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N a  N E B E Z P E Č N Ý C H  C E S T Á C H  octlo se 
m oderní lidstvo. Intelektuální i mravní problémy zahrá
vají s i s  ním jako oceán s ubohou ořechovou skořápkou; 
hrozí mu utonutí...

A  přece „odpovědi jsou  položeny otázkam i“ (Březina). Pro
blémy, které působí tolik rozpaků, jsou  dávno rozřešeny, 
cesta z  krisí a bolestí doby je  dávno naznačena. Známe 
j í  všichni, neboť je  vepsána do srdce „každého člověka, 
přicházejícího na tento svěť. Je však nutno tuto cestu  —  

D esatero Božích přikázání  —  ukázat modernímu člověku 
v novém světle, aby pochopil. A  sotva kdo našel dosud  
lepší způsob, jak  vyplnit tento těžký úkol, než Dr. Tóth, 
tento výtečný pozorovatel moderního života. V  jeho ká
záních vidíme požehnání Desatera právě pro dnešní do
bu, ale také kletbu, kterou je  stíhána doba, že  se odvážila  
roztrhat svatou smlouvu Hospodinovu. Na jeho kázáních 
ohřívá se srdce, aby ochotně a radostně dalo se „úzkou 
cestou“ za svým štěstím  časným i věčným.

I  u nás musíme s o u s t a v n ě  kázat o Desateru, aby si 
je  naš lid  zamiloval, neboť na lásce záleží všecko. „Ó  jak  
miluji zákon tvůj, H ospodine! “ (Ž. 118, 97. ) A ž  tento výkřik 
Žalmistův ovládne srdce našeho lidu, můžeme býti jisti, 
že  je  zachráněn, neboť to u ž pochopil, že  jediné B oží při
kázání jsou  živnou půdou, na níž teprve se může rozvi
nout člověk se v š e m i  svými schopnostmi.

Lubojaty, 1936. A l. H.





P ř e d m l u v a  •  N o v ý  z p ů s o b  k á z á n í

Nejenom u nás, ale v celé Evropě, slyšet nářky na stále vzrůsta
jící úpadek kazatelského úřadu a nedostatek zájmu o kázání. 
V dřívějších dobách znamenaly kazatelny světovládnou moc, a 
tak mnohé kázání dalo podn ět k významné události a přetvořilo 
svět. »Kázání je síla, kterou lze svět vyzvednouti ze stěžejí« — 
řekl ještě nedávno jeden německý sociální demokrat. Chceme-li 
však býti upřímní, musíme si bez omlouvání přiznati, ze přitažlivá 
síla našich kázání je v  současné době čím dále tím slabší. Může se 
zdáti podivné, že tuto smutnou skutečnost doznáváme tak nezastře
ně, bohužel, není však tento názor nikterak příliš pesimistický.

Jest třeba si jen všimnouti, jak poměrně malá část nedělních 
městských návštěvníků mše svaté naslouchá kázání. Vyskytují se 
stížnosti, že i většina lidí venkovských po dobu kázání stojí venku. 
K tomu nesmí ani městské ani venkovské kněžstvo lhostejně déle 
přihlížet.

Tento odklon, toto vyhýbání se dříve tak oblíbeným kázáním, 
má různé příčiny: především je to materialistický světový názor, 
který nemiluje myšlenky o nadpřirozenu; lidská povaha ke hříchu 
náchylná, instinktivně se vyhýbá učení Spasitelovu, které žádá od
říkání a sebezapření. Příčinou je i horečný chvat v  práci, přetížení, 
duševní rozháranost, otřesená, sama o sobě již slabá víra dnešního 
člověka. To všecko je pravda, ale přiznejme si upřímně, že nelze 
ze všeho zla obviňovati »moderní, zkažený svět«. Jest mnohem 
čestnější, — a tak také nalezneme rychleji lék, — když se sami 
přiznáme k vině: »mea culpa«. Jeden z mnoha důvodů, že nápad
ně ubývá posluchačů kázání, spočívá v  naší zastaralé metodě du
chovního řečnictví.

V posledních desetiletích obrodily se všechny pastorální metody. 
Jen ve hlásání slova Božího nenastala po celá desetiletí — ba 
smím říci staletí — žádná změna. Všimněme si na př. onoho velko
lepého pokroku, jejž dosáhlo »katechetické hnutí« ku prospěchu 
náboženského vyučování ve školách. Dnešní náboženské vyučování, 
jež pracuje názorně a plánovitě, jež počítá s principem pracovní 
školy atd.… , činí učebnou látku barvitější a živější — a hodiny 
katechetické se tolik liší od analytického dřívějšího náboženského 
vyučování, jako nejmodernější letadlo od poštovního dostavníku 
minulého století.

Ale také v jiných odvětvích duchovní správy setkáváme se s no
vými obřodnými snahami. Tu svěžím tepem života bije »Hnutí 
mládeže« se svými kongregacemi, patronáty, se svými spolky, ča
sopisy a kulturní činností. Čile se má k životu hnutí liturgické a
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misijní, exerciční hnutí, charitativní spolky, laický apoštolát atd. 
Vesměs nadějeplné počátky a podniky, jež sobě razí nové cesty — 
jen homiletika ustrnula ve svých starých formách, jak v theorii, 
tak v  praksi, jenom tu se ještě nesetkal s porozuměním požadavek 
sv. Klementa: »Evcmgelium musíme kázati zcela novým způsobem«. 
A ze by po různých zmíněných »hnutích« bylo na čase vyvolati také 
oživující »homiletické hnutí«, o tom dost výmluvně svědčí osiřelé 
kazatelny.

Kebojme se otevřeně si přiznati: máme sice samospasitelnou ví
ru, avšak žádných samospasitelných kazatelských forem. Po celých 
deset století byla homilie jediným způsobem duchovní řeči, na
dešly však jiné časy a nelze popírati, že ani opravdový zájem je
jich nejmladších přívrženců nedovede homilii znovu ožixňti.

A jestliže tisíciletá homilie neobstála ve zcela změněných ča
sech, smíme se křečovitě držeti mnohem mladších theorii o ká
zání, i za cenu, že hlásání slova Božího stane se novodobým po
sluchačům nudným a že se kazatelně vyhnou?

Ke! Keni žádné dogmatické, nezměnitelné formy kázání! A  
i když se dochovala jistá pravidla, podání a formality, které byly 
dobré v  dávno minulých časech, ale dnes již 'nevyhovují, musíme 
proto bez váhání hledati lepší.

Berchtold z Regensburgu hlásal ve X III. století tutéž nauku 
Církve jako sv. Jan Zlatoústý, skvělý řečník IV. století. Ale jak 
zcela jinou formou! Sv. Bernard z Clairveaux kázal totéž Krédo 
jako Abraham de Scmcta Clara, nebo Segneri —■ ale jaký rozdíl 
ve způsobu podání!

Když se připravuje na kázání moderní kazatel, musí míti po pra
vé ruce evangelium, po levé noviny. Co tím chci zdůrazniti? Že 
svět víry je nepomíjející, zatím co žiw t člověka podobá se jepici, 
žije okamžiku, d n i. . .  kazatel musí však spojiti obojí. Kázání sv. 
Bernarda z Clairveaux měla ve X II. století neobyčejný úspěch. 
A dnes? Dnes by se na totéž kázání sešla sotva hrstka lidí, ale 
jistě by nenadchlo zástupů ke křižácké výpravě. Jsme přesvědčeni, 
že sv. Bernard z Clairveaux by dnes nďuml zcela jinak, říkal by 
ovšem totéž, co tenkrát, ale v jiném uspořádání a vypracování, 
ve zcela jiné formě.

Kdyby věřící, kteří navštěxtovali kostely před 50 lety, vstáli 
z hrobu a slyšeli naše dnešní kázání, jistě by řekli, že jsou to špat
ná kázání. A  kdyby nechápali přednesených problémů a komplexů 
otázek a kdyby se jim příklady a styl zdály neobvyklými a cizí
mi, tehdy bychom se mohli těšiti, že noví kazatelé se přiblížili po
třebám moderního člověka. Proč jsou nám některé homilie jedno
ho z největších a nejúchvatnějších kazatelů všech dob, sv. Jana, 
tak cizí? Poněvadž v  oné době, hdy byly předneseny, — byly ča
sové a nejlépe odpovídaly požadavkům tehdejšího století.

Keváháme to říci otevřeně, — ostatně, jestli to neřeknemě my, 
tedy nás o tom přesvědčí až příliš zřetelně stále větší zanedbávání
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a opomíjení kázání, — jesliže nepadrobíme zděděných metod ho- 
miletických revisi a nebudeme-li míti dosti odvahy zavésti smělou, 
pronikavou, ano dokonce revoluční obnovu, tedy nastane tím větší 
odcizení mezi našimi věřícími a opuštěnými kazatelnami ke škodě 
Církve i posluchačů slova Božího. Napomenutí sv. Paula k ‘Ti
motheovi je vhodné i pro náš námět: »Verbům Dei non est alliga- 
tum« (2. Tim. 2, 9.) . . .  Hlásání slova Božího není vázáno žádnými 
formulkami.

Dle mého názoru musí dbáti kazatel následujících tří podmínek:
1. Musí hlásati jen čisté křesťanství,
2. mluviti tak, aby věřící rádi poslouchali,
3. jeho kázání musí se dotknouti srdce i rozumu tak, že se sta

nou po kázání lepšími.
Odpovídá-li kázání těmto třem předpokladům, pak je to kázání 

d o b r  é, i když snad nedbá některých pravidel dosavadních homi- 
letických ucebrúc.

Nesnadnější jest ovšem vysvětlení, jak si vlastně máme předsta- 
mti ona »novodobá kázání«. Celé hnutí jest teprve ve vývoji. Do 
dneška jsme se nedostali dále, než k opatrnickým pokusům. Pro
zatím jest naznačen nový tón jenom tím nebo oním kazatelem 
ve světových metropolích. (Na př. Pflieglerem ve Vídni, Fahselem 
nebo Sormemcheinem v Berlíně, Dondersem v Můnsteru, Máde- 
rem ve Švýcařích, Linhardtem v Mnichově, Pierre L' Ermittem 
v  Paříži.) Snad bych mohl seznámiti čtenáře s těmito snahami, 
jež jsou dosud ve vývoji, nejlépe tím, že sdělím něco o vlastních 
přípravách k některému ze svých kázání.

V  duchu si zvolím jednoho z posluchačů a posadím si ho vedle 
svého psacího stolu. Nyní začnu psáti kázání, ale stále při tom 
hovořím se svým imaginárním hostem.

Hled, bratře můj v Kristu, c tomto thematu budu mluviti příští 
neděli. Vím velmi dobře, jak vysoce si vážíš svého vědění a svého 
vzdělám a proto se také snažím míti na to v  kázání ohled, zrovna 
tak jako na nesčetná prázdná hesla a polopravdy, jimiž je přesy
cena současná atmosféra, z níž i do tvojí duše padají krůpěje ná
kazy, takže jsi jimi nakažen bez své vlastní viny. Jsem si vědom 
toho, jak velice jsou otřeseny mravní zásady dnešní společnosti a 
jak velice je setřena zřetelná hranice mezi dobrem a zlem. Jak 
silně vystupují do popředí a jak tíží pozemské starosti a přání 
i v životě věřících katolíků. Jak velice je zakalena v duševním ži
votě, dokonce i u horlivých navštěvovatelů kostela, myšlenka na 
Boha, na božskou Prozřetelnost a spravedlnost, na věčný život 
a td . . .  Duševní struktura moderního člověka má strašné trhliny, 
zesvětáčtěl až hrůza, a to je skutečnost, před níž při přípravě na 
kázání nelze zavírati očí. Ke všemu tomu nutno ještě připočísti tvůj 
sklon k ustavičné kritice a tvé pochybnosti. Zrale proto uvažuji 
každé slovo, abys na něm nenašel ani chloupku! »Nábožní poslu
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chači«? Nu, já bych nechtěl na ne příliš spoléhati, a proto těmito 
slovy ani svého kázáni nezačnu-----------

A k tomu připočtěme txmj nervosní neklid, tvou duševní ne~ 
urasthenii, stálý sklon po nových neočekávaných událostech! Jak 
bych si mohl troufati počíti svou řeč přirovnáním a příklady: Ve
4. století po Kristově narození. . .  Nebo: — Stalo se to v  19. sto
letí . . . .  Jistě bys jen potřásl hlavou. Ale počkej! »Před několika 
týdny letěl jistý Muž z Mor. Ostravy do Varšavy...«  Nebo: 
»Když jsem šel předevčírem po Karlově mostě v  Praze ....«• Vi
díš, teď již nasloucháš pozorněji! A  přece z těch příkladů plyne 
tatáž morálka, jako z příkladu ze 4. století, kdybys je byl jenom 
vyslechl. Pro stará podobenství nemáš již trpělivosti; proto ti vy
právím nová.

A novinky uslyšíš v  mých příbězích a podobenstvích též. Kdyby 
dnes vystoupil Pán Ježíš na kazatelnu velkoměsta, nemluvil by 
ve svých přirovnáních o síti, o nekvašeném chlebu, o nivách a 
zvířatech, nýbrž o letadlech, o elektřině a o radiu. Také já se sna
žím jíti tímto směrem. Pojem o Nejsvětější Trojici byl vysvětlován 
následujícím způsobem: — Vidíš tento stůl? Je široký, vysoký a 
dlouhý a přece je jedmm celkem. Pozoruj čas: minulost, přítom
nost a budoucnost — a přece je to stále jeden čas. Dnes říkám: 
vzpomeň na elektřinu: sxntí, zahřívá a pohání stroje a přece jest 
to tatáž síla. Cena tohoto nového přirovnání není větší než obou 
předcházejících, jen roucho je novodobé, odpovídající novému 
dwcku, proto mu nasloucháš rád.

Stříbrným tolarem z doby Marie Teresie nelze dnes v  obcho
dech platiti. Nanejvýš je ještě uchován a obdivován v  musejích. 
Ačkoliv v něm obsažené stříbro má ještě dnes svou plnou cenu, 
přece v  oné formě nic neplatí. Jakmile však razíme z onoho stříbra 
mince platné nyní, stává se starý musejní peníz velmi žádoucím 
předmětem. Zrovna tak musíme odívati do nových tvarů věčně 
hodnoty našich nezměnitábiých článků víry, chceme-li se uvaro- 
vati toho, aby křesťanský světový názor, pietně přejatý našimi 
předky, nehlesl na hodnotu musejního předmětu. Křesťanský svě
tový názor musí také modernímu člověku zůstati tím, čím byl lid
stvu od dávných dob: životadárnou a směrodatnou silou.

»Sáhni do plného lidského života kamkoli, všude nalezneš něco 
zajímavého« — praví básník. Ano, bratře můj, chtěl bych svým 
slovem vzbuditi tvůj zájem. Po týdny a měsíce rozděluji si na 
každou neděli látku kázání a obšírně přemýšlím o daném thematu. 
Kolik zajímavých a cenných příběhů pozoruji každé chvíle na ulici, 
v tramvaji, ve škole, ve společnosti, v  profesorském sboru, v  časo
pisech, v  knihách. Oživuji svoji promluvu bohatě příklady, vhod
nými motivy, různými citáty — přirozeně žádné plané povídání — 
a zvláště je vplétám na oněch místech, která by byla těžce srozumi
telná nebo příliš suchá a střízlivá, a hle, tvá pozornost se ihned 
probouzí.
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Proč bych to měl popírati, že stojím často s rozechvělou duší 
na kazatelně, když se během promluvy naskytne před mýma očima 
opravdu povznášející pohled, jaký sotva jinde je člověku popřán: 
Přeplněný chrám, hlava vedle hlavy, tisíce párů očí, jež jakoby 
okouzleny v uchvacujícím tichu, bez dechu visí na mých rtech. Po
ciťuje to každé vlákno mé bytosti: Tato téměř znepokojující úcta 
musí býti odměněna. Nesmíme se báti žádné námahy, nesmíme 
šetřiti časem k svědomité přípravě, abychom mohli slova víry hlá- 
sati zbožně a s přesvědčením: »Vynasnaž se pilně, aby ses předsta
vil Boku jako pracovník, který se nemusí styděti za svou práci, 
který podává náležitě slovo pravdy.« (2. Tim. 2, 15.) V takových 
okamžicích plní se u mě slovo žalmisty: »Strach a hrůza popadá 
mne.« (Žalm 54, 6.)

Neostýchám se veřejně přiznati, že dtneírú kazatel má nadmíru 
těžkou úlohu, protože může zkomplikovanou duši moderních lidí 
a duchovní požadavky svých posluchačů uspokojiti jen tehdy, 
je-li neobyčejně svědomitě a pečlivě připraven. Myslím, že jsem 
velmi blízko pravdě, když vidím jeden z důvodů nezdaru našich 
kázání v  nedostatečné přípravě. Někteří jsou v  tomto ohledu 
lehkomyslní. A  přece musíme nedělní thema nositi v  sobě po celé 
dny a týdny, dříve než je předneseme před obecenstvem. Kněz, 
jehož duše jest před kázáním proniknuta a dojata sxmtou pravdou, 
bude působit také na své posluchače opravdu strhujícím dojmem.

Vím také, že nemáš následkem chvatného životního tempa, již 
dosti trpělivosti ke šroubovaným způsobům starých klasických ka
zatelů. Bohužel, život utíká obřími kroky! Dobře tedy, budu mlu
vit stručně a poutavě. Všecko je mi lhostejné: hlavní věcí je, abys 
mi rád naslouchal.

