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Bylo to roku 1846 nebo
1847 ve Svatém Wilfridč. co jsem poprvé stu

doval život a ducha Ctihodného G ri gni ona
: Montfortu. Dnes po více než 15 letech lze
mi dobře říci. že ti. kdož si ho berou za učitele.

naleznou stéži světce nebo asketického spiso
vatele. který by vicepoutal jejich mysl svýmpů
vabem a svým duchem. Nemůžeme ho ještě na
zývati svatým. ale proces jeho blahořečení tolik
a tak příznivěpokročil. že se jistě brzo dočkáme.
že bude postaven na oltáře.
Jest málo lidi v XVlll. stoleti. kteří by měli
silněji vtisknuty známkymuže Prozřetelnostinež
tento druhý Eliáš. Missiona'ř Ducha Svatého a
Marie. Celýjeho život byl takovýmprojevem sva
tého bláznovství kříže. že jeho životopisci sou
hlasně řadivaji ho k svatému Simeonu Salusovi
a k svatémuFilipu Nerejskému. Klement XI.usta
novil ho apoštolským missionóřem ve Francii.
by věnoval svůj život potiráni jansenismu. tak
zhoubného spáse duši. Od Epištol apoštolských
těžkoby bylo nalézti slov tak žhoucichjako dva
néct stránek jeho modlitby o Missionéře Ducha
Svatého.na niž důtklivč odkazuji každého. komu
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nesnadno si uchovaiivemnohazkouškáchprvolní
oheň lásky k duším. Byl všude zároveň proná
sledován i clčn. Soubor jeho prací. jako u sva
lého Anfonína Paduánského. jes! Opravdu neu
věřitelný &nevysvěflifelný. Napsalf několik du
chovních frakláfů. které v nemnoha lefech. co
jsou známy.mělyjiž pozoruhodný vlivna Církev
&jes! jim určeno mífi vliv mnohem širší v leiech
budoucích. Jeho kázání, spisy &rozmluvy byly

plny prorocfví &předzírání do posledních dob
Církve.
Přenášíť se jako nový svatý—.
Vincenc Ferrer
ský do dnů. jež hraničí s posledním Soudem. &

prohlašuje. že přináší od Boha věrohodnépo
selsfví o větší úctě. širší známosti :; vroucnějšíg
lásce k Marii. i "o'důvčrných vztazích. jež bude
mířík druhému příchodu svého Syna. Založil dvě
řeholních kongrega cí.mužskou &ženskou, jež obě ,
velmi kvetou. A přece zemřeljiž ve 43. roce. léta.
1716, byv knězem toliko šeslnácf lei.
12. kvčfna 1855 byl vydán v Římě dekref.

jímž .se prohlašuje, že jeho “spisy jsou prosty
všeho bludu..klerý by překážel jeho kanonisaci.
Právě v našem 'frakiáfu o pravé pobožnosti ku
SvaféPanně napsal prorocká slova : Vidímjasnč,
že skučící sbčř plna vzteku se přivalí. by rozsá
pala svými ďábelskými zuby fenfo spisek i (oho.
jehož Duch Svafý použil. aby jej napsal. nebo'
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aby jej aspoň _pohřbila vmlčení skříně,jen aby
nevyšel. Zároveň mu však předpovídá. že vyjde
a že bude míti úspěch. Vše to do slova se vypl
nilo. Autor zemřelroku 1716. a tento traktát byl
nalezen jakoby náhodou jedním knězem z jeho
kongregace ve Svatém Vavřincina Sévře r. 1842.
Tehdejšísuperior mohl dosvědčiti,žejest od cti
hodného zakladatele. rukopis pak byl odeslán
do Říma, aby byl zkoumán v procesu kanoni
saěním.
Není pochyby, že všichni. kdož budou čísti
tuto knihu. již Boha milují a litují. že Ho nemi
luji více; všichni žádají si něčeho k jeho slávě,
rozšíření některého dobrého díla. lepších časúv.
úspěchu nějaké pobožnosti ,—někdo veškerým
svým úsilímpo léta se snažil, by přemohl někte
rou zvláštní vadu. a nepodařilo se mu,—
jiný se
slzami žádal si obrácení svých rodiěúv a přátel

a diví se,že přesjeho slzy tak málo se jich obrá
tilo na víru ,-ten se souží. že nemá. dosti zbož

nosti. onen se rmoutí.že mu najeho slabost dáno
ne'sti příliš těžký kříž. za tím co na třetího při

cházejízmatkya neštěstí rodinná. jež se muzdají
nesrovnatelnými s dílem jeho spásy; a ve všem
tom modlitba jako by přinášela tak málo úlevy!
Jaký pak lěkjim chybí?Jaký pak lék naznačený
Bohem samým ? Spolehneme-li na zjevení Sva
tých,jest to nesmírný vzrúst pobožnosti k_Svaté 
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Panně; ale dobře rozumčjme. nic menšího než
vzrůst nesmírný.

—

Zde v Anglii se o Marii ani z polovice dosfi
nekáže. Pobožnosf k ní jesi chaba'. hubená a '
"ubohá; jes! svádčna sprave cesfy úšklebky blu
dařú. Jsouc ovládána ohledy lidskými a opafr—
nosfí iělesnou, ráda by z pravé Marie udělala
Marii fak malou, by protestaniům bylo možno
cítili se vedle ní volně. Svou neznalosií fheo
logie zbavuje ji všeho života a veškeré důstojl
nosfi; není význačnýmrysem našeho nábožen
sfví,jakby bylo fřeba; nemá žádné důvěryv sebe.
A profo Ježíš není milován,bludaři se neobra
cejí..Církev není vyvýšena,—duše..jež by se mohly

sfáii svaiými, hynou a zakrňují ; ke Svalosfem/
se nepřisfupuje, jak foho fřeba; duším nehlásá
se Evangelium s nadšením ahorlivosfí apošfol—z
skou,—
Ježíš jesfzaiemne'n. proiože Maria drža'na
v pozadí ,-tisíce duší propadá zkáze. poněvadž
Maria jesi od nich_vzdalována.-Tenfo nedůsfojný
a ubožácký sfín. jemuž se odvažujeme dávali
jméno pobožnosti k Svafé Panně, jes! příčinou
všech těchto běd. fěchfo zafemnÉlosíí, všech těch
fo neduhů, všeho foho opomína'ní. všeho (oho o
chabování. Apřece. dlužno-li věřilizjevením Sva
iých.Bůh vý slovně si přeje včfší.širší, jadrnčjší.
zcela jiné pobožnosfi k své požehnané Matce.
Nemyslím. že by bylo výfečnějšího. mocnějšího
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díla. abychom došli fohofo cíle, než prosfě šíření
fěfo zvlášfní pobožnosfi Ctihodného Grigniona
z Mon !forlu.
Aťzkusí někdo sám pro sebe fuťopobožnosf,
a překvapení nad miloslmi, jež přináší. a pře
fvoření,jež způsobí v jeho duši přesvědčí ho
brzy o její účinnosfi, osfafně skoro nepocho
pifelně.pro spásu duší a příchod Ježíše Krista !
Och. kdyby Maria byla jenom známa. nebylo by
lolik sfudenosfi k Ježíšovi! Och, kdyby Maria
byla jenom známa, jak by zmohufněla naše víra
a jak docela jina' by byla naše Přijímání! Och.
kdyby Maria byla jenom známa. jak šťasfnější,
jak svěfější.jak měně svěfšlí bychom byli a jak
bychombyli živoucnějšímiobrazy Našeho Pána a
5pasifele.jejího předrahěho.přebožskěhoSyna!
Přeložil jsem sám celý frakfáf, dal jsem si
s tím velikou na'mahu a byl jsem úzkostlivě vě
ren. Zároveň bych upozornil členáře. že knihu
přečísli jenom jednou daleko mu nedostačí, by

si ji osvojil, byji ovládl. anížce lěfo'žmocňuje
se nás. dovoleno-li fak říci.pocif čehosi inspi
rovaného a nadpřirozeného. klerý stále roste.
čím dále 'spis fen sfudujeme. Ba přečfeme-li ji
vicekrále, neubráníme se přesvědčení. že její
novosl nikdy nesfárne, její plnosti neubývá.aniž
se mění nebo stárne její svěží vůně a citelný
oheň jejího pomazání;
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Raěiž Duch Svafý.'božský Horliiel pro Je
žíše a Marii. dáli nového požehnání lomufo dilu
v Anglii. a kéž se mu zalíbí potěšili nás brzo ka
nonisací iohoio nového apošfola a ohnivěhomis
siona'řejeho nejdražší a neposkvrněné Nevěsťy
aješiě více urychlenímpříchodu onoho slavného
věku Církve. klerý bude věkem Mariiným.

Frederik William Faber.
kněz Ora ioria .

Obělováni panny Marie, 1862.

Úvod
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krze přesvatou pannu
Marii Ježíš Kristus přišel na svět a skrze ni
také bude kralovati na světě.
Maria byla velmi skryta za svého života,
a právě proto jest nazývána Duchem Svatým
a CírkviAlma Maier... Mařka sktyfá a fa
jemná. Jeií pokora byla tak hluboká, že ne—
mívala na zemi mocnějšího a ustavičněišího
zalíbení. než býti neznáma sama Sobě i všemu
tvorstvu,bynebyla známa lečsamému Bob u.
Bohu, aby ii vyslyšel v jejich prosbách, iež
k němu vznášela za 'ochuzování a__p_okořo
vání, zalíbilo se skrýti ji při jejím početí, při
ieiim narození, v jejím životě, v jejich tajem—
stvích, v ieiímvzkříšení i nanebevzetí zrakům
všech tvorův lidských. Ani ieií rodiče ii ne

znali.a Andělé tážávali se často druh druha:
Quae esf isfa ?... „Kdo jest tato ?“ poněvadž
Neivyšší iim ii skrýval, nebo zjevoval-li iim
o ní něco, skrýval jim o ní neskonale více.
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Bůh Otec svolil, aby neučinila žádného
zázraku ve svém životě, alespoň který by se
rozhlásil, třebas jídal k němu moc. Bůh Syn
svolil, aby nepromluvila skoro nic, třebas se
s ní dělil o svoji moudrost. Bůh Duch Svatý
svolil, aby Apoštolové a Evangelisté nemlu—.
vili o ní než pramálo a než tolik, co bylo ne—

zbytno k poznání Ježíše Krista, třebas byla
jeho věrnou-.Nevěstou.
. Maria jest výborným veledílem Nejvyš—
šiho, jehož známost a vlastnictví si vymínil.
Maria jestpředivnou Matkou Synovou, kte—
rouž se mu zalíbilo ponižovati a skrývati za
jejího života, by nadržoval jejípokoře, mluvě
o ní jménem žena, muli,er jako o cizince,
.:třebaževe svém srdci si jí vážil a miloval ji
více než všechny Anděly a lidi. Maria jest
_.zapečetěnou Studnici a věrnou Nevěstou
Ducha Svatého, do níž toliko on vcházívá.
-Maria jest Svatyní a odpočinkem Svaté Tro—

..na kterémkoliv místě všehomíra, nevyjímaje
jeho příbytkuna Cherubínech a Serafínech,
a není dovoleno žádnému tvoru, byt byl sebe
čistší, by v ni vstoupil bez veliké výsady. _

Pravím se Svatými: Božská Maria jest
pozemským rájem nového Adama, do které
hož se vtělilpůsobením Ducha Svatého, by
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tam konal zázraky nepochOpitelné. Tot ve—
likýa božský svět Boží, ve kterém jsou krásy
a poklady nevýslovné. Tot velikolepost Nej

vyššího, do-kteréž skryl, jakodo svého lůna,
svého jediného Syna a v něm vše, co jest
nejvýbornějšího a nejvzácnějšího. Ach, ach,
co velikých a skrytých věcí tento mocný Bůh
vykonal v tomto předivném tvoru ! jak jí samé
to jest říci přes její>hlubokou pokOru: Fecif

mibimagna, qui pofens esf. Světjichnezná,
poněvadž _jesttoho neschopen a nehoden.
Sva-tí řekli předivně věci o tomto svatém
městě 'BOžím "a'—nebylinikdy _výmluvnější a

radši,-jak samí přiznávají, než když mluvili o
ní.íPoté volají, že Výsosti jejích zásluh, jež na—
vršila až k trůnu Božství, nelze dohlédnouti,
že šírokostí- její?lásky, rozsáhlejší než/celá
země,nelzezměřiti,ževelikostijejí,mocí,kterou
má až na"samého Boha, nelze pochOpíti, a
posléze že hlubokostí jejípokory, všech jejích
ctností'a milostí, jež jsou pr0pastí, nelze zba—
dati.

'

,

Č vysokostinepochopitelná! O šírokostí
nevýslovná! ó velikosti nezměrná! O pro—
pasti neproniknutelná !Do všechny dní od za—
čátku až na konec země, v Nebesích nejvyš—
ších, v propastech nejhlubších vše káže, vše
rozhlašuje podivnou Marii. Devatero Kůrův
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andělských, lidé všeho věku, povolání, nábo
ženství, dobří í zlí, ba až i ďáblové jsou—po

vinni nazývati ji Blahoslavenou, at ze své vůle
či proti své vůli, mocí pravdy. Všichni andělé
v nebesích, jak pravil sv. Bonaventura, volají

k ní'bezustání:Sancfa, Sancfa, Sancfa Ma
ria, Dei Cenifrix ef Virgo,—denně jípředná
šejí na million millionkráte Dozdravení anděl—
ské Ave Maria atd. a padají na tváře přední—
a žádají o milost, by je poctila nějakými svými
rozkazy. Svatý Michael, praví svatý Augustín,
ačkoli knížetem celého nebeského dvora, jest
nejhorlívějšímve všelikých poctách a nejhor
livějík nim nabádá, stále“dychtivě očekávaje,
až se' mu dostane cti, by šel na její slovo po
moci některému z jejích služebníkův.
Všecka země jest plna její slávy, zvláště u
křesťanů, kteří ji považují za strážkyni a o—

chránkyní v přemnoha královstvích, krajích,
díecézích a městech. Kolik to kathedrál, za
svěcených Bohu pod jejím jménem !Není ko—
'stela bez jejíhooltáře, není krajiny ani okresu,
kde by nebylo některého jejího zázračného
obrazu, u něhož všeliké nemoci se uzdravují
a získává se všelikýchstatků. Tolik bratrstev
a družstev k její cti! tolik řeholních řádů pod
jejím jménem a její ochranou! tolik bratří a
sester všech družin, tolik řeholníkův a ře
4.

holnic, kteří rozhlašují jeji chvály a zvěstuji
její milosrdenství! Není dětátka, které by jí ne

chválilo,žvatlajícZdrávas Maria; sotva se
najde hříšník, který by ive své zatvrzelosti ne
měl k ní jiskérky důvěry; ba není ani ďábla
v pekle, který by jí neměl v úctě, bojese jí.
Potom Opravdu dlužno řícise Svatými :De

Maria nunquam safis... Nikterak se ještě
dosti nechválila, nevelebila, neuctívala, nemi—

lovala Maria a nesloužilo se ji dosti. Zaslu
hovala si ještě více chval, úcty, lásky a služeb.
Potom dlužno řícis Duchem Svatým: Omnis

gloria ejus Filiae Regis ab infus, „Všecka
sláva Dcery královské jest uvnitř“: jako by
všecka vnější sláva, kterou ji o závod vzdávají
Nebesa izemě, nebyla ničímproti slávě, které
se jí dostává uvnitř od Stvořitele, a která ni—
kterak není poznávána malými tvory, jimž ne—
lzeproniknoutitajemstvítajemstevKrálových.
Potom dlužno zvolatis Apoštolem:Nec ocu

lus vid/'i',nec auris audivif, nec in car bo
minís ascendif: Ani oko nevidělo,ani ucho
neslyšelo, ani srdce lidské nepojalo krás, ve
likostí a výborností Marie, zázraku zázraků
milosti, přírody a slávy. Chcete-li chápati Ma—

tku, praví kterýsi Svatý, chápejte Syna, nebot
ona jestdůstojnou Matkou Boží :Hic faceaf
Omnis lingua . . . „Zde mlčiž každý jazyk“.
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Srdce moje říkalo mi do péra vše, co jSem
právě napsal se zvláštní radostí, bych ukázal,
že božská Maria byla až dosud neznáma &
Že to jest jednou z příčin,proč Ježíš Kristus
není poznáván, iak dlužno. Přijde-li tedy, jak
jest iisto,královstvíJežíše Krista na svět,bude
to jenom nezbytným účinkem poznávání &
kralování přesvaté panny Marie, jež ho po—
rodila na svět poprvé &Způsobí, že pln slávy
přiide podruhé.

Část první
O pobožnosti ke Svaté panně
vůbec

|. Jak výborna a nezbytna
jest pobožnost ke Svaté panně

znávám s celou
Církvi, že Maria, nejsouc než pouhým tvo—
rem, vyšedšim z rukou Nejvyššího, přirovná—li

se k jeho nekonečné Velebnosti, jest méně
nežli prášek nebo spíše není vůbec nic, poně—
vadž on jediný jest Ten, kterýž jest, a tudíž
tento Dán veliký, vždy nezávislý a sám sobě
dostačující, neměl a ani nemá naprosto,po—
třebí svaté Danny, by se naplnila jeho vůle a
ukázala jeho sláva. Není mu leč chtíti,aby u
činíl všecko.

__

Dravím však přece, přijímáme-lí věci, jak
jsou, chtěl-liBůh začínati a končiti svoje nej
větší dila přesvatou Pannou od té, co ji vytvo—
řil,jest věřiti,že za věkyvěkův nikterak nezmě
ni svého řízeni, nebot jest Bůh aneměni ni—
čeho ve svém myšlení ani ve svém řízení.
Bůh Otec dal svého jediného Syna světu
jenskrze Marii. Nechť sebe více vzdechů vy
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silali Datriarchově, necht sebe vice proseb
vznášeli Droroci a Svatí Starého Zákona po
čtyřitisíce let za tento poklad, jen Maria si ho
zasloužila analezla milost před Bohem silou
svých modliteb a vznešenosti svých ctnosti.
Svět byl nehoden, pravi svatý Augustin, při—

“ijuti

Syna Božího přímoz rukóu Otcových;

dal 'ho Marii, aby ho svět přijalskrze ni.__5yn

Boží se učinilčlověkem pro naše spasení, ale
v Marii a skrze Marii. Bůh Duch Svatý vy—
tvořil Ježíše Krista v Marii, ale teprve až ji
požádal o svolení jedním z prvních vyslanců

svého dvora.
Bůh Otec svěřilMarii tolik své úrodnosti,
kolik pouhý tvor jí byl schopen, aby jí dal
možnost zroditi svého Syna a všecky ůdy
jeho mystického těla. Bůh Syn sestoupil do
jejího panenského klina jako nový Adam do
Ráje pozemského, aby se jí kochal a konal

v ni tajně divy milosti.
Bůh stavši Se člověkem nalezl svou svo—
bodu, vida se uvězněn v jejím lůně; dal za—
zářiti své síle, nechávaje 'se nositi toutopo—

žehnanou Pannou ; nalezl svoji slávu a slávu
svého.0tce, skrývaje svoje nádhery všem tvo
rům “zdena zemi a odhaluje je jediné Marii;
oslavil svoji nezávislost a svoji velebnost, zá—
vise na této pokorné Panně ve svém početí,
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ve Svém narození, ve svém obětování v chrá—
mě, ve svém třicetiletém životě skrytém, až
do své smrti, při níž měla býti, poněvadžs ní
chtěl vykonali jen tutéž oběf a s jejím svo—
lením býti žertvou 'věčnému Otci, jako byl

kdysi lsák s Abrahamovým svolením, by se
stala vůle Boží. Ona ho kojila, živila, šatíla,
vychovala a za nás obětovala.
O podivuhodné a nepochopitelné závis—
losti Boha, které Duchu Svatému, by nám
ukázal její cenu, nebylo možno pominouti
mlčením v Evangeliu, třebaže nám skryl téměř
všecky podivuhodnosti, ježtato vtělená Mou
drost vykonala ve svém skrytém životě !Ježíš
Kristus více vzdal slávy Bohu, svému Otci,
poddaností své Matce po třicet let, než by jí
býval vzdal, obrátě celou zemí néjvětšímLzá—

zraky. Ach, jak vznešeně oslavujeme Boha,
když chtějíce se mu líbiti, podrobujeme se
Marii podle vzoru Ježíše Krista, svého je
diného vzoru!
Dozórujeme—liblíže ostatní život Ježíše
Krista, vidíme, že si přál začítí svoje zázraky
skrze Marii. Dosvětílt svatého Jana v lůně
jeho matky svaté Alžběty slovem Mariiným;
jakmile je promluvila, bylJan pošvěcen, a to
jest jeho prvním a největšímzázrakem v řádu
milosti.-Na pokornou prosbu Mariinu- pro—
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měnil na svatbě v Káni vodu ve víno, a to iest
jeho prvním zázrakem v řádu přirozeném. Za
čal a stále konal svoje zázraky skrze Marii a
bude ie konati až do konce věků skrze Marii.
Bůh Duch Svatý, jsa neplodný v Bohu, to
iest neplodě žádné iiné božské Osoby, stal se
plodným skrze Marií, s níž se zasnou bil. S ní,
v ní a z ní zplodil svoie veledílo, kterým iest
Bůh učiněný člověkem, skrze ni—plodí po
všecky dní a ploditi bude až do konce světa
předurčené, ůdy těla této velebné Hlavy: a
proto čím více nalézá Marii-,svoji drahou a
nerozlučnou Nevěstu, v duši, tím stává se ů—
činněiším a mocnějším, by Zplodil Ježíše Kri—
sta v té dUŠia. tu duši v Ježíši Kristu.
Tímnechci říci,žesvatá Danna dává Duchu
Svatému plodnost, iako by jí neměl! nebot

isa Bůh, má schopnost ploditi jako Otec a
Syn, třebas ií'neuvádí ve skutek, neplodě žád—
né jiné božské Osoby. Ale chci říci,že Duch
Svatý prostřednictvím svaté Danny,které račí
užívati. třebas jínaprosto nema potřebí, proje—
vuie svoji plodnost, plodě v ní a skrze ni Je
žíše Krista a jeho údy: tajemství v řádu mi
losti neznáméi křesťanůmneiučeněišíma nei
duchovněiším.
Vedení, jakým tři Osoby Neisvětější Tro
jice řídilyVtělení a první příchod Ježíše Krí
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sta, zachovávají po všecky dni způsobem ne—

viditelnýmv Církvi svaté a budou je zachová
vati až do dovršení věkův ] při posledním pří—

chodu Ježíše Krista.
Bůh Otec shromáždil všechny vody a na—
zvaljeMořem;shromáždil všechnysvé milosti
a nazval je Marií. Tento veliký Bůh má po—
klad nebo sklad přebohatý, do něhož zavřel
vše, co jest krásného, skvělého, vzácného a

drahocenného, až i svého vlastního Syna; a
tímto nesmírným pokladem není nic jiného
než Maria, kterou Svatí nazývají pokladem
Páně, z jehož plnosti jsou lidé obohacení.
Bůh Syn svěřilsvé Matce vše,čeho nabyl
svým životem a svou smrtí, svoje nekonečné
zásluhy a divOucí ctnosti, a učinil ji poklad
nicí všeho toho, co mu dal Otec dědictvím;
ji převádí svoje zásluhy na svoje údy, dává
svoje ctnosti a rozděluje svoje milosti; tof jeho
tajemný průplav, jeho vodovod, jimž pro
pouští sladce a bohatě svoje milosrdenství.
Bůh Duch Svatý svěřilMarii, své věrné
Nevěstě, svoje nevýslovné dary a vyvolil ji
za rozdavatelku všeho, co má: tak že roz
dává, komu chce, kolik chce, jak chce a kdy
chce, všecky jeho dary a milOsti,a žádného
daru nebeského lidem se nedostává, aby ne—
prOšel jejíma panenskýma rukama. Nebot ta—
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ková byla vůle Boží, který chtěl, abychom
všecko měliv Marii; takto bude obohacena,
vyvýšena a uctěna od Nejvyššíhota, která se
ochuzovala, ponižovala a skrývala až na dno
n'ícotysvou-hlubokou pokorou po celý svůj
život; Tot smýšlení Církve a svatých Otcův.
Kdybych'mluvil osvícencům této doby, vše,
co říkám prostě, dokazoval bych šíře Dísmem
svatým a .svatými Otci, ze kterýchž bych uvá—

děl latinská místa, a mnoha jadrnými důvody,
_jichžse lze dočísti u důst. otce Doiré v jeho

Trojifé Koruně Svafé Panny. Aleponěvadž
mluvím zvláště k lidem chudým a prostým,
kteří jsouce dobré vůle a majíce více víry než
čeled učenců v.věříprostěji a s větší zásluhotJ,
spokojím se, prohlásím—lijim prostě pravdu,
nezdržuje se všemi latinskými citáty, kterým
nerozumějí, třebas z nich několik přeceuvedu,
aniž jich budu mnoho vyhledávati. Dostupme
dále.
Poněvadž milostzdokonaluje přirózenost
a sláva zdokonaluje milost, jest jisto, že náš
Dán jest ještě v Nebi právě tak Syn-em Ma—
riiným, jako jím bylna zemi, a že tudížucho—
“valpoddanost'a poslušnost nejdokonalejšího
ze všech dítek vůči nejlepší ze všech matek.
Ale dlužno dbáti. abychom nerozuměli touto

závislostí nějaké snížení nebo nedokonalost
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vJe2151Kristu Nebot Maria jsoucnekonečně
pod svým Synem, kterýž jest Bůh, neporoučí

mu, jako by poroučela matka zde na zemi své—
mu dítku, ježstojí pod ní.Mariaf jsouc všecka
přetvořena v Boha'milosti a slávou, která pře—

tvořuje v něho všeckysvatě,nežádasi,nechce
anečiní nic, co by bylo proti věčně a nezměni—
telné vůli Boží. Když čteme tedy ve spisech

svatého Bernarda, Bernardina, Bonaventury
a j.,že na Nebi ina zemivšecko až do samého
Boha jest podrobeno přesvaté Panně, tím
se praví, že autorita, kterou Bůh ji ráčil dáti,
jest tak velika, až se zdá, že snad má tutéž
moc jako Bůh a že jejíprosby a žádosti jsou
tak mocny u Boha,že bývaji vždypovažovány
za rozkazy u jeho velebnosti, jež nikdy neod
poruje prosbě své drahé Matky, poněvadž
ona jest vždy pokorna a shodna s vůli jeho.
Zadržel liMojžíš silou svě modlitby prchli—
vostBoz: na Israelskezpůsobem tak mocným,
že nejvyššía nekonečně milosrdný Hospodin
nemoha mu odporovati, pravil mu, by ho ne—
chal povolitiprchlivostia ztrestatiten odbojný
národ,co si myslititímvětšímprávem o prosbě
pokorně Marie a důstojně Matky Boží, která
jest mocnější u jeho Velebnosti než prosby
a přímluvy všech Andělův a Svatých Nebe i
země?
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María rozkaz'uje v Nebi Andělům a Blaže—
ným.Odměnou za jejíhlubokou pokoru Bůh
dal jí moc a ůkol osazovatí Svatými prázdná
křesla, s kterých byli svržení andělé, kteří
padli pýchou. Taková jest vůle Nejvyššího,
který vyvyšujepo nížené, by Nebe, země ipeklo
se sklánělo, at ze své vůle nebo proti vůli,
před rozkazy pokorné Marie, kterou učinil
Panovníci Nebe lzemě,velitelkousvých vojsk,
správkyni svých pokladů, rozdělovatelkou
svých milostí, vykonavatelkou svých velikých
divův, obnóvjtelkou pokolení-lidského, pro—
střednící lídí,vyhlazovatelkou nepřátel Božích
a věrnou průvodkyní jeho velikosti a jeho
vítězství.

Bůh Otec stále chce mítidítkyskrze Marií,
až do skonánísvěta, a praví jí tato slova: Ín
Jacob mhabífa, „DřebývejvJakobu“,to jest
učíň svým příbytkem asídlem moje dítky před—

určené, zobrazované Ja kobem,a nikolivdítky
ďáblovy a zavržence, zobrazované Esauem.
' .Jako v_řádu přirozeném dlužno, by dítě
mělo otce í matku,“právě tak v řádu milosti
všecky pravé'dítky Boží a všichni předurčení

maji Boha otcem a Marií matkou, a kdo nemá
Marie matkou, nemá Boha otcem.. proto za—
vrženci, jako bludaří, rozkolnicí atd., kteří
nenávidí nebo pohrdavě a lhostejně hledí
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na přesvatou pannu, nikterak nemají Boha
otcem, třeba se tím vychloubají, poněvadž ni
kterak nemaji Marie matkou: nebot kdyby ji
měli matkou, milovali by jí a ctili, jako pravé
a dobré dítě přirozeně milujea ctí svou matku,
která mu dala život.

Nejneomylnějšim a nejnepochybnějším
znamením na rozeznám'bludaře, člověka špat—
né nauky, zavržence od předurčeného jest,

že bludař a'zavrženec mají pro přesvatou
Pannu jenom pohrdání nebo lhostejnost, usi

lujíce svými slovy 1příklady zmenšiti její uCtí—

vání a lásku k ní, at otevřeně nebo skrytě,
někdy pod krásnými záminkami.Běda! Bůh
Otec nikterak neřekl Marii, by v nich si uči—
nila příbytek, poněvadž |SOUEsauovi.
Bůh Syn si přejetvořitisea takřka vtělovati

každého dne svou drahou Matkou ve svých

ůdecha praví jí: ln Israel beredifare.
„Mějžlsraele dědictvím“.Jako by říkal: Bůh,
můj Otec, dal mi dědictvím všecky národy ze—
mě,.všecky lidi dobré i zlé, předurčené i za—

vržené; povedu jedny prutem zlatým a druhé
prutem železným; budu otcem a obhájcem
jedněch, spravedlivým mstitelem druhých a
soudcem všech.;ale ty,drahá Matko, nebudeš
míti dědictvím a vlastnictvím než předůrčené,
zobrazované lsraelem; a jakožto jejich ma
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tička budeš je roditi, vychovávati a jakožto
panovnice povedeš je, budeš je spravovatia
chrániti jich.
Člověk a člověkjestzrozen v ní,praviDuch

Svatý: Homoefbomo nafus esf in ea. Dle
vysvětlování některých Otcůvprvnim člově—
kem, který se narodil-v Marii, jest Bůh-člověk,
Ježíš Kristus; druhým jestpouhý člověk,dítko
Boha a Marie přijetímza vlastniho. Narodil-li

sevni Ježíš Kristus, Hlava lidi,vyplýváztoho
nezbytně, že předurčeným, kteříjsou údy této
Hlavy,také se dlužno v ni naroditi. Táž matka
nerodí na svět hlavy _bez údův a údův bez
hlavy,sice by to byla nestvůra přírody; zrovna
tak v řádu milosti hlava i údy rodi se z téže
matky, a kdyby úd mystického těla Ježíše Kri—
sta,to jest některýpředurčený,narodil sez jiné
matky než 2 Marie, jež porodila Hlavu, nebyl
by to předurčený aniž úd Ježíše “Krista,ale
nestvůra v-řádu milosti.
Dále, poněvadž Ježíš Kristus jest v pří
tomnosti tolik jako vždy plodem Mariiným,
jakž mu Nebei země opakují tisíca tisíckráte
každého dne: „Apožehnaný plod života tvého
Ježiš“, jest jisto, že Ježíš Kristus jest jednot
livě každému člověku, který ho má, tak prav—

divě plodem dila Mariina, jako celému světu
vůbec, způsobem takovým, že vytvořil-lině
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který věřícíJežíše Krista ve svém srdci, může
směle říci: „Díky a díky Marii; co mám, jest
jejím skutkem a jejím plodem, a bez ní bych
toho neměl“; a lze na ni obrátiti pravdivěji,
než na sebe obracel svatý Pavel, ona slova:

Quos iferum parfurio a'onec formefur
Chrisfus in vobis, Rodím po .všecky dni
dítky Boží, až Ježíš Kristus, můj Syn, bude
v nich utvořen v plnosti svěho věku.
Svatý Augustin,sám sebe předstihujeivše,
co jsem právě pověděl, tvrdí, že všichni před—
určení, by byli shodni s obrazem Syna Bo—
žího, jsou na tomto světě skrytí v lůně přesvaté

Danny,'kdež jsou opatrování, kojení, pěstění a
odchovávání touto dobrou Matkou, až je po
rodí v slávě po smrti, která jest vlastně dnem
jejich narození, jak Církev nazývá smrtspra—
vedlívých. O tajemství milosti, neznámé za—
vržencům a málo známé předurčenýmt
Bůh Duch Svatý přejesí utvořitiy ní a_skrze
ni vyvolené a praví jí: ln elecfis meis miffe
radices, Zapust', moje milá a moje nevěsto,
kořeny všech svých ctností v moje vyvolené,
by rostli z ctností do ctnosti a z milosti do
milosti. Tak jsem si v tobě zalíbil, dokud jsi
žila na zemi, konajíc nejvznešenějšíctností,
že si 'zase žádám nacházeti tě na zemi, aniž
přestaneš býti v Nebí. Proto rod se znova
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v mých vyvolených, abych kochaje se viděl
v nich 'kořeny tvě nezdolně víry, tvě hluboké
pokory, tvého vesměrněho umrtvování, tvé
vznešeně modlitby, tvěžhoucí lásky,tvě pevné
naděje a všech tvých ctností. Jsi stále mojí
nevěstou, tak věrnou, tak čistou a tak úrod—
nou jako vždycky: neb tvoje víra mi dává
věřícít,voje čistota mi dává panny, tvoje úrod
nost mi dává vyvolené a chrámy.
Když Maria zapustila kořeny do duše,
koná v ní divy milosti, které jediná ona může“
konati, poněvadž ona jediná jest Pannou ů—
rodnou, jež neměla, aniž kdy bude míti sobě

pódobně v čistotě a v úrodnosti.
Maria zplodila s Dučhem Svatým to nej—
' větší,co kdy byloa bude, což jest Bůh-člověk, _
a porodí tudíž největší věci, jež budou v do—
bách posledních Vytvoření a vychování ve—
likých Svatých, kteří budou na konci světa,
jest vymíněno jí; nebot nemůže leč tato vý—

borná a zázračné Danna vespojenís Duchem
svatým vykonatí věci veliké a mimořádně.

Když Duch Svatý, ]le Ženich nalezne ji
v některé duši, letí tam, plně do ní vstupuje,
dává se této duši v hójnOsti a tolik, jak ona
skýtá místa svému Ženichovi; a jedním ze
silných důvodů, proč Duch Svatý nečiní nyní
zjevných zázraků v našich duších, “jest,že
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v nich nenalézá dostatečného sjednocení se
svojí věrnou a nerozlučnou Nevěstou. Dra—
vim Nevěstou nerozlučnou, nebot od té, co
tato podstatná Láska Otce a Syna zasnou—

bila se s Marií, by zplodila Ježíše Krista,
Hlavu vyvolených, a Ježíše Krista ve vyvo—

lených,nikdy jí nezapudila, poněvadž bývala
vždycky plodna a věrna.
|CZtoho, co jsem právě řekl,“dlužno zřejmě

uzavírati: Lže Maria přijala od Boha veliké
panství vdušich vyvolenců; nebot nemožno,
aby si učinila v nich svoje sídlo. jak Bůh Otec
jí rozkázal, aby'je tvořila v Ježíši Kristu a Je—
žiše Krista v nich, aby zapouštěla do jejich
srdcí kořenysvých ctností a byla nerozlučnou
družkou Ducha Svatého pro všechna jeho
díla milosti, nemožno, pravím, aby činila“vše
to, nemá-li práva a panství .v jejich duších
zvláštní milostí Nejvyššího, kterýž,dav jí moc
nad svým jediným a přirozeným Synem, dal jí
také moc nad svými dětmi přisvojenými, nejen
nad jejich těly, což by bylo pramálo, ale také
nad jejich dušemi.
Maria jest Královnou nebe i země milostí,
jako Ježíš jest jejich Králem přirozeností &
výbojem: nuže jako království Ježíše“Krista
jest zejména v srdci a v nitru člověkově podle

slova :Královsfví Boží jesi ve vás, právětak
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v.v'

království nejsvěte|S| Danny jest zejména v
nitru člověkově, to jest v jeho duši, a ze
jména v dušich jest víceoslavována se svým
Synem, nežli ve všech viditelnýchtvorech, i
možno nám ji nazývatise SvatýmiKrálovnou

srdcí.

