemí a duchovními koníerencemi o jeho povzne
sení a semináři o jeho dorost.
a) Naším úkolem jest, spasiti duše věřících. I my
poznáváme ze zkušeností, že cesta k srdci vede
často přes žaludek a že chceme-li účinně pasto
rovati, musíme také konatí skutky milosrdenství.
Ostatně už tolik bídy, již kolem sebe vidime, musí
nás povzbudíti k soustrastné, účinné lásce. Jistě
nalezne každý z nás ve své farnosti, svém půso
bišti, svém okolí téměř všecky druhy a třídy ubo
žáků, na něž se vztahovala dobročinnost sv. Vin
cence. Co jsme pro ně dosud učinili a co chceme
činiti v budoucnosti?
b) Má-li dobročinnost a charita býti účinná, musí
býti dobře organisována. Přemítejme v meditaci,
co v té příčině ještě v našem působišti chybí. Ale
i nejskvělejší organisace charitativní by byly málo
plodné, kdyby nebyly neseny a proniknuty na!L
přirozeným duchem. Konáme vše pro Krista a pro
spásu duší? Jest naše zevnější činnost křesťan
ského milosrdenství výronem vnitřního dokonalého
života?
c) Horlivá péče Vincencova o povznesení kléru
a o kněžský dorost nás povzbuzuje, abychom se
stále zdokonalovali a podle možnosti k tomu při
spívali, by počet hodných, dokonalých kněží stále
rostl. Použivejme zvláště dvou prostředků zdoko
nalování sv. Vincencem doporučovaných: exercicií
: duchovních rozmiuv; příkladem a slovem působ
me příležitostně zvláště na mladší spolubratry,
modlitbou a příkladem a možno-li i výběrem IChOP'
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ných hochů a jejich dobrou výchovou pečujme o
zdatný kněžský dorost.
3. Podivuhodná a požehnaná charitativní činnost
sv. Vincence předpokládala heroické ctnosti, ze
jména velikou, ohnivou lásku k bližnímu, hlubokou
pokoru, andělskou trpělivost, dětinnou zbožnost.
Nemůžeme v jednom rozjímání o všech ctnostech
světcových uvažovati. Rozjímejme aspoň o dvou:
o jeho heroické lásce a hluboké pokoře. Láska byla
a zůstala nejvýznačnější vlastností našeho světce
od prvních let dětství, kdy se dělí s chud'asem o
svou skývu, až do posledního jeho slova: »Kdo
počal dílo dobré . . .a A byla to láska heroická.
Modli se, aby Bůh naň poslal pochybnosti, jimiž
jeho bližní je trápen, dává se řetězy spoutati místo
odsouzence. Veliká je jeho pokora. Bázní se chvěje
při první oběti mše svaté, považuje se za nehodna,
přízně dvora královského a vysokých úřadů ani
v nejmenším nepoužívá, aby si získal pocty, zů
stává ve svém chudičkém příbytku, s největší ode
vzdaností snáší pokoření od nepřátel, s hlubokou
pokorou se sklání i k nejopovrženějším tohoto světa.
a) Sv. Vincenc prosí Pána Boha, aby jemu uložil
veliký kříž vnitřního utrpení a odňal jej bližnímu,
a já snad mám dokonce jakousi škodolibost a ra
dost, vidím-li spolubratra v nesnázích a úzkostech.
Sv. Vincenc sám se dává připnouti řetězy k veslu,
aby odsouzence osvobodil, a já nemám dosti lásky,
abych bližnímu osud jeho aspoň nějak ulehčil,
stojí-li mě to nějakou oběť!
b) 0 vyprosme si od světce milost, abychom se
považovali za nehodné našeho svatého úřadu, aby
chom se přízni tohoto světa nedali strhnouti k pýše,
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abychom aspoň zasloužené pokoření trpělivě sná
šeli. Pak budeme s pokoru—ouláskou sloužiti i opo
vrženým a nízkým.

Oremus:
Deus qui ad evangelizandum pauperibus, et
ecclesiastici ordinis decorem promovendum, bea
tum Vincentium apostolica virtute roborasti: prae
sta quaesumus; ut cuius pia merita veneramur
virtutum quoque instruamur exemplis. Per Domi
num nostrum.

XXXVII. Sv. Jakub Starší, apoštol.
(25. července.)

Jakub Starší nebo Větší (na rozdíl od Mladšího
nebo Menšího, syna Kleoíášova) byl syn rybáře Ze
bedea a matky Salomy, bratr Jana Evangelisty. Jana
povolal Kristus Pán hned na počátku svého veřeiného
vystoupení zároveň s Ondřeiem, Petrem, Filipem a
Natanaelem za učedníky, ale dovolil iim zůstati ieště
nějaký čas při zaměstnání rybářském. Po nedlouhé
době povolal k stálému následování neiprve Petra a
Ondřeje; poté »poodešed maličko odtud spatřil iiné
dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana, bratra
ieho, na lodi se Zebedeem, otcem ieiich, ani spravuií
sítě. A hned ie povolal; oni pak zanechavše otce svého
Zebedea na lodi a náiemníky, odešli za nímoc.(Mt. 4.
21, 22; Mk. 1, 19, 20.) Když si zanedlouho Pán Ježíš
vyvolil ze svých učedníků k zvláštní službě dvanácte
apoštolů, byli také Jan s Jakubem mezi nimi, i dal
iim pro ieiich ohnivou povahu a výmluvnost iměuq
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Boanerges, to lest »synové hromuc (Mk. 3, 11). Pro
ievovall skutečně ohnivou horlivost, : počátku až
upřilišenou. Jednou chtěl se Pán Ježíš na cestě do
Jerusalema zastaviti a odpočinouti si v jednom městě
samařském, ale tam iei nechtěli přiimoutl. Jakub a
Jan se rozhorlill a pravili: »Pane, chceš-li, abychom
řekli, by oheň sestoupil s nebe a ie zahubil?<< Pán
Ježiš ie pokáral pravě: »Nevite, čího ducha iste. Syn
člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit,“ (Lk. 9.
51—56.) Jakub patřil s Petrem a Janem k apoštolům
Mistrovi zvláště milým, které častěii vyznamenával
před druhými. Oni byli přítomni při zázračném uzdra
vení tchýně Petrovy (Mk. 1, 29—30; iediné iim do
volil veiíti k zemřelé dcerušce Jairově a býti svědky
zázraku ieiího vzkříšení (Mk. 5, 37; Lk. 8, 51); ie vzal
s sebou na horu Tábor a proměnil se před nimi (Mt.
17, l; Mk. 9, 1; Lk. 9, 28). Oni měli býti též svědky
íeho smrtelné úzkosti v zahradě getsemanské (Mt. 26,
37; Mk. 14, 33).

Jako ostatní apoštolové tak i Jakub a Jan neměli
za života Krista Pána pravého poimu o království
Kristově, a ieště méně chápala povahu ieho matka
ieiich Salome, domnívaiic se, že to bude říše pozem
ská se světskými hodnostmi. Jednoho dnepřistoupila
před Krista Pána a prosila ho: »Řekni, aby tito dva
synové moii seděli v tvém království ieden na pravici
a leden na levici tvé.a Ježiš odpověděl: »Nevitc, zač
prosite. Můžete-li píti kalich, který iá budu piti?<<
Oni odpověděli: »Můžeme.<<Ježiš pak řekl iim: »Ka

lich můi, který iá piti, sice piti budete, ale seděti na
pravici mé nebo na levici není mé dáti vám, ale
kterými ie připraveno od Otce měho.<<Tim Pán Ježiš
naznačil, že konec konců náš celý osud a naše povo
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lání záleží na vůli Boží, který od věků určuje cesty
naše a dává všecky milosti. Druzí apoštolové se roz
mrzell na oba bratry a ieiich matku, vinice je ze cti
žádostivých záměrů. Pán Ježíš použil této příležitosti,
aby ie důtklivě povzbudil k pokoře. Pravil mimo iiné,
že v jeho království ten, který ie nad druhými, má
býti ieiich sluhou, když i sám Syn Boží nepřišel, aby
“si dal sloužiti, nýbrž aby sloužil. (Mt. 20, 26—28; Mk.
10, 35—45.)

Po seslání Ducha sv. působil sv. Jakub velmi hor
livě v Judsku a Samaří. Je pravděpodobno, že se ieho
horlivost neomezila na hranice Palestiny, třebas že se
nedá dokázati zbožně podání, podle něhož kázal
evangelium něiaký čas i ve Španělsku. Židé ierusa
lemšti planuli nenávistí proti Jakubovi, hlásaiicimu
s takovým ohněm a tak neohroženě Krista, Herodes
Agrippa, vnuk Herodesa Velikého, tehda tetrarcha
v Palestině s titulem královským, dal apoštola iíti a
na smrt odsouditi, aby se zalíbil židům. Vypravuie se,
že se farizei Josiáš, který Jakuba vedl na popraviště,
vida ieho radostnou ochotu trpět pro Krista a zázrak
od něho cestou na smrt učiněný, obrátil a prosil
apoštola za odpuštění. Apoštol jej s velikou láskou
obial a dal mu políbení pokoie. I byl také Josiáš
odsouzen na smrt a oba dva r. 42 p. Kr. popraveni.
Tělo sv. Jakuba bylo později převezeno do Kom
postelly ve Španělích. Kompostella ie od té doby
iedno z neislavněiších poutních míst, kamž l staří
Čechové ridi putovali. Pětadvacátý červenec ie den
přeneseni sv. ostatků do Kompostelly.
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Rozjímání 37.
I. průprava: Vízme sv. Jakuba, jak objímá své
ho nepřítele a pronásledovatele.
2. průprava: Vyprosme si jeho přímluvou hodně
mnoho apoštolské lásky,
1. Ve své odpovědí k matce Jakubově, žádající
pro své syny čestná místa, naznačuje Pán Ježíš
poslední důvod každého povolání, povolání k víře
a milosti, povolání k apoštolátu, povolání k věčné
slávě. Je to všemohoucí vůle Boží, je to předurčení
nekonečně mocného, vševědoucího, ale též neko
nečně dobrého Pána Boha. »Seděti na pravici nebo
na levici mé není mé, dáti vám, ale kterýmž jest
připraveno od Otce mého.a Tak povolal Bůh od
věků i Jakuba, kterého Pán Ježíš v době od pro
zřetelnosti Boží určené vyvolíl za svého učedníka.
Jako při jiných povoláních apoštolských navázal
i tu Kristus Pán na nějakou přirozenou vlastnost
a naznačil tím zároveň, čeho si od tohoto apoštola
zvláště přeje. Jméno »Boanerges<< označuje jeho
ohnivou povahu a výmluvnost. Kristus Pán, jme
novav tak Jakuba. projevil přání, aby se zvláštní
výmluvností & horlivostí rozšiřoval jeho království.
a) Také celý můj život a všecky mé kroky řídí
všemohoucí prozřetelnost Boží. Celý můj život
s jeho osudy, doba, do níž můj život spadá, délka
života, povolání k víře, povolání k stavu kněž
skému, všecky milosti a konečně má věčná spása
záležejí konec konců na předurčení Božím. Jak se
musím hluboko pokořiti před svým věčným Pánem
; Tvůrcem, od něhož všecko mám a na němž ng
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prosto závisím! Ale iak musím tomuto nekonečně
dobrému Pánu a Tvůrci vroucně děkovati za
všecky milosti, zvláště za nezasloužené povolání
]: víře a ke kněžství, iak bedlivě se musím snažlti,
abych všech těchto milostí co neilépe použil!
b) 1 u mne navázalo povolání Boží asi na něiakou
přirozenou dobrou vlastnost, a také u mne měl Pán
Bůh při povolání něiaký zvláštní úmysl, chtěie,
abych pracoval na rozšíření ieho království v ně
iakém určitém směru. Chci přemýšletí, která vlast
nost to asi byla a čeho si Pán Bůh zvláště ode mne
přeie, abych se v tomto směru zdokonaloval ::
u'mysly Boží věrně plnil.
2. Pán Bůh udílí apoštolským povoláním velikou
milost, ale ukládá též vážné povinností. Daií se
uvésti na dvě hlavní: apoštol musí býti nezištný,
nesmí hledati svého prospěchu, pohodlí, marné cti
a chvály; a apoštol musí býti horlivý, musí vším

úsilím pracovati pro Krista a pro duše. Sv. Jakub
hned na první volání Kristovo opustil všecko, co
měl: loď, sítě, náiemníky i vlastního otce. Ale
v ieho srdci, vlastně spíše v srdci ieho matky,
zůstala ieště iedna pozemská náklonnost, touha po
cti a vyznamenání. Pán Ježíš iei poučuie, že údě
lem apoštola zde na zemi neisou pozemské pocty,
nýbrž kalich utrpení. V nebi ovšem íei čeká veliká
oslava, ale ieií způsob a stupeň záleží především
na předurčení Božím. Neobyčeiná horlivost apošto
lova ie naznačena ieho jménem. Že skutečně planul
velikou horlivostí pro Krista a iehó říši, o tom
svědčí nenávist zatvrzelých židů proti němu. Že iei
horlivost vedla do Španěl, nedá se sice s iistotou
dokázati, ale velmi pravděpodobno jest, že se jeho
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apoštolské srdce nespokoiilo úzkými hranicemi
rodné země. Před příchodem Ducha svatého ne
měla ieho horlivost vždy pravých mezi. Žádal si,
aby oheň a síra strávily nevděčné město samařské.
Proto iei Pán Ježíš pokáral. Po seslání Ducha sv.
byla ieho horlivost osvícena a proniknuta svatou
moudrostí. Základem této horlivosti byla vše
obsáhlá, účinná, nadpřirozené láska k bližnímu.
Ukázal ii zejména před svou smrtí. Svému nepří
teli neienom ihned odpouští, nýbrž s láskou iei
objímá a h'bá.
a) Ani špetku ducha apoštolského by neměl a
velmi by se ve svých naděiích zklamal ten, který
by svaté kněžství vyvolil ienom pro hmotné za
opatření nebo aby měl pohodlný život. Ale ani ten
kněz nemá pravého, čistého úmyslu apoštolského,
který nehledá sice zisku a nevyhýbá se námahám
za věc Kristovu, ale touží nezřízeně po poctách
a vyznamenáních. Musíme-li si něco podobného
vytýkati, vzpomeňme si na vážné napomenutí Pána
Ježíše matce sv. Jakuba &mysleme na to, že ienom
tehdy budeme míti pravé požehnání, bude-li náš
úmysl zcela čistý.
b) Máme iistě všichni dobrý úmysl, pracovati
horlivě na vinici Páně. Ale není snad i naše horli
vost přílíš ukvapená? Zkoumeime, které isou pří
činy takové nezdravé horlivosti. Bývá to někdy
nedostatek zkušenosti, že neznáme dosti pravé po
třeby lidu a ieho nestálost. Hledeime rádi poučení
u spolubratří a učme se vlastní zkušenosti. Jiná
příčina ie naše netrpělivost, která by neiraděii
hned viděla ovoce činnosti. Nezapomíneime, že se
i v duchovním životě a v pastoraci musi všeckq
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organicky vyvíjeti. Konečně bývá příčinou naše
skrytá pýcha a ješitnost, která příliš na vlastní síly
spoléhá a vlastní chvály hledá. Musíme býti pře
svědčeni, že první a hlavní věc je milost a pože
hnání Boží, a že ty budou tím jistější, čím pokor
nější budeme a čím méně budeme hledatí své
vlastní cti.
3. Mistr žádá mnoho od svého apoštola, ale od
měňuje jej s velikou štědrosti. Sv. Jakub smí býti
svědkem velikých zázraků Kristových, okamžitého
uzdravení tchyně Petrovy, vzkříšení dcery Jairovy,
proměnění Páně. Pří proměnění Páně dostalo se
mu takové veliké, v pravdě nebeské útěchy, že
mu to bylo posilou po celý život. Ale právě proto,
že je Mistru tak milý a že jest od něho tolik vy
znamenáván, žádá od něho Spasitel též, aby pro
něho trpěl. Předpovídá mu, že bude píti z hořkého
jeho kalicha, a činí jej proto svědkem svého hoř
kého utrpení a bolestného pokoření v zahradě
getsemanské.
a) Nezakusilí jsme i my a nezakoušíme stále
této štědrosti božského Mistra? ! my jsme viděli
zázraky jeho milosti v duši naší a v duších jiných
působené. Často nás Pán posňil svou sladkou ne
beskou útěchou. Děkujme mu za to v rozjímání
vroucně; žijme tak, abychom byli vždy útěchy
jeho hodni, ale zůstávejme i v útěše pokorní & ne
dejme se jí svésti, abychom povalovali v horlivosti.
b) 1 naším údělem jest píti z kalicha Kristova.
Už obyčejný denni život se svými povinnostmi a
obtížemi jest účastí v tomto kalichu. Ale třeba býti
připravenu i na trpkě chvíle getsemanikého utrpení
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a pokoření. Naší útěchou a posilou při tom budiž,
že ie to vždy kalich Páně. On sám ici posílá a sám
z něho první pil.

Oremus:
Esto, Domine, plebi tuae sanctificator et custos:
ut Apostoli tui Jacobi munita praesidiis, et con
versatione tibi placeat, et secura mente deserviat.
Per Dominum nostrum.

XXXVIII. Sv. Ignác z Loyoly, zakladatel
Tovaryšstva Ježíšova.
(31. července.)

Ignác (vl. Innigo, Enecho) narodil se 1491 iako nei
mladší z 13 dítek rytířské rodiny na zámku Loyola
blízko městečka Aspeítie v baské provincii Guipuzcoa
ve Španělích, Ačkoli byl z rodiny šlechtické, nepo
žíval v mládí vyššího vzdělání; naučil se toliko čistí
a psátí. Stal se panošem na královském dvoře a vy
volil si pak službu voienskou. Mladý rytíř lepé postavy
a uhlazených dvorních mravů měl sice řadu dobrých
a ušlechtilých vlastností: zmužílost a vytrvalost
v přemáhání obtíží a nebezpečí, umění iednati s lidmi,
odpor proti rouhání a úctu k svatým věcem, velko
dušnost a štědrost; ale při tom byl iešitný, dbal přiliš
o svůi zevnějšek a do 30. roku věku svého vedl lehko
myslný život tehdeišího rytířstva. Při obléhání tvrze
Pampelony, iiž si proti mínění ostatních důstoiníků
umínil háiití až do krainosti, byla mu dne 21. května
1521 rozdrcena noha. Dlouho byl upoután na lůžko.
9 jeho zmužilosti svědčí, že po prvé operaci, při níž
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nesprávným položením kosti byla noha znetvořena,
chtěl, nedbaje hrozných bolestí, aby kosti novou ope
rací byly znovu od sebe odtrženy a spojeny. Přál si
na lůžku něco čísti. Poněvadž ničeho jiného nebylo,
dali mu Zivot Krista Pána a Životy svatých. Tato
četba odvrátila Ignáce od světa a dala mu poznatí
velikost služby věčného Krále. Zároveň tak ve své
nemocí poznal důležitá pro duchovní život pravidla
o rozeznávání duchů, později od něho v knížce
Exercicií tak mistrně podaná. Umínil si pevně po
příkladě svatých učiniti pro Krista něco velikého;
myslel buď na nějaký přísný řád nebo na apoštol
skou činnost mezí nevěřícímí v Palestině. V nemoci
se mu zjevila Matka Boží. Od té doby měl dar anděl
ské čistoty.
Vykonav po delší přípravě generální zpověď na
slavném poutním místě Montserratu, probděl tam
v modlitbách celou noc před obrazem Matky Boží,
zavěsil tam pak svůj meč a dav almužnou svůj rytíř
ský oděv, odebral se v žebráckém šatě nejprve do
Barcelony, pak do Manresy, kde žil život tuhého
pokání. Byl zkoušen od Pána Boha vnitřními úzkost
mí, které zmizely, když se v poslušností poddal
duchovnímu vůdci. Dostalo se mu neobyčejných
osvícení a omilostnění, takže už tehda, v theologii
i jiných vědách naprosto neučený, složil v podstatě
zlatou knížku Duchovních cvičení. R. 1523 odebral
se přes Řím do Palestiny. Na cestě se jeví jednak
jeho veliká láska k chudobě, jednak zcela zvláštní
prozřetelnost Boží. Rozdává i to málo peněz, které
mu byly dány almužnou na cestu, aby se zcela
odevzdal do prozřetelností Boží; z dvou lodí zvolí si
menší a chat!-nější a právě druhá, větší a povnějěí,
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na cestě zahynula; ze tří lodí z Palestiny vypluvších
dochází šťastně ien ta, na níž byl Ignác. Srdce ieho
plálo touhou, působití v Palestině, ale na rozkaz
provinciála irantiškánů se odebírá hned zpět.
Ignác poznal, že pronikavá apoštolská činnost
není možná bez řádných studií; a tak počal r. 1524
v Barceloně s 33 lety latinská studia. Ukazuie tu ne
obyčeinou pokoru, nestydě se seděti s malými chlapci
v lavicí a prose snažně svého učitele, aby ho káral
za chyby; železnou vytrvalostí přemáhá klamy a
svody zlého ducha, odvraceiícího pod záminkou
duchovního života od studií. Po té počal studia íilo
soíická v Alkale a Salamance. Tam mu bylo snášetí
pronásledování některých upřílišených inkvisitorů.
Byl několikráte obžalován a uvržen do vězení. Jednou
mohl : vězení snadno utéci a všichni spoluvězni této
příležitosti použili, Ignác však zůstal z poslušnosti

ve vězení

R. 1528—36 byl sv. Ignác v Paříži, kde doplňoval

klasická a iilosoiická a konal theologická studia.
Věnoval se celou duší studiím, ale působil při tom
též horlivě apoštolský. Známy isou některé episody.
Aby přivedl k pokání cizoložníka, koná tuhé pokání
a vrhá se v zimě do studené vody. Aby získal lehko
myslného kněze, koná u něho pokorně životní zpověď.
Svému kraianu, který s ním bydlel v iedné světnici
a okradl ici, odplácí tím, že koná k němu pozděii
těžce onemocnělému dlouhou cestu, aby iei potěšil
a povzbudil. V Paříži získal av. Ignác sedm druhů a
zasvětil se s nimi dne 15. srpna 1534 na Montmartru
Bohu sliby. Po skončených studiích musil se sv. Ignác
pro porušené zdraví vrátiti na čas do Španěl, kde
velmi horlivě apoštolsky působil.
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R. 1536 odebral se sv, lgnác se svými druhy do
Benátek, odkud se chtěli plavit do Palestiny, aby
tam pracovali mezi nevěřícími, anebo kdyby do roka
nebylo žádné příležitostí k odplutí, dát se úplně
ve službě sv. Stolíce. Zde byl sv. Ignác vysvěcen na
kněze (1536), ale první mši svatou sloužil z pokory
teprve za rok. Boží prozřetelnost všecko tak řídí, že
odplutí ie nemožno a sv. Ignác zamíří se svými druhy
do Říma. Na cestě se zievil sv. Ignáci Spasitel (ve
Stortě nedaleko Říma) se slovy: »V Římě vám budu
příznivec. Pravda slov se brzy ukázala. Sv. Ignác
chtěl založiti novou řeholní společnost s cílem
apoštolským co možná neirozsáhleiším. Měla napo
dobovati co neivěrněii osobu, životní úkol a způsob
života Krista Pána, býti semknuta neivětšim sou
středěním sil a poslušnosti pod vrchní autoritou v na
prosté oddanosti k apoštolskému Stolci, pracovati
všemi vhodnými prostředky o spáse duší. V Římě
nepřáli zakládání nových řádů, zvláště kardinál
Guidiccioni, iemuž záležitost byla dána k prozkou
mání, ie proti novým řeholím. Ale milostí Boží mínění
své změní a papež Pavel III. sám prohlásí, že se
v založeni Tovaryšstva ieví prst Boží.
Dne 27. září 1540 bylo Tovaryšstvo schváleno a
dne 21. dubna 1541 složili první členové sliby v ba
silice sv. Pavla. Sv. Ignác byl zvolen generálem,
ačkoli se ve své pokoře zpěčoval a i pozděii se
chtěl vzdátl, podvolil se však na slovo duchovního
vůdce. Řídil Tovaryšstvo s velikou obezřetností a
sepsal mistrnou Ústavu; jinak všude ustupoval do
pozadí, ukazuje ve všem úplnou indiierenci a ode
vzdanost do vůle Boží. Když byl zvolen papežem
Pavel IV., kterého měli za méně nakloněného Tova
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ryšstvu, sklání v poslušnosti hlavu a praví, že kdyby
Tovaryšstvo, tehdáž už utěšeně zkvětající, : dopu—
štění Božího bylo zrušeno, že by se po krátké
modlitbě za čtvrt hodiny uklidnil úplně. Působil
v Římě s velikou horlivostí. Taková byla jeho horli
vost o spásu duší, že pravil: »Kdyby mi bylo dáno
vyvoliti, raději bych v nejistotě své spásy ještě
pracoval, než hned do nebe vešeLc Zemřel 31. čer
vence 1556; r. 1609 byl blahořečen, r. 1622 svato
řečen. Pius XI. jej ustanovil (1922) patronem duchov
ních cvičení.

Rozjímání 38.
1. průprava: Vizme svatého Ignáce, držícího
v ruce Ústavu svatého Tovaryšstva s nápisem:
»Všecko k větší slávě Boží.<<

2. průprava: Modleme se, abychom ho napodo
bovali v jeho horlivosti a čest a slávu Boží.
1. Nejvýznačnějším rysem povahy Ignácovy jest
jeho důsledná rozhodnost a vytrvalost ve sledování
poznaného cíle a jeho velkodušnost tíhnoucí k veli
kým metám; obé však je spojeno s moudrou obe
zřetnosti a praktickým smyslem v provádění po
jatých plánů. Jakmile sv. Ignác poznal nutnost,
velikost a krásu služby Boží, zasvětil se zcela a
navždy svému věčnému Králi; od té doby nále
žela každá žilka jeho bytosti, každý okamžik jeho
života této vznešené službě. A nechce se v této
službě a v tomto boji za věc Kristovu spokojiti
pouze úlohou obyčejného vojáka, nýbrž chce se
vyznamenatl a konati pro svého Mistra a Krále
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veliké věci. Ze začátku hledí se mu zalibiti neoby
čejnými zevnějšími kajícnostmi. Poznav, že více
může k jeho cti a slávě vykonati prací o spáse
duší, počíná dalekosáhlý a všestranný apoštolát.
Zakládá nový apoštolský řád s cílem a prostredky
co možná nejvšeobecnějšími, chce v něm míti šik,
který by se statečně vrhal v nejprudší a nejnebez
pečnější bitvy. Při všem tom není v provádění
plánů nijak ukvapený, nýbrž ukazuje velmi prak
tický smysl a moudrou obezřetnost. Podnikaje ně
jaké dílo uvažuje nejprve všecky okolnosti, vyčkává
příznivé doby, spokojuje se s věcmi dosažitelnými,
dává přednost dílům menším, ale jistějším před
velikými, ale nejrstými, dobru všeobecnému před
dobrem soukromým.
a) Víme, že Bůh je naším Tvůrcem a Pánem,
jemuž jsme povinni sloužiti, a zasvětili jsme se
dobrovolně zvláštní službě Ježíše Krista. Ale po
hlédneme-li na minulý život, musíme snad se za
hanbením doznati, že náležel více světu než Bohu
a Kristu Pánu. Kéž věnujeme aspoň nyní všecky
naše síly a vlohy a všecky okamžiky života službě
věčného Krále!
b) Vidíme & slyšíme, jak zímničně pracují ne
přátelé říše Kristovy, pozorujeme snad i v nej
bližším okolí jejich úspěchy. A my bychom se při
tom spokojovali, vykonáme-li to, co je naprosto
nutné, hrozíce se každé větší oběti pro Krista?
Umiňme si po příkladě sv. Ignáce, konati velko
dušně, každý podle svého postavení a okolností,
veliké věci ke cti a slávě Boží a buďme ochotni
i k větším obětem, kde toho věc Kristova žádá.
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c) Nesmí ovšem naše horlivost býti ukvapená
a nerozumná. Vyprosme si proto od našeho světce
něco z ieho klidné rozvahy a moudré obezřetnosti.
Nezáleží právě na tom, aby se nějaké dílo rychle
uskutečnilo nebo bylo na venek okázalé, nýbrž
hlavně na tom, aby bylo solidně založeno a neslo
trvalé ovoce.
2. Sv. Ignác věděl dobře, že iedinou zcela iistou
cestou iak v duchovním životě tak v apoštolském
působení iest dokonalá poslušnost k těm, kteří
stojí na místě Božím. Proto byl sám mužem na
prosté poslušnosti a tento rys dokonalé poslušnosti
vtiskl také svému Tovaryšstvu. V Manrese podro
buie se ochotně proti svému vlastnímu úsudku du
chovnímu vůdci, z poslušnosti k duchovnímu vůdci
podržuie úřad generála, ačkoliv se k němu pova
žuie za neschopného, z poslušnosti vzdává se
v Palestině své zamilované myšlenky, pracovatí
tam o obrácení nevěřících. Ačkoli nespravedlivě
uvězněn může utéci, zůstává v žaláři z poslušnosti
k autoritě. Byl by býval s odevzdaností a klidem
přijal i zrušení svého životního dila, Tovaryšstva,
kdyby tak byla kázala poslušnost. Řekl, že nevadí,
předčí-li iíné řády Tovaryšstvo v kaiícnostech a
iíných věcech, jenom když řád bude nad iíné vy
níkatí poslušnosti. Vskutku lze si sotva mysleti vyš
šího ideálu poslušnosti, než iest ten, který před
kládá svým synům sv. Ignác ve své Ústavě. Maií
viděti v představených samého Krista Pána, mají
býti v rukou představených iako starcova hůl,
která slouží tomu, kdo ji drží v ruce, maií ochotně,
statečně, s povinnou pokorou, s velikou rychlostí,
duchovní radostí a vytrvalostí poslouchatí nejenom
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každého rozkazu, nýbrž i každého pokynu; mají
nejenom svou vůli, nýbrž i svůj úsudek : vůli a
úsudkem představených srovnávati.
a) Kolik dobrého by bývalo vykonáno, jak by
království Kristovo rozkvétalo, kdyby byli všichni
ti, které jsme zpovídali, jimž jsme byli duchovními
vůdci, vždycky uposlechli našich rozkazů a rad.
A kde bychom sami mohli nyní býti na cestě do
konalosti, kdybychom se vždycky co nejsvědomi
těji řídili předpisy a napomínáními svých duchov
ních vůdců! Hleďme to aspoň nyní napraviti.
Poslouchejme jejich hlasu jako hlasu samého Krista
Pána, raďme se s nimi v každé důležitější záleži
tosti, řid'me se jejich rozhodnutími, napomenutími,
radami.
b) Kéž je naše poslušnost aspoň v něčem po
dobná ideálu sv. Ignácem nastiněnému. Nepohlí
žejme na představeného pouze jako na člověka
s jeho slabostmi, nýbrž vizme v něm zástupce Bo
žího, nekritisuime nařízení představených a hledme
nejenom vůli, nýbrž i úsudek s vůli a úsudkem
jejich srovnávati.
3. Kořenem, z něhož vyrůstala rozhodná, vytr
valá a velkodušná horlivost sv. Ignáce a vůbec
všecky jeho ctnosti, byla ohnivá láska ke Kristu
Pánu. Byl spojen s Kristem Pánem láskou oprav
dového přátelství. Přátelství vznikává mezi dušemi
sobě podobnými, a přátelé se snaží, aby se stále
více sobě připodobňovali. Praví přátelé sdělují si
nezištně všecka svá dobra. Sv. Ignác usiloval o to,
aby se Pánu Ježíši, jenž se z lásky stal nám po
dobným ve všem mimo hřích, stával stále podob
nějším, Kristus Pán jej novými a novými milostmi
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k sobě více a více přípodobííoval. Všecko, co
Ignác měl, náleželo Jeziší: jeho myšlenky, city,
plany, úspěchy, o něm stále mluvil, na něho stále
myslel. A také božský Mistr jej zahrnoval svymi
dary: vzácné zjevení ve Stortě jest jenom jedním
z omilostnění, jichž se sv. Ignaci dostalo. Ale Ignác
se nespokojoval pouhými city a slovy; svou lasku
ke Kristu Ježíši ukazoval hlavně tím, že sám sebe
a své Tovaryšstvo dal zcela ve službu věčného
Krále. Proto chtěl, aby se Tovaryšstvo nazyvalo
jménem Ježíšovým.

a) Každého kněze má spojovati s Kristem Pánem
láska věrného, upřímného a něžného prátelství.
Kdo je podobnější božskému Mistru a Spasiteli než
kněz, kterému Kristus vtiskl při ordinací nezruši
telnym znamením podobu svého věčného kněžství,
koho snaží se Kristus Pán svými milostmi stále
více sobě připodobňovati, kdo je Spasiteh bližším
než ten, který se s ním denně tak úzce spojuje!
Kéž i naše všecky síly, myšienky, plány, skutky
náleží Kristu Ježísn; pak budeme stále více zakou
šetí jeho sladké milostí.
b) 1 my musíme svou lásku projevovati především
horlivou a neunavnou prací pro Krista a jeho říší.
Budiž nasim heslem: Všecko ke cti a chvále Ježíše
Krista! Pak si plně zasloužime jméno »kněz

Kristinu.

Oremus:
Deus, qui ad maiorem tui nominis gloriam pro
pagandam, novo per beatum Ignatium subsidio
militantem Ecclesiam roborasti: concede; ut eius

Sv.AlionszLiguori, zakl. redempt., círk.uč.27'l
auxilio et ímitatione certantes in terris, coronari
cum ipso mereamur in coelis. Per Dominum no
strum.

XXXIX. Sv. Alfons z Lióuori. zakladatel kon
gregace redemptoristů, církevní učitel.
(2. srpna.)

Vlasti sv. Alfonse Maria z Liiuori iest Neapol
(nar. 27. září 1696), kde otec ieho, pocházeiící ze

starého šlechtického rodu, byl náčelníkem králov
skvch naleií. Rodina bvla přísně katolická a zbožná;
Alionsa zasvětila matka už před narozením Matce
Boží a denně se modlila s dětmi růženec. Kdvsi hrál
si malý Alfons s chlapci a ieden z nich rozhněván,
že Alfons stále vyhrává, počal snílati a rouhati se.
Alfons mu ihned celou výhru vrátil a šel před obraz
Matky Boží odprošovat za urážku slovy chlapcovými
Bohu učiněnou. V devátém roce stal se členem ma
riánské družinv šlechtických chlapců. Když byl leště
dítětem, předpověděl o něm sv. František de Hlero
nvmo. misionář z Tovarvšstva Ježíšova, že dosáhne
vvsokého věku, bude biskupem a vykoná mnoho pro
Boha a Církev. Ze začátku nezdálo se, že by se toto
proroctví mělo vyplnltl. Alfons bvl konstituce spíše
slabě. nedávaiící naděie na velké stáří. Vzdělán bvv
ve všech vědách a uměních světských, klasických
řečich. řečnictvf. hudbě. šermování a uhlazených způ
sobech, nemaie leště 17 let byl promován na doktora
práva a dal se na dráhu právnickou, která slibovala
skvělou budoucnost. Bvl i lako advokát zbožný, uctí
val vroucně Matku Boží, přijímal často svatá svátosti,
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navštěvoval nemocné, ale myslil ieště na slávu svět
skou. Exercicie, iež vykonal, vzbudily v něm touhu
po dokonaleišim životě; ale vlastni obrat v životě
způsobilo Bohem mu poslané citelné pokoření. Maie
háiiti důležitou při, sestavil s velikou pili a důmyslem
všecky důvody a háiil věc s neobyčejnou výmluvnosti.
Vítězství zdálo se jistě; ale ieho protivník vytkl mu
se sarkastickým úsměvem iísté malé přehlédnutí
v iedné listině, kterým se celá budova ieho důkazů
zřítila. Alfons zbledl a opustil hned soudní síň se
slovy: »O, lstívý světe, nyni jsem tě poznala.
Od té doby dal světu a ieho slávě výhost nedbaie
úsměšků svých bývalých přátel, říkaiicích mu, že prý
se pominul smysly, ani domluv vlastniho otce, stále
ieště sníciho o slavné světské kariéře neobyčejně
nadaného syna. Ze začátku vedl doma život uzavřený
a poustevnický. Byv osvícením s nebo poučen, pojal
úmysl, pracovatí iako kněz o spáse duší. Zavěsiv před
obrazem Matky Boží právnický kord, počal studo
vatí bohosloví. R. 1726 byl vysvěcen. Neiraděii by
býval vstoupil do řehole, ale na naléhání rodičů
zůstal zatím knězem světským a přidal se k družině
světských kněží-misionářů. Misionářoval horlivě, ze
iména mezi prostým lidem, ieiž poučoval prostými,
ale důkladnýmí a iadrnými kázáními. Cítil však touhu
po něčem vyšším. Myslel neiprve na zámořské misie.
Když iei zpovědník z toho zradil, poial r. 1132 plán,
založítí vlastní misionářskou kongregaci. Začátky byly
trpké. Spolubratři v tom viděli zbytečné a neusku
tečnitelné dílo, družina misionářů, s níž pracoval, iei
vyloučila, musil podstoupiti tuhý boi s vlastním otcem
a první jeho druhové lel brzo opustili. Než brzy
počala nová družina zkvétati a byla r. 1749 papežem
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potvrzena. Sv. Alfons předcházel svým druhům ve
všem příkladem; kázal a zpovídal neunavně, věnuie
se zase zvláště prostému lidu; zbývající čas věnoval
spisovatelstvi. Mezi ieho spisy vynikaií zeiména
spisy z oboru mravovědy, pak ascetické knížky
»Návštěvy neisv. Svátosti: a »Chváiy mariánskéc,
kteréžto dvě pobožnosti mezi lidem velmi rozšiřoval.
Zasvětil se Bohu zvláštním slibem, že ani okamžiku
nezmaří nečinnosti.
R. 1762 musil na rozkaz papeže převzíti biskup
ství ve sv. Agatě u Neapole. Zpráva o tom pokorné
ho řeholnika tak polekala, že omdlel. l jako biskup
působil neivíce svými prostými lidovými promluvami
a žádal též od svých kněží, aby byli zběhlí zeiména
v katechisování. Zůstal i iako biskup představeným
své kongregace a zachovával i na biskupském stolci
řeholní chudobu. Chudým pomáhal iak mohl, prodal
i svůj povoz a biskupský kříž. Na svou žádost byl
r. 1775 biskupství zproštěn a odešel chudý, iak byl
přišel, k své kongregaci.
Bůh zkoušel svého věrného služebníka ieště velí
kými utrpeními. Byl po celý život navštěvován růz
nými chorobami, zvláště r. 1768 velmi těžce onemoc
něl a byl od té doby polovičním mrzákem. V posled
ních letech přicházela ledna nemoc za druhou:
hnisaiící rána v hrtanu, že nemohl poiykati, hluchota,
oslepnuti a i. Ještě trpčí bylo utrpení vnitřní, veliké
úzkosti a trudnomyslnost. Neivětším křížem Alionso
vým bylo, když byl ve vysokém stáří od svých
spolubratří zbaven generalátu a když lemu a bratřím,
žiiíclm v neapolském království, veškeren styk
s ostatní kongregaci, působící v papežském státě,
byl zapověděn. Viděl, ink se lebo kongregace roz
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dělila neiprve na dva, pozděií dokonce (po oddělení
bratří na Sicílii) na tři družiny a jak se jeho životní
dilo podle zdání rozpadávalo. To všecko bez jeho
víny. Vínilit ho, že při iednání s neapolskou vládou
změnil svévolně stanovy konáregace a učinil lí příliš
na státní moci závislou; to však učinili bez leho vědo
mí důvěrnicí, leho jménem s vládou lednaiicí. Papež
síce uznával osobni nevinu Alíonsovu, ale aby se
nezdálo, že něiak povoluie cezaropapísmu neapolské
vlády, souhlasil s opatřeními kongregace proti Alion
soví. Sv. Alfons snášel všecko utrpení a neomezenou
důvěrou v Boha a opakoval často s myslí radostnou:
»Paoež tak chce, le to vůle Božía. S podobnou po
slušnosti a odevzdaností nesl, když bylo od papeže
zrušeno Tovaryšstvo Ježíšovo, iehož si velmi vážil.
Bůh odměňoval horlivost, důvěru a trpělivost svět
covu četnými nadpřirozenými dary a zievy, mezi nimi
na př. zvláštním nebeským leskem, ievícím se při
kázání na ieho oblíčeii a zázračným případem bilo
kace. Zemřel po dlouhé nemocí 1. srpna 1787 v stáří
91 let, drže v iedné ruce kříž a v druhá růženec.
R. 1816 byl blahořečen, r. 1839 zároveň se sv. Fran
tiškem de Hieronymo svatořečen, r. 1811 prohlášen
za církevního učitele.