Pozoruji již dávno, že ve všem miluješ jednoduchost. Kudrlin- 
kovité a rozvláčné oslovení starých kazatelů by rovněž jen odci- 
zovalo: »Moji milí, svatou, drahocennou krví našeho Pána Ježíše 
Krista vykoupení nábožní věřící!« Tak se to říkalo v  minulých do
bách. Dnes? — Milí bratři a sestry v Kristu! — Prostě, rozhodně, 
a mužně. Nebo ještě kratčeji: »Bratři!«

Také kladeš větší důraz na věcný, srozumitelný obsah kázání, 
na jasné poučení a neochvějné stanovisko, než na květnatou řeč. 
Právě proto nechci říci na kazatelně ani jediné prázdné věty. To 
je nedůstojné slova Božího! Je mi sice dobře známo, že lidé obdi
vují krásná, bengálská světla, ale jejich duše nemá z toho žádné
ho užitku, nestává se lepší! Myšlenka jest nejdůležitější, styl jest 
pouze jejím rouchem. Špatně vyjádřená myšlenka nepatří sice na 
kazatelnu, ale tím méně bezobsažná forma nebo jalové řečnění. 
Vím, jak ty sám, člověče dobré vůle, musíš bojovat, abys měl 
ve své duši v  souladu přirozené s nadpřirozeným, předepsaná při
kázání se skutečným životem, jak toužíš sjednotit mru s vědou. 
Mojí snahou je, abych tě v  tom každým kázáním podporoval.

A proto jsem nucen některé části své řeči apologeticky siltiěji
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zdůrazniti a odvolati se častěji na praktický smysl projednávané
ho thematu. Musím ti dokázat, že to neb ono vyžaduje nejen naše 
víra, nýbrž také naše lidská přirozenost a spořádaný společenský 
řád. Dnes je to nutnější, než co jiného.

Všecko to chceš slyšeti v lehce srozumitelných slovech, ve formě 
společenského rozhovoru. Ka takovou přirozenou, lehce pronesenou 
metodu přednesu se vztahují slova sv. Pavla: »Kon sumus .. . adul- 
terantes verbum Dei, sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram 
Deo, in Christo loquimur« (II. Cor. 2, 17,). Nestačíš už na to, a 
mohl bys jen těžce sledovat vznešený let myšlenek takového Bos- 
sueta nebo plamennou výmluvnost Lacordairovu. Marně bych ti — 
posluchačstvu, jež přišlo z kanceláří, ze soudních budov, z kuchyní, 
z dílen a z ulic — kázal o jemné inspiraci naších mystiků, o hloub
ce a důkladnosti našich dogmat — 'neposlouchal bys vůbec.Také sv. 
Pavel dával svým »maličkým« mléko a nikoli tvrdý chléb (1. Kor. 
3, 2). Smažím se, abych mohl říci o svých kázáních totéž, co řekl 
kardinál Pázmány na počátku 17. století o řečech svých: »Ve svých 
spisech nepojednával jsem o ostrovtipných školských disertacích, 
které sice mohou sloužit ke cvičení rozumu, ale ne, ku povznesení 
duše. Může býti některé thema velmi důležité, a přece o něm ne
mluvím, jestliže není dnes aktuální.« V době efeského koncilu 
musela býti s důrazem obhajována mateřská důstojnost Panny 
Marie, ale dnes by bylo bezúčelné sháněti o tom doklady z Písma 
svatého nebo citovati církevní Otce. Zrovna tak je zbytečno kázati 
o článku víry »Fiiioque«. Nebo kolik osobností tvoří nejsv. Troji
ce: jednu nebo tři? Dnes je také materiál katechismu, vydaného 
v době tridentského koncilu z větší části přežilý; dnes není již 
potřebí mluviti tak důkladně o sv. přijímání pod jednou způsobou, 
o pravém svátostném charakteru biřmování, o očistci a o jiných 
podružnějších otázkách, ale tím více o základních pilířích, o opě
rách křesťanství, o základech náboženství vůbec: o Bohu Všemo
houcím, o nesmrtelnosti duše, o věčném životě, o božském právu, 
o pokoře, o hříchu, o Božím soudu, o Kristu, o svátostech! . . .  Ale 
o těchto věcech neměli bychom »kázati«, nýbrž vyložiti je vřelým, 
přátelským způsobem.

A pak: i kdyby naše kázáni bylo slohově, dogmaticky a rétoricky 
sebe dokonalejší, na moderního člověka přece nebude působit, jestli 
nedovedeme vzbudit jeho zájem, zatřást jím, až by se srdce jeho 
otevřelo hlasu víry.

Ovšem, to se podaří jen tehdy, když já sám jsem uchvácen vzne
šeností svého thematu, když moje duše je vznícena úvahami o tom. 
»ln meditatione mea exardescet ignis.« Teprve tímto vnitřním zá
žitkem řečníkovým dostane se kázání správného posvěcení, nepři- 
roxmatelné, jedinečné, původní, osobní pečeti a uchvátí moderního 
člověka, který tolik holduje heslu a »individualitě«. Tento osobní 
dojem ukazuje kazateli thema, obsah, správná slova. Ze srdce 
nadšeného spontánně pramení řeč, vhodná slova, jež opravdu po
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vzbudí k životu dle slyšených slov. Řečník takořka hlasitě a otevře
né myslí na kazatelně, v přítomnosti věřících a tento projev jeho 
duše uchvacuje a zachvacuje také jeho posluchače. Proto bychom 
také mohli nazvati tato novodobá kázání »rozjímáním«.

Velmi důležité jest také to, jestli kněz, jenž se připravuje na ne
dělní kázání, po celý týden o zvoleném thematě rozjímá, při ado
raci se o něm radí s Kristem Pánem, vyhledává podobnou četbu, 
mluví o tom ve společnosti spolubratrů. Kebot ve skutečnosti 
vzbudí hlubší dojem jen takové kázání, jež nadchlo i řečníka.

Posluchači musí z naší řeči vycítiti: tento Boží muž nemluví nyní 
jen aby kázal, nebo aby konal sxxm úřední povirmost, když na něho 
došla řada, ale poněvadž mu to činí opravdu radost, poněvadž je 
to jeho duchovní potřebou, poněvadž vnitřní moc ho ponouká a 
poněvadž mu znějí věčně krásná slova sv. Pavla: »Káži-li totiž 
evangelium, nemám se čím honositi, vždyť je to pro mne nutností, 
neboť běda mně, nebudu-li kázati.« (1. Kor. 9, 16), a: »Zapřísahám 
tě před Bohem a Kristem Ježíšem, hlásej slovo, naléhej včas i ne
včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, a to se vší trpělivostí a 
moudrostí. . .  Ty však bud střízliv ve všem, snášej zlé, konej dílo 
hlasatele evangelia, naplň službu svou« (II. Tim. 4. 1—5). A pak 
se naplní i v  těchto moderních dobách příslib Písma svatého: 
»Zdali nejsou má slova jak oheň, praví Hospodin, a jako kladivo 
rozrážející skSu?« (Jer. 23, 29). Ano, bratře můj, nemluvím s te
bou jen u psacího stolu, nýbrž také ve svém kázání. Mluvím, mlu
vím -----------tu pozoruji náhle, že při tom nebo onom místě mé
řeči posluchači s porozuměním přikyvují! Hle! Já sám jsem při 
přípravě ke kázání nepřikládal této myšlence zvláštní důležitosti, 
nyní by však bylo škoda propásti tuto příležitost a tuto myšlenku 
dále nerozvinauti. Ovšem, že tato nová část děje se na útraty bez
vadných disposic promluvy. Ale bezvadná disposice není hlavní 
věcí, nýbrž dojem, vliv na duše. Ostatně si církevní Otcové činili 
totéž a přizpůsobovali svou promluvu požadavku chvíle. Sv. Au
gustin na př. využil chvilkového rozechvění lidu, když byla zmínka 
»o smrti«; sv. Ambrož navazoval své další myšlenky na pláč svých 
posluchačů; sv. Jan, skvělý řečník, na jejich zálibu nebo na jejich 
vzrušení.

Z  toho vidět, že už v dávných dobách dovedli použít dnešní di
daktické metody: principu pracovní školy. Dnešní pedagogiky si 
nelze bez této nejmodernější zásady ani představit, tedy jí použi
jeme také při kázání. I když nemohu mluviti ve skutečnosti se svý
mi posluchači, snažím se jim alespoň v duchu co nejvíce se při
blížiti, chci zvědět, poznat jejich námitky proti tomuto argumentu 
nebo onomu přikázání — jakými se budou bránit výmluvami, aby 
se vyhnuli povinnosti — a ihned je zodpovím. Tak nabádám jinak 
pasivní posluchaistvo k aktivní spolupráci.

Jedním slovem, tímto způsobem, nebo podobně, hovořím se svým 
imaginárním hostem u psacího stolu, zatím co pilně píši text své
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reci. Když pak jsem hotov, cítím, že můj neviditelný posluchač 
se skloněnou hlavou se modlí a jeho rozechvělá, dotčená duše jest 
plna dobrých předsevzetí! Díky Bohu! Toho jsem chtěl dosíci! Ve 
vypracovaném kázání chybí sice některá pravidla z Kleutgensova: 
»Ars dicendi«; neodpovídá také zcela »Zásadám výmluxmosti« od 
Jungmarma, ano nemohl bych ani přesné stanoviti, zda je to vlast
ně didaskalické nebo paregoretické kázání, nebot neodpovídá žád
nému z těchto umělých typů, ale: 1. hlásal jsem slovo Boži, 2. bylo 
mu s ochotou nasloucháno a 3. moji posluchači se stali lepšími, a to 
je důležitější než všecko ostatní.
Ovšem: od předmětu samého nelze se ani o vlásek uchýliti. Hlá
sejme staré proudy Písma svatého, mluvme o starých dogmatech, 
o liturgii, o staré mravouce, o staré mystice, ale v  novém zpraco
vání, z nových hledisek, přiměřeně duševním požadavkům a po
třebám moderních lidi a jejich vkusu. Obsah je starý, ale zpra
cování je nové, nový je celý pochod myšlenek, nová jsou podoben
ství a příklady.

Z  požadavků, naší svaté xnry nesmíme slexňti ničeho, ani to nej
menší, z obsahu nesmíme činit »světu« žádných výjimek, v tom 
smyslu nemůžeme býti nikdy »modemí«, ale za to Ve vypracování, 
v thematu, v kladení otázek. I  hluboce zbožní, věrní synové Církve 
ztěžují si často, že jejich duše není uspokojena. S kazatelny slyšíme 
naprosto vzdálená tvrzení a předpoklady, na něž můžeme nanej
výše odpověděti: tomu na kazatelně se to krásně mluví, ale měl by 
jen zkusiti můj živo t. . .  pouze na jediný den! . . .

A často jest tato žaloba velmi oprávněna. Abych tedy nezavdal 
příčiny ke stížnostem, dívám se v  zachmuřené oči a v hluboké,
0 tvrdých bojích svědčící vrásky v  obličejích svých dospělých 
a v  duševní pochody u svých mladších posluchačů, kteří jsou vy
dáni na pospas nejrůznějším pokušením života. A tak si všímám 
jejich nevyslovených, ale hluboce procítěných námitek, stížností a 
žalob a reaguji ihned z vlastní iniciativy.

Tak nejen že kázání odpovídá dnešnímu duchu doby a nejen, že 
je prosyceno všedními otázkami života, ale chybí mu také typické 
znaky úpadkových období homiletiky: bezduché opakování zná
mých věcí a mlčeni v  aktuálních problémech. Jestli však dovedeme 
kázat v  časovém duchu, překvapí nás, jaké zástupy lidí se ještě
1 dnes shromáždí na tato, v pravém slova smyslu moderní kázání, 
aby sledovaly s dychtivou duší naše slova.

Serie mých promluv »Kristus a problémy dneška«, jakož i obsah 
tohoto svazku jsou plody tohoto nového, cestu si razícího kazatel
ského hnutí. Den ode dne, uprostřed ustavičné práce vidím stále 
zřetelněji Snahy, jež vedou k nevyhnutelně potřebné, době odpo
vídající reformě duchovního řečnicím. Snad se vyvine z těchto 
pokusů zcela nový způsob thematických kázání. Dnes je toto hnutí
i v cizině dosud v  nepatrných začátcích a nesměle se snaží pro- 
lomiti ustrnulé formy homiletiky. Jestli se však najde mnoho prů
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kopníků, jestli se pokus podaří, tedy je možné, že budeme museti 
brzy zasaditi do theoretických učebnic homiletiky nový oddíl. No
vý oddíl, jehož pravidla odvodíme z novodobých, v praksi osvěd
čených kázání. A  pak bude vřele toužený a očekávaný cíl »homi- 
letického hnutí«, které dnes ještě vězí v prvých počátcích a tápe 
v  nejistých pokusech — z velké části dosažen.
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J e s t  D e s a t e r o  j e š t ě  a k t u á l n í ?

Milovaní bratři v Kristu! Hluboce dojat a s upřímnou radostí 
pozdravuji vás na počátku nového školního roku, jak jste se tu  
dlnes po prvé sešli před kazatelnou universitního kostela. Můj 
pozdrav platí také tisícům tisíců neviditelných posluchačů, kteří 
naslouchají mým slovům na vlnách radia.

Zbožná pozornost a velká vytrvalost, s níž jste v předešlém ro
ce sledovali moje káizání o »Královsťví Kristově« svědčí nejenom 
o vaší úctě ke kazatelně, ale ulkUádají taiké povinnost kazateli'. Jsa 
soibě vědom této povinnosti dlouho jsem uvalžoval o tom, jaké 
thema mám pro tento rok voliti.. Která z pravd našeho svatého ná
boženství byla by pro moderního člověka nejdůležitější a nej- 
poučnější? Od které z nich bychom mohli 'nejjistěji očekávati nej
větší prospěch pro naši chorou, těžce bojující společnost?

A když jsem tak přemýšlel o vhodném cyklu promluv, vzpo
mněl jsem si na příhodu, kterou jsem před mnoha lety zažil ve 
Vidm. A když vám nyní, moji milí bratři, budu vyprávěti onu 
nepatrnou událost, myslím, že jsem tím již naznačil thema svých 
letošních kázání a tím také je odůvodnil.

Téměř před1 20 lety studoval jsem na vídeňské universitě. Jedno
ho dine vztáhla ke mině na rohu ulice stará, shrbená žena vrásči
tou ruku. Všední zjev. Ale žebraička mne oslovila francouzsky: 
»Monsieur, ayez pitié de moi !« Pane, smilujte se nade minou!

Hleďme, to se mi ještě nestalo, abych slyšel ždbraoku mluvit 
francouzsky. Zeptal jsem se jí: »Jakže, vy mluvíte francouzsky?«
V bezvadné franlcouzštině odpověděla: »Ano, taiké anglicky.«

»You speak eniglisch?« pokračoval jsem ise stále vzrůstajícím ob
divem. »Vy mluvíte anglicky?« »Yes, I do.« — Ano!

To mne zajímalo. Počal jsem na rohu ulice se starou žebráckou 
rozmlouvat a dověděl jsem se smutný, nekonečně smutný příběh 
jejího mládí. Blahobyt... Znalost cizích jazyků... Zmiňuji se 
jen o konci našeho rozhovoru, jejž politováníhodná' žena ukončila 
nevýslovně bolestným vyznáním: »Byla jsem mladá a krásná a 
měla jsem mnoho peněz .. . proto jsem tak hluiboce klesla ...«

Bratři moji! To byl příběh staré žebrácky. A nyní stojí přede 
mnou jiná stará, vetchá lžebračka: celá dnešní lidská společnost, 
která touží po pomoci a vztahuje ke kolemjdoucím ruce o almuž
nu. Po neslýchaných otřesech a pošetilém promarnění starého, sva
tého dědictví stojíme nyní na okraji propasti. Muvíme anglicky, 
francouzsky, máme rádio, expresní vláky, letadla, elektřinu, moř
ské lázně; moderní člověk tančí, ;stýká se s cizinou, baví se v di
vadlech, barech, hudebních sálech; zřizují se knihovny, budují se
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školy, pořádají se kongresy nejrůznějších věd — co chcete ještě 
víc? Co nám ještě chybí?! Nestačí to všechno ke štěstí? Ke spoko
jenosti?

Opravdu, to všecko ještě nestačí! Dnešní človělk leží churav, 
te n to  —  technickou kulturou opojený a svět ovládající člověk 
leží v těžkém zápasu. Cítíme to my, a cítí to všichni, že svět je 
nějak vyšinut ze stěžeji. Byli jsme »mladí a krásní a bohatí« jako 
ona, stará žebračka na rohu ulice, a oslepeni svým vlastním vědě
ním, naší velkolepou technikou, domnívali jsme se, že to již stačí, 
že to je všecko, že ma tomto základě můžeme budovati lidské bytí, 
klidný pozemský život a vychovat lidsky důstojnou společnost.

Kdysi dávno nebyli jsme tak zaslepeni a nespoléhali tolik na 
vlastní síly jako dlnes:. Věděli jsme, že práce člověka je toKko 
stavbou, k nílž tvoří základy především úcta k přikázáním Božím. 
Tak mohl jeden básník ještě napsati: »Co jest vlastnlě oporou, 
základním kamenem každého státu .. . Stroje? Věda? Peníze? Ne! 
. . .  ale čistá, neporušená mravnost!« A jestli nás dnes pojímá 
hrůza, když pozorujeme, jak strašně praská a se rozpadává celá 
lidská výstavba, celá lidisiká společnost, pak známe jen jedinou 
záchranu: vrátit se k věrolomně opuštěným a jakoby zbytečným 
sloupům lidského bytí: k Desateru Božích přikázání. Hle, bratři, 
thema mých kázání pro příští dva roky. O čem budu mluviti? 
O Desateru Božích přikázání.

A) Než přikročím k pojednání o jednotlivých přikázáních, mu
sím v prvých kázáních předeslat i jakousi přípravu a úvod. Zvláště 
chci Zodpověděti otázku, která — vyciťuiji to velmi dobře — mno
ha mým posluchačům tane na rtech. Tato otázka zrní: Stojí Desa
tero za to, abychom o něm ještě mluvili? Může býti Desatero pro 
současné lidstvo ještě důležitým předmětem rozhovoru? Vždyť 
uplynulo slkoro' čtyři tisíce let od oné doby, kdy vůle Boží pro- 
hlláisila tato přikázání za zákony. Lze dnešní, od základu změněný, 
ve zcela jiniýoh poměrech se odehrávající lidský život, říditi ješté 
tisíce let starými zákony?

Nebo — abych se vyjádřil jasněji: jest Desatero ještě časové, 
či už dámo přežilé? Mnozí tak soudí, a když to snad veřejně ne
hlásají, tedy podle toho žijí.