2. Dlužno uzavírati, že přesvatá Panna, ač
jest Bohu nezbytna' nezbytnosti.. kterou na—
zýváme podminečnou, pro jeho. vůli, jest
mnohem více nezbytna lidem,by došli své po
sledni mety. Není dovoleno tedy másti po-
božnosti k přesvaté Danněs pobožnosti ko
statním Svatým, jako by nebyla nezbytnější
a jako by byla jenom. čímsi na víc.

Učenýa zbožný Suarez z Tovaryšstva Je
žíšova,moudrýa nábožnýJuste-Lipse,doktor
lovaňs'ký,a mnoho jiných dokázali nezvratné
z mínění Otcův, mezi jinými ze svatého Au—

gustina, ze svatého Efréma,jáhna edesského,
ze svatého Cyrilla Jerusalemského, svatého
Germana Cařihradského, svatého Jana Da—
mascenského, svatého Anselma.svatého Ber
narda, svatého Bernardina. svatého Tomáše
a svatého Bonaventury,že pobožnost khpře—
svaté Panně jest k spáse“ nezbytna; že jest
neomylnou známkou zavržení, jak to stvrdili
Aecolampadius a jiní bludaři, nemítí úcty a
lásky k svaté Panně ;a zase že jest neomylnou
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známkou předurčení, býti jí úplně a Oprav—

dově oddán a modlili se k ní.
Dředobrazy a slova Starého i Nového Zá—
kona to dokazují,.mínění a vzory světcův to
potvrzují, rozum a zkušenost o tom poučují
a ukazují to; ba i ďáblové a jejich přívrženci
mocí pravdy byli často dohnáni proti své vůli
to přiznati. Ze všech míst ze svatých Otcův
a Doktorův, jichž jsem vyhledal celou objem
nou sbírku, abych dokázal tuto pravdu, ne—
uvedu leč jeden, bych nebyl rozvláčným: Tibi

devofum esse, esf arma quaedam sa/ufis.
quae Deus dafbis, quos vuli salvos Íž'eri...
„Býti pobožným k tobě, Svatá Panno, praví
svatý Jan Damascenský, jest.jakousi zbraní
spásy, kterou Bůh dává těm, jež si přeje spa
sitif'.A mohl bych citovali tu mnoho příběhův,
jež dokazují tuto pravdu: mezi jinýmiudálost

vypravaanouvletopísech svatéhoDominika,
když patnáct tisíc ďáblův, jimiž byla posedlá
duše kteréhosi nešťastného bludaře poblíž
Karkassony, kde světec kázal o Růžencí, bylo
přinuceno k svému zahanbení, z rozkazu, kte—
rý jim dala svatá Danna, by vyznali mnoho
velikých a potěšujících pravd o lásce ke Krá—
lovně nebeské, s takovou silou a jasností, že

nelze čísti tohoto věrohodného příběhu a

chvalořečí, kterou ďábel proti své vůli pro—
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mluvil o této pobožnosti, a neprolévati slz
radosti, ač—lijen trochu jsme pobožnik pře
svaté panně.
Nezbytna—lipobožnost k Marii všem lidem,
by byli prostě spaseni, mnohem nezbytnějši
jest těm, kdož jsou povoláni kzvláštni doko—
nalosti; a nemyslím,že by kdo mohl nabýti
důvěrného sjednocení s Našim Pánem a do—
konwlévěrnosti Duchu Svatému bez úplného
sjednocení s přesvatou Pannou a veliké zá—-.
vislosti na její pomoci.
Maria jediná nalezla milost před Bohem
bez pomoci kteréhokoliv jiného pouhého
tvora. Jen skrze ni všichni, kdož nalezli mi—
lost před Bohem, li nalezli,a jen skrze ni vši
chni, kdož potom přijdou, ji naleznou. Byla
plna milosti,když jipozdravil Archanděl Ga
briel. a byla přeplněna mil-Ostiod Ducha Sva—

tého,když jizastinilsvým nevýslovným stínem;

atolik rozmnožovala den ode dne a chvíliod

chvíle tuto dvojí plnost, že dospěla výše mi—

losti nesmírnéa nepojatelné: tak že Nejvyšší ji
učinil jedinou správkyni svých pokladův a je—
dinou rozdavatelkou svých milosti. by šlech—
tila, vyvyšovala a obohacovala, koho si přeje,
by vodila, koho si přeje, na těsnou cestu k
nebi, by uváděla přes všecky překážky, koho
chce, těsnou branou života a bydávala trůn,
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žezlo a korunu královskou, komu si přeje.
Ježiš jest všude a stále plodem a synem Ma—
riiným, a Maria jest všude skutečným stro—
mem, který nese ovoce života, a pravou mat—
kou, která je rodí.
Jediné Marii dal Bůh klíčeod skladů bož—
ské lásky a možnost vstupovati na nejvzneše—
nější a nejtajemnější cesty dokonalosti a při
vádětina ně ostatní. Jediná Maria vpouští do
pozemského ráje bídné dítky nevěrné Evy,by
se tam příjemně procházely s Bohem, by tam
bylybezpečně skryty svých nepřátel; byse tam
"rozkošně sytily, nebojíce se už smrti, ovocem
se stromu života a se stromu věděnídobrého
i zlého a by se tam napájely dlouhými doušky
zvod nebeských u onoho krásného zřídla,jež

tam bohate tryska nebo jestspíše sama tímto
rájem pozemskýmneb onou panenskou a po
žehnan'ou zemí, z níž Adam a Eva hříšni byli
vyhnáni: nevpouští ksobě než ty,kteří a které
se jí líbí, aby z nich utvořila světce.
Všichni bohatí lidu,bychužilvýrazu Ducha

Svatého, dle vysvětlovánísvatého Bernarda
všichni .bohatí lidu pokorně budou prosíti
tvojí tvářestoletí za Stoletím a zvláště na konci
světa, to jest, největší Svatí, duše milostmi a
ctnostmi nejbohatší budou se nejhorlivěji mo—
dlitik přesvaté panně a nejhorlivějisi ji'budou
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stavěti na oči jakožto svůj dokonalý vzor, by
jí napodobili, a jako svou mocnou podporu,
by jim pomáhala.
Dravil jsem, že ,to bude zvláště na konci
světa, a brzy již,poněvadž Nejvyšší se svou
svatou Matkou vytvoříprýsivelikýchSvatých,
kteří převýší svatosti skoro všechny ostatní
Svaté, jako cedrové'libánští převyšují malé
stromečky, jak bylo zjeveno jedné svaté duši,
jejíž život napsal jeden veliký služebník Boží.
Tyto veliké duše, plné milosti a horlivosti,
budou vyvoleny,by se postavily na odpor nei
přátelům Božím, kteříbudou ječeti se všech
stran, a budou zvláště zbožně oddáni pře
svaté Panně, osvěcováni jejím světlem, “koje-'
ni jejím mlékem, vedeni jejím duchem, pod—

piráni její paží a střežení pod jejíochranou,
způsobem takovým,že jednou rukou budou
bójovati a druhóu stavěti. Jednou rukou bu—
dou přemáhati, porážeti, drtiti bludaře s-jejich
bludy, rozkolníky s jejich rozkoly, modláře
s jejich modlářstvy a hříšníky s jejich bez—

božnostmi; a druhou rukou budou stavěti
chrám pravého Šalomouna a'mystické mě—
sto Boží.to jest přesvatou Pannu, nazývanou
svatými Otci chrámem Šalomou'novým a
měsfem Božím. Povedou celý svět _svými
slovy a svými příklady k opravdové .pobož
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nosti k ní, což jim vzbudí mnoho nepřátel,
ale také přinese mnoho vítězstvía slávy jedi
nému Bohu. To zjevil Bůh svatému Vincenci
Ferrerskému, velikému apoštolu jeho věku,
jak to dostatečně naznačil v jednom svém díle.
Duch Svatý jako by býval sám předpo—
Věděltutopravdu v Žalmu LVlllém, kde čte—

me:Ef scienf quia Deus dominabifur Ja
cób efů'm'um fe rae; converfenfur ad ves
peram, ef famempafienfur ufcanes, ef cir
cuibunfcivifafem ... „Hospodin bude kralo—
vati Jakobovi a celé zemi; obrátí se k večeru
a budou trpěti hlad, jako psi hltaví, a budou
obcházeti město, by nalezli, čeho pojisti“. Tim
městem, které lidé naleznou na konci světa,
by se obrátili a ukojíli hlad, který budou„miti
po spravedlnosti, jest přesvaté Danna, nazý—
vaná Duchem Svatým měsfem &obcí Boží.
Skrze Marii spása světase začala a skrze
Marii nezbytně bude dovršena._Marie téměř
vůbec nebylo viděti při prvním příchodu Je—
žíše Krista, by lidé, málo ještě poučení a o—

svícení 0 osobě jejího Syna, nevzdalovali se
od něho, příliš silně a příliš hrubě lnouce k
ní, což by se bývalo patrně přihodilo, kdyby
bývala byla známa, pro divoucí vnady, jež
Nejvyšší dal jí na zevnějšek. Tot tak pravdi
vo, že svatý Diviš Areopagita písemněnám
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zůstavil, jak by ji býval, když ji viděl, pova—

žoval za nějakou bohyni pro její skrytě vnady
a její neporovnatelnou krásu, kdyby víra, v
níž byl pevně utvrzen, bývala ho nepoučila,
že není. Ale při druhém příští Ježíše Krista
Maria bude poznávána a zjevena působením
Ducha Svatého, by'skrze ni se šířilopoznání
Ježíše Krista, láska k němu a služba jemu.
Důvodů, jež-měly Ducha Svatého ktomu, by
skrýval svoji Nevěstu za jejího života a zje
voval ji tolikovelmi málo od kázání Evangelia,
těch

už není..

_'

*

Bůh si přeje zjeviti a odhaliti Marii, vele—

dílo svýchrukou, vtěchto posledních dobách:
]. Protože se skryla na tomto světě a pod
prach ponižila svou hlubokou pokorou, vy—
prosivši si u Boha, u jeho Apoštolův a Evan—
gelistů', by nebyla nikterak vyjevena. — 2.

protože jest veledilem rukouBožích, právě
tak zde dole milostí, jako v nebi slávou, a
Bůh si přeje, by za to byl oslavován a chvá—
len na zemí od živých.— .3. poněvadž jest
zorou, jež předchází a odhaluje Slunce Spra—
vedlnosti, kterým jest Ježíš Kristus, dlužno.
aby byla poznána a postřehnuta, abychom

poznali a postřehliJežíše Krista.—4. Jsouc
cestou, kterou-Ježíš Kristus přišel knám po—
prvé, bude jí zase až přijde podruhé, třebas
za

ne týmž způsobem. — 5. Poněvadž jest bez—

pečnou pomocí a přímou a neposkvrněnou
cestou, iak přijíti k Ježíši Kristu a iak ho do—
konale nalézti, dlužno, aby duše, které zazáří

svatosti, skrze niho nalezli.Kdo nalezne Ma
rii,nalezne život, to iest Ježíše Krista, kterýž
jest cesta, pravda a život; ale nemožno nalézti
Marie, nehledáme—liii; nemožno ii hledati, ne

známe-li jí: nebot nehledáme a nežádáme si
něčeho neznámého; dlužno tedy. by Maria
byla více známa než kdy,pro větší poznání a
slávu Neisvětěiší Troiice.—ó. Marii jest zazá
řitivíce než kdy milosrdenstvím,silou a milostí

v těchto posledních dobách: milosrdenstvím,
aby zpět uváděla a láskyplně přiiímala ubohé
hříšníky a zbloudilé, kteříse budou obraceti
a vraceti do Církve katolické; silou proti ne
přátelům Božím, modlářům, rozkolníkům,
mohamedánům, židům a zatvrzelým_nezna—
bohům, kteří \se budou hrozně bouřiti, by
sváděli a k pádu přiváděli sliby i hrozbami
všechny. kdož se iim budou příčiti;a posléze
zazáří milostí, by vlévala nadšení a sílu bdě—
lým voiínům a věrným služebníkům Ježíše
Krista, kteří.budou bojovati pro něho.— 7.

Posléze dlužno, by Maria byla strašlivou dé
monovi a ieho přívržencům, jako voisko se
řazené k boii, zvláště v oněch posledních do—
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bách, poněvadž Satan věda dobře, že málo
času mu zbývá a méně než vůbec kdy, by
Zatratil duše, bude zdvojnásobov'atí každým
dnem svoje úsilí a svoje útoky; podnítí brzo
nová pronásledování a nastrojí hrozné léčky
věrným služebníkům a pravým dětem Marii—
ným, jež měně snadno přemáhá než ostatní.
O těchto posledních a krutých pronásle—
dováních démonových, jež budou vzrůstati
každým dnem až do království Antikristova,
po výtce dlužno rozuměti onu _prvníslavnou
předpověd a ZlořečeníBoží, vysloveně v ráji
pOzemském- proti hadovi. Jest vhodno vy—
svět-litíje zde k slávě přesvaté Panny, k spáse
jejích dítek a k zabanbení děmonovu.

[nimicifias panam infer fe ef mulierem,
ef semen fuum ef Semen illius; ipsa con
feref capul fuum, ef fu insidiaberis cal?
caneo ejus:„l\lepřátelstvapoložím mezitebou
a ženou, a mezi semenem tvým a semenem
jejím;ona potřehlavu tvou, aty úklady budeš

činiti patě její“

Nikdy Bůh neučinil a nevyjádřil než jedno
nepřátelství, ale neusmířitelně; ba jež potrvá
a bude vzrůstati až do konce: totiž meziMarií,
svojí důstojnou Matkou, a ďáblem; mezidít
kami a služebníky svaté Danny a dítkamí a
přívrženci Luciferovýmí, a to tak, že nejstraš—
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nějším nepřítelem, jejž Bůh zbudil proti Sata—
novi, jest Maria, jeho svatá Matka; dal jí do—
konce hned po ráji pozemském, třebas byla
jenom v jeho myšlence, tolik nenávisti proti
tomuto prokletému nepříteli Božímu, tolik

důmyslu na odkrývání zloby tohoto starého
hada, tolik síly na přemožení, povalení a ro
zdrcení tohoto pyšného zlosyna, že se jí stra—
chuje nejenom více nežli všech Andělův i
lidi,ale v jistém smyslu více než samého Boha:
to neznamená, že hněv, nenávist a moc Boží
není nekonečné větší než u svaté Danny, po—
něvadž dokonalostí Mariiny jsOu omezeny,
ale proto: ]. že Satan jsa-pyšný, trpí neko—
nečně více tím,že jest přemáhán a trestán ne—

patrnou a pokornou služebníci Boží„a její
pokora pokořuje ho více než moc Boží; 2;
že Bůh dal Marii tak velikou moc proti dá—
blům, že se více bojí, jak často proti své vůli
bylidohnáni příznati,jediného jejího vzdechu
pro některou duší, než proseb všech Svatých,
a jediné její hrozby proti nim více nežli všech
ostatních muk.
Čeho Lucifer pozbyl pýchou, Maria zís—
kala pokorou, co Eva ztratila a zahubila ne

poslušnosti, Maria spasila poslušnosti. Eva
poslechnuvši hada, zahubila s sebou všecky
svoje dítky a vydala mu je; Maria učinivši se
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dokonale věrnou Bohu, spasila s sebou vše
cky svoje “dítky a služebníky a zasvětila je
jeho velebnosti.
Nejenom nepřátelství položil Bůh, nýbrž

nepřáfelsfva, nejenom mezi Marii a démona,
nýbrž mezi pokolení svaté Danny a pokolení
démonovo; to jest Bůh položil.nepřátelstva.
odpory a skryté nenávisti mezi pravé dítky a
služebníky Mariiny a dítkya otroky ďáblovy:
oni nikterak se vzájemně nemiluji,nemají žád
ného vnitřního vztahu mezi. sebou. Dítky
Beliálovy, otroci Satanovi, přátelé světa (ne
bot to jest totéž) vždycky pronásledovali až
dosud a budou pronásledovati více, než kdy
pronásledovali, ty. kdož náležejí přesvaté
Panně, jako kdysiKain pronásledoval svého

bratra Abele a Esau svého bratra Jakoba,
kteřížto ]SOUpředobrazy zavržených a před
určených.Ale pokorná Maria stále bude míti
vítězství nad tímto zpupníkem a vítězství tak
veliké,že mu až rozdrtí hlavu, v níž sídlí jeho

zpupnost; ona bude stále odhalovati jeho
hadízlobu; bude odkrývati a ničiti jeho pe—
kelné podkopy, rozhánéti jeho ďábelské rady
a zabezpečí až do konce časů svoje věrné
služebníky před jeho krutým spárem. Ale moc
Mariina nad všemidábly zastkvéje se zvláště

v posledních dobách, kdy Satan nastrojíú
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klady patě její, to jest jejím pokorným otro—

kům a jejím chudým ditkám, jež ona vzbudí
by mu vypověděli válku. Tito budou nepatrní
a ubozí dle světa a snížení přede všemi jako
pata, šlapání a tísněni, jako pata vzhledem ku
ostatním údům těla; ale za to budou bohatí
milostmi Božími, jež Maria jim bohatě bude
rozdávali ;velici a vznešeni svatostí před Bo—
hem, povýšeni nade všecko stvoření svou
ohnivou horlivostí a tak silně opřeni o pomoc
Boží, že poníženOstí svých pat, ve spojení s
Marií, rozdrtí hlavu pekelného hada a přivodí
vítězství Ježíše Krista.
Posléze Bůh si přeje,by jeho svatá Matka
byla v přítomnosti více známa, Vícemilována,
vícectěna než vůbec kdy bývala: což sestane,
beze vší pochyby, začnou—lipředurčení, s mi—

lostí a osvícením Ducha Svatého, vnitřní a
dokonalou pobožnost, kterou jim -dále od—
halím. Tehdy uvidí jasně, pOkud to víra do—

voluje,tu krásnou Hvězdu mořskou a zakotví
v dobrém přístavu přes bouře a piráty, násle—
dujíce jejího vedení; budou poznávati veli—
kosti této Panovnice a zasvětí se úplně její
službě, jakožto její poddaní a její otroci z
lásky;budou zakoušeti jejíchsladkostí a jejích
mateřských dobrot a budou ji něžně milovati,
jako její milované dítky; budou poznávati
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milosrdenství, jichž jest plna, i jak stále po—
t_řebujíjejí pomocí, a budou k ní bráti útočiště
ve všem, jako ke své drahé zastankyni a pro—
střednici u Ježíše Krista; zvědí, že jest nej—
bezpečnější, nejsnadnější, nejkratší a nejdo—
konalejší pomocí, jak přijíti k Ježíši Kristu,

a vydajísejítělem duší, nedílně,by byli prave
takovými Ježíši Kristu.
Ale jací budou titoslužebníci,otroci a dítky
Mariiny? Budou žhoucím ohněm sluhů' Daně,
kteřízaloží oheň božské lásky všude, a sicut
sagiffae .in manu poťenfis, šípy ostrými v
ruce mocné Marie, by 'prokláli nepřítele; bu—
dou to dítky Leviho, velmi očištěné ohněm
velikých protivenství a těsně přilnulí k Bohu,
kteří budou nositi zlato lásky v srdci, kadidlo
modlitby v duchu a myrrhu umrtvování v těle,
a kteříbudou všude dObrou vůní Ježíše Kri
sta chudým a malým,zatím co budou vůní
smrtícívelikým,boháčům a pyšným světákům.
Budou to oblakové hřmějící a poletující
vzduchovými prostorami na sebe menší za—
vanutí Ducha Svatého, ,kteří na nic se neu—
poutávajíce, aniž se čemu divíce,aniž jakých
starostí si dělajíce, budou rozšiřovati déštslo—
va Božího a života věčného, hřímati budou
proti hříchu, buráceti budou proti světu, bíti
budou dábla a jeho přívržencea zprobodají
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skrz na skrz pro život nebo pro smrt svým
na obě strany broušeným mečem slova Bo
žího všecky ty,_k nimž budou posláni od
Nejvyššího.
Budou to praví Apoštolové poslednich
dob, jimžDán sil udělí slovo a sílu,by konali
divy a dobývali slavných kořistí na svých ne
přátelích; spáti budou beze zlata a beze stří—
bra, a což více jest, bez starosti mezi ostatními
kněžími, církevníky a kleriky, infer medios
cleros, a přece budou míti stříbřitá křídla
holubice, byletěli s čistým úmyslem po slávě
Boží a spáse duší, kam Duch Svatý iich po—
volá; a nezanechaii po sobě na místech, kde
budou kázati, než zlato lásky bliženské, která
jest náplní celého zákona. Posléze víme, že
to budou praví učedníci Ježíše Krista, kteří,
kráčejíce po stopách iehochudoby, pokory,
opovržení světem a lásky-,vyučovati budou
úzké cestě Boží v čisté pravdě dle svatého
Evangelia, a nikoliv dle zásad světa, o nikoho
se nestarajíce, aniž na koho zření majíce,aniž
koho šetříce,poslouchajíce nebo se boiíce ně—
kterého smrtelníka, byt' byl sebe mocněiši.
Budou míti ve svých ústech břitce dvoj
sečný meč slova Božího: ponesou na svých
ramenou Zkrvavenou korouhev Kříže, Kru—
ciliks v ruce pravě, růženec v levé;svatá J má
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na Ježíš &Maria ve svémsrdci askromnosi
i _umrtvováníJežíše Krista v celém svém cho
vání. Eihle velikáni, kteří přijdou; ale Maria
bude přítomnaz rozkazu Nejvyššího, byroz
piala svou moc nad mocí bezbožných, mod
lářův & mohamedánův. Kdy & kterak se to
stane? Bůh jediný to ví; na nás jest mlčeti,
modliti se, vzdychaii &čekati .Expecfans ex—

pecfavi.

ll. Jak rozeznáme pravou
pobožnost k Svaté panně

oněvadž jsem mluvilaž
dosud o tom, jak nám nezbytně třeba po
božnosti k přesvaté panně, dlužno nyní říci,
v čem záleží tato pobožnost, Což učiním s
pomocí Boží, až uvedu napřed několik zá—
kladních pravd, jež osvětlí tuto velikou a ja—
drnou pobožnost, kterou minim odhaliti.

První pravda. Jest dlužno, aby.poslední
metou všech našich ostatních pobožnosti byl
Ježíš Kristus, náš Spasitel, pravýBůh a pravý
člověk; sice by byly falešny a mylny. Ježíš
Kristus jest alfa a omega, počátek a konec
všech věcí. Nepracujeme, jak pravi Apoštol,
než abychom každého člověka učinili do—
konalýmvJežíši Kristu protože v němjediném
přebývávšecka plnost božství a všeckyostatni
plnosti milostí, ctnosti &dokonalosti; protože
jedině v něm bylijsme požehnání všelikým po
žehnáním duchovním; protože on jest jedi
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ný Mistr, který nás bude učili,náš jediný pán,
na němž budeme záviseti, naše jediná Hlava,
s níž budeme spojeni, náš jediný Vzor, s nímž
se budeme spodobovati, náš jediný Lékař, kte-—
rý nás bude uzdravovati, náš jediný pastýř,
který nás bude živiti, naše jediná Cesta, jež
nás povede, naše jediná pravda,“jíž budeme
věřiti, náš jediný Život, který nás bude oži
vovati a naše jediné Všecko ve všech věcech,
jež nám bude dostačovati.—Nebylo dáno žád—
ného jiného jména pod sluncem, než jméno
Ježíš, kterým bychom byli spasení. Bůh ne—
polOžilnám žádného jiného základu našíspá—
sy, naší dokonalosti a naší slávy nežli Ježíše
Krista: každá stavba, jež není zbudována na
této pevné skále, jest založena na sypkém pí—
sku a zcela určitě padne, dříve nebo později.
Každý věřící,který není s ním spojen jako
ratolest s vinným kmenem,“opadne, uschne
a bude jenom vržen do ohně. Jsme—liv Je
žíši Kristu a Ježíš Kristus v nás, nebude se
nám nikterak obávati zatracení; ani Andělé
nebeští, ani lidé pozemští, ani dábli pekelní,
aniž jaký jiný-tvor nám může uškoditi, po?
něvadž nás nemůže oddělíti od lásky Boží,
která jest vJežíši Kristu. Skrze Ježíše Krista,
s Ježíšem Kristem, v Ježíši Kristu můžeme
všecky věci: vzdáti všecku čest .a slávu Otci,
sa

v jednotěs Duchem Svatým; učiniti se do—
konalými a býti svému bližnímu vůní života
věčného.
Budujeme-li tedy jadrnou pobožnost k pře—
svaté panně, budujeme ji jenom proto, aby
chom dokonaleji zbudovali pobožnost k Je—
žíši Kristu, abychom pOskytlí snadné a bez—
pečné pomoci, jak nalézti Ježíše Krista. Kdy

bypobožnost ksvaté Panně vzdalovalaod Je
žíše Krista, bylo by třeba zavrhnouti ji co
mámení ďáblovo, ale-právě naopak, jak jsem
již ukázal a ukážu ještě dále :-tatopobožnost
jest nám nezbytna jen proto, abychom doko—

nale nalezli Ježíše Krista, s něžnou láskou
h_omilovali a věrně mu sloužili.
Obracím se tu na chvíli kTobě, můj roz—

milý Ježíši. bych s láskou si postěžoval tvé
Vcelebnosti, že valná část křestanův, i nejlíče—

nějších, neví o nezbytném poutu, jež jest mezi
Tebou a tvou „svatou Matkou. Ty jsi, Dane,
Stále s Marii, a 'Maria jest stále s Tebou a
nemůže býti bez tebe: sice by už nebyla tim,
co jest; jestif tolik přetvořena vTebe milostí,
že již_nežije,že jí už není ;Tyjediný, můj Je
žíši, živ jsi a kraluješ v ní, dokonaleji než ve
všech Andělech a Blažených. Ach, kdyby li
dě znali slávu a lásku, jaké se ti dostává v
tomto předivném tvoru, úplně jinak bysmý—
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šleli o tobě a o ní, než smýšlejí. María jest
stebou tak vnitřněspojena, že by oddělilspí
še světlo od slunce, teplo od ohně; pravím
ještě více, spíše by oddělil všecky Anděly a
Svaté od Tebe, nežtvoji blahoslavenou Mat—
ku: poněvadž ona Tebe miluje vroucněji, o—
sla vujeTědokonaleji než všichni tvojitvorové
úhrnem.
_
Potom, můj rozmilý Mistře, není—ližúžas—

no a politování hodno viděti,vjaké neznalosti
a tmě jsou všichni lidé zde na zemi o tvé svaté
Matce? Nemínímtolik modlářůa pohanů, kte
ří,neznajíce Tebe, nedbají, by jipoznali ;nemí
ním ani bludařů a rozkolníků, kteří nedbají,
aby bylipobožni k tvé svaté Matce, oddělivše
se od Tebe a od tvésvaté Církve; ale minimkře
stany katolické,'ano idoktory mezi katolíky,
kteří,holedbajíce se, že učí pravdám jiné, ne
znají Tebe ani tvé svaté Matky, leda způso
bem rozumářským, suchým, jalovým a lho—
stejným. Tito páni jenom zřídka mluví o tvé
svaté Matce a o pobožnosti, jakou k ní dluž—
no míti, poněvadž se bojí, jak říkají,aby se
nezvrhla, aby se neukřivdilo Tobě přílišným
uctíváním tvé svaté Matky. Uvidí-li nebo u—
slyší-li,že někdo pobožný ksvaté Panně často

mluvíopobožnosti k této miléMatce způso
bem něžným, silným a přesvědčivým, jako o
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bezpečné pomoci prosté šálení, o krátké cestě
prosté nebezpečenství,o neposkvrněné cestě
prosté nedokonalosti a ozázračném taiemství,
jak nalézti Tebe a dokonale Tě milovati,roz—
křiknou se naň a postaví mu tisíctalešných
důvodův, by mu dokázali, Že netřeba mlu—
viti tolik o svaté panně. že se tatopobož—
nost často zvrha a že se třeba zasaditi, aby
se tomu učinila přítrž,a mluvíti spíše oTobě,
než mítilid k pobožnosti k svaté panně, kte
rou už milují dosti.
Slyšeti je někdy mluvitio pobožnosti k tvé
svaté Matce, nikoli aby ii šířilia o ní přesvěd—
čovali, nýbrž aby činili přítrž zvrhlostem, jež z
ní vznikají; zatím však tito páni nemaií žád—

né zbožnosti, žádné vroucnosti pro Tebe, po
něvadž ií nemají pro Marii. Dívaií se na Ška—
pulíř a na Růženec jako na pobožnosti, hb—
dící se duchům slabým a nevědomým, bez

nichž možno se spasiti; a padne-li jim do
rukou někdo pobožný k svaté panně,'který
říkásvůj Růženec nebo konává jinou pobož—
nost k ní, brzo změní mu ducha i srdce :místo
Růžence poradí mu modliti se sedmero žal
mů ; na místopobožnosti k svaté Panně pora
dímu pobožnost k Ježíši Kristu.
můi rozmilý Ježíši, maií tito lidé tvého
ducha? působí Ti radost takovýmto počíná—
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nim ? Libí se Ti,že se nepřičiňují veškerým úsi
lim, by se líbilitvé Matce, ze strachu, aby se
Tobě neznelibili ? Brání pobožnost ktvéMat—
ce v pobožnosti k Tobě? Dřisvojuje si ona
úctu, kterou jivzdáváme?Žije toliko pro sebe?

Jest ona jakousi cizinkou, jež nemá žádného
spojení s Tebou? Znelibujeme se Ti, přeje
me—lisi jí se líbiti? Odlučujeme se nebo vzda—
lujeme se od tvé lásky, dávajíce se ji aji milu—
jice?A přece, můj rozmilý Mistře, neodvracela

by více valná část učencův od pobožnosti k
tvé svaté Matce a nebyla by k-ní lhostejnější,
kdyby vše, co jsem právě řekl, bylo pravda.
Ochraň mne, Dane, ochraň mne jejich citův
a jejich pobóžnosti, a dej mi nějaký podíl na
citech vděčnosti, vážnosti, úcty a lásky, kter-ou
máš vůči své svaté Matce, abych Tebe milo
val a oslavoval tím více, čim Tě budu více na—

podobiti a následovati z největší blizkosti.
Jako bych až dosud ještě nic nebyl řekl
ke cti Tvé svaté Matky, dej mi milost, abych
ji chválil důstojně: Fac me digne fuam Ma!
rem collaudare, přese všecky jeji'nepřátele.
kteří jsou tvými nepřáteli, a bych jim hla—

sitě řeklse Svatými: Non praesumaf ali

quis Deum se babere propifium qui be

nedicfam Maťrem offensam babuerif . . .
„At se nikdo nedomýšli, že Bůh mu bude mi—
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lostiv,rozhněvá-li sobě požehnanou Matku“
Aby se nám dostalo od tvého milosrdenství
Opravdové zbožnosti k tvé svaté Matce a
bychom ji nadchli celou zemi, učiň, at vroucně
miluiiTebea přijmiza to modlitbu roznicenou,
kterou k Tobě vznáším se svatým Augustinem
a s tvými opravdovými přáteli:
„Tu es Chrisfus. pafer meus sanclus. Deus
meus pius. rex meus magnus. pasfor meus bo
nus. magisfer meus unus, adjufor meus opfimus.
dílecfus meus pulcherrimus. panis meus Vivus.
sacerdos meus in defernum, dux meus ad patri—
am. lux mea vera. dulcedo mea sancfa. via mea
recfa, sapienfia mea prac/ara, simplicifas mea
pura. concordia mea pacifÍca. cusfodia-mea fofa,
porfio mea bona. salus mea sempiferna.
„Clu—isteJesu, amabilis Domine. cur amayi.
quare concupivi omni vita mea quidquam prae—
fer fe. Jesum Deum meum ? Ubi era—m,quando
fecum menfe non. eram ? Jam ex hoc nunc, om
nia desideria mea. incalescife e! efl7uife in Do
minumJesum ; currife, safis hacfenus fardasfis ,
propera fe quo pergifis ; quaerifeiquem quaeritís.
Jesu. qui non amaf fe, anafhema síť,-qui fe non
amaf. amarifudínibu's repleafur. . . O dulcis Je
su, fe amet. in fe delečfeťur. le admirefur omnis

sensus bonus fuaeconveniens laudi. Deus cordis
mei ef pars mea, Cbrísfe Jesu. deficiai cor me
um spirifui suo, ef vívas fu in me. ef concalescaf
in spirifu meo VÍVUS
carbo amoris fui. el excre

seat in ignem perfecfum ; ardeaf jugifer in ara
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cordis mei. ferveaf in medu/lis meis. Hagref in
abscondiiis animae meae ;in die consummafiom's
meae consummafus inveniar apud fe. . . Amen."
„Ty jsi Kristus. otec můj svatý. Bůh můj milos
tivý, král můj veliký. pastýř můj dobrý. učitel můj
jediný, pomocník můj nejlepší, milý můj nejkrásnější,
chléb můj živý, kněz můj na věky, vůdce můj do vla

sti, světlo moje pravé. sladkost moje svatá. cesta
moje přímá,moudrost moje přejasná, prostota moje
ryzí.svornost moje pokojná stráž moje ůplná. podíl
můj dobrý, spása moje věčná.
„Kriste Ježíši, milování hodný Dane, nač jsem
miloval. proč jsem si žádal celý svůj život něčeho
mimo tebe, Ježíše. Boha svého ?“ “Kde jsem byl.
když s tebou jsem myslí nebyl ? Již od této chvíle
všecky moje žádosti rozehřívejte se a vylévejte se
vDána Ježíše ;běžte. dostit'jste se naotálely ;chvátej
te. kam spějete: hledejte. koho hledáte. Ježíši, kdo
nemiluje tebe. budiž proklet; kdo tebe nemiluje,
budiž naplněn hořkostmi . .. O sladký Ježíši. tebe
milujž, v tobě se kochejžjtobě se podivujž všeliký
smysl dobrý. tvé odpovídající chvále. Bože srdce
mého a díle můj. Kriste Ježíši, necht“zhyne srdce
moje duchu svému a živ jsi ty ve mně. a nechť se
rozpálí v duchu mém živé uhlí tvé lásky a se roz
hoří v dokonalý oheň; necht hoří na oltáři srdce
mého, žířev útrobách mých. 'plá ve skrýších duše
mě; v den dokonání mého kéžbudu nalezen doko—
nalým u tebe.. ..Amen “

Schválně dal jsem latinskytuto podivnou
modlitbu svatého Augustina, aby tukdo umějí
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latinsky,modlilise ji každý den,prosíce olá
sku k Ježíši, kterého hledáme božskou Marií.
Druhá pravda. Z toho, čímjest Ježíš Kri—
stus vzhledem k nám, dlužno uzavírati, že
nikterak nenáležime Sobě, jak pravi Apoštol,
nýbrž zcela úplně jemu, jako jeho údové a
jeho otroci, které koupil nekonečně draho, za
cenu veškeré své krve. před Křtem náleželi
jsme démonovi jako jeho otroci; a Křest
nás učinilopravdovými otroky Ježíše Krista,
kterým jenom proto jest živu býti, pracovati
a umírati, aby nesli ovoce skrze tohoto Boho—
člověka, oslavovali ho ve svých tělech a učí—

nili ho králem ve svých duších, poněvadž
jsme jeho výbojem, jeho lidem Získaným a

jeho dědictvím.Ztéhož důvodu přirovnává
nás Duch _Svatý: ]. kstromům štípeným po
dél vod milosti na poli Církve, kterým jest
vydatlovoce v jejich cas; 2. k ratolestem vin
ně révy, jejímž kmenem jest Ježíš Kristus,
kterým jest vydati hrozny dobré; 3.kstádu,
jehoz pastýřem jest Ježíš Kristus, k stádu,
kterému se jest r'ozmnožovati a dávati mlé
ko; 4. kzemi dobré, jejímžvzdělavatelemjest
Bůha vníž símě se rozmnožuje a rodí třicet—
krát, šedesátkrát, stokrát tolik. Ježíš Kristus
zlořečil neúrodněmu fíku a zavrhlslužebníka
neužitečného, který neuplatní své hřivny.Vše
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to nám dokazu je,že Ježíš Kristus si přejebrá
ti nějaké ovoce s našich chatrných osob, to
tiž naše dobrě skutky, nebot tyto _dObrě
skutky příslušejí jedině jemu : Creafi in 0—

peribus bonis in Clm'sfo Jesu (Etes,ll,10)
„Stvořeni ve skutcích dobrých v Ježíši Kri
stu.“ Z těchto slov jest jasno, že Ježíš Kri
stus jest jediným pOčátkem a má býti jedi—

ným koncem všech našich dobrých skutků,
a že máme sloužiti jemu netoliko jako najati
služebníci, nýbrž jako otroci láskou. Vysvět
lím se. ..
Jsou dva způsoby zde na zemi, jak ná—
ležeti někomu jinému a záviseti na jeho moci,

totiž prostá služba a otroctví; dle toho na
zývámeněkoho služebníkem a někoho otro
kem.