Rozjímání 39.
1. průprava: Slyšme sv. Alfonse, dávaiíciho vý
hosl světu slovy: »O, lstivý světe, nyni jsem tě
poznaLa
2'. průprava: Prosme za milost, abychom podle
příkladu svělcova pohrdali světem a sloužili Bohu.
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1. Sv. František de Hieronymo oředpověděl
Alfonsovi, že vvkoná mnoho pro Církev, bude
biskupem & dožiie se vysokého stáři. životní okol
nosti zdály se soíše vyplnění tohoto proroctví vy
lučovati. Sv. Alions si zvolil dráhu světskou. nalézal
zalíbení na .Wětské chvále : slávě a nenomvšlel na
kněžství. Pozděii vstoupil do duchovního stavu a
stal se misionářem & zakladatelem konóreóace,
která nepřiiímá církevních hodností. Bvl útlé kon
stituce & sily ieho bylv už v muřném věku náma
hami :! chorobami vodlomenv. že nebvlo přirozeně
naděie na vysokv věk. A ořece Pán Bůh své hlíny
uskutečnil: sv. Alfons stal se biskuoem & dořil se
91 let. K Dovolání k dokonalému a svatému řivotu
působily rů'rné okolnoctí a prostředky: zbořnň vv
chova v rodině. úcta k Panně Marii. řa-té ořiiírHáni
svatt'vchsvátostí, duchovní cvičení neboli exercicie,
skutkv milncrdenctví. iírn orolrazované. mami oro
středek. iehož Bůh nřil :! který působil nads'amý
obrat v životě. bvlo citelné ookoření. Tak věc
sama sebou velmí nemilá stala se mu neřvětšim
dobrodiním.
al Bůh vede svou prozřetelností všeckv & všude
k cíli. ieiř určil. tak v nařem soukromém řívntě,

tak v osudech nirodů. Neztrácei'ne tedv nikdv dů
věry v orc—zřetelnost Boří. i kávě. se nám zdá. že

nenřaí'elé Boří vítězí & když necháoeme cest. iimiž
nčs Bůh vede. Snaxme se ienom ve všem co nei
doknnaleíi oodrobovati se svaté vůli Boží, která se
všude a vždy vyplní.
b) Nepoučila i nás už zkušenost. že Drávě citelné
pokoření nebo zahanbení nás přivedlo blíže k Bohu
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a bylo prostředkem k větší dokonalosti? A my se
vyhýbáme úzkostlivě pokořenim, jako by to bylo
veliké neštěstí! Jak si budeme počínati v budou
cností?
2. Vizme nyní pronikavý, dalekosáhlý a pože
hnaný apoštolát sv. Alfonse. Věděl, že se strany
lidské jest třeba především vytrvalé a neunavné
práce. Proto používal nejenom každého okamžiku
co nejsvědomitěji, věnuje chvíle mezi jednotlivými
zevnějšími apoštolskými pracemi spisování, nýbrž
z vnuknutí Ducha sv. učinil i slib, že nikdy ani
okamžiku času nezmaří. Používal všech vhodných
prostředků apoštolátu, zejména zpovídání, kázání,
vyučování katechismu. Při kázáních nedbal o vý
zdobu řečnickou, ačkoliv byl velmi výmluvný a
v řečnictví vzdělán, nýbrž o prosté, ale důkladné
poučování. Takový způsob kázání žádal též jako
představený od svých duchovních synů a jako bis
kup od svých kněží. Jsa přesvědčen, že jedna
z hlavních příčin mravního úpadku je nedostatek
náboženského vzdělání, jal se spisovatí poučná díla
pro kněze a lid. Poznal, jakým mocným prostřed—
kem nápravy a dokonalosti jest úcta k nejsv. Svá
tosti a P. Marii; proto šířil zvláště tyto pobožnosti.
K Panně Marii lnul vroucí a dětinnou úctou. Devíti
letý stává se sodálem mariánským. Od mládí měl
slib, modliti se denně sv. růženec, k její poctě se
v sobotu postil a ani v největším horku ničeho nepil,
tajemství růžence mu byla útěchou v přetěžkých
dobách jeho stáří. Říkal, že jediné »Zdrávasa více
váží než všecky poklady světa a jeho »Chvály
mariánskéa patří k nejlnásnějším dílům 0 P, Marii.
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Úctu mariánskou měl za ieden z hlavních prostředků
apoštolátn a. zeiména cenil velmi a šířil mariánské
druřinv. Na své apoštolské námahv svolával oo
řehnáni Boři svými ctnostmi, mezi nimiž vynikaii
láska k chudobě. vroucí a hluboká zbo'v'nost.hero
ická poslušnost k Církvi a ieíi hlavě. Jeho posluš
nost se zastkvéla v plné kráse ve velké zkoušce,
iiž Bůh ke konci jeho života naň a na jeho kongre
gaci dopustil.

al Pro každého člověka. zvláště oro apoštolského
pracovníka. má každý oka“—šil:velikou cenu: vždyť
mnohdy na iednnm okamžiku můře záviseti soása
nebo ztráta něiaké duše. ó kolik času isme už
ztratili' Někdy isme iei nromarnili neuřitečnóm sně
nim, zbytečnými návštěvami a rozmlnvami: iindv
tim. že isme nedělali to. co bylo naši povinnosti,
nebo konečné tim, že isme ne!"—alipři Dracích řád
ného pořádku a rozdělení. Učiňme si rozhodné
předsevzetí. že nlkdv neztratíme dobrovolně času,
nřhrž že ho vždv svědomité oouřiieme: vyplňuime
zeiména tak zvané »ztracené okamžikya, to lest
chvíle vvhůvaiicí mezi iednotlivýmí povinnostmi
úřadu, něiakou užitečnou praci.
.
b) I za naší doby je třeba prostých. ale důklad

/ ných a důtklivých poučování o základních prav
dách náboženských. Máme dbáti při kázáních také
iormy a uhlazenosti, ale hlavní iest, aby byla so
lidně zpracována, To ovšem předpokládá dobré
vzdělání v dogmatice a Pismě svatém.
c) Úcta mariánská a zejména mariánské družiny
isou i nyní velmi mocné a účinné prostředky pasto
race. 0 mariánských družinách platí i nyní chvála
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sv. Alfonsem pronesená, že isou záchrannou archou
Noemovou, tvrzi Davidovou, tisíci štítv opevněnou,
a že dvacet věrných sodálů páchá dohromady měně
hříchů než ieden nesodál. Jak používám tohoto tak
důležitého prostředku apoštolátu?
3. Sv. Alfons zakusil na sobě v plné míře pravdu
slov sv. Ignáce. že nelze nic velikého počl
cítí. aby
se svět nebouřil. Jeho rozhodnutí opustit svět. ieho
kněžské povolání, založení konóreáace: všecko se
potkává s nesmírnvmi obtížemi. Pán Bůh iní zkouší
i iinfrmi velmi trvkvmi kříži, z nichž neitěžší jest,
když se musí na konci života dívati na zdánlivé
ztroskotání svého životního díla.
a) A my bvchom se domnívali, že můžeme pro
Pána Boha něco velikého vykonati bez obtíží a
křížů?
b) Snad se i mv dožiieme neúspěchu díla. o němž
isme dlouho pracovali a iež se nám zdá podle všech
známek ke cti :: chvále Boží. Přiimouti pokorně a
trpělivě takové pokoření iest skutkem nadmíru zá
služným a často svolává požehnání na dílo naše
pro budoucnost.

Oremus:
Deus, qui per beatum Alphonsum Mariam, Con
fessorem tuum atque Portificem, animarum zelo
succensum, Ecclesiam luam nova prole fecvmda
sti: quaesumus; ut eius salutaribus monitis et
exemplis roborati ad te pervenire feliciter vale—
amus. Per Dominum nostrum.
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XL. Sv. Dominik, zakladatel řádu kazatelského
(dominikanuj.
(4. srpna.)

Sv. Dominik (nar. 1170 v městě Calaruega, v údoli
Duera španělské Kastilie) pocházel z velmi zbozné
roamy: matka a jeden z bratri jsou vpocteni mezi
blahosnavence. Vychován byl nejprve u suyce arci
kneze, pak studoval (1184—94) vedy klasncné, lilo
soni a theologn v ralenclí. Vynikal vedaml a cistowu
mravu. Miloval velmi knihy, ale v dané hladu je
prodal a penize rozdal chudým. Vyvoliv si stav
duchovní, byl nejprve kanovnikem v Usmě, kde
biskup zreformoval kapitulu, dav ji řeholi sv. Augu
stina. 'l'am pusooil slovem a zvláště prikladem zoož
něho 'znvota témeř po deset let. Touha jeho nesla
se vsak po nnsnch, a pomyslel na neverlcl neho roz
kolné narody v Rusku. Buh měl s nim úmysly jiné.
Byv r. 1203 s biskupem z Osmy pověřen vyslanec
tvím do Dánska a do nima, poznal na cestě v jizni
Francii zkazu, do nlz' zemi uvedla sekta almgenců
neho katarů. Tito kaciri popirali zakladni clanky
zjevení katolického a žili nevázaný život, podvrace
jice i samý řad spolecenský. Bylo proto proti nim
třeba uzivati i zbrani. Pusomlo se na ně ovsem i du
chovnimi prostředky. Všecko to nemělo velikého
úspěchu, zejména téz proto, že mnozi katoličtí kněží
nevedli příkladný život a zvláště nedbali apoštolské
chudooy. Pohled na tyto žalostné poměry naplnil
Dominika velikým zármutkem a rozmnozil jeho ohni
vou horlivost pro hájení a šiřeni viry Kristovy. Skon
čív své vyslanectví, přidružil se s úchvatou papežovou
!: věrověstcům, pracujicím mezi Albigenskými. Poznal,
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že se nedojde cíle násilím a nechtěl, aby ho bylo
užíváno leda v nejnutnějších případech; proto se sna
žil pobloudílé předevšim důkladně poucovati a ze
jména pusobíti láskou a příkladem chudoby. Chodil
se svými druhy bos a bez peněz, ukazoval velikou
mírnost a shovívavost, přimlouval se častěji za od
souzené albigenské a mnohé z nich tak osvobodil.
A přece mu bylo snášetí pronásledování. Kdysi byl
strojen útok na jeho život, od něhož však ustoupili.
Když se ho potom ptali, co by byl učinil, kdyby ho
bývalí skutečně napadli, odpověděl: »Byl bych žádal,
abyste mě ubíjeli pozvolna.“ Poznal, jak důležitá je
křesťanská výchova mládeže, založil proto 1209 školu
v Prouílly a odevzdal jí jeptiškám. To byl první po
čátek druhého (ženského) řádu sv. Dominika.
Poněvadž se spolupracovníci Dominikoví časem
rozešli, počal přemýšleli na zřízení nového mužského
řádu. Ze začátku se myšlenka nového řádu potkala
s odporem a sám papež Innocenc III. byl proti ní;
pak dal k založení řádu svolení s podmínkou, aby řád
přijal řeholi některého řádu staršího. Sv. Dominik se
rozhodl pro řeholí sv. Augustina; za řeholní šat zvolil
bílý talár a černým pláštěm, jak je nosili kanovníci
v Osmě. Cíl řádu byl apoštolský; jeho členové měli
sice působiti také příkladem chudoby jak řehole sv.
Františka, s nímž sv. Dominik byl spojen úzkým a sva
tým přátelstvím, měli rozjímatí a pěstovati vědu; ale
především poučovati lid důkladnými a potřebám doby
přizpůsobenýmí kázánímí. Věda má býti prostředkem
apoštolského působení.
Dominik sám kázal neunavnč a vyprošoval si po
žehnání pro své působení vroucí modlitbou a přísným
kajícím životem. Zivotopísec o něm praví, že stále
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mluvil buď s Bohem nebo o Bohu. Zvláště modlitba
růžence mu byla vydatným prostředkem apoštolátu.
Zíl chudě a zapíravě. Cesty misionářské a visitace
domů svého řádu konal pěšky a bos. S bratry iednal
velmi laskavě. Když se děsili nad iebo rozdrásanýmí
a krvácejícími nohami, odpovídal s úsměvem: »To
patří k našemu pokání.—xPo těžké denni práci trá
víval noci neiraděií v něiakém kostele. Jeho umrtve
nost se zvláště ukázala, když se blížila smrt. Dal se
položiti na podlahu, pokrytou hrubým rouchem, po
tom na zem popelem posypanou. Byl opásán kaiicím
železným řetězem. Povzbudív bratry k lásce, pokoře
a chudobě, prohlásil, že vyplnil neisvětěiši vůli Boží,
zachrániv ty, které mu Bůh svěřil. Odevzdal duši
svému Tvůrci v Bologni 6. srpna 1221. Už r. 1234 byl
svatořečen. Řád iebo (schvál. 1216), iehož ústava byla
prohlášena na generálních kapitulách 1220 a 1221
v Bologni, rozšířil se brzy tak. že r. 1224 měl osm
provincii. Proti uchvatitelům církevního imění, tehdy
četným, založil Dominik laický »řád boie Kristova“
na ochranu imění církevního; z něho se pozděii vy
vinul třetí řád sv. Dominika. Řád kazatelský přispěl
velmi k rozkvětu církevních věd, k zachování čistoty
víry, mezi jiným i účastí na církevní (na rozdíl od
španělské) inkvisíci.

R 0 z i i m a' n i 40.

I. průprava: Vizme před sebou sv. Dominika.
jak se s růžencem v ruce úpěnlivě modlí za obrá
cení a spásu nevěřících a pobloudilých.
2. průprava: Prosme, abychom napodobovali
jeho ohnivou horlivost pro rozšíření a zachování
víry.
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1. Dějiny kacířství albigenského, zhouby, jež
v tolika krajích způsobilo, jasně nás poučují 0 ne
smírné důležitosti a převzácném dobrodiní pravé
víry. Pohrdli pyšně katolickým učením a upadli
proto brzy do četných bludů, bludy pak je vedly
k úpadku mravního života. Ponenáhlu počali pod
vraceti i samy základy společenského řádu, stali se
revolucionári a škůdci i pozemského blahobytu
národů. Proti nim vystupuje Dominik bezbranný
a chudý, ale plný ohnivého nadšení pro čistotu,
zachování a rozsíření svaté víry. Nechce násilí
opláceti a přemáhati násilím, nybrž bojuje proti
bludům klidným a věcným poučováním.
a) Kdo z nás tu nepomyslí na zhoubu, do níž
národ náš uvedlo nešťastné husitství, odloučivši se
od Církve katolické, a kdo by se nemodlil vroucně,
aby Pán Bůh náš národ druhé podobné zhouby
ušetřil? Ale kdo z nás by zároveň neděkoval
z hloubi duše, že se v katolické víře narodil a v ní
s milostí Boží vytrval, kdo by se neobnovil v před
sevzetí, nejenom podle ní až do smrti věrně žíti,
nýbrž ji také hájiti a šířiti?
b) K tomu jest nejprve třeba, aby naše srdce
bylo naplněno touhou po zachování a rozšíření sv.
víry. Máme skutečně takovou horlivost? anebo při
blížíme chladně k tomu, jak tolik duší od Krista
odpadá? Modleme se vroucně, abychom obdrželi
aspoň něco z veliké horlivosti sv. Dominika.
c) Roztrpčenými a rozhořčenými nebo dokonce
urážlivými slovy bloudících k pravé víře nepři
vedeme; tím méně násilím. Církev svatá musí za
tvrzelé kacíře trestati i zevnějšími prostředky, ale
nikoho násilím k víře nenutí. Vedle modlitby jest
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nejúčinnějším prostředkem klidné věcné poučování.
Platí to ostatně nejenom o víře, nýbrž i o hájení
a šíření pravdy vůbec. Ne rozčileností nad omylem
druhého a neústupným hájením svého mínění, třeba
správného, přesvědčíme jej o pravdě, nýbrž klid
ným, skromným poučením.
2. Sv. Dominik byl přesvědčen, že nejhlavnějším
prostředkem apoštolátu je kázání, a věděl, že pro
apoštolského kněze kázání je »nutností a běda mu,
nebude-li kázatia (l. Kor. 9, 16). Chtěl míti kázání
důkladná. Proto si přál, aby se v jeho řeholi pěsto
vala horlivě věda, ne jako účel sám v sobě, ale jako
prostředek ke kázání. Při tom měla býti kázání
obsahem i íormou přizpůsobena poměrům a vzdě
lání posluchačů, pro obyčejný lid tudíž prostá a
průhledná. Poněvadž pak se jednalo hlavně o há
jení svaté víry a obrácení bludařů, měla býti roz
hodná a pevná. Sv. Dominik věděl, že i nejdůtkli
vější slova sama v sobě nepomáhají, nepřistupuje-li
k nim příklad svatého života a nevyprošuje-li ka
zatel slovům rosu požehnání vroucí modlitbou.
Proto dával příklad apoštolské chudoby cho-dě bos
a v chudém šatě, proto se tolik umrtvoval, postě
se &bdě v noci v chrámech a vzdávaje se i v těžké
nemoci všeho pohodlí, proto ukazoval velikou mír
nost a trpělivost přimlouvaje se za kacíře a odplá
ceje láskou násilí nepřátel. Modli se téměř usta
vičně, takže »stále mluví buď s Bohem nebo o
Bohu; kdykoli chce někde kázati, nejprve kleká
a modlí se za obyvatele tamního místa.
„,'-"
a) Nezapomínejme,

že kázání

není řečnickým

cvičením a že nemá působiti jen nebo hlavně na
cit, nýbrž že je především hlásáním a vykládáním
19
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pravdy Boží. Nezbytnou podmínkou dobrého a
účinného kázání jest, abychom nejprve pravdy hlá
sané sami důkladně pronikli a abychom je podali
způsobem potřebám a chápavosti posluchačů při
způsobeným a při tom příjemným. K tomu je po
třeba studia, pozorování sebe, znalosti poměrů
i srdcí lidských. Nezanedbávám tohoto tak důleži
tého studia, které i pro můj duchovní život je vý
borným prostředkem, učic mě varovat se nečinnosti
a používati dobře času?
'„5'b) Kázání nemají a nemohou býti pouze stálým
napomínáním nebo dokonce peskováním; ale vždy
musíme říci pravdu celou, rázně a beze strachu,
zvláště kde se jedná o odstranění zakořeněných
bludů nebo zlořádů.
c) Zdá-li se nám, že kázání naše mají málo
úspěchu, zkoumejme se, zdali příklad našeho vlast
niho života potvrzuje pravdu toho, co hlásáme. Jaký
je můj apoštolát kněžské chudoby, umrtvenosti,
trpělivosti a mírnosti? Pracuji nezištně i tam, kde
nemohu čekati pozemské odměny? Nejsem přiliš
pohodlný, nehrozím se větší námahy?
d) Vrouci, třebas krátká, modlitba, kterou sv.
Dominik konal vždy na kolenou než někde práci
počal, jistě mu zjednala mnoho požehnání. Poklek
něme a pomodleme se vroucně, kdykoli počínáme
nebo připravujeme nějaké dílo; neni-li možno vy
kouati kleče modlitbu, povznesme aspoň mysl
k Bohu.

3. Všimněme si zvláště dvou prostředků apošto
látu, jichž sv. Dominik užíval a kterými tak znač
ných úspěchů dosáhl. Znovu a znovu sahá k růžeuci.
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Je to ieho zamilovaná pobožnost, iiž všude dopo
ručuje a šíří tak, že ho lze nazvati původcem této
modlitby. Poněvadž věděl, že těžko iest přivésti
k Bohu duše, oloupené o víru a mravnost v mládí,
zakládá katolické školy a stává se tím předchůd
cem a průkopníkem moderní pastorace.

a) Růženec iest pro nás mocným prostředkem
ink vlastního zdokonalení tak i apoštolského pů
sobení. Potřebujeme k zdokonalení a účinnému
apoštolátu živé víry, příkladu Krista Pána, milosti
Boží. Uvažuiíce při růženci o taiemstvích života
Krista Pána a P. Marie, vzývaiíce znovu a znovu
vroucně Matku božské milosti a prostředníci všech
milostí, vzbuzuieme úkony víry, vzděláváme se na
příkladě Pána Ježíše a ieho svaté Matky, získá
váme ieii přímluvou hojné milosti.
b) Bez křesťanské výchovy mládeže nelze v žád
ném národě udržeti pravou viru. Jednou z nei-dů
ležitěiších povinností naší pastorace iest apoštolát
mládeže a jednou z hlavních starostí přispívati
podle postaveni, okolností a prostředků k zřizování
katolických škol.

Oremus:
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Dominici Can'
fessorz's tui illuminare dígnatus es meritis et doc
trinis: concede; ut eius intercessione temporali
bus non dostituatur auxiliis et spiritualibus sem
per proficiat incrementis. Per Dominum.
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XLI. Sv. Jan Křtitel Vianney, iarář arský.
(9. srpna.)

Sv. Jan Maria Vianney (nar. 8. května 1786 v Dar
dilly u Lyonu v iižni Francii) pocházel z nezámožné,
malorolnické, velmi zbožné rodiny. Matka ieho řikala,
podobně iako kdysi sv. Blanka, že by raděii viděla
syna mrtvého nežli v těžkém hříchu. Světec pravil
později, že teprve ve zpovědnici poznal, co ie těžký
hřích. Řikával těž, že lásku k modlitbě a ducha
modlitby děkuie své matce. Lásku k modlitbě měl iiž
v mládí. Když šel pást stáda nebo obdělávat pole,
bral s sebou růženec a sošku P. Marie, před níž se
v přestávkách modlil. Prostý a nebohatý dům rodiny
Vianneyovy byl stále otevřen chudým a pocestným;
tak se naučil Jan už z mládí dobročinnosti a lásce
k chudině. Jeho chlapectvi spadá do dob krutého
pronásledování Církve za revoluce irancouzské. Prvni
svaté přiiímání (1799) musil konati při mši svaté slou
žené v uzavřené stodole od kněze, skrývaiiciho se
před policii.
Jeho zbožná mysl zatoužila po kněžství, ale otec
nechtěl dáti peněz na studie; mimo to byl hoch
velmi slabě nadán. Přes to iei počal iarář z Ecully,
vida ieho neobyčejnou zbožnost, vyučovati a povzbu
zoval iei k vytrvalosti, když Jan pro špatnou pamět
klesal na mysli. Aby byl zbaven služby voienské, dal
lei zapsatl do chlapeckého semináře. Ale buďto že
jeho jméno omylem bylo vynecháno anebo že císař
Napoleon v nouzi o mužstvo nedbal výsad semina
ristů, Jan byl 1809 povolán k voisku. Když se smuten
ubíral k svému pluku, přidružil se k němu neznámý
muž, který vyptav se ho na účel cesty a ieho po
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měry, zavedl iei do odlehlé a skoro neznámé vesničky
Noěsu, kde Jan pod cizím iménem učiteloval, až
r. 1810 ieho bratr se za něho dobrovolně nabidl k vo
ienské službě. Nebyla to deserce, protože Jan byl
zapsán v semináři, ani se neiednalo o háieni vlasti,
nýbrž o osobní výboie Napoleonovy. Poté pokračoval
ve studiích v chlapeckém semináři. Při veřeiné přiií
mací zkoušce do kněžského semináře r. 1813 byl tak
zmaten a rozčilen, že ani slova nemohl pronésti.
Pozděií zkoušku před privátní komisi přece obstál,
ale studoval i v kněžském semináři s obtížemi a
musil proto od spolužáků všelicos vytrpěti. Než
ctností vynikal nade všecky a byl proto r. 1815 vy
svěcen na kněze a poslán iako vikář (kaplan) do
Ecully k svému příznivci, pod iehož vedením doplnil
svá studia z dogmatiky a morálky.
R. 1818 stal se iarářem malé venkovské obce Arsu.
Farnost byla při ieho příchodu velmí zanedbaná,
v neděli a ve svátky lidé v době služeb Božích pra
covali a odpoledne se věnovali. rozpustílým zábavám.
Vianney sí nminil farnost zreiormovatí, ale věděl, že
to neide naiednou. Neiprve se v samotě připravoval,
modlil, konal kaiící skutky a přemýšlel o prostředcích
obnovy. Pak hleděl získati své ovečky láskou. Po
máhal chudým a rozdával iim vše co měl, se všemi
iednal s neivětší laskavosti. Neomezíl se na působení
v kostele, nýbrž vyhledával ie v domech a působil
na ně i při potkání a na vycházkách, Z několika hor
lívěiších žen a mužů si vytvořil laický apoštolát.
Středem působení zůstal ovšem kostel a hlavními
prostředky mu byly kázání a zpovídání. Dům Boži
opravil, rozšířil a velmi vyzdobil. Kázání ieho byla
po výtce prostým výkladem katechismu, ale poutavá
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a účinná, k čemuž přispívala ieho neobyčeiná znalost
srdcí lidských s ieiich touhami a bědami, iemný takt,
smysl pro přírodu a také ieho zkušenost v pracích
a zaměstnáních venkovanů. Zavedl časté svaté přiií
mání a úctu k Neposkvrněné, zakládal zbožné spolky,
šířil dobrou četbu, založil pro zanedbané dívky ústav
»Prozřetelnost<<,pozděii také vychovávací ústav pro
chlapce. Tyto spolky a tato díla vznikla zcela nená
padně, mnohdy iako náhodou; tak na př. spolek sv.
růžence povstal tim, že ženy a dívky, museiící čekatí
před zpovědi, se počaly modliti růženec. Brzy iei po
čali okolní faráři, vidouce ieho neobyčeiné úspěchy
ve zpovědnici, zváti na zpovídáni, zvláště při misiich;
do Arsu samého počali se všech stran přicházetí
poutníci, aby se u něho zpovídali nebo se ho ptali
o radu. Vianney seděl až 16—17hodin denně ve zpo
vědníci, mimo to odpovídal na četné dotazy písemné.
Taiemstvi této přitažlivosti a úspěchu bylo hlavně
v heroických ctnostech faráře Jana. Jeho víra v nad
přirozené pravdy a zvláště ve svátostnou přítomnost
Ježíšovu byla tak pevná, že se zdálo, iako by vše
stále na vlastní oči viděl, zbožnost ieho taková, že
byl ustavičně co neiúžeii s Bohem spoien; při tom
však na venek neukazoval niiaké nápadnosti. Byl
mužem veliké umrtvenosti. Zařízení ieho bytu a ieho
oděv byly naneivýše chudičké, strava ieho na výsost
prostá a skrovná: spokoioval se celé dny suchými
bramborami; návštěvníky však náležitě hostil a při
způsobil se jim. Trpěl bolestmi vnitřnosti, ale to mu
nebránilo, seděti i v tuhé zimě celé hodiny ve zpo
vědnici; ien několik málo hodin věnoval spánku,
který neprodloužil ani tehdy, když byl stářím zlomen.
lí tomu přistupovaly útoky zlého ducha. jenž. tsi chtěl
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o klid připraviti, a nevraživost mnohých spolubratři,
kteří mu vytýkali nevědomost a přepiatost; mluvili
proti němu dokonce i s kazatelny. Světec snášel vše
s radostnou trpělivosti a hledal útěchu v modlitbě.
Pán Bůh iei odměňoval i mimořádnými dary: četl
v srdcích lidských, předpověděl budouci věci, podivu
hodným způsobem docházely ho od neznámých osob
značné peněžité dary, když lich k svým dílům potře
boval; stala se i zázračná uzdravení a zvláště mnoho
zcela mimořádných obrácení. Ale ani tyto mimořádné
dary, ani důvěra a úcta tolika tisíců nedovedly otřásti
pokorou světcovou. Považoval se za bídného a ne
schopného a chtěl proto několikráte taině z Arsu ode
iíti, aby se mohl věnovati vlastnímu posvěcováni,
svoie úspěchy a dobré skutky připisoval jenom do
brotě Boží, chvály se lekal a pokládal ii za výsměch,
pochvalné dopisy házel do koše. Zemřel spíše vysile
nim než nemocí 4. srpna 1859. Pohřbu prostého faráře
se zúčastnil biskup s 300 kněžími a na 6000 věřících.
R. 1905 byl od Pia X. prohlášen za blahoslaveného,
r. 1925 od Pia XI. kanonisován.

Rozjímání 41.
I. průprava: Vizme sv. Jana Vianney, jak 0 za
níceném rozjímání klečí před svatostánkem.
2. průprava: Modleme se, abychom napodobo
vali jeho lásku k Ježíši a jeho horlivost pro
Ježíše.
1. Bůh sv. Jana Vianneye tak obdařil a tak svou
prozřetelnosti vedl, aby se stal výborným nástrojem
!: spáse přemuohých duší. Je pravda, že neměl veli
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kého nadání ke studiu a slabou pamět, ale třeba
nvážiti, že neměl býti vedle plánů Božích ani uče
ným proíesorem ani duchovním správcem velko
města, nýbrž venkovským íarářem, dále, že světec
železnou pílí nahrazoval nedostatek nadání a
zvláště, že Pán Bůh nadpřirozeným osvícením do
plňoval, co na přirozených vědomostech scházela.
Mimo to mu udělil mnohé iiné vlastností k apošto
látu potřebné a vedl iei tak, aby se v nich stále
více zdokonaloval. Vianney měl neobyčeinou zna
lost srdcí lidských a cest Božích, iemný takt, smysl
pro přírodu, zdravý úsudek, soustrast s bědami
lidskými. Znal z vlastní zkušenosti tvrdou prácí
chudých venkovanů, z hovorů a obcování s dětmi
svého ústavu

>>Prozřetelnosti<<naučil se prostín

kému, ale naneivýš poutavému a účinnému způsobu
kázání, jemuž se všichni podivovali. Tak vynikl
daleko nade všecky své spolubratry, kteří iím
kdysi pro ieho zdánlivou nevědomost pohrdali.
a) Když čteme, že sv. Jan Vianney byl slabě
nadán a při zkoušce někdy propadl a přece tolik
ke spáse duší vykonal, mohla by nám přiiítí myš
lenka, že tedy vědění a studium není nezbytně po
třebné k apoštolátu. Nezapomíneime, že u něho
Pán Bůh zvláštním osvícením nahradil, co přiro
zeně chybělo. Jeho život nás učí, že hlavní věcí
neisou přirozené vlastností, nýbrž milost Boží, ale
zároveň nás, kteří nemáme takových mimořádných
osvícení, pobádá k pilnému studiu a bedlivě
přípravě.
b) Probíreíme jednotlivé vlastnosti a dary k apo
štolátu uschopňuiící, které měl sv. Jan od Pána
Boha. jak íme si je svrchu uvedli.: znalost srdcí
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lidských, iemný takt atd. Poděkuime Bohu za ty,
které i my máme, hled'me se v nich zdokonalovati;
vyprosme si jeho přimluv-ou ty, jež nám chybějí.
c) Jméno Vianneyovo iest známo a ctí se v celé
katolické Církvi, jména jeho spolubratří, kteří iim
kdysi pohrdali a proti němu broiill, upadla v zapo
menutí. Neposuzuime nikdy spolubratra pro menší
nadání nebo iiný zevněiši nedostatek, možná že stoii
milosti výše a bude iednon více oslaven než my.
2. Působení sv. Jana Vianney ve farnosti arské
ie živým příkladem, iak lze i zanedbaný a upadlý
náboženský život v obcí nebo komunitě velmi po
vznésti. Vianney vycházel z přesvědčení, že du
chovní správa není úřadem byrokratickým, nýbrž
apoštolskou misií a že především všecko záleží na
milosti a požehnání Božím. Věděl také, že nelze
dosáhnouti všeho hned a naiednou. Neiprve se
dlouho v skrytě připravoval, přemýšlel, modlil se
a umrtvoval. Pak se snažil věřící o tom přesvědčiti,
že chce jenom jejich dobro a že ie má ze srdce rád.
Proto byl otcem chudých, proto v kázáních nikdy
nespílal a neukazoval rozčilenost, nýbrž poučoval
s láskou, proto přijímal věřící s neivětší přívětivostí
a s velikou laskavostí s nimi iednal. Užíval svědo
mitě všech vhodných prostředků pastorace: výzdoby
domu Božího, dobré četby, spolků, vychovávacich
ústavů atd.; hlavními prostředky mu však byla
prostá katechetická kázání a zpovidáni. Sedal ve
zpovědnici téměř celý den a konal tu pravé divy.
Při své pastoraci postupoval klidně a rozvážně,
skoro všecka jeho hlavní díla vznikla ponenáhlu a
iako náhodou. Utvořil si ve farnosti zdatný laický
apoštolát, PůSObil i mimo kostel. & neomezí! svou
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horlivost na své iarniky, nýbrž pomáhal zachra
ňovat duše i jinde.
a) Chceme-li v pastoraci dosíci opravdových a
trvalých úspěchů, musí býti i u nás základem pů
sobeni toto troie přesvědčení: duchovní správa není
kancelářský byrokratísmus. nýbrž apoštolát; ne tak
naše námahy iako milost Boží zaiišťuie požehnání;
neobrátíme lidi hubováním, nýbrž láskou.
b) Ovšem nemůžeme všeho dosíci naiednou, aniž
se dá dobré dílo přes noc ze země vydupati; právě
díla a podniky, vzniklé ponenáblu a skoro náhodně,
mív'aií trvalou cenu.
c) Zkoumeime se, iak užíváme pastoračních pro
středků, kterých užíval sv. Jan: ozdoby chrámu,
dobré četby, spolků atd. I pro nás zůstane vedle
kázání hlavním prostředkem zpovídání. Nevvmlou
veime se, že lidé nechodí; budeme-ll pravidelně
sedati ve zpovědnici, navyknou si věřící častěji se
zpovídati.
d) Sv. Jan Víanney působil i mimo kostel a vy
tvořil si na pomoc laický apoštolát; užíváme i my
těchto prostředků pastorace, nyní ieště potřeb
něiších než za ieho doby? Rozšiřuieme svou působ
nost podle možností í sil i přes hranice pole nám
přímo svěřeného?
3. To, co duše k sv. Janu Vianneyovi neivíce
přitahovalo a co hlavně požehnání Boží svolávalo,
byly ieho vzácné ctnosti. Skálopevná byla ieho víra.
Zdálo se, že Krista Pána v neisv. Svátosti skutečně
vidí a že na zievené pravdy nazírá. Vroucí byla
ieho zbožnost; žil téměř v ustavičně modlitbě, ale
na venek při tom neukazoval nic nápadného. Jeho
levnější i vnitřní umrtveuost a kaiícnost má 3 V děc
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iinách světců málo příkladů. Obydlí. oděv, strava
jsou nanejvýše chudičké; pouze k vůlí hostům činí
v stravě výiimku a přizpůsobuie se. Soává i po
veliké únavě velmi málo, sedá i za neikrutší zimy
a Dřísilných bolestech dlouhé hodínv ve zpovědnici.
Úklady zlého ducha a protivenství od spolubratří
snáší s heroickou trpělivostí a vnitřní radosti. Ve
své hluboké ookoře se má za naorosto nehodna
k svému úřadu, vše dobré Bohu příoísuie, chvála
ie mu protivná a považuie ii za ironii. trhá dopisv,
v nichž ie chválen. S pokornou odevzdaností oří
iímá, když se mu odnímá řízení ieho neimíleišího
díla, ústavu »Prozřetelnostk.
al ó vvorosme si od našeho světce aspoň něco
z jeho živé virv a vroucí zbožnosti: vak si získáme
i mv důvěru věřících a nožehnání Boží.
b) Takový by měl býti i náš kněžský život: na
venek nekonat nic návadného, přizoůsobovat se
dobrým zvvkům druhých, ale vésti život umrtvený,
život zevněišího i vnitřního pokání.
c) Máme se i my za nehodnv svého vznešeného
úřadu? Přioisuieme dobro, které konáme, přede
vším Bohu? Jak si oočínáme, isme-li chválení nebo
odnímá-li se nám úkol nám zvláště milý a pro nás
čestný?

Oremus:
Omnipotens et misericors Deus, qui sanctum
Joannem Mariam pastorali studio et iugí oratio
nis ac poenitentiae .ardore mírabílem effecisti: da,
quaesumus; ut eius exemplo et intercessione ani
mas fratrum lucrari Christo et cum eis aeternam
gloriam consequz'valeamus. Pet eundem Dominum.
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XLII. Sv. Vavřinec, iáhen a mučedník.
(10. srpna.)

Vavřinec byl v Římě učedníkem svatého kněze
Sixta. Když se Sixt stal r. 257 papežem, vyvolll si a
vysvětil mladistvého Vavřince za iáhna, aby mu při
bohoslužbách přisluhoval, křtil :: kázal. Brzy se stal
Vavřinec prvním iáhnem neboli arciiáhnem, který měl
ve správě imění církevní a měl se starati zvláště
o chudé, nemocné, vdovy a sirotky. Důležitý a obtíž
ný ten úřad konal věrně, nezištně a obětavě.
Toho času vypuklo v římské říši veliké pronásle
dování křesťanů. Císař Valerián dal r. 258 rozkaz,
aby biskupové, kněží a iáhni byli iati a popraveni;
ostatním měly býti neiorve statky pobrány a iestliže
by i potom setrvali při víře křesťanské, měli i oni
býti vydání na smrt. První ze všech byl iat, do žaláře
odveden a pak na smrt odsouzen sám římský biskup
a paoež Sixtus. Když byl veden na smrt, pravil k ně
mu ieho iáhen Vavřinec se slzami: »Kam ideš, otče,
bez syna? Kam kráčíš, biskupe, bez iáhna svého?
Vždyť isi nikdy nepřístupoval k oltáři bez sluhy svého
a nyní chceš obět svou konati beze mne? Abraham
obětoval svého syna a Petr předeslal Štěpána k umu
čení, obětui i ty, otče, syna svého.“ Stařičký papež
byl hluboce doiat a odpověděl mu: »Synu milý, vždyt
tě neopouštím, ale tebe čeká zkouška těžší. My star
cové dokonáváme lehčím boiem, tobě však, stateč
nému mladíku, ie určen boi krutěíší. Nenaříkeí, za tři
dni budeš mě následovati. Zatím seber všecky cír
kevní poklady a rozdei ie chudým.“ Svatý papež byl
hned. potom dns 6. srpna 258 měst!! cist.
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Sv. Vavřinec se zaradoval. že se má tak brzo do
stati do nebeské slávy, sebral podle rozkazu svého
biskupa a papeže všecko imění, iež měli římští kře
sťané na církevní účely, prodal i drahocenné nádoby
bohoslužebné, aby iícb pohané nezneuctíli, a rozdal
všecko chudým sirotkům, vdovám a mrzákům. Císař
ský preiekt římský, domnívaie se, že Církev má ve
liké poklady, dal si zavolati správce církevního
imění, arciiáhna Vavřince, a nařídil mu, aby mu
všecko vydal. Sv. Vavřinec vyžádal si lhůty, aby iak
pravil, všecky poklady sebratí mohl. Poté shromáždil
u iednoho kostela římského chudé, sirotky, zmrzače

né; zavolav pak prefekta a ukázav mu tyto chuďasy
a ubožáky, pravil: »Zde vidíš poklady naší Církve,
naše zlato a stříbro. Vezmi si ie a starei se o ně,
ziednáš si poklad v nebi.:
Prefekt se velmi rozhněval, maie za to, že si z něho
Vavřinec tropí žert, a pohrozil mu hned smrtí. »Vím,c
pravil, »že vy křesťané bažíte po smrti; ale ty ne
zemřeš rychle: dám tě umučiti velmi zdlouhavou a
bolestnou smrtí.“ Dal zapálili hranici dříví, na žhavé
uhlí položití železný rožeň a na ten spoutaného
Vavřince. Svatý mučedník trpěl nevýslovná muka,
ale snášel vše s největší trpělivosti. Ano, iak se vy
práví, dokonce prý ieště žertoval. Když byl na iedné
straně propálen, pravil k vladaři: »Už jsem dosti
upečen na jedné straně, dei mě obrátitila Když se to
stalo, řekl po chvíli: »Nyní už ie celé mé tělo dosti
upečeno; chceš-li, můžeš už poiístila Tak trpěl a,
modle se za obrácení Říma a římské říše, dokonal
Vavřinec svůi boi pro Krista 10. srpna 258. Poživá
v Církvi veliké úcty; mezi nesčetnýmí chrámy iemu
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zasvěcenými vynikají zvláště San Lorenzo iuori le
Mura v Římě, kde je pohřben, a kostel španělského
Escorialu.