»Nepromkivíš křivého svědectxn!« — žádá přikázání. Což se lze 
dnes obejiti beze lži?! — zeptá se většina lidí. Je možno bez 
chytrosti a lsti probiti se životem? Lze se bez záludnosti dostati 
dopředu? Bez rafinovaného pokrytectví říditi země?

»Nepokradeš!« zní jedno přikázání. Je možno bez podplácení, 
bez ‚podvodu, ne snad rozmařile, luxusně, ale vůbec ještě žít? Bez 
falšování dělati obchody?

»Nesesmilníš!« zní zákaz jiného z deseti přikázání. Což se spo
kojí dnešní mládež s čistým, mravním životem? Jest toho vůbec 
schopna? Nebo až ke sňatku zůstat bez poskvrny? A v manželství 
.zachovávati věrnost?! . . .  Ne, ne!! — volají mnozí zděšeně, to jsou
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předpotopní, čtyřtisícileté zákony! Ty nemohou již zavazovati mo
derního člověka....

Nuže, bratři moji, z toho vidíte, že musím tento problém se 
všech stran osvětliti, než přikročím k jednotlivým přikázáním, 
ba více, nejen že věnuji této myšlence první kázání, nýhrž budu se 
během ro,ku, při podrobném projednávání jednotlivých přikázání, 
stále zmovu k ní vraceti.

K jaké myšlence se budu vraícet?
Zd!a předpisy Desatera, když dosáhly opravdu ctihodného stáří 

čtyř tisíc let, nejlsou již zastaralé? Zda mohou býti směrodatné 
pro moderní, tak neuvěřitelně spletitý společenský řád? Při kaž
dém jednotlivém přikázání dhtěl bych zdůrazniti, že Desatero mu
síme zachovávati nejen proto, poněvadž jeho přestoupení je hří
chem před Pánem Bohem, nýbrž taiké proto, že jeho zanedbávání 
znamená hřích proti lidské přirozenosti a světovému řádu, hřích 
proti šťastnému pozemskému životu. Vysvětlím také, že tyto 
zákony, ačkoli prastaré, naprosto nejsou překonané, že i kidyby do
sáhly stáří nejenom čtyř tisíc let, ale třeba i šesti, nebo deseti nebo 
kdo ví kolika tisíciletí, že jsou vždycky časové, neboť jsou tak staré 
jako lidstvo siaimo. Ano: Pán Bůh napsal tyto zákony na kamen
ných desikách nia hoře Sinaji; ale už tisíce roků dříve, v okamžiku 
kdy stvořil člověka, zapsal mu je hlulboko do srdce, zapsal je ne
smazatelně do svědomí. A proto i kdýby přešuměla znovu a znovu 
tisíciletí nad lidstvem, i kdyiby člověk se mohl vyohloubati sebe 
úžasnějšími, technickými vymoženostmi, tyto zákony, tato vzneše
ná, prostá slova Desatera budou vzdorovati každému rozkladu, bu
dou věčně živá.

Desatero neplatilo jen pro Židy, ani pro staromódní lidi. Neboť, 
že se nesmí křivě přísahat, ani krást, ani podvádět, ani vraždit, 
ani smilnit — to jisou nepohnutelné základní kameny lidské spo
lečnosti všech dob. Bratři! Kdyby hvězdy v nekbnečném vesmíru se 
jen sebe méniě uchýlily se své dráhy, kterou jim předurčila 
moudrost Stvořitele, víte, jaké by to mělo následky? Hroznou 
katastrofu, která by zničila, pohřbila svět.

Nemusíme se však něčeho talkového obávati, neboť imelživá nebeská 
tělesa, která nemají svobodné vůle, nemohou to udělat.

Alb člověk, obdařený svobodnou vůlí, má smutné privilegium, že 
může opustiti cestu, kterou mu předurčila božská vůle pro jeho 
mravní život. Múze jí opustiti, — bratři moji, — ale jen za cenu 
strašné katastrofy. A tato kázání chtějí vám dokázati, že od za
chovávání Desatera závisí nejen náš věčný život, nýbrž i zároveň 
naše štěstí pozemské. Buď lidstvo bude věrné Desateru, nebo se 
zřekne pokojného, klidného a zdravého života. Neboť deset krát
kých vět na oněch prastarých deskách bylo napsáno vtšem lidem 
všech' časů.

B) Že mám pravdu, tvrdím-li, že zachovávání neibo nezachová-
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vámi Desatera jeíst hlavně v našem vlastním zájmu a ne v zájmu 
Božím, na to znovu a znovu poukáži během svých kázání.

Ale rád bych již niyní podal důkaz, — jak to máto jen říci? — 
důkaz, jak blahodárný vliv má Desatero v našem denním 'životě. 
Často si představuji, jak by to bylo krásné, jak velice by se změnil 
náš pozemský život, kdyby si lidé umírnili: ad zítřka začneme do
opravdy zachovávati Desatero!

Bratři! Pusťme trochu uzdu své fantasii: Dnes v noci se lidé 
roizfaodli, že od rámla budou věmě plniti Desatero. Jak by to vy
padalo?

Svítá---------- tu a taím se probouzejí lidé z pokojného spánku,
ale hleďte: dine® nevolají hned, alby jim přinesli ranní kávu, nýbrž 
všichni1 klesají na kolena před křížem a pozdravují Pána světa 
krátkou, vroucí, posilující modlitbou. Každý se modlí, neboť dnes 
jest Desatero v platnosti.

Snídaní je hotovo, a zároveň přinášejí právě vydané noviny. 
Ale jak divná, jak divná věc! Ranní káva nechutnala ještě nikdy 
tak dobře; v novinách ,se bělají prázdné sloupce, zvláště na oněch 
místech, kde jindy bývaly pomluvy a rodinné skandály. Vždyť 
dnes platí Desatero! Podvody jsou zakázány, proto jest miliéko 
neroizředěné vodbu; lhát není dovoleno, a proto časopisy jsou tak 
prázdné . . .

Snídaní je skončeno, každý spěchá do práce. Mnoho, mnoho 
studentů jde do školy a všichni v nejlejpší náladě, poněvadž si 
nelámou hlavu tím, jak by obelhali své profesory, že se neučili'. . .  
dnes se nesmí lháti. . . ,  proto si tiše opakují úkoly, své dobře na
studované úlohy. Dnes plní každý své povinnosti. Otcové rodin 
odcházejí do úřadů. Jak zajímavé! Dnes jsou pánové již v osm 
hodin na místě a vyřizují přívětivě, ba radostně nejrůznější zále
žitosti stran. Co povzbuzuje tyto lidi? .. . Dělníci pospíchají do 
továren, všichni obsluhují svěže a spokojeně stroje a chápou se 
nástrojů. Dnes nenadájvají na továrníky, na boháče, nikdo nevy- 
bízí ke stávce . . .  Platnost Desatera se účinně projevuje.

A hospodyně jde na trh . . .  Jalké pohodlí ai čiísltota! Kupuje 
smetanu, a ani jí neochutnává, ví, že dnes v ní není sádry. Ku
puje papriku — a ne rudý cihelný prach. Med bez cukru. Uzen
ky bez bramborové mouky. Nepočítá ani peněz, které dostává zpět 
z padesátikoruny, nesmlouvá, dnes se přece nesmí podvádět. Řez
ník koupil dobytek a je si jist, že váha zvířete není zvýšena nápo
jem. Ano, prodávající běží za ním a říká: ^Promiňte, dal jste mi 
nedopatřením o pět konun více, prosím, zde jsou.«

Mám ještě dále vyprávět, jak by vyhlížel den, kdybychom 
přílsně zachovávali Desatero?

Manffiel se vraicí z daleké cesty. Jeho žena ho vítá s upřímnou 
radolstí, kterou jí můiže propůjčiti jen klidné svědomí a bez po
skvrny uchovaJniá manželská věrnost. Dítě přichází ze školy. Jak 
šťastni jsou rodiče, že každé slovo, které jiím říká, je ryzí pravda.
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Odpoledne odbývá se právě velká schůze lidu. Jindy dovedl 
řečník hlásat po celé hodiny nenávist a zničení, teď pronáší sotva 
několik slov: dnes se smí mluvit jen pravda, tedy nemá, o čem by 
déle řečnil.

Mám ještě pokračovat? Na besedě sešlo se několik dobrých 
přítelkyň. Po léta to tak dělávají, ale dne® rozmluva nějak váz
ne, ačkoli ještě chybí několik dam, které by bylo lize v jejich ne
přítomnosti důkladně pomluvit. Ale dnes jsou pomluvy zakázány.

Z ulic mizí policie pro nedostatek zaměstnání: dnes není pře
stupků. S návěstních talbullí jsou odstraňovány mnohé dvojsmy
slné obrazy a reklamy, takže večer může naiše miládež bez oibajv 
procházet ulicemi velkomělsta: dnes se nesmí svádět ke hříchu. 
Otevírají se věznice — neboť není již zločinců. Na berním úřadě . . 
Ó, jak se tam tísní lidé! »Prosíim, opravte můj platební předpis, 
neboť můj důchod vynáší desetkrát víc, než jsem přiznal..«

Tak by vyhlížel den, v němž bychom přísně zachovávali' Desa
tero. A kdyby se ze dne stal1 týden? Z týdne celý život? Oprav
dový pozemský ráj by vykvetl v  tomto údolí slz.

Fíantasie! Vzletná sice, ale přece jenom fantasie — myslí si 
mnozí. Ne! Ó ne, bratři moji! To není fantasie, ale Boží nejsvětější 
vůle. Je to Boží vůle, abychom zachovávali Desatero, a tím aby
chom zajistili rovnováhu pozemského života. Ó, pozemský život 
nebyl by ovšem ani pak ještě rájem. Utrpení, nemoci a smrt by 
zůstaly, ale zmizela by z našeho života ona nesčíslná muka, která 
my sami zavinujeme. Zmizela by — a pak by byl zase lidsiký ži
vot snesitelný, spokojený, šťastný. Neboť nezapomeňme, bratři 
moji — náš Pán Ježíš Kristus není pouze Vykupitelem našich 
duší ze hříchu, nýbrž dal nám také pro náš pozemský život vhod
né občanské a sociální zákony.

Katoličtí bratři! Moderní člověk se odvážil ve své zaslepenosti 
rozbiti dvě kamenné desky, na nidhž jsou napsána Boží přikázání. 
Já přece nepotřebuji těch zastaralých zákonů! . .. ale hle, nyní si 
stále jasněji uvědomujeme: úlomky z těch rozbitých desek nejen 
že zranily naše ruce, nýbrž zároveň otřásly nejmocněljšími zá
kladními sloupy našeho života. Čím slabší vliv má Desatero na 
moderní život, tím více jest nám potřebí zákonů, které dělají lidé, 
a strážců bezpečnosti. Ale tyto zákony zůstávají bez účinku. Zato 
stále zřetelněji, neodbytněji poznáváme svatou pravdu: že malý 
katechismus lépe zabezpečí pozemský život a že má pro lidi větší 
cenu, než nejlepší policejní mužstvo.

Nedávno vypočetl někdo (uveřejněno v časopise »Amerika« 
26. II. 1927, str. 457), kolik zákonů mají Spojené státy americké. 
Co myslíte, kolik jich mají? Deset miUonů! Deset milionů zákonů! 
Není na světě člověka, který by byl s to, tuto spoustu pročisti za 
celý svůj život, snad nejvýše jen tituly; ale není také druhé ze
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mě na Božím světě, kde by byly na denním pořádku tak příšerné 
zločiny, loupelže a vraždy, jako právě ve Spojených státech ame
rických. Během roku je tam spácháno 15.000 vražd a ukradeno 
za 4 biliony dolarů zlboiží. »Amerika« 20. 8. 1927, str. 447.

Tu vidíte, bratři moji, zdrcující, příkrou protivu: deset milionů 
zákonů a nařízeni, vymyšlených lidmi — a strašné množství zlo
činů; a deset krátkých vět, deset přikázání Božích — a šťastný, 
spořádaný život.

Nyní si doibře zapamatujte: to bude předmětem mých letošních 
kázání.

Cizozemské časopisy přinesly nedávno sensační zprávu, že čín
ský vyslanec ve Švýcarech, Lu, přestoupil ke katolické víře; v Ber
nu vzdal se svého úřadu, své četné vysoké řády poslal darem pa
peži a byl přijat jako noivic do 'benediktinského kláštera v Lophe- 
mu v Belgii. (La Croix 18. 8. 1927.)

Nikdy se nedovíme, jak těžce tripěla a zápasila duše tohoto vy
slance, neiž došla z bludu pohanství k tidhému štěstí benediktin
ského kláštera.

Ale konečně je našla přece . . .
Můj Pane a Bože. Také my bojujeme, zápasíme a putujeme po 

tvrdých, bludných cestách moderního života. Bud s námi, prosíme 
Tě úpěnlivě, abychom zachováním Tvých přikázání nejen se stali 
účastnými nadzemského, věčného života, nýbrž abychom už i zde 
na zemi dosáhli klidnějšího, vyrovnanějšího, lidštějšího života, než 
jest život dnešní. Amen.
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D e s a t e r o  a p o z e m s k ý  ž i v o t

Milí bratři v Kristu!

V každém  ̂spořádaném spolku uipraivuijí psané zákony život jeho 
členů. Tyto zákony řídí se však podle času a potřeby, takže záko
níky národů jsou občas podrobovány velkým' změnám.

Existuje vlšaík krátký zákoník, který je vepsán již čtvrté tisíci
letí beze změny do kamene, a kdo ví, kolik tisíciletí v srdcích lidí. 
A tento zákoník se jmenuje Desatero Božích přikázání. (Exod. 
20, 1—27; Deut. 5, 6—21.) Těchto stručných deset zákonů regu
luje mravní život každého jednotlivce, aile Bůh jich nedal jen tak 
bez duvodu nejdříve na hoře Sinaj celému národu — neboť ony" 
usměrňují a upevňuijí klid, pořádek a štěstí také celých národů.

Zachovávat Desatero není snadným úkolem. Nesčetná pokušení, 
překážky a obtíže zaviňuijí přestoupení těchto zákonů. Proti těmto 
nesnázím nemůžeme bojovati jinak, leč když si jasně a zřetelně 
uvědomíme, jaký význam má Desatero pro pozemský život.

Příští kázání věnujeme otázce: jaký význam má Desatero pro 
život věčný?

Milí bratři! V Paříži žije katolický farář, který je znám pod 
pseudonymem Pierre L’Ermite, jako neobyčejně bystrý pozorova
tel života a zajímavý duchovní spisovateli. Snad jste již od něho 
něco i četli. Několik jeho knih je přeloženo talké do češtiny.

V hlavním listě francouzských katolíků »La Croix« uveřejnil 
nedávno velmi zajímavou rozmluvu, kterou měl s jistou dálnou. 
Starší dáma, alie bez okouzlujícího půvabu babičky, bez úctyhod
ného vzezření skromnosti. Na jejím zevnějšku bojovaly šperky, 
hedvábí a  pudr s nepopiratelnými vlivy stáří. Patřila sice do far
nosti Pierre L’Ermita, ale do kostela nikdy nechodila. Za to však 
nikdy neopomenula poizdraviti ho na ulici milostivým úklonem 
hlavy. Ráda by viděla také pana faráře při odpoledním čaji (tím,, 
jak se domnívala, splnila by všecky své náboženské povinnosti) . . .  
Ale kněz nepřijal nikdy jejího pozvání.

Jednoho dne potkala tato stará dáma Pierre L’Ermita na ulici, 
a ačkoliv do té chvíle sotva s ním kdy promluvila, zvolala zlostí 
celá rozechvělá: »Podívejte se tam, pane faráři!« . . . .

Překvapen zadíval se kněz udaným směrem . . .  Naskytla se mu 
opravdu zvláštní podívaná. Uprostřed ulice jely mohutné autobu
sy, plíné komunistických dětí s rudými čapkami a s rudými prapor
ky v rukou. Zpívaly z plného hrdla internacionálu; zněla jako> 
mnohohlasé, zmatené řvaní.

— Strašné! — řekla dáma a zrudla hněvem pod1 bílým líčidlem.
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— Něco tak hrozného!
Pamiui faráři bylo při pohledu taiké něj ak úzko u srdce. Nutil se 

vš'ak ke klidu a odpověděl:
— To je vlastně zcela logické, paní. —
— Co? Logické? -r- ® údivem, se zeptala dáma.
— Ano, docela logické. Neboť není-li Boha, nadpozemského ži

vota, žáJdlmého rozdílu mezi dobrem a zlem, tedy komunisté nemiaji 
opravdu důvodu, proč by měli míti ohledy k měšťanské společ
nosti. —

Podrážděně dáma odpověděla:
— Ale Bůh přec existuje! —
— Tak madame?! Já jsem vás však ještě neviděl v  kostele! —
— Mám1 svého vlastního Boha . ..
— Vlastního Boha? —
— Ano, vlastního Boha, tak je to. pohodlnější. . .
Tu došla, jinak tak zdvořilému a osvícenému knězi, trpělivost 

a setřáís! se srdce všechen zármutek, který ho tísnil již po celé 
měsíce.

— Víte, milostivá paní, že vy a jen vy jste odpovědna za vše- 
cko to, co se kolem nás nyní děje, za všecku podlost, za tento 
převrat! —

— Já! Já? — koktala stará dáma udivena.
— Ano, vy a vám podobní. Patříte k tak zvané vedoucí spo

lečenské třídě. Jste povini zářiti příkladem, býti solí země. A či
níte to? Naopak! Před ‚svými sousedy, služebnými a známými rok 
od roku chováte se co nej lhostejněji ke svému náboženství. Proč 
lby lid měl1 v něco věřit, ktíytž to nečiníte vy? Lid jen následuje 
vašeho příkladu. A když vám a podobným lidem není nic svatým, 
proč by lidu, davu měly býti posvátny — řekněme — váš maije- 
tek, váš brilantový prsten nebo dokonce — váš život? Milostivá 
paní! Budeme odpovídat Bohu za všecko! Za všecko! —

Dáma změřila kněze zlostným pohledem od hlavy aiž k patě, za
mračila se a na odchodu řekla stručně a rázně:

— Důstojnosti, až budu chtít slyšet kázání, pak si zajdu do 
kostela----------

A odšustěla se zlostí.
Milí bratři! Netvrdím, že pan farář byl příliš zdvořilý, snad 

neměl ani zcela pravdu .. . Ale, že ona dáma byla dokonale v ne
právu, to je jisté! Neboť: A) kam by dospěl pozemský život, lidská 
společnost, a B) individuelní život každého jednotlivce, kdytby kaž
dému příslušelo právo, alby si utvořil svého vlastního, osobního 
»boha« a vlastní mravní zákoník?