Služebností obecnou u křesťanůčlověkse
pronajímá k službě jinému na určitou dobu
za takovou a takovou mzdu nebo za tako—
vou a takovou odměnu.
_
Otroctvím jest člověk úplně závislý na
jiném po celý svůj život a jest povinen slou
žitisvěmu pánu, aniž si osobuje nějakou mzdu
nebo odměnu, jako některé jeho dobytče„
nad kterým má právo života i smrti.
_
Otroctví jest -trojí: otroctví od přírody,
otroctví z násilía otroctví dobrovolně. Vši
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chni tvorové jsOuotroky Božími způsobem

prvním:Domini esf ferra efplenifudo ejus;
démoni a zavrženci způsobem druhým; Spra
vedliví a Svatí způsobem třetím. Otroctví z
vůle jest nejslavnější u Boha, který hledí na
srdce, který si žádá srdce a který se nazývá
Bohem srdce, čilivůle láskyplné, nebot tímto
otroctvím vyvoluje se nade všecko Bůh a je
ho služba, ikdyby přirozenost k tomu ne
zavazovala.
Jest naprostý rozdil mezi služebníkem a
otrokem. ]. Služebník nedává všeho, co jest,
všeho, co má, a všeho, čeho může získati
skrze jiného nebo sám sebou ; otrok však
dává se úplně celý, se vším, co-má,a se vším,
čeho může získati, bez jakékoliv výjimky.2.
Služebník vyžaduje mzdy za slúžby svému
pánovi ;otroku však nelze vyžadovatiod něho
ničeho, necht s jakoukoliv pílí, s jakoukoliv
dovedností, s jakoukoliv silou pracuje:). Slu—
žebník smí opustiti svého" pána, kdy se mu
zlíbí, nebo alespoň když-vyprší doba jeho
služby; otrok však nemá práva opustiti své
ho pána, kdy se mu zlíbí. +. Pán služební
kův nemá žádného práva nad jeho životem
a smrtí,aby se nedopustil nespravedlivé vraž
dy, kdyby ho zabil jako některého svého sou
mara; pán však otrokův má dle zákonů prá
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vo života i smrti nad ním,že ho může komu
koliv prodati nebo ho zabiti,jako by bez roz
dilu učinilse svým koněm. 5. Posléze služeb

ník jest jenom na jistý cas v služběpánově,
a otrok na vždy
y.
Není u lidí ničeho, čím bychom více ná—

leželi druhému, než otroctví; nic také není u
křesťanů, čím bychom neobmezeněji náleželi
Ježíši Kristu a jeho svaté Matce, nežli do.
brovolným otroctvím po vzoru samého Je
žíše Krista, kterýž vzal na sebe způsobu

otroka z lásky k nám: Formam- servi acci
piens, a svaté Danny, která si říká děvečka
a otrokyněPáně.Apoštolnazýva
sebe 3chlou
bou servus Cbrisfi. Křesťanéjsou nazýváni
vicekrále v Disměsvatémserv:Cbrisfi, toto
slovo servusjdle velmi oprávněné poznám
ky jistého velikého muže znamenalo kdy
si jenOm otroka, poněvadž ještě ani nebylo
služebníků,jakojsou dnes,nebot pánům slou
žili jenom otroci nebo propuštěnci: což Ka
techismus svatého Koncilu tridentského, aby
nedopustil žádné pochybnosti, že jsme otro—
ky Ježíše Krista, vyjadřuje termínem, který
nikterak není dvojsmyslný,nazývaje nás ma

nucipia Chrisfi, „otroky Ježíše Krista“.
Tak-li tomu jest, pravím, že jsme povinni
' náležeti Ježíši Kristu a sloužiti jemu neto—
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liko iako služebníci námezdní, nýbrž jako
otroci z lásky, kteříz veliké své lásky dávaií se
iemu azavazuií se mu sloUžítí jakožto otroci,
jediné pro čest, že budou náležeti lemu. Dře—
de Křtem byli |sme otroky ďáblovými; Křest

nás učinilotroky Ježíše Krista; buď iest dluž
no, aby křesťané byli otrokyďáblovými, ne—

bo aby byli otroky Ježíše Krista.
Co pravím neomezené o Ježíši Kristu,
pravím s omezením o svaté Panně. Ježíš
Kristus vyvoliv si ji za neodlučnou průvod
kyni svého života, své smrti, své slávy a své
moci na Nebi i na zemi, dal ii milostí poměr
né k své 'Velebnosti všecka a též práva i
výsady, iež má sám od přirozenosti: Quid

quid Deo convenif per nafuram, Mariae
convenif per grafiam . . . „Cokoliv přísluší
Bohu přirozeností,Marii příslušímilostí'í ří
kají Svatí: tak že majíce oba, dle nich, ien
tutéž vůli a tutéž moc, mají oba tytéž pod—

dané, služebníky a otroky.
Možno tedy podle smýšlení Svatých a
mnoha velikých mužů nazývati se a učiniti
se otrokem přesvaté Danny, bychom tím byli
dokonalejiotroky Ježíše Krista.Skrzesvatou
Pannu Náš Dán přišelk nám;skrze ni máme
iítií my, chceme-li přijítí knému. Maria není
jako ostatní tvorové, kteří,kdybychom se k nim
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přiklonili,spíšeby nássnad vzdalovali Boha,
než aby nás k němu přibližovali; nejsilnější
snahou Mariinou jest spojiti nás s Ježíšem
Kristem, jejím Synem, a nejsilnější snahou
Synovou jest, abychom přišli k němu jeho
svatou Matkou;a vzdávámečest a působíme
radost jemu,počináme—li
sntakto jako bychom
vzdali čest a způsobili radost nějakému králi,
kdybychom, chtějíce býti dokonaleji jeho pod—
danými a jeho otroky, učinilise otroky králov—
ninými. Proto svatí Otcové a svatý Bona—

ventura po nich praví, že svatá Panna jest
cestou k Našemu Pánu; Via veniendi aa'

'Chr'isfumesf appropinquare ad illam,
_

Adále, když jest svatá Panna, jak jsem
pravil, královnou a panovníci Nebe i země:

Imperia Dei omnia subjicíunfur ef Virgo;
ecce imperia Virginis omnia subjiciunfur
ef Deus, praví svatý Anselm,svatý Bernard,
svatýBernardin,svatý Bonaventura, nemá-liž
tolik poddaných a otrokův, co jest tvorův?
Není—ližrozumno,aby mezi tolika otroky 2 při—
; nucení byli otroci z lásky, kteří by si úplně

. svobodně zvolili,jakožtootroci, Maru za svo
" ji Panovníci ? Cože. ' lidé a dábli měliby svoje
dobrovolně otroky, a Maria by jich neměla?
Cože! nějaký král bude si považovati za čest,
že královna, jeho družka, má otroky, nad
50

nimiž má právo života i smrti, poněvadž
čest a moc její jest cti a moci jeho; a někdo
by se směl domnívati, že Náš Dán, který ja—
kožto nejlepší ze všech synův účastnu uči
nil svou svatou Matku veškeré své moci,
nalézá špatným, aby měla otroky? Má snad
méně úctya lásky ke své Matce než Asvérus
k"Estheře a než Salomoun k Bethsabé?Kdo
by se toho odvážil říciba jenóm pomysliti?
Ale kam mne to vede moje péro? Nač se
tu zastavují a dokazuju něco tak zřejmého?
Nechce-li někdo, abychom se nazývali otroky
svaté Danny, co na tom! At se učiní a na—
zývá sebe otrokem Ježíše Krista, .tímjest o
trokem svaté Danny, poněvadž Ježíš jest plo—
dem a slávou Mariinou. A to se činí doko
nale-pobožnosti, o niž budeme mluvitidále.
Třefí pravda. Naše nejlepší skutky bý'vají
obyčejně poskvrněny a porušeny špatným
základem, který jestv nás. Dáme-li čisté jasné.
vody do nádoby, jež zapáchá, neboívíno do
sudu, jehož vnitřekjest nakažen jinýmvínem,
jež v něm bylo, voda čistá a dobré víno se

nakazí a snadno tím zapáchnou. Právě tak
když Bůh dá do nádoby naší duše, naka—
žené hříChem prvopočátečním i vlastním,
svoje milosti a „nebeskou rosu nebo lahod
né-víno své lásky, jeho dary bývají obyčejně
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nakaženy a poskvrněny špatným kvasem a
špatným základem, který vnás zůstavil hřích;
naše skutky, i skutky ctnosti neivznešeněišich,
jevi tohostopy. Jest tedy převelmi důležito
k nabytí dokonalosti, iižnelze nabýti leč sied—
nocením sJežišem Kristem, abychom se vy
práZdnili z toho, co jest v nás špatného :sice
Náš Dán, kterýiest neskonale čistý anesko—
nale nenávidí sebe menší skvrny v duši, .za—
vrhne nás od své“tváře a nikterak se s námi
nespojí.
Abychom se vyprázdn'ili ze sebe samých,
dlužno ]. dobře Znáti osvícenim Ducha Sva—
tého náš špatný základ, naši neschOpnostv
'iakémkoliv dobru prospěšném spáse, naši
slabost vevšem, naši nestálost v každé do—
bě, naši nehodnost jakékoliv milosti a na—
ši nepravost na každém místě. l'lřichnašeho
prvniho otce nás všecky nakazil, zkyselil,
vzdul a porušil, iako kvas zkyseluie, vzdouvá
a porušuie těsto, do kterého se dává. Hři—
chy vlastni, jichž jsme se dopustili, at smr
telné nebo všední; at iakkoliv jsou odpu
, štěny, zvýšily naši žádostivost, naši slabost,
naši nestálost a naši porušenost a zůstavily
zhoubné st0py v naší duši. Naše těla jsou
tak porušena, že ie'nazývá Duch Svatý těly
hříchu, počatými v hříchu„vychovanými v hři
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chu a schopnými všeho hříchu, těly poddaný—
mitisícerým a tisicerým nemocem, jež se kazí
den _zedne a jež neplodí leč červy a hnilobu.

Naše duše, spojená s naším tělem, tak
zhmotněla, že se nazývá masemzNebofvše—

likě maso porušilo cesfu svoji. Nemámet
dědictvím leč pýchu a zaslepenost v duchu,
zatvrzelost v srdci, slabost a nestálost v duši,
žádostivost, odbojné vášně a nemoci v těle.
Jsmet od přírody pyšnější než pávi, upouta—
nější k zemi než ropuchy, necudnější kozlů,
závistivějšihadů, obžernějšíprasat, zlostnější
tygrův a línější želv, chabější třtiny a nestá
lejšíkorouhviček na střeše. Nemámet vesvém
základu leč nicotu'a hřích a nezasluhujeme
si leč Božího hněvu a věčného pekla.
Třeba se potom diviti, řekl-li Náš Dán, že
'tomu, kdo ho chce následovati, jest se vzdáti
sama sebe a nenáviděti své duše; že ten,
kdo milovatibude duši stu, ztratí ji,a ten,
„kdo jí budenenáviděti, spasí ji ? Tato _Mou—
drost. neskonalá, jež nedává přikázání bez
důvodu, poroučí "nám, abychom se nenávi
- děli, jenom proto,že jsme velmi avelmi hodni
nenávisti: nic tak hodněho lásky jako Bůh,
nic tak hodného nenávisti jako my.
'2'. Abychom sami ze sebe se vyprázdnili,
dlužno, abychom denně sami sobě umírali:
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to jest, dlužno se zříci činnosti mohutností
své duše a smyslů svého těla, dlužno se dí
vatí, jako bychom ani neviděli, poslouchati,
jako bychom ani neslyšeli, užívati věcí toho
to světa, jako bychom jich ani neužívali, če
muž říká svatý Pavel denně umírati: Quo
fidie morior. Když zrnko obilní, padši do
země,neumře,zůstává samo a nevydává žád
ného dobrého ovoce: Nisi'granum Ířumen—

fi cadens in ferram morfuum fuerif. ipsum
solum manef. Nezemřeme—lisami soběa ne
povedou-lí nás naše sebe světější—pobožno
sti k této nezbytné a úrodné Smrti, nepřine—
seme žádného řádného ovoce, a naše po
božnosti vyjdouna plano; všecky naše spra
vedlnosti budou poskvrněny naší sebelás—
kouanaší vlastní Vllll,coz Bo huzoškliví nej
větší obětia nejlepší skutky, jakých bychom
byli schopni; a tak po své smrti nalezneme
se s rukama prázdnýma ctností a zásluh a
nebudeme mítiani jiskérky lásky ryzí,jež bývá
udílena toliko duším sobě mrtvým, jichž život
jest skryt s Ježíšem Kristem v Bohu.
5. Dlužno si vyvolitíze všech pobožnosti
k přesvaté Panně tu, jež nás nejvíCevede k
tomuto umření sobě, jakožto nejlepší a nej—
_víceposvěcující; nebot netřeba se domní
vati, že jest všecko zlato,. co se třpytí, že vše
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jest med, co jest sladké, a že vše, co jest snad—
no a koná to nejvíce lidí,jest posvěcujicí.Jako
jsou tajemství přírodní, by s malým nákladem
a s lehkostí vykonalyse práce přirozené.prá
vě tak jsou tajemství v řádu milosti, by se
v krátkém čase, sradostí a bez nesnází vyko
nalypráce nadpřirozené, bychom se vyprázd
níli sami ze sebe, naplnili se Bohem a stali
se dokonalými.
Pobožnost, kterou já minim odhalití, jest
jedním z těchto tajemství milosti: neznámé
velikému počtu křesťanů, známé nečetným
zbožným lidem, konané a chutnané ještě mno—
hem věřících. Abych začal odhalovatí men
ším počtem tuto pobožnost, uvádím čtvrtou
pravdu, jež jest následkem třetí.

Čfvrfá pravda. Jest dokonalejší,protože
pokornější, nepřistupovati k Bohu sám, bez
prostředníka. Poněvadž náš základ, jakjsem
právě ukázal, jest tak porušen, cpíráme—lise
o svoje vlastní práce, důmysl, přípravy,aby—
chom přišli k Bohu a jemu se líbili, jest jisto,
že všecky naše spravedlností budou poskvr—
něny nebo malé váhy před Bohem, by ho po
hnuly spojiti se s námi a vyslyšeti nás. Také
nikoliv bez důvodu dal nám Bůh prostřed
níkyu své Velebnosti : vidělt naší nehodnost
a neschOpnost; mělútrpnosts námi,a by-nám
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poskytl přístupu k svým milosrdenstvím, dal
nám mocné přimluvce u své výSosti: tak že
kdybychom Opominuli těchto prostředníků
a přistupovali přímo k jeho svatosti bez ja—
kéhokoliv doporučení, neměli bychom dosti
pokory, neměli bychom dosti úcty k Bohu
tak vznešeněmu a svatému; více bychom si
dovolOValiktomuto Králi králů, než bychom
si dovolili ke králi nebo knížeti pozemskému,
k němuž bychom se neodvážili přistoupiti bez
nějakého přítele, jenž by mluvil za nás.
Náš Pán jest naším přímluvcem&prostřed
níkem našeho vykoupení u Boha Otce ;skrze
něho jest nám prositi s celou Církvi vítěz
nou a bojující; skrze něho máme přístup k
jeho Velebnosti, a nikdy před něho nepřed

stupujme, leč podporováni a oděni jehozá
sluhami,—jakomalý Jakob kožemi kozelčími
před svého otce Izáka, by přijaljeho požeh
nam.
Ale nemáme žádné potřeby prostředníka
u Prostředníka samého? Jest _našečistota
tak dokonalá, by nás s ním,přímo spojovala
a skrze nás samé? Není-liž OnBůh, ve všem
rovný svému Otci a tudíž Svatý svatých, tak
hodný úcty jako jeho Otec? Učinil-lise ze

své neskonalě lásky naší zárukou a naším
prostředníkem u Boha, svého Otce, by ho
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ukrotil a jemu zaplatil, čím jsme mu byli po—
vinni, plyne z toho, abychom měli méně úcty
a bázně k jeho velebnosti a svatosti?
Řekněme tedysmělese svatým Bernardem,
Že jest nám třeba prostředníka- u Prostřed—
nika samého, &že božská Maria jest nej
schopnější, konati tuto milosrdnou “úlohu :

skrze ni Ježíš Kristus přišel,askrze ni dluž
no nám jíti k němu. Bojíme-li se jíti přímo k

Ježíši Kristu, svému Bohu, v bázni z jeho
neskonalé Výsosti nebo pro svou nízkost a
své hříchy,-směle vzývejme o pomoc a _pří

mluvu Marii, svou Matku: ona; jest dobrá,
ona jest laskava; na ní není nic drsného ani
nevlídného, nic přiliš povznešeného a příliš
skvoucího ;patřice na ni, vidíme pouhou svoji
přirozenost. Nenít sluncem, jež by ostrosti
svých paprsků snadno nás oslepilo pro naši
slabost—ale jest krásna a něžna jako měsíc,
jenžpřijímá světlo od slunce _amirni je,'by
bylo přiměřeno našemu mdlěmu zraku; je—

stit tak milosrdna, že neoslyší .nikohoztěch,
kdo k-ní vola'í, by za ně orodovala, necht
jakkoliv jsou hříšni;.nebot, ,jak praví Svatí,
nikdy nebylo slýcháno, co svět světem stojí,
že by se byl kdo-utíkal k svaté Panně s vytr—

valou důvěrou abyl od ní oslyšen. Jestif tak
mocna. že “nikdynebyla zamítnuta ve svých
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žádostech; jí netřeba leč předstoupiti př_ed

svého Synas prosbou, a ihned on souhlasí,
ihned přijímá ; bývá vždycky láskyplně přemo

žen srdcema prosbami své předrahé Matky.
Toto vše jest vyňato ze svatého Bernarda
a ze svatého Bonaventury, takže dle nich má—
.me tři stupně, jdouce kBohu: prvním, kte
rý nám jest nejblíže a nejpřiměřenější našim
schOpnostem, jest Maria; druhým jest Ježíš
Kristus; a třetím jest Bůh Otec. Abychom
přišli kJežíši, dlužno, abychom přišli k Ma—
rii,našíprostredmc1 přimluvou;abychom při
šli k věčnému Otci, dlužno, abychom přišli
k Ježíši, našemu prostředniku vykoupením.
Nuže pobožnosti, kterou dále naznačím,prá
vě tento pořádek Se zachovává dokonale. .
Páfá pravda. Jest přenesnadno, vzhle—
dem k naši'slabosti a křehkosti, bychom ucho—
vali v sobě milosti a poklady, jichž se nám
dostalo od Boha: 1. poněvadž máme tento
„poklad, cennější nebe i země, v nádobách

křehkých:Habemus fbesa urum islam in
vasís Ížjcfilibus, v těle porušitelněm,-v duši
slabé a nestálé, kterou každá maličkost mate
a sráží; 2. poněvadž děmonové, kteří jsou
lotři zchytralí, rádi by nás znenadání zasko
čili a do posledního oloupili: číhají dnem i
noci příznivé chvile; proto bez ustání obchá—
sa

:eji, aby nás sežrali a hříchem uzmuli nám
Je chvili všecky milosti a zásluhy, jichž jsme
si získali za mnoho let. Jest třeba, aby jejich
:loba, jejich proh'nanost, jejich úskokya jejich
)očet velmi a velmi nám naháněly strachu
: tohoto neštěstí, uváží—lise, že osoby více na—

)lněně milostmi, bohatší ctnostmi, hlouběji
jtvrzené ve zkušenosti a vyšší ve svatosti byly
:askočeny,okradeny a neblaze zdrancovány.
\ch! kolikrát se spatřilo, jak cedry libanskě
: hvězdy s oblohy žalostněpadly a ztratily

ršerhnu svou vysokost a svou jasnostve
:hvili!Odkud tato podivná změna? Nebylo
o z nedostatku milosti, které nechybi-nikomu,
ile z nedostatku pokory. Cítili se silnějšími

tvých pokladů; důvěřovali sobě a opírali se
) sebe; měli svůj dům za dosti bezpečný a
svojepokladnice za dosti pevně, by uchrá
lilidrahocenného klenotu milosti, a pro tuto
nepatrnou oporu, již měli v sobě, třebas se
im zdálo, že se opírají jediné-„omilost Boží,
>řespravedlivýPán dopustil, by byli okradeni,
:ůstavuje jich samy sobě. Běda! kdyby bý—

ralipoznali podivuhodnou pobožnost, kterou
ikážu dále, bývali by svěřilisvůj klenot Dan
lě mocné a věrně, jež by jim ho byla ochrá
nilajako svého vlastního statku, ano bývala
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.bysi to učinila závazkem spravedlnosti. ?)
Jest nesnadno vytrvali v milosti pro nesmír—
nou 'zkaženost světa. Svět jest nyní tak zka—
žen, že jest skorem nevyhnutelno, aby srdce
zbožná se jímpošpinila, když ne jeho blátem,
aSpoň jeho prachem: tak ze jest jakýmsi zá—
zrakem, zůstane—liněkdo pevný uprostřed to
hoto dravého přívalu a není jím stržen, upro—
střed tohoto bouřlivého moře a není poto—
pen nebo oloupen piráty a korsáry, upro—

střed tohóto zamořeného vzduchu a není
jím nakažen; Danna nejvýš věrná, v níž had
neměl podílu, koná tento zázrak na těch, kteří
a které jí slouží tím krásným způsobem.
Když jsme přijalitěchto pět pravd, dlužno
nyní lépe než kdy si vyvoliti pravou pobož—

nost k přesvatéPanně: neboťjsou také falešné
pobožnosti, které snadno jest považovali za
pravé. Úábel, jako nějaký padělatel peněz a
zchytralýa prohnaný podvodník, jižtolik duší
ošálil a zatratil falešnou pobožnosti 1k pře—
svaté Panně,ze užíváden zedne své dabelské
Zkušenosti, by jí zatratil mnoho jiných, uspá
vaje duše ve hříchu, pod zástěrou několika
špatně říkaných modliteba několika vnějších
pobOžností, jež jím vnuka. Jako padělatel
peněz padělává jenom zlato a stříbro a velmi
zřídka jiné kovy,-poněvadž to nestojí za ná—
co

mahu, tak- duch zlý nepadělá tolik ostatních
pobožnosti jako pobožnostiJežíšovy a Ma—
riiny, svaté přijímání a pobožnost k svaté
Panně, poněvadž |sou mezi ostatními pobož—c
nostmitím, čim isou zlato astříbro mezi kovy.
Jest tedy velmi důležito poznati napřed:
]. falešné pobožnosti ksvaté Panně, bychom
se jich vystříhali; 2. pravou pobožnost, by
chom se ji oddali. Potom mezi tolika roz—

ličnými způsoby pravé pobožnosti k svaté
Panně vysvětlím podrobněii v druhé části
tohoto spisu, který způsOb jest neidokona—
leiší, Marii nejpříjemnější, neiVíce oslavuje
Boha a nás nejvíce posvěcuje, abychom se
ho přidrželi.

\1. O falešných pobožnósteclv
k Svaté panně.
Nalézám sedmero falešné pobožných a
falešných pobožnosti k svaté Panně, totiž:
pobožné sudilkářské, pobožné úzkosflivé,
pobožné zevnější, pobožné opova'žlive', po—
božné nesfálé, pobožné pokryfecke', po—
božné zzšfné.
Dobožnými sudilkářskými bývají obyčej—
ně pyšní učenci, duChové osvícení a všemu
rozuměiící,kteřímaii opravdu jakousi pobož
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nost k svaté Panně, ale kteří kritisují sko_ro
všecky projevy zbožné úcty, jež lidé prostí
vzdávají prostě a svaté této Matičce, poně—
vadž se nelíbí jejich choutkám. Berou vpo—
chybnost všecky zázraky a příběhy, vypra—
vované spisovateli hodnými víry nebo vyňaté
z letopisů řeholních Řádů, jež vydávají svě
dectví _omilosrdenstvích a moci přesvaté Pan—
ny. Jest jim trýzní dívati se na lidi prostě
a pokorné, ani klečí před oltářem neb obra—
zem svaté Danny, někdy v koutech ulic, a
modlí. se k Bohu: i obviňují je až z modlář—
ství, jako by se klaněli dřevu nebo kameni;
říkají,že co jich se týče, nikterak nemilujítěch—

to vnějších pobožnosti a že nejsou tak sla
bého ducha, by dávali víru tolika bajkám a
povidačkám, jež se rozšiřují o svaté Panně.
Když jim uvedete předivné chvály, jež jí vzdá
vají svatí Otcové, bud odpoví, že mluviliřeč
nicky, nadsázkou, nebo dávají jejich slovům
špatný výklad. Takovýchto falešných pobož—
ných, lidí pyšných a světských jest se velmi
obávati ;ubližujít přetěžce pobožnosti knej—
světější Danněa vzdalujíod ní lidižalostným
způsobem, pod záminkou vymýtiti pobož—
nosti zvrhlé.
Dobožnýmí úzkosflivými jsou lidé, kteří
se bojí, aby nepotupili Syna. uctívajíce Mat—
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ku, aby tuto vyvyšujice,nesnižili onoho. Ti ne
snesou, aby se vzdávaly svaté Panně pře—
spravedlivé chvály, jež jí vzdali svatí Otcové ;
jen s trýzní vidí více lidí před oltářem Mari—

iným než před Velebnou Svátosti, jako by
byly proti sobě; jako by ti, kdož se_modli k
svaté panně, nemodlili se skrze ni k Ježíši
Kristu !Nechtějí, aby se mluvilo tak často o té—
to velebné Danovnici,abychom se na ni tak
často obraceli. Slyšte několik průpovědí, jež
mají ve zvyku : „Nač tolik růženců, tolik bratr—

stev a vnějších pobožnosti -k svaté Panně ?
V 'tom jest-hodně nevědomosti! Tím se dělá
z našeho náboženství svatouškářství. Mluvte
mi o těch, kteří jsou pobožni k Ježíši Kri
stu (a mimochodem řečeno,jmenují ho často
ani nesmekajíce):dlužno se utikati k Ježíši
Kristu, ont naším jediným Drostřednikem;
dlužno kázati Ježíše Krista, to jest půda pev
nál“ Co říkají,jest pravda v jistémsmyslu,
ale tím, jak toho užívají, by překáželi v po—

božnosti k svaté Panně, stává se to velmi
nebezpečným a z'chytralou léčkou zlého du—
cha, pod záminkou dobra většího; nebot
nikdy se více neuctivá Ježíš Kristus, než
když se více uctívá jeho přesvaté Matka, po
něvadž neuctívá se Maria, leč aby se uctíval
dokonaleji J ežíš Kristus; poněvadž nejdeme

a:

k Marii, leč jako k cestě, kterou hodláme na—
lézti cíl, k němuž Spějeme a jímž jest Ježíš.

Církev svatá a Duch Svatý žehnají svaté
Panně na prvém místěa Ježíši Kristu na mí—

stě druhém: benedicfa fu in mulieribús ef
benedicfus fřucfus veniris fui Jesus. Ni—
koliv proto,že by svatá Panna byla více než
Ježíš Kristus nebo jemu rovna: tot by byl
nesnesitelný blud, ale že chceme-li dokona—
leji žehnati Ježíši Kristu, dlužno, abychom
napřed žehnali Marii. Řekněme tedy se vše
mi pravými pobožnými k svaté-Panně proti
těmto falešným pobožným úzkostlivým: O

Maria, požehnané fy mezi ženami, a po
žehnaný plod živofa fvéhoJežíš.
Dobožnými zevnějšími jsou lidé, u nichž
všecka zbožnost k Marii-záleží v zevnějších
cvičeních, kteří chutnají jenom zevnějšek po—
božnosti k přesvaté Panně, poněvadž nikte—

rak nemají ducha vnitřního; kteřížto budou
s chvatem říkati spoustu růženců, obcovati
několika Mším bez pozornosti, budou cho—
diti v průvodech bez nábožnosti, dají se do
„ všech bratrstev, aniž polepší života svého,
" aniž budou násilím krotiti svě vášně, aniž bu
dou napodobiti ctnosti této přesvaté Danny.
Milují jenom citově dojmy pobožnosti a ne—
chutnají jejího jádra; nemají—licitlivostí ve
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svých cvičeních, myslí, že už nečiní nic, pa—

dají ve zmatek, nechávají všeho nebo dělají
všecko páté přes deváté. Svět jest pln tako
výchto zevnějšich pobožných, a není nad ně
větších kritikův osob modlitby, které jsou
bedlivyvnitra jakožto podstaty, nepohrdajíce
skromným zevnějškem, který vždycky prová—
zí pravou pobožnost.
Dobožnými opovážlivými jsou lidé odda—
ní svým vášním nebo milovníci světa, kteří
pod krásným jménem křestanůva pobožných
k svaté panně skrývají bud pýchu nebo la
komství nebo nečistotu nebo opilství neb
hněv nebo klení nebo proklinání nebo ne
spravedlnost atd.; kteřížto spí pokojně ve
svých zlých návycích, nečiníce si valně ná
silí, by se napravili, pod záminkou, že jsou
pobožni k svaté Panně; kteřížto si slibují,
že Bůh jimodpustí, že nezemrou bez zpovědi
a že nebudou zatraceni, poněvadž říkajísvůj
růženec; poněvadž se postívsobotu ;poně—
vadž jsou z bratrstva svatého Růžence nebo
Škapulíře, nebo z takových jiných družin;
poněvadž nosí hábitek nebo řetízek svaté
Danny atd. Řekne-li se jim, že jejich pobož—
nost jest jenom šálením dáblovým a jenom
zhoubnou opovážlivostí, vrhající je v zatra—
cení, nechtějí tomu věřiti; říkají, že Bůh jest '
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dobrýa milosrdný; že nás nestvořil,aby nás
zavrhl ;že není člověka,aby nehřešil; že jistě
neumrou bez zpovědí; že dobré peccavi
(zhřešil jsem) v hodinku smrti dostači; že
jsou pobožni k svaté Danně;že nosí škapu
liř; že říkají den co den, bez výčitky a bez

chlouby,sedm Ofčena'šuv asedm Zdrávasú
k její ctí; že se dokonce někdy modlívajírů—
ženec a hodinky svaté Danny; že se postí atd.
Na potvrzenou toho, co říkají,a by se ještě
více oslepili, připomínajíněkolik příběhův, jež
slyšeli nebo četli v knihách, at pravdivých
nebo klamných, na tom nesejde, jež dosvěd—
čují, že osoby zemřevší ve hříchu smrtelném,
bez zpovědi, byly za to, že říkávaly za života
některé modlitby nebo vykonávaly nějaké po—
božnosti k svaté Panně, bud vzkříšeny,aby
_se vyzpovídaly, nebo jejich duše zázračně zů—
stala v těle až do zpovědi, nebo milosrden
stvím svaté Danny dostalo se jim od Boha
v hodinku 'smrti zkroušenosti a odpuštění
jejich hříchův a tak byli spasení, a že tudíž
se nadějí téhož. Nic tak zavržení hodného v
křestanstýí,jako tato ďábelské opovážlivost:
" nebot jak možno řikati s pravdou, že milu—
jeme a uctíváme svatou Pannu, když svými
hříchy probodáváme, křižujeme a nelítostně
urážíme Ježíše Krista, jejího Syna ? Kdyby
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Maria učinila si zákonem zachraňovati svým
milosrdenstvím takové lidi, schvalovala by
zločin, pomáhala by křižovati, urážeti svého
božského Syna; kdo by si to směl kdy po—
mysliti ?
Dravím, že kdo by si takto zahrával 5 po—

božností k svaté panně, jež po pobožnosti
k Našemu Danu v Nejsvětější Svátosti jest
hrozné svatokrádeže, největší a nejméně od—
pustitelné po svatokrádežném přijímání.
Dřípouštím,že k pravé pobožnosti k svaté
Panně není naprosto nutno býti tak svatým,
abychom se vystříhalikaždého hříchu,třebas
by51
toho bylo přáti;ale dlužno alespoň (všim
nětesi dobře, co řeknu): ]. býti upřímně roz—
hodnut vystříhatíse aleSpoň každého hříchu
smrtelného, který uráží Matku právě tak jako
Syna; 2. činiti si násilí, abychom se vystříhali
hříchu ; 5. v'stou'piti v bratrstva, modlit'r se rů—

ženec nebo jiné modlitby,postiti se v sobotu,
atd. Vše to jest zázračně užitečno k obracení
hříšníka, izatvrzelého;

a jest—límůj čtenář ta—

kovým,byt 1byl jednou nohou v pmpastí, ra
dím mu k tomu, ale s podmínkou, že nebude
konati těchto dobrých skutků, leč v úmyslu
vyprosíti si od Boha, přímluvou svaté Danny,
milosti, by hříchů svých litoval a by mu
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byly odpuštěny a by nabyl síly přemáhati
svoje zlé návyky a nezůstávati pokojně ve
stavu hříchu proti výčitkám svědomí, proti
příkladu Ježíše Krista a Svatých a proti na
učením svatého Evangelia.
Dobožnými nesfálými jsou ti, kteří jsou
pobožni k svaté Panně jen časem a kdy se
jim uzdá: brzy jsou plni horlivosti, brzy za—
se vlažni, brzy se zdají hotovi všecko jí vyko
nati k službám, a za chvilku jsou jinačí. Z
prvu oddají se všem pobožnostem k svaté
panně; vstoupí do všech jejích bratrstev, ale
nikterak nezachovávají s věrností jejich pra
videl; měníse jako luna, a Maria vrhá je pod
své nohy 5 půlměsícem, poněvadž jsou mé—
nivi a nehodni, by byli počítáni mezi služeb—
"níky této Danny věrné, kteřížto mají za podíl
věrnost a vytrvalost. Lépe jest nezatěžovati
se tolika modlitbami a pobožnostmi a konati
jich málo, s láskou a věrností, přes odpor
světa, ďábla a těla.
Jsou ještějinífalešní pobožni ksvaté Panně,
pobožni poklyfečfí, kteří ukrývají své hříchy
a svoje zlé návykypod plášt této Danny věrné,
" by byli v očích lidí takovými, jakými nejsou.
Posléze jsou pobožni zišfní, kteříse ne
utíkaji k svaté Panně, leč aby vyhráli nějaký
spor, aby unikli nějakému nebezpečí, aby o—
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zdravěli z nemoci, nebo o jinou takovou po—
třebu, jíž nebýti, zapomněli by jí; ti i oni jsou
falešně pobožni, kteří nikterak nejsou pří
pustni předBoha ani předjeho svatou Matku.
Velmi se tedy mějme na pozoru, bychom

nebyli z počtu pobožných sudilkářských,
kteří ničemu nevěří a všecko kritísují; z po—

b0žných úzkosflivých, kteří se bojí, aby ne?
byli příliš pobožni k svaté Panně z úcty k Je—
žíši Kristu; z pobožných vnějších, u nichž
všecka pobožnost záleží v cvičeních vnějších;
z pobožných opovážlivých, kteřípod zástě
rou své falešné pobožnosti k svaté panně
hnijívesvých hříších;z pobožných nesfál ých,
kteříz lehkomyslnosti měnísvoje pobožnosti,
nebo jich na ráz nechávají při sebe menším

pokušení; z pobožných pokryfeckycb, kteří
vstupují do bratrstev a jsou sloužícími svaté
Panny, by bylijmínidobrými; a posléze z po
božných zišfných, kteříse neutíkajík svaté
panně, leč aby byli osvobozeni z neduhův
tělesných nebo aby získali statků časných.