Rozjímání 42.
I. průprava: Představme si sv. Vavřince. jak na
rožni pro Krista s radostnou mysli trpí.
2. průprava: Modleme se za milost, abychom
jej v jeho statečnosti napodobovati mohli.
1. Vypravovaná episoda z pronásledování Vale
ríánova v třetím století je důkazem, že naše kato
lická Církev jest tatáž pravá Církev Kristova, jaká
byla v třetím století: má totéž hierarchické zřízení,
téhož ducha obětavé lásky, vyplňují se na ní stále
předpovědi Kristovy, že bude pronásledována.
Vidíme v ní už tehda trojí řád hierarchický: biskupy,
kněze a jáhny pod nejvyšší hlavou viditelnou, řím
ským biskupem. Toto zřízení zachovala sv. Církev
i nyní, kdežto sekty nemaji hierarchie bud' ani podle
jména, nebo nemaji zákonitých biskupů a kněží.
Už tehda byla Církev matkou chudých, opuštěných
a nemocných. Tato láska k chudým a nemocným,
tato katolická charita zůstává stále význačnou
známkou Církve pravé, která šlechetné duše k sobě
táhne a o své pravdě přesvědčuje. 1 nyní je kato
lická Církev od zlého světa pronásledována. Jiná
náboženství nechávají nepřátelé na pokoji, ale naši
Církev nenávidí a pronásledují. Tak to předpověděl
Kristus Pán a tak to bude vždycky; ale právě tato
nenávist je známkou pravosti Církve.
a) Poděkujme z celého srdce za to, že jsme se
narodili & žijeme v katolické Církvi, ano že jsme
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vyvolení za služebníky Církve, která má tolik
známek božského původu a svatosti. Posloucheime
bedlivě hierarchie, iiž Kristus Pán ve své Církvi
ustanovil, a ctěme v ní Krista samého.
b) Podivuime se velkolepému dílu křesťanské
charity, iež Církev za staletí vykonala a stále koná,
přispíveime k němu sami, ukazuiíce lásku k chu
dým a nemocným a zřizuiíce podle možnosti chari
tativní ústavy a spolky.
c) Nedivme se, že neuplyne téměř ani desítiletí,
aby Církev v některé zemi nebyla pronásledována.
Radujme se spíše z toho, poněvadž je to známkou
ieií pravosti. Snášeime trpělivě, dá-li Bůh i nám
něco z tohoto kalicha pití.

2. Církev svatá projevovala vždy zvláštní něžnou
lásku k řádu iáhenskému. A kdo by nectil a neza
míloval sí mladé, sotva iínošstvi odrostlé muže, kteří
v letech, kdy vášně neiprudčeii dorážeií a svět nei
svůdněii láká, vypovídají vášním rozhodný boi a
pohrdaií světem, aby se zcela zasvětili službě
Církve? Kdo by nebyl radostně pohnut při svěcení
iáhenském vida, iak mladý muž pokorně, ale ra
dostně kleká, aby navždy vzal na sebe iho Kristovo?
Tak se s radostnou odevzdaností zasvětil službě
Boží svatý Vavřinec a nesl ího Kristovo s radostnou
ochotou, věrně a vytrvale. Můžeme si mysleti,
s iakou zbožnosti a uctivostí přisluhoval svatému
papeži Síxtovi při bohoslužbách, zpival svaté evan
gelium a rozdával svaté přiiímání. O obezřetností
a věrností ve správě iměni církevního mluvi jasně
ieho životopis. Doiemná iest ieho synovská odda
nost a nezlomná věrnost 1: sv. Sixtu, iiž odpovídá
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se strany svatého biskupa otcovská láska : něžná
starostlivost. Trvají při sobě věrně do smrti: sv.
Vavřinec doprovází sv. Sixta na popraviště a žádá
si s ním umříti, sv. Sixtus mu předpovídá, že jej
bude v smrtí následovati.
a) I my jsme kdysi v mladém věku, kdy vášně
mocně dorážely a svět svůdně se nabízel, vypově
děli boj vášním, opustili svět a zaslíbilí se službě
Boží. Nemusíme se snad zastyděti, srovnáme-li
tehdejší radostné nadšení s nynější líknavostí?
Nemusíme příznati, že jsme v boji s vášněmi
mnohdy podlehli a že si ještě někdy zahráváme
s nebezpečím světa?
b) Nám je dáno, nejenom přisluhovatí při nej
světější oběti, nýbrž jí také konati. Jaká je naše
zbožnost a uctívost při celebrování, snažíme se
napodobovati svatého Vavřince?
c) I většině z nás dává Církev část svého jmění
do správy a ukládá nám starost o chudé. Važme
si této důvěry, již Církev svatá v nás skládá, pojí
mejme úřad tento vážně a učme se z příkladu sva
tého jáhna, jak bedlivě a svědomitě jej máme
zastávati.

d) Kéž by také u nás vládl vždy takový krásný
a bohulibý poměr mezi poddanými a představe
nými, jako mezi Vavřincem a Sixteml Obnovme
se v duchu poslušnosti a úcty k představeným a
učiňme v rozjímání slib věrné oddanosti k autoritě
církevní.
3. Mučednieká smrt svatého Vavřince pone
náhlým upálením na žhavém uhlí je tak krutá, že
nás pouhá myšlenka a představa o ní naplňuje

Sv.Vavřínec,jáhenamučedník.
Navaz.—, mw
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hrůzou. Od nás Pán Bůh takové obětí nežádá;
bylo by dokonce opovážlivostí, kdyby si někdo
něčeho podobného přál bez zvláštního osvícení
Božího: k snášení takových muk je třeba zcela
mimořádné milosti Boží. Ale i na nás může do
lehnoutí v životě oheň, podobný silou ohni rožně
Vavřincova: jest to zžírající oheň vášně tělesné.
Pak musíme napodobovatí nepoddajnou statečnost
sv. Vavřince. Musíme ji napodobovali a ukazovati
vždy, kdykoli třeba jíti ohněm utrpení; zvláště
třeba-li trpěti za vyznávání víry Kristovy.

a) Někdy i po dlouhé době klidu rozdmychá zlý
nepřítel v srdci kněze plamen vášně, často tak
mocný jako oheň rožně Vavřincova, a slibuje nám,
že se promění v oheň rozkoše, povolíme-li. V tako
vých okamžicích třeba si vzpomenouti na mučed
nický oheň svatého Vavřince a na neutuchající oheň
věčných trestů a s největší rozhodností říci: Raději
chci snášetí i muka Vavřincova, než jediným hří
chem urazití těžce Pána Boha.

b) Oheň utrpení nám nikdy zcela chyběti nebude
& možná, že od nás bude Bůh žádati, abychom
trpěli za věrné vyznávání Krista. Snášejme trpělivě
kříže denního života, nedejme se nikdy zviklatí
v dobrém hanebnou bázni před lidmi; pak vytr
váme i při těžkých zkouškách.

Oremus:
Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus vitia
rum nostrorum flammas exstinguere; qui beato
Laurentio tribuisti tormentorum suorum incendia
superare. Per Dominum nostrum.
_
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XLIII. Sv. Bernard, druhý zakladatel řádu
cisterciáckého, církevní učitel.
(20. srpna.)

Málokterý muž zasáhl tak mocně v osudy Církve,
přispěl tolik k upevnění víry a nápravě mravů a
vtiskl tak trvalou pečet své době iako sv. Bernard.
Narodil se z rytířské rodiny r. 1091 na zámku Fon
taines u Diionu v Burgundsku iako třetí ze sedmi
dětí. Byl od své matky zasvěcen Rodičce Boží a co
neipečlivěii nábožensky od ní vychován, pozděií se
důkladně vzdělal ve vědách u řeholních kanovníků
v Chatilloně. Neobyčeině nadanému, hezkému a sta
tečnému, ve vědách a ušlechtilých způsobech chování
vzdělanému iinochovi byl svět otevřen. Ale nechy
bělo též svodů ke hříchu. Bernard iim statečně odo
lal. Když byl od drzé osoby ke hříchu sváděn, zahnal
ii, nemoha si iinak pomoci, že křičel: »Loupežníci,
loupežnicila Jindy vrhl se při silném pokušení ne
čistém za zimy do rybníka, aby zchladil žár těla. Otec
a příbuzní chtěli, aby se po příkladě svých rodných
bratří dal na dráhu voienskou; ale touha Bernardova,
který záhy poznal marnost tohoto světa, nesla se
iinam. Když se iednou v chrámě modlil a živě na
svou zemřelou svatou matku vzpomínal, byl naplněn
takovou touhou po dokonalém životě, že se odhodlal
ihned, nemaie ieště 20 let, opustit svět a vstoupit do
kláštera. Přiměl dokonce i svého strýce a pět z rod
ných bratří, aby iei následovali. R. 1112 zaklepali
všichni na bránu benediktinského kláštera v Citeaux,
kde opatové Robert a po něm Štěpán zavedli přísnou
kázeň a tak položili základ k nové větvi benediktin
ské řehole, cisterciákům.

Sv. Bernard. druhý zakl. cisterc.,
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Svatý Bernard postavil celý svůj duchovní život
řeholní hlavně na dvě zásady. »Bernarde, k čemu jsi
přišel,“ opakoval si při každé obtíži. Druhá zásada
byla: »Záležitosti Boží jsou záležitosti mé, nic, co
se Boha týče. není mi cizí.“ Byl tak sebraný, že ještě
po roce nevěděl, kolik oken má klášterní chrám.
Rádem předepsané tvrdé práce tělesné, jakož i kající
skutky konal tak horlivě, že těžce onemocněl a zůstal
po celý život nemocným na žaludek. Této zevnějši
přísnosti později litoval, poněvadž, jak sám pravil,
se tím stal méně schopným k apoštolským pracím.
V Citeaux dostalo se mu útěchy, že i jeho otec a
nejmladší bratr vstoupili do řádu a světu oddaná
sestra Humbelina k lepšímu životu se obrátila.
R. 1115 byl Bernard ustanoven opatem nového
cisterciáckého kláštera v Clairvaux. Mnichům bylo
divokou a neobývanou krajinu teprve vzdělati i mu
sili mnoho trpěti nemocmi i hladem. Sv. Bernard
přemohl všecky obtíže, povznesl klášter k veliké
výši dokonalosti a založil ještě za života 72 podob
ných opatstvi a přes sto menších klášterů nového
odvětvn řeholního. Za dvě stě let potom měl řád
cisterciácký přes 1800 opatství.
Jeho apoštolská činnost neomezovala se však
pouze na vlastní klášter. Jeho působení bylo vskutku
všeobsáhlé. Mnoho působil svými bohosloveckými a
asketickými spisy. Je mistrem v theologii mystické
a jedním z hlavních obhájců a šiřitelů úcty marián
ské; pro žár lásky a milou řeč zove se »doctor melli
iluusox. Zkoumal spisy sv. Hildegardy, byl v živém
styku s jinými řeholemi, zejména s kartusiány a pre
monstráty, přispěl velmi k reiormě benediktinského
kláštera v Clugny; pro templáře sepsal řeholní pra
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vidla. Brzo se roznesla ieho pověst daleko široko
a vynikaiicí osoby se ho tázaly o radu. Mnozí však
jeho činnost zneuznávali. Vytýkali mu, že se míchá
do cizích věcí, a sám papež Honorius il., oklamán
nesprávnými zprávami, iei pokáral. Sv. Bernard ihned
pokorně uposlechl a věnoval se něiaký čas ienom
svému klášteru. Ale brzy se volalo po ieho pomocí
a radě. To se stalo, když po smrti Honoria vznikl
volbou protipapeže Anakleta Il. proti zákonitému
lnnocencovi II. v Církvi rozkol. Sv. Bernard spěchal
5 místa na místo, kázal, napominal, zastával na sně
mích pravého papeže a získával proň mocné krále
a knížata. S velikou rozhodností vystupoval proti
nebezpečným bludařům té doby, iako proti Abelar
dovi, Petrovi Bruísskému, albigenským, Arnoldovi
z Brescie, Gilbertu z Porrée, s apoštolskou otevře
ností káral i mocné tohoto světa, iako na př. ne
mravného vévodu akvitánského Viléma. Smiřoval
rozvaděné a všude sil mír a svornost; odboiným proti
papeži občanům římským piše důtklivý list a ieště
před smrtí, už těžce nemocen, opouští samotu klášter
ní, aby uklidil spor mezi městem Metzem a jeho
sousedy. Byl rádcem nesčetných biskupů a samého
papeže. Překrásná isou zvláště poučení sepsaná pro
papeže Eugena III., bývalého ieho žáka.
Bůh žehnal očividně ieho snahám a dal mu i moc
zázraků. Jeho cesty stávaly se pro nadšení a úctu
lidu pravými triumlálnímí průvody. Ale Bernard
zůstal pokorný a neiraděii se, vykonav apoštolské
dílo Bohem kázané, uchyloval do samoty klášterní,
aby se oddával spisování a roziímání. Když r. 1144
Saracéni po dobytí Edessy ohrožovali Jerusalem, po
vzbudil sv. Bernard nadšenými slovy knížata i lid

Sv. Bernard, druhý zakl. cisterc., círk. uč.“
k druhé křižácké výpravě. Ta se bohužel nezdařila
a mnozí dávali vlnu Bernardovi, zasypávalice lei vý
čitkami. Světec snášel toto veliké pokoření s heroi
ckou trpělivostí.
Když se blížila posledni hodinka, svolal k sobě
mnichy svého kláštera a opaty cisterciácké, aby iim
dal posledni napomenutí. Všichni plakali. Sv. Bernard
pronesl krásná slova: »Nevím, čemu se mám pod
voliti, zda lásce k synům, kteří mě nutkaii, abych
zůstal na zemi, anebo lásce k Bohu, která mě táhne
k nebia. Zemřel 20. srpna 1153, za svatého byl pro
hlášen od Alexandra III. r. 1174, za církevního učitele
od Pia VIII. r. 1830.

Rozjímání 43.
1. průprava: Slyšme heslo sv. Bernarda: »Ber
narde, nač isi přišel?“
2. průprava: Prosme za milost, abychom, řidíce
se zásadami Bernardovými, dosáhli vysokého stup
ně dokonalosti a velikých úspěchů v apoštolátě.
1. Nezbytnou podmínkou úspěšného apoštolátu
iest dokonalost a svatost vlastního života. Prvni
základ k této svatosti u Bernarda položila ieho
matka, která ieí Panně Marii zasvětila a zbožně
vychovala; vzpomínka na svatou matku byla Ber
nardovi podnětem k myšlence na řeholní Dovolání.
Mnoho požehnání svatému Bernardovi přinesla a
zárukou jeho neobyčeinvch úspěchů byla též ne
porušeně zachovaná čistota mládí; Bernard ii za
choval milostí Boží, ale také vlastním rozhodným
bOiem. V “dě staly se zvláště dvě záludy směrni
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cemi jeho duchovního života: »Bernarde. k čemu
jsi přišel'h a »Záležitosti Boží jsou záležitosti mě,
nic. co se Boha týče, není mí cizía. Sv. Bernard žil
dokonalý vnitřní a sebraný život i uprostřed roz
tržítostí světa a při nesčetných starostech a ze
vnějších pracích. protože si zachoval vždy touhu
po samotě a tichém rozjímání a vždy se s radostí
vracel do své milé celv.
a) Snad to byla i u nás právě matka. která polo
žila základ k našemu duchovnímu životu, snad i
nás vzpomínka na ni zachránila nebo povzbudila.
Děkujme z celého srdce Pánu Bohu za takovou
milost.
bl Čistě prožité mládí bývá nejlepší zárukou
Božího požehnání v auoštolátě. Jaké bylo naše
mládí? Byl náš boj vždy také tak rozhodný a ví
tězný jako boj Bernardův? Čelíme aspoň nyní sta
tečně všem nebezpečím svaté čistoty?
c) Říkeime si i my, kdykoli přijde nějaká obtíž
nebo pokušení: »Nač jsi vstoupil do stavu kněž
skéh07<< A kdykoli poslušnost nebo prozřetelnost
Boží žádá od nás nějaké těžší nebo větší dílo. opa
kuime po Bernardovi: »Záležitosti Boží jsou záleži
tosti mě, nic. co se Boha týče, není mi cizí.“
d) Není možné, abychom při tolika pracích dnešní
rozsáhlé pastorace stále nebo mnoho se modlili.
Ale musíme si zachovati touhu po modlitbě a po
samotě, s radostí se k modlitbě a do samoty vracetí,
jakmile to zevnější zaměstnání dovolují.
2. Bernard byl duší nanejvýš apoštolskou. To je
viděti už z toho, že skoro všecky členy své rodiny
dovedl příměti k dokonalému životu. Jeho apoštolát
byl všeobecný a všeobsáhlý. Obnovuje kázeň ře
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holní, smiřuje nepřátele, napomíná knížata a bis
kupy, dává rady samému papeži, působí daleko
sáhlé svými spisy. Zejména ve třech věcech jeví se
jeho všestranná a pronikavé činnost apoštolská:
v jeho rozhodném boji proti bludařům, v jeho hor
livé snaze o odstranění papežského rozkolu, v jeho
ohnivém nadšení pro křížovou výpravu. Při svém
apoštolátě byl svatý opat tak mírný a laskavý
v slově, písmě a jednání, že právem zasloužil
jména >>mellifluu5<<
(medový); ale při tom zase ne

obyčejně neohrožený a rázný, zvláště proti kacířům
a lidem nemravným. Věděl, že nelze zdárně apo
štolovati bez sebezáporu a mrtvení; nicméně litoval
upřilíšené kajícnosti prvních let, poněvadž nemoc,
kterou si tím přivodil, mu byla později překážkou
v pracích apoštolských.
a) Jaký je náš poměr k příbuzným? Snažíme se
slovem a příkladem povzbuditi je k lepšímu životu?
Či se spíše volnějšímu jejich životu přizpůsobujeme,
ba dokonce jsme jim pohoršením?
b) I náš apoštolát má býti vpravdě katolický,
to jest všeobecný a všestranný. Každý z nás musí
se ovšem především starati o duše jemu svěřené.
Ale horlivý kněz vypomáhá rád i jinde. Zvláště
nikdy nezapomíná na veliké apoštolské cíle Církve
svaté, její misie, vychovávací ústavy a jiné podniky
a aspoň se za ně modlí a obětuje.
c) Nám zpravidla není bojovati přímo s kacíři
a hájíti jednoty Církve proti rozkolu; také doba
křižáckých výprav proti nevěřícím pominula. Ale
i my musíme si drahocenného pokladu sv. víry
vážiti a proti nepřátelům ho hájiti, za rozšíření víry
mezi jinověrcí a za sjednocení rozkolných křesťanů
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se modliti, o dokonalou jednotu v Církvi usilovati.
upřímnou synovskou láskou býti oddáni svatému
Otci, neomylnému hlasateli pravé víry a záruce
jednoty Církve. I dnes je třeba křížových tažení,
totiž proti špatnému tisku, nemravným divadlům,
svodům mládeže. Na těch musíme míti účinnou
účast a věřící k účasti povzbuzovati.
d) I náš apoštolát musí spojovat Bernardovu mír
nost s neohrožeností. Naučme se tomu tím, že bu
deme v obyčejném obcování pevní a rozhodní ve
věci, ale co nejmírnější ve způsobu.
e) Při zevnějších kajících skutcích musíme se
varovati dvou krajnosti: nesmíme je považovati za
zbytečné a zanedbávati jich; a nesmíme jich pře
ceňovati, činiti z nich cíl místo prostředků a chtíti
na nich trvati i tam, kde škodí zdraví a apoštolské
činnosti.
3. Málokdo požíval za života takové úcty a dů
věry u obyčejného lidu i u mocných a vlivných
osob, jako sv. Bernard. Ale Pán Bůh naň posílal
též těžké kříže. Za jeho horlivost dostalo se mu
výtek, že se míchá do věcí, jež se ho netýkají, sám
papež jej pokáral. Největší bolestí a nejkrutější
zkouškou pro něho byl nezdar křižácké výpravy,
již s takovým nadšením kázal a od níž si tolik
sliboval; zejména když byl pro tento nezdar od
mnohých zasypáván výčitkami. Bernard snášel vše
s pokornou odevzdaností a trpělivostí; tato trpě
livost a pokora byly zkušebným kamenem oprav
dovosti jeho horlivosti a pravé svatosti.
a) Není neobvyklé, že vlažní a pohodlní spolu
bratří vytýkají horlivému knězi, zvláště když ne
omezuje svou činnost na úzký kruh vlastního půso—
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blště, přepiatost a míchání do věcí. jež se ho na
týkají. Vzpomeňme si při takovém kříži na na—
tého Bernarda.
b) Největším křížem bývá nezdar díla, na němž
nám velmi záleželo a jemuž jsme věnovali všecky
sily, zvláště když se nám k tomu dostává ještě
výčitek a posměchu. Vyprosme si od sv. Bernarda
trpělivost a pokoru pro takovou zkoušku.
c) Trpělivost a pokora při takových "žích je
nejlepším, ano jediným jistým znamením pravé do
konalosti a čistého apoštolského úmyslu.

Oremus:
Deus, qui populo tuo aeternae salutis beatum
Bernardum ministrum tribuisti: praesta quaesu
mus; ut quem Doctorem vitae habuimus in terris.
inlercessorem habere mereamur in coelís. Per Do
minum nostrum.

XLIV. Sv. Bartoloměj, apoštol.
(24. srpna.)

Podle obecného mínění je svatý Bartoloměj totožný
s Natanaelem, o jehož povoláni vypráví sv. evangeli
sta (Jan 1, 43 dd). Byl to prostý, upřímný a šlechetný
lsraelita, vroucně toužící po příchodu Mesiúšově.
Když jednoho dne odpočíval pod líkovým stromem.
přišel k němu jeho přítel, Filip z Bethsaidý, který
byl právě poznal Krista Pána, oznamuje mu s velikou
radosti: »Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zá

koně a proroci; jest to Ježíš, syn Josefa : Nazaretu.
Natanael odpověděl nedůvěřivě: »Z Nazaretu-li může
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býti něco dobrého?“ Nepatrné a v St. Zákoně nikdy
neimenovaně městečko Nazaret bylo u židů v opo
vržení. I řekl mu Filip: »Poiď a vizl<<l šli k Ježíšovi.
Ježíš, vida Natanaele přicházeti, řekl o něm: »Ai,
pravý Israelita, v němž není lsti.<<Byla to pochvala
Natanaelovy otevřenosti. Udiven ptal se Natanael:
»Odkud mě znáš?“ Pán Ježíš odpověděl: »Prve než
tě Filip zavolal, když jsi byl pod ííkem, viděl isem
tebe.“ Kristus Pán zievil tím Natanaeloví svou vše
vědoucnost, ukazuie, že neienom ví, kde před chvílí
byl, ačkoli iei neviděl, nýbrž také, co tam dělal nebo
o čem přemýšlel. Natanael poznal, že stoií před Vše
vědoucím. Uvěřil hned, oddal se mu s celou duší a
víru svou slavnostně vyznal slovy: »Mistře, ty isí
Syn Boží, ty jsi král israelský.<<Pán Ježíš mu na to
odvětil: »Protože isem řekl: Viděl isem tě pod ííkem,
věříš; větší věci uvidíš nad tyto. Amen, amen pravím
vám: Uvidíte nebe otevřené a anděly Boží vystupo
vati a sestupovati na Syna člověka.“
Od té doby následoval Natanael věrně Krista Pána
a nazývá se obyčeině po otci Bartoloměi (Bar Tolo
mei : syn Tolomeův). Byl vyvolen v počet dvanácti
apoštolů

(Mt. 10, 3; Mk. 3, 18; Lk. 6, 14), imenuie

se výslovně při zievení Krista Pána po zmrtvých
vstání u iezera Tiberiadského (Jan 21, 2) a při na
nebevstoupení Páně (Skut. ap. 1, 13).
O dalších osudech tohoto apoštola nepodává
Písmo svaté zpráv. Podle ústního podání kázal sv.
evangelium v Arabíí, v Malé Asii a pak v Armenii.
Vypravuie se, že tam zázračně uzdravil dceru královu
a že se král proto i se svým dvorem a četnými pod
danými obrátil na křesťanskou víru. Ale modlo
služební kněží popudíli bratra králova, zarytého po—
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hana, že dal apoštola uvězníti a krutě mučíti. Byla
mu za živa kůže s těla sedřena a pak byl sťat. S veli
kou statečností snášel sv. Bartoloměj tato muka, ano
neustal do poslední chvíle kázati Krista, opakuje
slova jeho: »Kdo miluje otce nebo matku více než
mne, není mne hodena, a »Kdo nebere na sebe kříže
svého, nemůže býti mým učedníkemc. Tělo svatého
apoštola bylo r. 983 převezeno do Říma a odpočívá
v chrámě jeho jménu zasvěceném na ostrově řeky
Tibery.

Rozjímání 44.
I. průprava: Slyšme sv. Bartoloměje, jak káže
i v nejkratších mukách Krista.
2. průprava: Vyprosme si něco z jeho stateč
ností.
1. Už povolání Bartolomějovo k následování
Krista Pána ský-tá mnohé poučení. Můžeme si nej
prve všimnouti jisté chyby jeho povahy. Natanael
dává se lichými předsudky svých krajanů svéstí
k ukvapenému a proto nesprávnému soudu 0 Na
zaretě a o Mesíáši. Ale tato chyba mizí před vzác
nou vlastnosti Natanaelovou, jeho přímostí a ote
vřeností. Proto jej Pán Ježiš nekárá pro jeho
ukvapený soud a prostořekost, nýbrž naopak chválí
ho pro jeho upřímnost. Jiná krásná a napodobení
hodná vlastnost Bartolomějova jest jeho rozhodnost
a ochota, s jakou uvěří, víru svou veřejně vyzná
a Kristu Pánu zcela se oddá, jakmile v něm pozná
zaslíbeného Mesiáše. Kristus Pán pak se nám při
povolání Natanaelově zjevuje jako všcvčdoucí Syn
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Boží, jemuž ani nejtajnější myšlenky nezůstávají
utajeny.
a) Nemáme i my něco z ukvapenosti a prosto
řekosti Natanaelovy před jeho obrácením? Snad
usuzujeme někdy z nedostatečných a nahodilých
znamení hned na méně dobrý úmysl některého
spolubratra, anebo jej považujeme za nedokonalého
a neschopného, poněvadž jednou nebo dvakráte
pochybil. Uvažujme, jak takovými neodůvodněnými
soudy bližním ublížujeme a sami si často škodime,
i hled'me vše napravíti.
b) Jaká je naše otevřenost k spolubratřim, před
staveným, poddaným? Netajíme svých pravých
úmyslů, kde by je druzí měli znáti, neutíkáme se
k planým výmluvám? Právě při povolání sv. Bar
toloměje vidíme, jak Pán Ježíš miluje otevřenost
a jak vroucně si ji u svých sluhů přeje. Snažme se
tedy o ní z lásky k božskému Mistru.
c) Jaká je naše ochota a rozhodnost v plnění
vůle Krista Pána? Snad často otálíme, odkládáme
a na konec vykonáme věc jenom napolo. Umiňme
si po příkladě sv. apoštola následovati hlasu Božího
ihned a vytrvale.
d) Tentýž vševědoucí Pán, který viděl Natanaela
pod iíkem a znal i nejtajnější jeho myšlenky, vidí
i nás stále a zná celé naše nitro. Mysleme často
na tuto pravdu; pak se jistě ani nejmenší myšlen
kou neproviníme a budeme moci s důvěrou a ra
dostí čekati příchodu vševědoucího Soudce.
2. Sv. Bartoloměj kázal po celý život horlivě a
neunavně Krista. Obsah jeho kázání se nám ne
zachoval, ale jistě se dá shrnouti ve dvě věty,
které podle podání byly posledním odkazem apo
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štolovým k věřícím před mučednickou smrtí: „Kdo
miluje otce a matku více než mě, není mne hodena,
a »Kdo nebere na sebe kříž svůj, nemůže býti mým
učedníkema. Slova »Kdo miluje otce a matku více
než mě, není mne hoden“ znamenají nejprve, že
žádná věc a žádná osoba, byť nám byla sebe bližší
a milejší, nesmí nás tak zaujmouti, abychom pro ni
Krista Pána těžkým anebo i rozváženým všedním
hříchem urazili. Pro kněze, jenž má žíti život doko
nalý a apoštolsky působiti, znamenají ještě více.
Jeho láska k rodičům a příbuzným musí býti nad
přirozené povznesené a apoštolskému cíli kněž
skému zcela podřízená. Jinak láska k pokrevencům
stává se knězi příčinou mnohých roztržitostí a po
zemských starostí, vede k nezřízené žádosti pozem
ských statků a světských poct, bývá někdy pře
kážkou ochotné poslušnosti, brání všeobecné a nad
přirozené lásce apoštolské, umenšuje lásku k spolu
bratřím, ubiji kněžský idealismus a znemožňuje
větší díla apoštolská. Ovšem, že nelze dojíti takové
lásky bez obětí. Ale Kristus Pán řekl: »Kdo nemá
v nenávisti otce svého a matky své i manželky a
dítek a bratrů i sester svých, ano i života svého,
nemůže býti mým učedníkem“ (Lk. 14, 26), »Kdo
nenese kříže svého, nemůže býti mým učedníkem“
:: »Nepřátelé člověka jsou domáci jeho<<(Mt. 10, 36).

a) Obnovme se zase ve skálopevném rozhodnutí,
že Pána Boha nikdy těžce neurazíme, i kdyby se
nám celý svět nabízel anebo kdybychom nejkratší
muka trpěti měli, a prosme za milost statečnosti
. vytrvalosti v každém těžkém pokušení. Pohled'mc
do svého denního života :: ptejme se, co nás oby
čejně svédívi k všedním hříchům. nedokonalostcm.
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Snad stačí strach před malým pokořenim, a už se
dopouštíme neupřímností nebo dokonce i rozvážené
lži, snad pro trochu pohodlnosti zanedbáváme mod
litbu, snad i malá nepříjemnost nás popouzí k ne
trpělivosti.
b) Život kněze podle Srdce Páně má býti živo
tem sebrané modlitby, věrné poslušnosti, vše
obecné, obětavé a silné lásky apoštolské k duším,
vzájemné lásky bratrské. Uvažujme, jak nám ve
všem tom překáží nezřízená & neumrtvená láska
k vlastní krvi, a hled'me všecku lásku pozemskou
nadpřirozeně povznésti a apoštolskému cíli pod
říditi. Čím více obětí v té věci přineseme, tím více
lásky a požehnání pro své práce nalezneme
u Srdce Ježíšova.
3. Způsob umučení sv, Bartoloměje jest tak
ukrutný a surový, že se mnohým zdá nepravdě
podobným. Ale máme zaručené příklady podob
ných muk u jiných mučedníků, na př. z dějin pro
následování katolíků v Anglii v stol. XVI. a XVII.
a v Korei v stol. XIX. Taková muka nelze ovšem
trpělivě snášeti leč s mimořádnou milostí Boží.
Bůh svatým mučedníkům tuto milost a sílu dal, ale
žádal od nich, aby muka svá pro něho ochotně
snášeli. Žádal to proto, že měla jejich mučednická
smrt býti důkazem pravosti zjevené víry. Vskutku
je mučednictví takovým potvrzením víry Kristovy,
že bychom ve zjevení jeho musili věřiti, i kdy
bychom žádného jiného důkazu neměli. Od kaž
dého nežádá Pán Bůh, aby trpěl taková muka a
dal život za víru. Ale jistě žádá, aby trpělivě nesl
kříž utrpení zvláště ten, který má druhým hlásati
víru Kristovu.
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&) Jakou cenu má víra Kristova, když Bůh na
ieií potvrzení žádá takových obětíl Jak si musím
této víry vážíti, jak horlivě musim pracovati,
abych ii duším svěřeným zachoval!
b) Pán Bůh žádal od mučedníků, aby taková
hrozná muka trpěli. A já bych si myslel, že mohu
věčného cíle dosáhnouti a iiné k němu vésti bez
kříže a utrpení?

Oremus:
Omnipotens, sempiterne Deus, qui huius diei
venerandam sanctamque Iaetitiam in beati Apo
stoli tui Bartholomaei festivitate tribuisti: da
Ecclesiae tuae, quaesumus; et amare, quod credi
dit, et praedicare, quod docuz't. Per Dominum.
Q

XLV. Sv. Augustin, biskup hipponský
a církevní učitel.
(28. srpna.)

Sv. Augustin patří k neivětším veleduchům Církve
a jeho obrácení k neivětším divům milosti Boží.
Narodil se 13. listopadu 354 v Tagaste v aírické
Numidii z matky křesťanky, zbožné a trpělivé Moni
ky, z otce Patricia, pohanu. Matka iei vychovávala
po křestansku, otec myslel ienom na světskou dráhu
& světské štěstí neobyčejně nadaného chlapce a od
kládal ieho křest. Studia v Madauře :: Karthagu vy
konal s výborným prospěchem a vynikl zvláště v řeč
nictví. Ale smyslnost a ctižádost, špatní druhově,
nestoudná divadla přivedla ohnivého iinocha nestálé
myslí do zkázy, takže už v osmnáctém roku žil v di
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vokém manželství a měl syna Adeodata; dokonce se
přidal k plytké a nemravné sektě Manicheů. Zbožná
matka se zatím stále zaň modlila a hořce plakala.
Biskup, iemuž si stěžovala, ii potěšil: »Upokoi sel
Není možno. aby ztracen byl syn takových slz.<<
Skutečně ozývaly se v Augustinovi častěii výčitky
svědomí, zvláště při vzpomínce na dobrou matku,
nebo když viděl křesťany slaviti velikonoce a iiné
svátky; četba Ciceronova Hortensia iei povznášela
k poněkud ideálněiším myšlenkám. Augustin se od
vrátil brzo od sekty manicheiské, poznav ieií podlost
a vnitřní rozpory. Ale zůstal skeptickým a vedl dále
světský a nevázaný život. Stal se neiprve učitelem
řečnictví v Karthagu, r. 383 odeiel taině, oklamav
matku, do Říma a odtud r. 384 přiial místo učitele
řečnictví v Miláně. Matka, dověděvši se o jeho od
iezdě, následovala iei na nová ieho působiště.
V Miláně nastal v životě Augustinově obrat, na
nějž iei Bůh už dříve připravil různými kříži, zeiména
úmrtím syna Adeotada. Počal choditi, neiprve jenom
ze zvědavosti a aby se zdokonalil v řečnictví. na
kázání slavného biskupa sv. Ambrože; brzy dotkla
se milost ieho srdce a poznal pravdu křesťanské
nauky. Ještě neměl dosti pokory a sebezáporu, aby
se ii podrobil a smyslné radosti světa opustil. Proto
také nalézal sice zálibu na spisech Platonových a
jeho idealismu, ale neměl ieště zalíbení na četbě
Písma svatého. Stařičký kněz Simplicíus, iehož se
ptal o radu, řekl mu: »Hledáš pravdu? Pokoř sele
Snažil se tedy zapírati své vášně. modlil se za osví
cení a rozhodnost. třeba s iakousi obavou, iak píčo,
že bude vyslyšen, ale leště neměl síly k poslednímu
rozhodná-u kroku. Ta Bůh zasáhl mimořádným
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prostředkem své milosti. Když iednou slyšel vypra
vovati o dvou císařských úřednících v Trevíru, kteří
povzbuzení příkladem sv. Antonína ze světského
života se obrátili k dokonalosti křesťanské, a roz
rušen a nespokoien sám se sebou neklidně po za
hradě pobíhal, zaslechl iasný a milý hlas iako s nebe:
»Vezmi a čtila Vzal Písmo sv. ležící v besídce,
rozevřel a četl první řádky, na něž ieho oči padly:
»Jako ve dne poctivě choďme; ne v hodování a
opilství, ne v smílstvich a nestydatostech, ne v sváru
a závisti; ale oblecte se v Pána Ježíše Krista a ne
měite péče o tělo podle žádostia (Řím. 13, 13, 14).
Nyní se Augustín úplně odvrátil od světa a obrátil
se k Bohu. Připraviv se na osamělém statečku blízko
Milána na sv. křest, byl na Bílou sobotu 387 od sv.
Ambrože pokřtěn. Od té doby celý jeho život náleží
službě Boží. R. 388 opustil s matkou Milán a ubíral
se do své vlasti, Monika však umřela na cestě v Ostii.
V Aíríce prodal všecko své imění a rozdal chudým
a uchýlil se s několika přáteli do samoty, žiie zcela
modlitbě, roziímáni, zbožným rozmluvám, spisování
a četbě svatých knih. Výtečné vlastnosti Augustinovy
obrátily na sebe pozornost hipponského biskupa
Valeria, který iei r. 391 vysvětil na kněze a ustanovil
kazatelem při biskupském chrámě. R. 395 stal se
Augustin ieho koadiutorem, po ieho smrtí 396 ieho
nástupcem. Tím počíná neiskvěleiší perioda ieho
života.
Augustín vytkl sl úkolem, napravltí poblouzení
svého mládí a učiniti za ně zadost neienom ustaviěnou
lítostí, ale zeiména neunavnou prací ke cti a slávě
Boží. Neunavně kázal a vykládal katechismus; právě
na katechísování kladl veliký důraz napsav o ieho
Zl
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methodě velmí cenný spis. Odpovídal v nesčetných
listech na dotazy se všech stran naň docházeiící, ale
poslední rozhodnutí ponechával vždy římskému Stolci.
»Řím promluvila, bylo mu dostatečným a nezvratným
důkazem. Byl otcem chudých a nemocných, stavěl
nemocnice a dal rozbití i posvátné nádoby na almužny
pro chudé. Zvláště významná a dalekosáhlá iest jeho
činnost spisovatelská. Psal díla íilosoiícká, dogma
tická, apologetická, exegetická, ascetická a pastorální,
potíral ariány, židy, manicheiské, pelagiány, dona
tisty; ale nepřál tomu, aby stát proti kacířům užíval
násilí. Zeiména prohloubil učení o milosti; proto se
zove »Doctor gratiaeoc. Neiznáměišími z ieho spisů
i v širších kruzích isou: veliké dílo »De civitate Deia,
skvělý hymnus na prozřetelnost Boží a první dílo
o íilosoíii náboženství, a pak ieho »Coníessíonesu,
kde s doiemnou pokorou líčí poblouzeni svého mládí.
I iinak ukazuie se všude ieho opravdová a hluboká
pokora. Vše, co ve svých spisech nalezl méně správ
ného, odvolává na konci života a vyzývá čtenáře,
aby to, co v jeho spisech ie dobrého, připisovali
Bohu, co mylného, iemu. V literární kontroversi se
sv. Jeronýmem odzbroiil zcela a usmířil ohnivého
odpůrce svou pokorou a mírností. Skládal na kaza
telně účty ze svého jednání před věřícími a s pláčem
ie prosíval za odpuštění. Velikou pokoru ukazoval
iako biskup ke svým kněžím. Nenapadlo ho vynášeti
se nad ně, nýbrž žil s nimi iako ieden z nich společný
život. Bydleli, stolovali, modlili se společně. To byl
první začátek pozděiší řehole augustiniánské. U stolu
nestrpěl, aby se o druhých špatně mluvilo, dal nad
stůl nápis: »Kdožkoli oblíbil si život bližních slovy
hyzdíti, tomu ie tento stůl zapověděn.<< Do domu,
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kde s kněžími bydlel, neměly ženy přístupu; ani
starši ne, nebot říkal, i když samy neskýtají nebez
pečí, mohly by jiné mladší, které je navštěvují, za
vdati příčinu pomluvám. Byl ochoten k jakékoli
službě věřícím, ale o časné jejich záležitosti nechtival
se starati, také nepřijímal přiliš rád pro kostely od
kazy peněžité. Jeho smrt padá do pohnutlivých dob
vpádu Vandalů do Afriky. Augustin neprchl před
nepřáteli, nýbrž zůstal jako dobrý pastýř na místě
a zemřel v obklíčeném nepřáteli Hipponě modle se
kající žalmy, 28. srpna 430. Cirkevním učitelem jej
prohlásil Boniiác VIII.

Rozjímání 45.
1. Vízme sv. Augustina, jak se na smrtelném
loži s pláčem modlí kající žalmy.
2. průprava: Modleme se, abychom iei napodo
bovali v jeho pokání a apoštolské horlivosti.
1. Co v životě Augustinově na každého působí
dojmem nejmohutnějším, jest ohromný zápas mi
losti Boží s jeho vášněmi a váhající vůli a konečné
úplné vitězství milosti. Bůh působil na Augustina
téměř všemi způsoby vnějších i vnitřních milostí,
jež si lze mysleti. Křesťanská výchova od matky,
její modlitby a slzy, četba proiánní i posvátná,
Augustinova zvědavost a vědychtivost, trpká
zklamání a neštěstí, Ambrožův příklad a jeho
mohutná kázání, vypravování přátel: všecko to
stojí ve službě Boží a volá Augustina k Pravdě.
Bůh působí na jeho mysl a srdce i přímo: budí
v něm výčitky svědomí, zvláště při vzpomínce na

&

Ze života přátelKrista Pána.