A. V kázání minulé neděle vykouzlil jsem vám vidinu, jak po
žehnaný a pokojný by mohl býti náš pozemský život, kdyby lidé 
opravdu zachovávali Desatero. Dnesi si zase všimněme rubu tohoto 
obraizu: Jaký příšerný rozklad očekává lidstvo, jestliže jednoho dne 
navždy se zřekne Desatera!
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Škrtni první přikázání a dovol, aby si každý vytvořil svého 
vlastního »boha«, a v tu chvíli se olpět vrátíme do Pantheonu po
hanského Říma s jelho 30.000 bohy, nebo klesneme hlouběji než 
zvířata do bezedné nemravnosti. Nelboť spíše zůstane na živu 
pták bez vzduchu a ryba bez vody, než duše lidská 'bez Boha.

Škrtni druhé a čtvrté přikázání a dovol, aiby kaiždý uličník zvedl 
s .proklínáním pěst proti Bohu. Zdaž obstojí lidská autorita, když 
Boží byla zničena? Neboť tam, kde rodiče a zákony nepožívají 
úcty, kde dané slovo je bezcenné, lze tam ještě mluviti o civiliso- 
vaném životě? Zdaž to není .spíše jen horda lidí, sehnaná dohro
mady a držená nia uzdě toliko bičem tyrana?

Zruš třetí přikázání, nedělní bohoslužbu a den odpočinku. Jen 
dál! Ať žije nepřetržitá práce, ať žije vytí továrních sirén! Také 
o to se již pokoušeli; na mnohých místech jest nedělní zvonění 
kostelních zvonů přehlušeno bučícími stroji. Řekněte mi: stali jisme 
Se tím šťastnějšími, svobodnějšími? Netíží nás spíše břemeno, těžší 
než jaké tížilo otroky? Ano, bez pokroku, bez vývoje není života . . . 
ale existovalo někdy v dějinách lidstva více potlačované nená
visti, více pomstou zaťatých pěstí, více zamračených pohledů? 
Pochodovaly někdy malé děti s rudými čapkami a s rudými pra
porky, jako dnes, ve století vysoce vyvinuté techniky, která ne
strpí nedělního klidu, ano tropí si z něho ještě poisměch? Lékaři 
a národohospodáři velebí požehnání nedělního' klidu. Podle učení 
Církve katolické je povinen pracovati i ten nejbohatší člověk, ale 
podle téhož učení Církve má i ten nej chudobnější právo iia odpoči
nek. Jaké požehnání ‚spočívá v tom, že lze neděli posvětiti boho
službou, že týdenním bojem uštvaná lidská duše může se pozved
nouti alespoň v těch několika svatých hodinách k svému Bohu!

Škrtni páté přikázání a neodvážíš se jíti bezpečně ani po ulici.
Zruš šesté přikázání, hlásej volnou lásku a za několik desítiletí 

neuvidíš na světě lidského1 obličeje, nýbrž jen znetvořené kostry, 
vpadlé, vyhublé líce, nemocné oči, zdegenerované potomstvo!

Odvolej sedmé a desáté přikázání, a lidé se budou rváti jako 
divoká zvířata k vůli bohatství, k vůli penězům.

Zruš deváté přikázání, a manžel nebude už důvěřovati své ženě, 
matka nebude věřit synovi.

Tak vidíte, bratři moji: svátost daného slova, úcta k zákonům, 
vážnost k představeným, láska k práci, blaho a štěstí jednotlivých 
rodin, jakož i celých národů stojí a padají s Desaterem.

Pozoruj eme-li rozpolcenost naší dnešní společnosti a vzpome
neme-li si na svoji budoucnost, zmocní se nás opravdová malo
myslnost: všude nejistota, tápání ve tmách, skrytá nenávist, pří
znaky revoluce, hledání nových životních foreim. Ale pohlédne- 
me-li zpět na katastrofy, které lidstvo přečkalo v minulosti, ne
máme! důvodu k zoufání. Křesťanská společnost snesla již těžší 
rány osudu; vzpomeňme si na zánik Říma, na pustošení celých 
krajů Vandaly, Huny a Turky, na děs třicetileté války. Ano,
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všechny tyto hrůzy přetrvala křesťanská Evropa vítězně. Ale co 
jí dodalo k tomu síly? Její tehdejší silná, neochvějná víra v  Boka!

Bratři moji, když pozorně pohlížíme na bezměmé zlořády a spo
lečenské zhroucení současné doby, poznáváme, že naše obavy jsou 
docela oprávněné: dne® nám chybí silná víra v  Boha! A co máme 
místo ní? Bezradnost, zoufalství, sebevražednou epidemii u jedné 
části lidstva — bezuzdné hýření, neslýchaný přepych a mravní ne
vázanost u druhé části.

Sociologové, učenci a spisovatelé pátraijí po původcích, kteří vy
kopali tuto propast, na jejímiž okraji lidstvo jižjiž stojí. Chcete 
vědět, kdo na tom má největší podíl? Nechtěl bych býti tak prud
kým, jako onen pařížský pan farář, přece však musím otevřeně 
prohlásiti: původci jisou ti, kteří oloupili lidskou duši o víru v  Bo
ha a kteří rozbili kamenné desky s Desaterem.

Není snadné vésti moderního člověka, uvyklého na úzký obzor 
hmotařslkého života Vzhůru k ideálním výšinám Desatera — a pře
ce to musíme činiti.

Davy odmítají dnes s opovržlivým gestem všecko, co je krásné
ho-, duchovního', Božího, zrovna tak, jako slepice popelící se na 
smetišti hledí pohrdlivě na královského orla, kroužícího v jasných 
nebeských výšinách, myslíc si: »Hloupý ptáku! Proč létáš v prázd
ném vzduchu, kde není ani toho hnojiště, v němiž se lze hrabati?« 
A přece béře etika katolické Církve na svá bedra obří práci, aby 
vychovala z tohoto hmotarského, malicherného rodu slepičího krá
lovské pokolení orlů.

Co chce Desatero? Abychom byli zceila, až do posledního vlákna 
katolickými. Máme katolicky myslit a cítit.

Chceme žít? Chceme vésti pokojný pozemský život? Pak není 
k tomu jiné cesty, leč ta, kterou nám ukázali sám Pán Bůh: zacho
vávat přikázání!

Běda národu, který rozbíjí kamenné desky s hory Sinaje!
B. Ale běda také jednotlivci, který se toho odvážil!
Kdy!ž; Pán oznámil Desatero, pohrozil opovrhovatelům těchto 

zákonů tvrdými tresty, těm však, kteří je budou zachovávati, při
slíbil velkou odměnu (Ex. 20, 5—7, 12, Deut 5, 9, 11, 16). To je 
m n oh ým  dnešním lidem trnem v oku. Chtějí býti hodní, ale ne 
k vůli odměně; chtějí se vystříhati hříchu, ale ne z bázně.

Nuiže — moji milí katoličtí bratři — ani Pán Bůh si nepřeje 
otrocké bázně a podlízavasti ndbo' obchodní spekulace. Když někdo 
dovede dosíci mravní výše, že zůstává Bohu věrným vždy a v kaiž- 
dé situaci, a to jen z čisté lásky ke Stvořiteli, aniž by myslil na 
odměnu nebo trest, pak to svědčí o neobyčejném mravním jemno- 
citu. . . Ale .. . dovolte mi, abych opíraje se o denní zkušenost, se 
zeptal: nepocítil dosud nikdo z vás v okamlžiku pokušení a sla
bosti, jak mu jedině myšlenka na trestajícího, nebo odměňujícího 
Boha dodala nových sil, aby vytrval v dobru a zlého se varoval?

Ano, odměnu a trest Boží! Víme velmi dobře, ;že zde na světě
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nedojde člověk vády spravedlivé odplaty, ale přece se nedá popí
rat, že se na každém' kroku setkáváme s; případy, ikteré nám do
kazují, jak zachovávání Božích přikázání zajistilo tak mnohým 
šťastný, spokojený život.

Kníže Antolnín Eisizterházy byl ve válce r. 1866 těžce zraněn. 
Nepřátelský vojín, Prus, nalezl ho na bojišti. Kníže prosil vojína, 
aby mu dal rálniu z; milosti a tak uikomčii jeho strašná muka. Ale 
voják si připomenul přikázání Boží, odepřel splnit tikovou žádost a 
donesl knížete k nejbližšímu obvazišti, kde byl ošetřen a tím i za
chráněn. Kníže Eszterháizy daroval vojínovi, který nemlel tušení, 
komu zachránil život, své hodinky.. . Válka se skončila, kníže se 
vrátil uzdraven do svého domova. . .  Od té doby uplynulo mnoho 
let . . . Jednoho dine objevil! se v zámlku knížete 'Eszterházy-ho 
ciizí muž; hledal práci. Knížeti ®e zdál' muž známý, žádal, alby mu
ukázal hodinky-----------poznává isivé vlastní zllaté hodinky, které
daroval ve válce zachránci života . .. Nulže, bratři moji, odpovězte 
mi na otázku: jak to, že přišel tento nuzný pruský vojín právě 
do Maďarska? A právě do zámku knížete Esizterházyho?----------

V době světové války v říjnu 1914 konal jsem službu v polním 
lazaretu, který byl zřízen na srbských hranicích, nedaleko měs
tečka Rumy. Jednoho dne přinesli tam asi čtyřicetiletého domo- 
branice. Byl střelen do nohy, na štěstí lehčí rána. Zraněný mi 
ukázal se zářícím obličejem pitnou hrist korun a pětikorun: Víte, 
důstojnosti, sbírali u nás na rodinu chludiého kamaráda. Prohledal 
jsem peněženku a našel jsem v ní pouize dvacetikorunovou ban
kovku a jeden haléř. Jediný haléř jsem přece nemohl dáti. Pro
měnil jsem proto dvacetikorunu a daroval jsem kamarádovi jednu 
korunu a zibytelk jsem si1 pověsil na krk do malého pytlíčku. Byly 
to samé stříbrné peníze. Včera mne zasáhla koule, právě do onoho 
pytlíčku, odrazila se od tvrdých stříbrňáků a sjela mi do nohy. . .«

Pravda, bratři moji, člověk se trochu zamyslí, když slyší o ta
kových věcech.

V těchto dnech mne navštívil 221etý student, plný šlechetné 
ctižádosti, chuti k práci, dalekosáhlých plánů a nadějí ve slibnou 
budouonost. »Důstojnoisti — pravil — moji kolegové se mi po
smívali už po mnoho let, škádlili mne ustavičně, kde jen mohli 
hrozbou: Ty se ještě zbláníš k vůli svému čistému, zdrženlivému 
životu! Kdybych chtěl býti škodolibý, mohl bych jim dnes říci: kam 
vás zavedl hřích? K jaké propasti! Na jaká scestí! — zatím co já 
pociťuji na sobě vděčně požehnání Boží. . .«

Ale k čemu uváděti ještě více příkladů?!
Či ty sám, milý bratře, jsi ještě nepocítil, iaká oblažující radoist 

naplnila tvou duši, kdykoli jsi přemohl pokušení a zůstal jsi věrný 
přikázáním svého Pánia a zase naopak, jaké tě trýznily výčitky, 
když jsi podlehl pokušení? Nezakusil jisi opravdu slov Písma 
svatého:
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»BLaze tomu, kdo se bojí Hospodina, 
a v jeho příkazech velikou zálibu má.« (Žalm 111, 1).

*

Milí bratři! Přitiskne-li člověk udho k zemi, zaslechne již z da
leka dunění kopyt přijíždějícího' koně. Dnesi nemusíme ucho při
kládati k zemi, abychomi zaslechli dunivý krok blížící se nové doby.

Jaká bude tato nová dolba? Jaká muisí býti?
Mravnější, zbožnější, katoličtější! Zápasící lidstvo hledalo již 

na tolika stranách orientaci, že mu nyní skutečně nezbývá jiná cesi- 
ta, než návrat k víře a k mravním požadavkům staré Církve. Ka- 
toliciké Krédo a katolická 'mravouka spočívají na žulovém zá
kladě: na skále Petrově, nia granitu hory sinajské. Jen bezpodmí
nečný, stoprocentní — jak to mám' jen říci? — radikální katoli
cismus jest s to, vytvořiti trvalé základy nastávající nové dolby.

Ano, bratři, nelekejte se toho slova: musíme býti radikálně ka
toličtí! Proč? Poněvaidlž i náš nepřítel je naprosto radikální. Chce 
do základu, radikálně rozbit rodinu, manželství, řízení státu, vý
chovu mládeže, společenský řád:.

Jsou ještě dtnes lidé, kteří nevidí nebezpečenství v rudém ko
munismu, který hned1 tu, hned tam pozvedá meduisovitou hlavu, a 
právě v tom spočívá nebezpečí.

Ale já hledím na to vážně.
Hledím vážně na to, když se dětem, které vstupují do ruských 

škol, nechává podepišat následující prohlášení: »Nevěřím v žádné
ho Boha a v žádbé ná(boženství.«

Hledím válžně na pařížské děti, když zpívají v rudých čapkách 
internacionálu, když ve velkých městech pochodují zástupy mláde
že v rudých košilích za rudými prapory. Hledím' vážně na komu
nismus', poněvadž vidím, jaké davy dovede toto hnutí strhnout 
sebou. Ale proč? Jak je to' možné? Poněvadž komunismus má od
vahu býti radikální a fanatický. Kdo je o svých ideách skálo
pevně přesvědčen, kdo v ně věří, naprosto a slepě, ten imponuje 
lidem vždycky. Nuže, bratři moji! Proti fanatismu anarchie a ko
munismu jest jediná v úvahu přichátzející moc na světě — a to 
je katolicismus. Ale katolicismus přesvědčený, horoucí, nadšený, 
pravý.

Bratři moiji! Je nás mnoho, kéž bychom měli i potřebnou sílu! 
Máme motanou statiku, nenedhme ji bez dynamiky! Početně 
velcí, buďme také silní!

Proti ohni zapalme oheň! Proti vlajce vrahů vztyčme sw ji 
vlajku! Nadšení proti nadšení! Silný katolicismus, místo klátící se 
třtiny! Proti hříchům a kompromisům — Desatero Božích přiká
zání! Nač bych dále pokračoval1? Proti rudému praporu — Kříž 
Kristův! Amen.
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D e s a t e r o  a ž i v o t  v ě č n ý

Milí bratři v Kristu!

V okolí Paříže vyrostly v posledních desetiletích četné, hustě 
obydlené dělnické osady. Tam vegetuje statisíce lidí v nej chudších 
poměrech, v nejhlubší, nejisrmitnější bídě, bezbranně jsou vydáni 
na pospas komunistické agitaci. A objevíme-li u nich přece nějaké 
známky nábožnosti', lidského cítění a čisté radosti, tedy děkují 
za to hrdinným 'katolickým kněžím, kteří vyhledávají tyto lidi, 
bydlí s nimi v barácích, snášejí s nimi nedostatek, zimu a utrpe
ní, jen alby jim mohli hlásati slovo Boží.

0  práci těchto obětavých misionářů Kristových tříští se vlny 
oné agitace, která má v úmyslu 'zvrátiti evropský společenský řád. 
Jeden francouzský vůdce komunistů řekl takovému misionáři, je
hož nanejvýše obětavou činnost mohl pozorovati: »Vaše nábožen
ství jest jedinou mocí, s níž musíme počítati. V přirovnání s ní 
nejsou vlády ničím, Kdyby nebylo římské Církve, již dávno by
chom byli rozbořili celou společnost (Lhanide: Le Christ dans 'lla 
banlieue.« Paris 1927).

Moji milí bratři! Prohlášení tohoto komunistického vůdce bylo 
předmětem mého kázání minulou neděli. Zač děkuje lidská společ
nost Desateru Božích přiikáizání? Za pokojnou práci a klidný život 
jednotlivce.

My však víme velmi dobře, že pozemský život jest pouze puto
váním, přechodem k životu věčnému, ke konečnému cíli, a proto 
je samozřejmé, že Bolží přikázání musí nám zaručovati nejen po
zemské blaho, ale především žixfot věčný. Proto se nám podaří 
zachovávati tyto nesporné, obtížné zákony jen tehdy, když thema 
předešlé neděle doplním? dnešním (kázáním, jinou důležitou myš
lenkou: jak nám zajistí zachovávání Desatera také život věčný. 
Nelbo jinými slbvy: co znamená Desatero pro život věčný?

Milí bratři! Jednoho dne 'stanul před Pánem Ježíšem velmi sluš
ný, bolhatý mládenec, pohlédl' na něho zářícíma očima a zeptal se 
nejvroucnějším hlasem duše, hledající Boha: »Mistře dobrý, co 
dobrého mám.' činiti, abych obdržel život věčný?« (Mat. 19, 16).

Bratři moji! Není tohle také naším problémem? Nemohli by
chom my moderní lidé postaviti se rovněž vedle jinocha a ze- 
ptati se: Pane, spočívají na mě bezměmé starosti tohoto chaotic
kého života a sráží vzlet mé duše. Vían, že mám duši, ale co mám 
činit, abych ji zachránil? Pane, hříšný močál satanské bezbožnosti 
mne obklopuje a ohrožuje mou zraněnou duši. Pane, co mám 
činit, abych zachránil duši pro život věčný? .. .«
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Ano, to je také náš prolblém.
Všimněme si tedy, co Pán odpovídá.
A Ježíš řelkl: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání.«
Jakže? To je to> celé velké tajemství? To, že by mohlo ukázat 

cestu k životu věčnému? Těch několik krátkých slov?!
Ano, tato dvě slova: »Zachovávej přikázání.«
Jestliže všaik Pán Ježíš slibuje za zachovávání přikázání život 

věčný, pak je hodno námahy, abychom o těchto zdánlivě tak jed
noduchých slovech vážně přemýšleli.