2.0pravé pobožnosti
k svaté panně. Její znaky.
Když jsme odkryli a zavrhli falešné pobož
nosti k svaté Panně, dlužno několika slovy
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ukázati zbožnost opravdovou, kteráž jest:
vnifřní, něžná, svafa', sfála', nezišfná,
Dravá zbožnost k svaté Panně jest Vnifřní.
to jest vychází z ducha a ze srdce; vyvěrá
z úcty, kterou máme k svaté Panně, ze vzne—
šeného ponětí, které jsme si učinili o jejích
velikostech, a z lásky, kterou ji milujeme.

Jest něžná, to jest plna důvěry v přesvatou
Pannu, jako dítě důvěřuje v svoji matičku.
Působí, že duše se k “níutíká ve všech svých
potřebách tělesných i duševních,_s velikou
prostotou, důvěrou a něhou; že vzývá 0 po
moc svou Matičku v každém čase, na každém
místěa v každé věci: ve svých pochybnostech,
by se jí v nich dostalo světla; ve svých po—
blouzeních, by z nich byla zase vyvedena:

ve svých pokušeních, by byla podpírána; ve
svých slabostech, by byla posilňována; ve
svých pádech, by byla zase pozdvihována; ve
svých malomyslnostech, by byla povzbuzová
na; ve svých skrupulích, by jich byla zbavo
vána; ve svých křížích, námahách a protiven—
stvích života, by v nich byla potěšena. Posléze
, ve všech 'neduzích těla i duše Maria jest jejím
“ stálým útočištěm, bez bázně, by nebyla na
obtíž této Matičce a by se nezprotivila Ježíši
Kristu.
Dravá'zbožnost k svaté Panně jest svafá,
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to jest, má duši k tomu, by se vystříhala
hříchu a napodobila ze svaté Danny zvláště
její hlubokou pokoru, její živou víru, její sle—
pou poslušnost, její ustavičnou modlitbu, její
úplné umrtvování, její neporovnatelnou či—
stotu, její vroucí lásku, její hrdinnou trpěli—
vost, její andělskou něhu a božskou mou-—
drost. To jsou hlavní ctnosti přesvaté Danny.

Pravá zbožnost k svaté panně jest sfálá ,
utvrzuje duši v dobru a pudí duši, by ne—

nechávala snadno svých pobožnosti; vzmu
žuje ji, by se na odpor postavila světu v jeho
modách a zásadách; tělu v jeho chtičích a
vášních,i ďáblu v jeho pokušeních; a tak vě—
říciv pravdě zbožný k svaté Dan ně nikterak
není měniv, mrzut, skrupulosní, a_ni bázliv.
Tím se nepraví, že neklesne nebo že se ne
změní někdy ve své citovosti a ve své zbožno—
sti;ale klešne-li,zdvihne se zase,vztahuje ru ku
k své Matičce; pozbude—lichuti'a citelnézbož—
ností, nikterak se tím nesouží: nebot kdo
spravedlivě a věrně jest zbožný k Marii, žije
\z víry v Ježíše a v Marii a \ne z citů přiro
zenosti.
Posléze pravá zbožnOst k svaté Panně
jest nezišfna, to jest vnuká duši, by nikterak
nehledala sebe, nýbrž jediné Boha, v jeho
svaté Matce. Kdo jestv pravdě zbožnýk Ma—
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rii, neslouží této velebné Královně duchem
zištným a prospěchářským, ani pro svoje do—
bro “časné, ani tělesné ani duchovní, ale
jediné proto, že si zasluhuje, bychom ji slou—
žili a v ní jedinému Bohu; nemiluje Marie
zrovna proto, že mu činí dobro, nebo že ho
od ní očekává, ale protože jest hodna milo—
vání. Tot příčina, že ji miluje a slouží jí tak
věrně v nechutích a suchoparech, jako ve
slastech a vroucnostech citelných; miluje ji
tak na Kalvarii jako na svatbě v Káně. Och!
jak takový věřícízbožný k svaté panně, jenž
nehledá sebe v ničem, když jí slouži,\jest pří—

jemný a drahocenný v očích Boha a jeho
svaté Matky! Ale jak jest nyní vzácný! Aby
tedy nebyl tak vzácný, jal jsem se psáti na
papír, čemu jsem učil veřejně i soukromé
na svých missiích po mnoho let.
Mnoho jsem “už pověděl o svaté Panně,
ale mám ještě více říci, a pominu ještě ne—

skonale více, buď z nevědomosti, nedosta—
tečnosti, buď z nedostatku pokdy, ve svém
úmyslu vytvořiti v pravdě zbožnou duší Ma—

riinu a pravého učedníka Ježíše Krista.
Och! kéž by mé'námahy bylo užito k do
brému, a tento spisek, padna-do rukou duše
urozené, zrozené z Boha a z Marie a nikoliv
z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, pou
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čil ji a přesvědčil, milostí Ducha Svatého, o

výbornosti a ceně pravé a jadrné pobožnosti
k přesvaté Panně, kterou nyní budu vypiso—
vatil Kdybych věděl, že moje hříšná krev by
mohla přiSpěti,by byly uvedeny do srdcí prav
dy, jež píšu ke cti své drahé Matky a svrcho—
vané Daní, jejímž jsem dítkem a otrokem po—
sledním, užil bych jí místo inkoustu na tato
písmena, v naději, kterou mám, že naleznu

dobré duše, jež svou věrností v pobožnosti,
jíž učím, budou mé Matičce a Dani odškod—
nou za ztráty, kterých utrpěla mou nevděčno—
stí a mými nevěrnostmi. Cítím se tak jako ještě
nikdy povzbuzen, bych věřila doufal vše, co
mám hluboko vryto do srdce a čeho si žá—

dám na Bohu po mnoho let, žetotiž dříve
nebo později přesvaté, Danna bude míti ví'ce
dítek, služebníkův a otrokůvz lásky, než jich
kdy měla, a že tím Ježíš Kristus, můj drahý
Mistr, bude více než kdy panOvati v-srdcích.
Vidím už předem skučící obludy, jež se
budou vztekle sápati svými ďábelskými zuby
na tento spisek a na toho, jehož Duch Svatý
užil, by jej napsal, nebo alespoň jej pohřbí
v mlčení truhlice, by nikdy nevyšel ; ba budou
útočiti na ty a budou stíhati ty, kteří a které
jej budou čísti a dle něho žíti.Ale co na tom!
tím lépe !Tento výhled mne povzbuzuje a ský-:
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tá naděje na veliký zdar, to jest na silný voi
udatných &chrabrých voiínův Ježíšových &
Mariiných, toho i onoho pohlaví, k boji se
světem, ďáblem &zkaženou přirozeností v do
bách nebezpečnějších, než kdy byly, které

brzo přijdou! Qui legií, faře/Ilya!! Qui po
_ fesf capere, capiaf.

Část druhá

O nejvýbornější pobožnosti
ke svaté panně
.
nebo o dokonalém zasvěcení
sebe Ježíši skrze Marii

družin; 2. vstupovati do řeholních Řádův,
založenýchpod jejímjménem;5. rozhlašovati
jeji chvály; 4-.dávatikjejí cti almužny, postiti

se a umrtvovatiduchai tělo; 5. nositi její 0

znaky jejich služebníků jako svatý růženec,
škapuliř nebo řetízek; ó. říkati pozorně, ná—

božně a skromně svatý růženec, skládající se
z patnácti desátků AveMaria ke ctipatnácti
stěžejníchtajemství Ježíše Krista; nebo růže
nec o pěti desátcích, který jest třetinou o
noho, kectipěti tajemstvíradostných, ježjsou:
Zvěstování, Navštívení, NarozeníJežiše Kri—
sta, Očištování a Nalezení Ježíše Krista v
chrámě, nebo pěti tajemství bolestných, jež
jsou: smrtelné úzkosti Ježíše Krista v za—
hradě Olivetské, jeho Bičování, jeho Koru—
nování trním, jeho Nesení Kříže a jeho U—
křižování; nebo pěti tajemství slavných, jež
jsou:Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jeho Na
nebevstoupení, Sestoupení Ducha Svatého
nebo Letnice, tělesné i duševní Nanebevzetí
svaté Danny a její Korunování třemi Oso—
bami nejsvětější Trojice. Lže také říkati rů
ženec o'šesti nebo sedmi desátcích k uctění
let, jež svatá Danna, jak se myslí, žila na
'zemi,nebo korunku svaté Danny, skládající
se ze tří Ofčenášúv a dvanácti Zdráva
súv na uctění její koruny o dvanácti hvěz
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dách nebo výsadách; nebo Hodinky svaté
Danny, tak obecně přijaté a recitované v Cir—
kvi; nebo Žaltářik svaté Panny, který sesta—
vil svatý Bonaventura k její cti, který jest tak
něžný a zbožný. že ho nemožno říkati bez

pohnutí; nebo čtrnáct Ofčenášúv a Zdrá
vasúv na uctění jejich čtrnácti plesův; nebo
některé jiné modlitby, hymny a písně církev
ní, jako Salve Regina, Alma, Ave Regina
coelorum, nebo Regina coeli dle rozličných

dob; nebo Ave, man's Sie/la, O gloriosa
Domina, nebo Magniň'caf nebo některéjiné
pobožnosti, jichž jsou celé knihy; 7. zpívati
nebo- dáti zpívati k její cti duchovní písně;
8. tolikrát a tolikrát před ní pokleknouti nebo 
se jí pokloniti, a přitom třebas řikaje každého

rána šedesátkráte nebo stokráte Zdrávas
Maria, Panno věrná, bychom si vyprosili
jejím prOstřednictvim věrnosti milostem Bo

žím po ten den; a večer Zdrávas -Maria.
Mafko milosrdenství, žádajíce skrze ní od
Boha odpuštění hříchů, jichž jsme se v ten
den dopustili; 9. pečovati .o její bratrstva,
zdobiti její oltáře, věnčiti a krášliti její so—

chy; 10. .nositi nebo dáti nositi její obrazy
v průvodech a nositi je na sobě, jakožto
mocnou zbraň proti démonovi; 11.dáti na—
malovati její obrazy nebo napsati její jméno
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v kostelech, domech nebo na hranách a na
vchodech do měst, kostelův a domův; Í2.
zasvětiti se jízpůsobem zvláštním a slavným.
Jest množství jinýchzpůsobů pravé zbož
nosti k přesvaté Panně, jež Duch Svatý 'vnukl
svatým duším a jež velice posvěcují; lze se
jich dočísti podrObnějive spise Ráj ofevřený
Fi/agii od důstojného otce Pavla Barry-ho
z Tovaryšstva Ježíšova, kde sebral přemnoho
pobožnosti, jež Svatí konávali ke cti pře—

svaté Danny, kteréžto pobožnosti zázračně
přispívají k posvěcení

duší, “ovšem jsou—li

konány, jak náleží, totiž: ]. sdobrým a upří
mným úmyslem líbití se jediné Bohu, sjed—

nocovají se s Ježíšem Kristem jakožto se
svým posledním cílem, a vzdělávati bližního;
2. pozorně, bez. dobrovolné rozptýlenosti;
5. nábožně,.bez chvatu a nedbalosti ;4. skro—
mně & Se zevnějškem uctívým a vzorným.

_

po všem tom ujíšt'ujívás bezpečně, že ač
jsem pročetl skoro všechny knihy, jež mluví
o pobožnosti k Matce Boží, a důvěrně roz—
mlouval s nejSvětějšimí a nejučenějšími osob—
nostmi těchto posledních dob, že jsem nepo
znal ani se nedověděl pobožnosti k svaté

panně podobné té pobožnosti, o níž bude
řeč, která by vymáhala na duši více obětí
pro Boha,_.__kteráby ji více vyprazdňovala ze
ao

sebe a z její sebelásky, která by ji věrněji u—
chovávala v milosti.-a milost-'v ní, která by

jí dokonaleji a snáze sjednocovala s Ježíšem
Kristem a posléze která by více oslavovala
Boha, více posvěcovala duší a byla pro
spěšnější bližnímu.
Poněvadž podstata této pobožnosti zá—
leží ve vnitřku, který má vytvořiti, nebude
stejně chápána všemi lidmi: někteří se za—
staví u toho,co má ževnějšího, a dále nepů—
jdou, a těch bude nejvíce; někteří,v počtu
malém, vejdou do jejího .nítra, ale vystoupí
v něm toliko na první“stupeň. Kdo vystoupí 'na

druhý? Kdo se dostane až na třetí? Posléze,
kdo tam bude jako ve svém? Jediné ten,
komu Duch Ježíše Krista odhalí toto ta
jemství; duše velmi věrná, kterou tam pb—

vede sám, by postupovala ze ctnosti do ctno
stí, z milosti do milostí, ze světel do světel.

aby dospěla až k přetvořenísebe v Ježíše
Krista a k plnosti jeho věku na zemi a jeho
Slávy v Nebi.

l. V čemzáleží dokonalé zasvěcení
s_ebe Ježíši skrze Marii

dokonalost záleží v tom, bychom byli.shod
ní s Ježíšem Kristem,.sním byli Sjednocení
a' jemu“zasvěcení; nejdokonalejší pobožno—

stí jest bez odporu ta, jež nás nejdokonaleji
spodobuje s tímtodokonalým vzorem veške
résvatosti, sním sjednocuje a jemuzasvěcuje :
nuže, poněvadžMaria jest ze všech tvorů nej
shodnější s Ježíšem Kristem, vyplýváztoho,
že ze 'všech pobožnosti tou, která nejvíce za
svécuje a spodobuje duši Našemu Danu, jest
pobožnost k přesvatéPanně, jeho svaté Mat
ce, a že čím více bude duše zasvěcena Marii,
tím více bude zasvěcena Ježíši Kristu a pro
to nejdokonalejší zasvěcení Ježíši Kristu
není nic jiného než dokonalé a úplné zasvě—
cenísebe přesvatéPanně, což jest pobožnost,
které učím; nebo jinými slovy dokonalé ob—
novení slibův a přípovědí křestních.
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Tato pobožnost záleží tedy v tom, že se
zcela úplně dáváme přesvaté Panně, aby—
chom zcela úplně náleželi skrze ni Ježíši Kri—
stu. Dlužno jí dáti: l._svoje tělo se všemi jeho
smysly a údy; 2. svoji duši se všemi jejími
mohutnostmi; 5. svoje statky vnější, jimž se
říká jmění, přítomné i budoucí ; 4-.svoje statky
vnitřní a duchovní, jimiž jsou naše zásluhy,

naše ctnosti a naše dobré skutky, minulé, pří
tomné i_budoucí: dvěma slovy vše, co máme
v řádu přirozenémivřádu milosti, a vše, če—
ho můžeme nabýti v budoucnosti v řádu
přirozeném, v řádu milosti i v řádu slávy, a
to bez jakékoliv výhrady ani haléře, ani vlá—

sku, ani sebe menšího dobrého cinu,ato na
celou věčnost a neosobujíc si a neočekávajíc
jiné odměny za své obětování a za své služ
by, nežli čest, že příslušíme skrze ni a v ní
Ježíši. Kristu, byt itatorozmilá Velitelka ne—
byla, jako vždycky jest, nejštědřejší a nejvděč—

nější z tvorů.
. Zde dlužno poznamenati, že v dobrých skut
cích,jež konáme, jest dvojí,totiž: zadostčinění
a zásluha, jinými"slovy: hodnota odčiňovací

nebo dobývací a hodnota záslužná. Odčí
ňovacínebo dobývacíhodnota dobrého skut
ku, tot dobrý čin,když odčiňuje trest zaslou
žený hříchem nebo když nabývá nějaké nové

a:

milosti; hodnotou záslužnou nebo zásluhou
jest dobrý čin, když si zasluhuje milOsti &
slávy věčně.Nuže v tomto zasvěcení sebe pře—
svaté Danně dáváme jí všecku hodnotu od—
čiňovací, dobývací a záslužnou, čili odčině—
ní a _záslůhy všech svých dobrých skutků;
dáváme jísvé zásluhy, své milosti a své ctnosti,
nikoliv aby je udílela jiným (nebot naše zá—
sluhy, -milosti a ctnosti jsou vlastně nesdě—
litelny, a toliko Ježíš Kristus, učiniv se. na—
ším rukojmím u svého Otce, mohl nám uděliti

svoje zásluhy), nýbrž abychomsi'jich ucho
vali, je rOzmnóžili a zkrášlili, jak povíme dále ;
dáváme jísvá zadostčinění, by je udělila,komu
sé jí uzdá dobrým a k největší slávě Boží.

Z toho plyne: ]. touto pobožností dává
me Ježíši Kristu způsobem nejdokonalejšim,
poněvadž se to děje rukama Mariinýma, vše,
co mu dáti můžeme, a mnohem více než ji
nými pobožnostmi, kterými mu dáváme bud
část svého času nebo část svých dobrých
skutkův nebo. část svých zadostčinění a u
imrtvování. Zde jest dáno a zasvěceno vše,
až i právo vládnouti svými statky vnitřními
a zadoštčiněními, jichž si získáváme dobrý—
mi skutky den ze dne: což, se nečiní ani v
žádném Řádě řeholním. Dávajít v Řádech
Bohu statky majetkové slibem chudoby, bla
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ha tělesná, slibem čistoty, vlastní vůlí slibem
poslušnosti a někdy svobodu tělesnou sli
bem klausury; ale nedávají mu svobody nebo

svéhopráva, vládnouti cenou svýchdobrých
skutků, a nezříkají se, na kolik možno, toho,
co" člověk křestan má nejcennějšího a nej—
dražšího, což jsou jeho zásluhy a jeho za—

dostčinění.
2. Kdo se takto dobrovolně zasvětil a o
bětoval Ježíši Kristu skrze Marii, nemůže již
vládnouti hodnotou žádného ze svých dob
rých skutků; vše, co trpí, vše, co myslí, mluví

acml dobreho náležíMarii, bytím vládladle
vůle svého Syna a k jeho newetsnslave, aniž
však jest tato závislost na újmu, necht jak-—
koliv, závazkům stavu, ve kterém jsme nyní
nebo snad budeme: třebas závazkům kněze,
jemuž, z úřadu nebo jinak, jest přivlastňovati
odčiňovací a dobývací hodnotu Mše svaté
některému jednotlivci; nebot toto obětování
se nekoná leč dle řádu Božího a dle povin
ností stavu.
5. Zasvecu jeme se zároveň přesvaté Dan
ně iJežíši Kristu: přesvaté Panně jako do—
.konalé prostřednici, kterou Ježíš Kristus vy
volil, by se spojoval s námi a bychom my se
spojovali s Ním; a našemu Pánu, jako svému
poslednímu cíli, kterémuž dlužíme za. vše,
as

co jsme, iakožto svému Vykupiteli a svému
Bohu.
Pravil jsem, že tuto pobožnost možno vel
mi dobře nazývati dokonalým obnovením
slibův a přípovědí křestních. Nebot každý
křesťan byl před svým Křtem otrokem dá
blovým,poněvadž lemu náležel; ale na svém
Křtu, bud sám nebo skrze své kmotry od
řekl se slavně Satana, jeho pýchy a ieho skut—
kův, a učinil si svým Velitelem a svrchovaným
Pánem Ježíše Krista, by byl na Něm závislý
iakožto otrok z „lásky. Nuže toto 'činime pří—

_tomnou pobožnosti: odříkáme se (jak iest
naznačeno ve vzorci zasvěcovacím) démo—
na, světa, hříchu a sebe a dáváme se zcela
úplně Ježíši Kristu rukama Mariinýma. Ba
činíme cosi více, poněvadž na Křtu mluvíme
obyčejně ústy jiného, totiž skrze kmotra a
kmotru; dáváme se Ježíši Kristu jenom

skrze zástupce; ale vtéto pobožnosti dá
váme se sami, dobrovolně, vědouce proč.
Na Křtu svatém nedáváme se Ježíši Kristu
rukama Mariinýma. alespoň ne způsobem
výslovným, a nedáváme Ježíši Kristu hod
noty svých dobrých činův; zůstávámet po
Křtu úplně svobodní přivlastniti ii komu
budeme chtíti -nebo ji podržeti pro sebe ;ale
_toutopobožnosti dáváme se výslovně Naše
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mu pánu rukama Mariinýma a zasvěcujeme
mu hodnotu všech svých dobrých skutkův.
Lidé, praví svatý Tomáš, činí slib na Křtu
svatém, že se odříkají ďábla a pýchy jeho:
Ín Bapfismo vovenf bomines abrenunfi—

are diabolo el pompis ejus. A tento slib,
dí svatý Augustin, jest největší a nejméně

prominutelný: Vofum. maximum nosfrum

quo vovimusnos Cbrisfo esse mansuros.
To také praví kanonisté: Praecipuum vo
ťumesf quoa' in bapfismafe facimus. (Pře
za'važnýjesi slib, kferý činíme na Křfu)
Kdo však zachovává tento tak důležitý slib ?
Kdo dostává věrně přípovědem křestním?
Nezrazují skoro všichni křesťané věrnosti
připověděné Ježíši Kristu na svém Křtu?
Odkud asi ta obecná Způstlost, ne—liže žijeme
v zapomenutí slibův. jež jsme tam učinili, a zá—
vazkův, jež jsme tam na se brali, a ztoho, že
skoro nikdo nezpečetuje sám úmluvy, kte
rou učinils Bohem skrze své kmotry? Jest
to tak pravdivo, že Koncil Sensský, svolaný
z rozkazu Ludvíka Pobožného, by učinilpřítrž
prostopášnostem, jež pustošily království,
usoudil, že hlavní příčinou této zkázy mravní
bylo zapomenutí a neznalost závazkův křest
nich, v které lidé žili; a nenašel nic lepšího,
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by se učinila přítrž zlu tak velikému, než při-'
měti křesťany, aby obnovili přípovědi křestní.

Katechismus Koncilu Tridentského, věrný
tlumočník tohoto svatého Koncilu, vybízí fa—
ráře, by užívali téhož způsobu a často při
pomínali lidu, že jsou připoutání k Pánu Na—

šemu Ježíši Kristu a jemúzasvěceni jako
otroci svému Vykupiteli a Danu. Čtemeftam.
slova: Farář v.fen způsob bude napomí—
nafi věřícího lidu, by věděl,kferak nanej

výš slušno jest... bychom sebe, nejinak
než jako ofroky, Vykupifeli Svému&Pá
na na věky přiřkli &zasvěfili (Kat. Kon
Cilu Trid. část l., čl. 3., 12).

\

Nuže když Koncily, Otcové, bai zkuše—
nost nám ukazují, že nejlepší pomocí, jak u—
činiti přítrž zpustlosti křestanův, jest uvésti
jim na paměť, k čemu se zavázali na Křtu, a
pohnoutí je, by obnovili sliby, jež tam uči
nili, není-liž rozumno, abychom to učinilinyni
způsobem dokonalým, úplně se zasvěcujíce

Našemu Pánu skrze Jeho svatou Matku?

Dravím způšobem dokonalým, poněvadž u—
žíváme na zasvěcení se Ježíši Kristu pro-—
Střednice nejdokonalejší, kterouž jest pře
svatá Danna..
'

Nelze namitati, že by tato pobožnost byla
nové nebo nezávažná: není nová. poněvadž
se

Koncily, Otcové a mnoho autorův, jak sta—
rých tak nových, mluví o tomto zasvěcení se
Našemu Dánu obnovou slibův a přípovědí
křestních jako o něčem dávno konaném a
co radí všem křesťanům; není nezávažná,
poněvadž hlavním zdrojem vší prostopáš—
nosti a tudíž zatracení křesťanů jest zapo—
menutí tohoto úkonu a lhostejnost k němu.
Někdo by snad řekl, že tato pobožnost,
majíc nás k tomu, bychom dávali Našemu

Pánu rukama přesvatéDanny hodnotu všech
svých dobrých skutkův, modliteb, umrtvo—
vání a. almužen, odnímá nám možnost po—
máhati duším našich rodičů, přátel a dobro—
dincův.

_

Odpovím jemu :1.není uvěřitelno, aby bylo
na škodu našim rodičům, přátelům a dObro
dincům, že jsme oddáni a zasvěcení nená—

vratně službě Našeho pána a Jeho svaté
Matky. Toho se domnívati bylo by pohanou
dobrotivosti a moci Ježíšově a Mariině, kteří
jistě dovedou přispěti našim rodičům, přáte—

lům'a dobrodincům z našich skrovných dů
chodův duchovních nebo jinými cestami. 2.
Tato pobožnost nikterak nebrání, bychom

se nemodlilí za jiné, at za mrtvé nebo za živé,
ačkOliv přivlastňování našich dobrých skut—
kův závisí na vůli přesvaté Danny; právě
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nás to naopak bude puditi, bychom se mo
dlili s větší důvěrou; zrovna tak jako nějaký
boháč. který by býval dal všecko s_véjmění
nějakému velikému knížeti, aby ho více uctil,
prosil by s větší důvěrou tohoto knížete, by
dal almužnu některému z jeho přátel, který
by ho o ni žádal. Ba způsobil by tím potě—
šení tomuto knížeti, skýtaje mu, by ukázal
svoji vděčnost k osobě, jež se svlékla, by jeho
oděla, jež se o'chudila, by jeho uctila. Třeba

říci totéž o Našem Danna o svaté Panně:
nedajít se nikdy překonati ve vděčnosti.
Řeknete snad ještě: .Dávám—lipřesvaté
panně všecku hodnotu svých čínův, by je při
vlastňovala, komu bude chtíti,bude asi třeba,
bych trpěl dlouho v Očistcí. Tato námitka,
jež vychází ze Sebelásky ajz neznalosti ště
drosti .Boží a Jeho Matky, padá sama se—
bou: duše vroucí a ušlechtilá, jež staví výše
zájmy Boží než svoje, jež dává Bohu vše, co
má, bez výhrady, tak "že více už nemůže nic,
jež touží jenom po království Ježíše Krísta
skrze Jeho svatou Matku a jež se obětuje ů—
plně celé, by ho získala, tato ušlechtilá duše.
pravím, bude tedy trestána na onom světě,
že byla štědřejší a nezištnější než ostatní?
Oh nikoliv: právě k této duší, jak uvidíme
v dalším, Náš Dán a Jeho svatá _Matka bu
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(1011velmi štědři na tomto světě i na onom,

v řádu přirozeném, v řádu milosti iv řádu
slávy.
Nyní jest fřeba, abychom se zmínili, iak
nám bude možno h_eisíručněii.o pohnutkách,
jež nám budou tuto-'pobožnosl doporučovati,
o zázračných účincích, jež má na dušeyěrné,
&která jsou její hlavní cvičení.

ll.pohnutky ktomutodokonalému
zas ěcení
MÚ

dokazuje výbornost tohoto zasvěcení sebe
Ježíši Kristu rukama Mariinýma.
Nelze-li si pomysliti na zemi stavu vzne—

šenějšího než jest služba Boží, když nejmenší
služebník Boží jest bohatší, mocnější a uro—
zenější než všichni králové a císařové země,
ačli by oni sami nesloužili Bohu věrně, jaké
jsou poklady, moc a důstojnost věrného a
dokonalého křestana, který bude oddán služ—
bě Boží úplně a bez výhrady, na kolik mů—
že! Takovým jest věrný a zamilovaný otrok

Ježíšův v Marii, který se dal zcela úplně ve
službu tohoto Krále králův rukama jehosvaté
Matky, který ničeho nevyhradil sám sobě:
všecko zlato země a krásy nebes nemohou
mu zaplatiti.
Ostatní družiny, tovaryšstva a- bratrstva

založená ke cti Našeho Pána a Jeho svaté
Matky, jež plodí tolik dobrého v křesťanském
světě, nezavazují dávati vše bez výhrady; před—
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pisují svým údům toliko jisté skutky a jistě
modlitby, by učinili zadost svým povinnos
tem; pro všechny jejich ostatní činya ostatní
čas jejich života ostavujít jim svobodu;
ale tato pobožnost káže, by věrný otrok da—
valbez výhrady Ježíši a Marii všechny svoje
myšlenky, slova, činy a utrpení všech dob
svého života: tak že at bdí nebo Spí,at pije
nebo ji,at koná skutky největší, at koná skut—
ky nejmenší, jest vždycky pravdivo, že to,
co koná, aniž na to myslí, jest Ježíšovo a
Mariino dle slibu jeho obětování, ačli ho
výslovně neodvolá. Jaké to útěcha!
" Není žádné jiné pobožnosti, jíž bychom se

snadno zbavili toho ducha sobeckosti, který
se vpližínepozorovaně do nejlepších činův; a
náš dobrotivý Ježíš dává tuto velikou milost
v náhradu za hrdinný a nezištnýskutek, který
jsme vykonali, odevzdavše mu rukama jeho
svaté Matky všecku hodnotu svých dobrých
skutkův. Dává—listonásob na tomto světě těm,
kdož z lásky k němu opouštějí statky vnější,

časné a pomíjejíci.jaké stonásobno dá tomu,
kdo mu přinese v obět i svoje statky vnitřní
a duchovní!
Ježíš, náš veliký přítel, dal se nám bez
výjimky tělem a duši, ctnostmi, milostmi a zá—

sluhami: Se fofo fofum me comparavif,
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praví svatý Bernard: „Získal mě celého dav
se mi celý“; není—ližpožadavkem “spravedl—

nosti—a vděčnosti, abychom mu dávali vše,
co mu budeme moci dáti? On první byl k nám
štědrý ; buďme štědrými oplátkou, a On bude
nám v životě, při smrti a v celé věčnosti ještě

štědřejší: Cum libera/i libera/is erif.
Druhá pohnufka, jež nám dokazuje, že
jest spravedlivo samo v sobě a křesťanům
vyhodno cele se zasvětiti přesvaté Panně,
abychom náleželi dokonaleji Ježíši Kristu.
Tento dobrotivý panovník népóhrdl uza—
vřítise v klín svaté Danny jako zajatec, otrok
z lásky, a ne'pohrdl býti jí podroben &poslu
šen po třicet let. Zde jest, opakuji to, duch
lidský v koncích, když vážně rozjímá, co činí
vtělená Moudrost, která nechtěla, ač mohla,
dávati se lidem přímo, nýbrž skrze přesvatou
Pannu; která-nechtěla přijítina svět ve věku
člověka dospělého, nezávislého na jiném, ale
jako chudé maličkédítě, závislé na péči a ži
vení své svaté Matky. Tato neskonalá Mou
drost, jež měla nezměrnou žádost oslavitiBo—
ha, svého Otce, a spasiti lidi,nenašla doko
nalejšího a kratšího způsobu, by to vykonala,
než se podrobovati ve všech věcech přesvaté
Panně, nejenom po oSm,deset nebo patnáct
prvních let svého života jako ostatní děti, ný
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brž po třicet let;'a vzdala více slávy Bohu,
svému Otci, za všecek ten čas podrobenosti
a závislosti na přesvaté panně, než by'jí bý—
vala vzdala, užívajíc těchto třiceti let na ko—
nání zázraků, na kázání po celé zemi, na o—

bracení všech lidí, nebot Otec nebeský tak

ustanovil: Quae placifa sunf ei facio sem
per. Oh! Oh !jak vznešeně oslavujeme Bo
ha podrobujíce se Marii dle vzoru Ježíšova!
Majíce na očích vzor tak patrný a tak zná
mý všem lidem, byli bychom dosti pošetilí,
kdybychom doufali, že nalezneme způsob
dokonalejší a kratší, jak oslaviti Boha, než

podrobiti se Marii dle vzoru „jejíhoSyna?
Zde si připomeňme na důkaz závislosti,
v níž jsme povinni býti na přesvaté panně,
co jsem pravil nahoře,"ukazuje na vzor této
závislosti,který nám dávají Otec, Syn a Duch
Svatý. Otec dal a dáVá svého Syna toliko
skrze ni, plodí si dítky toliko'skrze ni“a udílí
svých milostí toliko skrze ni; Bůh Syn byl
vytvořen všem lidem vůbec jen skrze ní, jest
vytvářen po všechny dní a plozen toliko jí
ve spojení s Duchem Svatým a uděluje svých
zásluh a “svýchctností toliko skrze ni; Duch
Svatý vytvořilJežíše Krista toliko skrze ni,
tvoří ůdy jeho mystického těla toliko skrze
ni a rozdává svoje dary a přízně jen skrze ni.
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Do tolika a tak naléhavých vzorech Nejsvě—
tějši Trojice mohli bychom se bez krajní za—

slepenosti obýti bez Marie a nezasvětiti se
ji a nezáviseti na ní, jdouce k Bohu a zasvě—

cujice se Bohu ?
Uvádím několik latinských míst 2 Otcův,
jež jsem vybral na důkaz toho, co jsem prá—
vě řekl

Duo Íž'liiMariae sunf, homo Deus ef

homo purus; unius corporalifer, ef alfe
rius spirifualifer Maier esf, Maria. „Dva
jsou synové Mariini, člověk Bůh a člověk
pouhý; jednoho tělesněa druhého duchovně

Matkou jest Maria“. (Svafý Bonavenfura a

.Origenes)
Haec esf volunfas Dei, qui fofum nos
voluifhabere per Mariam; ac proinde -si
quid spei, si quid grafiae, si quid salufis.
ab ea noverimus redundare. „Tatojestvůle
Boha, který chtěl,bychom vše měliskrze Ma
rii; a protož nějaká-li naděje, nějaká—limilost,

nějaka-li spása, vězme, že z ni se rozlévá“

(Svafy Bernard.)
Omnia dona, virfufes,gra fiae ipsius
Spirifus Sanofi, quibus vult, ef quando
vuli, quomoa'o vuli, quanfum vuli,per ipsi—

us manus adminisfranfur. „Všechny dary
ctnosti, milostisamého Ducha Svatého, komu
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si přeje a kdy si přeje, jak si přeje, kolik si

přeje, jejímarukama jsou udělovány“ (Svafý

Bernardín .)
Qwa indignus eras cui darefur, dafum
esfMaria e, ufper eam acciperes quia'quia'
baberes. „poněvadž jsi byl nehoden, bytobě
bylo dáno, dáno bylo Marii, bys skrze ni
přijímal,cokoliv bys měl“.(5vafýBernard).
Bůh vida, že jsme nehodni přijmouti jeho
milosti z jeho ruky'přimo, praví svatý Ber
nard, dává je Marii, abychom měli skrze ni
vše, co nám chce dáti; a nalézá také svoji
slávu vtom, přijímá-li rukama Mariinýma
vděčnost, úctu a lásku, kterou jsme jemu po—
vinni za jeho dobrodiní. Jest tedy velmi
Spravedlivo, bychom následovali tohoto po—
čínání Božího, by milost, jak praví týž sýatý
Bernard, vracela se k svému Důvodci týmž
řečištěm, jež nám ji převedlo: Uf eoa'em al—

veo aa' Largiforem gra ťia redeaf quo f7u—
xif. Toto činíme naší pobožnosti: obětujeme
a zasvěcujeme vše, co jsme, a- vše, co máme,
přesvaté Panně, aby Náš Dán přijal jejím pro
střednictvím slávu a vděčnost, kterou jsme

jemupovinni.Poznáváme se nehodnýmia ne
schopnými přistoupiti k jehofneskonalé Ve
lebnosti sami, a proto tak činíme skrze pří
mluvu přesvaté Danny.
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Kromě toho jest to pobožnost spojená s
velikou pokorou, ctností to, kterou Bůh mi
luje nade všechny ostatní. Duše, která se vy—
vyšuje, snižuje Boha, duše, která se pokořuje,
vyvyšuje Boha. Bůh odporuje pyšným, a dává
svoumilost pokorným; ponižujete—lise, po—
vaŽujíce se za nehodny, byste předstoupili
pred něho a přiblížili se k němu, sestupuje,
snižuje se, by přišel k vám, by se kochal ve
vás a vyvyšoval vás, byste 1 nechtěli. Zcela
naopak, přicházíme—lik Bohu směle, bez
prostředníka, Bůh prchá, nemožno ho dostih—
nouti. Oh, jak miluje pokoru srdce! Právě
k této pokoře zavazuje tento způsob pobož—
nosti, poněvadž učí, bychom nepřicházeli
k Našemu Pánu sami, necht jakkoliv se jeví
něžným a milosrdným, ale obraceli se vždy
o přímluvu k svaté Panně, at abychom před—
stoupili před Boha, přejice si s ním mluviti
nebo se k němu přiblížiti, at abychom mu
něco obětovali nebo se s ním spojovali a je—
mu se zasvěcovali.
Třefí pobnufka. ]. Dřesvatá Danna, jeŽ
jest matkou sladkosti. &.milosrdenství a jež
se nikdy nedá předstihnouti v lásce a ve ště—
drosti, vidouc, Že se jí cele dáváme, bychom
ji uctili a jí sloužili, zbavujíce se toho, co má
me nejdražšího, bychom ji tím ozdobili, dává
ga

se též celá, a to způsobem nevýslovným,to—
mu, kdo jí dává všecko. Dohružujef ho do
propasti svých milostí, ozdobuje ho svými
zásluhami, podporuje ho svou mocí,ozařuje
ho svým světlem, objímá ho svou láskou, u—
dílí mu svoje ctnosti, svoji pokoru, svoji víru,
svoji čistotu atd; činí se jeho rukojmím, jeho
d0plňkem a jeho drahým veškerem vzhledem
k Ježíši. posléze, jako tento člověk jest celý za—

svěcen Marii, také Maria jest celá jeho: tak
že možno říci o tomto dokonalém služeb

niku a dítku Mariinu, co svatý Jan ŠŠŠ
řekl o sobě, když přijal svatou Pannu za
všechny svoje statkyzAccepifeam disczpu—

lus in sua.