___.— _—

matku a při pohledu na slavnosti církevní, osvě
cuie ho nadpřirozeně a konečně iei přímým hlasem
vybízí k poslednímu rozhodnému kroku. Vzdor
svým vášním a nesčetným překážkám podrobuie
se Augustin na konec milosti úplně a bezpodmí
nečně. Zachovalt si při všech svých poblouzeních
lásku k pravdě a rozhodnou vůli, pravdu uznati,
kdekoli ii nalezne. Měli při všech chybách velko
myslně a šlechetné srdce, které nemohly na dlouho
ukojiti marné radosti tohoto světa. A co hlavní,
Augustin se modlil za osvícení a obrácení, ie'muž
se vášně vzpíraly, modlil se i s obavou, že bude vy
slyšen. Tak se stal ieho život po všecky věky pří
kladem Boží shovívavosti a síly milosti Boží.
Nedivno, že sám pozděii moc a krásu milosti Boží
tak mistrně popsal a že se stal »Doctor gratiaea.
a) Ne síce takovým mimořádným, ale podobným
způsobem působí Bůh i na jiné duše. Zdaliž ne
oddaloval i nás různými zevněišími okolnostmi,
příklady, zklamáními a vnitřním hlasem milosti od
zlého a nevolal nás k sobě a k své službě? Po
děkuime z celého srdce za všecky tyto vzácné
milosti, zkoumeime se, jak i—e si vůči nim počínali,
a vytkněme si směrnice pro budoucnost.
b) Jenom tam bude milost v pravdě a plně
účinnou, kde ie láska k pravdě, velkodušná obě
tavost a kde se nezanedbává modlitba. Tímto
troiím směrem musíme připravovati srdce lidská
na milost Boží; ale musíme míti sami touhu po
pravdě, býti velkodušni a modliti se, nechceme-li,
aby v nás milost Boží vyzněla nadarmo.
c) Buďme i my učiteli milosti, mluvme často
a důrazně věřícím o její síle a laáse, o ieií divech.

Sv.Augustin,biskupacírk.učitel.
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2. Život sv. Augustina v mládí nás učí, čeho se
máme varovati, abychom nepadli, jeho život po
obrácení je příkladem pravého pokání. Kal se
nejenom lítostí, slzami a kajícími skutky, nýbrž
zejména tím, že se neunavnou praci snažil zjednati
co nejvíce duším milost, jíž se mu v takové míře
od Boha dostalo. Poněvadž věděl ze zkušenosti,
jakou škodu působí špatná a jakou cenu má dobrá
četba, působil hlavně také spisy. Těmito žije a
působí ještě stále a tisíce duší děkuje jeho spisům
obrácení a dokonalost. Veliká byla Augustinova
láska k bližním. Soustrastnou lásku ukazuje ze
jména k chudým a nemocným, miluje své odpůrce,
kacíře sice rozhodně potírá, ale nechce, aby se
proti nim zakročovalo násilím. O jeho lásce svědčí
též, že nestrpěl, aby se u jeho stolu proti bližnímu
mluvilo. Tklivá jest jeho pokora: otevřeně o ve
řejně se ve svých >>Vyznáních<<přiznává k pokles

kům svého mládí, všecko dobré ve svých spisech
připisuje Bohu, sobě jen omyly, před věřícími sklá
dá počet ze svého jednání a s pláčem prosí je za
odpuštění. O jeho lásce k čistotě svědčí předpis,
zabraňující ženám vstup do domu, kde s klérem
svým bydlel.
a) Komu z nás nevytýkalo by svědomí nějakých
poklesků mládí? Vzbuzujme proto častěji lítost
nad předešlým životem, konejme kající skutky; ale
především snažme se všecko napraviti usilovnou
prací pro Krista a jeho říši. Přivedme co nejvíce
duší k tomu, který zachránil a pozvedl duší naši.
b) Nemůže býti každý učencem a spisovatelem
jako SV. Augustin. Ale studovati musí každý kněz
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a každý má povinost působiti též šířením dobrých
spisů. Vážným studiem se kněz varuie mnohého
pokušení a ieho kázání a katechese ísou mnohem
solidněiší a účinněiší.
c) Jaká ie naše láska k bližnímu? Nemluviváme
snad rádi o chybách druhého? Snad by neškodilo,
kdybychom si i my nad stůl napsali: »Quisquis
amat dictis absentum rodere vitam, hanc mensam
vetitam noverit esse sibi.<<Chceme si učiniti pevné
předsevzetí v té věci.
d) Sv. Augustin se dobrovolně k pokleskům při
znává a sám účty před věřícími skládá, a mv to
nemůžeme pokorně snésti. když se nám spravedlivě
něco vytýká anebo se od nás po právu vyžaduie
účet z našeho iednání! Při všech svých velikých
zásluhách a neobyčeiné učenosti Dřipisuie si jenom
chyby a omyly, všecko dobré Pánu Bohu. a my
si na svých nepatrných dobrých skutcích tolik za
kládámel

e) Veliký světec Augustin ie opatrný v obcování
s osobami druhého pohlaví. Jak pošetilé bv bylo,
kdybychom se snadno vydávali v nebezpečí, do
mnívaiíce se, že nám už nic uškoditi nemůže.
3. Všimněme si ieště některých ctností světco
vých, které iei vyznačovaly zvláště iako biskupa
a kněze. Augustina čestný úřad biskupský neod
cizil kleru, žiie s ním íako ieden z nich společný
život. Zavedl takový společný život v obydlí,
stolu a práci, poněvadž iei měl za velmi účinný
prostředek k zachování ducha kněžského. Užíval
všech vhodných prostředků pastoračních, ale nei
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větší důraz kladl na katechesi. Věřícím všemožně
pomáhal, rád s nimi obcoval, ale do ieiich pozem
ských záležitostí nechtěl se vměšovati. Věrně
držel k Římu a kde Řím rozhodl, tam přestala
proň všecka pochybnost a každá diskuse.
a) Stává se někdy, že kněz, dosáhnuvší vyššího
postavení, chová se ke svým dřívěiším kněžským
přátelům odměřeně a chladně. To ovšem není ani
pokorné, ani šlechetné.
0.,
b) Kněžím ve světě žmcím není předepsán
společný život. Ale častěiší schůze a porady
duchovních velmi prospívaií k udržení kněžského
ducha. Kněží na témže místě působící měli by se
k sobě přimknouti co neiúžeii.
c) I pro nás zůstává jedním z neikrásněiších pro
středků katechese; na ni se máme bedlivě připra
vovati. Mnohého, který se dostal na zcestí, za
chránilo v hodině mrti to, že byl za mládí dobře
vycvičen v katechismu.
d) Věrnost k Římu musí býti význačnou znám
kou každého kněze podle Srdce Páně. »Roma
locuta esta budiž nám rozhoduiícím a posledním
důvodem.

Oremus:
Adesto supplícationibus nostris, omnipotens
Deus: et quibus fiduciam sperandae pietatis indul
ges, intercedente beato Augustina Confesore tuo
atque Pontifice consuetae misericordiae lribue
benignus effectum. Per Dominum.
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XLVI. Sv. Jan Křtitel. Jeho apoštolská ne
ohroženost a heroická smrt.
(29. srpna.)

Vedle svátku narození sv. Jana Křtitele, slaveného
už od neistaršich dob na východě i na západě s veli
kou okázalosti (v některých kraiinách předcházel
i čtrnáctidenní půst a v Církvi latinské měl tento
svátek dříve, dokud oktáva Božského Srdce Páně
nebyla privilegovaná, přednost před svátkem nei
světčišího Srdce), slaví se ve východní i západní
Církvi už od 4. nebo 5. století (už sv. Augustin svátek
připomíná) také svátek Stětí sv. Jana na památku
ieho mučednické smrti?)

Rozjímání 46.
I. průprava: Vizme v duchu sv. Jana Křtitele,
klesajícího pod mečem katovým.
2. průprava: Prosme, abychom i my tak ne
ohroženě jako on Krista a jeho pravdu hlásali,
a chce-li tak Bůh, zaň i život dali.
1. Sv. Jan Křtitel ie na všecky časy vzorem
moudrého & opatrného, na výsost mírného a milo
srdného, ale při tom odhodlaně rázného apoštol
ského kněze. Přizpůsobuie se ve svém apoštolátě
zcela osobám, na něž působí, a poměrům. K pro
stému lidu, k voiákům, k celníkům, dopouštěiícím
se sice někdy nespravedlnosti, ale jinak dobrou
vůli majícím, ie mírný a shovívavý. Nežádá od
*) O životě, působení a smrti sv. Jana Křtitele viz
hl. XXXI. (k 24. červnu) na str. 216,
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nich mnoho: maií zachovávat přikázání Boží, ne
maií se dopouštěti nespravedlnosti, maii býti spo
kojeni se svým stavem. Při tom je vybízí k dobro
činnosti a vzáiemně lásce. Jinak mluvi k pokrytec
kým, pyšným iariseům a k požitkářským, smyslným
saduceům. Nazývá ie pokolením zmiiím a hrozí iim
věčnými tresty. Neboií se říci trpkou pravdu i oso
bám takového vlivu u lidu israelského. Ano před
stupuje neohroženě před samého mocného vladaře
Heroda a s apoštolskou otevřenosti mu vytýká:
»Neni dovoleno tobě míti manželku bratra tvého.<<
a) Naše působeni bývá často proto málo pro
nikavé, že ie příliš šablonovité a úřední; nepři
způsobuieme se dosti různosti povah, poměrů,
míst. Učme se od sv. Jana. Jinak musime působiti
na mládež, iinak na dospělé, iinak na obyčeiný lid,
iinak na inteligenci, iinak na zbožné duše a iinak
na ty, kdo už isou napolo nebo zcela Církvi od
cizeni. Naše pastorace nesmí býti ien hromadná,
nýbrž také individuelní. K takovému působení iest
ovšem třeba mnoho opatrnosti; iest třeba mnoho
pozorovati, přede vším se často modliti za osvícení.
b) K obyčeinému lidu, který často hřeší spíše
z nevědomosti a bezmyšlenkovitosti, budme mirni
a shovívaví. Nežádeime od něho mnoho. Hlavní
věc iest, aby zachovával přikázání Boží a hleděl
žití v posvěcuiíci milosti Boží. Vybizeime ho
k vzáiemné lásce a dobročinnosti; vvchováveime
iei ponenáhlu k větší obětavosti a častému při
iímáni svatých svátostí.
c) K těm, kteří hřeši ze zlé vůle, k pyšným,
zatvrzelým, požitkářům, třeba mluviti přísně a
ostře. Nesmíme se báti, říci někdy per-nou pravdu
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i osobám vlivným a výše postaveným. Hledme si
proto zachovati apoštolskou svobodu, varujíce se
příliš důvěrného obcování s takovými kruhy. Přede
vším si vyprošujme přímluvou sv. Jana mnoho
apoštolské neohrožeností.

2. Jako je působení sv. Jana na všecky věky
zářivým příkladem vzorného apoštolátu, tak učí
jeho osud, že špatný svět odměňuje apoštolskou
horlivost pronásledováním, vězením, násilnou smrtí.
Velikou bolestí bylo pro sv. Jana ve vězení jistě
zvláště to, že nemohl přímo apoštolovatí a duše
ke Kristu vésti. Činí tak aspoň nepřímo skrze
své učedníky. Ukazuje apoštolskou lásku i k sa
mému Herodovi. Dalek vší mstivosti snaží se ho
radami k dobrému nabádatí. Herodes při vší své
nevoli proti nepohodlnému karateli nemůže mu
odepřítí úcty. Konečně vítězí zloba a Jan klesá
pod mečem katovým. Je to na pohled smrt ne
slavná, ano bezectná, ale ve skutečnosti lze si sotva
mysliti slavnější a krásnější smrtí, vždyť je to smrt
pro Krista z lásky k duším.
a) Každému horlivému knězi dává Bůh zakusiti
něco z nevděku a zloby, jíž špatný svět odměňuje
apoštolskou lásku. Buďme tedy na takové zkoušky
připraveni. Dopustí-li na nás Pán Bůh podobnou
zkoušku jako na sv. Jana, že nebudeme moci již
přímo působiti, ačkoli bychom ještě rádi pracovali,
snášejme to odevzdaně po příkladě sv. Jana. Aby
chom to pak trpělivě nesli, snažme se nyní vzdá
vati se přílišné náklonnosti k osobám a místům
působení a hleďme potom aspoň nepřímo nějakým
způsobem apoštolovatí.
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b) V srdci našem nebudiž žádné mstivosti proti
těm, kteří nám zle odpláceií. Naopak snažme se
i iim podle vzoru předchůdce Páně něiak pro
spěti. Buďme přesvědčeni, že nám ve svém nitru
nebudou moci odepříti úcty.
c) Kéž by naše smrt byla podobná krásné a
svaté smrti Janově! Deime všecky síly své ve
službu Kristovu, pracuime až do poslední chvíle
na spáse duší: pak i naše smrt bude smrtí pro
Krista a z lásky k duším.
3. Pán Bůh potrestal Heroda za iebo hříchy také
zde na zemi. Už to, že se stal zcela otrokem svých
vášní, z nichž iedna druhou budila a za sebou
vedla, a že se dostal do hanebného područí zka
žené, vášnivé ženy, bylo takovým trestem. Po
zavraždění sv. Jana trpí halucinacemi: mohutná,
svatá postava Janova se mu zievuie a děsí iei.
a) Jak nebezpečné iest poddati se i ienom jediné
špatné vášní! Kdo z nás by nevěděl, iak jedna
iediná vášeň budí druhou a iak každá vášeň, pod
dáváme-li se ií, časem roste a vede k nepředlože
ným skutkům7! Varuime se jako iedu už prvního
hříchu.

b) Jedním z největších trestů hříchů isou vý
čitky zlého svědomí. Právě u kněží lehkomyslných,
iichž svědomí za zdravých dnů takřka ztupělo, do
stavuií se někdy před smrtí a v nemoci takové
výčitky s živelní sílou; mnohého přivedly až k zou
ialství. Prosme Pána Ježíše, abychom si vždy za
chovali ůtlé svědomí.
c) Srdce ženy ie schopné velkých vášní v dobrém
i špatném smyslu. Běda knězi, který se ocitl v teua
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tech smyslné nebo ctižádostivé a pomstychtivé
ženy!
Oremus:
Sancti J oannis Baptistae Praecursoris et Marty
ris tui, quaesumus, Domine; veneranda festivitas.
salutaris auxilíi nobis praestet effectum. Qui vivis
et regnas.

XLVII. Sv. Petr Klaver, kněz Tovaryšstva
Ježíšova.
(9. září.)

Narozen v červnu 1580 ve Verdu u Leridy ve
španělském Katalánsku z rodiny rolnické, prožil doma
čisté dětství a byl zbožně křesťansky vychován.
První studia konal u svého strýce kanovníka v Sol
soně, kde r. 1595 dostal tonsuru, po té studoval v
koleií Tovaryšstva Ježíšova v Barceloně, kde byl
členem mariánské družiny, r. 1602 vstoupil sám do
řádu. Jako novic tak vynikal, že mimo obyčei byl
po skončeném dvouletí ponechán ieště dva měsíce
v noviciátě druhým na příklad. Složiv po novícíátě
první sliby, vyjádřil se, že se od té doby pokládá za
posvátnou nádobu, iíž se nesmí užívati k účelům
proianním. R. 1605 byl poslán na iilosoiícká studia
do Malorky, kde byl vrátným Alions Rodriquez,
žijící v pověsti svatosti (nyní svatořečený, zároveň
s Petrem Klaverem). Petr si vymohl dovolení, aby
směl s Alionsem častěji hovořití o duchovních věcech.
Tyto rozmluvy velmi mu prospěly v duchovním životě
:: Aliens v něm vzbudil nadšení pro zámořské misie,
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k nimž se představeným řádovým hned nabídl. Byl
však neiprve poslán 1608 na theologická studia do
Barcelony. R. 1610 dostal rozkaz, odebrati se do
misií v iižní Americe. Taková byla ieho touha po
tomto apoštolátě a takové ieho umrtvenost, že před
odiezdem ani nenavštívil svých rodičů, ačkoli rodné
město bylo ien nedaleko cesty, kterou se ubíral
k přístavu.
Jeho působištěm měla býti Nová Granada, ny
něiší republika Columbie. Už nezvyklé, velmi horké
a vlhké podnebí tohoto kraie žádalo oběti. Nejprve
měl dokončiti bohosloví v Santa Fě; ale poněvadž
kolei nebyla ieště zařízena, bylo mu konati na čas
práce řeholních bratří. 1 poial úmysl, pracovati pro
misii po celý život iako prostý bratr a žádal za to
představené. Ale na jejich rozkaz ukončil theologická
studia a byl r. 1616 vysvěcen na kněze. Ke čtyřem
hlavním slibům, iež skládaii iesuité, přidal ieště pátý:
věnovati po celý život všecky síly apoštolátu mezi
černochy, kterýžto úkol mu byl v přístavním městě
Kartageně představenými svěřen.
Byli to ubozí otroci, kteří byli z africké Quiney,
ročně asi v počtu 10—12 tisíc, do Ameriky přiváženi
a za laciný peníz rozprodáváni. Byli většinou po
hané, tupí a nevzdělaní, vzdorovití a podezřívavi
i líní a trpěli proto mnoho od svých prodavačů i pánů.
Sv. Petr se lich ulímal s láskou vpravdě mateřskou.
Čekával na ně při ieiich připlutí s občerstveními a
dárky, a andělskou trpělivosti je po celé dny vyučo
val katechismu, znizorňuie Iim taiemstvi víry na
prostě malovaných, ale doiemných obrazech, staral
se, aby se tim dostalo vhodných míst, sbíral almužny.
aby se jim mohlo přilepšlti, hlavně pečoval o ieiich
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mravní povznesení. Neivětší péči měl o nemocné,
ieiichž seznam pečlivě vedl. Téměř veškeren čas,
který mu nezabralo vyučování černochů, ztrávil
v kartagenských nemocnicích, neienom zpovídaie, za
opatřuie a těše nemocné, nýbrž ošetřuie ie též tě
lesně. Při nečistotě těla, v níž černoši žili, a při ne
snesitelném zápachu ieiích nemocných těl, bylo k tomu
třeba heroické odhodlanosti, zvláště při nakažlivých
nemocich. Sv. Petr pocítil ze začátku přirozený od
por; aby iei přemohl, líbal hnisaiící rány a vyssával
z nich ústy hnis. Za to iei Pán Bůh odměnil, že od té
doby ani při neiodporněiších nemocich nepocítil
ošklivosti, a že svou modlitbou mnohé z nebezpeč
ných nemocí uzdravil, tím, že ie přikryl svým pláštěm,
který však nikdy nákazy nevzal. Vedle tohoto hlav
ního apoštolátu pro černochy konal sv. Petr Klaver
také venkovské misie, zpovídával celé hodiny v ko
stele, zvláště v postě, byl v domě delší čas ministrem
a novicmistrem řeholních bratří, apoštoloval i mezi
příchozími protestanty a mohamedány, iichž mnoho
obrátil.
Nemaie dosti na nadlidských námahách spoiených
s těmito pracemi, bičoval se přísně, modlil se v noci,
iedl pramálo, spokoiuie se často zbytky od nemoc
ných zůstavenými. Hluboká byla ieho pokora. I iako
Páter konal doma neinižší služby, pravidelně rozdával
u brány almužny a chléb chudým. Měl zvláštní umění
skrývati své skutky, při chvále se hluboce zardíval.
S největší trpělivostí snášel příkoří činěné mu od
některých pánů ubohých otroků a od mnohého ne
vděčného otroka samého i nemístné kritiky někte
rých spolubratří. Ubozí otroci byli mu oddání dětin
nou vděčností a Bůh iei vyznamenán! už za života
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mimořádnými dary. Všecky své práce konal v na
prosté závislosti na představených. Taková byla ieho
poslušnost, že na pokyn představeného ihned přerušil
slibně počatou misii a dal se v neivětšim horku na
obtížnou cestu, že na zavolání bratra sakristána oka
mžitě opustil sobě tak milou zpovědnici, aby rozdával
sv. přiiimáni. Nakaziv se při moru r. 1650 pozdravil
se sice poněkud, ale poslední tři léta života ienom
živořil, ztrativ vládu údů a na celém těle se třesa.
Přece však se dával v první době své nemoci ieště
donášeti do zpovědnice, ba i k lodi přivážeiici otro
ky. Bůh iei v nemoci zkoušel i tím, že se zdálo, ia
koby naň v řádě zapomněli; svěřili ieho ošetřováni
surovému otroku, od něhož mu bylo mnoho trpěti.
Zemřel 8. zůi r. 1657. Papež Pius IX. iei prohlásil
1851 za blahoslaveného, papež Lev XIII. r. 1888 za
svatého a brzy potom za patrona misií mezi černochy.

Rozjímání 47.
1. průprava: Vizme sv. Petra, jak se s mateř
skou láskou skláni k nemocnému černocha.
2. průprava: Prosme za podobnou lásku apo
štolskou.

1. První základ k životu apoštolskému tak
heroicky obětavému a tak mimořádně omilost
něnému položila už zbožná křesťanská výchova
v rodině a čistě prožité mládí. Není pochyby, že
zvláště zasvěcení nebeské Královně v mariánské
družině roznítilo mocně ieho apoštolskou horlivost;
maiíť právě družiny vychovávati členy k apošto
látu. Zeiména však od té doby, co se odloučil od
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světa tak dokonale, že si odepřel í dovolenou
útěchu, uzříti před odjezdem své rodiče, a co
svatými sliby posvětil sebe Bohu jako svatou ná
dobu, již se nesmí užívati k účelům světským,
náleželo celé jeho srdce Bohu a duším. Zavázal
se pak ještě zvláštním slibem, apoštolovatí mezi
nejopuštěnějšími z lidí. Jako zevnější milosti použil
Pán Bůh při výchově Petrově k apoštolátu jeho
setkání a styku se svatým bratrem Alionsem.
Prostý a neučený bratr stal se vzácným učitelem
nadaného klerika.
'

a) Zakládejme mariánské družiny a udržujme je
v pravém duchu; tím si vychováme laický apošto
lát a dáme snad podnět k mnohému kněžskému
i misijnímu povolání.
b) Od pravého apoštola žádá Bůh odloučení od
těla a krve; tolik aspoň žádá od každého kněze,
aby pro nemístné ohledy na příbuzné nebo příliš
nou náklonnost k vlastní krvi nezanedbával svých
povinností a předpisů církevních a nezahazoval své
kněžské důstojnosti.
c) ! my, přijímajíce vyšší svěcení, zasvětili jsme
tělo i duši svou službě Boží. Pohlížejme na sebe
také jako na posvátné nádoby, které už nesmějí
sloužiti světu, neřku-lí hříchu.
d) Nemusíme se my někdy učiti od prosté věřící
duše, která ač méně nadaná a obdařená než my,
dosáhla věrným spolupůsobením : milostmi větší
dokonalosti a snad i více působí než my při tolika
datech Božích a výsadách? Používejme i takových
příkladů a zevnějších milosti k svému zdokonalení
a k rozmnožení horlivosti apoštolské.

Šv. Petr Klaver. kněz Tov. Ježíšova.
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2. Apoštolský heroism sv. Petra Klavera má
málo podobných příkladů v dějinách Církve. Už
obyčejná duchovní správa v cizí nezdravé a horké
krajmě vyžaduje mnoho obětí. Sv. Petr se ještě
nad to zavázal slibem, působiti právě na nejopo
vrženější z lidí, na ubohé černochy, kteří svou
zanedbanou kulturou tělesnou a svými povahovými
chybami každého odpuzovali a apoštolát ztěžovali.
Klaver se jim věnuje s láskou vpravdě mateřskou
a všemi prostředky snaží se jim pomoci. Prvním
a nejdůležitějším prostředkem je mu katechese.
Usilovnou praci, zejména užitím vhodných obrazů,
podaří se mu nejenom přivésti zanedbaný a tupý
tento lid k poznání křesťanské pravdy, nybrž
mnohé z nich povzbuditi i k dokonalému životu.
Z těchto opovrhovaných černochů jsou mu _nej
milejši nemocní, na každého z nich zvláště mysli,
každého navštěvuje a pomáhá mu; proto si vede
jejich přesný seznam. Nemocné nemocemi nakažli
vymi a ošklivými, jichž hnisa,icí rány a odporný
zápach všecky odpuzuje, má nejraději. Ovšem po
cítil i on ze začátku prirozenou ošklivost, ale pře
může ji způsobem vpravdě heroickým: líbá jitříci
se rány, a ssaje ošklivý hnis. Hledal ovšem prede
vším duše, ale věděl, že cesta k srdci často se razí
dobrodiním pro tělo. Proto vítával příchozí otroky
dárky a pamlsky, proto pořádal pro své černochy,
zvláště nemocné, z vyžebraných peněz častěji malé
slavnosti, při nichž je štědře hostil.
a) Jak všední a chudičká je moje pastorace
u srovnání s tímto heroismem velikého apoštola
černochů! Snad je to spíše pouze zevnější úřado
vání. než apoštolát láskou ke Kristu prodchnutý.
22
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Chci aspoň v něčem napodobiti sv. Petra Klavera.
Budu si všímati zvláště nízkých a opuštěných, od
kterých nemohu nic očekávati a kteří nemají při
rozeně nic přitažlivého; jim chci věnovati své síly.
b) Stěžuii si snad na tupost, lehkomyslnost, ne
poddainost děti, iež mám v náboženství vyučovati,
a konám proto tuto povinnost nerad, ba zanedbá
vám ii? Vyučování kartagenských černochů bylo
mnohem obtížněiši a přece sv. Petr Klaver svým
úsilím dosáhl velikých úspěchů. Třeba iim ukazo
vati lásku, třeba se pro ně obětovati, třeba užívati
vhodných názorných prostředků a můžeme všecky
vychovati ke křesťanskému, některé i k dokonalé
mu životu.
c) Jak se starám o nemocné? Vedu ieiich se
znamy a navštěvuii je často? Snažím se iim i jejich
tělesné útrapy podle možnosti ulehčiti?
d) Cítíme-li proti něiakému dobrému dílu, ně
iakému užitečnému podniku nechuť, bývá dobrým
prostředkem učiniti i přes vnitřní odpor právě to,
čemu se přirozenost vzpírá. Takovou obět Pán Bůh
vždycky štědře odměňuje.
e) Jestliže kdy, platí iistě za našich dob, že třeba
důvěru duši získávati i skutky tělesného milosrden
ství. Čiňme v té věci, co naše hmotné poměry do
volují. Snažme se, aby spolky a družiny námi řízené
měly své případné zábavy a aby se chudým členům
pomáhalo.
3. Pramen, : něhož vytryskovala neobyčejná
horlivost sv. Petra, byla vroucí láska k Bohu.
Poněvadž miloval z celého srdce Pána Boha, proto
nemohl snésti, aby duše žily v hříchu, který Boha
zarmucuie, proto tak toužil po spáse duší, iíž si

Sv.Petr Klaver,knčz Tov.Ježíšovs.
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Bůh tak velice přeje. Viděl ve všech tvorech Boha
a odlesk slávy jeho, i v pohrdaných a opuštěných
čern y'ch otrocich. Věnovati se jím zcela a s tako
vou láskou a vytrvalostí mohl jen muž hluboké
pokory, jako Petr Klaver. Koná s radostí nejnižší
služby, chce zůstati po celý život řeholním bratrem,
užívá dovedně různych prostředků, aby skryl své
ctnosti, dobré skutky a omilostnění, snáší s radost
nou trpělívostí příkoří. Konečně to byla veliká
umrtvenost, kterou takový heroický apoštolát před
pokládal a která jej umožňovala. Sv. Petr nespokojil
se útrapami a obětmi, které přinášely namáhavé
práce v smrtonosném podnebí při tolika překážkách
samy, nýbrž biooval a postil se přísně a odepíral
si spánku.
a) Prosme velikého apoštola, aby nám vyžádal
na Pánu Bohu, na něhož nyní 11věčné lásce v nebi
nazírá, hodně veliký stupeň lásky Boží. Pak se
budeme jistě horlivě snazrti, aby nikdo Pána Boba
hrichem neurážel a aby ve všech duších rostla
láska k Bohu.
b) Chci-li úspěšně apoštolovati, zvláště mezi
nízkými a opuštěnými, musím míti hodně pokory.
Nesmím hledati vlastní chvály, musím milovati
skrytost, musím, když už ne radostně, aspoň trpěli
vě snášeti pokoření a příkoří.

c) Jak málo jsem vlastně posud trpěl pro Krista
a pro duše! Pán Bůh nežádá ode mne takových
kajícností, jaké na sebe dobrovolně bral sv. Petr
Klaver. Aspoň ty kříže, které jsou spojeny s mými
apoštolskými pracemi, musím ochotně nésti.
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Oremus:
Deus, qui abreptos in servitutem Nigritas ad
agnitionem tui nominis vocaturus, beatum Petrum
mira in eis iuvandis caritate et patientia robo
rasti: eius nobis intercessione concede; ut quae
Jesu Christi sunt qUaerentes, proximos opere et
veritate diligamus. Per eundem Dominum nostrum.

XLVIII. Sv. Matouš, apoštol a evangelista.
(21. září.)

Sv. Matouš, syn Alieův, slul původně Levi, Ma
toušem (: dar Boha) nazval jej Kristus Pán, když ho
povolal, aby ho následoval. Byl celnikem nebo vý
běrčím daně a měl celnici u jezera genezaretského,
kudy se převáželo zboži. Celníci, vymáhajici mnohdy
tvrdé poplatky a někdy i nespravedlivě lid utisku
jící, byli nenávidění a pokládáni za hříšniky, Z evan
gelia víme, že byli mezi nimi i lidé. šlechetni a
pokorní.

O povolání sv. Matouše nám evangelia vyprávějí
asi toto: Jda jednou od jezera genezaretského, spatřil
Ježíš člověka Leviho, syna Alíeova, pojmenovaného
Matouš, sedícího na celnici. A řekl jemu: »Pojd' za
mnoul<< A on vstal, opustil všecko a šel za nim.
! učinil potom Levi Pánu Ježíši velikou hostinu v do
mě svém a veliký zástup celníků a hříšníků přišel a
stolovali s Ježíšem a učedníky jeho. Zákonici a iari
seové však vidouce, že jí s celníky a hříšniky, reptali,
řkouce učedníkům jeho: »Proč s celníky a hřišniky
jite a pijete a Mistr vášh A Ježiš uslyšev to, řekl

Sv. Matouš. apoštol a evangelista.
iim: »Nepotřebuii zdraví lékaře, nýbrž nemocní. Jděte
a naučte se, co iest to: Mílosrdenství chci a ne oběti.
Nepřišel isem volat spravedlivých, nýbrž hříšníky
k pokání.“ (Mt. 9, 9—13); Mk. 2, 14—17; Lk. 5, 27—32.)

Matouš, bohatý muž, přidružil se k učedníkům Kri
stovým, prostým a chudým rybářům, a byl vpočten
mezi dvanácte apoštolů. (Mt. 10, 3; Mk. 3, 18; Lk. 6,
IS.) Kdežto druzí evangelisté iei imenuií na sedmém
místě, on sám se klade až na místo osmé a z pokory
nazývá se publikánem, t. i. veřeiným hříšnikem. Od
sv. Matouše pochází neistarší ze čtyř evangelií, na
psané kolem r. 42 v hebrejské nebo arameiské řeči,
nezachovalo se však v původní řeči, nýbrž v řeckém
překladě, pořízeném ke konci prvního století, Ve
svém evangeliu chce sv. Matouš dokázati hlavně, že
Kristus Pán ie Mesiášem lidu israelskému příslibe
ným, na němž se všecka starozákonní proroctví vy
plnila.

Podání vypravuie, že Matouš po nanebevstoupení
Páně kázal Krista na různých místech, naposled
v Ethiopií. Obrátil na víru neienom mnoho lidu, ale
i samu rodinu královskou; ano neistarši dcera krá
lovská, Ifigeníe, zavázala se na radu Matoušovu sli
bem ustavičného panenství. Strýc ieií Hirtala, chtěie
ii poimouti za manželku, požádal prý apoštola, aby
pannu k manželství přemluvil. Když se však sv. Ma
touš naopak snažil utvrdíti dceru královskou ve věr
nosti k slibu, dal iei Hirtala oštěpem prokláti, právě
když přinášel neisvětěiší obět. Tělo ieho bylo v iede
náctém století přeneseno do Salerna v Italii.
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Rozjímání 48.
1. průprava: Vízme sv. Matouše, jak na jediné
slovo Mistrovo všecko opouští a následuje Krista
Pána.

2. průprava: Prosme za podobnou ochotu v ná
sledování hlasu milosti Boží.
l. V povoláni sv. Matouše ievi se podivuhodné
síla milosti Kristovy ieště více než při povolání
jiných apoštolů. Jinde volá Mistr k odříkavému a
nezištnému životu apoštolské chudobv ty. kteří už
v chudobě žili, zde volá muže bohatého a vlivného,
iinde volá takové, kteří už Bohu věrně sloužili
a Mesiáše s toužebností očekávali. zde toho. který
aspoň před veřeiností platil za hříšníka. Sv. Matouš
nazývá se sám z pokory publikénem nebo veřei
ným hříšníkem: iisto iest, že před svým povoláním
žil život pohodlný a více světský. Láska a milost
Kristova obrací se k němu, protože Spasitel »ne
přišel volat spravedlivých, nýbrž hříšníkv k po
kánía. a že »neootřebuií zdravi lékaře, nýbrž ne
mocnía. Podivuhodný jsou též způsob povolání a
okolností ieho. Právě uprostřed svého rušného a
světského zaměstnání slyší Matouš hlas milosti Boží,
a ie to iediný pohled a iediné slovo. iímž mu Mistr
oznamuie svou všemohoucí vůli. Taková ie síla
milosti, že z celníka neienom činí spravedlivého,
nýbrž velikého apoštola. který se pro své evan
gelium stal iednim z neislavněišich mužů v dějinách
Církve, ano i v děiinách vůbec.
a) Snad mnohý z nás si musí říci, že ieho povo
lání bylo také 'podobno povolání Matoušova, že ho

Sv.Matouš.apoštolaevangelista.
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Pán povolal k své službě ze světského, ba hříšného
života. Budiž nám povoláni sv. Matouše útěchou,
když nás trápí mvšlenka na předešlý život, vždyt
Kristus Pán přišel volat právě hřišníkv a ne spra
vedlivé. Ano, kdvbychom byli i velmi těžce hřešilí,
můžeme se ieště s milosti Boží státi velikými
v ieho službě.
b) Napodobuime také sami milosrdnou lásku Spa
sitelovu k hříšnikům. Je přirozeno, že lneme více
k těm, kteří isou nám sympatičtí. Milovati zvláště
duše Bohu bližší a více omilostněné, ie dovoleno
a spravedlivo. Než apoštolská láska žádá často,
abvchom větší lásku a péči věnovali těm. kteří
toho více potřebuii. a to isou právě ubozí hříšníci.
c) I my snad někdy pocitíme vánek milosti Boží
právě uprostřed praci a roztržitostí tohoto světa,
snad ie to také ieden milosrdný pohled Mistrův,
iedno iakoby nahodilé slovo. Nenecháváme snad
hlasu milosti bez povšimnutí?
2. Vizme, s iakou ochotou a horlivosti následuje
sv. Matouš hlasu voláni Božího. Ihned vstane, opusti
a rozdá celé své značné iměni a věrně ide za
Kristem. Ukazuie velikou pokoru. On, zámožný a
vlivný úředník, druží se k prostým a chudým rý
bářům, imenuie se sám mezi apoštoly na iednom
z posledních míst, s tklivou pokorou se nazývá
publikánem neboli veřeiným hříšníkem. Krásným
rvsem jeho povahy ie též štědrost. Vystroií Kristu
Pánu a ieho učedníkům z vděčnosti za milost po
voláni hostinu, k níž pozve všecky. své přátele a
známé. Neilépe ovšem ukázal svou vděčnost k Mis
trovi svým neunavným apoštolátem a zeiména
ovým evangeliem, v němž pádné . iadrnč dokázal
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mesiánskou důstoinost Kristovu a tím nesčetné
množství duší k pravé víře přivedl.
a) Opustiti svět s ieho radostmi a pozemskými
záimy žádá Bůh v iisté míře od každého, koho
volá k své svaté službě. Opustili isme tento svět
také s takovou ochotou a rozhodností iako sv. Ma
touš, dež nám Kristus Pán nabídl milost svatého
kněžství? Anebo s tím světem. iehož isme se
z láskv k Mistru pro vždy vzdali. ieště koketuieme
a v kompromisv vcházíme? Nelze býti zároveň
věrným sluhou Božím a užívati rozkoší tohoto světa.
b) Pokora a skromnost maií býti význačnou vlast
ností kněze podle Srdce Páně. Jeví se v tom, že
ustupuie do pozadí a dává rád druhým přednost,
že o sobě a svých zásluhách nemluví. leda kde to
káže nutnost, že rád a bez povýšenosti obcuie
s nízkými a prostými, že uznává ochotně svou ne
dostatečnost a hříšnost a přiznává se upřímně
k svým chybám.
c) Napodobuime také štědrost Matoušovu. Štěd
rost nejprve k Pánu Bohu samému. Nespokoiuime
se tím, že vykonáme, co ie naprosto nutné, nýbrž
přinášeime velkodušně i větší oběti. Štědrost také
k bližním, zvláště k spolubratřím. Bratrská poho
stinnost, postavení a poměrům přiměřená, patří
také k společenským ctnostem kněžským.
d) Nejlépe se ovšem i my Kristu Pánu odvdě
ěíme za vzácnou milost povolání a za všecky mi
losti a dary, budeme-li iasně, rozhodně a horlivě
světu hlásati ieho božské poslání a ieho mesián
skou důstoinost.
3. Třebas zprávy legend a zbožného podání 0
místech působení, příčině : způsobu smrti av. Moc
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_touše neisou všecky zcela zaručené, můžeme iích
přece užíti pro roziímání. Lze říci. že apoštol byl
v iístém smvslu mučedníkem sv. čistoty a ustavič
ného panictví. Kdvby byl býval dceru královskou
osvobodil od slibu panenství, býval by snad za
chránil svůi život. Ale v tom mu bránila láska
k čistotě a panictví a úcta před učiněným slibem
ustavičného panenství. Není divu, že čistotu mí
loval a panictví si vážil učedník toho, který slíbil _
duším čistým, že Boha viděti budou. a velebil tv,
iíž sami se oddávaií panictví pro království Boží.
Překrásná ie smrt sv. Matouše nejenom pro tuto
ieií příčinu, nýbrž i sama v sobě. Oštěp voiínův
zasahuie ho právě, kdvž v zanícené sebranosti obě
tuie na oltáři neposkvrněného Beránka Božího,
a duše ieho vznáší se tam. kde věčně má zřítí
v skutečné lidské podobě toho. iehOž nrávě držel
v rukou zabaleného pod způsobamí chleba a vína.

a) Nikdy nedosáhne dokonalostí kněžské čistoty,
ba ani v ní nevytrvá kněz, který zachovává svatý
tento zákon ienom iako tvrdé ího z nutnosti. Musíme
se povznésti k veliké lásce a úctě svaté čistoty a
ustavičného panictví. Kristus Pán nabízí dobrovol
ným panicům zvláštní své přátelství a slibuie všem
duším čistým, že Boha viděti budou. Není-li to
dostatečnou pohnutkou, abychom si panictví a do
konalou čistotu z celého srdce zamilovali?
b) Není oiedínělým případem, že Pán Bůh za
volal kněze před svou soudnou stolicí, právě když
sloužil mši svatou anebo když se k ní stroiíl, anebo
hned po ní. Sloužíme mši svatou s takovou bed
livou přípravou, s takovou pozorností, přesností :
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zbožnosti, že by naše smrt byla vskutku šťastná a
svaté, kdyby nás Bůh tímto způsobem povolal?
Oremus:
Beati Apostoli et Evangelistae Mathaei, Domi
ne, precibus adiuvemur: ut, quod possibilitas no
stra non obtinet, eius nobis intercessione donetur.
Per Dominum nostrum.