I.

Především budí pozornost to první slovo: »Chceš-li vejíti do 
života.« Chceš-li!

a) Jakže? Či mohu také nechtíti? Mohu jíti životem zde na zemi 
a na věčný život ani nemyslit? Ó, bratři moji, rozhlédněte se jen 
kolem v tomto zvrhlém světě, pohleďte na miliony hýřících, frivol- 
ních lidí, a máte hned odpověď.

Chceš-li! Tedy jen na mně, jedině na mně to závisí, co se se 
mnou stane po. smrti.

Na mně . .. jedině na mně to závisí!! Bůh nenutí nikoho, nikoho 
netáhne násilím do království nebeského. Člověk rozhoduje svobod
ně O' svém konečném osudu.

»Ti kněžouři mluví ustavičně o království nebesikém. Chtěli by 
nás tam dostat za kalždou cenu« — říká ten nelbo omen. Jak se 
mýlí! Ani Bůh nás k tomu nemůže nutit. To je zcela a úplně tvojí 
soukromou záležitostí! Jen nezapomeň toto: Jestli se nestaráš
0 spásu své duše, ani Bůh, ani Církev nemá z toho škody. To1 si 
dobře zapamatuj! Bůh nemá z toho škody!

Svobodná vůle je pro člověka drahocenný, ale taiké nebezpečný 
dar. Můžeš svobodně dělati, nebo opomíjeti, co ti libo, jsi však 
za to také zodpovědný. Jestli žiješ podle přikázání Božích, tedy ti 
vykvétá věčná blaženost jako odplata; jestli jsi šliapal přikázání, 
pak tě čeká věčné zavržení!

b) Snad by mnohý rád1 nyní něco poznamenal: Ano, ano — je 
třeba slušně, poctivě žít, adie já přece mohu býti pořádným člověkem
1 bez víry. Mohu zůstati poctivým, i když se nemodlím a necho
dím na mši, a budu dělat dobré, aniž byoh počítal s odměnou 
věčnou za své dobré chování nebo se varoval zlého z bázně před 
trestem . . .

Opravdu vnucuje se otázka: Může člověk býti slušným a čest
ným bez náboženství?

Život zdánlivě na tuto otázku přisivědčuje.
Je jisto, že ižijí metzi námi lidé, kteří í s v o u  víru, svooi starou, ži

vou víru pozbyli, svět je nazývá odpadlíky a snad i oni sami se 
domnívají, že nemají víry a přece plní své povinnosti; kteří by
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se neodvážili někoho ošidit třeba jen o jediný haléř, nebo pošpi
nit jeho dobré jméno.

Jistě je tomu tak, ‚bratři moji!
A přece! Nedivte se, když necením morálku bez náboženství 

příliš vysoko.
a) Nemohu si jí vážiti především proto, poněvadž život mi po

skytuje nadbytek příkladů, které svědící proti tomu.
Jak to?
Tato morálka, jež není vybudována ani na Roižích přikázáních, 

ani na náboženském přesvědčení — jest většinou jen jemnou 
formou zdvořilosti, !bez vnitřního obsahu. Není ničím jiným, než 
vnějším zdáním, obratným eskamoterstvím mezi společenskými 
obcovacími formami a paragrafy Občanského zákoníka, jest to 
mravnost jen zevnější, od níž soukromý život a skryté skutky jsou 
čaJstokrát na míle Vzdáleny. Vidíme na každém1 kroku, že mravnost 
bez víry trvá jen tak dlouiho, dokud život nežádá žádných bojů, 
obětí a odříkání. V okamžiku, kdy život toho od nás požádá, roz
padává se i taková morálka.

Snad na nějakém příkladu poznáme nejlépe slabost beznábo- 
ženské morálky. Cestující iletadlem vyprávěl nedávno příhodu z 
letu 'Mnichov-Vídeň. Vysoko nad stříbrně se lesknoucím Dunajem, 
v modrém ovzduší dolnoraikouských hor, vznášelo se letadlo ve 
výši dvou tisíc metrů. Tu setkal se s ním v této závratné výši 
mocný orel. Král vzduchu hleděli okamžik váhavě na tohoto zvlášt
ního ptáka, ale paik s výsostným, skoro by se mohlo říci s pohrdli- 
vým klidem kroužil dále ve výšináldh. Kdyby uměl mluvit, tedy 
by jistě řekl: Tak vida! I vy jste tak vysoko? Ale to jeniom do
kud slunce svítí a není větru! Kdyby vš,ak přišla opravdová bouře, 
jak rychle byste se zřítili k zemi, zatím co já bych se klidně a 
ještě vítězněji vznášel ve vzduchu . . .

Mám vám ještě dále vysvětlovat rozdíl mezi mravností bez ví
ry a morálkou na náboženském podkladě?

b) Cítím však, že jsem stále ještě nezdolal všech vašich námi
tek.

Někdo by si mohl myslet: v mnohých případech je pravda, co 
jsme právě slyšeli. Ale já mám známého, je vyšším úředníkem. 
Byl sice katolicky pokřtěn, aile o náboženství se nestará. A přec je
— mohu za něho ručit — i tehdy člověkem poctivým, když život 
žádá od něho oběti; plní svoje povinnosti i tehdy, když toho nikdo 
nevidí. Jak mi to vysvětlíte?

Jak si to lze vysvětlit, bratře můj? Nuže, jestliže existují cha
rakterní, miravně vysoko stojící lidé, kteří plní důsledně své po
vinnosti, kteří'jsou stále slušní a  čestní a při tom nemají nábožen
ství, tedy — takoví lidé klamou sebe sami?

Jak to, že klamou ‚sebe sami?
Ano, poněvadž nejisou tak nevěřící, jak se sami domnívají. Od

cizili se sice staré víře svého dětství, ale přece katolický způsob
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myšlení ovlivňuje nepozorovatelně jejich duši, jako celé evropské 
životní pojetí. Evropské veřej né. mínění bylo po dva tisíce liet pro
syceno křesťanským mravním názorem, že dnes je jím »nakaženo« 
takřka veškeré ovzduší, přirozeně v dobrém smyslu. Dnes pova
žujeme některé jedinání a zásady za zcela přirozené, samozřejmé, 
a zatím ony jsou jen důsledkem dsvoutisícileté křesťanské morál
ky. Když slunce zapadne, nenastane také ihned tma. Křesťanství 
tak ovládlo Evropu, že kdo vdechuje její ovzduší, nevědomky 
vdechuje i! oživující imstinikty slušnosti a mravnosti, třebas zářící 
slunce jeho víry snad již zašlo.

Ano, jdu j eště dále a  tvrdím, že 'kdiylž žijí mezi nekatolíky čestní, 
dobrosrdeční, mravní lidé — jak se to ve skutečnosti opravdu 
stává — že tyto lidi možno připočísti do ovzduší Desatera a ka
tolické mravouky.

Jakým právem?
Pilným právem! Vznešená niauka naší svaté víry nám říká, že 

nejenom těch 300 milionů lidí, kteří jsou pokřtěni, patří k jednotě 
katolické Církve, nýbrž všichni obyvatelé zeměkoule, 'ať vyznávají 
jakékoli náboženství, jsou spojeni s duchem katolidké Církve, 
když, jsouce přesvědčeni o pravdě svého vlastního náboženství, 
Boha ■upřímně hiledlají a snalží se zachovávati jeho ‚přikázání podle 
svého nejlepšího' svědomí. Bratři moji! Opravdu vznešená je nau
ka našeho náboženství: Ať kdekoli některý muž vzdoruje záplavě 
hříchů, ať kdekoli srdce ženy vítězně zdolává pokušení — slovem, 
ať kdekoli ana zemi se dělje něco dobrého a mravně krásného, děje 
se to vždy s pomocí Krilsta — Spasitele,

Starokřesťanský spisovatel Tertullián pravil v jednom svém dí
le, že lidská duše je svou přirozeností křesťanská: »Anima natu- 
raliter christiiania.« Co tím chtěl říci? Že křesťanský život odpovídá 
v tak vysoké míře nejušlechtilejším hnutím lidské duše, že u všech 
lidí, také u pohanů, se projevující dobrota, všechna ušlechtilost 
a mravní pojetí jlsou vlastně původu křesťanského. Ano, ctnostní, 
slušní lidé mohou žíti na nejrůznějších' místech, na březích Gan
gu, v oasách nej Vzdálenějších pouští, v ndschůdných pralesích, 
nebo v pekelném víru velkoměsta — ale jestli v jejioh srdcích 
sídlí dobrota, šlechetnost, slušnost, pak jsou povinni za to děko
vat Slovu, tomu Pánu Ježíši, který dle evangelia sv. Jana osvě
cuje všechny lidi přicházející na tento svět.«

Tim jsme dospěli k druhému dílu slov Spasitelových: » Chceš-li 
vejíti dk> života, zachovávej přikázání.«

II.

Moji milí bratři! Stvořitel podřídil všecky tvory svým záko
nům a právě zachovávání těchto1 zákonů zarulčujie pořádek, krásu 
a harmonii ve světě. Hvězdy svým během, rostliny svými květy, 
zvířata svým životem plní tyto zákony Boží; vážou je zákony pří
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rody, jinak by nemohly exi-stovati. Jen u člověka učinil Pán Bůh 
výjimku. Také jemu předepsal zákony, ale jejich zachovávání 
ponechal svobodné vůli člověka. Bůh mluví k člověku asi takto r 
přeji si, abys; poslouchal mých přikáizání; jsi však svoboden, mů
žeš tyto zákony obcházeti, — pak ale žiješ ke své zkáze.

a) Tu se hlásí opět lidské mudráctví: »Ale pak tedy přece ne
jsem svoboden. Předpisuje-li mi Bůh zákony, — je konec mé 
svobodě.«

Jak to? Zákon jenom doplňuje svobodu. Kdo se učí malovat, 
je vázán na zákony perspektivy. Omezuje to' jeho' svobodu v ma
lování? Ani v nejmenším. Když nechce, nemusí dbáti těchto zá
konů — ale viz pak jeho1 obrazy. Zrovna tak nepotřebuješ po
slouchati přikázání Božích, nesmíš se pak ovšem divit, jaká kari
katura se stane z tvé duše.

Učíme-li se hudbě, musíme dbáti zákonů 'harmonie. Jsme proto 
oloupeni o svoji svobodu? Naprosto ne. Katždý má právo kompo
novat!, bráti a zpívati proti nauce o harmonii — ale těžko najiti 
lidské uciho, které by poslouchalo tuto chaotickou disharmonii. 
Také ty můžeš žíti na posměch všem božským přikázáním, ale 
věř mi, tvá životní cesta bude plná falešných tónů.

K vysokému horskému štítu vede stezka, zajištěná na mnoha, 
místech řetězy a zábradlím. Jest člověk vázán na tuto stezku? Ome
zuje to jeho volnost? Zajisté, že ne! Může jíti svou vlastní cestou,, 
ale je to pak jeho vina, zřítí-li se do propasti.

Vidíte, bratři moji! 'Chceme-li vytvořiti mistrné dílo našeho ži
vota a namaloviati náš 'životní obraz ve správné perspektivě, musí
me zachovávati Bolží přikázání. Chceme-li, aby život náš byl har
monií, řeknou nám zákony Boží, na jaké struny máme udeřit. 
Chceme-li projiti nebezpečenstvími života, jsou nám zase přiká
zání Boží nejlepším a nejspolehlivějiším vůdcem.

Nemluvme, jak to říkávají povrchní, bezmyšlenkovití lidé: 
»Bůh žádá příliš mnoho! Katolické náboženství ztrpčuje nám ži
vot svými mnohými předpisy!« Bratři! Nikdy a nilkde nedokazuje 
nám Bůh, jak velice je »naším dobrým Óteem«, leč když nám 
předpisuje své zákony a žádá, abychom je plnili.

b) Bůh jedná s námi vlastně jako otec se synem, který odchází 
do ciziny.

Slyšte příklad: po skončení studií pošleš svého syna na rok do 
ciziny, aby poznal zemi a lidi, abys mu mohl po jeho návratu o- 
devzdati celý svůj závodí. Strávíte spolíu poislední večer a loučíte 
se. Jaké pocity se tě zmocní? Ó, kéž by našel štěstí, ó, kéž by se 
vrátil domů zdravý a jarý! Boijíš se o něho, vždyť je tak nezku
šený, tak snadtoo ho mohou lidé zkazit. Nebyl bys otcem, kdybys 
mu nedal několik dobrých rad1 na cestu. Jaké na příklad? Tytéž, 
které nám udílí Bůh, nás nejlepší Otec, na naši nebezpečnou ži
votní cestu, s níž se máme vrátit kdysi k Němu zdraví a neporu
šení, aby nám mohl odevízdati své poklady.
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Co zvláště připomeneš svému synovi?
»Kezapomeň na svého otce. Mysli často na to, že tě očekává a 

že o tebe pečuje. Pamatuj na něho s láskou, to ti v pokušení dodá 
odvahy; a jestliže ti některá práce bude příliš těžkou, řekni si: 
přece ji vykonám, neboť učilním tak radost otci...«

To je, není-li pravda, první napomenutí, které dáš odcházející
mu synovi1, a  pociťoval bys to jalko jednu z nej větších urálžélk, kdy
by na tě v cizině zapomněl, zapřel tě a styděl se za tebe.

Když se toho dožaduješ od svého jsyna, proič se divíš, že také 
Bůh žádá totéž v prvním přikázání: »Já jsem tvým Pánem a Bo
hem. Nevidíš mě siíce, ale nezapomeň na mne! Ať žiješ kdekoli, 
pamatuj na mne; ať neuplyne ani jediný večer, nebo jediné jitro, 
aibys se mnou ve vroucí modlitbě nerozmlouval. A zdá-li se ti 
těžkým zůstati řádným člověkem, tedy učiň to přec, abys mi způ
sobil radost! Nestyď se za mne před lidmi. A nenapři mne!«

»A uchovej jméno svého otce ve cti!« Jaká hanba, kdyby, můj 
vlastní syn poskvrnil naše staré, ctihodné, rodinné jméno. Nežádá, 
totéž také Bůh ve druhém přikázání?

»Piš nám často. . .  každý týden.« Každý týden si ponech půl ho
diny času, abys, zapomínaje na všecky pdzemiské starosti, navštívil 
dhrám, aby sis při mši sv. vroucně po vykládal s Bohem a před
nesl mu své stesky. A kdyby tvůj syin po dlouhé týdny nepsal? 
jistě bys1 to pociťoval bolestně. »Nevděčník! On na mne zapo
mněl !« A co má říkati Bůh, když i ty zapomeneš světiti den Páně?

Ale otcovskému srdci to ještě nestačí: dává i rady, jak mladík 
má žíti. Buď ke každému Člověku laskavý, pozorný, ohleduplný, 
(zcela tak jako IV. přikázání). Nebuď zlostný, necitelný, nesnášen
livý (V, přikázání). V cizině jísi vystaven nesčetným pokušením, 
které ohrožují čistotu tvé duše; synu můj milý, dej pozor na to, co 
mluvíš, kam hledíš, co činíš (VI. přikázání). Mohou se rodiče do
věděti smutnější zprávu, než že jejich syn v cizině zpustl? A co 
by mohlo také způsobiti více bolesti Otci nebeskému, než když se 
mrlavně zkazíme?

Jaká hanba, když se dovíte, že váš syn zbloudil na zcestí, sáhl 
po cizím majetku (VII. přikázání), Nebo že lze, že se stal podvod
níkem, (VIII. přikázání).

Tak tedy, bratři moji, přikázání Boží jsou nejkrásnější důkazy, 
'že Bůh chce jen naše nejlepší. Nedal nám je proto, aby nám 
ztrpčil život, nýbrž aby nám zajistil šťastný návrat dotoů, návrat 
k Otci nebeskému, zrovna tak, jalko otec udílí své rady synovi, 
aby ho chránil před zkázou. A tak jako poizemiský otec radostně 
očekává syna z ciziny, talk nás očekává nebeský Otec po naší 60- 
7Olieté pozemské pouti — jestli; jsme zachovávali jeho přikázání- 
Neboť Pán Ježíš sám řeikl: ^Chceš-li vejíti do života, zachová
vej přikázáním

Tak třeba s hlediska věčného života — rozuměti slovům Kris
tovým a významu Desatera.
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Milí bratři! Jistě j,srne ®e důkladně přesvědčili, že Desatero 
je osvědčenou zárukou pokojného pozemského i věčného života. 
Není člověka, který by se mohl vyhnouti příkazům Desatera. Za
vazují stejně starého i mladého, žebráka i boháče, laika i kněze. 
Qpaíkuji: také kněze.

Divíte se zajisté, proč to zvláště zdůrazňuji? Poněvadž jsem, 
bratři moji, tento týden obdržel od jednoho posluchače dlouhý, 
roztrpčený dopis, plný výčitek. Obsah zní: »Káižete nám o Desa
teru . . .  bylo by lépe, kdybyste sám Desatero zachovával, neboť 
to kněží nečiní ...!«

Nuže, milí bratři, nevím, jaká smutná zkušenost pohnula pi
satele těchto řádiků k tak roztrpčenému projevu; dovolte však, 
abych sllavno&tně prohlásil, že Desatero zavazuje nejen světské li
di, nýbrž zrovna tak i kněze, .ano', tyto dokonce k vůli příkladu 
mlnoihem více. A když nělkterý z kněží klopýtne a stane se obětí 
lidských sliaboistí, nezeli toho nikdo tak hluboce a bolestně jako 
svatá katolická Církev a  její sluhové, dbalí příkladu Kristova.

Ano, Desatero zasahuje hluboko, hluboko jako dláto. To je 
nepopiratelné. Kdo by dhtěl zapírat, že v dnešním převráceném 
a revolucionářiském světě jest potřebí odvahy, hrdinného' odhodlá
ní, obětavého nadšení, sebepřemáhání podle Kristova příkladu k to
rnu, aby moíhl zůstati1 vždy a  v 'každé situaci váren1 Bolžím přiká
záním?