Toto působí v jeho duši, zůstává—livěrna,
hluboké opovržení, velikou nedůvěru a ne

návist k sobě a plnou důvěru a dokonalou
odevzdanost k.svatě panně, jeho dobrotivé
velitelce.Nehledě už opory jako prve ve svých
vlohách,úmyslech,zás|uhách a dobrých skut
cích,poněvadž úplně se obětovav Ježíši Kri
stu touto Matičkou, nemá už lečjeden poklad,
ve kterém jsou všechny jeho statky a který
již není u něho, a tímto pokladem jest Maria.
Toto působí, že přichází k Našemu Danu
bez otrockého nebo skrupulosního strachu,
a dává jeho modlitbě velikou důvěru; toto
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ho přivádí do pocitův

zbožného

& uč_e—

ného abbé Ruperta, který bije na vítězství,
kterého dobyl Jakob nad Andělem, praví

svaté panně tato krásná slova: 0 Maria,

moje Kněžno a neposkvrněné Matko Boho—
člověka, Ježíše Krista, žádám si—
zápasití s
tímto Mužem, totiž se Slovem Boha, ozbro—
jen nikoliv svými vlastními zásluhami, nýbrž

tvými: O Domina, Dei Genifrix, Maria,
ef incorrupfa Maier Dei ef bommis, non
meis, sea' fuis armafus merlfis, cum isfo
Vira, seu Verba Dei, lucfari cupio. (Rup.
prolog. m Cantic.) Oh !jak jsme mocní &silni
u Ježíše Krista, jsme--liozbrojenízás|uhamí
a přímluvou takové důstojné Matky Boží,
která, jak praví svatý Augustin, mílostně pře
mohla Všemohoucího!
2. Poněvadž touto pobožnosti dáváme
Pánu rukama jeho svaté Matky všecky své
dobré skutky, tato dobrotívá Velítelka je o—

čištuje,zkrášlujea způsobuje, že její Syn je

příjímá.
Očištuje je z všeliké sebelásky &z nepo—

stížného přilnutí ke stvoření, které se vpližuje,
že toho ani nepocítíme, do nejlepších činův.
Od té, co jsme v jejích přečístých a plod
ných rukou, tyto ruce, jež nikdy nebyly po
skvrněny aniž kdy'zahálely, jež očišťují,čeho
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se dotknou, vylučují z daru, který ii dáváme,
vše, co v něm snad jest zkaženého nebo ne—
dokonalého.

Zkrášluie tyto dobré skutky, ozdobuiíc le
svými _zásluhami a ctnostmi. Jest to tak jako
kdyby venkovan, chtěie si získati přízněa ná
klonnosti královy, šel ke královně a jí podal
jablko, jež iest celou jeho sklizní, by je po
dala králi. Královna, přiiavšichudičký dárek
venkovanův, položila by toto jablko do ve—
liké a krásné zlaté mísy a tak by _lenabídla
králi od venkovana; tehdy jablko, ačkoliv

samo o sobě nedůstojno, by bylo nabídnuto
králi, stalo by se darem důstojným ieho Ve—
ličenstva, isouc předloženo na zlaté mise a

pro OSObu,která je podává..
Dodává tyto dobré skutky Ježíši Kristu;

nebot ona si nic neponechá pro sebe ze vše-—
ho toho, co jí přinášíme; vše odvádí věrně
Ježíši. Dáváme—li jí. dáváme nezbytně—Ježíši;
.chválíme-li ii,oslavu jeme—líii,ihned ona chválí

&oslavuje Ježíše. Nyní iako za onoho času,
kdy jí chválila svatá Alžběta, zpívá, chválí
me—li“iia dobrořečíme—liii: Velebí duše má

Hospodina.
Způsobuje, že Ježíš příjímá tyto dobré
skutky,necht sebe menší a chudší by byldar
tomuto Svatému svatých a tomuto Králi
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králův. Podáváme-li něco Ježíši sami a dou—
tajice ve svoji vlastní snaživost a vlohy, Je—
žiš zkoumá dar a často jejzamítá pro jeho
poskvrněni sebeláskou, jako kdysi zamítl o—
běti Židův, plných vlastní vůle. Když však mu
něco podáváme čistýma a panenskýma ru—
kama jeho přemilé Matky, dotýkáme se jeho
slabé stránky, dovoleno—limi užíti tohoto vý—

razu ;nevidit tolik věci, jež se mu podává, jako
svoji dobrou Matku, která ji podává; nedivá
se tolik, odkud přichází dar, jako na tu, skrze
kterou přichází. Takto Maria, jež nikdy ne—
bývá odbyta, ale vždy vlídně přijímána svým
Synem, způsobuje, že jest přijímáno s libo
sti od jeho Velebnosti vše",co mu podává, ma—
lého nebo velikého: stačí, by Maria to po—
dávala, aby Ježíš to přijal a měl v tom zalí—
beni. Tot ona veliká rada, kterou dával sva
tý Bernard těm, které vedl k dokonalosti:
„Chceš—liobětovati něco Bohu, pečuj, bys to
obětoval přelibeznýma a předůstojnýma ru—
kama Mariinýma, nechceš—libýti zamitnut“:

Modicum quid offerědesideras, manibus
Mariae offerendum fradere cura, si non
vis susfinere repulsam.
Což to. jak jsme viděli,nevnuká sama při
rozenost malým tvorům vzhledem k velikým?
Proč by nás milost nevedla, bychom činili
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totéž vzhledem k Bohu, který jest nekoneč—
ně vyvýšený nad nás a před kterým jsme
méně než atomy ; máme—líkrom toho Zasta n—
kyni tak mocnou, že.nikdy nebývá zamítnuta,

tak důmyslnou, že zná všechna tajemství,
jak získati srdce Božího, tak dobrotivou a
tak milosrdnou, že neodbude nikoho, necht
jest jakkoliv nepatrný a zlý.
Uvedu v dalším zřejmýobraz toho, co teď
pravím, v příběhu Rebečínu.
Čfvrfá polmufka. Tato pobožnost, věrně
konána, jest výbornou pomocí, by hodnota
všech našich dobrých skutkův byla obrácena
na největší oslavu Boží. Skoro nikdo nepra—
cuje za tímto vznešeným cílem, ačkoliv jsme
ktomu zavázáni, bud proto,že se neví,včem
jest tato největší sláva, nebo že není snahy o
..tutoSlávu.Ježto však svatá Danna, které jsme
postoupili hodnotu a zásluhu dobrých skut—
kův, jež nám bude možno vykonati, ví velmi
dokonale, v čem jest tato největší sláva Boží,
a poněvadž ona nekoná nic, než aby ji získá
\ vala, dokonalý služebník této dobrotivé Ve—
lítelky, který se jí celý zasvětil, může říci smě

le, že hodnota všech jeho skutkův, myšlenek
a slov jest obrácena na největší oslavu Boží,
ačlí neodvolá výslovně tohoto obětování.
Lze nalézti něco potěšivějšího duši, která
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miluje pána láskou čistou a nezištnou a kte-—
rá výše cení slávu a zájmy' Boží než svoje

vlastní?
Páfápohnufka.Tato pobožnost jestsnad—
nou, kráfkou, dokonalou a bezpečnou ce—
stou, bychom přišli ke spojení s Bohem, jež
jest dokonalosti křestanovou.
Jest to cesta snadná; jest to cesta, kte—
rou otevřel Ježíš Kristus jda k nám, a na
které není žádné překážky, bychom k němu
nepřišli. Možnot, pravda, přijíti ke spojení
s Bohem cestami jinými, ale skrze mnohem
více křížův a hrozných trýzní a s mnohem
četnějšími nesnázemi, které překonáme jen
velmi krušně. Bude dlužno projití temnými
nocemi, boji, strašnými úzkostmi, přes srázné
hory, přes bolestně bodající trni a děsnými
pouštěmi. Cestou však Mariinou jdeme vol—
něji a klidněji. Jest na ní, pravda, “sváděti
kruté boje a přemáhati veliké nesnáze, ale
tato dobrá Matka a Velitelka bývá tak blízka
a přítomna svým věrným služebníkům, by jim
svítila v-jejich temnotách a v jejich pochyb
nostech, by je posilňovala v jejich strachu,
by jimpomáhala v jejich bojích a nesnázích,
že opravdu tato panenská cesta, kterou ho—
dláme nalézti Ježíše Krista, jest cestou růží
a medu u srovnání s jinými cestami. Bylo
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několik svatých, ale málo, jako svatý Efrém,
svatý Jan Damascenský, svatý Bernard, svatý
Bernardin, svatý Bonaventura, svatý Franti—
šek Saleský atd., kteříse dali touto líbeznou
cestou, by přišli k Ježíši Kristu, poněvadž
Duch Svatý, věrnýchot Mariin zvláštní milostí
jim ji ukázal, ale ostatní Svatí, v počtu větším,
ačkoliv byli všichni zbožni ke svaté Panně,
přece nevstoupili nebo jen velmi málo vstu—
povali na tuto cestu. Právě proto vytrpěli
zkoušky krutější a nebezpečnější.
Čím to však, řeknou mi někteří lidé o—
pravdu zbožní k Marii, že věrným služební—
kům této dobrotivé Matky naskytá se tolik
trpěti a že trpí vskutku více než ti, kteříji jsou
méně oddáni? Mluví se proti nim, stíhají
jich, utrhají jim na cti, “nemohou jich snésti;
nebo ovšem kráčejí vnitřními temnotami a
pouštěmi, kde není ani krůpěje nebeské vlá—

hy; když tato pobožnost ke Svaté Panně
usnadňuje cestu, kterou hodláme nalézti
Ježíše Krista, čím to, že se jimi nejvíce
opovrhuje?Odpovídám, že nejvěrnější slu—
žebníci svaté Danny, jsouce jejími největšími
oblíbenci, zajisté přijímají od ní největší mi—
losti a přízně Nebe, kterými jsou kříže, ale

tvrdím, že také služebníci Mariini nesou tyto
kříže s větší lehkostí, zásluhou a slávou a že
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co by tisíckráte zadrželo jiného nebo ho po—
valilo, jich nezadrží ani jednou a přivádí je

to dále, poněvadž tato dobrá Matka, všecka
plná milosti a oleje Ducha Svatého, nakládá
všechny tyto kříže. které jim vyřezává, do
cukru své mateřské sladkosti a do oleje čisté

lásky: tak že je polykají radostné jako zá
vařené ořechy, ačkoliv jsou samy osobě vel—
mi hořky. A věřím, že nikdo, kdo chce býti

zbožným a žíti svaté v Ježíši Kristu a tudíž
trpéti pronásledování a nésti po všecky dny
svůj kříž, neponese nikdy velikých křížův
nebo jich neponese radostně aniž jich po—
nese až do konce, nebude-li zbožnýk svaté
panně, což jest oslazenim křížůvz' zrovna
jako nikdo nebude jísti bez velikého přemá—
hání, v němž dlouho nevytrvá, zelených oře—

chův, jež nebyly naloženy do cukru.
Tato pobožnost k 'svaté Panně jest krá!
kou cestou, bychom nalezli Ježíše Krista, at
proto, že se na ní nikterak nezbloudí, nebo
že se jí, jak jsem právě řekl, kráčí radostnéji
a snáze a tudíž rychleji.Více urazí se za krát
kou dobu poddanosti Marii a závislosti na
ní, než za celá léta vlastní vůle a Spoléhání

na sebe, nebot muž poslušný božské Marie
a jí podrobený zpívafi bude vífězsfví skvělá
nad všemi svými nepřáteli. Budou mu ovšem
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brániti v cestě, nebo ho budou zaháněti nebo

mu nohy podrážeti, ale s oporou, pomoci a
vedením Mariiným ani nepadaje ani neustu
puje ani se nezpozdě, obřímkrokem a v krátké
době pronikne k Ježíši Kristu, touž cestou,
kterou se dal Náš Dán, by přišel k nám.
proč myslíte,že Ježíš Kristus žil tak málo
na zemi a Že 2 tak nemnoha let, jež pobyl
na tomto světě, skoro celý jeho život Uplynul
v poddanství a poslušnosti jeho Matky? Ach!
proto, že ačkoliv byl záhy dovršen, žil dlouho
a déle než ten, jehož ztráty přišel odčinit,
třeba že “Adam byl na světě přes devět set

let. Ježíš Kristus žil dlouho, poněvadž byl
stále úplně poddán svě svaté Matce a úplně
s nisjednocen, by byl poslušen Boha, svého
Otce :neboť ten, kdo cti svou matku, podobá
se člověku, kterýshromažďuje poklady, pravi
Duch Svatý :to jest, kdo ctí Marii svoji Matku
až tak. že se jí poddává, by jiposlouchal ve
všech věcech, záhy velice zbohatne: ]. poně
vadž hromadí po všecky dny poklady tajem—
stvím onoho kamene mudrcův: Qui bono

Taf mafrem, quasi qui fbesaurizaf (Sirach ,
"I, 5); 2. poněvadž v lůně'Mariině,které ob
klopovalo & vyfvořilo muže dokonalého

a kferé bylo s fo, aby pojala vsebe T0170,
kferébo celý vesmír neobsáhne &nepoj
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me, vlůně Mariinu, pravím, jinoši stanou se
starci dovršenými ve světle, ve svatosti, “ve
zkušenosti a v moudrosti, a v málo letech
dospějí až do plnosti věku Ježíše Krista.
Tato pobožnost k svaté Daně jest doko—
nalou cestou, bychom přišli k Ježíši Kristu
a spojili se s ním, poněvadž božská Maria
jest nejdokonalejší a nejSvětější z čistých tvo—

rův a poněvadž Ježíš Kristus, který k nám
přišel dokonale, nebral se jinudy na své ve—
liké a předivné cestě. Nejvyšší, Neobsáhlý,
Nedostupný, Ten, kterýž jest, ráčil přijíti k
nám, zemským červíčkům, kteří nejsme nic.

Jak se to stalo ? Nejvyšší sestoupil dokonale,
božsky skrze Marii ažk nám, ničeho nepo
zbyv ze svého božstvi ani ze své svatosti; a
skrze Marii jest tvorům pranepatrným do—
konale a božsky vystupovati k Nejvyššímu
bez jakékoliv obavy. Neobsáhlý nechal se do—
konale pojmouti a obsahovati Marii, bez nej
menší újmy své nesmírnosti, a také od této po—
korné Danny dlužno, bychom se nechali do—
konale obsáhnouti a vésti bez jakékoliv vý
minky. Nedostupný přiblížil se k nám, úzce,
dokonale ano i osobně se spojilsnašim člo—
věčenstvím skrze Marii bez nejmenší'újmy
své Velebnosti; Marii také lze se nám při—
blížitikBohu a dokonale, úzce se spojiti sjeho
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Velebností, beze strachu, že budeme odbyti.
Posléze ten, kterýž Jest, ráčil příjíti k tomu,
co není, a učiniti, by to, co není, stalo se Bo
hem v Tom, kterýž Jest; i učinil to dokonale,
úplně se dav a podrobiv pokorně Panně
Marii, nepřestav býti v čase Tím, kterýž Jest
od celé věčnosti; právě tak skrze Marií, ač
koliv nic nejsme, můžeme se státi podobnými
Bohu milostí aslávou,dadouce se jítak doko—
nale a úplně, abychom nic nebyli sami v sobě
a všecko v ní, beze strachu, že zbloudíme.
At mi dá někdo novou cestu k Ježíši Kri—

stu at a tato cesta jest dlážděna všemi zá
sluhami Blažencův, ozdobena všemi jejich
hrdinnými ctnostmi, osvětlena a zkrášlena
všemi jasy a krásami Andělův a at všichni
Andělé a Svatí jsou na ní, aby vedli, bránili
a posílňovali ty, kteří a které se jí chtějí

'brátí; opravdu, opravdu, směle pravím, a
mluvím pravdu, že bych raději nežtuto ce-—
stu. která by-byla tak dokonalá, zvolil né—

-poskvrněnou cestu Mariinu.: Posui imma
culafam viam meam, cestu bez jakékoliv ú—
hony, bez hříchu prvopočátečního í skuteč
ného, beze stínu í beze tmy; a' přijde-lí můj
přemílý Ježíš (jakož jest jisto) ve'své slávě
podruhé na zemi, by tu kraloval, nezvolí pro
to jiné cesty než božskou Marií, kterou tak
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bezpečně a dokonale přišel poprvé. Rozdíl
meziprvním a posledním příchodem bude těn,
že poprvé byl tajný a skrytý a podruhé bude
slavný a zjevný, ale obojí bude skrze Marii.
Běda! zde jest tajemství,kterého nechápeme:

Hic faceaf omnis lingua.
Tato pobožnost k svaté Panně jest bez
pečnou cestou, bychom přišli k Ježíši Kri—
stu a nabyli dokonalosti spojice se s ním:
]. poněvadž tato pobožnost, které učím,
není nová; jest tak dávná, že nelze, jak pravi
p. Boudon (nedávno zemřelý v pověsti sva—
tosti) v knize, kterou napsal o této pobož—
nosti, přesně označiti, kdy se začíná; přece
však jest jisto, že už po více než Sedm set

let nalézáme jejistopy v Církvi. Svatý Odilo,
opat clugnyacensky který žil kolem r. 1040
byl z prvních, kteří ji veřejně konali ve Francii,

jak se uvádí v jeho životě. Kardinál petr
Damiánský praví, že r. 1036 Blahoslavený
Marin, jeho bratr, učinil se otrokem svaté
Danny v přítomnosti svého zpovědnika, způ
sobem velmivazbuzujícím; nebot si dal na
krk provaz, přijal řeholní kázeň a_položil na
oltář jistou sumu peněz naznameni svého za—
slibení a svého zasvěcení této velebně Da—
novnici. Zůstal tak věren po celý život této
pobožnosti, že si zasloužil při své smrti býti
no

navštiven a potěšen svou dobrotivou Veli
telkou a že přijal z jejich úst připovědi Ráje
v odměnu za svoje služby. CesariusBollan—
dus zmiňuje se o jednom vznešeněm rytíři
Vautierovi de Biřbacovi, který kolem r. 1500
učinil toto zasvěcení sebe svaté Danně.Těto

pobožnosti oddávalo se mnoho 'jednotlivcův
až do století XVll., kdy přišla v obecnou
známost.
Otec Šimon de Roias z řádu trinitářskěho,
řečeného na vykúpováni zajatých, kazatel
krále Filipa lll., zavedl tuto pobOžnost po
celém Španělsku a Německu, a na snažnou
prosbu Filipa lll. dostalo se mu od Řehoře
XV. velikých odpustkův pro ty, kdo by se- ji
oddávali. Důstojný Otec de Los-Rios z řádu
svatého Augustina přičinil se se svým dů
věrným přitelemOtcem de Roiasem. by rozší
řili po těchto zemích tuto pobožnost svými
spisy a svými slovy; Sepsal objemnýsvazek

nadepsaný Hierarchie Mariana, v němž
mluví,s tak velikou zbožnosti jako učeností,
jak jest dávné, jak jest výborně a jak jest ja
drně toto zasvěcení se Marii. Důstojni Ot“—
cové Theatinově zdomácnili ji na Sicílii a
v Savojsku. Důstojný Otec Stanislav Tha
nicius z Tovaryšstva Ježíšova neobyčejně ji
rozhlásil v Polsku. Otec de Los-Rios ve své

m

výše uvedené knize vypočítává jména knížat,
kněžen, vévodův a kardinálův z rozličných
království, kteří přijali tento způsob pobož—
nosti.

Důstojný Otec Cornelius a Lapide, tak
na slovo vzatý svou ctností jako svými hlu—
bokými vědomostmi, když mu bylo svěřeno
několika theology, by prozkoumal tuto po—

božnost, zrale ji prozkoumav,vydal ]!'chválu

hódnou jeho nábožnosti, a několik velikých
Osobností následovalo jeho v_zoru.Důstojní
Otcové Jesuiti, vždy horliví ve službě pře-—

svaté Panně, předložili jménem ůdův kon
gregace kolínské Spisek o svatém otroctví
vévodovi Ferdinandu bavorskému. tehdejší—
mu arcibiskupu kolínskému, a ten dal mu svo—
je schválení a dovolil jej tisknouti, vybízeje
všechny faráře a řeholníky své diecéze, aby.
seč budou, razili cestu této nábožné cvičbě.
Kardinál de Bérulle, jehož památce žehná
celá Francie, byl ; nejhorlivějších jejích ši—
řitelů ve Francii přes všechny potupy a všech—
na stíhání kritikův a svobodomyslníkův: ob—
vinilit ho z novotářství a z pověry, napsali

a vydali proti němu hanopis a užili, nebo
spíše ďábel jejich přísluhou užil tisícerých u—
skokův, by mu zabránili v učení této pobož
nosti ve Francii, ale tento veliký svatý m'už
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neodpověděl na jejich potupy leč svou trpě—
livostí a na jejich námitky v onom hanopise
jenom knížečkou, v které je vítězně vyvrací,
uváděje, že tato pobožnost jest založena na
vzoru Ježíše Krista, na závazcích, jež k němu
máme, a na slibech, které jsme učinili _naKřtu

svatém; a zvlástě tímto posledním důvodem
zavírá ústa svým protivníkům, ukazuje jim,
že toto zasvěcení svaté Panně a jejíma ru—
kama Ježíši Kristu není nic jiného než do—
konalé obnovení slibův a přípovědíkřestních.
Praví o této pobožnosti více krásných věcí,
čehož se lze dočísti v jeho spisech.
V knize p. Boudonově možno čísti jména
rozličných papežův, kteří schválili tuto po—
božnost, theologův, kteří ji zkoušeli, stíhání,
která proti ní byla podnícena a která ona pře—
mohla, a tisícerých osob, které ji přijaly,an_iž
ji kdy zavrhl" některý Papež; a nemohli by
toho Učiniti,aby nezvrátili základův křesťan—

ství. Jest tedy jisto, že tato pobožnost nikte—
rak není nová, a že není-Ii obecná, jest to
proto, že jest přiliš vzácná, by ji chutnali a
konali všichni lidé.

'

_

2. Tato pobožnost jest bezpečnou pomocí,
bychom přišlik Našemu Pánu, poněvadž jest
vlastní svaté Panně vésti nás bezpečně k Je
žíši Kristu, jako jest .vlastní Ježíši Kristu,
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vésti nás bezpečně kvěčněmu Otci.A necht
se nedomn'ívaiífalešně lidé duchovní, že Ma
ria iim bude překážkou na cestě ke spoiení
s Bohem. Což by to bylo možno, aby ta,
která nalezla milost pred Bohem pro všech-—
ny lidi vůbec 1pro každého zvláště, byla pře—
kážkou duši, by nenalezla veliké milosti spo—
iení s Ježíšem Kristem ? Bylo by možno, aby
ta,*která byla plna milosti a jimi přeplývala,

tak spoiena s Bohem a tak proměněna v Bo
ha, že bylo dlužno, by se v ni vtělil, ta aby

překážela duši v dokonalém spoiení s Bo
hem? JeSt ovšem pravda, že hleděti na jiné
tvory, ačkoliv svaté, snadno by v iistých do—

bách mařilospojení s Bohem, ale nikoliv Ma
ria, iak jsem řekl a budu opakovati, dokud
budu mítisíly.Jedním důvodem, pro ktery tak
málo duší přichází do plnosti věku Ježíše Kri—
sta, iest, že Mar-ia, která jest. právě tak jako
vždycky Matkou Synovou a plodnou Nevě
stou Ducha Svatého, není dosti pěstována
v ieiich srdcích. Kdo chce míti ovoce dobře
uzrálé a dobře vypěstěně,tomu dlužno, aby
měl strom, který le rodí; kdo chce míti plod
života, Ježíše Krista, tomu dlužno, aby měl
strom života,kterýmiest Maria. Kdo chce,aby
v něm působil Duch Svatý, tomu dlužno, aby
měljeho věrnou a nerozlučnou Nevěstu, bož
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skou Marii, která ho činí úrodným a plod
ným, jak jsme řekli jinde.

Budte tedy ujištěni, že čím více budete
patřiti na Marii ve svych modlitbách, rozji
máních, činech a utrpeních, ne—lipohledem
zřejmým,uvědoměným, alespoň pohledem o—
becným a nepozorovaným, tím dokonaleji
budete nacházeli Ježíše Krista, který jest
vždycky s Marií, veliký, mocný, působící a
nepochopitelný. Takto tedy nejen že se bož—

ská Maria, úplně ztracená v Bohu, nestává
překážkou dokonalým, by nedospěli spo
jení s Bohem, ale ani nebylo až dosud a
nikdy nebude tvora, který by nám pomáhal
účinněji v tomto velikém díle, at milostmi,
kterých nám na ně poskytne, kdyžtě nikdo

není naplněn myšlením'na Boha leč skrze
ni,jak praví jeden Svatý: Nemo cogifalione

Dei replefyr nisi per fe; at péčí, kterou
bude vždy míti, by nás chránil mámení a ša—
leb zlého ducha.

Tam, kde jest Maria, nikterak není duch
zlý, a jednou z nejneomylnějších známek, že
jest někdo veden duchem dobrým, jest, když
se mnoho a vroucně modlí k této dobré Mat-v
ce, myslí na ni často a mluví o ní často.
Jest to myšlenka jednoho Světce, který do
dává, že jako dýchání jest bezpečnou znám
115

kou, že tělo není mrtvo, tak jest bezpečnou
známkou, že duše není oddělena od Boha
hříchem,myslí-ličasto na Marii a ráda jivzývá.
Jako Maria sama vyhubila všechna blu
dařstva, jak praví Církev a Duch Svatý, který
ji vede: Sola cuncfas baeresesinferemi—
sfi in Universa mundo, třebaže kritikové
na to bručí, nikdy křesťan věrně zbožný—k

Marii neupadne do. bludu nebo do šálení,
alespoň ne do vyjádřeného; pobloudí snad
věcně, bude považovati lež zapravdu a du—
cha zlého za dobrého, ačkoliv měně snadno
než jiný, ale pozná dříve nebo později svou
chybu a svůj věcný blud: a když jejipozná.
nebude zatvrzele věřitiani hájiti, o čem my
slel, že to jest pravda.
Chce-li tedy někdo bez bázně, aby nebyl
ošálen, což se stává často u lidí modlitby,po
stupovati na cestě dokonalosti a najíti bez—

pečně a dokonale Ježíše Krista, dlužno mu
se srdcem velikým,corde magna ef anima
volenfi, oddati se této pobožnosti k svaté
Panně, které snad ještěnepoznalAf vstoupí
na tuto výbornou cestu, která mu byla nezná—
ma a kterou. mu ukazují: Excellenfiorem
viam vobis demonsfro (l. Kor. Xll, 31).Jest
to cesta, kterou šel Ježíš Kristus, vtělené
Moudrost, našejediná hlava; úd ubíraje se
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jí nemůže se zmýliti. Jest to cesta snadná
pro plnost milosti & pomazání Ducha Sva—
tého, která ji naplňuje; jí jdouce nikdy se

neunavime, nikdy neustoupíme. Jest to cesta
kráfka', která v nedlouhé době nás přivádí
k Ježíši Kristu. Jest to cesta dokonalá, na
níž není žádného bláta, žádného prachu
aniž sebe menšího neřádu hříchu. Jest to
posléze cesta bezpečná, jež nás vede k Ježíši
Kristu a do života věčného zcela přímo a jí
stě, aniž nás odvádí v pravo nebo vlevo.
Vstupme tedy na tuto cestu a kráčejme jí
dnem i nocí až do plnosti věku Ježíše Krista.

Šestá pohnufka. Tato pobožnost skýtá
velikou vnitřní svobodu, jež jest svobodou
ditek Božích, lidem, kteří ji věrně konají. Ne—

bot Ježíš Kristus, ten dobrotivý Dán, poně
vadž se touto pobožnosti činíme jeho otroky,
poněvadž se mu tím cele zasvěcujeme, od—

měnou za toto zajetí z lásky, do něhož se
dáváme-: ]. sproštuje duši vší úzkostlivosti
a'všeho otrockého strachu, které by ji jenom
stěsnávaly, věznily a zaplétaly, 2. rozšiřuje
srdce pevnou důvěrou v Boha, an mu ho u
kazuje jako jeho Otce, 3. vlévá v něj něžnou
synovskou lásku.
Nebudu se zdržovati dovozováním této
pravdy, omezim se na to, že povím příběh z
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dějin, který jsem četl v Životě Matky Anežky

z Ježíše, řeholnice Řádu Svatého Dominika
z kláštera langeackého v Auvergni, jež ze—
mřela tamtéž v pověsti svatosti l. 1634. Když
ji bylo sotva sedm let, trpěla veliká muka du—
ševni; náhle uslyšela jakýsi hlas pravici ji,
chce—“li
býti sproštěna všech svých múk a býti
chráněna všech svých nepřátel, by se co nej—
dříveučinila otrokyní Ježíšovou a jeho svaté
Matky. Vrátivši se domů, rychle se dala celá
celičká Ježíši a Marii vstupujíc k nim do 0—
troctví, ačkoliv před tím nevěděla, co jest
tato pobožnost; a nalezši železný řetěz, při—
piala si jej na bedra a nósila jej až do smrti.
Po tomto úkonu všechna její muka a úzkost—
livosti pominuly, a octla se u velikém po
koji a šíři srdce, což ji pohnulo, by naučila
této pobožnosti několikzbožných osob, které
v ní dospěli veliké dokonalosti. mezi jinými

Oliera, zakladatele semináře Svatého Sul
picia a několik kněží a duchovních osob
z téhož semináře.Jednoho dne zjevila se jí
svatá Danna, dala jí na krk zlatý řetěz, by jí
projevila svou radost, že se učinila otrokyní
jejiho.Syna a její;a svatá Cecilie, která svatou
Pannu provázela, pravila ji:Štastni jsou věrni

otroci Královny nebes, nebot budou poživati
opravdové svobody: 77biservire liberfas.

na

Sedmá pohnul/ra. Co by nás snad ještě
vybízelo, bychom se oddali této pobožnosti,
jsou veliká dobra, kterých se z ní dostane
našemu bližnímu. Nebof touto duchovní cvič—
bou prokazujeme mu: lásku způsobem neo—
byčejným,poněvadž mu dáváme rukama Ma—
riinýma vše, co máme nejdražšího, čímž jest
odčiňovací a získávací hodnota všech našich
dobrých skutkův, nevyjímajesebe menší do
bré myšlenky, sebe menšího utrpení;svoluje—
met, by vše, čeho jsme nabyli a čeho nabude
me až do smrti v zadostčinění, bylo dle vůle
svaté Danny užito na obrácení hříšníkův,ne
bo na osvobození duší v Očistci. Nemilujeme
takto svého bližního dokonale ? Nejsme takto
pravýmiučenníky Ježíše Krista, které poznati
po lásce? Nepracujeme takto na obrácení
hřišníkův,bez bázně, abychom nebyli marnivi,
a na vysvobození duší očistcových, nečiníce
skoro nic jiného než jest každý povinen či—
niti ve svém stavu ?
Abychom poznali výbornost této pohnutky,
bylo by třeba" věděti, jaké jest dobro obrá—
titi nějakého hříšníka nebo vysvoboditi ně
jakou duši z Očistce : dobro neskonalé, které
jest větší než stvoření nebe a země, poněvadž
tím dáváme duši Boha. Bychom touto po
božností vysvobodili jen jednu duši z Očistce
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za celý svůj život, bychom obrátili jen jedi-—

ného hříšníka, nebylo by to dostatečnou po—
bídkou každému člověku, opravdu milují
címu svého bližního, aby se ji'oddal ? Třeba
však poznamenati, že naše dobré skutky,
jdouce rukama Mariinýma, se zčištují a tu
díž se “zvýšujejejich zásluha a hodnota odči—
ňovavací a získávací: proto bývají mnohem
silnější na ulevení duším v Očistci a na obrá—
cení hříšníků,než kdyby neprocházely panen
skýma a štědrýma rukama Mariinýma. To

málo, jež dáváme skrze svatou Pannu, bez
vlastní vůle a z lásky úplně nezištně,stává se o
pravdu přemócným,by obměkčilo hněv Boží
a přitáhlojeho milosrdenství, a shledá se mo
žná přismrti někoho, jenž byl velmi věren této
pobožnosti, že tím vysvobodil několik duši o—
čistcových a obrátil několik hříšníkův, ačko—
liv nekonal než činy obyčejně, Jaká radost
při jeho soudě! Jaká sláva na věčnosti!

Osmá pohnutka. Posléze to nás jaksi
nejmocněji vybízí ktéto pobožnosti ke sva—
té panně, že jest podivnou pomocí, bychom
setrvali .ve ctnosti a byli vždy věrni. Neboť
čím to, že obrácení valně části hříšníkův není
trvalé? Čím to, že tak snadno upadáme zase
do hříchu? Čím to, že valná část spravedli
vých, místo aby postupovali ze ctností do
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Ctnosti a získávali si nových milostí, ztrácejí
často ty skroVné ctnosti a milosti, jež měli?
Toto neštěstí běře původ, jak jsem prve u
kázal, odtud, že člověk, ač tak jest zkažen,
tak sláb a tak nestálý, důvěřuje sám v sebe,
spoléhá na svoje vlastní síly a považuje se
za schopna uchrániti pokladu svých milostí,

svých ctností a zásluh. Nuže touto pobož
ností svěřujeme svaté Panně, která jest vě
má, vše, co máme; činíme si jivesměrnou Opa
trovnicí všech svých statkův přirozených1sta
tků v vřádu milosti. Její věrnosti se svěřujeme,
o její moc se opíráme, na jejímmilosrdenství a
jeji lásce stavíme, by udržovala a rozmnožo
vala naše ctnosti a zásluhy přes úklady ďábla,
SVětaa těla, kteří usilují, by nám je uloupili.