XLIX. Sv. Jeroným, kněz a církevní učitel.
(30. září.)

Život sv. Jeronýma spadá do dob, kdy říše římská
boiovala proti hrnoucim se ze severu barbarům zou
íalý boi o existenci, iemuž konečně podlehla, a kdy
Církvi bylo boiovati proti mocným kacířstvim, které
však vítězně přemohla, hlavně pomoci velikých Otců
a učitelů církevních, k nimž právě také náleži sv. Je
rony'm. Narodil se kolem r. 340 ve Stridonu na roz
hrani Dalmacie a Pannonie : rodiny křesťanské. Podle
tehdejšího zvyku byl ieho křest odložen na pozděiši
dobu. Nadanému chlapci dostalo se už doma od zá
možných rodičů vybranébo vzděláni; od r. 354 stu
doval v Římě pod slavnými učiteli literaturu, bás
nictví, řečnictvi a pozděii i práva. Nezůstal ušetřen
mravní nákazy velkoměsta, ale zachoval si vždy
touhu po lepším životě podle učení a příkladu Krista.
Více než památky Říma pohanského táhly jej k sobě
hroby mučedníků a katakomby, kde celé hodiny
prodléval. Mnohdy uprostřed rozkoší světských po
iala ho neodolatelná touha, opustit svět a začít iíný
život. Jeho vědychtlvoat ukazovala s; už tehda; opi—
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soval pilně a kupoval knihy. Asi v dvacátém svém
roce byl pokřtěn od samého papeže Liberia. Po té
procestoval Italii, Galii, Malou Asii a Syrii, zdržev
ae delší dobu zvláště v Akvileli a Antiochii; konal
tyto cesty iednak, aby se dostal ve styk s proslulými
učenci, zeiména vykladačí Písma sv., iednak aby
z vlastní zkušenosti poznal mnišský život.
R. 374 uchýlil se sám íako poustevník na poušť
u Chalkídy blízko Antiochie, kde se věnoval zcela
modlitbě, roziímání, studiu, tělesným pracem a mrtvení.
Studoval hlavně Písmo sv., ale měl také ieště zálibu
v pohanských klasicich. Tu se mu iednou zdálo, že
stoií před soudem Božím a slyší hlas: »Kdo isi7<<
Odpověděl: »Jsem křesťana: Hlas odvětil: »Ne, neisi

křesťan, isi žák Cíceronův, nebot kde iest srdce tvé.
tam ie í poklad tvůi, Neznám těm A zdálo se mu, že
byl odsouzen k bičování. které na něm bylo hned vy
konáno. Také ho trápila na poušti silná pokušení,
obrazotvornost předváděla mu nemravné scény, které
byl v Římě viděl nebo zažil. Hledal proti nim lék
v mrtvení, drásaie často ostrým kamenem své tělo,
v modlitbě před svým kruciííxem a ve studiu. Aby
lépe rozuměl Písmu svatému, naučil se od iistého žida
hebreisky a arameisky. Už tehda počal í spisy vy
kládati učení Kristovo a háiití io proti kacířům, a už
tehda býval z mnohých stran tázán o radu. Když
v blízké Antiochii vznikl rozkol, nevěděl lepši rady,
než obrátiti se na hlavu Církve, papeže Damasa.
Biskup antiošský se nabídl, že lei vysvětí na kněze,
k čemuž Jeroným svolil, ale s podmínkou, že nebude
vázán k službě při určitém kostele, aby tak měl
volný čas pro studium. Spory mezi mnichy a rozkol
v Antiochii znechutily mu tamější pobyt; ! odebral
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se neíprve r. 379 k sv. Řehoři Nazianskému, velikému
církevnímu učiteli a proslulému vykladači Písma sv.
do Cařihradu, a pak r. 382 k papeži Damasovi, iehož
sekretářem se stal.
Vedle tohoto úřadu zabýval se dále studiem, ze
iména Písma svatého, a počal nové kritické a vě
decké vydáni ieho. Pro svou učenost a pro svůi aske
tický přísný život požíval úcty a mnozí si ho zvolili
za duchovního vůdce, mezi iinými též zbožné matrony
římské Marcella, Pavla s dcerou Eustochiumou a i.
Byl vždy ohnivý a prudký, vystupoval statečně a
rázně proti pohoršením i vlivných kruhů, též samého
kléru. Měl proto mnoho nepřátel, iiž ho pomlouvali
a podkládali dokonce i ieho vztahům k zbožným že
nám nekalé úmysly. I opustil Jeroným po smrti Da
masově r. 385 Řím a odebral se do Palestiny, kde
vedl až do své smrti mnišský život blizko ieskyně
narození Páně u Betléma, neiprve iako poustevník,
pozděii, když matrona Pavla dala tam vystavěti muž
ský i ženský klášter, iako představený mužského

kláštera.

Sv. Jeroným dovedl spoiiti vhodně život roziímavý
s životem činným. Byl mužem stálé modlitby a stro
hého mrtvení; byla to podle ieho vlastního výroku
zvláště myšlenka na přísný soud Boží, která ho často
zaměstnávala a v dobrém udržovala. Byl mužem ne
unavné práce, který celé hodiny seděl u knih v cele
nebo knihovně; ieště na svém smrtelném loži dikto
val. V Palestině dokončil opravu a nový latinský pře
klad Pisma sv., který požívá v Církvi pod iménem
Vuléaty dodnes veliké vážností, sepsal řadu spisů
proti kacířům a mnoho vzácných listů, iimiž odpo
vidal na dotazy se všech stran. Při tom konal skutky
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bliženské lásky a přímo apoštoloval. Příjimal a hostil
poutníky a myl jim i nohy, otevřel klášterní školu,
kde sám učil, dokonce i klasickým jazykům. Lnul
s naprostou věrností k římskému Stolci a byl ve všem
smýs'lení přísně katolického. Proto ve svých výkla
dech Písma sv. klade takový důraz na tradici cír
kevní, proto se hned vzdal některých názorů Orige
nových, jakmile poznal, že se neshoduií s duchem
církevním, proto s takovou rozhodností, ba prudkostí
vystupuje proti kacířům. Prudkým a ostrým byl ostat
ně někdy i proti svým katolickým literárním odpůr
cům, jako proti sv. Augustinovi a sv. Janu Zlato
ústému. Ale tuto chybu povahy vyvážíla jeho hlu
boká pokora. Sv. Jeroným se veřejně ke svým chy
bám přiznával, nikdy ani po nejmenším důstojenství
v Církvi nezatoužil, pokoření a utrpení nepřáteli mu
působená s radostí snášel. Když cítil, že se blíží smrt,
zvolal v svatém zanicení: »O jak krásná je smrt, jak
sladké jest umíráníla Přijav s největší zbožnosti tělo
Páně zesnul dne 30. září 420. Jeho tělo odpočívá
v Rímě v basilice S. Maria Maggiore. Pro jeho zásluhy
o Písmo svaté nazývá jej Církev »největšim učitelem“
(Doctor maximus) Písma svatého.

Rozjímání 49.
1. průprava: Viz, s jakou zbožnosti přijímá sv.
Jeroným před smrtí tělo Páně.
2. průprava: Pros za milost, abys podle jeho
přiklaau zasvětil celý život úsilovné práci pro
Církev.
1. Sv. Jeroným dává nám především zářivý pří
klad neunavné pracovitosti a píle na poli církevní
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vědy. Obdařen neobyčejnou vědychtívostí spěchá
od místa k místu, aby se učil od nejlepších mistrů
a v nejslavnějších školách, přiučuje se potřebným
řečem, nechce býti vázán duchovní správou urči
tého kostela, aby se mohl zcela věnovati studiu,
sbírá a opisuje knihy, sedá celé dny a hodiny
v knihovně a v cele, zajímá se až do posledních
let o všecky vědecké otázky a ještě před smrtí
svým žákům diktuje. Ale pohlíží na vědu pod zor
ným úhlem věčnosti, pěstuje jí jenom k větší slávě
Boží a Církve a k spáse duší, při vší své učenosti
zachovává hlubokou pokoru. Jeho studium se sou
střeďovalo zejména na Písmo svaté. Svou láskou
k této knize knih, svými jazykovými vědomostmi,
svou znalostí míst a zvyků palestinských stal se
největším učitelem Písma svatého. Při své úctě a
lásce k Písmu svatému držel se sv. Jeroným pevně
a věrně církevní tradice. Nikdy nespoléhat při vy
kládání Písma sv. na vlastní um, nýbrž ptal se, jak
to místo vykládali svatí Otcové. Poznání: »tento
výklad nepřijímá církevní podání<<bylo mu dosia
tečným důvodem, aby jej zavrhl. Napsal dokonce,
že Písmo, které by se vykládalo proti církevnímu
podání, nebylo by slovem Božím, nýbrž slovem
ďáblovým.
a) Sv. Jeronýma mohou a mají především napo
dobovati ti, kteří mají v Církvi úkol, pěstovati po
svátné vědy a učiti jim druhé. Nechť se učí od ve
likého a svatého učitele církevního, že mají na
vědu pohlížeti pod zorným úhlem věčnosti a při
vší učenosti zůstávati pokornými. Ani kněz v du
chovní správě nesmí studia posvátných věd zane
dbávati. I on musí míti něco z vědychtivosti a píle
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sv. Jeronýma a má podle jeho příkladu studovati
ne tak ze záliby, nýbrž pro dobro Církve a duší.
Takové studium zabrání mnohému pokušení, při
nese mu hojně světla a útěchy, usnadní a povznese
jeho apoštolát.
b) Zejména musi rád sahati k Písmu svatému,
častěji v něm čitati a o jeho pravdách rozjímati.
To mu zjedná mnoho duchovní radosti a dá mnoho
vhodných námětů ke kázáním.
c) I kacíři čtli pilně Písmo svaté a dovolávali
se ho. Ale poněvadž zavrhovali církevní podání,
byla jim tato četba ke zkáze. Řid'me se při četbě
Písma svatého zásadami svatého Jeronýma. Zjed
nejme si nějaký vědecky důkladný, ale též cir
kevně úplně spolehlivý výklad jeho.
2. Už v této úctě k podání jeví se Jeronýmův
skrz naskrz katolický duch a katolické smýšlení.
Sám o sobě napsal, že »od dětství byl živen kato
lickým mlékem“ a že »na svém čele směle nosí
kříž<<.Už v mládí vábí jej přes jeho lehkomyslný

život a lásku k pohanským klasickým spisovatelům
daleko více památky křesťanské a hroby mučed
níků než pomníky pohanského Říma. Od té doby
pak, co se oddal službě Boží, náleží celý jeho život
obraně víry katolické. Ihned se vzdává názorů
Origenových, s nimiž osobně sympatisoval, jakmile
poznává, že nejsou přesně katolické. Odtud též
jeho houževnatý, někdy zdánlivě až příkrý boj
proti každému kacířství. Poněvadž věděl, že stře
dem jednoty katolické a sloupem katolické víry je
biskup římský, lnul věrně k apoštolskému Stolci.
Právě od sv. Jeronýma jako sekretáře sv. papeže
Damasa máme vzácné svědectví, že už tehda bylo
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papeži odpovídati a rozhodovati v záležitostech
z celého katolického světa do Říma posílaných.
V povstalých rozepřích nezná jiné rady, než obrátíti
se na papeže, a častěji prohlašuje, že chce vždy
držeti se stolcem sv. Petra.
a) Většině z nás dostalo se převzácného štěstí,
že jsme též »od mládí byli živeni katolickým mlé
kem<<.Važme si nade vše katolické víry. Že přijí
máme v pokorné víře všecko, co Církev k věření
předkládá, rozumí se samo sebou. Kdo je opravdo

vého a ryzího katolického smýšlení, odmítá roz
hodně i všecko to, co třebas k věření není ještě
předloženo, odporuje katolickému duchu. U kněze
nestačí, aby sám katolickou víru pevně vyznával,
nýbrž musi ji i hájiti. Ukazujme v té příčině nej
větší rozhodnost a nebojme se proti nepřátelům
víry užíti někdy i zdánlivě příkrého slova.
b) Středem katolické jednoty a neomylným slou
pem katolické víry je papežství. Uržme pevně
k římskému, apoštolskému Stolci, važme si ná
městka Kristova a milujme ho synovskou láskou,
jeho slovo budiž nám v každé věci posledním a
naprosto rozhodujícím důvodem.
3. Ani dlouholetý život umrtvenosti a služby Boží
nemohl přeměniti přirozenost světcovu a jistá pova
hová chyba jeví se u něho po celý život. Je to při
lišná ohnivost a prudkost, zvláště v polemikách,
při nichž neušetřil ani mužů takové vážnosti a sva
tosti jako byli sv. Augustin a sv. Jan Zlatoústý. Ale
tento stín mizí proti jiným velikým ctnostem a da
rům, zejména také proti jeho pokoře, která se ote
vřeně k chybám přiznává a ponížení i utrpení
trpělivě snáší. Také těžkých pokušení nezůsta'
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veliký světec a učitel církevní ušetřen. I tehda,
když už se zcela oddal službě Boží, ano na samé
poušti, kde vzdálen všech nebezpečí žil život na
prosté umrtvenosti, doléhal na něho zlý nepřítel.
Sv. Jeroným hledal lék a pomoc v modlitbě před
kruciiixem, v přísných kaiících skutcích a v pilné
práci. Také myšlenka na soud věčný mu byla moc
ným prostředkem. Přirozenou zálibu na pohanských
klasických autorech zachoval si sv. Jeroným po
celý život, ale svědomí mu to vyčítalo. Sen, o němž
vypravuie, byl buď následkem a výrazem těchto
výčitek anebo mu tak Pán Bůh dal najevo, že ten,
kdo se oddal zcela službě Boží a hájení svaté víry,
nemá čas mařiti věcmi v sobě sice ne špatnými,
ale velikému cíli neprospívaiícími.
a) Nedivme se a nepohoršuime se, vidime-li ně
kdy i na velikých a iinak dokonalých mužích ně
iakou povahovou chybu. Budeme-li hleděti přede
vším na ieiich dobré vlastnosti a ctnosti, snadno
takový stín zmizí. Tím méně musíme se diviti, že
i u nás se po dlouholetém boii ieví něiaké chyby
charakteru. Budiž nám takové poznání a vědomi
prostředkem pokoření.
b) Dokud žiieme, nezůstaneme nikdy ušetřeni
pokušení. Ani dlouholetý život dokonalostí ani sa
mota nás před nimi nezabezpečuií. Musíme tudíž
býti na ně připraveni a znáti prostředky proti nim.
Život sv. Jeronýma nám podává hlavní z nich:
modlitbu, zejména před krucílixem a svatostánkem,
kaiící skutky, pilnou práci, myšlenku na soud.
c) Svatému Jeronýmovi se zdá, že iei Kristus
při soudu dává citelně zbičovati, protože vedle
studia Písma sv. a posvátných věd četl též klasiky.
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Jak by asi dal Kristus Pán zmrskati kněze, kteří
maří drahocenný čas četbou románů pochybné

ceny?
Oremus:
Deus, qui Ecclesiae tuae in exponendis sacris
Scripturis beatum Hioronymum, Confessorem
luum, Doctorem maximum providere dignatus es:
praesta, quaesumus; ut eius suffragantibus meri
tis, quod ore simul et opere docuit,te adiuvante
exercere valeamus. Per Dominum.

L. Sv. František z Asa'si, zakladatel řádu
Menších Bratří.
(4. říina.)

V době, kdy všude vládla požívavost a nezřízená
touha po světských statcích, kdy přepych a světské
smýšlení vnikaly i do církevních kruhů a Církev byla
ohrožována kacířstvími, iež podkopávala samé zá
klady společenského řádu, vzbudil Bůh muže, který
měl tomuto světu dáti hrdinný příklad chudoby a
naučiti ho »bláznovství kříže“. Sv. František byl sy
nem slunné a umění milovné Umbrie (nar. v Assisi
r. 1182) a slul vlastně Jan Bernardone. Jeho otec,
bohatý, ale též opatrný, ba lakotný kupec, obchodo
val mnoho s Francií a doiižděie tam častěii mluvíval
francouzsky. Malý Jan už v dětství se této řeči při
učil. Proto ho nazvali »Francescou (: malý Fran
couz). Vynikal iemnou myslí, rozvéžnosti a ušlechti
lými způsoby společenskými, a za mládí měl rád ve
selou společnost. Proti mravnosti nikdy ničeho ne
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učinil. Od dětství iei vyznamenávala velká útrpnost
s chudými a neobyčeiná štědrost. Když iednou odepřel
chud'asovi almužnu, velmi toho litoval a umínil si, že
nikdy nikomu pomoci neodepře, bude-li ho ve jménu
Božím žádati.
Asi ve dvacátém roce těžce onemocněl; uzdravil se
sice, ale od té doby zvážněl. Chodíval sice ieště někdy
do společnosti svých druhů, ale býval tam často za
myšlen a iako duchem nepřítomen. Když se ho žertem
ptali, zdali snad myslí na nevěstu, odpověděl: »Ano,
chci se zasnoubiti s neikrásněiší a neibohatší nevěstou
světa.“ Myslel tim chudobu pro Krista. Tento ideál
mu tanul na mysli, ale nevěděl ieště, iak iei má prak
ticky uskutečniti. Když se iednou modlil v kostelíku
sv. Damasa, zaslechl vnitřní hlas: »Františku, obnov
dům můj, který se rozpadávím František rozuměl
tomu tak, že se má postarati o obnovu sešlého ko
stelíka sv. Damasa; i vzal : obchodu otcova drahá
sukna, prodal ie a věnoval stržené peníze na obnovu.
Nad tim se otec, iiž dříve novým způsobem života
synova podrážděn, nadmíru rozhněval, zmrskal ho,
zavřel a konečně ho iako marnotratníka pobnal před
soud a vydědil ho. František hodil otci k nohoum
i svůi šat a řekl: »Nyní aspoň mohu Boha nazývati
v pravdě svým otcem a modliti se podle pravdy: Otče
náš, ienž isi na nebesích.:
Nedbaie, že se mu mnozí směií a nazývaií iei
bláznem, počal František život chudoby vyžebrávaie
si stravu a sbíraie příspěvky na opravu kostelíka
sv. Damasa a iíných kostelů. Tento nový pokořuiící
život stál ho ze začátku mnoho sebezáporu. Často.
maie potkati některého z bývalých známých, zastyděl
se a chtěl se někam ukrýti, ale přemohl lichý stud.
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Aby přemohl bázeň lidskou, postavil se v Římě, kam
vykonal pout v chatrném oděvu, před chrám a žebral.
Aby zvítězil nad přirozeným odporem proti ošklivým
nemocem, políbil rány malomocného, kterého potkal.
Jednou zaslechl při mši sv. slova evangelia: »Ne
opatřuite si ani zlata ani stříbra ani mědi do svých
opasků, ne mošny na cestu ani dvou sukní ani obuvi
ani hole.“ (Mt. 10, 9—10.) Tato slova byla Františkovi
zievením ieho pravého Bohem mu svěřeného povo
lání, apoštolátu úplně chudoby. Odhodiv opasek s vy
žebranými penězi, obléknuv hnědé, drsné roucho,
opásav se provazem počal bos kázati chudobu pro
Krista a Kristovo království chudoby.
Brzy našel následovníky. Dal iím pravidla a žádal
papeže o potvrzení nově družiny. Papeží Innocencovi
Ill. zdála se pravidla přiliš přísná, ale kardinál Co
lonna mu pravil, že ie to vlastně ienom důsledně pro
vedené evangelíum. Poté papež sdružení ústně po
tvrdil (r. 1210), ale ne iako řád, nýbrž jako družinu
»kaiícich bratřía. Bratři měli nositi tonsuru, kleríku;
sv. František přiial brzy svěcení na iáhna, knězem
však se z pokory nikdy nestal. Bratří měli kázati chu
dobu a království Kristovo neiprve příkladem, pak
i apoštolskou činností. Měli přísně chudě žíti; vše, co
k životu iest potřebné, měli si neiprv ziednávati praci,
žebráním len tehdy, kdyby bylo třeba, Neměli býti
poustevníky, ale žití a pracovatí ve světě tak iako
v poustevně. Hlavní knihou měl iím býti kříž. Po
dobný způsob života zavedl František brzy i pro
panny, o lehož rozšíření se zasloužila zejména svatá
Klara.

....:5

Velmi toužil sv, František, aby mohl hlásat kri
lovství Kristovo nevěřícím mohamedanům. Dvakrate
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byl už na cestě do Afriky a Asie, ale vždycky pře
kazila jeho úmysl nemoc. Konečně se r. 1219, když
se byl před tím r. 1215 v Římě setkal se sv. Domini
kem a uzavřel s nim věrně přátelství a když byl už
dvakráte konal všeobecné shromážděni svého na pět
tisíc členů vzrostšiho sdružení (1216, 1219), dostal
do Palestiny a Syríe a předstoupil neohroženě před
samého sultána. Zatím už pracovali někteří bratři na
misiich v Maroku a r. 1220 bylo tam prvních pět
členů družiny kaiicníků umučeno. Aby i lidé ve světě
žiiící, kterým ieiich postavení a povinnosti bránily,
přidatí se k sdružení Františkovu, mohli v podstatě
zachovávatí pravidla tohoto života, založil pro ně
světec tak zvaný třetí řád. Od papeže Honoria m.
vymohl si sv. František pro kostelík svého řádu
v Assisi (zvaný »Porciunkulaa) neslýchanou tehda vý
sadu plnomocných odpustků.
Tento papež potvrdil také 29. listopadu 1223 sdru
žení iako skutečný řád, když byl František před tím
po 40ti denním postu složil novou řeholi o dvanácti
hlavách. Řehole ponechává v iednotlivostech dosti
volnosti a nemá přílišných kaiícností, ale klade veliký
důraz na chudobu. V té věci byl František velmi
přísný, takže na příklad chtěl iednou rozbořiti nový
klášter bratři, vystavěný s iistou prostranností a ně
iakým pohodlím, anebo že kdysi o Božím Hodě vá
nočním si sedl v reiektáří na zem a polídal suchý
chléb, aby tak protestoval proti stolování bratří po
ieho názoru příliš hoiněmu, anebo že velmi byl roz
trpčen, když bratr Eliáš si dal ušíti pohodlnější háblt.
Chudoba Františkova neměla níc strohého a okáza
lého, nýbrž byla spoiena s milou pokorou. Neienom

si nikdy na svých darech . úspěších naskládat

.
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svá omilostnění, na př. svá stigmata, pečlivě skrýval,
nýbrž s radostí příiímal, když byl imín bláznem a
přepiatcem. Jeho poslušnost církevním vrchnostem
byla naprostá; ve své před smrtí diktované závětí
prohlašuie, že chce církevních představených na
slovo poslouchati, i kdyby měl moudrost Šalomou
novu, a vybízí bratry k věrné poslušnosti k hierarchii,
i kdyby ie snad pronásledovala. Srdce Františkovo
plálo neobyčejně něžnou a dětinnou láskou k Bohu,
z ní plynula ieho naprostá důvěra v prozřetelnost
Boží a iakási radostná bezstarostnost, takže zpival,
i když už hleděl smrti v tvář. Známá ie též ieho ne
obyčeiná láska k přírodě, přítulnost ke květinkám a
zvířátkům, v nichž viděl odlesk dobroty Boží a
symboly křesťanských ctností. Složil také překrásné
hymny, mezi nimi Hymnus na slunce. Zvláště ctil ta
iemství vtělení a narození Páně, kde se právě ieví
láska Krista Pána k chudobě a pokoře; sv. František
první zavedl krásný obyčei vánočních iesliček.
Vroucí a hluboká byla ieho zbožnost a úcta k trpí
címu a ukřižovaněmu Kristu Pánu; Bůh sám odměnil
tuto ieho vroucí pobožnost zázračným způsobem. Dne
17. září 1224, když roziímal u vytržení o umučení
Páně, poslal seraia, který vtiskl Františkovi pět ran
Kristových v bok, ruce a nohy (stigmata).
Stálým slzením oslepl ke konci života a zemřel
po těžké nemoci 4. říina 1226. Před smrtí požehnal
bratřím chléb, aby z něho iedli na znamení svor
nosti, diktoval svou »závěta, zdůrazňuiící zeiměna
chudobu a poslušnost církevní vrchnosti, chtěl býti
položen na holou zemi a vyiádřil přání, býti pohřbenu
na assíském popravišti. Pak si dal předčítati pašiie
sv, Jana & předmodlívati žalm 141, při iehož slovech
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»na mě čekají spravedliví až odplatíš mně“, zbožně
zesnul. Už r. 1228 byl kanonisován. Pro svou horouci
lásku a pro zjevení seraía, jehož se mu dostalo, na
zývá se všeobecně »seraiinskýma. Řehole irantiškán
ská, již přijaly i některé novější kongregace, je nej
rozšířenější ze všech řeholí.

Rozjímání 50.
1. průprava: Vizme sv. Františka, sedícího v re
fektáři na Boží hod vánoční na zemi a pojídají
cího suchý chléb.
2. průprava: Modleme se, abychom po jeho
příkladu lépe vnikli v ducha Kristova.
l. Měl-li se křesťanský svět dvanáctého a tří
náctého století, kdy všecko bylo takořka pohrou
ženo do hmotných statků a požitků, kdy přepych
a světáctví se počínaly šiřiti i v církevních kruzích,
vrátiti zase k duchu Kristovu, bylo potřeba zcela
mimořádného, ba skoro drastického vzoru chudoby.
Takový vzor vzbudil Bůh ve sv. Františkovi. Tím
se vysvětluje i jeho originálnost a zdánlivá přepia
tost v' některých případech, jako když na př. počne
bořiti prostranněji budovaný klášter anebo sedá
v refektáři při vánočním obědě na zemi a pojídá
suchý chléb. Idea chudoby ovládala Františka skrz
naskrz a provedl ji jak u sebe tak v řeholi s ne
obyčejnou důslednosti, velkodušností a vytrvalostí.
Ovšem je taková chudoba možná jen u toho, kdo
se v neomezené důvěrě odevzdává Pánu Bohu a
vidí v něm v pravém smyslu svého starostlivěho
Otce, kdo cti &miluje celou duší tuto ctnost, Kristu
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Pánu tak drahou a tolik milostí přinášeiíci, vskutku
iako »nevěstua a »královnna. Sv. František zůstává
po všecky věky nepřekonatelným vzorem této
chudoby. Ale konečně, iak řekl za iebo doby kar
dinál Colonna, světec toliko důsledně provedl evan
gelium, to iest rady Kristem Pánem samým v evan
geliu daně.
a) Evangelické rady nemusí zachovávati každý,
ale každý musí míti ducha sv. evangelia. Zásady
evangelia o pozemských statcích isou iasné: bohat
ství samo o sobě nečiní šťastným, nýbrž iest jen
prostředkem k věčnému cíli; nemáme tedy po něm
nemírně toužiti, zvláště nesmí nás starost o hmotné
statky a náklonnost k nim nikdy svésti k nevěr
nosti ve službě Boží. Jaká pošetilá zaslepenost,
zvláště u kněze, zbaviti se království nebeského
pro bídná, pomíieiící dobra tohoto světa!
b) V něčem může každý, i kněz, který neskládá
slibu chudoby, napodobovati skutečnou evangelic
kou a apoštolskou chudobu Františkovu. Má býti
spokojen se svým postavením, v oděvu a příbytku
zachovávati apoštolskou iednoduchost, užívati příimů
a pozemských statků v duchu církevním a v duchu
křesťanské lásky. Čím více se budeme přesvědčo
vati o tom, že nad námi bdí prozřetelnost starostli
vého nebeského Otce, tím snazší bude taková apo
štolská chudoba.
c) Knězi, který věrně zachovává tuto apoštolskou
chudobu, dává Bůh někdy milost a sílu, zasvětit se
Kristu Pánu v chudobě skutečné. Modleme se, aby
chom na přímluvu sv. Františka vnikli lépe do ta
iemství chudoby pro Krista, abychom poznali, iak
krásná je tato nebeská nevěsta, ink bohatá na mi
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losti tato nadzemská »královnu. Povzbuzuie-li nás
k tomu Duch sv., modleme se za povolaní ke akn
tečné evangelické chudobě.
2. Chudobu hlásal a cvičil i revolucionář Arnold
z Brescie, hlásali a cvičili ii valdenšti a iini kacíři;
ale ieiich chudobě scházela poníženost a pokora.
Zcela iinak sv. František, »pauper et humiIiSa. Byla
to duše hluboce pokorné. Ani v neimenším si ne
zakládal na svých nadpřirozených darech, naopak
skrýval ie úzkostlivě. Považoval se za nehodného
a proto nechtěl se státi knězem, vzdal se řízení
své družiny a žil iako neimenší z bratří. své du
chovní svny nazval »Menšími bratry<<, ieiich gene
rála >>sluřebníkem<<(minister generalis). Říkával, že
by i neivětší lupič byl hodněiší než on, kdvbv byl
dostal milosti, kterých iemu Bůh udělil. Raduie se,
když ie od otce týrán, zavřen, vvděděn a když mu
přezdívaií bláznů, chce býti pohřben na popravišti.
Jedním z neilepších znamení pokory ie poslušnost.
Sv. František všude a ve všem poslouchá církevní
vrchností a prohlašuie, že by iich poslouchal,
i kdyby měl moudrost Šalomounovu. Ještě ve své
»závětía klade bratřím důtklivě na srdce, aby po
slouchali »kněží<<, i kdyby ie tito snad proná
sledovali.
a) V této věci můžeme sv. Františka napodobo
vati bezpodmínečně, neboť křesťanská pokora není
evangelickou radou, nýbrž povinností. Mám aspoň
tolik pokory, abych se pro své přednosti nevynášel,
druhým iich nezáviděl, po marných poctách nebažil,
spravedlivé pokoření a upozornění trpělivě přiiímal?
_ b) Míním-li to s křesťanskou dokonalosti a po
korou doopravdy, chci si vyprositi od Krista Pána
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přímluvou svatého Františka milost a sílu, abych
aspoň v něčem napodobovati mohl jeho »bláznov
ství kříže“, to jest dobrovolně na sebe přijímal ně
jaká pokoření, zneuznání, křivdy a urážky trpělivě
snášel. Co bych dnes mohl učiniti nebo trpěti
v této věci?
c) Velmi častou příležitost k cvičbě pokory mi
dává kněžská poslušnost. Chci všecky církevní
předpisy bez reptání a věrně zachovávati, chci pra
covati a vytrvati na tom místě a v tom úřadě, které
mi určuje církevní vrchnost.

3. Chudoba a pokora Františkova byly posvěceny
a povzneseny vroucí nadpřirozenou láskou. Jeho
láska k Bohu má něco neobyčejně něžného a dětin
ného. Prostinká a dětinná je jeho víra, jeho důvěra
v prozřetelnost je neomezená., ba je to radostná, až
naivní bezstarostnost. Podobně něžný a intimní jest
jeho poměr ke Kristu Pánu. Ctí zvláště dvě ta
jemstvi života Spasitelova, v kterých se nám
Kristus Pán nejvíce přiblížil, tajemství jeho naro
zení a tajemství jeho utrpení. Kříž jest mu hlavní,
ba jedinou knihou, býti ukřižován Kristu a světu
největší radostí, nejraději se pohružuje do rozjímání
o utrpení Krista Pána, jehož rány na sobě nosil.
Neobyčejná něžnost a jemnost vyznačuje ho i v ob
cování s bližními, zejména s bratřími řádovými; je
v jednání opatrný, shovívavý, mírný. Zcela zvlášt
ním rysem povahy Františkovy jest jeho láska
k přírodě, přítulnost k zvířátkům a květinkám.
Vidí ve všem Boha a ve stvořených věcech od
lesky božských a symboly lidských ctností; všichni
tvorové, nejenom lidé dobří a špatní, nýbrž tělesa
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nebeská, zjevy přírodní, zvířata, rostliny jsou mu

bratry a sestrami.
a) Kolik smutných chvil bychom si ušetřili,
s jakou horlivostí a. s jakým úspěchem bychom pra
covali, kdyby také v našem srdci byla podobná
něžná láska k Bohu a dětinná důvěra v jeho pro
zřetelnost! Vyprosme si jeho přímluvou aspoň něco
z jeho lásky a důvěry!
b) Hleďme stále hlouběji vníkati v tajemství na
rození a utrpení Páně, uctívejme tato tajemství a
rozšiřujme jejich úctu mezi věřícími. Vodívejme je
v době vánoční k jeslíčkám, modleme se s nimi
zvláště v postě křížovou cestu, aby stále léne po
znávali nekonečnou lásku a nevystihlé milosrden

ství Pána Ježíše.
cl Bude-li v srdci pravá láska k Bohu a Pánu
Ježíši, naučíme se snadno i pravému způsobu obco
vání s blížními, zejména se spolubratry; naše jed
nání s nimi bude jemné, opatrné, mírné a shovívavé.
d) Je sice i pošetilá láska k zvířatům, která
s křesťanskou láskou nemá nic společného, ano
často vede k tvrdosti k bližním; ale viděti ve všech
věcech odlesk dobroty Boží a prostředek láskv
k Bohu a proto je pro Boha a v Bohu milovatí, je
vzácným stupněm nadpřirozeného nazírání a lásky
Boží, o nějž se musíme snažítí.

Oremus:
Deus, qui Ecclesiam tuam, beati Francisci me
ritis foetu novae prolis amplificas: tribue nobis ex
etus imitatione, terrena despicere et coeleslium
donorum semper participatione gaudere, Per Do.
minum.

364

ZežívotapřátelKrista

Pána.

LI. Sv. Bruno, zakladatel kartusiánů.
(6. října.)

Sv. Bruno patří k velikým relormátorům duchov
ního života v Církvi v století jedenáctém a dva
náctém. Narozen brzy po r. 1030 v Kolíně nad Rýnem
vykonal latinská studia v Remeši, filosofická v Tour
su, theologická dílem v Remeši, dílem v Kolíně a
vynikl nade všecky nadáním a prospěchem ve vě
dách i uměních, zeiména také v básnictví a hudbě,
že se stal hned po studiích učitelem a r. 1057, nemaie
ani třicet let, ředitelem školy remešské; zároveň byl
kanovníkem a dozorcem všech škol díecesních. Vy
choval řadu slovutných žáků, mezi nimi pozděišího
papeže Urbana II. a učeného biskupa Roberta z Lan
gres, sepsal už tehda několik cenných spisů. Nazývalí
iei světlem Církve, perlou íílosoiie, mistrem mistrů,
ctí učitelů. Byla to krásná, klidná, nadpřirozenou ví
rou a láskou posvěcená činnost. Brzy však mu měl
nastati boi.
Roku 1069 stal se biskupem v Remeši nehodný
Manasses. Ze začátku vedl si opatrně a skrýval své
pravé úmysly, ímenoval dokonce vzorného Brunona
kancléřem. Jakmile se však cítil na svém stolci dosti
iistým, počal světácký a prostopášný život, nehroze
se ve své lakotě ani simonie. Bruno nebyl muž, který
by takovému hříšnému iednání klidně přihlížel. Vy
stoupil proti nehodnému pastýři, neiprve mírně, pak
i ostře; byl proto od něho úřadu zbaven a všeliiak
pronásledován. Ale neustoupíl, obžaloval biskupa ve
řeině a hájil obžaloby na sněmě v Clermontu. Manas
sesoví se podařilo různými intrikami oddálití rozsu
dek; i mstil se na svých žalobcích, znbaviv jejich
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iměni a dav rozbořiti dokonce ieiich příbytky. Pohled
na tyto nepořádky v církevních kruzích a myšlenka,
iak zde na zemi často spravedlnost bývá šlapána no
hama, vzbudily v Brunonovi úmysl, dát světu výhost
a sloužiti Bohu o samotě v přísné kázni; od tohoto
úmyslu neustoupil, ani když r. 1081 Manasses byl
odsouzen a sesazen.
Uchýlil se s 6 steině smýšleiícími druhy neiprve
do osamělé krajiny Saisse-Fontaines v diecesi Langres
a pak na divoké, posud zcela opuštěné lesnaté pustiny
zvané Chartreux, severně od Grenoblu. Oblekli bílý
řeholní háv a ustavili se v nový řád, iehož účelem
bylo Bohu sloužiti církevními denními i nočními ho
dinkami, roziimánim a kaiícnostmi, prací tělesnou, ale
též pěstováním věd a studiem. Přiiali řeholi benedik
tinskou, ale přizpůsobenou poustevnickému způsobu
života a zostřenou stálým téměř mlčením a posty. Při
vší přísnosti dbal však Bruno, aby se neupřílišovalo,
svým bratřím, iichž počet se brzy rozmnožil, byl sta
rostlivým otcem. Noví mniši nazvali se podle místa
svého pobytu »kartusiánia a ieiich kláštery se zovou
»kartouzyc. Záležeií z kostela, k němuž se druží řada
domků se zahrádkami, celý prostor ie obehnán vyso
kou zdi. Biskup grenobelský velmi přál novému řádu
a sám by se byl rád k němu přidal; nemoha tak uči
niti pro své povinnosti, uchyloval se aspoň často do
této samoty. Řikával, že si chce ve světě a ieho roz
tržltostech sebranosti a umrtvoností ve svém nitru
zřiditl »kartouzyc.

Tento klidný roziimavý a kaiíci život v samotě
musil sv. Bruno r. 1089 na rozkaz Urbana ll. přeru
šitl. Papež povolal svého bývalého milovaného učitele
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za rádce na svůi dvůr do Říma. Nerad loučil se Bruno
se svou samotou, ale uposlechl hned. »Je to mou po
vinností, abych šel, když mě volá náměstek Kristův.“
pravil. »Co by mi pomohlo všecko odříkání, kdybych
neposlechl'h I v Římě hleděl, pokud bylo možno, žití
v sebranosti a konati kaiící skutky. Když mu bylo
nabízeno biskupství v Reggio, odpověděl: »Budu sám
za sebe iednou nesnadno zodpovidati.<< Touha ieho
nesla se stále po životě poustevnickém. Prozřetelnost
Boží ieho touhu vyplnila. Papež Urban II. musil roku
1090 prchnouti : Říma před nepřátelskými vojsky cí
saře Jindřicha IV. a Bruno musel hledati útočiště
v Kalabrii v iižní Italii. Zde mu daroval vládce té
kraiiny, Roger sicilský, poznav ieho velikou učenost,
vzácné ctnosti a moc ieho modliteb, neschůdnou kra
iinu zvanou Della Torre v diecesí Squíllace. Tam
zřídil Bruno nové kartouzy pode iménem »Maria na
pouštím

Světec tento působil mnoho na obnovu současného
církevního života neienom modlitbou a příkladem
přísného života, nýbrž i svými četnými ústními a pi
semnými pokyny a radami, dávanými vynikaiícím
osobnostem, účastí na církevních sněmích a pěstová—
ním vědy. Chtěl, aby věda a studium byly vždy
v ieho řádě pěstovány a aby každý kartusiánský klá
šter měl dobrou knihovnu. Zemřel modle se hlasitě
vyznání víry, které se až dosud mezi ieho spisy za
chovalo, dne 6. říina roku 1101. Od Lva X. byl roku
1514 blahořečen, od Řehoře XV. svatořečen. Kliment
X. rozšířil ieho svátek na celou Církev. Řád kartnsi
ánů ie vedle řádu iesuitského iediný, který neměl
nikdy zapotřebí, aby byl reíormován.
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Rozjímání 51.
1. průprava: Vízme sv. Brunona, jak je v cele
ponořen do zaníceného rozjímání.
2. průprava: Vymodleme sí hodně lásky a nad
šení pro vnitřní duchovní život.
1. Sv. Bruno vedl už před tím, než se uchýlil do
samoty, ve světě život dokonalý a svatý. A byly to
vlastně jenom obyčejné denní a jednotvárné povin
nosti, které tento život vyplňovaly. Vyučoval hor
livě ve škole, uváděl své žáky do způsobu a me
tody studia, dopisoval si s nimi, když ze škol vyšli,
spisoval knihy, jako kanovník chodil do choru, po
máhal biskupovi v řízení diecese, nejprve jako do
zorce škol, později jako kancléř, a konal jiné práce
duchovní správy. Ale všecko bylo nadpřirozeně
povzneseno a posvěcena, základem všeho byla
skálopevná víra. Tato víra tak pronikala celou
bytost Bruncnovu, že ještě tváří v tvář smrti
sebral všecky své síly, aby slavnostně pronesl vy
znání víry. Nejzamilovanějšim zaměstnáním byly
Brunonovi studium a práce vědecká. Láska ke
studiu a zájem o vědu neopustily jej, ani když si
vyvolil život poustevnícký; chtěl, aby jeho mniši
pěstovali vědu a aby jeho kláštery měly dobré
knihovny. A vskutku dal tento řád Církvi řadu
zdatných učenců. Tak sloužil sv. Bruno Bohu a
Církvi klidnou, den ze dne se opakující prací. Ale
když viděl, že církevní mrav a řád je ohrožen,
nedal se láskou ke klidnému životu odstrašit od
boje a bez bázně lidské neohroženě vystoupil i
proti vlastnímu nehodnému biskupovi.
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a) Není-liž tento život sv. Brunona před zalo
žením řádu zcela podobný našemu životu: vyučo
vání ve škole, práce kancelářské, námahy duchovní
správy? A nemohli, ba neměli bychom jej také tak
povznášeti a posvěcovati nadpřirozenou láskou a
čistým úmyslem, aby se stal vpravdě životem sva
tým a dokonalým?

b) Kéž také náš život proniká skrz naskrz živá,
skálopevná víra, abychom mohli před tváří smrti
shrnouti obsah tohoto života v mohutné vyznání
víry!
c) Věda posvátná byla vždy a iest iedním z hlav
ních prostředků šíření říše Kristovy. Komu dal Bůh
vlohy pro vědu, nesmí této hřivny zakopávati.
I obyčeiná duchovní správa předpokládá stálé &
důkladné studium, nemá-li se státi plytkou, po
vrchní a neplodnou.
d) Svět přeblížívá to snadno, když se mluví bez
potřeby 0 chybách bližních, ano odpouští to lehce,
když někdo ze závisti nebo nenávisti chyby dru
hého šíří nebo dokonce vymýšlí; ale když se záko
nitý představený na nepořádky upozorní, aby ie
mohl napraviti, nazývá to často podlou denunciací.
My víme, že nactiutrhání a pomluva ie hřích, ale
také víme, že ie mnohdy povinností, oznámiti chyby
a hříchy spolubratří církevním představeným, ovšem
šetrně a jen s tim čistým úmyslem, aby se ink iim,
tak Církvi prospělo. Poněvadž církevní vrchnost
sama všecko viděti a věděti nemůže, byla by re
íorma a řízení Církve vůbec nemožná, kdyby se
této povinnosti nedbalo, zvláště kdyby ii nedbali ti.
ilmž dozor nad spolubratry ie svěřen. Nezanedbá
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vám snad této vážné povinnosti z lásky k pohodlí,
nepravěmu pokoji. z ohledů lidských?
2. Řeholní povolání duchaplného a učeného Bru
nona je jedním z nesčetných prikladů a důkazů, že
to nebývá nedostatek duševních vloh a duševní
omezenost, co mnohé duše pudí, aby opustily svět
a vyvolily samotu. Nebyla to u sv. Brunona ani
roztrpčenost nad světem a zklamání v ctižádosti
vých plánech. Ovšem první popud k jeho úmyslu
dalo to, že viděl nepořádky i v církevních kruzích
a že poznal, jak ve světě mnohdy spravedlnost byvá
zneuznávána. Hlavní pohnutka jest vyjádřena ve
slovích, jimiž odpověděl, když mu bylo nabízeno
biskupství: »Budu sám za sebe jednou nesnadno
odpovídati.<<Byla to tedy starost o spásu a zdoko
nalení duše.
a) Nesdílime snad sami poněkud názor světských
lidí, že je velmi nadaných a bystrých jinochů škoda
pro stav duchovni, zvláště řeholní? Měli bychom
se naopak snažiti, aby právě nejnadanější vstupo
vali do služby Církve.
b) Bylo by jistě pochybeno, kdyby někdo jenom
z roztrpčenosti nad nepřístojnostmi v Církvi po
lidské její stránce a ze zármutku nad nezdarem
chtěl opustiti Bohem mu vykázané místo a uchýliti
se do samoty klášterní. Ale dlouho trvající nespo
kojenost nebo tesknota může býti někdy u kněze
první známkou řeholního povoláni.
c) Hlavní otázkou nejenom při volbě povolání,
nýbrž i při změně místa a úřadu musí býti: »Kde
mohu lépe pracovati na spáse : zdokonalení své

duše'h

24
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3. Svatý Bruno žil i ve světě život dokonalý a
vykonal mnoho k prospěchu svaté Církve. A přece
ho Bůh volal k roziímavému životu do samoty. Tim
chtěl Pán Bůh ukázati velikou cenu kontempla
tivního života, iiž v evangeliu naznačil Kristus Pán
slovy: »Maria nejlepší stránku vyvolila.<<Krásná
a Bohu milá ie horlivost apoštolská, krásněiší a
Bohu mileiší iest vroucí a svaté roziímáni 0 ne
beských věcech; ale základ obého musí býti na
prostá a ochotná poslušnost k vůli Boží a k těm,
kdož stojí na místě Božím. V tom ie vrchol doko
nalosti. To poznal dobře sv. Bruno, když ihned
opustil zamilovanou samotu na slovo Urbana II.,
a to pěkně vyjádřil slovy: »Co by mi pomohlo
všecko odříkání, kdybych neposlechl'h Nemůže
každý napodobovati poustevnický život Bruno-nův
a není k tomu každý povolán; ale každý z nás
může po způsobu biskupa grenobelského »zříditi si
kartouzy ve světě<<.
a) Někdy možno i od kněží slyšeti, že se kon

templativni řády přežily v naší době, kdy je třeba
usilovné práce v duchovní správě. To jistě ne
souhlasí s vážnými a důraznými slovy Spasitelový
mi, pronesenými k Marii a Martě. Třeba uvážiti
dvě věci: Neiprve, že hlavní věcí při našem pů
sobeni na duše iest, aby duše poznaly cenu věčno
sti a odtrhly se od marných pozemských žádostí.
Právě pohled na ty, iiž svět zcela opustili a v mlčení
a kaiícnosti Bohu slouží, neivíce duše povznáší
k nebi a u mnohého způsobila duševní obrat iediná
návštěva kartouz. Za druhé, že mnohem více než
naše práce působí na obrácení a zdokonalení duší
milost Boží, a tu třeba vyprošovati modlitbou. Což
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divu, že Bůh některé zvláště povolává, aby tímto
způsobem apoštolovali? Ostatně život sv. Brunona
nás učí, že při kontemplativním životě lze vedle
modlitby í iiny'm způsobem prokazovati platné
služby Církvi, na př. vědeckou činnosti nebo radou.
Važme si tedy takových řádů a poděkuime v roz
iímání za všecko dobré, co vykonal řád kartusián
ský i jiné roziímavé řády.
b) Kamkoli nás prozřetelnost Boží postaví, hlavní
věc iest vždy naprostá poslušnost k Bohu a těm,
kdož stoií na místě Božím.
c) Zřid'me si i my kartouzy ve světě: vystavme
si ostřiháním smyslů vysokou zed', zbuduime si
v nitru celu, do níž se můžeme často utíkati.