Duše, která dnes kráčí ve šlépějích Kristových, musí bojovati 
na dvě strany: za prvé proti vlastním, nespořádaným- pudům, 
což vyžaduje krvavých slz, a pak proti zevnějším pokušením a 
agresivnímu chování světa, který neuznává vyšších ideálů du
chovních, jichž nechápe a o- nichž mluví s pohrdáním.

Nesmíme klesati na duchu!
Když pozorujeme rozpor mezi zákony lidsikými a Božími pří

kazy, nemáme práva ižádati, aby přikázání Boží se přizpůsobila 
nám, ale imusíme bezpodmínečně podle nidh zaříditi lidský život. 
Křesťanská nauka se nesmí — jak mnozí žádají — přizpůsobiti 
»potřebám času«; jlako se nemůže »reformovat« evangelium Kris
tovo, tak není dovoleno »reformovat« zásady mravouky Kristo
vy. Změlkičilý, lenivý, poživačný člověk uvítal by jistě rád revido
vané, přepracované vydání Desateřai, řekněme škrtnutím VI. při
kázání. Ale jako se slunce neřídí podle kape sní tíh hodinek, jako 
zákony chemické o atomech ise neřídí názorem ani největších 
chemiků, tak jako nebeským1 těllesům nevyměřují dráhy ani nej- 
významnějiší astronomové, a zákony vesmíru nemohou býti změ
něny ani nej učenějšími přírodozpytci — zrovna tak nelze De
satero přizpůsobiti lidem. Tak jako nemůžeme odstranit jediného 
zákona v  Boží přírodě, zrovna tak nemůžeme změnit ani jediného 
mravního: přikázání ve světě nadpřirozeném.

Ale něčeho je dnešnímu člověku přece jen potřebí, potřebuje 
toho dokonce naléhavě. Nepotřebuje však žádné nové víry, nové
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církve, novýdh přikázání, nýbrž: nového srdce, nové duše, úpl
ného odevzdání se Bohu, nové lásky ke staré víře!

Bratři moji! Není snadno zachovávati přikázání Boží vždy a ve 
všem; my však to přece chceme činiti, nebol víme, že na tom zá
visí blaho lidstva na zemi a po smrti naše věčná blaženost. Amen.
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P ř e s t o u p e n í  D e s a t e r a  •  H ř í c h

Milí bratři v Kristu!

Již tři kázání pronesl jsem proto, abych zdůraznil thema svých 
letošních promluv: Desatero Božích přikázání je i dnes časové a 
má rozhodující vliv jak na pozemský, tak i na věčný život. Dříve 
však, než přejdeme příští neděli k vlastnímu výkladu Božích při- 
káizální, musíme si ještě Zodpověděti základní otázku, na niž bydh 
chtěl v dnešním kázání soustředit vaši1 pozornost.

Na hranečnících lidského života napsal Bůh svoije přikázání; 
kdo je porušuje — dopouští se hříchu. Bůh si přeje, aby jeho 
přikázání byla zochovávám všemi lidmi, ale při tom dal nám 
právo svobodného rozhodování. Záleží tedy na mně, zda Boží 
přikázání zachovávám nebo ne. Když tyto zákony přestupuji, — 
hřeším, a s hříchem padá na mne největší neštěstí světa, hříchem 
ztrácím miloist Boží. Víte, co to znamená? Když někdo promarnil 
jmění, ztratil mnoho; ještě více ztratil ten, komu byla amputo
vána pravá ruka, ale kdo ztratil Boha — ztratil všecko!

Přestoupení Božích zákonů, hřích, jest tím nejhorším neštěstím 
na světě — tak tomu uičí svatá vína. Smíme činiti na světě leda
cos, ale hřešit nesmíme nikdy, v tom jlsoui Boží přikázání ne
úprosná.

Ale, bratři moiji, je tornu skutečně tak? Jest hřích opravdu 
tak strašnou tragedií? Uráží opravdu talk velice Boha? Je hřích 
opravdu vzbouřením se proti němu? Není Stvořiteli světa lho
stejno, zda zachovávám jeho přikázání, nebo ne? A proto je the- 
matem dnešního kázání:

I. Co soudí o hříchu svět?
II. Co o něm soudí Bůh?

Co soudí o* hříchu svět?

a) Moji milí bratři! Nedávno uzavřela americká herečka vel
mi podivnou smlouvu s jistou anglickou pojišťovací společností. 
Tato smlouva zajišťuje oné dámě 50 tisíc liber šterlinků — ob
rovská suma — když v desíti následujících letech z jakéhokoli 
důvodu, ať je to neštěstí, nebo nemoc, nebude se moci. . . .  nu, 
co nebude moci? Nebude moci pracovat? Ndbo nebude moci vy
dělávat? Ne! — nebude se moci sladce usmívat. (Sahonere Zu- 
kn.nft 1927, 2. 10.) Pojistila si svůj úsměv na 50.000 liber šterlin
ků. Čteme-li1 o této zvláštní pojišťovací smlouvě, vidíme obraz, 
dnešních názorů o životě.
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Netvrdím, že člověk nesmí pojistit svého úsměvu; když ho1 to 
těší, proč ne? Ale, milí bratři, zdaž tu přímo nebije dso- očí dnešní 
povrchní světový názor? Jen se stále smáti, život posuzovati leh
komyslně, jen nikdy vážně nepřemýUeti o pozemském životě!

Ano, největším neštěstím dnešních časů je, že ničeho nebéřeme 
vážně, jako by nebylo žádného hříchu.

Tážete se s úžasem: »Coiž je to nějaké neštěstí?« Jak by ne! 
Není již žádného hříchu — to znamená, nejsme doisti vážní, aby
chom něco povaižovalli za hřích.

Pán Ježíš mohl o sobě říci, ale pouze On: »Kdo z vás mine 
může viniti z bříchu?« Ale dnes to tvrdí o sobě každý. Nikdo se 
nedopouští hříchu, nikdo není vinen. Dnes ptají ®e všichni s pyšně 
pozvednutou hlavou: »Kdo mne může viniti z hříchu? « Tak ptají 
se děti, rodiče, vychovatelé, vládv. . .  Jsme zabořeni až po krk 
do bahna hříchů a necítíme toho, naopak, ještě si to pochvalu
jeme — a to jeist nejstrašnější znamení našeho počínajícího roz
kladu.

Hřích se strašně rozmohl — tísní se však proto lidé ke zpo
vědnicím? Naprosto ne, neboť vymřelo vědomí viny. Ukažte mi 
jen jedny .noviny, které by hlásaly, 'že není dovoleno »hřešit«! — 
Nebo ukažte mi aspoň jednu škollu, kde — kromě hodin nábožen
ství — bylo by slyšet pouze jediné slůvko, fže to neb ono je hří
chem, t. j. urážkou Boha! Ukažte mi aspoň jediný soudní rozsudek, 
v němž je někdo odsouzen proto, že »'hřešil:«, t. j. že urazil Pána 
Boha. Nenajdete ho! Ne, ne! Dnes není známkou dobrého> tónu 
mluviti O' hříchu, není to moderní. Keni hříchu! Jsou pouze vady, 
přehlédnutí, zmýlky, dědičné zatížení, lidské slabosti. . .

b) A přece, bratře můj, když pohlédnu na kříž Spasitelův, chtěl 
bych vykřiknouti tak hlasitě, aby to slyšel celý svět a hluboce si 
vtiskl do paměti tato slova: Lidé, pohlede, co je hřích! Jak straš
ný jest hřích, když vyžadoval takového smíru.

Kldyž vidím trpícího člověka:, chtěli bych křičet ke všem lidem: 
pohleďte, co z vás učinil hřích! Bůh stvořil člověka ke štěstí, ke 
štěstí již na tomto světě. Původním úmyslem Božím bylo, aby člo
věk vešel po pokojném pozemském putování do věčné říše nebes
kého Otce, aniž by okusil hořké smrti.

Proč tomu tak není? Proč musí člověk, člověk stvořený ke 
štěstí, tolik trpět a se mučit? Sv. Pavel dává odpověď na tuto o- 
tázku: »Skrze jednoho člověka přišel' hřích na tento svět a skrze 
hřích smrt« (Řím. 5, 12). Hřích zničil všecko, v jeho stopách ná
sledoval rozvrat, zkáza, zničení.

Zdálo by se tedy, že to, co nám všem zkazilo štěstí, totiž hřích, 
budeme nenáviděti z celého srdce. Ale ani zdání. Třeba® j'sme 
obětí hříchu, přece ho milujeme. Milujeme ho? Více! Nejen že 
ho milujeme, ale všude ho i šíříme. Celý svět je velkou školou 
hříchu, každý chválí jen hřích. Štětec malířův nám svůdně kouzlí 
před zrakem obraz hříchu, abychom ho milovali. »Či je to hřích?
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Naprosto ne, to je moderní umění.« Sochař znázorňuje život v ka
menu, básniík ve slovech. »Či je to hřích? Kdepak! To je moderní 
literatura.« Filosof se zahlbuibává do úvah a prohlašuje: není hří
chu, jsou jen slabosti, přehlédnutí, nedokonalosti. . .  Tak smýšlí 
o hříchu svět.

Křesťanský názor o hříchu je tedy přehnaně přísný. Snad není 
hřích vůbec něčím tak strašným? Možná, že ho' vynalezla jen 
Církev? Poslyšme tedy:

II. Co soudí o hříčku Bůh?

Čím jest hřích v očích Božích? Abych to mohl vysvětlit, ne
potřebuji filosofických knih, nelboť i ti nejlepší filosofové tápou 
v tomto oboro ve tmách. Máme všaík pralstaťou knihu, o níž víme, 
že povstala z vnuknutí Božího-. Tato stará kniha popisuje první 
hřích, první pád db hříchu.

Vím, bratři moji, mnohý z vás potřese odmítavě hllavou, když 
slyší, že budu mluviti o hříchu v ráji. »Gož to není pouhá alegorie? 
Symbol? Stará, velmi stará legenda?« Bratři! Abych vám mohl 
vysvětlit hlubokou ‚moudrost tohoto’ prastarého příběhu, musím 
ho podrobně rozelbrati. Taik se přesvědčíme, že niikdo nemohl na
psati tohoto příběhu bez inspirace Boží, poněvadž jen Gn zná 
hřích se všemi jeho prameny a následky. Tento příběh z ráje 
neobsahuje jeni popisu prvého hříchu, nýbrž do jisté míry popis 
všech hříthů.

A. Jak povstává hřích?

Známe dobře příběh o hříchu prvních Midi, jestli; se však nad 
ním hlouběji zaimyislíme, kolik tu objevíme nových myšlenek. 
Pokusme se nyní sledovati cestu hříchu krok za krokem a analy- 
sujme psychologii prvého hříchiu.

Pokušitel blíží se is největší liží, jaká kdy byla pronesena: »Proč 
vám zakázal Bůh jísti ovoce se všech stromů rajských?« (Gen. 3, 1.)

Nepočíná kaiždý svod také dnes tímto způsobem? Myslíme si: 
proč iby Bůh zakazoval to ndbo ono? Je to přece talk dolbré, tak pří
jemné, celá imá bytost si toho žáidlá. Či mi Bůh nepřeje štěstí?

Bratře můj, buď upřímným, vzpomeň té chvíle, kdy jisi se roz
važoval: Mám či nemám to učinit? — neslyšel jisi při tom tatáž 
slova: »Proč to Bůh zakazuje?« A doznej jen zcela otevřeně, ne
učinil jlsi to' podobně, jako prvá 'Žena? Reptal jsi, alespoň v  du
chu, proč nedbvoillilje Bůh okuísit zakázaného ovoce: protože mi 
nepřeje, protože netouží po> mém štěstí. Poněvadž Bůh zakázal 
něco, k čemu tě válbí špatné sklony, proto jsi reptal, ndbo jsi ale
spoň myslel, že »Bůh je ukrutný«, pravý »tyran«.

fo) Ale pozorujme dále, jak povstává hřích. Žena odmítá ne
dbale pokušení: »Kejíme, abychom snad nezemřeli.« (Gen. 3, 2.) 
Snad! Evo! Evo, kam se poděla tvá pevná víra? Kde je tvá vděč
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nost k Bohu? Cítíte, ihratři moji, že měla rozhodně odpověděti: 
»Nejíme, poněvadž Bůh řekD: »Kdybyste jedli, zemřete,« Měla 
říci: »Bůh nám dal 'život a všechno, co máme, odřekneme si tedy 
rádi1 to, co náim zakazuje.« Míisto toho však pouze praví: »Ne- 
jíme, abychom snad nezemřeli.«

c) Nta to čekal pokušitel, více nepotřeboval! »Nikoli! Nezemře
te! « (Gera. 3, 4.) Zatím co víra s počátku byla jen otřesena, ob
jevuje se zde jiiž úplná nevěra. Ó, vy dnešní nevěřící! Vykřiku
jete do celého světa, chlubíte ,se pokrokem, tvrdíte, jak zaJstaralé, 
jiaik dávnoi přežité je věřit v Boha, za to nevěra že je důstojná 
moderního člověka! A přece je nevěra talk Stará jlaída lidstvo sa- 
mo, první pokušení bylo nevěra v Boha. Když se vychloubáte tím, 
že nevěříte v Boha, opakujte jen bezděčně slova starého pokušite
le: »Nikoli, nezemřete!«

dí) JSTešfialsttkiá žena inlllčí, neboť její odpor je překonám. Pokušitel 
je smělejší: »Otevrou se oči vaše a budete jako bohové!« (Gen.
3. 5). Zde svádí již zjevně ke vzpouře. Člověk chtěl býti vždycky 
Boheto, chtěl si osvojiti alespoň část jeho' důstojnosti'. Římští císařo
vé vymáhali pro svou osobu božské úcty, totéž činí moderní, svým, 
věděním omámený člověk, když povyšuje rozum na svého boha!

e) U nešťastné Evy působí jed dállie. Hledí na ovoce: »Tu zdálo 
se zené, ze je strom ten na chui velmi dobrý, oku krásný a zraku 
lahodný, vzala tedy . . .  a jedla« (Gen. 3, 6). Viděla ho, viděla ho 
svýma vlastníma očima. Kdo z nás ještě nepoznal, že oko je bra
nou, kterou se hřích vpliží nejsnáze do duše? Jsi pyšný — proč? 
Protože vidíš lidkkou velikost. Jsi lakomý, — proč? Pohled na lesk 
zlata1 tě k tomu svádí. Nemravný dheň stravuje tvou duši? — Čím 
byl vznícen? Nestřežil jsi’ sivých očí!

B. Jaké jsou následky hříchu?

První 'hřích byil spáchám. Jaké byly jeho následky? Co sliboval 
pokušitel? Tvrdil, že: »Otevrou se oči vaše.« A opravdu se otevře
ly! Ale co viděly? Hanbu, strach, výčitky svědomí! To je jediná 
moudrost, k níž hřích můře člověku dopomoci.

a) Hanba je následkem každého hříchu. Hříšník se může před 
světem a před zákony ufcrýti, ale před sebou samým se nikdy ne
skryje. Může býti někdo tak spuistlý, že se vychloubá svými zloči
ny; může býti někdo falešným filosofem, který odívá hřích v pěkný 
šat diobra; může býti pohanem, který buduje hříchu oltář; básní
kem, který pěje na hřích 'hymny . .. přece přijdou dni, okamžiky, 
kdy duše všech, duše spustlých, zbloudilých filosofů, pohanů, bás
níků hořce zapláče a1 zhroutí se pod strašným břemenem hanby, 
hříchu. Tomuto trestu neuj de nikdo.

b) Zvilálště když procitne druhý následek hříchu — strach. »Kdyz 
jsem uslyšel tvé kroky v ráji, bál jsem se« (Gen 3. 10). Uilekl jsi sie 
Boha? Ó, bratři moji! Vzpomeňte si, s jakou vroucí radostí jsme
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rozmlouvali s Bothern, dokud jisme byli ještě bez hříchu! Jak pokor
ně jsme ,tu klečeli před jeho oltářem! A nyní? Proč se bojíš kostela 
a zpovědnice? Proč bys chtěli tak rád zapomenout, že existuje Bůh, 
věčný život, odplata, že máš duši? Proč se bojíš Pária Boha?

c) Ale člověk se skrývá marně. Dostavuje se třetí následek hří
chu: výčitky svědomí. Bůh se ptá Adaima: »Kde jsi?« (Gen. 3, 9). 
čita jisiou výčitky svědomí, jestli nejsou hlasem Božím? Go jsi; uči
nil? Kam se poděla tvá nevinnost? Jakou to špinavou skvrnu vidím 
na tvé důlši?

Ó, to svědomá! Toto obviňující, mučící svědomí se svými hloda
jícími, bolestnými výčitkami! Bratři moji! Kdybychom neměli 
žádných jiných argumentů, toto nem,ilolsrdné svědomí svědčí samo 
s dostatek o tom, že jest Bůh a jak smýšlií o hříchu, a  že tento Bůh 
bdí nad dodržováním) isvýdh přikázání. Ať se pokoušíš o cokoli, ať 
vymýšlíš cokoli, hlasu svědomí neutltulmíš ničím. Otzývá se vyčíta
vě, nepřetržitě připomíná a žaluje.

A není dosti na tom — 'svědomí je naším neúprosným soudcem, 
naším katem. Bičuje nás do krvava, pálí nás žhavým ohněm, otra- 
yuje nás jalko hadí jed, pídhá la dráždí jako volsí žiíhiadlto. Jeho olce- 
lový hlals zní jako hrůzné vyzvánění na, poplach, jež nás; pronásle
duje ve dne v noci.

Hříšná duše Heká se sama stíbe a zhnusena špínou, do níž za
bředla, uprostřed mučivých úvah, vizlyká často 'zoufale: Volím' ra
ději smrt, než tato ustavičiiá, děsná muka svědomí!

A ta smrt přichází! Zastavme se okamžik, bratři moji, neboť tu 
vidíme jasimě a zřetelně, jak velice nenávidí Bůh hřích.

C. Odplata hříchu je: S m r t .

Go jest smrt? Naše tělo dospělo k hranicím poizemiského života 
a počne jeho rozklad1,

O člověku sie říká, že je korunou tvorstva. A to neplatí jen o je
ho duši, nýbrž také o jeho zevnějšku. Jeho ťěllo jest pravým 
mistrným dílem Božím, převyšuje krásou každého jiného tvora 
všehomíra. Bleskem září jeho oči. Postava vznešeně vzpřímená. 
Inteligence hledí mu z tváře. Hlavně však: tělo člověka jest nej
vhodnější schránkou jeho nesmrtelné duše.