Dravime ji jako dobré dítě své matce a věrný
služebník své velitelce: ,Deposífum cusfo
dí: Dobrá Matičko a Velitelko, uznávám,
že na tvou přímluvu jsem přijímalaž dosud
více milostí Božích, než si zasluhují, a moje
neblahá zkušenOst mne učí, že nesu tento
poklad v nádobě velmi křehké a že jsem při—
liš sláb a příliš ubohý, bych jej v sobě ucho—
val; rač mi ulOžiti u sebe vše, co mám, a u—

chovati mi to svou věrností a svou mocí.
Ty-li nade mnou budeš bditi, nicneztratím,
budeš—lity mne podpírati, jistě nepadnu, bu—
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deš-li ty mne chrániti, jsem bezpečen od svých
'nepřátel'í právě toto výslovně pravi svatý
Bernard, by nás povzbudil k této pobožnosti:
„Drží-li tebe Maria, neupadneš, chráni—li te—
be, nebojíš se; vede- li tebe, neunaviš se, na—
kloněna—li jest tobě, přijdeš do přístavu spá—

Syz'Ípsa fenenfe, non corruis; ipsa pro—
fegenfe, non mefuis; ipsa duce, non fafi—

garis, ipsa propifia, pervenis“. (S. Bern.
Serm. 2. super Missus est). Svatý Bonaven—
tura jako by říkal totéž ještě výslovněji: S„va—
tá Danna, praví, není toliko uchovávána v
plnostiSvatýchale ona též uchovává a chrání
Svaté v jejich plnosti, aby plnosti neubylo;
bráni, by jejich ctnosti se nerozptýlily, by je—
jich zásluhy nevzaly zkázy, by jejich milosti

se neztratily,by ďábel jim neuškodil; posléze
bráni, aby Náš Pán jich netrestal, když zhřeši:

Virgo non solum in plenifudine Sancfo
rum definefur, sed efiam in plenifudine
Sancfos definef,ne plenifudo minuafur;
define! virfufes ne fugianf ; define! merifa
ne pereanf; define! grafias ne “eff/uanf;
definefdaemones ne noceanf; define! Fi
lium ne peccafores percufiaf' (S. Bonav.
in Specul. S. V.).
Maria jest Danna věrná, kteráž svou věrě—
nosti Bohu napravuje ztráty. jež zavinila ne—
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věrná Eva svou zpronevěrou, kteráž vypro—
šuie věrnosti k Bohu a vytrvalosti těm, kteří
a. které k ní lnou. Proto přirovnává ii kterýsi
Světec k pevné kotvě, která je drží a brání,
by neztroskotali na “rozbouřeném moři to—
hoto světa. kde tolik lidí zahynulo, Že nepři—
lnuli. k Marii.'„Dřipoutáváme, pravi; duši k
tvé naději jako na kotvu pevnou :'Animas

ad spem fuam sicuf-ad firmám anchoram
alligamus.“ K ni se neivice připoutávalíSva
ti, kteří se spasili, a k ní připoutávali ostatní,
by setrvali ve ctnosti. Štastni tedy a tisíckráte
šťastni křesťané, kteří se k ní nyni věrně a
.úplně připoutávaii jako na pevnou a bezpeč
nou kotvu! Vztek bouře tohoto světa ne—
bude s to, aby ie potopil, ani aby zničil ie—
iich nebeské poklady. Štastni ti a ty, kdož
vstupují v ní jako v archu Noemovu. Vody
potOpy hříchův, jež pohřbivaii tolik lidí, ni—

kterak jim neuškodí, nebot: Qui operanfur
in me non peccabunf : „Kdož ve mně—jsou,
by pracovali na své spáse, nikterak nezhřeší“,
praví sMoudrosti. Štastny nevěrné dítky ne
šťastné Evý, které se připoutávají k Marii, k
Panně, které vždy zůstává věrna a nezapře
se nikdy:Fide/is permanef, se ipsam nega—
re non pofesf. a která milujevždyckyty,kteří
ii miluií: Ego diligenfes me diligo, netoliko
12.3

láskou citovou, nýbrž také láskou činnou a
. účinnou, bráníc velikou hojností milosti, by
neustoupili ve ctnosti, neupadli na cestě,
ztrácejíce milost jejího Syna.
'
_ Tato dobrá Matka přijímá vždycky, z pou—

hé lásky, vše, co si k ní ukládáme, a když
'to 'už přijala jakožto opatrovnice, jest zavá
zána Spravedlnosti, podle ukládací smlou
vy, chrániti nám toho; zcela tak jako by
někdo, u koho bych si uschoval tisíc tolarův,
byl by zavázán chrániti mi jich, tak žekdyby
se z nedbalosti mých tisíc tolarův náhodou
ztratilo, byl by za to úplně po právu odpo—
věden. Ale nikoliv, věrná Maria nedopustí,
by se ztratilo její nedbalosti, co jí svěřime:
nebe a země dříve pominou, než aby byla
nedbalou a nevěrnou vůči těm, kdož v ni dů—
věřují. Ubohé- dítky Mariiny, vaše slabost
jest nejzazší, vaše nestálost jest veliká, váš
základ jest“všecek zkažen. Zajisté rodíte se
.z porušené hmoty dítek Adama a Evy; ne
.malomyslňte proto, ale potěšte se, radujte
se, že máte tajemství, kterému vás učím, ta—

jemství neznámé skoro všem křestanům,i
nejzbožnějším. Nenechávejte Svého zlata a
svého stříbra ve svých pokladnicích, jež už
byly prolomeny, zlým duchem, který vás o
kradl. a .jež jsou příliš malé, přiliš slabé a při—
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liš staré na poklad tak veliký a tak vzácný.
Nelejte čisté jasné vody ze studnice do svých
nádob plných nečistoty a nákazy od hříchu;
není—
—litam už hříchu, zápach po něm jest
tam ještě; voda by se jím zkazila. Nelejte vý—

borných vín do svých starých sudův, jež byly
naplněny víny špatnými: pokazila by se a
snad by vytekla.
Ačkoliv mi rozumíte, vy,duše předurčené,
třeba tu mluvití otevřeněji. Nesvěřujte zlata
své lásky, stříbra čistoty, vod nebeských mi—
losti ani vín svých zásluh vaku děravému,

pokladnici staré airozbité, nádobě nakažené
a porušené, jakými jste :sice budete Oloupeni
zloději, to jest dábly, kteří hledají, číhají dnem
i noci, kdy se jim naskytne k tomu vhodná
chvile, sice pokazíte svým zápachem sebe
lásky, sebedůvěry a vlastní vůle vše, co Bůh
vám dává nejčistšího. Vložte, vlejte do lůna

a do srdce Mariina všechny svoje poklady,
všechny své milosti a ctností: jest to nádoba
duchovní, jest to nádoba počestná, jest to
nádoba vznešená pobožnosti,: Vas spirifu—
ale, vas“bonorabile, vas insigne devofionis.
Od té, co Bůh sám-osobně se uzavřel sve—
škerou svou dokonalostí dotéto nádoby,stala
se úplně duchovní a duchovním příbytkem
duší nejduchovnějších; stala se ctihodnou
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a čestným trůnem největších knížat věčnosti :
stala se vznešenou v pobožnosti a nejslav
nějším sídlem sladkostmi. milostmi a ctnost—
mi; stala se posléze bohatou jako dům zlatý,
silnou jako věže Davidova a čistou jako věže
sloňová.
Oh! jak jest štasten člověk, který dal vše
Marii, který ve všem a pro vše se svěřuje
Marii! Jest všecek v Marii, a Maria jest vše—
cka v něm.Může říci směle s Davidem : Haec
facfa esf mihi :„Maria jest učiněna pro mne“,

nebo s učeníkem miláčkem:Accepi eam in'
mea : „Vzaljsem jiza všecek svůj-statek“,nebo

s Ježíšem: Omnia mea fila sunf, ef omnia
fua mea sun! : „Vše, co mám, jest tvoje, a vše,
co Ty máš, jest moje“.
Domnívá-li se některý kritik, čta tyto řád—

ky, že mluvím nadsázkou a z přepiatě po

božnosti, běda,ten mněxnechápe,bud ze jest
člověk tělesný, který nenalezá záliby ve vě—

cech ducha, nebo že jest ze Světa, který ne
může přijmouti Ducha Svatého, nebo že jest
člověk pyšný, který odsuzuje nebo má v o
povržení vše, čeho nechápe. —
Duše, které. se
nenarodily z krve aniz pochoti těla ani zpo—
choti muže, nýbrž z Boha a 2 Marie, ty mne
pochopía budou chutnati moje slova, a pro
ty právě píšu tyto řádky. Přece však pravím
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pro ty i ony, vraceje se k tomu, co jsem pře
rušil, že božská Maria, jsouc nejvěrnější a
nejštědřejší ze všech čistých tvorův, nedá se
nikdy předstihnouti v lásce a ve štědrosti, a
za vajíčko, jak 'praví kterýsi svatý muž, dá
kravičku: to jest za to málo, co jí dáváme,

dává mnoho ztoho, co přijalaod Boha; a tu
díž dává-li se jí některá duše bez výhrady,
Maria se dává též bez výhrady; skládá-li ně—
která duše svoji důvěru v Marii bez opováž—
livosti, pracujíc se své strany, by získávala
ctností, by krotila své vášně, Maria se dává
této duši bez výhrady,
At tedy věrní služebníci svaté Panny řek
nou směle se svatým Janem Damascen—
ským: „Maje důvěru v tebe, ó Bohorodičko,

budu zachráněn; pod tvou záštit0u nebudu
se báti ničeho; s tvojí pomocí budu bojo—
vati proti svým nepřátelům a Zaženu je: ne—
bot býti zbožným k tobě jest jakousi zbraní
Spasy, kterou Bůh dává těm,jež chce spasiti“:

Spem fuam babens, o Deipara, servabor;
defensionem fuampossidens', non fimebo;
persequar inimicos meos efin fugam ver
!am, babens profecfionem ef auxilium
fuum; nam fibi devofum esse esf arma
quaedam salufis quae DCUS'bÍSdať quos
vuli salvos fž'eri.(Sv. Jan Damasc.) 
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Všech pravd, o kterých jsem právě psal
se zřetelem k přesvaté Panně a jejím dítkám
a služebníkům, Duch Svatý dává nám v Ge—
nesi podivný obraz v příběhu Jakobovu,
který přijímápožehnání svého otce lsáka péči
a důvtipem Rebeky,svě matky. Hle,-jak nám
iei předvádí Duch Svatý; připojím k němu
potom několik vysvětlení.
Když Esau prodal Jakobovi svoie prvo
rozenství, Rebeka, matka obou bratří, která
něžně milovala Jakoba ,zaiistila mu tuto před—
nost za několik let potom svatým a tajupl
ným úskokem. lsák, cítě se velmi stárachtěje
požehnati svým dětem než zemře,-zavolal
svého syna Bana; kterého miloval, a poru—
čil mu, at ide na lov, by měl čeho poiísti a by
mu potom požehnal. Rebeka spěšně uvědoě
mila _Jakoba o tom, co se děje, a kázala mu,
by šel a vžal dva kozelce ze stáda. Když je
dal své matce. připravila z nich lsákovi, co
věděla. že má rád; oblékla Jakoba do šatův
Esauových, iež schovávala, a ovinula mu
ruce a krk koží kOZelčí,by ieho otec, který
už neviděl; mohl se aspoň domnívati, slyše
mluviti Jakoba, dle chlupův na rukou, že to
jest jeho bratr Esau. lsák zaražen tímto hla—
sem, o němž myslel,že to iest hlas Jakobův,
kázal, by“přistoupil blíže; ohmatav chlupy
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koží, jimiž-si byl Jakob ovinul ruce, pravil,
že hlas zajisté jest hlas Jakobův, ale ruce že
jsou ruce Esauovy. Když pojedl a ucítil, lí—

baje Jakoba, jeho vonící-šaty, požehnal mu
a přál mu rosy nebeské a úrody-zemské;
ustanovil ho pánem všech jeho bratři a skOn
čil svoje požehnání těmito slovy ::„Kdo by
zlořečil tobě, ten budiž zlořečen, a kdo byti
dobrořečil, dobrořečeními budiž naplněn“.
Sotva lsák dořekl tato slova, vchází Esau
a přináší k jídlu, co byl ulovil, aby mu jeho
otec potom požehnal.Svatý patriarcha se lekl
zděšením neuvěřitelným, když poznal, co se
právě stalo; ale velmi dalek toho, “byodvo
lal, co učinil, naopak ještě to potvrdil, nebot
přiliš znatelně viděl prst Boží vtomto řízení.
Tu Esau zařval křikem velikým, jak zazna
menává Písmo svaté, a hlasitě žaluje na šalbu
svého bratra, tázal se otce, má-li jen jedno
požehnání: jsa tím, jak poznamenávají svatí
Otcové, obrazem těch, kteří lehko směšujíce
Boha se světem, chtějí se radovati zároveň
z útěch nebeských i _zútěch pozemských. lsák,
hnut velikým lkáním Esauovým, posléze mu
požehnal, ale požehnáním pozemským,'čině
ho poddaným jeho bratrovi: čímž se rozní'
tilo v něm tak jedovaté zášti proti Jakobovi,
že čekal jenom, až zemře otec, by ho zabil;
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a Jakob jistě by byl neušel smrti, kdyby ho
byla jeho drahá matka Rebeka neuchránila
svým důvtipem a dobrými radami, jež mu
dala a jichž uposlechl.
Než vysvětlím tento příběh, který jest tak
krásný, dlužno poznamenati, že dle svatých

Otcův a vykladatelůvpísma Svatého Jakob
jest obrazem Ježíše Krista a předurčených,
a Esau obrazem zavržených; třeba jenom
zkoumati ciny a chování toho i onoho, by—
chom to posoudili.
]. Esau, starší bratr, byl těla silného a mo
hutného, zručně a důmyslně střílel z luku a
lovil mnoho zvěře; 2. Skorem nikdy se ne
zdržel doma, a skládaje svoji důvěru toliko
ve svou sílu a ve svoji chytrost, pracoval je
nom venku, 25.nepečoval mnoho, by se líbil
své matce Rebece, a nečinil nic pro to; 4. byl
tak obžerný a tolik miloval jídlo, že prodal
svoje právo prvorozenské za misu čočovice;
5. byl jako Kain pln závisti k svému bratru
Jakobovi a stíhal ho do krajnosti.
ÍHle, jaksi vedou po vždy zavrženci:
]. Spoléhaji na svoji sílu a svůj důmysl
pro věci časné ; jsou velmi silni, velmi obratní
a velmi osvícení k věcem pozemským, ale vel
mislábi a velmi neznalí ve věcech nebeských :

In ferrenis forfes, in coelesfibus debiles.
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2.1 nezdrží se vůbec nebo jen pramálo do—
ma, ve svém vlastním příbytku, to jest ve svém
nitru, jež jest vnitřním a podstatným příbyt
kem, který Bůh dal každému člověku, by

v něm zůstával po jeho vzoru: nebot Bůh
zůstává vždycky doma, u Sebe. Zavrženci
nemiluji odloučenosti ani duchovnosti ani
vnitřní zbožnosti a _spílajímaličkých, pobož
nůstkářů a divochů těm, kdož jsou lidmi vnitř
nimi a odloučenými od světa a pracují více
v-nitru než zevně.
3. Zavrženci nepřičiňují se valně o pobož—

nost k Svaté Danně. Matce předurčených;
jest pravda, nenevraži na ni výslovně; vy—
chvalují ji někdy; říkají, že ji milují; konají

dokonce ke cti jeji některé pobožnosti: ale
kromě toho nemohou snésti, by ji někdo mi
loval něžně, protože nikterak nemají pro ni
něžností Jakobových. Nalézají výtky těmto
pobožnostem, kterým se dobré její dítky a slu—
žebníci věrně oddávají, by si získali její ná
klonnosti, poněvadž nevěří, že by tato po
božnost byla nezbytna ke spáse. Jenom když
nenevraži výslovně na svatou pannu a zjev—
ně neopovrhují pobožnosti k ní, už se do
mýšlejí, že .toho jest dosti a že' získali její
přízně; že konec koncův jsou jejími služeb—
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níky, říkajíce a mumlajíce k její cti několik

modliteb bez něžně lásky k ní a bez polep
šení vzhledem k sobě.
4. Zavrženci prodávají svoje právo prvo—
rozenské, to jest rozkoše rajské, za mísu čo—
čovice, to jest za rozkoše pozemské. Smějí
se, pijí, jedí, vyrážejí se, hrají, tančí, nenamá—

hajícese, stejně jako Esau, by se stali hod
nými požehnání Otce nebeského. Třemislo
vy. nemyslí než na zemi, nemiluji než zemi,
nemluví a nekonají nic než pro zemi a pro

rozkoše, prodávajíce za chvilkovýpožitek, za
marný koúř cti a za hroudu tvrdé země, žluté
nebo bílé, milost křestní, svoje roucho nevin—
nosti a dědictví nebeské. .
5. Posléze zavrženci nenávidí a stíhají po
vždy předurčené, at zjevně nebo tajně; ne—
mohouce jich snésti, pohrdají jimi, kritisují
je, pitvóříse po nich,tupí je,okrádají je,pod
váději je, vyssávají je, štvou je, v prach je
šlapou, zatím co sami hromadí jmění, oddá
vají se rozkošem, postupují v hodnostech,
obohacují se, vzmáhají se a žijí v pohodlí.
Co se týče Jakoba, mladšího syna: ]. Byl
těla slabého. tichý a pokojný a obyčejně bý
val doma, by si získal přízně své matky Re
beky, kterou něžně miloval; když někdy
odešel, nebylo to z jeho vlastní vůle, aniz dů
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věry ve svuj důmysl, nýbrž aby poslechl své
matky.

2. yMiloval a ctil svoji matku: proto dlel
doma, vyhýbal se všemu, co by se ji'snad bylo
nelíbilo, a činil vše, Co myslel, že ji jest při—

jemno:
což zvyšovalo
rou
k němu
chovala. v Rebece lásku, kte
5. Byl podroben _vevšem své drahé matce;
byl ji úplně poslušen ve všech věčech,.hbitě
bez otálení a radostně bez stýskáni; na
sebe menší znameni jejivůle malýJakob bě
žel a pracoval. Věřil všemu, co mu řikala:
když mu třebas řekla; by vyhledal dva ko
zelce a přinesl jí je, aby je přístrojila- jeho otci
lsákovi, Jakob ji nenamitl, že jest dosti při—
strojiti jednoho, by jednou pojedl jediný člo—
věk; ale bez rozumováni učinil, co mu řekla.
4. Měl velikou důvěru ve svou drahou
matku; jako ani dost málo nespoléhal na
svoji dovednost, spoléhalt jediné na péči a
ochranu své matky; prosival ji o pomoc ve
všech svých potřebách a radil se s ní ve všech
svých pochybnostech: když se ji třebas otá—
zal, nedostane-li se mu misto požehnání ot—
cova zlořečeni, uvěřil jí a svěřil se ji, jakmile

mu řekla, že ona bere na sebe toto zlořečeni.
5. Posléze napodobil, seč byl, ctnosti, jež
viděl na své matce; a zdá se, že jedním z dů
153

vodův, pro něž se držel doma, bylo, aby na
podobil svoji drahou matku, jež byla ctnostna
a vzdalovala se špatných společností, kazícich
mravy. Tím se učinil hodným, by přijal dvojí
požehnání milého otce.
Vizme také, jak se chovají po vždy před—
určení:
]. Drží se doma u své matky; to jest mí
lují odloučenost, jsou vnitřní, jsou pilní mo—

dlitby, ale dle vzoru a ve společnosti svě
Matky, svaté Panny, jejíž všecka sláva jest
uvnitř a jež po celý svůj život. tak milovala
odloučenost a modlitbu. Někdy sice vyjdou
ven, do světa; ale to bývá 2 poslušnosti vůle
Boží a vůle jejich.drahé Matky, by plnili po
vinnosti svěho stavu. Necht sebe větší věcí
na pohled konají zevně, mnohem výše ještě
cení ty,jež konají ve svém nitru, ve společno
sti přesvaté Danny, poněvadž tam konají ve—
líkědílo svě dokonalosti, proti němuž všechny
ostatní skutky jsou jenom dětskými hříčkami.
Proto právě, zatím co jejich bratři a sestry
pracuji někdy pro venek s velikou silou, dů—
myslem-a zdarem ve chvále a uznání světa,
právě proto vědí osvícením Ducha Svatého.
že jest mnohem. více slávy, dobra a rozkoše
vtom, když zůstávají skrytí v odloučenosti
s Ježíšem Kristem, svým vzorem, v úplném
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a dokonalém poddanství své Matce, než aby
konali sami ze sebe divy přirozenosti i mi
losti ve světě, jako tolik Bauův a zavrže
ných. Gloria ef divifiae in doma ejus .
slávu Boží a bohatství pro člověka lze na—
lézti v domě Mariině.
Dane Ježíši, jak jsou milí stanové tvojí!
Vrabec nalezl sobě příbytek a hrdlička hniz
do, kdež by uložila mladé svě. Och, jak jest
šťasten člověk, jenž přebývá v domě Mariině,
kde Ty's první si učinil příbytek! V tomto
domě předurčených přijímá pomoc. od Tebe

jediného a tam založil schody a stupně všech
ctnosti, by se v tOmtoslzavém údolí povznášel
svým srdcem k dokonalosti. Quam dilecfa

fabemacula fua etc.

Dředurčení něžně milují a opravdově uctí
vají přesvatou Pannu, jako svoji dobrotivou
,Matku a Velitelku. Milují ji netoliko ústy, ale
v pravdě; uctívají ji netoliko zevně, nýbrž

v hloubi srdce; vystřihají se jako Jakob
všeho, co by Se jí _snad nelíbilo, a činí se zá—
palem vše, čím myslí, že by si asi získali jeji

náklOnnosti. Dřinášejí jí a dávají ne dva ko
zelce jako Jakob Rebece, nýbrž své tělo a
svou duši se vším, co k nim přísluší, zobra
zené dvěma kozelci Jakobovými, aby: ]. při—
jala je jako cosi, co ji náleží, 2.aby je zabila
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a usmrtila hříchu a jim šamým, sedrouc je
a svleknouc z jejich vlastní kůže a z jejich

sebelásky, a tím aby se mohli zalíbíti Ježíši,
j€jlmUSynu který nechce za učeníkya přátele
lec ty, kdož umřelisami sobě; 5. byje přístro—
jila dle chuti Otce nebeského a k jeho nej—
větší slávě, kterou zná lépe než kterýkoliv
jiný tvor; 4-. by její péči a její přímluvou toto
tělo a tato duše, dobře očištěny od všeliké
poskvrny, dobře umrtveny, dobře svlečeny a
dobře přistrojeny, byly lahodnou krmí, hod—
nou úst a požehnání Otce nebeského. Ne
budou-liž-toto činiti křesťanépředurčení, kteří
naleznou rozkoš v dokonalém zasvěcení se
Ježíši Kristu rukama Mariinýma, jemuž je
u'čime,a nebudou-liž je věrně plnili, by osvěd
čili Ježíši činnou a srdnatou lásku ?
Zavržencí říkají,pravda, že milují Ježíše,
že milují a uctívají Marii, nikoli však až tolik,
by jim dávali ze své podstaty, nikoli však
tolik, by jim obětovali svoje těla s jejich smy
sly, svoje duše s jejich vášněmi jako před
určení. Tito jsou poddání svaté panně a po—
slušní jí-jako své Matičky po vzoru Ježíše
Krista, který ze třiatřicetilet, která žil na zemi,
třiceti užil na oslavení Boha, svého Otce,
dokonalým a úplným poddanst'vím své svaté
Matce.
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3. předurčení poslouchají Marie dbajíce
přísně jejích rad, jako malý Jakob dbal rad
Rebečiných, která mu pravila: Fili mi, ac
quiesce consiliis meis: „Dovolradám mým“,
nebo jako služebníci na svatbě v Káni,
kterým s'vatá Danna pravila:, Quodcum
que dixerif vobis, facife (Jan ll, 5): „Co—
koliv vám řekne, učiňte“. Jákobovi,

že po—

slechl své matky, dostalo se jako zázrakem
požehnání, ačkoliv přirozené mu nenáleže
lo; služebníci na svatběv Káni, že poslechli
rady svaté Danny, byli poctěni prvním zá—

zrakem Ježíše Krista, jenž proměnil vodu
ve víno na-prosbu své svaté Matky. Právě
tak všichni ti, kdo až do konce věkův budou
přijímalipožehnání Otce nebeského a budOu
poctiváni divy Božími, budou přijímati tyto
milostí jen pro svoji dokonalou poslušnost
Marie; Esauové však pozb'udou svého po—
žehnání, že se nepodrobili svaté Panně.
+.“Předurčení mají velikou důvěru v do—
brotu a moc přesvaté Danny, své Matičky,
doprošují se bez ustání její pomocí, patří k
nijako k hvězdě polární, bydOpluli přístavu
dobrého, odhalují jí svoje soužení a svoje
nedostatky s velikou upřímnosti srdce; tulí
se k jejímu milosrdenství a k její sladkosti,
by jim byly odpuštěny hříchy její přímluvou,
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nebo aby okoušeli jejích mateřských slad—
kostí ve svých souženích a zármutcích. Ba
oni se vrhají, skrývají a ztrácejí předivným
způsobem do mateřského a panenského je—
jího lůna, by tam byli rozpálení čistou láskou,
by tam byli očištěni ze sebe menších skvrn
a by tam „plněnalezli Ježíše, který v něm dlí
jako ve svém nejslavnějším trůně. Oh jaké
toštěstí! Nedomnívej se, praví abbé Quer—
ric, že jest větším štěstím přebývati v lůně

Abrahamovu než v lůně Mariinu, nebot Dán
tam postavil svůj trůn: Ne credi'deris ma—

joris esse felicifafisbabifare in sinu A
brabae quam in sinu Mariae, cum in eo
Dominus posuerif fbronum suum.
Zavrženci však, skládajíce všecku důvěru
v sebe, jedí se synem _marnotratným jen to.
co žerou vepři; živí se jenom zemí jako ro—
puchy; a milujíce, jako lidé světa, jediné věci

viditelné a vnější, žádné rozkoše nenalézají
v sladkostech lůna Mariina; nikterak necítí
Spolehlivé opory a spolehlivé důvěry, kterou
předurčení cítí ve svaté Panně, své Matičce.
Milují bídně svůj vnější hlad, jak praví svatý
Řehoř, poněvadž nechtějí chutnati sladkosti.
jež jest všecka připravena v nitru jejich a v
nitru Ježíšově a Mariině.
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5. Posléze předurčení ostříhají cest svaté
panny, své Matičky, to jest oni jí následují,
a právě v tom jsou opravdu šťastni a zbožní
a vtom jestznámka jejich předurčení,jak jim

praví tato dobrotívá Matka: Beafi qui cu
sfodiunf was meas: to jest blaženi, kdož
konají moje ctnosti a kdož jdou ve stopách
mého života s pomocí milosti Boží. Jsou
šťastni na tomto světě, za svého života, hoj—
ností milosti a sladkostí, kterých jim udílím
ze své plnosti, a to hojněji než jiným, kteří

mne nenásledují tak věrně; jsou šťastni ve
své smrti, kteráž jest sladká a klidné a ke kte—
ré obyčejně spěchávám, bych je sama od

vedla do radostí věčných; posléze budou
šťastni ve Věčnosti, poněvadž nikdy žádný
z mých dobrých služebníkův, kteří následo—
vali mých ctností za svého života, nebyl za—
tracen. Zavrženci však jsou neštastní iza své—
ho života i při své smrti i na Věčností, po—
—něvadžnenásledují přesvaté Danny v jejich

ctnostech, majíce dosti na tom, že vstupují
někdy'do jejích bratrstev, že říkají ke cti její
několik modliteb nebo konají nějakou jinou
zevnější pobožnost.
O svatá Panno, moje Matičko, jak jsou.
šťastni, Opakuji to všecek unesen, jak jsou
šťastni a štastny ti, kdož nikterak se nedá
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vajíce svésti falešnou zbožnosti k Tobě, věrně
ostříhají tvých cest, tvých rad a tvýclr roz—

kazův! Ale jak neštastni a zlořečení jsou ti,
kdož zle uživajice tvé pobožnosti, neostřihaji

přikázání tvého Syna: Maledicfi omnes

qui dec/mania mandafis fuis.

Vizme nyniúsluhy lásky, jež svatá Panna,
jakožto nejlepší ze všech matek, prokazuje
svým věrným služebnikům, kteří se jí dali
způsobem, jak jsem vylíčil,a podle obrazu

Jak obova.
l. ()na jemiluje.Ego diligenfes me diligo
„Já milujicímnemiluji“.Milujeje: ].poněvadž
jest jejich opravdovou Matkou; nuže matka
vždycky miluje svoje dítko, plod svého života;
2__.
miluje je z vděčnosti, poněvadž ji vskutku
miluji jako svoji Matičku; 3. miluje je, poně
vadž'jsou předurčení, a tudíž Bůh je miluje:

JaCob dílexi,Esau aúfemodio babui .„Ja
koba'jsem miloval, Esaua však v nenávisti
jSem"'měl“;L4-.miluje je, poněvadž se ji úplně

Zasvětili a'poněvadž jsou jejim vlastnictvím a
jejím dědictvím: ln Israel baeredifare. Mi—
luje je něžně a něžněji než všechny matky
úhrnem. Vlej, můžeš-li, všecku lásku přiro—
zenOu, kterou mají matky všech lidí k svým
dětem, do srdce jediné matky pro jedině
dítko: jistě že tato matka bude nesmírně
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milovati toto dítko, přece však jest pravda.
že Maria miluje svoje děti ještě něžněji, než
by tato matka milovala svoje dítko.
Nemiluje jich toliko citem, nýbrž skutkem.
Jeji láska k nim _iestcinná a účinná _iakolás—
ka Rebečina kJakobovi, ano činnějši a účin—
nější. Vizme, co tato Matička, které byla Re—
beka toliko obrazem, činí, by získala svým

dětem požehnání nebeského Otce:
1. Vyhledává jako Rebeka vhodné chvile,
by jim učinilaněcodobrého, by je povznesla
<aobohatila. Poněvadž vidí jasně v Bohu
všechno dobro i zlo, štěstí i neštěstí,.požeh—
nání izlořečení Boží, pořádá z dálky věci,
by vyprostila ze všelikého zla svoje služeb
níky &.zahrnula je všelikýmdobrem: a totak,
že má—libýti získán nějaký statek voBohu
věrností některého tvora v nějakém vzn'eše—
ném povolání, jest jisto, že Maria dobude
tohoto statku některému ze svých“ milých dí—
.tek a služebníkův a dá. mu milost, by-věrně

dospěl až ke konci: lpsa procUraf negoťia
nasfra : „Sama opatřuje naše potřeby“,praví
jeden svatý.
2. Dává jim dobré rady jako Rebeka Ja—

kobovi: Fili mi, acquiesce consiliis meis :
..Synu můj, povol radám mým“.A mezi jinými
radami jim vnuká, by jí přinesli dvé _kozel
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cův, to jest svoje tělo a svoji duši, a by jí je
zasvětili, aby z nich připravila pokrm, který
by _bylpříjemný'Bohu, a by činili vše, čemu
Ježíš Kristus, její Syn, učilsvýmislovy a svým
vzorem. Nedává—lijim sama těchto rad, dává
je přísluhou Andělův, kterým se nedostává
větší pocty a rozkoše než poslechnouti někte—
rého z jejích rozkazův, by sestoupili na zemi
a pomáhali jejím věrným 'služebníkům.
5. Když jsme jí přinesli a zasvětili svoje
tělo i svoji duši a vše, co s nimi souvisí, nic ne—
vyjímajíce,co učiní tato dobrá—Matička?To,co
učinila kdysi Rebeka s dvěma kozelci, jež jí
přinesl Jakob: ]. zabije je, aby zemřeliživotu
starého Adama; 2. sedře je a svleče z jejich
kůže přirozeně, to jest z jejich náklonností
a z všelikého, pouta vížicího je ke stvoření;
3. očistí je z jejich poskvrn a hříchův; 4. při
stroji je dle chuti Boží a k jeho největší slávě. A

jako Maria jedinázná dokonale tuto chut Boží
a tuto největší slávu Nejvyššího, ona jediná,
aniž se zklame, může přizpůsobiti a přistrojiti
naše těla a naše duše této neskonale vzne
šené chuti a této neskonale skrytě slávě.
4. Tato dobrá Matička, přijavšinaši dokov
nalou obět sebe a svých vlastních zásluh &za—
dostčinění, kterou jsme jípřinesli pobožnosti.
o níž jsem mluvil, a svlěkši nás z našich sta
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rých šatův, přizpůsobuje nás a činí hodnými.
bychom předstoupili před svého Otce ne
beského: ]. Odivá nás čistými,novými vzác—
.nými a vonicimi šaty, našeho staršího Bra—
tra, totiž Ježíše Krista, svého Syna, které
schovává ve svém domě, to jest, které má ve
své moci, jsouc pokladnici a udělóvatelkou
veškerých ctnosti a zásluh svého Syna Je—
žíše Krista, jež dává a svěřuje, komu chce,
kdy chce, jak chce a kolik chce, jak jsme vi—
děli prve. 2. Obkládá krk a ruce svých slu—
žebnikův kožemi zabitých a sedřených kozel—
cův: to jest zdobí je zásluhami a cenou je
jich vlastnich činův. Zabiji a umrtvu—je
opravdu
vše, co jest nečistého a nedokonalého v jejich

Osobě; neničí však a nezapuzuje žádného
dobra, jež v nich způsobila milost; uchovává
je a rozmnožuje, by z něho učinila ozdobu
a silu jejich šije a jejich rukou, to jest aby
je posilnila a pomohla jim nésti jho Páně,
které se nosí našiji, a konati veliké—skutky
k slávě Boží a ke spáse jejich ubohých bra—
tří. 3. Dává novou vůni a novou milost jejich
'šatům a jejichozdobám, odiva jicjesvýmivlast
nimi šaty, to jest svými zásluhami a svými
Ctnostmi, jež umirajic jim odkázala svou zá—
větí, jak pravi jedna svatá řeholnice z minu
lého stoleti, zemřevši v pověsti svatosti, a jež
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se toho dověděla zjevením. Tak že všecka ieii
čeleď, ieií věrní služebníci a otroci, jsou o—
dění dvojnásobně, šaty jejiho Synaa jejími

vlastními šaty:.Omnes domesfici ejus ve
sfifi sunf duplicibus: a proto nic se jimne—
třeba báti zimy od Ježíše Krista, bílého jako
sníh, kterého zavrženci, úplně nazí a olou
peni o zásluhy Ježíše Krista a svaté Danny,
nebudou moci snésti.
5. Posléze jim získává požehnání Otce
nebeského, ačkoliv iim ovšem nepřísluší, ne—
bot jsou toliko dítky druhorozené a přisvo—
jené. V těchto zcela nových, převzácných a
přelibezně vonících šatech a se svými připra—
venými. a upravenými těly a dušemi přistu—
puii s důvěrou k loži, na němž odpočívá je—

jich nebeský Otec. Tento dobrý Otec slyší
a poznává jeiich hlas, hlas hříšníka; dotýká
se jejich rukou obložených kožemi; cítí vůni
ieiich šatův; pojídá radostně, co Maria, ieiich
Matka, mu přistroiila ; poznávaie v nich zá
sluhy a vůni svého Syna a ieho svaté Matky:
]. dává iim svoie dvoií požehnání, požehnání
rosy nebeské: De rore coeli, to jest milosti
Boží,jež iestsemenem slávy: Benedixifnos

in omni benedicfione spirifuali in Cbrisfo
:Íesu (Efes. l, 3) '„Dožehnal nás všelikým po—
žehnáním duchovním v Kristu Ježíši“, požeh-
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nání tučnosti zemské: De pinguea'ine fer—
rae, to jest dává jim chléb vezdejší a dosta—
tečnou hojnost statkův tohoto světa; 2. činí
je pány nad jejich ostatními bratřími zavr
ženci: nikoliv aby toto prvenství vždycky
bylo zjevno na tomto světě, který v mžiku
pomine, na kterém často panují zavrženci:

Peccafores effabunfur ef gloriabunfur. ..
Via'iimpium superexalfafum ef elevafum;
ale jest přece pravdivo a bude se zřejmě je—
viti na onom světě po celou věčnost, kdež

spravedliví, jak praví Duch Svatý, budou

panovatia rozkazovatinárodůszomina
bunfur popu/is. Jeho Velebnost, nemajíc
dosti na tom, že požehna'la jejich osobám
a jejich statkům, žehná ještě všem těm. kdož
jim budou žehnati, a zlořečí všem těm, kdož
jim budou zlořečiti a je stíhati.
ll. Druhou ůsluhou lásky, kterou svatá
Danna prokazuje svýmvěrnýmslužebníkům,
jest, že jimzískává všeho potřebného pro tělo
i pro duši. Dávat jimdvojí šaty, jak jsme právě
viděli; dává jim jisti nejvybranější pokrmy se
stolu Božího: dává jim jisti Chléb života,
který ona vytvořila:A generafionibus meis
implemim' : „Moje drahé dítky,pravi jimpod
jménem Moudrosti, nasytte se mou úrodou,
to jest-Ježíšem, plodem života, který.jsem
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porodila pro vás“. Venife, eomea'ife panem
meum ef bibife Vinumquod miscui vobis :.
comedife, ef bibife, ef inebriaminí, caris—
simi : Pojdte, opakuje jim na jiném místě,
jezte chléb můj, kterým jest Ježíš, a pijte víno
jeho lásky, kterého jsemvám namísila“.Ježto
ona jest pokladnici a rozdělovatelkou darův
a milosti Nejvyššího, dává jich částku dobrou
ano nejlepší, by sytila a vyživovala svoje dít—
' ky a svoje služebníky. Jsou tučni Chlebem
života a jsou opojeni Vínem, jež plodí Danny.