Oremus:
Sancti Brunonís, Confessoris tui, quaesumus
Domine, intercessionibus adiuvemur: ut qui maje
statem tuam graviter delinquendo offendimus,
eíus meritis et precibus nostrorum delictorum ve
niam consequamur. Per Dominum.

LII. Sv. František Borgiáš, třetí generál
Tovaryšstva Ježíšova.
(10. říina.)

Vzácný příklad pohrdání světem, ieho statky a
poctami dává sv. František Borgiáš, syn Jana Borgi
áše, vévody v Gandíi. a matky spřízněná : králov
ským dvorem španělským. Narodil se v Gandii 28.
října 1510 a byl na přání matky, veliké ctitelky sv.
Františka z Assisi. nazván Františkem. Maie býti ná
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stupcem otcovým ve vévodství gaudíjském, byl už od
dětství vzděláván ve všech potřebných vědách a umě
ních, z nichž si oblíbil zejména hudbu, a rytířských
způsobech; ale jeho mysl už tehda se více klonila k roz
jímání a samotě. Bůh jej také od malička ponenáhlu
od pomijejících věci tohoto světa odlučoval. V desá
tém roce ztratil matku, v jedenáctém musil utéci
před vojsky měst, povstalých proti jeho otci, a jen
stěží vyvázl životem; pak jej Bůh navštívil nebezpeč
nou nemocí a zažil také hrozné zemětřesení.
Pobyv nějaký čas u svých příbuzných, byl r. 1521
povolán jako dvořan k císařskému dvoru. S povin
nostmi uhlazeného dvořana dovedl spojovati ctností
příkladného křesťana. Zůčastňoval se zábav a milo
val zvláště honbu, ale povznášel svou mysl od těchto
pozemských věci k Bohu a věcem nebeským. Vida
na př., jak se lovecký sokol prudce vrhá na svou
kořist, myslel na zlého nepřítele na duše dorážejí
cího; pozoruje, jak se časem i divoká zvířata dají
zkrotití a člověku se úplně poddávají, s lítostí uva
žoval, jak mnozí lidé, tvorové rozumní, vzpírají se
svému Tvůrci a Pánu; pohled na lovecké psy, ihned
kořist pouštějíci, když pán zavolá, vzbudil v něm
zármutek nad nepoddaiností vůle lidské, nechtějící
zanechati svých vášni. Od poddaných dvořanů žádal
řádný křesťanský život a nabádal je zvláště, aby
častěji chodili k sv. svátostem a nemařili času karta
mi. Na přání cisařovnino pojal František r. 1529 za
manželku ctnostnou dvorní dámu Eleonoru de Castro
a vedl i v manželství příkladný život. R. 1539 zemřela
náhle při slavnostech v Toledě císařovna Isabella.
Františkovi byl svěřen úkol, doprovázeti mrtvolu do
královské hrobky v Granadě. Tam měl před pohřbe
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nim dáti otevřitl rakev a přísahou ziistiti, že ie to
totéž tělo, které v Toledě k ochraně převzal. Bylo to
sedm dní po smrti cisařovnině. Když byla rakev
otevřena, nalezeno tělo zemřelé v úplném rozkladu
a tvář císařovny, kdvsi svou krásou proslulé, zcela
zohavena. Tento pohled působil na Františka mohut
ným doimem a přesvědčil iei ieště více o pomíieiíc
nosti světa. I uzrál v něm úmysl, opustit svět a vstou
pit do kláštera.
K vůli císaři a k vůli manželce a nedospělým
ještě dětem nemohl zatím úmyslu svého provésti.
Císař ustanovil iei místokrálem v Katalonii, po smrti
pak svého otce 1543 musil nastoupiti na vévodství
gandiiské; byl zároveň imenován správcem dvoru
manželky následníka trůnu Filipa. Všecky tyto úřady
zastával s neobyčeinou obezřetností a dovednosti.
Proti lounežníkům a iinvm rušitelům veřeiného po
řádku bvl velmi přísný, ale nad ieiich hříchy plakávaÍ
a snažil se, aby odsouzeni k smrti kaiicně zemřeli.
Dobrvm svym poddaným byl pravym otcem, zvláště
se uiímal chudých a nemocných. Pečoval o rozkvět
Hmidví. dal stavěti nové chrámy, byl příznivcem
řádů. zeíména nově vzniklého Tovaryšstva Ježíšova.
Modlii se mnoho a konal strohé kaiícnosti, takže ča
sem úolně zhuheněl. Ačkoli i ve světě žil dokonalý
život, přece považoval tato léta, zvláště léta mládí
na dvoře panovnickém ztrávená. za ztracena. Když
konečně r. 1546 po smrti manžeičině mohl pomýšleti
na provedení svého dávného úmyslu, vstouoiti do ře
hole. zvolal se žalmistou: »Laoueus contritus est et
nos liberatl sumusa, Vykonal veliké exercicie svatého
Idnáce a způsobil svým vlivem, že knížka exerciční
byla od papeže schválena ; doporučena. Vážil si
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velmt' Tovaryšstva Ježíšova, ale klonil se též k řádu
írantiškánskému. Rozhodnutí ponechal zpovědnikoví
a ten mu poradil Tovaryšstvo.
Sv. Ignác iei ochotně přiial a dovolil mu, aby bez
předchozího noviciátu směl složiti svaté sliby r. 1541
a počíti hned studovati theologii. R. 1549 odebral se
do Říma. Když ho sv. Ignác vítal, klekl sv. František
“řed ním na kolena a políbil mu nohy. Poněvadž se
v Římě brzy počalo mluviti o jeho imenování kardi
nálem, považoval sv. Ignác za vhodněiši, poslati iei
zpět do Španěl, kde byl r. 1551 vysvěcen na kněze
a počal dalekosáhlou, horlivou apoštolskou činnost.
Působil vlivně na bohaté kruhy, i na sám dvůr císař
ský, ale neiraděii se věnoval chudým a prostým. Po
námahách apoštolských uchyloval se do samoty
k modlitbě a kaiícím skutkům. Sv. Ignác, který iei už
říve iako vévodu gandiiského zrazoval od přílišné
zevněiší kaiícnosti, nařídil mu, aby v té věci poslou
chal řeholního bratra, ienž byl dříve ve světě ieho
poddaným. Byla mu svěřována důležitá poslání a bylo
mu mnoho boiovati proti nabízeným mu čestným úřa
dům. Měl též nepřátele, kteří obviňovali dokonce
ieho spisy z kacířství, než sv. František vše s nei
větší odevzdaností snášel a nechtěl se háiiti, ačkoli
to po právu mohl. Byl ustanoven od sv. Ignáce komi
sařem nad španělskými provinciemi Tovaryšstva a
r. 1561 povolán do Říma, kde byl neiprve generálním
vikářem za nepřítomného generála řádového Lay
neza, potom assistentem generála pro Španělsko, a
r. 1565 zvolen přes své prosby a svůi pláč generálem.
»Často isem se modlil k Bohu za kříž, ale na takový
kříž jsem nikdy nepomyslel,a pravil po své volbě,
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František Borgiaš byl muž širokého rozhledu a
v pravdě státnické obezřetnosti. Jako generál po
vznesl a upevnil Tovaryšstvo a staral se zeiměna o
misie, dobré kazatele a o vnitřní život řeholníků. Pro
svou moudrost byl od papežů a iiných vysoce posta
vených osob často bráván v radu, ale zůstal vždy po
korným řeholníkem. Nestyděl se zametati na ulici
před proíesnim domem a pokorně žádával své assi
stenty za napomenutí a vytknutí chyb. Ohětavou
lasku ukazoval zvláště za doby moru v Římě. Jako
po celý život zkoušel iei Pán Bůh i za generalátu
těžkou nemoci i iinýmí kříži. R. 1571 podnikl na roz
kaz papežův cestu do Španěl a Francie, aby taměiší
vladaře přiměl k výpravě proti Turkům, ačkoli byl
už velice vážně nemocen. Nemoci, námahamí cesty
a smutnými doimy ve Francii sklácen vrátil se do
Říma, kde za několik dní skonal dne 1. říina 1572.
Když se ho v nemoci ptali, zdali si něčeho přeíe, od
pověděl: »Nic iiného, než Pána Ježíšela Jeho tělo
bylo r. 1617 převezeno do Madridu. R. 1624 byl pro
hlášen blahoslaveným, r. 1671 svatým (bula kanoni
sační uveřeiněna teprve r. 1724).

Rozjímání 52.
I. průprava: Vizme sv. Františka, jak s hlubo
kým pohnutím pohlíží na mrtvolu císařovny Isa
belly.
2. průprava: Prosme za milost pravého pohrdá
ní světem.
1. Život sv. Františka Borgiaše ie příkladem a
důkazem, že dokonalosti & svatosti lze dosáhnouti
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v každém stavu. Byl ve světě dokonalým synem
a poddanvm, dvořanem ! vladařem, otcem a man
želem. bvl potom v řádě svatvm řeholníkem, lak
poddant'rm tak představeným. Ve světě měl mnoho
rozptvluiícich zaměstnání a musil se někdv zúčast
niti i hlučných zábav. A přece dosáhl křesťanské
dokonalosti. používaie všech prostředků milosti a
uměie ducha povznášeti od věci stvořenv'fchk Bnhu
a k myšlenkám nebeským. Jako představenv a
vladař dovedl sooiovati přísnou spravedlnost
s otcovskou laskavostí. Dobrvm poddanvm uka
zoval mírnost a lásku. provinilce a rušitele pokoie
přísně trestal. ale činil i to s lískou: modlil se za
hříšníkv. plakal nad nimi, snažil se prospě'í ieiich
duši. Působil už ve světě apoštolský. Poddané sobě
dvořanv povzbuzoval k ěastěišimu přiiimání sva
tých svátosti a odvracel od marných her.
al Život a působení kněžské isou ovšem mnohem
sebraněiší než život světského člověka. I my máme
však mnohé rozptvluiicí práce. Naučme se proto
také novznášeti mvsl od věci pozemských k věcem
nebeskrím. Potom nám bude snadno v obcování
s druhómi navazovati na rozmlnvy o věcech den
ního života ůvahy o věčnosti.
b) Je-li nám svěřena moc nebo dozor nad dru
hými, sooiuime podle příkladu sv. Františka přísnou
spravedlnost s otcovskou láskou. Chyby káreime
bez ohledů lidských, ale děiž se to s pravou nad
přirozenou láskou, která hřích nenávidí, ale kaiicího
miluje a iemn prospěti se snaží.
c) Sv. František nechtěl, aby ieho dvořané utrá
ccli čas hrou v karty. Co by asi řekl o kněžích,

Sv. František Borgiál,1en.
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kteří často celé hodiny drahoceného času pro
marní hrou. mnohdy i na úkor svých povinností?
2. Pán Bůh volal sv. Františka ještě k větši do.
konalosti. Různými zevnějšími milostmi ho pone
náhlu oddaloval od věci tohoto světa a připravoval
na řeholní povolání. Brzká smrt matky. vzbouření
proti otci. nemoci a zemětřesení, všecko to bvlo
hlasem milosti Boží. připomínajícím mu pomíjejíc
nost věcí pozemských a volající ho se světa do sa
motv. Zvláště mohutným hlasem milosti bvl pohled
na zohavenou tvář proslulé kdysi kráskv. císařovny
Isabelly. František všímal si všech těchto milosti
a působil s nimi. Vykonal veliké exercicie svatého
Ignáce, jichž si po celý život nadmíru vážil. ptal
se pokorně o radu zpovědníka; ačkoli se klonil
k řádu františkánskému, poslechl ihned, jakmile mu
zpovědník poukázal na Tovaryšstvo Ježíšovo.
a) I nás Bůh navštívil jistě už mnohým křížem
a mnohý nás ještě čeká. Snad jsme proti nim
reptali a hleděli je se sebe setřásti. A přece bývají
to obvčejně veliké milosti: oddalují nás od pomíje
jícností tohoto světa, volají nás blíže k Bohu, utvr
zují nás v ctnosti.
b) Právě my máme často příležitost pohlížeti
smrti v tvář a uvažovati o vážných pravdách, jimiž
nás učí. Kolika umírajícím jsme už přisluhovali,
kolik mrtvých jsme už pohřbilil Bylo by možné,
že bychom se při tom na život stále ještě dívali
okem lehkomyslného světa?
c) Exercicie nebo duchovní cvičení sv. Ignáce
jsou jedním z nejmocnějších prostředků k obnově
křesťanského života a k duchovní dokonalosti.
Umiňme si proto, že nejenom sami velmi často
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si je vykonáme, nýbrž že se vynasnažíme, aby se
jich věřící podle stavů příležitostně zúčastňovali.
d) Není snad jednou z příčin, proč tak málo po
kračujeme v duchovním životě, že nemáme spoleh
livého duchovního vůdce, nebo že se mu upřímně
nesvěřujeme, anebo že jeho rad dosti nedbáme?
3. I ve světě lze dbáti dokonalosti. Sv. František
Borgiáš vedl skutečně i ve světě dokonalý život.
A přece mluvil o »laqueus contritu3<<, když byly
odstraněny všecky překážky pro vstup do řádu a
považoval léta ve světě, zvláště na císařském
dvoře ztrávená, za ztracená. Věděli, že stav řeholní
je sám v sobě dokonalejší a že Bůh chce, aby mu
v tomto stavu sloužil. A sloužil mu skutečně věrně,
byl svatým řeholníkem. Církevní modlitba na jeho
svátek velebí zvláště jeho pokoru a pohrdání svět
skými poctami. Pokorně kleká před sv. Ignácem
a líbá mu nohy, prosí své rádce, aby ho napomínali
a na chyby upozorňovali, nechce své cti hájiti ani
tam, kde by to podle spravedlnosti mohl učiniti.
Pokora tato je tím podivuhodnější, uvážíme-li jeho
dřívější vysoké postavení a pocty, jichž požíval.
Tato pokora se jeví také v ochotné a dětinné jeho
poslušnosti. Jako dítě dává se říditi rozkazy řehol
ního bratra, dřívějšího svého poddaného, který jej
má na rozkaz sv. Ignáce mírniti v zevnějších kajíc
nostech, na slovo papežovo podniká obtížnou a
dalekou cestu, ačkoli je stářím, dlouholetým mrtve
ním a chorobou sklácen. Taková pokora a posluš
nost předpokládají ovšem velikou lásku k Pánu
Ježíši. O této veliké lásce ke Kristu Pánu svědčí
slova umírajícího světce, odpovídajícího na otázku,
zdali si něco přeje: »Nic jiného než Pána Ježíšek;

Sv.Prantišek Borgiáš,gen.Tov.Jež.
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a) Lze ovšem dosáhnouti dokonalosti i ve svět
ském povoláni tomu, koho Pán Bůh k takovému
stavu volá. Ale objektivně dokonalejší jest stav
kněžský a řeholní. Bylo by tedy pochybeno, kdyby
někdo, u něhož se jeví známky povolání kněžského
nebo řeholního, hlasu Božího nenásledoval pod
záminkou, že může i ve světě dokonale žití.

b) Jistě málokdo z nás zaměnil tak vznešené
postavení a tak veliké pocty, jakých ve světě po
žíval sv. František, za Apokornou službu svatyně
Boží. A přece jak nedokonalá je naše pokora
u srovnání s ním! Jak snadno se povyšujeme a vy
nášíme nad druhé, jak neradi přijímáme upozornění
a napomenutí. jak umíněně stojíme na svých, často
jenom domnělých právech!
c) Sv. František poslouchá pokorně prostého
řeholního bratra a ochotně dává v obět poslušnosti
i své zdraví a svůj život, a já se vymlouvám a
myslím, že nemusim poslouchati, poněvadž můj
představený není dosti učený a moudrý anebo
poněvadž poslušnost žádá nějakou větši obět.

d) Vyprosme si přímluvou sv. Františka, aby
také naší jedinou touhou byl Pán Ježíš; pak bude
me též dokonale pokorni a poslušni.

Oremus:
Domina Jesu Christe, verae humilitatis et exem
plar et praemium: quaesumus; ut, sicut beatum
Franciscum in terreni honoris centemptu imitato
rem tui gloriosum effecisti, ita nos eiusdem imita
iiom's et gloriae tribuas esse consortes. Qui vipig,
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LIII. Svatí Šimon a Juda, apoštolé.
(28. říina.)

Apoštola Šimona nazývaií evangelisté na rozdíl od
Šimona Petra Šimonem »Horlivcema, což Matouš a
Marek vyiadřuií slovem »Cananaeusa (od hebreiského
»kanaa : hořím horlivosti), Lukáš slovem »Zelotes<<.
(Neznamená tedy příimení to, že by byl z Kány.) Ná
leželt totiž k těm židům, kteří nejenom sami s nei
větší přesnosti zákon zachovávali, nýbrž i druhé
přísnými slovy k zachování ieho napomínali, ba
i podle příkladu starozákonního Fíneesa (srv. 4. kn.
Moiž. 25, 1) přestoupeni ieho různými skutky mstili.
Kdy byl sv. Šimon poprvé povolán k následování
Krista Pána, nevime. V evangeliích se o něm po prvé
mluví při volbě dvanácti apoštolů (Mt. 10, 4; Mk. 3,
18; Lk. 6, 15). Zúčastnil se s ostatními apoštoly volby
sv. Matěie, iak se výslovně píše v Skutcích apoštol
ských (1, 13). Podle podání kázal evangelium v Persii
a Babylonii, kdež í skonal mučednickou smrtí, byv
rozpoltěn pilou.
Sv. Juda nazývá se na rozdíl od Judy nebo Jidáše
Iškariotského Judou Tadeášem (od hebreiského tad,
prsa) nebo Lebbeem (leb : srdce), což znamená
muže srdce odvážného a myslí udatné. Také o něm
zmíňuie se Písmo sv. při zprávě o vyvolení dvanácti
apoštolů a o volbě sv. Matěie. Mimo to se imenuie
v evangeliu

»bratrem

Páně<< (Mt. 13, 55; Mk. 6, 3),

to iest blízkým příbuzným. Byl totiž bratrem apoštola
Jakuba Mladšího a synem Kleoiáše nebo Aliea a
Marie, sestry Rodičky Boží (Mk. 6, 3; Lk. 6, 16; Skut.
ap. 1, 13). Když se Kristus Pán před svou smrtí loučil
; apoštoly, pravil k nim, že svět jej až neuzří, ale

Sv.SimonaJuda,apoštolé.
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že učedníci iei uzří, nebo! jako on živ lest i učedníci
živi budou. Na to se otázal apoštol Juda Tadeáš:
»Pane, co se stalo, že se hodláš zievíti nám a ne
světuTa Nebylť ieště prost klamných poimů židov
ských o říši mesíánskě, podle nichž měl Mesiáš vy
stoupiti okázale před celým světem jako král po
zemský. Ježíš mu odpověděl: »Miluie-li kdo mne,
slovo mé zachovávati bude a Otec můi bude ho mi
lovati, í přiideme k němu a příbytek u něho si uči
nímem (Jan 14, 18, 23.) Tím sdostatek naznačil, že
říše ieho ie především říší milosti a že na prvém
místě maií v ní míti účast věrní apoštolové.

Podle zbožného podání apoštoloval Juda Tadeáš
neiprve v Judsku a Samařsku a potom v Armenii,
Syrii, Mezopotamii, Arabii. Asi r. 64 napsal křesťa
nům list, v němž ie varuje před falešnými učiteli,
poukazuie na přísnou spravedlnost Boží, iež se uká
zala proti padlým andělům, proti Faraonovi a Egyp
ťanům, Sodomě í Gomorře, a poučuie ie, iak si mají
počínatí k různým třídám spolublížních. Zahynul smrtí
mučednickou a bývá zobrazován s kyiem nebo se
kerou. Když císař Domícíán r. 95 dal pátrati po po
tomcích Davidových, aby ie zahubil a tím rázem
zničil všecky mesiánskě naděie židů, čekaiících ob
novení své pozemské říše, byli mu předvedeni dva
vnukové apoštola Judy Tadeáše. Juda Tadeáš byl
ženat a opustil rodinu, aby Krista následoval. Císař,
vida ieiích chudobu a mozolně ruce, propustil ie na
svobodu. Sv. Juda Tadeáš se vzývá iako patron ve
spletitých záležitostech.
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Rozjímání 53.
I. průprava: Vízme sv. Šimona a Juda, stojíci
před Spasitelem, který jim pravi: »Miluie-li mne
kdo, Otec a já iei budeme milovati.<<
2. průprava: Prosme, abychom si apoštolskou
horlivosti získali lásku Kristovu.
1. Jako všichni apoštolové dávají nám také svatí
Šimon a Juda především příklad apoštolské horli
vosti, obětavosti a neohroženosti. Tyto vlastnosti
a ctnosti jsou naznačeny jejich příjmeními. Svatý
Šimon byl »horlivew nejenom jako žid, nýbrž i jako
následovník a apoštol Kristův. Jedinou jeho snahou
bylo, co nejvíce duší získati Kristu. Proto duše
vyhledával, proto všech vhodných prostředků po
užíval, aby je spasil, proto nehrozil se nijaké oběti.
Sv. Juda Tadeáš byl »muž srdce odvážného a myslí
udatné<<. S rozhodnou vůlí potlačil ve vlastním
srdci nejenom všecky špatné vášně a náklonností,
nýbrž oddálil z něho všecko, co by mohlo pře
kážeti dokonalé lásce k Mistru. Bez bázně a otev
řeně káral slovem i písmem nepřátele víry Kristovy
a pevnou rukou ukazoval křesťanům cestu k věč
nému cili.
a) Zaujímá touha po spáse duší veškerou naši
mysl? anebo se spokojujeme tím, že jim věnujeme
několik úředních hodin a ostatek si ponecháváme
pro své osobní cíle a libůstký? Vyhledáváme sami
duše, snažíme se nějakým způsobem prospěti i těm,
kteří nejsou přimo svěření naší péči? Neopomíjíme
některých vhodných a důležitých prostředků pa
storace proto, že jsou nezvyklé nebo že žádají
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větších obětí? Vyprosme si přímluvou sv. Šimona
milost, státi se takovými

>>horlivci<<jako on.

b) Odvážného srdce a myslí udatné jest třeba
už k vlastnímu zdokonalení. Znovu a znovu musí
me se při rozjímánícb a při zpytování svědomí
o svých chybách a nedostatcích přesvědčovati, uči
něná předsevzetí neoblomně plniti a pevnou rukou
chybu za chybou vykořeňovati. Odvážné srdce a
mysl udatnou musíme ukazovati i při apoštolské
činností. Kde je třeba víry Kristovy hájiti proti ne
přátelům, kde dlužno hříchy a chyby kárati, ne
smíme se dáti odstrašiti bázní lidskou nebo po
hodlnosti.
2. Ten, kdo napodobuje sv. Šimona a Judu v je
jich horlivém a neohroženém apoštolátě, bude míti
díl i v požehnání a odměně jejich apoštolátu. Svatý
Juda Tadeáš měl zvláštní štěstí, že byl bratrem
t. j. příbuzným samého Krista Pána. V jistém, a to
ještě vyšším a vznešenějším smyslu je bratrem
Kristovým každý věrný apoštolský pracovník. Sám
Spasitel poukázal jednou, když jej hledali jeho
bratři, na své apoštoly jako na své bratry. Svatí
apoštolové Šimon a Juda obdrželi všecky výsady
a plnomoci, které Kristus Pán ve své lásce dal
apoštolům. O jedné z nich, že měli a mohli volíti
nového apoštola, děje se v Písmě sv. výslovná
zminka. Ale nejkrásnější jejich odměnou bylo, že
se jim božský Spasitel zcela zvláštním způsobem
zjevil, že měli býti zcela zvláštním. způsobem
účastni jeho království, zde na zemi království
vnitřní milosti a Církve svaté, po smrti radosti
věčné v království nebeském.
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a) Není-liž tato myšlenka, že máme v Kristu
Pánu opravdového bratra, který nás miluje něžnou
bratrskou láskou a nám ve všem ochotně pomoci
chce, s to, aby nás sílila ve všech námahách a sta
rostech? Nestačí-liž čtvrthodinka návštěvy u tohoto
bratrsky nás milujícího Srdce, aby zaplašila všecku
chmuru a úzkost?

b) Možná, že nás někdy napadá tesknota, ba
i tajná závist, vidíme-li, že někteří z našich spolu
žáků, a snad méně nadaní než my, docházejí
v Církvi vyšších hodností a dostávají větší pravo
moci. A přece není to než jenom případečné roz
šíření podstatné moci a vzácných výsad, jichž se
nám všem ve svatém kněžství dostalo a jichž stále
požíváme. Možno si mysleti větší moc nad moc
slova, zbavujícího hříšníka pout viny a prostřed
kující mu posvěcující milost Boží? Važme si tedy
mocí Bohem nám dané a děkujme za ni vroucně
Pánu Bohu.
c) Největší útěchou apoštolského dělníka jest
přislíbení božského Mistra, že se svým apoštolům
zjeví zcela zvláštním způsobem a že budou zcela
zvláštním způsobem účastni jeho království.
A vskutku, nejsou-li kněží Kristovi elitou jeho říše
zde na zemi, Církve svaté? Zdaliž jsme sami
mnohdy neza-kusili, jak štědrým je Pán Ježíš ve
svých milostech a útěchách k těm, kteří jej milují
a proč pracují? A není-li myšlenka, že Kristus Pán
připravil pro své apoštoly v království nebeském
místo zcela blízko svého trůnu, mocnou pobídkou,
abychom : lásky k němu o rozšíření jeho říše co
nejvíce pracovali?

Sv.ŠimonaJuda,apoštolé.
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3. Přijmení daná svatým apoštolům Šimonovi a
Judovi a jejich osudy naznačují vlastnosti a od
měnu pravých a věrných apoštolských kněží Kristo
vých. Ale jméno Judovo nám připomíná, jeho list
nám s hrozivou názornosti liči vinu a osud těch,
kteří byvše k apoštolátu povoláni, stali se Kristu
nevěrni. Dva apoštolé stejného jména, stejného
omilostnění, týchže pracomocí a stejně blízcí bož
skému Mistru: jeden z nich stává se světcem a
oslavencem, druhý zrádcem a zavrženým. Kolik
Jidášů bylo už od té doby v Církvi Kristově! Byli
už v prvních dobách křesťanství. Hlavně tyto faleš
né učitele a nevěrné kněze má na mysli sv. Juda
Tadeáš, když o nich píše, že to »jsou skvrny při
vašich hodech lásky, ježto spolu hodují sami sebe
pasouce, mraky bezvadné, větry sem i tam pře
háněné, stromy v podzimu, bez plodů, dvakrát
umrlí, z kořenů vyvrácené; bouřlivé vlny mořské,
které vypěňují své hanebnosti, hvězdy bludné, jimž
mrákota temnosti uchována jest na věky<<.. . »Jsou
to reptalové se svým osudem nespokojeni, ačkoli
žijí podle svých žádostí, a ústa jejich mluvi věci
naduté, ač jinak pochlebují pro zisk.“ »Předpověděl
však také o nich Henoch, řka: Hle Pán přichází se
svatými tisíci svými, aby vykonal soud nade všemi
a potrestal všeckym (Viz list sv. Judy ap. 12—16.)
a) Není snad i mezi těmi, kteří byli se mnou
povolání a ve stínu svatyně vychováváni, nějaký
Jidáš? O jak musím Pánu Bohu děkovati za velkou
milost, že mne takového neštěstí uchránil! Jak se
musim každé příležitosti k hříchu a k nevěrnosti
varovati, zvláště jestliže byla v mém kněžském
25
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životě také někdy doba, kdy jsem byl na nakloněné

ploše k pádu!
b) Všemohoucí, milosrdný Bože, nedopust na
přímluvu svatých apoštolů nikdy, abych se stal
mrakem bezvodným, větrem sem a tam přeháně
ným, stromem bez plodů, hvězdou bludnou, repta
iicím nespokoiencem, skvrnou věřících a aby mne
nepostihl soud Boží a mrákota temnosti!

Oremus:
Deus, qui nos per beatos apostolos tuos Simo
nem et Judam, ad agnitionem tui nominis venire
tribuisti: da nobis eorum gloriam sempiternam et
proficiendo celebrare et celebrando proficere. Per
Dominum.

LIV. Sv. Karel Borromeiský, arcibiskup
milánský a kardinál.
(4. listopadu.)
Sv. Karel narodil se 28. říina 1538 na zámku Arně
u iezera Lago Maggiore ze staré šlechtické rodiny
Borromeů; matka byla z proslulé rodiny Mediceů,
ieho strýc Jan Anděl z Medici stal se pozděii pape
žem pod iménem Pia IV. Chlapec byl zbožně vy
chován a ievil od dětství neobyčeinou vážnost a své
domitost. Souhlasilo tedy s ieho přáním, že byl podle
tehdeišího zvyku, zavládnuvšího v bohatých llechtic
kých rodinách italských, iako druhorozený syn od
malička určen ke stavu duchovnímu. V dvanáctém
roce obdržel tonsuru a stal se komendatérnim opa
tem benediktinského kláštera. Nechtěl : příimů opat
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ství nic přijmoutí pro sebe a pro rodinu prohlásiv:
»Církevní statky\ jsou statky Kristovy a majetek
chudých.“ Právnická a theologická studia konal od
r. 1556 v Pavii. Neopomíjel ani při největším návalu
práce modliti se denně breviář, k němuž jej přijaté
beneficium zavazovalo. V Pavii dolehlo na jeho ne
vinnost neobyčejně silné pokušení. Karel odmítl je
s naprostou rozhodností. Zasloužil si tak dar andělské
čistoty a ustavičného panictví. Ač mladý a bez vyš
šího svěcení, pokusil se s výsledkem o reíormu svě
řeného mu kláštera.
Když jeho strýc nastoupil roku 1560 na papežský
trůn, hrnuli se jeho příbuzní se všech stran do Říma;
Karel zůstal na svém místě. Než papež povolal jej
k sobě, jmenoval ho kardinálem a svým státním
sekretářem. Karel zastával úřad tento s velikou svě
domitostí a obezřetností, naléhal na opětné svolání
sněmu tridentského, zdůrazňoval církevní reformy,
působil příkladem zbožnosti a štědrosti k chudým.
Ještě si však s jakousi ješitnosti zakládal na slávě
svého rodu a rád se bavíval hony. Dva náhlé případy
smrti v kruhu jeho známých a exercicie sv. Ignáce,
jež vykonal, daly jeho životu ještě vážnější směr._
Počal velmi strohý, kající život a zabýval se úmyslem,
vstoupiti do přísného řádu kamaldulenského. Zpověd
ník mu to zrazoval pravě, že ve svém postavení může
mnoho pro Církev působitl. Když r. 1562 zemřel jeho
prvorozený bratr, usilovali příbuzní, aby převzal pan
ství, přestoupil do stavu laického a stal se hlavou
rodu; ještě totiž ani jako kardinál nepřijal svěcení
kněžského. Aby tomu předešel, dal se Karel tajně
s dovolením papežovým vysvětíti na kněze. Brzy poté
byl jmenován arcibiskupem milánským, ale teprve po
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smrti Pia IV. r. 1565 mohl převzíti osobně řízení
diecese.
'
Úřad svůi nepokládal za čest, nýbrž za břemeno

těžké odpovědnosti. Srdce ieho plálo láskou k Církvi
a bylo naplněno hořem nad tehdejším úpadkem nábo
ženského života. 1 uminil si, že Církev ve své diecesi
ze základů zreiormuie, ne tím, že ii jako pseudo
reformátoři zboří a iinou postaví, anebo že se nei
vyšší autoritě opře, nýbrž tím, že ií v poslušenství
apoštolské stolici k novému rozkvětu povznese.
S nesmírnými námahami visitoval rozsáhlou diecesi.
obiímaiicí tehdáž i část Švýcarska, napravoval mravy
kleru i lidu, staral se o provádění ustanoveni sněmu
tridentského, pořádal diecesní synody, založil vzorný
kněžský seminář a semináře chlapecké, zřizoval školy
a kláštery, neunavně sám kázal a zpovídal, k povzne
sení duchovní správy zřídil ve svém kleru zvláštní
sbor (»obláti sv. Karla<<)kněží, kteří by byli ochotni
na pokyn biskupa ihned přiiímati i velmi obtížná
místa. Hlavně však působil příkladem svatého života.
Celé hodiny v noci trávil na modlitbách; na venek
síce vystupoval podle své důstoinosti, ale pod na'
chovým šatem nosil drátěnou kaiící košilí, postil se
přísně a žil doma co neichuděii. Veliká byla jeho
štědrost k chudým: na konec, nemaie už nic iiného,
rozdal i své lůžko a spával na zemi.
Jeho láska k bližnímu se ukázala zvláště v době
hladu r. 1570 a za moru 1576, iemuž v ieho diecesi
padlo v oběť 150 kněží a na tisíce věřících. Světec
ve dne v noci navštěvoval nemocné; zaopatřoval.
léčil, těšil, živil a šatil ie. A přece měl i muž takové
horlivosti a obětavé lásky nepřátele. Činili mu obtíže
španělští místodržitelé a městská rada. I mnozi kněží
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světští i řeholní iei nenáviděli pro jeho reiormy;
ieden z nich učinil dokonce útok na jeho život. Svatý
Karel snášel všecko s největší trpělivostí a pokorou;
ve své pokoře se skutečně domníval, že ie menší a
horší druhých. Jeho pokora se ukázala též před jeho
smrti. Seslaben námahami a kaiícnostmi a churav
uchýlil se do osamělého poutního místa na hoře Val
laro, vykonal exercicie a složil životní zpověď s ta
kovou pokorou, že zpovědník musil plakati. Když se
dostavila horečka, dal se přenésti do Milána. Tam
přiial v kaiícím rouchu svátosti umíraiicích a zesnul.
upiraie „pohled na kříž, dne 3. listopadu 1584 .se
slovy: »Eihle, ó Pane, přiidu, přiidu brzy!“ Už r. 1610
byl svatořečen. Je patronem spolků charitativních a
spolků pro šíření dobrých knih. R. 1932 byl se sv.
Robertem Bellarminem ustanoven patronem kateche
tické výchovy.

Rozjímání 54.
I. průprava: Vizme sv. Karla, podávajíciho
uboža'kům, morem stíženým, nejsvětější Svátost.
2. průprava: Vyprosme si něco z jeho horoucí
lásky k Církvi a k chudým.
1. Sv. Karel Borromeiský nedosáhl ihned a na
iednou veliké svatosti, již se na něm podivuieme.
Ale už v prvních letech položil k ní základy a řídil
se vždy zásadami, na nichž budova jeho svatosti
byla postavena. Od malička vyznačovala ho veliká
svědomitost; chtěl všude a ve všem plniti věrně
vůli Boží. Zejména použival co neisvědomitěii času,
neboť byl přesvědčen, že každý okamžik ie draho
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cenným darem Božím a že za každý okamžik bude
iednou přísně odpovídati. Každé pokušení, protiviti
se v něčem vůli Boží, odmítl ihned a co neirozhod
něií; ukázal to zvláště rázností proti ákladům na
svatou čistotu v Pavii; v odměnu za to obdržel dar
andělské čistoty. Ve vysokých důstoienstvích mu
svěřených neviděl osobní čest, nýbrž odpovědné
břemeno Bohem mu svěřené.
a) Nemůžeme asi napodobovati sv. Karla v heroi
ckých ieho skutcích ctnosti; ale každý z nás může
napodobovati ieho svědomitost v konání denních
povinností. Používeíme zvláště podle ieho příkladu
svědomitě každého okamžiku času; na jednom oka
mžiku může záležeti větší nebo menší stupeň
věčné blaženosti; ba někdy i spása duše vlastní &
duší iiných.
b) Zahrávání s pokušeními ie příčinou, prOČ
mnohý nikdy nedoide solidní ctnosti, zvláště dO
konalé čistoty. Jedno rázné odmítnutí silného Po“
kušení bylo naopak často prvním počátkem doko
nalého života. Umiňme si, že aspoň ode dneška
budeme v té věci rozhodní a neústupní.
c) Důstoienství a vyznamenání neuškodí pokoře,
ba mohou býti i prostředkem k ní, když se jich
máme za nehodné a nedíváme se na ně íako na
čest, nýbrž spíše iako na něco, co přináší s sebou
novou odpovědnost a novou pohnutku k ctnostné
mu životu.
2. &. Karel Borromeiský dává příklad všech
křesťanských ctností. Neivíce bijí do očí u něho,
zrozeného ze vznešeného a bohatého rodu, láska
k chudobě, pokora, milosrdenství k chudým a trpí
cím- Už jako mladičký klerik prohlašuje základní

Sv. Karel Borromejský, arcib. . kard. 391
_—

—— _

..