A nyní řekněte: Stvořil Bůh toto mistrné dílo jen proto, aby 
prodlelo někol&k okamžiků zde na zemi, a pak ise rozpadlo v prach? 
Který malíř, který sochař vytvoří podivuhodné dílo svého umění 
jen proto, aby je ihned zničil, sotva že s ním bude hotov? Který 
architekt vystaví nádherný palác jen proto, aby jej ihned1 nechal 
zíbořiti? A přece by totéž činil Bůh, kdyby byl stvořil lidské tělo 
jen pro tak krátkou pozemskou pouť. Ne! Původně nechtěl Bůh 
smrti, ani rozkladu. Teprve hřích přivodil smrt, hnilobu.

Bratře můj! Představ si na chvíli smrt! Přistup k lůžku nemoc
ného — neboj se — už umírá. Neboj se, nebudu nyní mluvit
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o hrozném utrpení, jak jeho srdce těžce .pracuje, jak trhavě odde
chuje, jak jest mučen děsivými, blouznivými představami — ne, to 
všecko už překonal. Už dodýchává .a očividně se propadává. A 
přece to byl kdysi mocný král, učený badatel, bohatý bankovní 
ředitel* nebo světoznámá herečka, půvabné mladé iděvče. A jaké 
šaty nosily tyto dámy! Jaik krátké, směle vystřižené! Jak vášnivě 
kdysi tančily. Kdysi? Ještě minulého týdne — ba, včera ještě tan
čily tango nebo charlestoln! Pohleď, jaká to byla chytrá hlava, 
vždycky pitná velkých idejí, smělých, velkolepých plánů — a jaik 
nyní voskově sežlutla, jak tichá a němá odpočívá na poduškách. 
Hleď na1 tuto mocnou paži, která v ohni mínoihých bitev rozsévala 
smrt — nyní leží ztuhlá a ani se nepohne. Pohleď na tyto nádher
né oči, které svým kouzlem svedly nesčetné duše ke hříchu, které 
svými koketnými, vyzývavými pohledy natropily tolik, tolik zla, 
které tak ssály do sebe hřích, hleď na tyto nádherné oči: jak jsou 
nyní mdlé, bez výrazu a jak strašné. . .

Ale počkej jen, to je pouze počátek odplaty. Bůh trestá sice 
hřích již zde na zemi před1 smrtí, ale hlaiVně po odchodu na onen 
svět.

Ještě tě ani nepochovali a již otvírají lahvičky s voňavkou, 
vizduch počíná býti nepříjemným. Počíná hniloba. Sotva že se 
u tvé mrtvoliy pomodlili »Otčenálš«, ulž islyšet hlalsy: »Odneste pře
ce mrtvolu do umrlčí komotry! Zdě nesmí zůstati, otravuje 
vzduch...«

Slyšíš?! »otravuješ vzduch!« ty, před nímž se ještě včera chvěli 
podřízení, který jsi sváděl lidi ke hříchu a kazil jsi duše. . .  ty 
otravuješ nyní vzduch!

A člověk se pokouší proti tomu bojovat, brání se všemožně proti 
rozkladu a zničení — než mamá námalha! V Americe — ne snad 
u divochů, ale právě ve vznešené společnosti — jest zvykem, že 
mrtvého nalíčí, napudrují, rty sešijí dohromady, aby obličej byl 
tak svěží, růžový a usměvavý jiako dříve v životě — a přece to nic 
nepomůže!

A teprve po pohřbu! Co bude z tebe za několik týdnů po pohřbu?
O tom nedhci vůbec mluvit. Ani o hrsti popela a několika kostech, 
které po tobě zůstaly. Kdyby tě někdo spatřil za nějaký ča® po 
smrti, hrůza by ho zachvátila.

Pomysli1 jen: na stráni leží jedle neibo pyšný dub, povaltemý ať už 
stářím nebo sekerou dřevorubce, to je lhostejné — kdo se ho bojí, 
nebo komu se hnusí tento zhroucený obr? Nikomu. Naopak. Teprve 
teď přináší užitek, z jeho dřeva se dělá nábytek, který zdobí po 
desetiletí náš příbytek, jeibo Iklmenu se upolťřelbí na isitavbu lodi, že
leznice. Jedlovými větvičkami zdobíme pokoje, poněvadž příjemně 
voní. . .  Jen tebe co nejspěšněji uloží do země, abys nekazil vzduch, 
a ti, kteří tě přežívají, s děsem se od tebe odvracejí.

A teď můžeš přijít a zeptat se: »Co je hříoh?« A můžeš říkat: 
»Hřích, to není nic! To jenom kněží dhtějí nás tím strašit!« —
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Ted pojď a řekni1: »Jakou škodo má Bůh z toho, nezachovávám-li 
jeho přikázání? V tonu nebo onom hříchu mám takové zalíbení, ta
kový požitek, není přece taoižlné, že by mi toho' Bůh nepřál, když 
jsem při tom tak (šťasten.« Můžeš si tak mluvit! Bratři! Jakou straš
nou věcí musí býti hřích, když Bůh seslal hned při prvním přečinu 
na své mistrovské dílo, na svého nejkrásnějšího tvora, člověka, 
tak strašnou odplatu: ke konci pozemské pouti očekává člověka po
kořující, odporná, neúprosná smrt. Můj Bože a Pane náš, jak hlu
boce, jak bolestně tě musí urážeti hřích!

Ano, řeknu vám ještě víc, bratři moji, čemu se velmi podivíte. 
Žil na zemi člověk, který byl Bohem. Zemře také On? Ano, také 
On se podrobuje tomuto strašnému rozsudku. Poihleďte jen, jak 
mu tam na Hoře olivetské kane s bledého čela krvavý pot, jak 
jeiho bledé rty šeptají roizecbvívající modlitbu: »Otče, je li mož
no, odejmi tento kalich ode mne.« (Mat. 26, 39.)

A jaká byla na to odpověď? Kemožno! Poněvadž vizall na sebe 
hříchy lidí, musel s nimi sdíleti také jejich osud, snášeti nejbo
lestnější utrpení a  potupený a pohaněný vydechnouti dulši. Pane 
na nebesích, jak tě musí rmoutiti hřích, když jsi se neslitoval ani 
nad svým jednorozeným Synem!

Ale když byla přinesena neslýdhaně těžlká oběť, když Syn Boží 
vykrvácel'1 za hříchy lidstva na kříži, to snad se skončí i trest a 
smrti nebude více? Že už1 smrti nebude? Nikoli! Člověk umírá
i po této nesmírné oběti.

Ale snad aspoň uhasne oheň zavržení? Ne, ne! Bude hořet věč
ně! Budou ti, kteří tam dospěli, jednou z něho vykoupeni? Ne? 
Ani jediný zavržený!

Ó, Pane, Pane! Proč jsi tedy zemřel? Co znamená vykoupení?
Vykoupení spočívá v tom, že ti, kteří se chtějí dostati k Bohu, 

přijetím svatých sváitoistí, stávají se účaJstni milosti Boží, své 
staré hlříchy tím smývají, nabývají síly ,k obraně přeď novým 
pokušením, a Bůh má soucit s nimi a miluje je. Kdo však žije ve 
hříších, tomu Bůh nevnucuje nebeského království, nýbrž spíše 
mu odnímá svou lásku. Bůh si hnusí takového hříšníka, neboť 
nebyl by opravdu již Bohem, kdyby nezavrhoval hříchu.

Bratři moji! Ptali: jisté se mne: čím je hřích v očích Božídh. 
Nyní to víte.

*

Milí bratři v Kriistu! Uizavírám dnešní kázání starým příbě
hem. Do Toleda, jednoho z nejkrásnějíších mešit Španěllsika, po
volal Karel V., mocný vladař, nad jehož říší slunce nikdy neza
padalo, své věrné k poradě. Ovšem, že při tom nesměl chyběti 
oblíbenec vladařův František Borgia, vévoda z Gandie.

Věčně se však nelze zaměstnávat těžkými vladařskými starost
mi. Po dlouhé, únavné denmí práci zaisilloužili si přece i pánové 
malého rozptýlení. Tak koluje večer číše, naplněná ohnivým ru
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dým vínem mezi vznešenými pány, zatím co se půvalfané, vznešené 
dámy, zahalené do nádherných šatů, baví ohnivou andaluskou 
hudbou a tancem. . .  a ž . . .  ,ano, až náhle se objeví nevítaný host 
a přistoupí právě k překrásiné císařovně Isabelle a pevně a ne
pohnutě jí hledí do očí. Když ®e ta s kosou dotkne někoho svou su
chou, kostnatou rukou a upřeně se na něho zahledí prázdnými 
očními důlky — ten již nikdy neotevře očí. A taik zemřela krásná 
císařovna Isialbella a byla pohřbena v Granadě, v prastaré hrobce 
svých předků. Vévoda Borgia byl pověřen, aby se podle starého 
zvyku přesvědčili, dříve než rakev byla vpuštěna do hroblky, zda u 
mrtvoly všecko souhlasí s. dvorními předpisy. . .  Rakev, před ně
kolika dny zesnulé císařovny, byla otevřena. . .  a vévoda si s dě
sem zakryl1 obličej rukama: »Isabello, to jsi ty? . . .  Ty, kdysi tak 
nádherná žena s půvabným úsměvem, se zářícíma očima. . .  ty 
jsi touto, až k nepoznání rozpadávající se mrtvolou? Ó, Isabello! 
Všecko je marnost, a jen jedno jediné má smysl a cenu: celou 
duší žíti podle příkazů věčného Boha! . . .  Po pohřbu vrátil se hlu
boce rozechvělý vévoda do Katalonie — tam byl guvernérem — a 
žil1, bratři, ve svém zodpovědném světském povolání tak příkladně, 
že se stal jedlniím z největších světců, sivětlem Církve.

Tak, bratři, jisme u konce kázání. . .  Začalo s pojištěným ú- 
siměvem americké herečky a končí u španělské císařovny, hni
jící v rak v i,..

Můj Bože a Pane! Pomoz nám, abychom žili bez hříchu, po
jisti náš úsměv, ale ne na deset roků, ale ták, aby úsměv byl na
ším údělem po celou věčnost, abychom jednou byli účastni věč
ně trvající radosti, věčného štěstí, tobě vždy věrně oddaných duší. 
Amen.
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P r v n í  p ř í k á  z á n í  
„Já j s e m  H o s p o d i n ,  B ů h  t v ů j ! “

Milí katoličtí bratři!

Na staré silnici do klasických Athén, ještě dosti daleko od1 zla
tého chrámu Akropolis, stranou od nesčetných soch pohanských 
bohů, stál prostý oltář. Na zvětralém kameni byla vytesána pou
ze divě slova: »Neznámému bohu.« Tohoto osamělého oltáře ne
zdobila žádná socha, žádná květina, žádný kolemjdoucí se zde 
nezastavil, alby obětoval. . .

A přece. .. j ediioho dne usedl neznámý poutník před oltářem, 
alby si odpočinul. .. Muž jistě musel přicházet z daleka, bylo vi
dět, že to není Řek. Mlčky seděl neznámý a hleděl zářícíma oči
ma na Athény. . .  V myšllenikách sledoval náboženský a mravní 
úpadek Atheňanů . . .  všude nemravnost a hýření. . .  nespoutané 
požitkářství a hrubá modloslužba: ulice, domy a chrámy přepl
něny kamennými bohy. Bohy němými, bohy, kteří sami hýřili a 
představovali hřích. A nevýslovná bolest sevřela srdce zamyšle
ného poutníka — sv. Pavla, který vstoupil do pohanského města 
a — jak praví Písmo svaté — »rozněcovali se v něm duch jeho, 
poněvadž viděl, že město je plné miodel« (Skutky ap, 17, 16). 
Stanul uprostřed Aeropagu mezi epifcurejci, kteří učili, že bez
mezná rozkoš a požitek smyslný je nejvyšším blahem, stanul 
mezi hmotařsky smýšlejícími sitoiky a počal jim kázati o »nezná- 
mém Bohu«, o niašem Pánu Ježíši Kristu.

»Muži athénští!« — řekl jim — »:když jsem procházel a prohlí
žel vaše posvátnosti, nalezl jisem taiké oltář, na kterém bylo na
psáno-: Neznámému bohu. Go> tedy neznajíce, ctíte, to. já  zvěstuji 
vám« (Skutky ap. 17, 22-23), a v plamenné výmluvnosti, jež by
la vlastní jen sv. Pavlu, hlásal poživačnému a modlářskému měs
tu pravého Boha.

Bratři moji! Také dnes, potřebujeme žhoucího naldšení svatého 
Pavla, také dnes' musí plápolat! jeho ohnivá láska v našich du
ších, kdy hlásáme Desatero tomu světu, který zapomněl na sebe, 
a když chce ty základní pravdy vštípit do srdce dnešních lidí.

»JAi jsem Hospodin, Bůh tvůj. Nebudeš míti jiných bohů. kro
mě mne!« (2 Mojž. 20, 2.) Tak zní první přikázání Boží. Ale — 
ah — co ví moderní člověk o úctě, která patří pravému Bohu? 
Zdaž nesevře srdce našeho tatáž bolest, jako apoštola Pavla, 
když pozorujeme, že i mezi námi stihl pratvého Boha tentýž o- 
sud, jako onen opuštěný oltář u athénské cesty, zatím co se lidé 
hluboce klalm pohanským modlám..

Bratři moji! Věnujme dnešní i následující kázání této dvojí
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myšlence. Dnes; Jak by lidé měli smýšleti o Pánu Bohu? A příští: 
Co soudí většina lidstva o Botou?

»Já jsem Hospodin, Bůh txfůj« —- zní první přikázání. A hned 
divě otázky žádají si zde odpovědi. Za prvé: Jak máme rozuměti 
tomu, ze Bůh je naším Pánem? Jalk se muisí ultvářeti poměr mezi 
Bohem a lidmi? Ziai druhé: Jaká síla a energie pramení z myšlen
ky, že Bůh je naším Pánem a Otcem?

I.

»Já jsem Hospodin Bůh tvůj!« — zní nesmrtelný hlas Boží 
z temného oblaku na hoře Sinaij a se skloněnou hlavou, v pokoře 
mu naslouchá smrtelný člověk. Pod dojmem těchto božských slov 
pociťujeme veškeru lidsikou neschopnost, naši nepatrnost. Přešly 
tisíce a miliony let, kdy kromě Boha neexistovalo nic. Pouze vzne
šený Stvořitel1 se svým všemocným slovem »Staó se!« . . . .  Když 
přišel člověk na tento svět, toť jako kdyby se ukázala malá muška 
na ohromné zeměkouli. .. Naše smrt? Jako když se ztratí jediný 
prášek s této země. . .  Ale nad tím vším stojí k věčnému životu 
povolaná duše, která vyšla z ruky Boží a touží zase vrátiti se k němu.

»Já jsem Hospodin, Bůh tvůj!« — znějí slova Boží a má celá 
podstata a bytí, každý tep mého srdce, kaiždé vdechnutí jsou jen 
sesílající ozvěnou těchto slov. Z této’ radoisné pravdy, že zcela ná
ležím Bohu, vyplývá dvojí povinnost:

1. Boha milovati a 2. V Bohu žíti.
1. Boha milovati! Miluj eme Boha — jialk lehce se to řelkne, ale 

dejme pozor, aby naše slova nebyla usvědčena ze lži.
Dejte pozor, bratři moji: Naše duše je uvězněna v těle. To zna

mená, že bychom chtěli pochopit všechno1 sivými smysly: t. j, vše
cko chceme viděti1, slyšeti, všeho se dotknout, a naopak, čeho ne
můžeme postřehnouti -smysly, to nám zůstává nejasným, mlhavým 
pojmem.

Proto vám to říkám — moji bratři — abychom se měli na1 po
zoru! Boha nevidíme a neslyšíme — ai přece ho musíme nade vše
cko milovat! Jak je to možné? Kdy miluji Boha nade* všecko? 
Sniad tehdy, když oi něm uvažuji, když při pocitu jeho blízkosti na
plňuje mou duši1 nadpozemské nadšení? Naprosto' ne. Ježíš Kristus 
učí nás přesně a jiasině: »Ne kaiždý, kdo' mi říká, »iPane, Pane«, 
vejde do království nebeského, nýbrž kdo' činí vůli Otce mého, jenž 
jest v nebesích, ten vejde do království nebeského« (Mat. 7, 21).

»Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše, z ce
lé mysli své a ze vší síly své« — to je základní sloup křesťanské 
etiky. Víte všlak, kdo miluje Boha? Víte, co to znamená: srdce, du
še, mysl, síla? To znalmená celého člověka, to znamená po celý 
život.

2. Tak přicházíme jiiž ke druhé povinnosti a k druhému poža
davku, to jest stále žíti v  Bohu všude přítomném, vševědoucím.
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Žiji v Boihu — ať je neděle nebo všední den! Žiji v Bohu — ať 
sedím u psacího stolu nebo v dílně, v kuchyni, v kostele netbo na 
místech zábavy! Žiji v Bohu — i když se nia mne snáší tma tiché 
noci! Víte kdo Boha opravdu miliuje? Ten, kdo v každé chvíli je 
připraven, kdo v jakékoliv práci je vždycky hotov přijít na za
volání Boží. Kdo vždycky může přistoupiti ke sv. přijímání, aniž 
by rychle před ,tím musel ještě očišťovati duši.

Můžeme klidně říci: jsme božským pokolením. Žije v nás jiskra, 
paprsek, krůpěj z božské bytosti Stvořitelovy; a tato jiskra touží 
vrátit se k věčnému původu ohně: tento paprsek padá zpět do nevy
čerpatelného pramene veškerého světla; krůpěj raizí si nezadržitel
ně cestu k nekonečnému1 Oceánu veškerého života. Jak řílká nedo
sažitelný znalec lidských srdcí sv. Augustin ve svých »Vyznáních«: 
»Stvoril jsi nás pro sebe, ó Pane, a nepokojné je srdce naše, dokud 
nespočine v Toíbě.« Ano, Pane, Ty jsi naším Pánem a Bohem,

II.