Jsouce nošeni u prsou Mariiných:Ad ubera
porfabimini, s takovou snadnosti snášejí
jho Ježíše Krista, že téměřnecítí jeho tíže pro
olej zbožnosti, kterým působí, že to jho shnije :

J ugum eorum compufrescef &facie olei.
lll. Třetím dobrodiním, jež svatá Danna
uděluje svým služebnikům, jest, že je vede a
řídídle vůlesvého SynaRebeka vodilasvého
malého Jakoba a dávala mu časem dobré po—
kyny,bud aby svedla naň požehnání otcovo,
bud aby ho uchránila hněvu a stíhání jeho
bratra Esaua. Maria, která jest hvězdou moř—
skou, vede všechny svoje věrné služebníky
k dobrému přístavu: ukazuje jimcesty života
věčného; vystříhájich krokův nebezpečných;
vede je za ruku po stezkách spravedlnosti;
zachycuje je, když skorem už padají; zdvihá
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je, když padli; kárá je jako laskavá matka,
když chybili ; ba někdy je také s láskou trestá.
Možno ditku poslušnému Marie, své Matky
živitelky a osvícené vůdkyně, zblouditi na

cestách věčnosti? Ípsam sequens non a'e
vias: „Ji následuje, pravi svatý Bernard,
nezbloudíš.“ Neboj se nikterak, že pravé.
dítko Mariino bude oklamáno'duchem zlým
a že padne do některého výslovného bludu.
Tam, kde jest vedeni Mariino, není ani zlého
ducha s jeho šálením ani bludařův s jejich;
lstmi.Ípsa fenenfe, non corruis.
IV. Čtvrtým projevem lásky svaté Danny
k jejím dětem a věrným služebníkům jest, že
je bráni a kryje proti nepřátelům. Rebeka
svou péči a svým důvtipem vysvobodila Ja—
koba ze všech nebezpečenstvi, v nichž se ocitl,
a zvláště ze smrti, nebot bratr jeho Esau ve
svém hněvu a ve své závisti, jistě by ho byl
Zabil,jako kdysi Kain svého bratra Abela.
Maria, Matička předurčených,skrýváje pod
křídla své ochrany jako kvočna svá kuřátka:
mluvit, snižuje se, sestupuje ke všem jejich
slabostem, by je zabezpečila před krahujcem
a supem. Obkličuje je a provází je jako šik
vojenský k bitvě spořádaný: uf casfrorum

acies ordinafa. Jest možno, aby někdo,
obklopen jsa dobře spořádaným šikem o
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sto tisících mužův,

bál se nepřátel ? Věr—_

nému služebníku Mariinu, obklopenému její
ochranou a jeji císařskou mocí, jest ještě
méně se báti. Tato Matička a mocná Kněžna
nebes odeslala by spíše voje o millionech an—
dělů na pomoc některému ze svých dítek, než
aby se někdy řeklo, že věrný služebník Ma—
riin, který v ni složil stu důvěru, byl zdolán
zlobou, počtem a silou svých nepřátel.
V. Posléze pátým a největším dobrem.
jež přemilá Maria uštědřuje svým věrným
zbožným, jest,že se za ně přimlouvá u svého
Syna a ukrocuje ho svými modlitbami. Spo—
juje je s nim poutem .předůvěrným a ucho
vává mu je.

Rebeka poslala Jakoba k loži jeho otce;
a dobrý stařec se ho dotkl, objal ho,- ba
i políbil s radostí, jsa spokojen a nasycen
dobře přistrojenými pokrmy, jež mu byly při
neseny; a ucítiv s velikým uspokojením vý—
borné vůně jeho oděvu, “zvolal: „,Hle vůně
syna mého jako vůně pole plného, kterémuž
požehnal Hospodin.“ Tímto polem plným,je
hož vůně blaží srdce otcovo, není jiná vůně
než vůně ctností a zásluh Mariiných, která
jest polem plným milosti, na němž Bůh Otec
jako pšeničné zrno vyvolencův zasel svého
jediného Syna. Oh, jak jest vítáno dítko, dý
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šicí vůní Mariinou u Ježíše Krista, jenž jest
Otcem budoucího věku!' Oh, jak rychle a
dokonale se s nim spojuje! Ukázali jsme to
šíře před chvílí.

A nad to, když přesvaté Danna zahrnula
svoje děti a věrné služebníky svou přízni,
když jimziskala požehnání “Otce nebeského
a sjednocení s Ježíšem Kristem, ona je ucho—
vává v Ježíši Kristu a Ježíše Krista v nich;
chrání jich a bdí stále nad nimi,bojíc se, aby
neztratili milostí Boží a neupadli zase do osí
del svých nepřátel: ln plenifudine definef:
„Udržuje sVaté v jejich plnosti“ a působí, že
v ní vytrvávají až do konce, jak jsme viděli.
Tot vysvětlení onoho velikého a dávného
obrazu předurčenía zavržení, tak neznámého
a tak plného tajemstvi.
,

lll. Zázračné účinky této pobož
nosti v duši, která jí jest věrna

%?žšs

ilýbratře, buď uji
štěn, že oddáš-li se věrně vnitřním i vnějším
cvičenímtéto pobožnosti, již ti dále označím:
]. Světlem, jež ti dá Duch Svatý skrze Ma—
rii, svoji milou Chof, poznáš svůj špatný zá

klad, svoji porušenost a svoji neschopnost
k jakémukoliv dobru, není-li Bůh, jakožto pů—
vodce přirozenosti i milosti, jeho počátkem;

a maje toto poznání, budeš opovrhovati se
bou a budeš mysliti na Sebe jen s ošklivosti.
Budeš pohlížeti na sebe jako na hlemýždě,
který vše kálí svým slizem, nebo jako na ro
puchu, která vše otravuje svým jedem, nebo
jako na zlomyslného hada, který hledá jenom,
jak by obelstil. posléze pokorné Maria tě u—
činí účastným své hluboké pokory, která způ—
sobí, že búdeš opovrhovati sebou, že nikým
nebudeš opovrhovati a budeš milovati-opo—
vržení.
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'2. Svatá Danna ti dá podíl na své víře,jež
byla větší na zemi než víra všech patriarchů,
Proroků, Apoštolův a všech Svatých. Nyní,
když jest a kraluje v Nebesích, nemá už této
víry, poněvadž jasně vidí všecko v Bohu svě—
tlem slávy; přece však, se schválenímNejvyš—
šího, neztratila jí, vcházejíc do slávy; podr—
želat ji, by jí chránila v Církvi bojující pro
svoje věrné služebníky a služebnice. Čím si
tedy budeš více získávati přízně této velebně
Kněžny a věrně Danny, tím více budeš míti
opravdově víry ve všem svém počínánízvíry
čistě, která způsobí, že nehrubě budeš pečo—
vati o věci smyslně a vnější; víry živé a zani—

ceně, která způsobí, že vše budeš činiti jen
z čiště lásky; víry pevně a neochvějně jako
skála, která způsobí, že zůstaneš pevnýa stálý
ve všelikých bouřích a trýzních ;vírypůsobivé
'a pronikající, která jako tajemný klíč divo—

tvorcův získá ti vstup do všech tajemstev
Ježíše Krista, do posledních věcí člověka a
do srdce samého Boha; víry srdnatě, která
způsobí, že bez váhání začneš i dokonáš ve
likě věci pro Boha a spásu duší; posléze
víry, jež bude tvou hořící pochodní, tvým
božským životem, tvým skrytým pokladem
božské moudrosti a tvou všemohoucí zbraní,
bys jí osvěcoval ty, kdož jsou v temnotách
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stínu smrti, bys rozpaloval vlažné a ty,kteří
potřebuii žhouciho zlata lásky, bys dával
život těm, kteří zemřeli hříchem, bys obměk—

čoval a vyvracel slovy něžnými a mocnými
srdce mramorová a cedry libanské, a posléze
abys odporoval démonovi a všem nepřáte—
lům spásy.

5. Tato matka krásného milování sprostí
tvěsrdce všelikěúzkostlivosti, všelikéhootroc—
kého a nezřízeného strachu: otevřet je iroz—
šíří, aby běželo cestou přikázání jejího Syna

se svatou svobodou dítek Božích, aby uve
dla do něho čistou lásku, jejíž má poklad.
Tak že se nebudeš, jako až dosud, vůčiBohu
lásky spravovati strachem, nýbrž čistou lás—
kou. Budeš v něm viděti svého dobrotivěho
Otce, kterému.se budeš snažili bez ustání
se libiti, s kterým budeš důvěrně rozmlouvati,
iako dítko se svým dobrotivým otcem. Ura—
zíš—liho nešťastnou náhodou, ihned se za to
před ním pokoříš: budeš ho prositi pokorně
za odpuštění, vztáhneš prostě k němu ruku,
vstaneš zase pln lásky, beze zmatku 'a bez
nepokoje, a nedávaie se zastrašiti, dále bu
deš kráčeti k němu.
4. Svatá Danna tě naplní velikou důvěrou
v“Boha a v ni samu: ]. poněvadž již nebudeš
přistupovati k Ježíši Kristu sám nýbrž vždy
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cky skrze tuto dobrou Matičku ; 2. poněvadž,
když jsi jí dal všecky svoje zásluhy, milosti
a zadostučinění, by jimi vládla po své vůli,
sdělí se s tebou o svoje ctnosti a oděje tě
svými zásluhami, tak že ti bude možno s dů—
věrou říci Bohu: „Ejhle Maria, děvka tvoje:
staniž mi se podle slova tvého“: EcCe ancil—
la Domini, Íž'af mihi“secundum verbum
fuum; 5. poněvadž Maria, když jsi se jí dal
úplně všecek, tělem i duší, ana její štědrost
jest neporovnatelna, nedá se přemoci ve vel-—
kodušnosti a dá se oplátkou tobě, Způso—
bem zázračným. ale pravdivým. Tak že ti
bude možno směle říci: Tuus sum ego, sal—
vum me fac: „Jsem tvůj, svatá Panno, spa-—
siž' mně“; nebo jak jsem už řekl s Učenní—

kem- miláčkem: Accepi fe in mea: „Dřjjal
jsem“tě, svatá Matko, za všechny své statky“.
Budeš také moci říci se svatým Bonaventu

rou: Ecce Domina salvafrix mea, fžfducia
lifer agam, ef non fimebo, quia, fortifua'o
mea, ef laus mea in Domino es fu: a na ji—
ném místě: Tuus fofus ego sum, ef omnia
—-mea
fua sunf; o Virgo gloriosa, super
omnia benedicfa, ponam fe uf signaculum

super cor meum, quia forfis esf uf mors
dilecfio fua! „Ejhle,Paní, spasitelko má,s dů
věrou si povedu a nebudu se báti, nebot síla
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má a chvála má v Danu jsi ty... Tvůj celý já
jsem, a všechno moje tvoje jest; ó Danno
slavná, nade vše požehnané, položím tě jako
pečet na srdce svoje, nebot silno jako smrt
jest milování tvoje !“ Budeš moci říci Bohu

v pocitech Drorokových: Domine, non esf
exalfafum cor meum, neque elafi sun! o—

culi mei; neque ambulavi in magnis, ne
que in mirabilibus super me, si non hu—
mifer senfiebam; sea' exalfavi animam
meam sicuf ablacfafus esf super mafre
sua, ifa refribufzo in anima mea: „Hospo—
dine, ani moje srdce, ani moje oči nemají
žádného důvodu, proč se vyvýšovati a pyš
něti, aniž vyhledávati věcí velikých a zázrač—

ných; a v tom ještě nejsem pokorný, ale
pozdvihl jsem a vzmužil jsem duši svoji dů—
věrou ; jsem jako dítko odstavené od rozkoší
pozemských a spočívající na prsou své mat
ky; a právě na těchto prsou jsem zahrnován
dobry“. 4. Ještě rozmnožítvoji důvěru v ní,
že když sis uložil u ní vše, co máš dobrého,
by to darovala nebo toho chránila, budeš
míti měně důvěry v sebe a mnoho v tuto bla

hoslavenou Matku a pannu-věrnou, která
jest tvým pokladem. Oh, jaká důvěra a jaká
útěcha pro duši, které možno říci,že poklad
Boží, do něhož uložil vše, co má nejvzácněj—
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šiho, jest také jejim pokladem! Ípsa esf flie
saurus Domini: „Ona jest, pravi kterýsi
Svatý, pokladem Páně.“
5. Duše svaté Danny se dá tobě, by oslavila
Pána; jeji duch vstoupí na místo tvého, by
se radoval vBohu,Spasiteli

svém, ač—libu—

deš věrně oddán úkonům této pobožnosti.
Sif in Singu/is anima Mariae, uf magnilž'cef

Dominum; sif in Singu/is spirifus Mariae,
uf exulfef in Deo: „Budiž v každém, pravi
svatý Ambrož, duše Mariina,aby oslavovala
Dana; budiž v každém duch Mariin, by tam
plesal v Bohu.“ Ach, kdy přijde ta štastná
doba, pravil jeden svatý muž našich dnův,
který byl úplně ztracen v Marii, ach, kdy přijde

ta štastná doba, kdy božská Maria bude
svrchovanou pani vsrdcich, byje úplně pod—
robila panství svého velikéhoa jediného Je—
žíše? Kdy budou duše tak dýchati Marii,
jakotěla dýchají vzduch ? Tehdy věcizazračné
přijdou na tato nízká místa, na něž Duch Sva—
tý, nalezna svoji drahou Chof jakoby znovu

stvořenu v duších. přijde v hojnosti a naplní
je svými dary a zejména darem moudrosti,
by v nich působil divy milosti. Milý bratře,
kdy přijde ta štastná doba a ten věk Mariin,
kdy duše, ztrácejíce samy sebe v pr0pasti je—
jiho nitra, stanou se živýmiotisky Mariinými,
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by milovalya oslavovaly Ježíše Krista ? Doba
ta přijde teprve tehdy, až :se pozná a bude
konatí pobožnost, které učím: Uf _aa'venia!

regnum fuum, advem'af regnum Mariae.
ó. Budeme-li o Marii, která jest stromem
„života,dobře pečovati ve svých duších, jsouce
věrni úkonům této pobožnosti, přinese ve
svém čase ovoce, a její ovoce není jiné než
.;Ježíš Kristus. Vidím tolik zbožných mužů a
žen, kteří hledají Ježíše Krista, jedni tou ce—
stou a tou pobožnosti,. jíní jinou, a když se
_bylimnoho napracovali přes celou noc, mo

hou ríci. Per fofamnocfemlaboram'es,m
bil cepimus: „Ačkolivjsme celou noc pra—
.covali,nic .jsme nepopadli“. A můžeme jim říci:

Laborasfis mulfum, ef infulisfis parum:
„pracovali jste mnoho a získali jste málo“.
Ježíš Kristus jest ještě velmi sláb u vás. Ale
.neposkvrněnou cestou Mariinou a tímto bož
'ským způsobem pobožnosti, kterému učím,
pracujeme _vedne, pracujeme“ namístě sva
tém, pracujeme málo a získáváme mnoho.
_Nenítvůbec noci v Marii,. poněvadž v ní ne
.bylohříchu,-baani sebe menšího stínu hříchu.
.Maria jest místem svatým a Svatyní Svatých.
kde se vytvářejí azodlévají Svatí.
Všimněte si, prosím, že praVím: svatí se
odlévají v Marii. Jestit veliký rozdíl vytvořiti
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relief'nipodobu kladivem nebo dlátem a po
dobu odlíti: sochaři a řezbáři se napracuií
mnoho,aby vytvořilisochu prvním způsobem,
a potřebují mnoho času,ale vytvoří-líii způ
sobem druhým, pracují málo a mají ii za
chvilku.Svatý Augustin nazývásvatou pannu

forma Dei, „kadlubem Božím“: Si formám
Dei fe appellem, digna exisfis; kadlubem
vhodným na utváření a odlévání Bohův. Kdo
bývá vlit do tohoto božského kadlúbu, bývá
brzo ztvárněn a odlit v Ježíše Krista a Ježíš
Kristus v něho; s malými obětmi a v čase
krátkém stane se Bohem, poněvadž byl vlít
do téhož kadlubu, který ztvárnil Boha.
Zdá se mi,že zcela správně smím přirov
návati ty duchovní vůdce a zbožné osoby, lež
chtěií vytvořitiJežíše Krista vsobě nebo V1!
ných jinými pobožnostmi než touto, k výtvar
ným umělcům, kteří skládaiice svou důvěru
ve svoii dovednost. svůi důmysl-asvoje-umění.
nesčíslněkráte udeří kladivem a dlátem do
tvrdého kamene nebo do kusu hladkého dře—
va, by z něho učinili obraz Ježíše Krista; a
někdy se iim nezdaří vystihnouti Ježíše Kri—
sta, iaký opravdu byl. at pro nedostatečnou
znalost osoby Ježíše Krista, at pro některý
špatný úder, který dílo zkazí._Ale co se týče
těch. kteří se chápou taiemstvi, jež iim podá
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vám, ty právem přirovnávám ke slévačům,
kteří ,nalezše krásný kadlub Mariin, v němž
Ježíš Kristus přirozeněi božsky bylztvárněn,
aniž důvěřují svému vlastnímu důmyslu, ale
jediné dobrotě vzoru, vlévají se a ztrácejí v
Marii, by se stali věrnou podobiznou Ježíše
Krista. () toho krásného a pravdivého při
rovnání! Kdo je pochopí? Toužím,abys to byl
ty,drahý bratře. Ale vzpomináš si, že se neleje
do kadlubu, leč co jest roztaveno a tekuto:
to jest, že dlužno, abys zničila roztavil v sobě
starého Adama, chceš—lise v_M'arii státi no—
vým Adamem.

7.T_outopobožnosti, velmi věrně konanou,
vzdáš Ježíši Kristu více slávy v jednom mě
síci času, než kterýmkolivjiným být nesnad
nějším,za mnoho let. — Doslyš důvodytoho,
co tvrdím:

]. poněvadž konaje vše skrze svatou Dan
nu, jak učí tato pobožnost, vzdáš se svých
vlastních ůmyslův a prací, ačkoliv dobrých a

známých, bys se takřka ztratil v jejích úmy—

slech a pracích, ačkoliv ti jsou neznómy; a
tím vejdeš v účastenství na vznešenosti jejích
úmyslův,jež byly tak ryzí,že více slávy Bohu
vzdala svým nejmenším činem, když třebas
Spředla svůj kůžel nebo když učinila .steh
jehlou, než takový svatý Vavřinec na svém
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rožni svým krutým umučením, ba i více než
všichni Svatí svými neihrdinněišími činy:
z čehož plyne, že svatá Danna za svého po—
bytu na tomto světě získala tak nevýslovně
vrchovaté míry milosti a zásluh, že by se dříve
spočítaly hvězdyna obloze, kapky vodyv moři
a zrnka písku na pobřeží, nežli její zásluhy a
její milosti;že více slávy Bohu dobyla, než mu
jí vzdali nebo mu jí vzdají všichni Andělé a

Svatí. O zázraku, Maria! nejsi schopna než
činitizázraky milosti v duších, ježsi přeiíztra
titi se v tobě.

2. Poněvadž duše věrná této pobožnosti
za nic nepovažuiíc,-'cokoliv mysli neb činí
sama ze sebe, a nehledaiíc své opory ani
svého zalíbení leč v záměrech Mariiných,
když přistupuje k Ježíši, ano i když s nim
mluví, pokořuie se takto mnohem více než
duše, které iednaii samy o sobě a které mají“
neznatelnou oporu a zalíbení vesvých zámě
rech,a tudíž výše oslavuje Boha, který iest
dokonale oslavován jediné těmi, kteří jsou
pokorni a maličtí srdcem.
5. Poněvadž svatá Danna, ráčíc ze své
veliké lásky přijímati do svých panenských
rukou dar našich činův, dodává iimpodivu
hodné krásy a lesku, přináší je sama Ježíši
Kristu, neboiic se žádného odmítnutí,a Náš
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pán jest jimi více oslavován než kdybychom
mu je podávali svýma zločinnýma rukama.
_4-.Posléze .proto, že nikdy nemyslíš na

Marii, aby Maria za tebe zase nemyslila na
Boha, nikdy nechválíš nebo"neuctíváš Marie,
aby Maria nechválila a neuctívala Boha.
Maria se všecka odnáší na Boha, a nazvu
ii velmi správně relací BOha, kteráž jest a
žiie toliko poměrem k BOhu, nebo ii nazvu
ozvěnou Boha, kteráž mluvía opakuie iediné
BohaRekneš-li Maria,řekneona Bůh. Svatá
Alžběta chválila Marii a nazývala ii Blaho
slavenou za to,že uvěřila,Maria,věrná ozvěna

Boží, zapěla: MagnilÍ'caf anima mea Do
minum: „Velebí duše má Hospodina“.
Co učinila tehdy, činí po všechny dni;
chválíme-li ii, milujeme-li ji,uctíváme—liii nebo

dáváme-liií, iest chválen Bůh, iest milován
Bůh, iest oslavován Bůh ; dáváme tedy Bohu
skrze Marii a v Marii.

lV.Zvláštni cvičenítéto pobožnosti

_%

\\Ěs“
odstata této pobožno—
sti tkví sice v nitru, přes to však má do sebe
několik cvičení vnějších, jichž není dovoleno

opomíjeti:Haec oporfef facere ef illa non
omiffere: at proto, že dobře konaná cvičení
vnější pomáhají vnitřním,af proto,že připo
mínají člověku, jenž se stále řídí Smysly, co
učinil nebo jest povinen učiniti, at proto, že.
jsou na poučenou bližnímu, který je vidí,če
hož není u cvičení, jež jsou vnitřní. Ať“tedy

žádný světák ani kritik nechvátá nám zde
namítati, že prava zbožnost jest v srdci, že
se dlužno vystřihatí toho, co jest vnější, že
Se snadno do ní vplíží marnivost, že dlužno
Skrývatisvoji zbožnost. Odpovím jim se svým
Mistrem: At vidi lidé skutky vaše dobré, by
oslavovali Otce našeho, kterýž jest v nebe
sich ; nikoliv, jakž dí svatý Řehoř, že bychom
byli povinni konati svoje skutky a vnější po—
božnosti, abychom se libili lidem a měli z

toho chválu, to by byla marnivost; ale ko
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name je někdy před lidmi v úmyslu líbili se
Bohu a způsobiti, by byl oslavován, nedba—
jíce opovržení nebo chval lidských.

Uvedu lenom ve zkrácení nekolikvněiších
cvičení kterých tak nejmenuiu proto,že se
konaií bez nitra, ale že mají něco vnějšího
do sebe, bych je odlišil od těch, které jsou
čistě vnitřní.

Cvičení vnější
První. cvičení. Ti, kdož budou chtíti za—
čitítuto zvláštní pobožnost, jež není povýšena
na bratrstvo, ačkoliv by si toho bylo přátí,
když se byli, iak jsem pravil v prvníčástitéto
přípravy na království Ježíše Krišta,_aspoň
dvan'á'ct dní vyprazdňovali -z ducha světa.
odporujícího duchu" Ježíše Krista, tři týdny

budou se naplňovati' Ježíšem Kristem skrze
svatou-Pannu. Zde jest řád,kterého jímmožno
Šetřiti:

_

_

V prvním témdni všemi svými modlitbami
a zbožnýmí skutky budou prosití o- poznání
sebe a _oskroušenost nad svými hříchy; a
budou-;konati vše v dúchu pokory. K tomu
konci, budou-li chtíti, af roziímaií, co jsem
pravil o našem špatném základě, a nepohlí
žeií na sebe po šest dní tohoto týdne než
jako na hlemýždě, rapuchy. vepře,hady a ko
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zly; nebo ovšem budou rozjimati ona třislova

svatého Bernarda: Cogifa quid fueris, se—

men pufridum; quid sis. vas sfercorum;
quia' fufurus sis, esca vermium „Dřemýšlej
co jsi byl, shnilé sím'ě; co jsi, nádoba hnoje;
co budeš, potrava červův“.Budou se modliti
k Našemu Danu a k jeho Duchu Svatému,
by je osvítil,těmito slovy: Domine uf videam ,;..

nebo Noverim me; nebo Veni,Sancfe Spi
ritus. a budou se denně modliti Ave, maris
Sie/la a litanie k Duchu Svatému nebo lita
nie k Svaté panně.
V témdni druhém budou se přičiňovati ve
všech svých modlitbách a skutcích každého
dne, by poznali přesvatou Pannu. Budou
prositi o toto poznání Ducha Svatého. At
čtou nebo rozjímají to co jsme o ní řekli.
Budou se modliti jako v prvnim témdni litanie
k Duchu Svatému a Ave, man's Sie/la. a
mimo to denně růženec, celý nebo aspoň tře
tinu, na tento úmy.sl
V témdni řetímybudou usilovati o poznání
Ježíše Krista. At čtou a rozjímaji vše, co jsme

oněm pravili, a říkajímodlitbu svatého Au
gustina, jez jestvprvni casti tohoto spisku. At
rikaji a opakují s týmžSvatým sto a stokráte
za den: Noverim fe: „,Danekéž Tě poznámť',

nebo zase: Domine ufvideam: „,Daneat vi
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dím,kdo jsi !“Budou se modliti jako v týdnech
předchozích litanie k Duchu Svatému a—Avé,

man's Sie/la, a budou připojovati denně
litanie k nejsvětějšímu Jménu Ježíš.
po třech týdnech se VýZpovidajía přistoupí
ke Stolu Páně na úmysl, by se dali Ježíši

Kristu jakožto otroci z lásky, rukama Marii
nýma. A po Přijímání, které se přičiní vyko—

natidle návodu udaného níže, budou říkati
formuli svého zasvěcení, kterou také dále
naleznou; bude třeba, aby si ji opsali nebo
dali opsati, není—litištěna, aby ji podepsali
téhož dne, kterého.se jí zasvětí. Budedobře,
když toho dne zaplatí“ nějakou daň Ježíši

Kristu a Svaté Panně, bud pokáním za svou
minulou zpronevěru slibům učiněným na
svém Křtu, buď na osvědčení své úplné zá
vislosti na panství Ježíšově a Mariině. Tato
daň' bude dle zbožnosti a schopnosti kaž
dého: třebas nějaký půst, sebemrtvení, al
mužna,svíce; věnují—li
jenom špendlíček, s do

brým však srdcem, jest toho dosti Ježíši.
který hledí- jenom.na dobrou “vůli.Alespoň
každý rok v týž den budou obnovovati toto
zasvěcení, konajíce zase táž cvičení po tři
týdny. Ba mohou každý měsíc, každý den
obnovovati vše, co učinili,těmito málo slovy:

Tuus fofus ego sum, ef omnia mea fua
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Sun! : „Jsem všecek Tvůj, a vše, co mám, ná—
leží Tobě, ó přemilýJežíši, skrze Marii, Tvoji

svatou Matku“.
Druhé cvičeni. Budou se modliti po
všechny dni svého života, přece však nijak si
nečiníce násilí, Korunku svaté panny, sklá—
dajíci se ze tří Otčenášův a dvanácti Zdráva
sův ke cti dvanácti výsad a výborností pře—
svaté Danny. Toto cvičení jest velmi dávné,

má svůj základ v Dísmě svatém. Svatý Jan
spatřilženu korunovanou dvanácti hvězdami,
oděnou sluncem a mající pod nohama mě—
sic. Touto ženou, dle vykladatelův, jest pře
svatá Danna. Jest několik Způsobův, jak se
dobře modliti tuto Korunku: bylo. by příliš
dl0uhé uváděti to zde; Duch Svatý"]lmnaučí
ty, kteří a které budou co nejvěrnější této
pobožnosti. přece však, abychom se modlili
tuto Korunku zcela prostě, dlužno řikatinej

dříve: Digna e me laudare fe Virgo sa
cra fa: da mihi virfufemconfra boSfes iuos.
(Učiň, bych důstojně tebe chválil, Panno pře
svatá; dej mi sílu proti nepřátelům tvým);
potom budete se modliti Věřím vBoba, pak
Ofče náš, po něm čtyřiZdravasy a jedno

Sláva Otci;zase Ofče náš, čtyřiZdrávasy
a jedno Sláva Ofci. A takto dále.Na konec
se říká: Pod očbranu ÍVOUse ufíkáme..
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Třefí cvičení. Jest velmichvalitebno, velmi
slavno a velmi užitečno těm, kteří a které
se takto učinili otroky Ježíšovými v Marii,
by“nosili na znamení svého zamilovaného
otroctví železné řetízkypožehnané zvláštním

požehnáním.'
Tyto vnější známky nejsou, dle pravdy,
podstatny, a někdo může velmi dobře obýti
bez nich, ačkoliv se oddal této pobožnosti -;
přece však si nemohu zabrániti, bych _velmi
nechválil těch, kteří a které, setřásše hanebné
řetězy otroctví démonova, do nichž je byl
uvěznil hřích prvotní a snad hříchy osobní
podrobili se dobrovolně slavnému otroctví,
Ježíše Krista a chlubí se se svatým Pavlem,
že jsou v řetězech pro Ježíše Krista, v.řetězech
tisíckráte slavnějších a vzácnějších, byt'želez
ných, než všecky zlaté náhrdelce císařské.
Jako kdysi nebylo nic nectnějšího než kříž,
nyní toto dřevo nepřestává býti nejslavnější
věcí křesťanství. Řekněme totéž o železech
otrockých.Nebylo nic potupnějšího ustarých,
ba i nyní'ještě u pohanův; ale u křestanů nic
' Někdo by snad myslil. že jistě dekrety Římských kon
gregací'zakázaly naprosto nositi tyto řetízky. Ale nevidíme
nic v těchto dekretech, co by zapovídalo toto cvičenísoukro
mým osobám, zvláště nosí-li tyto řetízkyjako symbol otroctví
Ježíšova v Marii, což jest vlastně pobožnost ctihodného
otce z Montfórtu. (Viz Ana/eda. Juris Pontiůcii, řada 1..

kol. 751)
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není vznešenějšího než tyto řetězyJežíše Kri
sta, poněvadž nás vyproštujíz mrzkých pout
hříchu,démOna a chrání nás jich; poněvadž
nám dávají svobodu a připoutáVají nás k Je—
žíši &k Marii, nikoliv nátlakem a násilím jako
galejníky, nýbrž láskou a milOváním, jako

dítky: Trabam eos in Vinca/is charifafis:
..a přitáhnu je k sobě“. praví Bůh ústy Proro
kovými, „řetězy lásky“: řetězytudiž, které jsou
silny jako smrt, ba ještě jaksi silnější na těch.
kteří věrně až do smrti nosí tyto slavné 0—
znaky. Nebot ačkoliv smrt ničí jejich tělo,
obracejíc je vhnilobu, nikterak nezničipout
jejich otroctví, která, jsouce ze železa, nepo—
ruší se tak snadno; a možná, že v den vzkří—
šení těl na velikém soudě posledním tyto ře—
tězy,které dotud budou poutati jejich kosti.
budou částí jejich slávy a budou proměněny
v řetězy ze světla a slávy. Štastni tedy, tisíc—

kráte šťastnivznešení otroci Ježíšovi v Marii,
kteří nosí svoje řetězy až do hrobu! _
Vizme důvody, ze kterých se nosí tyto ře
tízky: ]. Aby připomínaly křestanu jeho sliby
a závazky křestní.dokonalé jich obnovení. jež
u_činiltouto pobožnosti, a přísnou jeho po
vinnost, by jim zachoval věrnost. Poněvadž
člověk, jenž se často řídí více smysly než či
stou vírou, snadno zapomíná svých povin
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ností k Bohu, nemá—linějaké vnější věci, která

by mu je znova a znova uváděla na pamět,
tyto řetízky jsou křestanu ku podivu na po—
móc, by si připomínal řetězy hříchu a otroc—
tví démonova, jichž ho byl osvobodil Křest
svatý, a Závislost na Ježíši, kterou přislíbilna
“Křtusvatém a potvrdil potom obnovou svých

slibův; a jedním z důvodův, že tak málo kře
stanů myslí na svoje vainnosti přijaté na
Křtu svatém a žijí s takovou svévolí jako po—
haně, jako by byli nic Bohu neslíbili, jest, že

nemají na sobě žádného vnějšího oznaku,
který by jim je připomínal.2. Nosíme tyto re
tězy, abychom ukázali, že se nikterak nesty—

díme býti otroky a sluhy Ježíše Krista, a že
se zříkáme otroctví světa, hříchu a ďábla.
5. Nosíme je proto, abychom se bezpečně
uchránili řetězův hříchu a ďábla. Neboť jest
nezbytno, abychom buď nosili řetězy nepra—
"vosti nebo řetězy lásky a spásy: Vinca/a

peccafoi'um auf vincula carifafis.
O drahý bratře, zpřetrhejme řetězy hří
chův a hříšníkův, světa a světákův, ďábla a
jeho pekelníkův a odvrhněme daleko od sebe

jejich záhubné jho: Dirumpamus Vinca/a

eorum efpfojiciamus a nobisjugum ipso
rum. Vložme svoje nohy, abych užil slov Du—
cha Svatěho, do slavných okovův Ježíše Kri—
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sta a krk svůj do jeho obojkův :lnjice pedem

fuum in compedes il/ius, ef in lorques il
lius col/um fuum: subjice bumerum fuum
efporfa illam, ef ne acea'ieris Vinca/isejus.
Zpozoruješ, že Duch Svatý, než řekne tato
slova, připravuje na ně duši, by nezamítla jeho
důležité rady. Hle, jeho slova: Audi, ů'li, ef

accipe consilium infellecfus,ef ne abjicias
consilium meum: „Slyš, synu,apřijmi radu
rozumu, a nezamitej rady me“.
Svoluješ, přemilý příteli. bych se tu spojil
s Duchem Svatým a dal ti tutéž radu: Vin

cula illius alllgafura salufaris: „Jeho ře—
tězy jsou řetězyspásy“. Poněvadž Ježíš Kri
stus na křížinezbytně přitáhne všecko k sobě,
at po vůli nebo proti vůli,přitáhne zavržence
řetězy jejich hříchův, by je přikoval jako ga
lejniky a dábly ve svém věčném hněvu tí ve
své „mstici spravedlnosti; ale přitáhne, ze
jměna v oněch poslednich dobách, předur-_
_čenéřetězylásky: Omnia fra/ram ad mei

psum. Tra/ram eos in Vinca/is carifalis.
Tito věrní otroci nebo přikovanci Ježíše Kri
sta, vincfi Christi, mohou nositi svoje ře
tězybuď na krku nebo na nohou. Otec Vin-.
cenc Caraffa, sedmý generál Tovaryšstva Je
žíšova, který zemřel v pověsti svatosti léta
164-3,nosil na znamenísvěho nevolnictví že
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lezný kruh na nohou a říkal, že ho jen bolí.
když nemůže veřejně vláčeti svého řetěze.
Matka Anežka z Ježíše, o níž isme mluvili,
nosila železný řetěz kolem beder. Několik ji—
ných osob nosilo jej na krku, by činilypokání
za perlové náhrdelníky, iež nosívaly ve světě.
“Jiné ie nosily na pažích, by jim připomínaly

v práci jejich rukou, že jsou otroky Ježíše
Krista.
Čfvrfé cvičení. Budou míti neizbožněiší
úctu k_velikému tajemství Vtělení Slova, ie—

hož slavnost se světí 25. března: tot vlastní
tajemství této pobožnosti, poněvadž byla
vnuknuta Duchem Svatým : ].Abychom uctí
vali a napodobili nevýslovnou závislost na
Marii, ve které Bůh Syn ráčil býti pro slávu
Boha svého Otcea pro naši spásu, závislost,
která se jeví zvláště ve Vtělení, kde Ježíš se
činízaiatcem a otrokem v lůně bOžskě Ma—
rie a kde závisí na ní ve všem; 2. abychom
děkovali Bohuza neporovnatelně milošti,lež
udělil Marii, zvláště ze si ji vyvolilza předů
stoinou Matku, kterážto volbase stala vtomto
tajemství: to jsou dvě hlavní mety otroctví
Ježíši Kristu v Marii.
Všimněte si, prosím, že říkám obyčejně:

ofrok Ježíšův v Marii, afro/r Mariin VJe

žíši. Možnof opravdu říkati, iak mnozí až
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dosud říkali:ofrok Mariin, ofrocfví svafé
Panny; ale myslím, že jest lépe nazývati se
otrokem Ježíšovým v Marii, jak to radil pan
Tronson, generální superior semináře Sva
tého Sulpicia, chvalně známý pro svoji vzác—
nou opatrnost a svoji dokonalou zbožnost,
jisté duchovní osobě, která se s ním o tom
radila. Důvody jsou tyto :
]. poněvadž jsme ve věku pyšném, ve kte—

rém jest přemnoho nadutých učencův, svobo
domyslnikův a kritikův, kteří nalézají výtky
na pobožnostech nejpevněji založených, by—
chom'jim bez potřeby neskýtali záminky ke
kritisování, jest lépe říkáme—liofrocfví Ježí—
šovo“v Marii a nazýváme—lise raději otroky
Ježíše Krista než otroky Mariiným—i;odvozu

jícepojmenování této pobožnosti spíše odjejí
poslední mety,kterou jest Ježíš Kristus, než
od cesty a provoditelky k této metě, totiž od
Marie; ačkoliv možno opravdu“ dávati to i
Ono bez úzkostlivosti, jako též činím. Kdo tře
bas jde z Orleansu do Toursu cestou přes
Amboise, může velmi dobře říci,že jde do

Amboise i že jde do Toursu: že jde cestou
amboisskou iže jde cestou tourskou; s tím
však přece rozdílem, že Amboise jest jen na
přímécestědo Toursu, a že jediné Tours jest
jeho poslední metou a cílem cesty.
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Ježto hlavním tajemstvím, jež oslavujeme
'a jež uctíváme v této pobožnosti, jest tajemství
Vtělení, kdež nelze viděti Ježíše Krista leč
v Marii, a to vtěleného v její lůno, jest vhod
nější říkati otroctví—Ježíšovo v Marii, Ježíše
.dlícího a kralujícího v Marii dle té krásné
modlitby tolika velikých mužův: Ú Ježíši,

žijící v Marii, přijď a žij v nás, v Tvém
duchu svafosfi atd.
3. Tento způsob řečiukazuje mimo to dů—
věrné spojení, jaké jest mezi Ježíšem a Marií.
Jsoutě spojeni tak těsně, že“jeden-jest všecek

v druhém: Ježíš jest všecekvMarii a Maria
jest všecka v Ježíši; nebo raději; Marie už
není, ale Ježíš jest zcela sám vMarii; a spíše
byste rozdělili světlo od slunce, než Marii
od Ježíše; Tak že možno nazývati Našeho

Dana“Ježíšem Mariiným a svatou Pannu

Marii Ježíšovou.