'

.-

zásadu chudoby apoštolské: »Církevní statky jsou
statky Kristovy a majetek chudých; a podle té
zásady jednal ustavičně. Jako církevní hodnostář
vystupoval na venek s okázalosti podle své důstoj
nosti; pro sebe žil co nejchudobněji: spokojil se
doma nejprostší stravou, nosil obnošený šat; v době
nouze rozdal všecko, takže neměl ani tolik jako
nejchudší člověk. S láskou k chudobě šla ruku
v ruce jeho pokora. Ani v nejmenším si nezakládal
na důstojnostech, měl se nejenom slovy, nýbrž
doopravdy za nejmenšího a horšího druhých, své
nepatrné chyby na sebe žaloval s ponížeností, že
zpovědm'k proléval slzy. Nejznámější ctností svatého
Karla jest jeho milosrdná láska k chudým; proto
se obyčejně zobrazuje uprostřed chudých a ne
mocných. Nejenom rozdal všecko, co měl, ale sám
se snižoval i k nejopovrženějšim ubožákům, pro
kazoval jim nejnižší služby. Zemřel vlastně námaha
mi ve službách bližnich.
a) Není každý povinen a nemůže každý zacho
vávati apoštolskou chudobu takovým heroickým
způsobem jako sv. Karel. Neni nám též zakázáno
žíti podle stavu. Ale každý kněz musí pevně držeti
Karlovu zásadu, že jmění církevní je jměním Kri
stovým a majetkem chudých. Čím více se ve způ
sobu života připodobníme Kristu Pánu, »qui propter
nos egenus lactus est, cum esset dives<< (2. Kor.
8, 9), tím více budeme účastni jeho milosti.

b) Jaká jest má pokora u srovnání s pokorou
sv. Karla? On poctami pohrdá, já snad po nich ne
zřízeně toužím, on se má za nejmenšího a horšího
druhých, já se nad druhé povznáším, on s největší
poníženosti i nejnepatrnějši chyby upřímně vyzná
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vá, já snad ani hrubých svých vin uznati nechci
a mrzím se, když se mi něco vytýká. 0, sv. Karle,
vypros mi, abych tvou pokoru stále více napo—
doboval!
c) Kněžský úřad skýtá mnoho příležitostí k skut
kům tělesného a duševního milosrdenství. Užívejme
jich bedlivě. Křesťanská karita jest mocnou apologií
naší svaté Církve a nejjistější cestou, hodně mnoho
duší získati pro Krista.
3. Ctnosti, o nichž jsme právě uvažovali, zdobily
sv. Karla už jako člověka. P-ohled'me na některé
ctnosti, jimiž vynikal jako arcipastýř. Srdce jeho
plálo vroucí láskou k Církvi. Viděl v ní nejvzneše
nější dílo Kristovo, tajemně Kristovo tělo, jeho
svatou choť. Viděl v Církvi i lidské nedostatky,
ale proto nepřestal si jí vážiti a jí milovati, nýbrž
snažil se ji obroditi a zreformovati; tuto reformu
prováděl s velikou láskou a naprostou poslušnosti
k církevní autoritě. Z této vroucí lásky k Církvi
plynula jeho podivuhodné horlivost apoštolská.
Jeho největší touhou, jeho jediným ideálem bylo,
získat Církvi co nejvíce duší. Do služby tohoto
ideálu postavil všecky své síly a používal všech
vhodných prostředků. Působil příkladem a modlit
bou, kázal, zpovídal, napomínal, pilně visitoval, pO
řádal synody, zakládal semináře, školy, kláštery,
zřídil si v >>oblátech<<zvláštní věrnou četu ve svém

kleru. Za Církev a duše obětoval zdraví i život.
Jeho dílu se stavěly četné překážky v cestu a ne
přátelé mu způsobili mnohou trpkou chvíli. Svatý
Karel snášel trpělivě tento apoštolský kříž a obě
toval svá utrpení za dobro Církve a duší; tím pro—
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spěl dílu svému snad ieště více než prací a
modlitbou.
a) Že lidské slabosti v Církvi vidíme a nad nimi
se mrzíme, ie pochopitelno a není to nic špatného.
Chyba je, že na nich zůstáváme lpěti a ztrácíme
smysl pro skutečnou velikost a pravou svatost
Církve, že se domníváme, jako by se Církev
mohla reiormovati kritisováním nebo planým naří
káním. Opravdový reformátor Církve musí míti
velikou lásku k Církvi a naprostou poslušnost
k církevní autoritě.
b) Kdyby každý z nás na svém působišti a 've
svém okolí vyvinul horlivost iako svatý Karel,
kdyby používal všech vhodných prostředků a byl
ochoten k jakékoli oběti pro Církev a duše, byla
by Církev brzy zreiormována.
c) Neúspěchy, nenávist nepřátel a podobné kříže
zdaií se nám býti velikými překážkami apoštol
ského působení. Snážíme-li je však trpělivě, obětu
ieme-li se za ty, pro něž pracujeme, stávají se
naopak vydatným prostředkem.
Oremus:
Ecclesiam tuam, Domine, sancti Caroli, Con
fessoris tui atque Pontificis, continua protectione
custodi: ut sicut illum pastoralis sollicitudo glorio
sum reddidit; ita nos eius intercessio in tuo sem
per faciat amore ferventes. Per Dominum.

LV. Sv. Martin, biskup tourský.
(11. listopadu.)
Sv. Martin narodil se kolem r. 316 v Sabarii (ny
nější Kamenec v župě Železné) v Pannonii. Rodiče
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byli sice pohané, ale otec byl poctivý římský voják
a matka šlechetná žena; vychovali syna bedlivě,
takže si zachoval nevinnost. Z dětské zvědavosti pří
družil se v desátém roce bez vědomí rodičů ke
katechumenům, vyučovaným v křesťanské víře, a ne
zkažené ieho srdce vzplálo hned touhou po Kristu
a jeho učení. Už ve dvanáctém roce pomýšlel na
poustevnický život. Zatim však musil v patnáctém
roce po přání otcově vstoupiti do římského voiska.
Jako voják byl oblíben pro otužilost, laskavost a
trpělivost; zvláště vynikal mílosrdnou láskou k chu
dým a rozdával iim skoro celý svůi žold. Jednou
potkal ieda na koni za kruté zimy polonahébo
žebráka. Byl iat velikou soustrastí. Nemaie nic iiné
ho, rozpoltil svůj voienský plášt a dal polovici
ubožákovi. Nic si z toho nedělal, že se ieho soudruzi
ieho kusému oděvu posmívali, V noci poté zievil se
mu Spasitel, oděn polovici pláště, se slovy: »Martin
ieště nepokřtěný oděl mne timto šatemx Toto zievení
bylo pro Martina novým hlasem milosti Boží: Dal
se v osmnáctém roce pokřtiti a umínil si, odevzdati
se celý službě Boží. Ale musil ieště dvě léta sloužiti
ve voíště; teprve v dvacátém roce mohl svůi úmysl
provésti.
Odebral se k proslulému tehdy biskupovi a církev
nímu učiteli Hilariovi do Pictavía (Poitiers) v Gallií.
kde se vzdělal v posvátých vědách a dostal nižší
svěcení. Jeho touha nesla se iednak po mnišském
životě v samotě, iednak po apoštolátu; neiprve však
toužil velmi po tom, aby mohl své rodiče obrátiti na
křesťanskou víru. I vydal se na cestu do Panonie.
V Alpách byl přepaden loupežníky, kteří mu hrozili
zabitím, On však odeVěděl klidně: »Jsem křciťm
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a neboiím ae ničeho; nebot vím, že Bůh opatruie
služebníků svých.<<Ve vlasti se mu podařilo obrátlti

matku, otec však zůstal pohanem. Pracoval též se
zdarem proti ariánům, vniklým do Panonie, ale
musil na konec před ieiich násilím uprchnouti. '
Vrátil se znovu k sv. Hilariovi a vyprosil si od
něho pozemek poblíže Poitiersu (později Ligugé), kde
s několika druhy počal mnišský život. Počet mnichů
se množíl, takže mohlo býti brzy založeno klášterů
více. Mniší se věnovali neienom modlitbě a ručním
pracím, nýbrž působili i apoštolsky na své okolí.
Pověst sv. Martina se rozšířila pro ieho moudrost a
dar zázraků široko daleko. Proto když se r. 371
uprázdnilo biskupství v Toursu, byl lstí ze své cely
vyveden a proti vůli na biskupský stolec dosazen.
Vedl i iako biskup život mnišský a obýval v malé
cele. Neobyčeíná byla ieho horlivost apoštolská,
takže na tisíce pohanů obrátil, očistil svou diecesi
od ariánství a povznesl křesťanský život. Vyzname
nával se velikou apoštolskou neohrožeností a otevře
ností: dovedl i mocným tohoto světa říci trpkou
pravdu a odepřel pozvání k stolu císaře Maxima,
podeřzelého z vraždy; a císař si ho právě pro tuto
otevřenost počal ieště více vážití. Při tom byl nad
míru mírný a laskavý. Neviděl rád, že kacíři priscil
líáni byli státní moci trestáni; nýbrž chtěl, aby byli
s láskou poučováni. Chválí se též ieho obezřetnost
a moudrost. Při vší své zbožnosti nechtěl dovolítí
poutě ke hrobu iístého domnělého mučedníka, dokud
by věc nebyla důkladně prozkoumána. Vskutku vyšlo
šetřením naievo, že v hrobě nebyl mučedník, nýbrž
loupežník,
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Když těžce onemocněl, naříkali ieho kněží a učed
níci, že iei ztratí. Světec se proto modlil: »Pane,
isem-li ještě potřeben lidu tvému, nevymykám se
další práci; iinak zůstavuii ti život svůj i smrt svou.<<
Bůh iei chtěl míti iíž u sebe a neuzdravil ho. Když
ho učedníci prosili, aby neležel stále na znak, nýbrž
ulevil si obrácením na bok, odvětil: »Bratří, nechte
mne zírati k nebi.<<Ještě v poslední chvíli chtěl zlý
duch světce pokoušeti, on však iei rázně odbyl:
»Co u mne hledáš, obludo, na mně nic už nena
lezneš.<< Zemřel r. 397 & pohřben byl za účasti 2000

mnichů a ieptišek v Toursu. K jeho hrobu počaly se
brzy
'U' konati poutě. Patří k neiznáměiším a nejoblíbe
neisrm světcům.

Rozjímání 55.
]. průprava: Představme si svatého Martina na
smrtelném lůžku, jak pohlíží k nebi s velikou tou
hou po Kristu, ale též s úplnou odevzdaností
do jeho vůle.
2. průprava: Prosme za milost, abychom aspoň
nějak jeho velikého ducha napodobovali mohli.
1. Už život sv. Martina jako laika podává dosti
látky k uvažování a povzbuzuje k napodobování.
Sv. Martin byl vychován v pohanské rodině, ale
poněvadž srdce ieho bylo nezkažené a nebylo v něm
nezřízených vášní, otevřel je Bůh pro svatou víru.
Stačilo, aby slyšel učení Kristovo, a hned zatoužil
po životě křesťanském. Když pak sv. Martin z lásky
ke Kristu prokázal polonahému žebrákovi hrdin
ské- milosrdenství a nedbaje ani vlastní potřeby ani
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posměchu spoluvojínů rozpoltil svůj plášť, odměnil
ho Spasitel tím, že jej nejenom povolal do Církve,
nýbrž i k veliké svatosti. Sv. Martin byl vírou
křesťanskou proniknut skrz na skrz a proto se ne
bál na světě nikoho a ničeho. Zcela klidně odpovídá
i lupičům hrozícím mu smrtí: »Vím, že Bůh opatruje
služebníků

svých!<<

a) Aby milost do srdce vnikla a v něm vzklíčila,
třeba jest, aby bylo čisté a upřímné. Příčina, proč
mnohdy zůstáváme hluši k hlasu milosti, nebo proč
se nám hojnějších milostí nedostává, jest právě
často ta, že trvá v srdci ještě nějaká nepřemožená
nezřízená všeň. Která vášeň jest asi u mně nej
větší překážkou milosti Boží?
b) Jeden heroický skutek křesťanské lásky byl
u sv. Martina počátkem veliké svatosti. Tak bývá
v duchovním životě. Rozhodný skutek pokoření,
poslušnosti, lásky bývá zpravidla mocným krokem
ku předu. Použijme bedlivě tak vydatných prostřed
ků duchovního pokroku.
c) Přijde-li na nás strach před obtížemi a na
padne-li nás bázeň lidská, opakujme si slova sv.
Martina: »Jsem křesťan a nebojím se proto ničeho,
neboť vím, že Bůh opatruje služebníků svých.“
2. Duchovním správcům, biskupům a kněžím jest
svatý Martin příkladem zvláště svými arcipastýř
skými ctnostmi. Dovedl krásně spojiti dvě apoštol
ské ctnosti: apoštolskou neohroženost i k vlivným
a vysoce postaveným osobám tohoto světa a milo
srdnou lásku a mírnost i k bloudícím a chybujícím.
Pozvání císaře Maxencia k hostině nepřijal a pro
hlásil, že nechce 11téhož stolu seděti s tím, kdo se
poskvrnil nespravedlnosti a vraždou. A právě tato
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mužná otevřenost získala mu úctu a vážnost. Milo
srdnou lásku a mírnost projevil zvláště, když se
iednalo o to, aby kaciř Priscillián a jeho soudruzi
byli na hrdle trestáni. Svatý Martin se tomu opřel
a radil, aby se vedli k poznání pravdy dobrotivosti
a láskou. I pastorální moudrosti a obezřetnosti se
můžeme od sv. Martina učiti. Dříve než něco roz
káže nebo dovolí, chce, aby věc byla dobře pro
zkoumána.
a) Není zpravidla naším úkolem, abychom ty.
kteří nejsou naší péči svěření, napomínali nebo
kárali; ani nelze vždy a v každém případě říci
každému pravdu celou a bez obalu. Ale všecko
politické počínání a zvláště všecka podlízavost
buďtež daleky muže apoštolského; a třeba-li, měi
me odvahu i mocným tohoto světa říci do očí
trpkou pravdu.
b) Napodobuime mírnost sv. Martina, vidíme-li,
že druzí chybuií nebo bloudí. Místo abychom se
nad tím rozčilovali a po ieiich potrestání volali,
snažme se je poučováním, skutky lásky a zvláště
dobrým příkladem napravití.
c) Veliké obezřetnosti a důkladně úvahy iest
třeba, dříve než někoho obviníme nebo potrestáme.
Ale i tam, kde se jedná o povolení nebo zavedení
věcí v sobě dobrých, musíme se vyvarovati upřiliše
né horlivosti. Třeba dobře uvážití všecky okolnosti,
abychom nic nenařizovali, nezaváděli, nedovolovali,
co by nebylo ke cti Boží a spáse duší.
3. Velmi krásná a dojemná iest smrt sv. biskupa
Martina. Srdce světcovo, o němž životopisec píše,
že po celý život žil více v nebi než na zemi, bylo
zvláště ke konci života naplněno velikou touhou
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po nebeské vlasti. Proto přes prudké bolesti zůstal
v těžké nemoci ležeti naznak, ačkoli by si byl mohl
poleviti obrácením na bok. Cbtělt' pohlížeti k nebi,
kde už duší dlel. Ale tato jeho touha po nebeské
blaženosti byla úplně podřízena vůli Boží a apo
štolská jeho láska k duším nevyhasla v něm ani
v posledních okamžicích života. Proto by se byl na
iediný pokyn všemohoucí vůle Boží vzdal věčné
radosti iiž iiž se mu otevíraiící a pracoval neúnavně
dále pro Církev a pro duše. Podivením nás jistě
naplňuie, že svatý biskup, který po celý život tak
statečně své vášně a zlého nepřítele přemáhal, ba
i zázračnou moc měl nad zlými 'duchy, ieště před
smrti byl od ďábla pokoušen. Bůh to dopustil, aby
se nikdo nedomníval, že pro svou dokonalost už ani
nemůže býti pokoušen. Sv. Martin nám dal příklad,
iak máme proti zlému nepříteli bojovati. Nerozčiluie
se a neboií, nýbrž zůstává klidným. Nepouští se
s nepřítelem do vyiednávání, ani okamžiku iei ne
poslouchá, rozhodně mu odpovídá, nazývaie ho jeho
pravým jménem, a pokušení okamžitě odmítá.
a) Jakýsi stesk po nebi měl by býti základním
rysem našeho života a zrak náš měl by býti stále
upřen k nebeské naší vlasti. Čím více se budeme
odlučovati od věci tohoto světa, tím živěiší bude
tato naše touha a s tím větší radostí budeme se
zabývati nebeskýmí věcmi.
b) Při tom však musíme i my býti ochotni tak
dlouho pracovati a kříž Bohem uložený rádi nésti,
až Pán pokyne a nás odvolá.
c) Když takový světec byl ještě v posledních oka
mžicích pokoušen. nesmíme se diviti, iestliže na nás
doléhaií pokušení. Ale učiti se musíme od něho,
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odmítnouti pokušitele hned podobným různým způ
sobem. Právě proto se na nás často odvažuie, že si
s pokušením zahravúme.

Oremus:
Deus, qui conspicis, quia ex nulla nostra virtute
subsistimus: concede propitíus; ut intercessione
beati Martini, Confessoris tui atque Pontificis,
contra omnia adversa muniamur. Per Dominum.

LVI. Sv. J osaiat, arcibiskup polocký, mučedník.
(14. listopadu.)

I katolická Církev východního slovanského obřadu
má své světce slavnostně kanonísované. K nim patři
sv. Josaiat, arcibiskup polocký a mučedník. Josaiat
(tak ieho řeholní jméno, křestním iménem se ime
noval Jan) Kuncevič, narodil se r. 1580 ve Vladiměři
na Volyňsku. Zivot ieho spadá do doby prudkých
boiů, které vedli pravoslavní Rusové proti svým
s Římem se siednotivším kraianům v království
polském. Z dětství sv. Josaiata se vypráví, že když
mu matka ukazovala obraz trpícího Spasitele a vy
právěla o umučení Páně, hošík k slzám doiatý viděl
šíp ze srdce Ježíšova vycházeiící a srdce ieho zraňu
iící; vskutku hořel už od malička velikou láskou
k Pánu Ježíši.
Stal se neiprve kupeckým příručím, Vynikal už
tehda neien bedlívostí v konání povinnosti svého
stavu, nýbrž i zbožnosti, čistotou s mrtvením; už
tehda, lako lalk, se modlíval breviář. Jeho pan chtěl
ho pro jeho svědomitost učiniti svým společníkem
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v obchodě, ba nabízel mu, že ho ustanoví dědicem
svého jmění. Ale Josaiat netoužil po pozemských
statcích, jeho mysl nesla se na věci vznešenější. Ve
dvacátém roce věku vstoupil do řádu basiliánského,
kde se pro své vlohy a ctnosti stal r. 1614 archi
mandritou (představeným kláštera). Vedle jiných
ctností velebí se zvláště jeho zbožnost: celé hodiny
noční trávíval na modlitbách. Nedivu, že po čtyřech
letech (1618) byl jmenován koadiutorem arcibiskupa
polockého. Stařičký arcibiskup naň nejprve pohlížel
: jakousi nedůvěrou a choval se k němu chladně,
ale Josaiat si brzo svou laskavostí a pokorou získal
jeho srdce.
Po smrti arcibiskupově stal se sám arcipastýřem
této diecese. Vzal si za úkol, upevniti sjednocení
s Římem a obnoviti křesťanský život a církevního
ducha ve své díecesi. Bylo to dílo za tehdejších po
měrů nadmíru obtížné. Ale Josaiat měl nezvratnou
důvěru v Boha a jeho prozřetelnost. Zůstával i při
největších překážkách zcela klidný, takže, jak životo
pisci vypravují, nikdy se na jeho tváři nejevilo ani
nejmenší rozčilení. Miloval vroucně Církev a byl
synovsky oddán římskému Stolci. Církvi a duším
věnoval všecky své síly a pracoval pro ně do úpadu.
Jeho neúmorné činnosti se podařilo, obnoviti za ně
kolik let ducha celé diecese a získati velmi mnoho
duši pravá Církvi, takže jej nepřátelé zvali »duše
chvata (lupič duši). l jako arcibiskup vedl život
mnišský. Trávíval noci na modlitbách, žil co nej
jednodušeji, rozdával chudým všecko, co měl. Měl
zásadu, nepodržovati peněz darem obdržených nikdy
přes noc, nýbrž je hned vydati chudým nebo věno
vati na dobré účely; jednou nemaje nic jiného, pro
25

402

Ze života přátelKrista

Pána.



dal i své arcibiskupské pallium. Za obrácení rozkol
niků a hříšníků konával strohá pokání.
Právě pro jeho horlivost a jeho neobyčejné úspě
chy hořeli nepřátelé Církve a unie proti němu záštím.
Často kladli úklady jeho životu. Svatý biskup od
plácel zášť láskou: modlil se za své nepřátele, při
mlouval se za ně, když byli odsouzeni, navštěvoval
je ve vězení. Ale nic to nepomohlo. Když konal ve
Vitebsku biskupskou visitaci, vrazili najati vrahové
do jeho bytu a počali bíti sluhy, bránící jim vkročítí
do pokoje arcibiskupova. Josaiat vyšel z pokoje a
s velikou mírností pravil k nim: »Synáčkové, proč
bijete moje domácí? Máte-li něco proti mně, hle, tu
jsemla Surovci vrhli se na něho a počali jej tlouci,
potom naň stříleli a nakonec dobili ho sekerou;
mrtvolu hodili do řeky. To se stalo 12. listopadu
1623. Dne 17. listopadu bylo tělo nalezeno a pře
neseno do katedrály. Smrt Josaiatova jako by byla
utišila vzbouřené vášně; ano někteří vášniví rozkol
nící se příkladem jeho hrdinné statečnosti nebo po
hledem na zkrvácené tělo obrátili. Statečný mučedník
unie byl od Urbana VIII. prohlášen za blahoslave
ného; Pius IX. ho prohlásil r. 1867 za svatého.

Rozjímání 56.')
I. průprava: Vizme sv. Josafata se srdcem, ši
pem lásky Boží raněným.
2. průprava: Prosme za milost, aby i naše srdce
plálo podobnou láskou k Bohu a ]: Církvi.
1. Tajemství úspěchů sv. Josaíata o unii jest
v jeho neobyčejných ctnostech, jimiž vynikal,
*) Toto rozjímání má čtyři díly.
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v ctnostech vůči Bohu, vuci Církvi, vůči sobě sa
mému a vůči bližním. Základem a vodítkem celého
jeho života byla veliká láska k Bohu a neomezená
důvěra v Boží prozřetelnost. Proto se nehrozil ní
jaké překážky a žádného pronásledování, proto
i při největších obtížích zůstávala jeho tvář klidnou
a jasnou. Jeho srdce plálo vroucí a živou láskou
k Ježíši Kristu: bylo to vskutku, jakoby šíp lásky
Kristovy byl zranil jeho srdce a stále v něm roz
něcoval vždy mohutnější lásku k Spasiteli. Pro duši
takovou láskou planoucí a plnou takové naprosté
důvěry v Boha nebyla modlitba břemenem, nýbrž
sladkým odpočinutím na srdci Božím. Sv. Josaíat
jako archimandrita a jako biskup tráví celé hodiny
noční na modlitbách, vlastně celý jeho život jest
stálou modlitbou.

a) Proč tak snadno klesáme na mysli při každé
obtíží, proč tak rádi mluvíme o utopiích, kde se
jedná o díla s četnými překážkami spojená? Poně
vadž nám schází veliká láska Boží a neomezená
důvěra Josalatova. Tu si chceme jeho přímluvou
vyprositi.
b) Kéž i naše srdce plane takovou láskou k Je
žíši, jakoby bylo šípem lásky z jeho srdce zasaženo.
Klekejme často zbožně před svatostánkem, obě
tujme znovu a znovu své srdce Kristu Pánu, pak
jistě oheň lásky Srdce jeho roznítí mocně i lásku
srdce našeho.
c) Snad dlouho už pracujeme o spáse duší, snad
jsme už všelicos učinili také pro obrácení nevě
řících a sjednocení rozkolných; zdá se nám však,
že úspěch náš jest nepatrný. Ale kolik hodin, nedím
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v noci, aspoň za dne jsme ztrávili na modlitbách
za tyto veliké cíle?
2. Svatý Josaiat miloval celou duší svatou kato
lickou Církev, v níž viděl předrahou choť Kristovu
a tajemné Kristovo tělo. Vědělt, že katolická Cir
kev byla od Krista založena jako nutný prostředek
spásy a že jenom v jednotě této Církve může jeho
národ dosáhnouti věčného i časného štěstí. Vážil si
proto, miloval a na slovo poslouchal toho, jenž je
zárukou a sloupem této jednoty, náměstka Kristova,
římského papeže. Věrnost a lásku k Církvi a papeži
ukazoval skutky: celý jeho život stál ve službách
Církve a její vrchní viditelné hlavy.
a) První nezbytnou podmínkou u toho, kdo chce
pro unii pracovati, musí býti pevné přesvědčení
o pravosti a nutnosti katolické Církve, hluboká
úcta a láska k této Církvi a synovská oddanost a
poslušnost k apoštolskému Stolci. Jak chce jiné
k Církvi přiváděti ten, který sám si Církve pro její
lidské slabé stránky dosti neváží a nařízení sv. Otce
ochotně neposlouchá?
b) Nejlépe ukážeme lásku k Církvi neunavnou
prací pro ni. Tato myšlenka: jsem ve službách Cír
kve svaté, vznešené choti Kristovy, ve službách ná
městka samého Krista Pána, budiž nám mocnou
pobídkou k horlivému apoštolátu.
3. Vůči sobě byl sv. Josaiat mužem přísné chu
doby a strohé umrtvenosti. Pohrdl bohatým dědic
tvím a zvolil si řeholní chudobu. Jako arcibiskup
žil jednoduše a chudě, všecko, co měl, rozdával
a darované peníze nechtěl ani přes noc u sebe po
držeti. Nemaje dosti na námahách spojených s ži
votem ustavičně modlitby a s neúmornou apoštol
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skou činnosti, konal nad to ještě tuhé kajícnosti za
obrácení hříšníků a rozkolníků.
a) Jednou z hlavních překážek obrácení a doko
nalého života bývá, že někdo ještě příliš lpí na
hmotných statcích tohoto světa. Chceme-li duše
k Bohu přivésti, musime je přesvědčiti o pomíjejíc
nosti a nicotě statků pozemských. A to nejenom
slovem, nýbrž i příkladem. Musíme jim ukázati, že
sami k těmto věcem nezřízeně nelneme. Zištnost
a touha po bohatství nedají se s pravým apoštol
ským duchem naprosto sloučiti.
b) Věřící lid stejně jako nepřátelé Církve žádají
od kněží právem, abychom byli muži umrtvenými.
Život modlitby, věrné konání denních povinnosti,
obtíže, s nimiž se potkáváme, skýtají nám hodně
příležitostí k umrtvování. Ale každý z nás měl by
konati aspoň někdy také nějaké dobrovolné kajíc
nosti. Zvláště jedná-li se o obrácení nějaké duše
nebo o nějaký jiný důležitý počin v duchovní
správě, spojujme s modlitbou a horlivou prací i
skutky kající.
4. Ctnosti sv. Josaíata vůči bližním dají se shr
nouti v jedno slovo: láska. Lnul otcovskou láskou
k svým věřícím, pro něž neunavně pracoval a za
něž se ve dne v noci modlil. Láskou si získal srdce
arcibiskupa polockého, jenž byl ze začátku proti
němu zaujat. Byl zvláště laskavým otcem chudých:
poslední, co měl, jim rozdal. Heroická je jeho láska
k nepřátelům: modlí a přimlouvá se za ně, navště
vuje je ve vězení. Své vrahy nazývá »synáčkya.
Největším důkazem jeho lásky jest jeho mučed
nictví, neboť »větši lásky nemá nikdo nad tu, aby
kdo položil život svůj za své přátelea (Jan 15, 13).
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A vskutku! Co nedovedla všecko horlivost Jonata
tova, to způsobila jeho mučednická smrt: mnozí
nepřátelé se vrátili do pravé Církve.
a) Jakou láskou plane mé srdce k duším? Modlim
se za ně často, pracuil pro ně horlivě? Jakou laska
vost ukazuii zvláště spolubratřím, s nimiž pracuji
na viníci Páně?
b) Lásku k nepřátelům žádá Kristus Pán už od
každého křesťana. Jak často schází tato láska
i v srdci těch, které povolal k svému apoštolátul
Není snad i v mém srdci něiaká dobrovolná hořkost
proti těm, kteří mi ublížili? Ukázati nepřátelům
Církve, že ie miluieme a že isme ochotni k obětem
pro ně, ie neiiistěiší cesta, abychom ie získali.
Oremus:
Excita, quaesumus Domine, in Ecclesia tua
Spiritum, quo repletus beatus Josaphat, Martyr et
Pontifex tuus, animam suam pro ovibus posuit: ul
eo intercedente, nos quoque eodem Spiritu moti
ac roborati, animam nostram pro fratribus ponere
non vereamur. Per Dominum.

Z'eži'vota přátelKrista

Pána.

407

Ukazatel.*)
Apoštolát kněžský, musí býti všeobecný cílem i pro
středkv: Bernard 43, 2, b: Cyril a Metoděi, 34, 2.
a, b; Filip Neri 27, 2, a; Jan Křtitel 31, 3, b.
Apoštolát laický. třeba si jej vychovávati: Jan Křtitel
31, 3, b; Jan Vianney 41, 2, d; zvláště marianskými
družinami: Petr Klaver 47, 1, a.
Breviář,
se svědomitě modliti: Jan Sarkander
15, 2, cltřeba
.

Bůh, nepotřebuíe nikoho k provádění svých plánů:
Cyril a Metoděi 34, 3, a.
Církev Kristova, ieií veliká důstoinost a cena: Jan
Křtitel 31, 1, c: ie společností dokonalou a nezá
vislou: Řehoř VII. 26, 3, a; ie taiemnvm tělem Kri
stovým: Pavel 8, 3, b; jehož péče svěřena ie kně
žím: Josef 16, 1, c.

Církev katolická, má všecky známky božského pů
vodu a pravosti: Vavřinec 42, 1, a; iak pohlížeti na
lidské slabosti v ní: Karel Borrom. 54, 3, a; iak ii
reformovati: Karel Borr. 54, 3, b; kněz musí ii mi
lovati: Jan Nepom. 25, 3, b; a tuto lásku ukazovati
předvším neunavnou prací pro ni: Josafat 56, 2, b;
má si vážiti it & ieiích řádů: Benedikt 17, 3, a: musí
háíiti ieiích práv: Jan Zlatoústý 9, 2, a; Robert
Bellarmin 24, 3, a; Jan Nepomucký 25, 3, a; a při
tom i veliké oběti ořinášetí: Tomáš Becket 7. 3, b:
Bůh vzbuzuie v příhodné době obháice své Církve:
Tomaš Becket 7, 3, c; Petr Kanisius 21, 1, a.
Církevní jmění, iak na ně máme pohlížeti: Karel Borr.
54. 2, &: iak je třeba spravovati: Vavřinec 42, 2, c.

Církevní předpisy. dlužno svědomitě zachovávati: Jan
Nepom. 25, 3, b.

Církevní představení. náš poměr a naše úcta & láska
k nim: Vavřinec 42, 2, d.

') První číslice udává roziímání, druhá díl ieho:
pismeno značí oddělení nebo applikaci v udaném díle.
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Cirkevntctvi státní. jak mu dlužno čeliti: Kliment M.
Hofbauer 14, 1. a.

Ctžzgstánesmi
se ieviti pouze ve slovicb: Filip a Jakub
|
I C.
Cas, třeba ho svědomitě použiti: Kliment M. Hof
bauer 14, 2, b; Alfons M. Liguori 39, 2. a; Karel
Borrom. 54, l, a; zejména nemařiti ho zbytečnými
hovory: Antonín Pad. 29, 2, a; iak se maří: Alfons
M. Liguori 39, 2, a.

Četba dobrá, důležitý prostředek pastorace: Jan Vian
neý 41, 2, c; románů, u kněží: Jeroným 49, 3, c.
Čistota, jeji důležitost: František Sal. 10. 1, c; je ne

zbytnou podmínkou k apoštolskému

ůsobeni a zá

rukou úspěchu: Petr Kanisius 21, 1,

: Cyril 8. Me—

toděi 34, 1, b; zvláště při apoštolátě mládeže: Jan
Bosco 20, 3, c; Filip Neri 27, 1, d; třeba ji zachová
vati i v ruchu světa: Robert Bellarmin 24. 1, b; pro
středký ii zachovati: František Sales. 10, 1, c: Jan
František Regis 30, l, a; třeba míti lásku k ní: Ma
touš 48, 3, a; dlužno se varovati nebezpečí: Augustin
45, 2, e; & polovičatosti: Benedikt 17, 2, b; nesmíme
si zahrávati s pokušenimi: Karel Borr. 54, 1, b; pří
čina, proč nebývá dokonalá: Tomáš Akvinský 13.
1, b; ieii odměna: Matouš 48, 3, a.
Čistý úmysl, ieho potřeba a iak iei dlužno vzbuzo
vati: Jan Nepom. 25, 1. b.
Dary Boží, Bůh ie rozděluie podle své vůle: Jan
Evang. 6, 1, c.

Díla dobrá, viz Skutky dobré.
Divadla, proti špatným třeba bojovati: Bernard 43, 2, c.
Dokonalost, jakou žádá Kristus Pán od kněze: Štěpán
5, 1, a; nezáleží ve vyhubeni přirozených vlastnosti:
František Xaverský 2, 1, c.
Duchovní správa, není byrokratické úřadování. nýbrž
apoštolát: Jan Vianneý 41, 2, a: Petr Klaver 47.
z. a; třeba i !: obtižněišim prostředkům nbati: $i
mon : Juda 53, 1. a.
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Duchovní život, jeho prvním zakladem jest víra: Stě
pan 5. 1. b.

Důvěra v Boha a jeho prozřetelnost. jeji nutnost a
důvody: Pavel 33. 1. b; je nutne k duchovnímu
okroku: Petr apoštol 32. 1. b; a k apoltolátu:
etr ap. 32. 1. b; František z Assisi 50. 3. a; činí
nás štastnými: František z Assisi 50. 3. a; nesmí
býti zviklána nesnázemi: Josef 16. 2. b.
Důvěra věřících, ztracenou lze zase získati přimluvou
sv. Antonína: Antonin Pad. 29. 3. c.
Exercicie, mocný prostředek dokonalosti: František
Borgiáš 52, 2. c; jejich důležitost ro kněze: Petr
Kanisius 21, 1. c; pro poznání zá ladních pravd:
Pavel 8. 2. a.

Eucharistie. jest prostřed-kem jednoty a lásky: Ignác
muč. 11, 2. d; hlavní prostředek posvěcovani a apo
štolátu: Norbert 28. 2. b; jak ji mame uctívati:
Norbert 28. 2. b.
Hierarchie církevní. jeji božský původ: Ignác muč.
11. 2, c.

Horlivost apoštolská. musí býti všeobecná v cíli, pro
středcích. co do místa a času: František Xaverský

2. 2, b: Petr Kanisius 21. 2. a; Athanáě 23. 2. a;
nesmí býti ukvapená a upřilišená: Jakub St. 37.
2. b; Ignác z Loyoly 38. 1. c; Martin 55. 2. c.

Hra v karty a kněz: František Borgia! 52. 1. c.
Hřešici třeba napravovati mirností: Martin 55. 2. b.
Hřich těžký. jeho zloba: Tomáš Becket 7. 1. b; za nic
na světě nesmíme ho s áchati: Bartoloměj 44. 2. a:
trestán výčitkami svě omi: Jan Křtitel 46, 3. b:
třeba se utíkati k sv. Josefu: Josef 16. 3. d; hříchy

gedeřleho
atoul 48. života
1. a. nesmějí nás činiti malomyslnými:
Hřich všední, co nás k němu svádí: Bartoloměj 44.2.11.

Chudí a opuštění majl'zvlutni

právo na lásku knčv

novu: Petr Klaver 47, 2. a.
Chudoba a oštolskd, jak ji může a má kněz zacho
vávsti; grantišsk „z Assisi 50. 1. b: nezabrsňujs
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žití přiměřeně postavení: Karel Borom. 54. 2, a:
skutečná evangelická: František z Assisi 50. 1, c.
Chvála lidská, viz Pocty a vyznamenání.
Chyby vlastní učí nás pokoře a shovívavosti: Petr
a ychom
oštol 32,
3. a; Šaředstavených.
omluvou,
neposlouc
ali: Petr 32, 3.nejsou
b; spolubratři.

jak si jazyka
k nim viz
máme
Jeroným 49, 3. a;
chyby
Jazy Žočínati:
.
Individuelní působení v pastoraci: Ambrož 3, 3, b:'
Filip Neri 27, 2, c.

Individuelní zájmy, musí ustoupiti velkým cílům
Církve: Cyril a Metoděj 34, 2, b.
Jazyk, chyb jazyka se třeba vystříhati: Jan Nepom.
25, 2, b; Antonín Pad. 29. 2. a; prostředky k tomu:
Jan Negom:
25. 2, b; Pad.
třeba29.ho2, užívati
ke cti a
chvále
oží: Antonín
a.
Jednota církevní, třeba si jí vážiti a o ni usilovati:
Lev Vel. 18, 1. c; Athanáš 23. 1, c; Bernard 43, 2, c.

Viz též Sjednocení církevní a Unionistické snahy.
Jidáš, jeho osud výstražným znamením pro kněze:
Matěj

12. 1. a.

Kacířstvi, jeho zhouba: Dominik 40, 1. a.
Kaiícnosti zevněišl, viz Mrlvení.
Karita křesťanská, je mocnou apologií Církve a pro
středkem apoštolátu: Karel Bor. 54. 2, c; třeba si
jí důvěru věřících zjednávati: Petr Klaver 47. 2. e:
jak ji dlužno pěstovati: Vavřinec 42. 1. b; musí býti
dobře organisovana: Vincenc : Pauly 36. 2. b.
Katolické“ smýšlení, nutné knězi: Jeroným 49, 2. a.

Katechetická výuka, jeden : nejhlavnějčích rostřed
_ků pastorace: Augustin 45. 3. c; prostř ky: Petr

'Klaver 47. 2. b.
Kázání, jejich účel. obsah. způsob a vlastnosti: Jan
an
Zlatoústý LL b; Kliment'M. Hoibauer 14, __1_[
a:
*;\ IA;
ŽŠ;_Íf_„_
Lev
"VOL_1_8_i_3.___c;
Bonaventura
"„“
Liguori
39. 2. b; Dominik
40, 2. a.

j?:
tře a je Alfons
dobře
' “' " při ravovati: Antonín Pad. 29. 2. a; a potvrzovati
příkladem. živote: Dominik 40. 2. o.

Zaži'votapřat'elKristaPAna.
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Kdzcň
kněz musí o ni dbáti:
18, 3, biostanskd,
.
' “ Lev Vel.
Klid srdce, třeba zachovati při .pronásledovánich a
pomluvach: Ště an 5. 2. b;. odměnou odevzdanosti
do vůle Boží: Bavel 33. 1. c; ztracený lze získati
přimluvou sv. Antonína: Antonin Pad. 29. 3, c.
Kněžská důstojnost, sama v sobě nezabezpečuje spásy:
Matěj

12, 1, a.

Kontemplativní řády, viz Řády.
Kristus Pán, dvě přirozenosti v jedné osobě; Lev Vel.
18, 1, d; miluje svě kněze bratrskou láskou: Šimon
a Juda 53, 2. a; kněz musí se mu připodobňovati:
Filip a Jakub 22. 2, a.
Kritisování, nesluší se na kněze a třeba se ho vystřici:
Antonin Pad. 29. 2, a; Ignác z Loyoly 38,' 2,. b:
Augustínů, 2. c; Jeroným 49. 3, a; kritisováni od
spolubratři dlužno trpělivě snášeti: Bernard 43. 3. a.
Kříž a utrpení. viz Utrpení a křiž.
Křížová cesta, dlužno pobožnost tuto-šiřiti: František
z Assisi 50, 3, b.

Láska Boží, základem a vzprubou apoštolské činnosti:
František Xaverský 2. '2. e; Petr Klaver 47, 3, a:
František z Assisi 50, 3. a; Josafat 56, 1, a.
Láska Kristova, prostředky ii získati: Jan Evang. 6.
.,1. 6; ke Kristu Pánu., mocná a' učiní “má vyznačo
vati kněze: Ignác 'muč. 11, 1. bz'Athanáš .23. 1.. b:
rostředky ii dosíci av ní r_ů'stiz.Jan jEvang. 6. 3. a;
gnac muč. 11. 1. b; Pavel 33. 3, b;_'Josa_iat 56, 1. b;
má býti láskou přátelství: Ignác z" Loyo'ly_38_.3.. a:
ievi se raci pro Krista: Ignác z Low/oly 38. 3, b:

třeba, a 'y'“Kristus" v nás žil: Jan Křtitel 31. 1. a:
třeba všecko konati v duchu této lasky: Jan Nepo
mucký 25. 1. c; Jan František Regis 30. 1. 'c; .od
výše postavených v Církvi žádá Kristus Pan větši
lásky: Petr apošt. 32. 1. c.
Láska !: Církvi, vzprubou apoštolské činnosti: “Fran—
tišek Xaverský 2, 2. 0; Karel Borrom. 54. 3. a.
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Láska bliženskó. nemožně bez lásky ke Kristu Pánu:
Pavel 33. 3 b; musí býti všeobecné a nadpřirozené:
Pavel 33. 3. a; v jakém smyslu připouští různě
stupně: Jan Evang. 6. 1. a; ukazuie se skutky milo—
srdenstvi: Jan Evang. 6. 3. c; důvody k ní: Jan
Evang. 6, 3. b; varuie se posuzování: Augustin 45.
2. c. Viz též Karita a Krilisováni.

Láska & duším věřících, nutný prostředek a vzpruha
apoštolátu: František Xaverský 2, 2. e; Jan Vianney
41. 2. a; Josafat 56. 4. a; má se ukazovati zvláště
k chudým-: Norbert 28, 2, d; a k hřešícím: Matouš
48. 1. b; věřících-,provází dobrého kněze: Jan Zlato
ůstý 9. 3, a.
Láska & spolubratřim, ieii nutnost pro kněze: Vincenc
z Pauly 36, 3. a; ieiim základem láska k Bohu:
František z Assisi 50. 3. c; varuie se posuzování:
Jan Vianney 41. 1. c; pohlíží na spolubratry z nad
přirozeného stanoviska: Jan Frant. Regis 30. 2. b.
Láska & nepřátelům, musi vyznačovati kněze: Josatat
56, 4. b: ie zkušebním kamenem pravě lásky k bližv
nímu: Pavel 33. 3. a; nejlepší zbraní ziskat ne
přátele: Stěpan 5. 2. c; Dominik 40. 1. c.
Láska & přírodě: František z Assisi 50. 3, d.
Maria Panna. ie matkou svatých povolání: Voitěch
19. 1. b;. dětinna zbožnost k ni známkou hodného
kněze: Jan Evang. 6. 2. a.: Petr Kanisius 21, 3, c:
iak si může kněz získati ici! lásku: Jan Evang. 6.
2. b; úcta marianska účinným. prostředkem pasta
race: Alfons : Liguori 39. 2. c: kněz má úctu k ní
šířiti a ieiicb výsad baiiti: Jan Evangelista 6. 2. a;
Joseí 16. 1. b
Harianské družiny. ioiicb význam pro kněžské povo
lání: Petr- Klavor 47. l. a; isou účinným prostředv
kem pastorace: Alfons : Liguori 39. 2. c; jejich vý
znam a obrodna sila v ůsobeni na mládež: Jan
Sarkander 15. l. a; Jan
ano 20. 3, (1.
323.501křesťanská.
: dokonalý kněz-ký- život; Bernard
. lo
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413

Milost Boží. nejhlavnějěi prostředek apoštolátu: Jav
kub St. 37, 2. b; Jan Vianney 41. la. Za; její ne—
zaslouženost: Pavel 8. 1. a; Jakub St. 37. 1. a:
třeba o ni často kázati: Augustin 45, 1, c; posvě
cuiici, základem svatosti: Jan Křtitel 31. 1. b; pro
středky k jejímu rozmnožení; Štěpán 5, 1. c; třeba
ji habituelně udržovati: Jan Křtitel 31, 1. b; pomá
hající milosti, navazují na přirozeně vlastnosti: Pa
vel 8. 1. c; působí někdy náhle uprostřed roztrži
tostí světa: Matouš 48, 1. c; jak si jich dlužno
vážiti: Pavel 8. 1. a; nelze jim bez trestu odporo
vati: Pavel 8, 1. c; třeba se o ně modliti: Augustin
45. 1, b; jak s nimi dlužno spolupůsobiti: Petr Kla
ver 47. 1. d; třeba k nim býti velkodušným: Augu
stin 45, 1. b; proč mnozí nemaji hojnějšich pomaha
jicích milostí: Martin 55. 1. a; zevněiši milosti, jak
jimi Bůh na nás působil: Augustin 45. 1. a; mnohdy
i v nahodilých okolnostech: Ambrož 3. 1. c; třeba
si jich všímati: Norbert 28, 1, b; jak jsme jich po
užili: Augustin 45. l. a.
Mir, kněz má býti andělem míru mezi spolubratry:
Norbert 28. 2. a; jaký mír má kněz hlasati: Bene
dikt 17, 3, c.

Mirnosl a shovívavost, nutná knězi: Robert Bellarmin
24, 1, c; zvláště v jednání s věřícími: Bonaventura
35. 2. .b; především k obyčejnému lidu, chybujícímu
z nevědomosti: Jan Křtitel 46. 1. a; jeji základ a
rostředky jí dosíci: František Saleský 10. 2. b—d.
%iz těž Trpělivost.
Misie, kněz musi jeviti o ně zajem: František Xaver.
ský 2. 2. a.

Misijní zprávy. prostřed-kem buditi povolani: Vojtěch
19. 1. c.

Mládež. apoštolát mládeže povinností každěho kněze:
Dominik
40.20.
3, b;1. důvody.
proč gůsobiti
na mládež:
Jan Bosco
a—e; prostře
ky přirozeně:
Jan
Bosco 20, 2. a—d; nadpřirozené: Jan Bosco 20. 3.
a—d; láska k ní podmínkou působení: Jan Bosco
20. 2. b; Filip Nori 27. 2. b; jaki musí býti tato
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láska: Filip Neri 27, 2. b; třeba mládeži porozuměti:
Filip Neri 27, 2, c; studující, třeba si jí zvláště vší
mati: Kliment M. Hotbauer 14, 1, d.
Mládí, jak možno a dlužno chyby mládí napraviti:
František Saleský 10, 1, a; Jan František Regis 30,
l, a; Bernard 43, 1, b; Augustin 45, 2, a.
Mlčení, posvátné, jak má kněz zachovávati: Jan Ne
pomucký 25, 2, c. Viz též Taiemstvi.
Modlitba, středem & hlavním prostředkem duchovního
života: Filip a Jakub 22, 3, a; první podmínkou a
nejúčinnějšim prostředkem apoštolátu: František
Xaver. 2, 2, c; Jan Zlatoústý 9, 1, a; Jan Sarkander
15, 1, c; Josafat 56, 1, c; kněz si musí i při zevněj
ších pracích zachovati touhu po ní: Bernard 43, 1, d;
nutna k poznání pravdy Boží: Tomáš Akvin. 13,3, a;
třeba k ní pokory: Pavel 33, 2. c; dlužno se modliti
před každým dílem: Dominik 40, 2, d; zvláště před
důležitějšími podniky a volbami: Matěj 12, 2, &;
dlužno se modliti za věřící: Athanáš 23, 2, a; ústní,
třeba při ní dobře vyslovovati: Antonín Pad. 29.
2, a; modlitba střelná, po sv. přijímání: Tomáš
apoštol 4, 3 ,c.
Moudrost, rostředký jí dosíci: Štěpán 5, 1, c; ji od
měňuje ristus Pán věrné sluhy: Stěpán 5. 3, a.
Mrtvení, je knězi potřebné: Filip a Jakub 22, 3, b;
Jan Křtitel 31, 2, b; lid ho žádá od kněze: Josafat
56, 3, b; má býti především vnitřní: Jan Vianney
41, 3, b; zevněiší, těž knězi potřebné: Filip & Jaku-b
22, 3, b; Jan Křtitel 31, 2, b; Jan František Regis
30, 2, a; dlužno se v něm varovati dvou krajnosti:
Bernard 43, 2, d; dlužno se mrtviti anášením den—
ních obtíží a nesnází při apoštolských pracích: Filip
a Jakub 22, 3, b; Petr Klaver 47, 3, c; Jan Franti—
šek Regis 30, 2, a; ve vstávání, modlitbě, pohodlí
těla: Jan František Regia 30, 2, a.
Mstivost, nesmí býti v srdci kněze: Jan Křtitel 46, 2, b.
Mučedníctví, korunou apoštolátu: Matěj 12, 3, c; ne
krvavě žádá Bůh od každého kněze: Vojtěch 19,2, c.
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Nadpřirozené nazírání, základ a první podminka & o
štolátu: Kliment M. Hotbauer 14, 2. c; Filip Plzni
27, l, a; zvláště zdárného působení na mládež: Jan
Bosco 20, 3, a.

Nauka Kristova, obnovuje člověka: Ignác muč. 11,3, a.
Návštěvy neisv. Svátosti, prostředkem proti úzkostli
vosti a smutku: Simon a Juda 53, 2, &.
Nazírání na Boha, naše odměna, částečně už zde na
světě: Filip a Jakub 22, 2. c.
Nemocní, péče o ně: Petr Klaver 47. 2, c.
Nenahraditelný, není nikdo: Matěj 12, 1, b.
Neohroženost apoštolská, potřebná knězi: Ambrož 3,
2, b; Jan Křtitel 31, 2, c; Bernard 43, 2, d; Šimon
a Juda 53, 1. b; také k osobám vlivným: Jan Křtitel
46, 1, c; nevylučuje lásky a pastorální opatrnosti:
Jan Evang. 6, 3, d; Jan Zlatoústý: 9, 1, d; Jan
Sarkander 15, 2, a; musí býti spojená s mírností:
Štěpán 5, 1, d; Athanáš 23, 2, c; Robert Bellarmin
24, 3, a; Bernard 43, 2, d.
Nepřátelé Církve, nemohou Církve přemoci a jejich
dílo se nutně shrouti: Athanáš 23, 3, b; Řehoř VII.
26. 3, b; jak třeba si vůči nim počínati: Athanáš 23,
2, c; třeba jich získávati láskou: Dominik 40. 1, c. 
Netrpělívost, její škody: Josef 16, 2, c; zvláště pro
apoštolát: Jakub St. 37, 2, b.
Neupřímnost, její škody pro duchovní život: František
Saleský 10, 1, b; olupuje o klid: Jan František
Regis 30, 1, b.

'

Neúspěchy, bývají křížem apoštola: Bernard 43, 3, b;
jsou zevnějšími milostmi: Karel Borr. 54, 3, c; svo
lávaji požehnání Boží pro budoucnost: Alfons : Li
guori 39, 3, b.

Nevděk, jeho ošklivost: Vojtěch 19, 3, b; je údělem
apoštolátu: Norbert 28, 3, b; Jan Křtitel 46, 2, &:
snášení nevděku rostředkem apoštolátu: Vojtěch
19, 3, a. Viz též neuznání.
Nevědomost světa o základních pravdúch: Tomáš
Akvinský 13. 1, c.
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Nevěrnost kněžské, jeji neštěstí: Simon a Juda 53.
3. b; třeba se za nevěrné kněze modliti: Lev Vel.
18, 1, c.

Nevěřící, třeba jich ztskávati modlitbou a příkladem:
Štěpán 5. 3. a.

Nezištnost, nutná k apoštolátu: Filip Neri 27. 1, c;
Dominik 40, 2, c; Petr Klaver 47, 2, a; Josafat 56.
3. a; zvláště k zdárnému působení na mládež: Jan
Bosco 20, 3. b; získává důvěru věřících: Robert
Bellarmin 24, 2, a.
Nezřízená náklonnost, brání apoštolskému působení:
Cyril a Metoděj 34, 1. c; k místům a osobám, pře
kážkou apoštolátu: Jan Křtitel 46, 2, a.
Obcování kněze s druhými, jeho nebezpečí a způsob:
František Saleský 10, 3, b.
Obezřetnost v jednání, potřebná k pastoraci: Josef
16, 2, c.

Obtíže, bez nich nelze vykonati velikých věci pro
Boha: Alfons z Liguori 39. 3, a.
Odhodlaný čin, viz Skutky dobré.
Odměna, na tomto světě nelze ji čekati: František
Xaverský 2, 3, a; věčná, ztrácíme vyšší jeji stupeň
svou nedbalosti: František Xaverský 2, 3, b.
Ozdoba chrámu, důležitý prostředek pastorace: Nor
bert 28, 2, c; Jan Vianneý 41, 2. c.
Papežství, jeho božský původ: Ignác muč. 11, 2, c;
je středem jednoty a sloupem pravověří: Jeroným
49, 2. b; velkou milostí: Petr apošt. 32. 2, a; za niž
třeba Bohu děkovati: Lev Vel. 18. 2. a; úcta, odda
nost a láska k papeži povinnosti kněze: Lov Vel.
18. 1. a; Bernard 43, 2. c; Jeroným 49. 2. b; a vzácv

ným odkazem apoštolů slovanských: Cyril a Meto
děj 34, 2, c.

Pastomčgt
19, 2, . prostředky, jakých třeba užívati: Vojtěch
Písmo sv., jeho studium nutno knězi, zvláště pro ká
zání: Jan Zlatoústý 9, 1, b; Bonaventura 35, 3, b;
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Jeroným 49. 1. b; jak ho dlužno studovati: Jero
ným 49. 1. c.

Plán
do Boží:
budoucnosti.
musí 4.
býti1. gřiměřeny
silám a
mi osti
Tomáš apošt.
. 2. c.
Pocty a vyznamenání, jakou cenu mají: Tomáš Becket
7, 1. a; apoštolský kněz nemá po nich toužiti a jich
vyhledávati: Robert Bellarmin 24. 3, b; Jan Vianney
41. 3. c; Petr Klaver 47. 3. b; František z Assisi 50.
2, a; nemá si na nich zakládati: Jan Křtitel 31, 2, a:
netoužit o nich řináší požehnání: Jan Zlatoústý
9, 1, c; liment &. Hofbauer 14, 2. d; Filip Neri
27, 1, c; dostane-li se nám jich. aniž bychom se o
ně snažili, je to znamením vůle Boží: Ambrož 3, 1. d.
Počestnost, bez víny neužitečná: Athanáš 23, l, a.
Podlízavost a pochlebování. musí býti daleky apoštol
ského kněze: Jan Zlatoústý 9, 2, a; Martin 55. 2, a.
Pohodlný život, kněz nemá po něm bažiti: Dominik
40, 2. e; tak si svolává požehnání Boží: Kliment M.
Hofbauer 14, 2, d; jinak se připravuje o důvěru
věřících: Robert Bellarmin 24, 2. a.
Pohostinnost. má vyznačovat hodného kněze: Norbert
28, 2. d; Matouš 48. 2. c.

Pokora, není radou, nýbrž povinností: František 2 As
sisi 50. 2. a; je nutná k zdárnému apoštolátu: Cyril
a Metoděj 34. 1, b; Petr Klaver 47, 3. b; svolává
požehnání Boží: Kliment M. Hofbauer 14, 2, d; je
potřebna k dobré modlitbě: Pavel 33. 2, c; k mírnosti
a trpělivosti: František Saleský 10, 2, b; je nejlepší
cestou k pravě cti: Antonín Pad. 29, 1. b; znakem
pravého reformátora: Řehoř VII. 26, l. a; chyby
roti ní: Pavel 33, 2. b; pokora netouži po poctách:
rantišek z Assisi 50, 2. a; Karel Borr. 54, 2. b;
nezávidí druhým: František z Assisi 50. 2, a; nevy
náší se: Tomáš Akvin. 13. 3. b; Matouš 48. 2. b;
František z Assisi 50, 2. a; František Borgiáš 52.
3, b; Karel Borr. 54. 2. b; nestojí na svých právech:
František Borgiáš 52, 3, b; nespoléhá na své síly:
Jakub St. 37, 2. b; ustu uje do pozadí: Matouš 48.
2. b; přijímá ochotně po oření a příkoří: Petr Kani
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sius 21. 2. c; Filip Neri 27, 3, b; Vincenc : Pauly
36. 3. b; František z Assisi 50. 2. a; nezakládá si
na sobě a svých zásluhách: Augustin 45. 2. d; pod
robuje svůj úsudek: Robert Bellarmin 24. 3, b; slouží
opovrženým a koně nízkě práce: Tomáš Akvinský
13. 3. b; Vincenc z Pauly 36. 3. b; přiznává se ke
svým chybám: Tomáš apošt. 4. 3. b; Augustin 45,
2, d; Karel Borr. 54. 2, b; přijímá ochotně výtky
a upozornění: Petr Kanisius 21, 2. c: František Bor
giáš 52, 3. b; nesmí se dáti zviklati poctami a
úspěchy: František Xaverský 2, 2. d; jak přijímá
pocty a důstojnosti: Karel Borr. 54. 1. o; povinnosti
třeba konati v duchu pokory: Jan Nepom. 25. 1, c.
Pokoření, nutný prostředek k okoře a dokonalosti:
Alfons z Liguori 39. 1. b;
etr Klaver 47, 3, b;
František z Assisi 50. 2. a; třeba je s ochotou při
jímati: Robert Bell. 24, 3. b; i dobrovolná na sebe
bráti: František z Assisi 50. 2. b.
Pokušení nikdy úplně neustanou: Jeroným 49. 3. b;
Martin 55. 3, c; jak jim třeba čeliti: Vavřinec 42.
3. a; Jeroným 49. 3. b; dlužno je hned odmítnouti:
Karel Borromejský 54. 1. b.
Pomiieiícnost světa, kněz musí o ní přesvědčen býti:
Cyril a Metoděj 34. l. a.
Pomluvy, jak se jich třeba stříci: Antonín Pad. 29.
2. a; pomluvy a násilnosti proti Církvi důkazem její
pravosti: Štěpán 5. 2. a.
Poslušnost k vůli Boží základem dokonalosti: Pavel
8, 2, a; jeví se poslušnosti k Církvi a jejím před
staveným: Pavel 8. 3. a; kněžské (: církevní, nutna
knězi: Vavřinec 42, l. a; zkušebním kamenem pravé
ctnosti: Jan Frant. Regis 30. 3. b; znakem pravého
reformátora: Řehoř VII. 26. 1. a; hlavní věcí při
každém úřadě: Bruno 51. 3, b; k duchovnímu vůdci
nutna k dokonalosti: Ignác z Loyoly 38, 2, a; účin
ným prostředkem pokory: František z Assisi 50, 2. c:
bude naší útěchou při smrti: Petr Kanisius 21. 2.b:
její vlastnosti: Josef 16. 3. c; její výmluvy: Tomáš
Akvin: 13, 1. c; nehledí na osobu porouěejíciho,
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nýbrž považuje jej za zástupce Božího: Ignác z Lo
yoly 38, 2. b; František Borgiáš 52, 3. c; poslouchá
proto i méně dokonalých představených: Petr ap.
32. 3. b; nekritisuje: Filip Neri 27. 1. b; vztahuje
se i na věci, jež nejsou neomylně předkládány:
Athanáš 23. 1. c; podrobuje rozum: Robert Bel
larmin 24, 2, c; Petr apoštol 32, 2, a; má se ukazo
vati zvláště vzhledem k místu určení a úřadu:
Robert Bellarmin 24, 2, c; Jan Frant. Regis 30.
3, b; třeba konati povinnosti v duchu poslušnosti:
Jan Nepom. 25, 1, c.
Povolání kněžské, je vzácnou a nezaslouženou milostí:
Matěj 12, 2. b; Josef 16, 1. a; Jakub St. 37, 1, a;
různé jeho cesty: Tomáš Akv. 13, l, a; navazuje
na přirozené vlastnosti: Jakub St. 37, 1, b; Bůh
volá každého k určitému úkolu: Pavel 8, 1, d;
žádá přiměřené nadání: Bruno 51, 2, a; máme se
považovati za nehodny jeho: Vincenc z Pauly 36,
3, b; Jan Vianney 41, 3, c; jak jsme ho následovali
a s ním spolupůsobili: Filip a Jakub 22, 1, a;
Norbert 28, 1, a; Vincenc z Pauly 36, 1, b; důvody
proč mnozí hlasu Božího nenásledují: František
Borgiáš 52, 3, a; třeba je voliti z čistého úmyslu:
Jakub St. 37. 2, a; co třeba činiti tomu, kdo se
stal knězem bez povolání: Lev Vel. 18,3, a; třeba zaň
děkovati a za vytrvání prositi: Tomáš Akv. 13,1,a:
třeba v prvém nadšení vytrvati: Vavřinec 42, 2, a;
Šimon a Juda 53, 3, a; žádá obětí a přináší ne
snáze, jimiž se nesmíme dáti zviklati: Ondřej l,
1, c; Filip a Jakub 22, 1, a, c; jeho vzácné pravo
moci: Šimon a Juda 53. 2, b; je následováním
ideálu Kristova: Ondřej 1, 1, a; rybářstvím lidí,
hlásáním Krista a jeho království. vydáváním svě
dectví o Kristu. připravováním na příchod Kristův:
Jan Křtitel 31, 1. a, 3a; Ondřej 1. 1. b; Matouš
48. 2, d; žádá. abychom především konali vlastní
kněžské povinnosti: Bonaventura 35. 1, a; jeho od
měna zde na zemi a v nebi: Šimon a Juda 53, 2, c;
třeba je u mládeže pěstovati a vychovávati: Vincenc
: Pauly 36, 2. c; zvláště marianskými družinami:
Petr Klaver 47, 1, a; jaký hřích jest to, někoho od
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tohoto povolani odvraceti: Vojtěch 19. 1. c; Filip
a Jakub 22, 1. b; řeholní. jeho znameni: Bruno 51.
2, b; pohnutky: Bruno 51. 2. c; důvody. roč mnozi
volani Božího nenásleduji: František
orgiáš 52.
3. a; třeba je pěstovati a vychovávati: Vojtěch 19. 1. a.
Práce, po čestných nema kněz toužiti: Jan Křtitel
31. 2. a; Bonaventura 35. 1. b; tělesně, kněz má si
jich vážiti: Bonaventura 35. 1, b.
Práva beneflcla, možno i dlužno jich hajiti: Jan
Sarkander 15. 1. d.

Pravda, je naší zbraní proti nepřátelům: Stěpan 5. 2, b;

touha1.
45,

go. pravdě přitahuje milost Boží: Augustin

Pronásledování a protivenstvi, často údělem apoštol
ského kněze: Jan Zlatoústý 9, 2. c; slouží k vlastní
i jiných nápravě: Norbert 28, 3. a; Církve, důka
zem její pravosti: Vavřinec 42, 1. c.
Prostořekost, jeji škody: Bartoloměj 44, 1, a.
Prostředky pastorace, musí se přizpůsobiti poměrům
a osobám: Jan Křtitel 46. l, a.
Prozřetelnost Boží, provází zvláště věrné sluhy Boží,
kteří se ji zcela odevzdávají: Pavel 33. 1, c; Martin
55, 1, c; vede všecko k dobrému: Alfons z Liguori
39. l. a; jeví se v povoláni světců: Vincenc z Pauly
36, l, a; vzbuzuje v pravý čas pravě muže a ob
hajce Církve: Ambrož 3. l. a; Petr Kanisius 21.
1. a; připravuje každého na úkol určený: Ambrož
3. 1. b; z malých začátků tvoři velika dila: Vincenc
z Pauly 36. 1, c; pomáhá. i když všecky přirozené
prostředky selhávají: Jan František Regis 30. 2, c:
proto nemame nikdy na mysli klesati: Josafat 56.
1. a; nes olěhati na vlastni sily: Ondřej 1, 2. a;
nýbrž úp ně se odevzdati a důvěřovati v prozřetel
nost Boží: Antonin Pad. 29, 1. a; zvláště co do
místa působeni: František Xaverský 2. 1. cl; tím si
zjednavame požehnání Boží: Filip Neri 27, 1. a;
důvěra v prozřetelnost nevylučuje spolupůsobení:
Matěj

12.

1. 'Ca
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Předsevzelí, musí býti přiměřena silám a milosti “Boží:
Tomáš ap. 4, 1, b.
Představení církevní, ieiich
oměr k poddaným:
Augustin 45, 3, a; maií pod ané opravdu milovati,
spravedlnost spoiovati s otcovskou láskou: Bona
ventura 35, 2, a; František Borgiáš 52, 1, b; jak si
počínati v obtížích s nimi: Tomáš Becket 7, 2, c;
Jan František Regis 30, 3, a.
Předurčení Boží, posledním důvodem našeho omilost—
nění a věčného osudu: Jakub St. 37, 1, a.
Příbuzní, jaký má býti poměr kněze ]: nim: Bernard
43, 2, &; iak škodí nemístné ohledy & nezřízená
láska k nim knězi: Tomáš Becket 7, 2, b; Bartolo
měi 44, 2, b; Petr Klaver 47, 1, b.
Přijímání časté. účinný prostředek v působení na
mládež: Jan Bosco 20, 3, d; denní, útěchou a sílou
knězovou: Ignác muč. 11, 1, c; velikou milostí:
Antonín Pad. 29, 3, a; proč někdy nepřináší dosti
užitku: Antonin Pad. 29, 3, a.
Přítel, význam dobrého přítele pro kněze: František
Xaverský 2, l, a.
Přítomnost. třeba žíti v přítomnosti, ne v budoucnosti:
Antonín Pad. 29, l, a.
Přízeň lidská, íeií vratkost: Tomáš Becket 7, 1, c.
Racionalismus, iak mu dlužno čeliti: Kliment Maria
Hoíbauer 14, 1, a.

Rada
potřebná k pastoraci: Jakub St.
37, 2,spalubralří,
.
Reformátor, každý kněz má býti reformátorem: Jan
Sarkander 15, 1, b; podmínky a vlastnosti pravého 7/8.
reformátora přirozené: pevné směřování k cíli, rázná
podnikovbst, žádná polovičatost, obětavost, Výtr
valost: Řehoř VII. 26, 1, b, c, 2, c; nadpřirozené: "fi/'
musí býti od Boha vyvolen, považovati se za ná
stroi Boží,. mnoho se modliti a roziímati, vésti život
bezúhonný, zvláště míti velikou lásku k Církvi a
zachovávati mírnost a trpělivost v protivenstvíchzlá'Č'

Řehoř VII. 26, 1, a; 2, a, b, c; Norbert 28, 3, a; »;02'

Karel Borromejský 54, 3, a,

351.
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Rozmluvy soukromé, prostředkem pastorace: Antonin

Pad. 29, 2, a; Jan Křtitel 31, 3, b.
Rozjímání, nutné pro kněze: Řehoř VII. 26, 2, a;

hlavním
a Jakub jeho
22, přeadmětem je život Krista Pána: Filip
Růženec, mocným prostředkem dokonalosti a apošto
látu: Dominik 40, 3, a.
Rády katolické, kněz má si jich vážiti: Benedikt 17.
3, a; kontemplativní, iicb význam: Bruno 51, 3, a.
Samota duchovni, kněz má po ní toužiti: Bernard

43,1,d;nutna

k dosažení pokory a čistoty: Cyril

a Metoděi 34, 1, b.
Samotářský život, nehodi se pro apoštolského kněze,
jeho nebezpečí: Ambrož 3, 3, b; Tomáš ap. 4, 2, a.
Sebezápor, nutný k sebeobnově: Norbert 28, 3, a;

hlavní podminka úspěšného apoštolátu:

František

Xav. 2, 2, c; Jan Zlatoústý 9, l, &. Viz i Mrtvení.
Sebranost, třeba i ve viru světa zachovati: Bruno 51,
3, c; prostředky k tomu: František Borgiáš 52, 1, a.
Schůze, vzáiemné kněží: Augustin 45, 3, b.

Sjednocení církví, viz Unionistické snahy.
Skrytost, kněz musí po ní toužiti a jí si zamilovati:
Petr Kanisius 21, 2, c; Jan Křtitel 31, 2, a; neilepši
cestou k pravé cti: Antonin Pad. 29, 1, b; neilepši
přípravou na apoštolát: Benedikt 17, 1, b.
Skutky dobré, právě ty máme někdy konati, ke kte
rým cítíme odpor: Petr Klaver 47. 2, d; musime
míti ochotu i větší dila pro Boha konati: Bernard

49,1,c;

milosrdenství, prostředem pastorace: Vin

cenc z Pauly 36, 2, a; jeden odhodlaný skutek
amenem milosti a počátkem veliké dokonalosti:
Elrorbert 28, 1, 0; Martin

55, 1, b.

Sloh a řeč, třeba kazateli tříbiti: Ambrož 3, 3, a.
Slovo ukvapená, iak škodí: Tomáš Becket 7, 2, d:

František Sal. 10,3, a.

Sllššba
cilem kněžského života: Ignác z Loyoly
' 1 Boží,
a,
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Smrt, čemu nás učí pohled na ni: František Borgiáš
52, 2, b; náhlá kněze: Matouš 48, 3, b; krásná smrt
ve službě Boží: Antonin Pad. 29, 3, b; jak se máme
na ní při ravovati a jak si můžeme krásnou smrt
zajistiti: těpán 5, 3, b; Jan Křtitel 46, 2, c; máme
se vzhledem k ní odevzdati do vůle Boží: Tomáš
apoštol 4, l, a; Cyril a Metoděj 34, 3, a; Martin
55, 3, b; milých osob, může býti zevnějši milosti:
Vojtěch 19, l, a.

Sociální tíseň, jak ji může kněz odpomáhati: Kliment
Maria Hofbauer 14, 1, b.
Spása duší, na ni všecko záleží: František Xaverský
2, 1, b; má býti jedinou touhou kněze: Simon a Juda
53, l, a.

Srdce Páně, důvody jeho úcty: Petr Kanisius 21, 3, b;
odměňuje nevděčnost láskou: Tomáš ap. 4, 3, a.
Statky pozemské, jakou cenu mají: Tomáš Becket 7,
1. a; třeba vůči nim zachovávati zásady evangelia:
František z Assisi 50, l, a; nezřízená touha po nich
zbavuje nás důvěry lidu a je hlavní překážkou
apoštolátu: Robert Bellarmin 24, 2, a; Josafat
56, 3, a.

Státní moc, musí ve věcech zjevení posloubati Církve:
Řehoř VII. 26, 3, a; třeba nepravé názory o ní
vymycovati: Lev Vel. 18, 2, b.
Středocestí zlaté, dlužno zachovávati v pastoraci:
Bonaventura 35, 2, c.
Studium, jeho potřeba a užitek pro kněze, zvláště
ro kázání: Ambrož 3, 3, a; Tomáš Akv. 13, 2, b;
ehoř VII. 26, 2, a; Jan Vianney 41, 1, a; Augustin
45, 2, b; Jeroným

49, 1, a; Bruno 51, 1, c.

Svatá veselost viz Veselost.
Svědomitost, znakem a prostředkem dokonalosti:
Tomáš Becket 7, 2, a; třeba ji zvláště v konání
denních povinnosti: Jan Nepom. 25,1. a; Karel Bort.
54, l, a.

Svět, jeho radosti třeba knězi opustiti: Cyril a Meto
děj 34, 1, c; Matouš 48, 2, a;

v čem záleží pro
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'kněze pohrdání světem: Benedikt 17, 2, a; nelze
zároveň Bohu a světu sloužiti: Filip a Jakub 22,
1, a; Matouš 48, 2, a; nepřátelský svět nemůže
odepříti hodnému knězi uznání: Jan Zlatoústý 9.
3, b; Jan Křtitel 46, 2, b.
Svornost
její 11,potřeba
kněze45,a 3,pro
středky: vzájemná,
Ignác muč.
2, b; Kro
ugustin
b.
Štědrost, ukazuje Kristus Pán svým věrným sluhům:
Jakub St. 37, 3, a.
Tajemství, svěřená musí kněz bedlivě zachovávati:
Jan Nepom. 25, 2, a; zpovědní, jeho přísná povin
nost a jak ho třeba šetřiti: Jan Sarkander 15, 2, c;
Jan Nepom. 25, 2, a.
Tělo, jak na ně má pohlížeti kněz: Petr Klaver
47, 1, c.

Tisk katolický, musí kněz šířiti: Kliment M. Hofbauer
14, 1, c; proti špatnému bojovati: Bernard 43, 2, c.
Tituly viz Pocty a vyznamenání.
Touha po nebi, základní rys našeho života: Martin
55, 3, a; co má býti hlavní touhou kněze: Pavel
8, 2, b

Trpělivost, nutná knězi: František Saleský 10. 2, a;
zvláště v apoštolském působení a jednání s věřící
mi: Josef 16, 2, c; Bonaventura 35, 2, d; Dominik
40, 2, c; a především ve zpovědnici: Jan František
Regis 30, 2, b; dlužno ji zachovati při nepříjemno
stech: Jan František Regis 30, 2, b; trpělivost ve
snášení křížů znamením pravé dokonalosti: Bernard
43, 3, c; pokora její základem: František Saleský
10, 2, b; prostředky k trpělitosti zevnější a vnitřní:
František Saleský 10, 2, c, d. Viz též Utrpeníakříi.
Tvrdohlavost v úsudku, jeji nebezpečí: Tomáš apoštol
4, 2, b.

Úcta k církevním představeným, má vyznačovati kněze:
Vavřinec 42, 2, d; není proti ní, upozorniti před
stavené na chyby, jak se to má díti: Bruno 51, 2, a.

Uctívost zevnější při modlitbě: Filip a Jakub 22.3.0..
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Úkol svěřený. třeba svědomitě plniti: Antonin Pad.
29, 1. a.

Ukvapenost, její škody: Bartoloměj 44, 1, a.
Unionistické snahy, odmínka jest láska k Církvi a
oddanost k apošto skěmu Stolci: Josaiat 56, 2. a;
třseba
1 . l. še. za sjednocení mnoho modliti: Lev Vol.
Upřímnosi, knězi potřebná: Robert Bellarmin 24.1.a;
jak je Kristu Pánu milá: Bartoloměj 44. 1, b.
ÚSpěchy, nelze jich najednou dosíci: Jan Vianney
41. 2. b; často se jeví teprve po smrti kněze: Jan
Zlatoústý 9. 3, c.
Útěcha, jí odměňuje Kristus Pán své věrné sluhy:
Jakub St. 37. 3, a.
Utrpení a křiž. jsou velikou zevně'ší milostí: Ignác
muč. 11, 3. b; Norbert 28. 1, b; rantišek Borgiáš
52. 2, a; údělem apoštolátu: Athanáš 23. 3. a; Jakub
St. 37. 3, b; Vavřinec 42. 3, b; Bartoloměj 44. 3. b;
svolávají požehnání na apoštolát: Cyril a Metoděj
34. 3, b; láska ke kříži. jeji odstata a důvody:
Ondřej 1. 3, a; prostředky: On řej 1. 2. b; je zna
mením pravé lásky ke Kristu Pánu: Petr 32, 2. b;
milosti a láskou Boží stává se kříž lehkým: Jan
Sarkander 15. 2. b.
Utrpení Páně, kněz má o něm rozjímati a jeho úctu
šířiti: František z Assisi 30, 3. b.
Úzkosii duševní, jak si v nich počinati: Josef 16. 3. a.
Vášeň nezřízená. jak je nebezpečno i jedné se pod
dati: Jan Křtitel 46, 3. a.
Věda, jak ji třeba pěstovati: Tomáš Akv. 13. 2. c;
Jeroným 49. 1, a; musí býti spojena s pokorou:

Jeronýan
13, 2. . 49, 1, a; posvátná, její cena: Tomáš Akv.
Velkodušnost, nutna apoštolskému knězi: Ignác z 1.0
yoly 38. 1, b; Matouš 48, 2, c; odměňuje zlé dobrým:
Ambrož 3. 2. a.
Věřící, poměr kněze k nim: Ignác muč. 11. 2. a;
Benedikt 17, 2. c:. Athanáš; 23. 2. &; Bonaventura
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28, 32,
, c.a; věrní, lnou k dobrému knězi: Norbert
Veselost svatá, prostředky jí dosíci: Filip Neri 27, 3, a.
Víra, první základ dokonalosti kněžské a nejhlubší
ctnost kněze: Josef 16, 2, a; Petr Kanisius 21, 1, b;
Athanáš 23, 1, a; Bruno 51, 1, b; její nesmírná cena
a dobrodiní a jak si jí třeba vážiti: Dominik 40,
1, a; Bartoloměj 44, 3, a; Jeroným 49, 2, a; živá
víra kněze, získává mu důvěru věřících: Jan Vianney
41, 3, a; jak ji máme utužovati a zdokonalovati:
Štěpán 5, 1, b; Pavel 33, 1, a; kněz musí ji horlivě
šířiti a proti nepřátelům hájiti: Dominik 40, 1, b;
Bernard 43, 2, c; v její hájení třeba býti neoblom
ným: Athanáš 23, 2, b; neodporuje vědě: Tomáš
Akv. 13, 2, a; víra v božství Kristovo a nejsv. Svá
tost musí pronikati celý život kněze: Petr 32, l, a.
Vlastenectví, nemístné a špatně pochopeně: Tomáš
Becket 7, 3, a.
Vlastnosti a vlohy přirozené, uschopňují k apoštolátu:
Jan Vianney 41, 1, b; dlužno jich dobře použíti:
Kliment M. Hoibauer 14, 2, a.
Vševědoucnost Boží, myšlenka na ni chrání od hříchu:
Bartoloměj 44, 1, d.
Vůle Boží, musí se ve všem vyplniti: Alfons z Liguori
39, 1, a; máme se jí ochotně podrobovati: Bartoloměj
44, 1, c; konati ji jest základem dokonalosti: Ignác
muč. 11, 1, a; můžeme se tomu i od nerozumných
tvorů učiti: Antonin Pad. 29, 2,b; odevzdáním se do
vůle Boží lze velké věci vykonati: Benedikt 17, l, a.
Vytrvání v dobrém, na něm všecko záleží: Pavel 8, 2, c;
jest nejisté: Matěj 12, l, a.
Závislost na Pánu Bohu, přesvědčení o ní základem
duchovního života & dokonalosti kněžské: Ignác muč.
11, 1, a; Pavel 33, 2, a; Ignác z Loyoly 38, 1. a.

Závist mezi spolubratry, její nízkost a nebezpečnost:
Jan Zlatoústý 9, 2, b; Matěj 12, 2, c: jak se jí třeba
varovati: Šimon a Juda 53, 2, b.
Zbožnost, musí vyznačovat kněze, zvláště při celebro
vání: Vavřinec 42, 2, b; Matouš 48. 3, b; získává dů
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věru věřících: Jan Vianney 41, 3, a; musí býti so
lidní: Petr Kanisius 21, 3. a.
Zdraví, někdy Bůh žádá jeho oběť od kněze: Tomáš
ap. 4, 1, a.

Změna místa a úřadu, z jakých pohnutek se má diti:
Bruno 51, 2, c.
Zneuznání, jak si při něm počínati: Josef 16, 3, b.
Zpěv církevní, prostředkem pastorace: Ambrož 3, 3, c;
Jan Sarkander 15, 1, c.

Zpovídání, důležitý prostředek pastorace: Jan Vianney
41, 2, c.

Ztráta věci milé, prostředkem k dokonalosti: Cyril a
& Metoděj

34, 1, &.

Zvědavost, nerozumná nebo hříšná: Ondřej 1, 2, b.
Zena, nebezpečí nezřízené náklonnosti k ní: Jan Křti
tel 46, 3, c.

Žerty, kněze nedůstojné: Antonin Pad. 29, 2, a.
Život, třeba jej pozorovati pro kázání: Ambrož 3, 3, a:
někdy Bůh žádá jeho oběť od kněze: Tomáš apoštol
4, 1, a; Jan Sarkander 15, 2, b; kněžský, je životem
modlitby, poslušnosti a lásky: Bartoloměj 44, 2, b;
životem obyčejných povinností nadpřirozené povzne
sených: Bruno 51, 1, &; vyjádřen heslem »Ora et
laboraa: Benedikt 17, 3, b; spojuje život činný s roz
jímavým: Vojtěch 19, 2, a; má býti důkazem pravdy
Církve: Matěj 12, 3, a; výmluvným kázáním proti
nedovoleným rozkoším: Matěj 12, 3, b; nemá míti
ničeho nápadného: Jan Vianney 41, 3, b.

KAREL
VRA TN Y:
Krátké nedělní
a sváteční promluvy.
Poštou Kč 24“—

Sbirku tuto lze dopo
ručovati za „Nedělní
čtení“.

ŽIVO T
ditek Božích
Promluvy a úvahy
o milosti posvěcující
a pomáhající.
Napsal Karel Lutislav.
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Il. Boží slovo a Boží
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