Poněvadž mi čas nedovoluje zastavovati
se zde a vysvětlovati výbornosti a velikosti
tajemstvíJežíše žijícího a kralujicího vMarii
neboli VtěleníSlova, povím toliko třemislovy,
že tu “jest první tajemstvi Ježíše Krista, nej
skrytější, nejvznešenější a nejméně známé:
že' v tomto tajemstvíJežíš v souhlase s Marií
vyvolil v jejím panenském lůně, které jest
proto nazýváno od Svatých síní tajemstev
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Božích, všechny vyvolené; že v tomto tajem—
stvi vykonal všechna další tajemství svého ži—

vota tím,že tajemství to přijal:Jesus ingre
diens muna'um dicif : Ecce venio uffaciam.
Deus, volunfafem fuam, „Ježíš vcházeje na
svět dí: Aj jdu, bych učinil, Bože, vůli tvou“;
a že tudíž toto tajemstvíjest zkrácením, jádrem
všech tajemství, které zavírá v sobě vůli a mi—
lost všech ; posléze, že toto tajemství jest trů—
nem milosrdenství, štědrosti a slávy Boží.Jest
trůnem jeho milosrdenství k nám, poněvadž
jako se nemůžeme přiblížitik Ježíši leč Marii.
nelze spatřiti Ježíše ani mluviti s Ním, leč
skrze Marii. Ježíš, který vyslyší vždyckysvou
drahou Matku, vždycky dopřává své milosti
a svého milosrdenství ubohým ' hříšnikům.

Adeamus ergo cum Hducia ad fbrozwm
grafie. Dřistupmežtedy s důvěrou k trůnu
milosti. Jest trůnem'jeho štědrosti k Marii.
poněvadž v onom čase, kdy tento nový Adam
přebýval v tOmto pravém ráji pozemském,
vykonal tam tajně'tolik divův. že ani Andělé
ani lidě nikterak jich nechápou. Proto právě
nazývají Svatí Marii velikomocností Boží:
MagniÍÍcenfia Dei, jako by Bůh nebyl veli—

komocný leč v Marii:501ummodo íbi ma
gniÍÍcus Dominus (ls.XXXlll,-21).Jest tru
nem jeho slávy pro jeho _Otce,poněvadž v
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Marii Ježíš Kristus dokonale upokojil svého
Otce, rozhorleného proti lidem; v Marii—při
pravil slávu, kterou mu uloupil hřích, a v Ma—
rii oběti své vůle a sebe sama-ziskal mu více
slávy, než by mu jí kdy bývaly vzdaly všechny

oběti starého zákona, a posléze v Marii
vzdal mu slávu neskonalou, jaké ještě nikdy
nepřijal od člověka.
.Da'fé cvičení. Budou se velmi zbožně
modliti Ave Maria čiliDozdravení andělské,
jehož cenu, důležitost, výbornost a nezbyt—
nost zná málo křestanův, byt'“ osvícených.
Bylo třeba, aby se svatá Danna několikráte
zjevila velikým, neobyčejně osvíceným Sva—
tým, by jim ukázala jeho důležitost, jako sva—

tému Dominiku, svatému Janu Kapistránovi,
blahoslavenému Alanu de la Roche. Ti se
psali celé knihy o divech a o účinnosti této
modlitby na obrácení duší; hlásali, veřejně
kázali, že jako spása se začala skrze Ave
Maria, tak Spása každého zvláště jest při
poutána k této modlitbě; že právě na tuto
modlitbu tato suchá a jalová země urodila
Plod života, a že na tutéž modlitbu, dobře
konanou,'vzkličí v našich dušich slovo Boží
a urodi' se v nás plod života, Ježíš Kristus;
že Ave Maria jest nebeskou rosou, která
svlažuje zemi, to jest duši, by vydala ovoce
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ve svém čase; a že duše, která není svlažo—

vana touto modlitbou, nikterak nerodí ovoce
a vydává jenom trní a jest na prokletí.
Hle, co přesvaté Danna odhalila blaže—
nému Alanu de la Roche, jak jest zazname—

nano v jeho knize De dignifafe Rosarii:
„Věz synu, a ohlašuj to všem, že věrojatným
a blízkým znamením věčného zatracení jest
s odporem, vlažně, nedbale se modliti Do
zdraveni Andělské, jež obnovilo celý svět.“

Scias enim efsecure infelligas efinde lafe
omnibus nofum facias, quod vide/ice! sig
nu'm probabile esf ef propinquum aefer—
na: damnafionis horrere ef acediari ac
negligere Salufafionem Angelicam, fofius
mundi reparafionem. Hle, slova velmiutě
šující i velmi hrozná, kterým bychom stěží u—
věřili, kdyby nám za ně neručil tento svatý

muž a před ním svatý Dominik a po nich
mnoho velikých osobností 1mnohověká zku—
šenost. Nebot vždy se pozorovalo, že ti, kteří
mají na sobě znamení zavržení, jako všichni
bludaři, bezbožníci, pyšní a"světáci, nenávidí

nebo mají v opovržení Zdrávas Maria a
Růženec. Bludaři učí se a modlí se ještě

Ofče náš, ale nikolivZdrávas Maria ani

Růženec; tof jejich hrůza: spíše by nosili
hada, než by měli u sebe růženec. lpyšni,
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ačkoliv katolíci, jako by mělitytéž náklonnosti
jako jejich otec Lucifer, nemají než Opovržení

nebo lhostejnost ke Zdrávas Maria a hledí
na Růženec jako na pobožnost, která se hodí
jenom pro hloupé a pro ty, kteří neumějí
čísti. A zase poznalo se zkušeností,-že ti a
ty,kteří zase mají velmi silné Známky před—
určení, .milují,s zálibou a rozkoší se modlí

Zdrávas Maria; a'že čímvícenáležejíBohu,
tím více milují tuto modlitbu. Toto též praví
svatá Danna Blahoslavenému Alanovi po
slovech, jež jsem právě citoval.
.

evím, jak to ani proč, ale přec to jest
pravda, nemám lepšího tajemství, bych po—
znal, jest—likdo z Boha, než zkoumati, mod

lí—li
Se rád Zdrávas Mana a Růženec. Pra
vím: rád-li se je modlí: nebot jest možno, že
jest někdo přirozeně nebo i nadpřirozené
neschopen modliti se je; ale vždycky je miluje
a rozněcuje k němu ostatni. Duše před—

určené,otrociJežíšovi vMarii,vězte,že Z drá
vas Maria jest nejkrásnější ze všech modli
teb po Ofčenáši: tot nejdokonalejší hold,
jaký můžete vzdáti Marii, poněvadž to jest
hold, s kterým Nejvyšší vyslal Archanděla,
by získal její srdce, a byl na ni tak mocný
tajemnými kouzly, kterých jest pln, že Maria
svolila ke Vtělení Slova, přes svoji hlubokou
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pokoru. Tímto holdem ivy získáte neomylně
její srdce, budete—lise je modliti, jak třeba.

Dobře pomodlenéZdrávas Maria, totiž
pozorně, zbožně, skromně, jest dle Svatých
nepřítelem ďábla, kterého žene na útěk, a kla—

divem, jež ho rozdrcuje; jest to posvěcení
duše, radost Andělův, píseň předurčených,
chvalozpěvnového Zákona, rozkoš Mariina
a sláva nejsvětějšíTrojice. Zdrávas Maria
jest rosou nebeskou, jež zúrodňuje duši; jest
čistým a milostným políbením, které dáváme
Marii, jest nachovou růží, kterou jí daru—
jeme,jest vzácnou perlou, kterou jí přinášíme,
jest číši božské ambrosie a nektaru, kte
rou jí podáváme. Všechna tato přirovnání.
jsou od Svatých.
Prosím vás tedy naléhavě, pro lásku,kte
řou k vám mám v Ježíši a v Marii, byste se
nespokojovali s Korunkou Svaté Danny,ale
modlili se též Růženec, ba máte-likdy, celý..
Růženec po všechny dni; a budete žehnati,
ve chvíli své smrti, dni a hodině, kdy jste mi
uvěřili,a zasejíce do požehnání Ježíšových
a Mariiných, budete kliditi požehnání věčná

v Nebi: Qui seminaf in benedicťionibus,
de benedicfionibus ef mefef.
Šesfe' cvičení. Na poděkování Bohu za
za milosti, které.učinil přesvaté Panně, budou
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se často modliliMagnifica! po vzoru blaho—

slavené Marie dOignies a mnoha jiných
Svatých. Tof jediná modlitba, jediné. dilo, jež
svatá Panna složila nebo SpišeJežiš v ní vy
tvořil, nebot On mluvil jejími ústy. Tot nej
větší oběť chvály, jakou Bůh přijal od pou
hého tvora v zákoně milosti. Tot jednak nej
pokornější a nejvdéčnější. jednak nejvzne—
šenějši.a nejpovýšenějši ze všech chvalozpě
vův: mát do sebe tak veliká a tak skrytá ta—
jemství, že Andělé jich neznají. Gerson, který
byl..doktor tak zbožný a tak učený, když byl.
po velikou část svého životaskládal traktáty
tak plné učenosti a Zbožnosti o látkách nejne—
snadnéjších, jenom s třesením. až na konci

svého života odhodlal se vykládati Magni
lž'caf, by-korunoval všechna svojerdila. Dři—

náší ve foliovém svazku, který o něm sepsal,
mnOhopodivuhodných věcio-tomto krásném
a božském chvalozpěvu. Mezi jinými“praví,

že přesvatáPanna se jejčasto sama mod
livala a to zvláště po svatém Přijímání díků
činěním. Učený Benzonius, vykládaje totéž

Magnificat uvádí několik zázraků vykona
ných jeho mocí a praví, že démonové se tře—

sou a prchají, když zaslechnou tato slova:

Feciťpofenfiam in bracbio s_uo,dispersif
superbos menfe cordis sui.
na

Sedmé cvičení. Věrní služebníci Ma—
riini pohrdejtež co nejvíce zkaženým světem,
nenávidte a “prchejte ho a pomáhejte si cvi—
čeními v opovržení světem, jež jsme udalí
v částí první.

Cvičení zvláštní a vnitřní proty.
kdož se chtějí státi dokonalými
Mimo vnější cvičení pobožnosti, jež jsem
právě uvedl a jichž není dovoleno opomíjeti
z nedbalOsti nebo z pohrdání, pokud to při
pouští stav nebo zaměstnání každého, ukážu
ještě na vnitřní,velmi posvěcující Cvičenípro
ty, které Duch Svatý volá k vyšší dokonalosti.
Jest to čtyřmislovy, konati všechny svoje
skutky skrze Marii, s Marií, v Marii afpro
Marii, bychom je dokonaleji konali skrze
Ježíše, s Ježíšem, v Ježíši a pro Ježíše. __
l. Dlužno konati svoje skutky skrze Marii,
to jest poslouchali ve všem přesvaté Danny
a říditi se ve všem jejímduchem, kterým jest
Svatý Duch Boží. Ti, kteří jsou řízeni Du—
chem Božím, jsou dítkami Božími: Qui Spí

ritu Dei agum'ur, ii sun! filii Dei. Ti, kteří
jsou řízeni Duchem Mariiným, jsou dítkamí
Mariínými a tudíž dítkami Božími, jak jsme
ukázali; a mezi tolika lidmi pobožnýmike.
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svaté panně jsou praví a věrní jenom ti, kteří
se řídí jejím duchem. pravil jsem, že Duch
Mariin jest Duch Boží, poněvadž ona se
nikdy neřídila.svým vlastním-duchem, nýbrž
vždycky Duchem Božím, který ji tolik ovládl.
že se stal iejím vlastním duchem.

Proto dí svatý Ambrož: Sif in Singu/is
anima Mariae, uf magnifž'cefDomin um:sitÍ
in Singu/is spirifus Mariae, uf exulfef in
Deo: „Budiž v každém duše Mariina, by o
slavovala Pána; budiž v každém duch Ma
riin, by plesal v Bohu“. Jak iest štastna
duše, když dle vzoru jednoho dobrého Bra—
tra Jesuity, jménem Rodrigueza, zemřevšiho'
v pověstisvatosti,iest všecka ovládána a spra
vována Duchem Mariiným, který iest duch
sladký a silný, horlivý a opatrný, pokorný a
srdnatý, čistý a hluboký!
Aby se duše dala vésti tímto duchem Ma—
riiným,'dlužno: ]. Vzdávati—sesvého vlast
' ního ducha, svého vlastního poznání a přání,
než něco učiníme: třebas nežli se modlíme,
než sloužíme Mši svatou nebo ii obcuieme,
než přijímáme; poněvadž temnoty našeho

vlastního ducha arzloba našeho vlastniho

chtění a činění,kdybychom se iimpoddávali.
třebas se nám ieví dobrými, byly by překáž—
kou duchu Maríinu. 2. Dlužno se vydati díl—
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chu Mariinu, by on námi hýbal a vedl nás
tak, jak ona si bude přáti. Dlužno se polo—
žití v její panenské ruce a nechati se v nich
jako nástroj v rukou dělníkových,jako loutna
v rukou dobrého hudebníka. Dlužno sev ní
ztratíti a odevzdati se jí, jako kámen, který
by hodil do moře: což se děje prostě a v o—
kamžení, jediným vzhlédnutím ducha, nepa
trným hnutím vůle nebo slovně, řekneme—li

třebas: Zříkám se sebe, dávám se Tobě,
drahá Matko. A bychom i necítiližádné slad—
kosti citelné v tomto úkonu spojení, nepře—
stává býtipravdiv : zcela tak jako kdybychom
řekli,co se nelíbí Bohu: Dávám se ďáblu,
s touž upřímností, bychom _to i řekli bez
jakékoliv citelné změny, nebyli bychom pro
to méně pravdivě ďáblovi. 3. Dlužno čas od'
času ve svých skutcích a po svých skutcích
obnovovati tento úkon obětování .a spojení;
a čím více to budeme činiti, tím vícese bu—
deme 'posvěcovati a tím dříve přijdeme ke
spojení s Ježíšem Kristem, které vždyckyne
zbytně jde za spojením s Marií, poněvadž
duch Mariin jest duch Ježíšův.
ll. Dlužno konati svoje skutky s Marií: to
jest, dlužno, abychom hleděli ve všech svých
skutcích na" Marii jako na dokonalý vzor
veškeré ctnosti a dokonalosti, jakou Duch
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Svatý utvořil v poúhém tvoru, bychom ji na—

podobili dle svých slabých sil. Dlužno tedy,
bychom v každém skutku hleděli, jak Maria
to učinila nebo jak by to učinila, kdyby byla
na našem místě.Jest nám proto pozorovati
a rozjímati veliké ctnosti, jež konala za svého
života, a'to zvláště: ]. jeji živoucí víru, kterou
uvěřila bez váhání slóvu Andělovu; věřila
věrně a vytrvale až k patě kříže; 2. jeji hlu—

bokou pokoru, z které se skrývala, mlčela,
všemu se podrobovala a stavěla se na místo
poslední; 5. její zcela božskou čistotou. již
nikdy nebylo aniž kdy _buderovné pod Ne—
bem, a posléze všechny její ostatni ctnosti.

Vzpomeňte si, opakuji po druhé, že Maria
jest vznešeným“ a jediným _kadlubem Božím,
způsobilým vytvářeti živoucí obrazy Boží, s
malým nákladem a v krátké době; a. že duše,
která nalezla tento kadlub a která se v 'něm
ztrácí, bývá brzo proměněna v Ježíše “Krista.
kterého 't'ento kadlub věrně odlévá.
lll. Dlužno konati svoje skutky v.Marii.
Bychom dobře pochopili toto cvičení,dluž
no věděti: ]. že přesvaté Danna jest pravým

rájem pozemským novéhoAdama, a že starý
ráj pozemský nebyl než jeho obrazem. Jsou
tedy v tomto pozemském ráji bohatství, krásy,
vzácnosti a sladkosti nevysvětlitelné,jež tam
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zůstavil nový Adam Ježíš Kristus. Právě v
tomto rájíse chochal po devětměsicův,vtomto
ráji konal svoje divy a tam vystavoval svoje
bohatství s velikomocností Boha. Toto pře
svaté místo jest ze samé panenské a nepo
skvrněné země,z níž byl utvořen a živen nový,
jakékoliv úhony prostý Adam, působením
Ducha Svatého, který tam přebývá. Právě
v tomto pozemském ráji jest vskutku strom
života, který urodil Ježíše Krista, plod života;'
strom vědění dobrého i zlého, který vydal
světu světlo. Na tomto božském místě jsou
stromy sázené rukou Boží a svlažované bož—
ským olejem, které urodily a rodí po všechny
dni ovoce božské chuti; jsou tam. záhony
zpestřené rozličnými krásnými květy ctnosti.
jichžvůně balsamuje i Anděly.Jsou na tomto
místě zelené lučiny naděje,. nedobytné věže
síly, kouzel-né domy důvěry. Jediný Duch
Svatý může dáti poznání pravdy, skryté pod
těmi obrazy věcí hmotných. Na tomto místě
jest dokonale čistý vzduch, krásné slunce
Božství beze stínu, krásný den svatého člo
věčenství beze tmy noční, žhoucí a ustavičná
tavnice lásky,ve které všecko železo, ježse do
ni vloží,rozpalujesea proměnuje ve zlato; teče
tam řeka pokory, jež vyvěrá ze země a jež, roz
větvujicse ve čtyřiramena,zavlažujecelé'to ča
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rovné místo: jsou to čtyřikardinální ctnosti.
Duch Svatý ústy Svatých Otcův nazývá
svatou Pannu také Branou Východní, kterou
velekněz Ježíš Kristus prochází na svět :ve—
šel jí ponejprv a vejde jí podruhé.
2. Dlužno ještě věděti, že svatá Danna
jest-svatyní Božství, odpočinutim nejsvětější
Trojice, trůnem Božím, městem Božím, oltá—
řem Božím, chrámem Božím, světem Božím.
Všechny tyto rozličné—přívlastkya chvály jsou
velmi pravdivy, hledíc k rozličným divům, jež
Nejvyšší vykonal v Marií. Oh, jaká bohatství!
Oh, jaká sláva! Oh, jaká rozkoš !jaké štěstí,
můžeme—livstoupiti a zůstávati v Marii, v níž
si Nejvyšší učinil trůn své svrchované slávy!
Ale jak jest nesnadno hříšnikům, jako my,
dosíci povolení, způsobilosti a světla, bychom
vstoupili na místo tak vznešené a tak svaté,
kterého nestřeže Cherubín, jako starého ráje
pozemského. nýbrž sám Duch Svatý. který
ji naprosto opanoval a který pravil o ní:

Horfus conclusus soror measponsa, hor
ius conclusus, fans Signafus. „Zahrada
zamčená jsi sestro choti má, zahrada zam
čená, a studnice zapečetěná“.Maria jest zam
čena; Maria jest zapečetěna; ubohé dítky
Adama a Evy, vyhnané z pozemského ráje.
nemohou vstoupiti do tohoto ráje lečzvláštní
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milostí Ducha Svatého, které si jsou povinni
zasloužiti. Když někdo svou věrností doide
této převzácné milosti, dlužno, aby se zalíbe—
-ním zůstával v krásném nitru Mariinu, aby
v pokoji tam odpočíval, aby s důvěrou tam
hledal opory, aby se tam s iistotou skrýval
a aby se tam ztrácel bezvýhrady, chce—li,aby
v tomto panenském klíně: ]. duše byla koiena
mlékem její milosti a jejího mateřského milo—

srdenství; 2. aby tam byla osvobozena zmat—
kův, strachův a úzkostlivostí; 3. aby tam
byla v bezpečí proti všem svým nepřátelům.
světu, ďáblu a hříchu, kteří tam nikdy neměli
vstupu: proto právě dí, že kdo v ní pracují,

nezhřeší:Qui operanfur in me, non pecca—
bun! : to jest, ti, kdož zůstávají duchem ve
svaté Panně, nedopustí se závažnějšího hří
chu; 4. aby byla utvořena v Ježíši Kristu a
Ježíš Kristus v ní: poněvadž její lůno .iest,
iak prav:svatí Otcové, síni božskýchSvátosti
v níž Ježíš Kristus a všichni vyvolení byli

utvoření:Homo ef bomo nafus esf in ea.
IV. Posléze dlužno konati ,všechny svoje

skutky pro Marii. Neboť když isme Se od—
dali ieií službě, iest spravedlivo, bychom vše
činili pro ní, jako čeleď, služebníci a otroci;

nikoliv abychom |i považovali za poslední cíl
svých služeb, kterýmž jest jedinýJ eznsKristus,
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ale'za svůj cíl blízký a své tajemné ústředí
a za svoji snadnou cestu, bychom k němu
přišli. Tak jako dobří služebníci a otroci ne—
smíme zaháleti; ale dlužno,'byehom spolé—
haiíce na ieií ochranu, počínali i dokonávali
velikévěcipro tuto velebnou Panovníci. Dluž
no hájiti jejich výsad, kdyz „ jich upírají; dluž—
no hájitileiislávy, kdyžse na ni útočí; dlužno
táhnouti, možno—li,každého k ieií službě a
k této pravé, iadrné pobožnosti; dlužno mlu—
viti a křičeti proti těm, kteří zle užívaií této

pobožnosti, by uráželi ieiího Syna, a zároveň
zakládati tento pravý způsob ieii úcty; ne
smíme požadovati od ní, odměnou za tyto
nepatrné služby, lečslávy,že budeme náležeti
tak rozmilé Kněžně, a štěstí, že skrze ni bu
deme spoieni s Ježíšem, jejímSynem, poutem
nerozvížitelným ani v čase ani na věčnosti.
Sláva Ježíši v Marii,
Sláva Marii v Ježíšil
Sláva samémU'Bohul

Jak se cvičiti v této

pobožnosti ke Svaté panně,
,když přistupujeme
ke Stolu páně
1.před přijímáním
]. Dokoříš se hluboko před Bohem. 2. Zřek—

neš se svého zcela porušeného základu a
svých náklonností a ůmyslův, byfsebe lepšími
ti je ukazovala tvoje sebeláska. 3. Obnovíš
svoje zasvěcení řka: Tuus fofusego sum,
ef omnia mea fua sunf : „Jsem zcela Tvůj,
drahá Velitelko, se vším, co mám.“ 4. Budeš
pokorně prositi této dobré Matičky, by ti pro—
půjčila svého srdce, bys do něho přijal/je—
jího Syna, s touž přípravou jako ona. Připo—
meneš jí, že jde o slávu jejího Syna, by nebyl
vložen do srdce tak znešvařeného jako tvoje

a tak nestálého, jež byMu jistě ubralo slávy
nebo Ho ztratilo ; ale račí-li _ona přijiti a pře—

bývati u Tebe, by přijala svého Syna, může
přijítidle panství, jež má nad srdci, a že její
Syn bude od ní přivítán bez poskvrn a bez
nebezpečí, že bude urážen nebo ztracen:

Deus in media“ejus non commovebifur.
Rekneš jí s důvěrou, že vše to. co jsi jí dal
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ze svého statku, jest pramálo na její uctění,
ale že si přeješ dáti jí svatým Dřijimáňím týž
dar, jaký jí dal Otec věčný,a že jím více bude
uctěna, než kdybys jí dal všechny statky
světa; a že posléze Ježíš, který ji na Výsost
miluje, ještě si žádá kochati se v ni a míti v ní

svoje odpočinutí, byfv tvé duši, bídnější
a nuznějši než chlév, do něhož se Ježiš ne—
rozpakoval přijíti, poněvadž tam byla o'na.
Dožádáš ji o její srdce těmito něžnými slovy:

Accipio le in mea omnia; praebe mihi
cor ťuum, o Maria ! „přijímámtebe za svoje
všecko ; propůjč mi srdce Svého, ó Maria !“

ll. Při Přijímání
Hodlaje už přijmouti Ježíše Krista, po—

modliš se Ofčena'š a řekneš třikráte: Do

mine, non sum dignus atd., jako bys ponej—
prv říkal věčnému Otci, že nejsi hoden, pro
svoje špatné myšlenky a nevděky k tak do
brotivému Otci, bys přijaljeho jediného Syna,
že však, hle Maria, jehověrná děvečka:Ecce

ancilla Domini, modlí se v tobě a za tebe
a skýtá ti důvěru a neobyčejnou naději u jeho

Velebnosti:Quoniam
singulariler in spe
consfifuisfi
me.
Řekneš Synu: Domina, non sum dignus
atd., že nejsi hoden přijmouti Ho pro jalová
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a špatná slova a pro svoji nevěrnost v jeho
službě; přece však že Ho prosíš, by se nad
tebou smiloval, že Ho uvedeš do domu jeho
vlastní Matky i tvé Matky, a. že Ho nepro—
pustíš, dokud nepřijde a neubytuje se u ní:

Tenui eum, nec dimiffam, donec infrodu
cam illum in domum mafris meae, ef in
cubiculum genifricis meae. Budeš l'lo pro
siti, by vstal a přišel na místo svého odpoči
nutí a do archy svého posvěcení: Surge.

Domine, in requiem fuam, fu ef area san
cfiÍÍca'fíonis fuae. Řekneš Mu, že nikterak
neskládáš své důvěry ve svoje zásluhy,.ve
svojí sílu a ve svoje přípravy jako Esau, ný—

brž vzásluhy, sílu a přípravy Marie, své drahé
Matky, jako malý Jakob v péči Rebeky; že
ačkoliv jsi hříšník a Esau, odvažuješ se'při—
stoupiti k jeho svatosti, podporován a ozdo—
ben ctnostmi jeho svaté Matky.

Řekneš Duchu Svatému: Domine non

sum dignus atd., že nejsi hoden přijmouti
veledíla jeho lásky pro vlažnost a nepravost
svých skutkův a pro svoje odporování jeho
vnuknutím, ale že všecka tvoje důvěra jest
v Marii, jeho věrně Choti, a řekneš se sva-
tým Bernardem:Haec mea maxima ňducia
esf; baec fofa rafio spei meae, „Tato jest
mojí největší důvěrou ; tato jest veškerým dů—
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vodem mé naděje“. Můžeš Ho též prositi, by
spěšně sestoupil v Marii, svou nerozlučnou
Chof; že její lůno jest tak čisto a její srdce
tak rozžhaveno jako vždycky:ze nepřijde-li
v tebe, ani Ježíš ani Maria nebudou utvo—
ření v tvé duši, ani se jim tam nedostane dů
stojného příbytku.

lll. po svatém přijímání
po svatém Přijímání, jsa vnítrně usebrán
a maje očí zavřeny, uvedeš Ježíše Krista do
srdce Mariina. Dáš Ho jeho Matce, která Ho
přijme 5 největší vroucnosti, dá Mu čestné
místo,bude se Mu hluboko klaněti,bude Ho
dokonale milovati, bude Ho objímati a tis-—
knouti na svou hruď a vzdá Mu, v duchu a
v pravdě, mnoho poct, jaké nám jsou ne
známy v našich hustých temnotách. Nebo
ovšem zůstaneš hlubOko pokořen ve svém
srdci v přítomnosti Ježíše dlícího v Marii;
nebo zůstaneš jako otrok u brány paláce
Králova, kde On právě rozmlouvá s Krá—
lovnou; a zatím co oni budou spolu hovo
řiti, nepotřebujíce tebe, půjdeš v duchu do
Nebe a po celé zemi prosit tvorův, by děko
valí, klaněli se Ježíši v Marii a milovali je na
místě tebe: Vem'fe, adoremus, vem'fe.Nebo
ovšem budeš sám, ve spojení s Marií, prositi
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Ježíše o to, by přišlo na zemi jeho králov—
ství skrze jeho svatou Matku, “nebo o bož—

skou moudrost, nebo o božskou lásku, nebo
za odpuštění svých hříchův,.nebo o jinou
některou milost, vždycky však skrze Marii a
v Marii; a řekneš, hledě na sebe s pohrdá—

ním: Ne respicias, Domine, peccafa mea :
„Dane, nehleď na moje hříchy“;sed oculi fui
videanf aequifafes Mariae: „ale oči tvoje
at vidí na mně jen ctnosti a zásluhy Mariiny“
A rozpomínaje se na svoje hříchy dodáš:
Ím'micus homo hoc fecil: „To já jsem spá—
chal tyto hřichy“;nebo:/lb bomine iniquo
ef doloso erue me, „Od člověka nepravého
a lstivěho vytrhni mne“; nebo: Te oporfef
crescere, me aufem minui:'„MůjJežíši,dluž
no. abysrostl v mé duši, a mne aby 'ubý—
valo“; Maria, moje Matičko, dlužno, abys
rostla u mne, a bych já byl méně než jsem
byl před tím. Crescife ef mulfiplicamini:
„O Ježíši a Maria, rostte ve měa množte se
mimo mne v ostatních.“—
Jest neskonale mnoho jiných myšlenek.
jimižzásobí Duch Svatý a bude zásobovati
tebe, budeš—lijak náleži vnitrný, umrtven a

věren této velikéa vznešené pobožnosti, které
jsem tě právě naučil. Ale pamatuj si vždycky,
že čím více necháš jednati ve svém Přijímání
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Marie, tím Ježíš bude více oslaven; &tím více
necháš jednali Marie pro Ježíše & Ježíše
v Marii, čím hlouběji se budeš pokořovati &
poslouchati

jich pokojněji & mlčenlívěji. ne—

souže se tím. bys viděl, chutnal nebo cítil:
neboť spravedlivý žije všude z víry a zvláště
ve svatém Přijímání, jež jest úkonem víry:
Justus meus—ex lide 'w'vif.

Zasvěcení ' sebe
Ježíši Kristu, vtělené M0udrosti,

rukama Mariinýma
O Moudrosti věčná a vtělené! O přemilý
a velebný Ježíši, pravý Bože a pravý člověče,
iediný Synu věčného Otce a Marie vždy pan—
ny, klaním se Tobě hluboko v lůně a v jas
nostech tvého Otce ve věčnosti a v panen
ském lůně Marie, tvé předůstoiné Matky,
v čase vtělení tvého. Děkují Tobě, že jsi sám
sebe zničil, bera na se podobu otroka, bys
mne vytrhl z krutého otroctví ďáblova. Chvá—
l|m_Te a oslavu || Tě za to, že jsi se ráčil podro—
bití Marii, své svaté Matce, ve všech věcech,
bys mne učinil skrze ni svým věrným otro—
kem. Ale bědal iá nevděčník a nevěrný ne
ostříha'l jsem Ti slibův, iež isem Ti tak slavně
učinil na svém Křtu. Nikterak isem-neplnil
svých povinností; nezasluhuiu si slouti tvým
dítkem ani tvým otrokem, a poněvadž nic ve
mně není, co by nezasluhovalo tvého odmr
štění a tvého hněvu-,neodvažuii se už sám
'přiblížitise k tvému přesvatému a velebnému
Veličenstvu. Proto se utíkám k přímluvětvé
přesvaté Matky, kterou |si mi dal za prostřed
níci u Tebe; a touto cestou doufám, že se
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mi dostane skroušenosti nad hříchy a jich
odpuštění, že se mi dostane Moudrosti a
bude mi uchována.
_
'Dozdravují Tě tedy, 6 María neposkvr—
něná, živoucí stánku Božství, ve kterém skrytá
Moudrost věčná si přeje, by se jí kořilí An—

dělé i lidé. pozdravuji Tě, ó Královno Nebe
i země, jejímuž panování jest podrobeno vše,
co jest níže než Bůh. pozdravuji Tě, 6 bez-'
pečné útočiště hříšníkův, jehož milosrden
ství nechybí nikomu; vyslyš moje žádosti,
bych nabyl božské Moudrosti, a 'příjmiproto
sliby a nabídky, jež Ti přínáší moje nízkost.
Já N . . .. nevěrný hříšník, obnovují a po
tvrzují v tvých rukou sliby svého Křtu. Odří—

kám se na vždy Satanáše, jeho lesku i jeho
skutkův, & dávám se zcela úplně Ježíši Kri
stu, vtělené Moudrosti, bych v jeho šlépějích
po všechny dny svého života nesl svůj křiž.
A bych Mu byl věrnější, než jsem byl až do
sud, volim dnes Tebe, ó Maria, v-přítom—
nosti celého nebeského Dvora, za svojí Ma
tku a Velitelku. Vydávám Ti a žasvěcují tak
jako otrok své tělo i svou duši, svoj'e statky
vnitřní í'vnější,i samu hodnotu svých dob-—
rých skutkův, minulých, přítomných i budou—
cích, zůstavuje Tí nejúplnější právo vládnoutí
mnou a vším, co mi náleží, bez výjimky, dle
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tvého dobrého zalíbení, k největší slávě Boží,
v čase i na věčnosti. Dřiimi, ó Danno milo—

stivá, tuto nepatrnou obět mého otroctví ke
cti podrobenosti, ve které ráčilabýti věčná
Moudrost ke tvému mateřství, a ve spojení
s ní; přiimi ji jako hold tvé moci,_kterou
máte oba nad tímto nepatrným červíčkem a
tímto bidným hříšníkem; přiimiiidíkůčiněnim
za výsady, jimižTě nad jiné vyvýšilasvatá Tro

iice. prohlašují a slibuji, že ode dneška chci,
iakožto tvůj pravý otrok, hledati tvé ctíapo—
slouchati Tebe vevšech věcech.O Matko pře
divná,doporuč mnesvémudrahému Synu |a
kožto věčnéhootroka,aby vykoupivmneskrze
Tebe, přijal mne skrze Tebe.OMatko milosr—
denství,vypros midobrotivě pravé Moudrosti
Boží a přičtímne proto mezi ty, které miluješ.
které učíš,které vedeš, kteréžiyíša chráníšiako
svoje dítky a svoie otroky. O Panno věrná,
učiň mne ve všem tak dokonalým učennikem,
následovníkem a otrokem vtělenéMoudrosti,
Ježíše Krista, svého Syna, bych tvojipřímlu
vou,dle tvého vzoru došel plnosti jeho věku
na zemi a ieho slávy v Nebesích. Amen.

Quis pofesf capere, capiaf.
Quis sapiens, ef infelligefhaec?
BUH SÁM
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