Ale je-li tornu tak — bratři moji — pak tu povstávají pro nás 
neocenitelné prameny energie.

Neboť z toho, že Bůh jest naším Pánem, nenásleduje pouze, že 
má právo nám poroučeti, že má svrchovanou vládu nad námi, ale
i to, že se člověk musí bez námitek, bez ‚mudrování, bezpodmínečně 
podříditi jeho přikázáním. Musím! Z toho však zároveň také vy
svítá, že já, pokud jsem věrným, poslušným synem1 svého nebes
kého Otce, najdu v  Něm takovou oporu, že mohu se na ni směle 
a vždycky spolehnouti, i kdyby povstal proti mně třeba celý svět!

Ano — bratři moji — právě proto', že je do®t lidí, kteří se do
mnívají, že víra v Boba se vyplácí teprve po smrti, právě proto 
chtěl bych vás zvlášť upozorniti na to, že víra v Boha má už zde 
na zemi1 nesrovnatelnou sílu a požehnaný vliv.

Připomeňme si jen onu vziiešenou scénu z evangelia: Unavený 
Spasitel vstoupil odpolledne s učedníky na lodičku. . .  Klidné, 
usměvavé nebe.. . Nepohne se ani vánek. Tiše plylne lodička pod 
stejnoměrnými údery vesel apoštolů. A Pán, znavený Spasitel, 
usnul. . .  Náhle přelétne přes hladinu tichý větřík. . .  Mraky se 
stahují. .. Následují nové prudší závany větru. Bouře zuří.. . 
trámoví loďky praská. .. vlíny se přes ni převalují. . .  Apoštolé 
těžce pracují, snaží se vyliti vodu. Marně. Konečně budí Spa
sitele. Ve svém evangeliu sv, Matouš také zaznamenal jejich bázli
vé výkřiky, které ii nám mohou posloužiti za vzor, jak máme volati 
k Pánu: »Pane, zachraň nás, hyneme!« (Malt. 8, 25). Pán otvírá 
oči a praví: »Co se bojíte, malověrní!« To jest jeho jediné slovo 
uprostřed rozpoutaných živlů. Malověrní — řekl Kristus. A snad 
si myslil1 v srdci: — Ah, tito mají býti apoštoly? Ty mám vyslati, 
aby obrátili sivět? Tohoto* Petra do Říma, tohoto Jakuba do Špa
nělska, tohoto Ondřeje do Thracie? Tito mulži mají se octnouti
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pod drápy divokých šelem? Nuiže, abyste nezapomněli, co to zna
mená býti s Kristem, co znaméná: Bůh s námi. . .  povstal Ježíš. 
Na přídi zmítající se loďky stál tu nyní, jalko z kovu ulitá socha, 
a přikázal větrům a moři. . .  a bouří bičované, zpěněné moře lísalo 
se tiše a1 poikojně k Spasitelovým nohám jako neposlušný lovecký 
pas, který zaběhl příliš daleko a teď se musí vrátit na rozkaz sivé
ho Pána. V několika okamžicích leskla se vodní hladina v podivu
hodném klidu a tichu.

Bratři moji! Mám vám ještě vysvětlovati1, co to znamená :»Já 
jsem Hospodin Bůh tvůj!«? Jaký povznášející, uklidňující pocit, 
když vím, že Bůh je se mnou. Když v hodině sebehrozmějšího po
kušení, nebo v tiché říši mrtvých—  na hřbitově — takto ke mně 
promlouvá: Proč se bojíš, malověrný? Já jsem s tebou!

a) Jaký význam mají v okamžiku pokušení silová »Pám je se 
mnou«?

Bratři moji! Oo dodávalo síly dáviným mučedlníkům naší svaté 
víry, když se svíjeli v písiku římského' Kolosea v nevýslovných 
mukách? Vědomí, že Pán Bůh je s nilmi.

Bratře můj, žiješ uprostřed moderního velkoměsta v pětipatro- 
vém činžáku neochvějně křesťanským životem, i když tvé okolí je 
zaplaveno1 špinavými vlnami rouihačství, zbožňováním mamonu 
a nemravností — ó nekolísej — zůstaň pevným — Pán Bůh je 
s tebou!

Bratře můj! Ty šestnáctiletý učni, jenž vstupuješ v pondělí ráno 
s dvě stě jinými katmarádý do továrny — mezi nimiž jsi snad 
jediný, který byl včera na mši svaté; z nichž snad ty jediný jsi 
neprohýřill včerejší noci; mezi mladíky, kteří po celý den tupí tvé
ho Spasitele, tvé náboženství a vysmívají se tvému mravnému ži- 
vatu — můj mladý bratře, ty šestnáctiletý učni, nenech se omá
mit, nekolísej se ve víře — Pán je s tebou!

A řeknu vám více.
Víte, bratři moji; že rozhořčený starozákonní prorok sesílal na 

zkažené město Ninive oheň a síru. Také znáte legendu z »Quo va- 
dis?« Sv. Petr si myslil, že další boj proti špatnostem pohanského 
Říma je beznadějný, a prdto cfhítělL z města utéci! Ale již na před- 
měístí Říma šel mu naproti krvácející Kristus s těžkým křížem na 
ramenou. S úžasem zvolal Petr: »Quo vadis, Domine?« — Pane, 
kam kráčíš? »Jdu do Říma, abych se nechal po druhé ukřižovati.« 
Sv. Petr porozuměl a vrátil se do Říma.

Ah, bratři moji, jak často přepadá také nás, kteří hlásáme křes
ťanský život a přikázájní Boží, malomyslnost a skleslost! Jalk často 
chtěli bychom vyřknouti zahořklou, zlou žalobu: »Pane, oheň a síru 
na tento' ohavný, špatný, vzpurný svět!« Nesčetněkráte chtělo by 
se zmocniti naší duše zoufalství sv. Petra: »Pryč, pryč z tohoto 
zkaženého zamořeného isvěma!« Ale pak — pak si vzpomeneme: 
»Pán jest S námi,« Pán, který poroučí větrům a moři. Kristus1 jest
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■s námi, v jehoiž stopách rostou květy i na poušti a rozkvétají lilie 
na bažinách.

Ano, ale jen když Bůh je s námi!
Cítíte nyní, bratři, co znamená pevná, neochvějná víra v Boba 

v době pokušení, duchovních bojů, pochyb a malomyslinost i?
b) Chci jíti ještě o krok dále. Co znamenají slova »Pán s námi«

i v  tiché říši mrtvých. Pozítří, 1. listopadu, budeme státi s bolest
nými pocity u hrobu svých milých zemřelých, a když žluté, uschlé 
listí v mlhavém listopadovém svítání tiše bude padat k zemi, zmoc
ní se naší duše úzkostná myšlenka, jak všecko pomíjí.. .

Ke, ne, bratře můj! Hlavu vzhůru! Víš, co to znamená, že mám 
Boha? To znamená, že můj život trvá i po smrti! Kolem mne jen 
zpustošení, zničení, rozklad a zánik. . .  a přece: jestli je Bůh, tedy 
musí býti (taiké život věčný!

Myšlenka na život věčný dodává křesťanství výsostné vážnosti. 
Vezmi mu tuto' myšlienku — co mu zůstane? Pěkně vybudované 
učení o lásce k bližnímu, o narození Jezulátka — ale bez základu. 
Bez nadpozemského! života, bez přípravy nla věčný život bylo by 
křesťanství ttolliikb hračkou, poetickou výzdobou, všedního života, 
ale nemohlo by nám nialbídnouti v boji proti pokušením žádné 
pomoci.

Z toho vyplývá zajímavá zkušenost: hříšní lidé tohoto zdemo- 
ralisovaného světa dovedou žíti vesele a bezstarostně, umírají 
však se strachem a zoufalí. Křesťané naopak žijí vážně, áile jejildh 
umírání je poikojné a sladké. A k tomu jim dopomáhá myšleinlka na 
život za hrobem. Tam, kde nic nepomáhá, ani vědfa„ ani uimění, ani 
lékař, ani léky, ani právník, ani příbuzný, ani přítel — tam u 
smrtelného lůžka, tam, kde bohatství a přepych, krása a moc, o- 
sobrn význam' a úcta, všecko, opravidu všecko umírajícího již 
opouští, tam nezbývá žádná jiiná myšlenka, která by dodávala 
síly a  útěchy, leč jedíilné a  výhradně vědoimlí: jest Bůih! Kdo v 
Kristu Pánu vilděl svého Boha, tomu smrt není koncem, nýbrž po
čátkem, ne strašidlem, nýbrž branou, kterou se musí projiti, neboť 
po pozemském domově očekává nás domov věčný, po přípravě — 
dokonalé díllo, po pozemském rozloučení následuje prociítmiutí k 
věčnému žlivotu. Starý lékař řekl: »V době mé padesátileté prakse 
viděl jsem umírat tisíce lidí. Mnozí zemřeli si tupou, zvířecí re
signací, jiní v bezmocném vzteku a zlosti, v zouf alé obraně, chvě
jíce se a úzkostně očekávajíce smrt. Jen ti umírající hleděli smrti 
klidně a pokojně dio očí, kteří byli věřícími katolíky.«

Bratři moj,i! Víte, proč mohou věřící hledět bez bázně smrti do 
očí? Poněvadž v temnotách světa září jim paprsek niaděje a útě
chy, poněvadž tonoucího čeká bezpečný přístav.

Nedávno, jisime četlli hlulbtace rozechvěni o katastrofě, jejíž obětí 
se stal nia brasillském pobřeží velký italský parník »Principessa 
Mafalda«. V temné noci praskl náhle parník na jednom místě, ko
tel explodoval, a dvanáct set cestujících muselo hledět s děsem
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do šklebícího se obličeje smrti. Po celé hodiny bojuje obrovský 
pamík s vlnami. . .  ale přece se potápí. . .  a potápí. Když všiak 
zmatek dosáhl vrcholu, proniká náhle paprsek světla hlubokou 
tmou: reflektor k záchraně vysílané »Formofsy«. Trosečníci si od
dechli jakoby osvobozeni od centové tíhy. Nenasytné moře pohl
tilo sice v krátké době mohutný vrak lodi, ale většina cestujících 
mohla býti zachráněna.

Není to symbol lidského života, bratři moji? Zdaž se umírající 
nehrozí podobně smrti? Ale zdalž nezáří jaiko ten reflektor ze zá
chranné lodi hvězda naší naděje? Mrtvé tělo sice kliesne do hrobu, 
avšak Boži nepomíjející světlo očekává moji nesmrtelnou duši. 
Očekává — když jsem žil podle prvního přikázání Božího: »Já 
jsem Hospodin, Bůh tvůj.«

*

Mloji milí bratři! Zakončím dnešní kázání podobenstvím ze 
zmatku moderního života.

Ve Spojených státech severoamerických žije 120 milionů lidí, 
z nichž! má 20 milionů svůj automobil. V Americe není nic těž
kého koupit si auto, ále tím tětžší je, někde ho umístit. Neboť kdy
by zůstala nesčetná auta -státi kdekoli, byl by provoz na ulicích ne
možný. Proto čteme četné nápilsy: »Ko parking here — Zastavo
vání aut zde zakázáno.« Chceme-li někde vystoupit, musíme jez
dit často čtvrt hoditny, ba ještě déle v okolních ulicích, až najdeme 
místo, kde je dovoleno auto postavit. Tak se stává, že když se ně
kdo vrací, jen s velkou námahou nalezne své auto.

»Ko parking here — zastavování zakázáno« — zní nám vstříc 
na každém kroku výstraha niaší svaté víry. Ať se ti daří na zemi 
jakkoli dobře, ať tě jakkoli lákají smysly, náklonnost, liesk a po
žitek — »mo parking here«, zde nesmíš zůstat stát, nesmíš se zcela 
oddati pozemskému životu. Dej pozor, sestoupíš-li u zastávky zlata 
a poživačnosti nebo nenajdeš už svého vozu, který by tě dovezl 
k věčnému životu.

»Pak tedy bude nejlépe, když nebudeme ničeho věděti ani o 
moderním životě, ani o novodobé kultuře.«

»Ne, ne, tak to není míněno.«
Bratři mloji! Hlliuboice náboženská kultura středbvěku vyrostla 

ve stínu gotických kostelů — a tenkrát to bylo přirozené. Máme 
se vrátit do středověku? Ne! Naše úloha záleží v tom, abychom 
vytvořili novou náboženskou kulturu ve stínu továrních komínů 
a hučících strojů.

Nesmíme býti pesimisty! O žádném období nemůžeme předem 
říci, že je naprosto bezbožné. Když Kristus je s námi »až do konce 
času*, platí to o každém období, tedy i O' dvacátém století.

Buď moderním člověkem, užívej vynálezů lidského ducha, pěs
tuj vědy a umění, jenom nezapomeň při tom všem na jedno: »no 
parking here« — zde není konečná stanice! Technika, vědy, umě

49



ní, požitek nesmí ti býti bohem, nýbrž musíme i ďálle uznávati Bo
ha jako sivého nejvyššího Pána. Svým životem dokažme, že jstme 
moderní, ale že při tom přece zůstáváme přřsině věřícími katolíky. 
Dokažme, že v našem životě vedle Desatera ku podivu mlají místo 
také letadla’ a turbiny, že ostravské žhoucí, kouřící pece a komíny 
mohou harmonicky závodit s věžemi chrámu Božského Spasitele 
a pnout! se do stejné výše, že klenba mariánské svatyně na sv. 
Hostýne může i dnes zcela dolbře harmonisovat s hučícími stroji 
elektrických závodů . . .  Nač ještě mluviti dále? /  dnešní moderní 
člověk dovede pokorně skláněli hlavu před věčně platnými slovy 
Páně: »Já jsem Hospodin, Bůh tvůj.«
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*Nebudeš míti jiných  bohů, kromě mne!"

Milí bratři v Kristu!

Dnes budu kázati o modlářích.
»0 čem? Nerozumíme dolbiře. 0  kom bude kázání?«
»0 modlářích!«
»0 jakých modlářích? O Indiánech, kteří tančí před svým 

totemem? «
»Nebo 01 Hoteínltdtecih, kteří se chvějí před sivými fetiši? «
»>iNe, ne! O modlářích velkoměst.«
»0 modlářích velkoměst? Ale přece nelze vážně tvrdit, že v o- 

svíceném dvacátém století, ve střediu nejmodernější kultury, v 
bezprostřední blízkosti knihoven, universit a laboratoří žijí ještě 
modlosluiřebníci?<<

Jen trpělivost, bratři moji! Zodpovězme si nejdříve otázku: oo 
nazýváme modlářstvím? Modlářstvím jest, když někdo slovem' a 
jednáním prokazuje božskou poctu věcem stvořeným. Staří po
hané uctívali kameny, dřevo, sluníce a hvězdy, krávy, černého 
býka, kočky — mrazí nás při1 pouhé vzpomínce na to. Když židov
ský národ Starého zákona opustil víru svých otců, sikláněl' se v ú- 
cfcě před Baalem, Dagonem, Molochem a zlatým teletem — jaké 
smutné poblouzení. Civilisovaný člověk něco takového nedělá.

Ale! —
K modlářství není nezbytně potřebí kamene nelbo dřevěné so

chy, před níž1 bychom' se v pokoře skláněli, stačí, když si něco ce
níme výše, milujeme více než Boha, v  něco více důvěřujeme než 
v  Pána. Kaším Bohem je to, co zaujímá v srdci nejpřednější 
místo. Spočívá-li toto tvrzení na pravdě, musíme přiznat i o našem 
století velmi smutnou skutečnost. V našich městech nestojí sice 
modly jako v ulicích athénských a římských; v naších obydlích 
není 30 tisíc model jako v Pantheonu, kdlyž však pátráme v taj
ných záhybech své ďulše a v hlubinách srdce, zjistíme s bolestí 
o mnoha, mnoha lidech — ať chudých nebo bohatých, učených 
nebo neučených, že jsou pohany. A až strach pomyslet, kolik to 
model se šklebí v duších dnešních křesťanů!

»V jednoho Boha věřiti budeš. Nebudeš míti jiných bohů kro
mě mne!« — tak zní první přikázání Boží. Minulé neděle zabý
vali jsme se prvním dílem tohoto přikázání; dnes prozkoumáme 
část druhou. Mluvili jsme o tom, jak člověk má o Bohu souditi. 
Dnes sobě všimněme, jak ve skuteč ntísti smýšlejí mnozí lidé o Bohu. 
Pozorujme různé sikupimy moderních lidí a budleme rnuiset zdrceně 
přiznati, j'alk hrůzné zpustošení zavinilo nejrůznější modlářství.

51



I.

Milí bratři'! Počneme přehlídku u nejnešťiaStnějšího druhu mo- 
demrcih lidí: u člověka štvaného a drceného mučivými starostmi 
o chléb a existenci1. Na každém kroku potkáváme takové lidi, 
o nichž, soudíce dle zdání, mohli -bychom říci: ti lidé nevěří v  nic 
a Boha neznají! Jsou opravdu nevěřící? Nejsou! Či neuznává 
dnešní člověk Boha? Snad tu a tam! Ale čím je moderní člověk? 
Je ptákem s ochromenými křídly, k zemi připoutaným orllem, 
bědně pracujícím nádeníkem, který nenaijde v šíleném shonu mo
derního života trochu čaisu, aby se zamyslil nad svojí duší a Bo
hem. Myslím, že to je správné stanovisko, bratři moji. Tak zvaný 
»nevěřící« dnešní člověk není zarytým, popěračem Boha, on nemá 
prostě času, aby jen deset minut zasvětil Pánu Bohu.

Neboť kdyby mu zbývalo k tomu jen deset minut, nejen že by 
nezůstal nevěřícím, aile stal by se dokonce katolíkem a padl by na 
kolena před vznešeným zákonodárcem s hory Sinajské!

— Opravdu? Což stačí deset minut? — ptáš se udiven.
— Ano! Krátké rozjímání, soustředění myšlenek v telegramo

vém stylu by stačilo, alby z talk zvaného! nevěrce stál se bohaboj
ný, věrný katolík.

Nevěříte? Pokusme se o to! Sledujte mne jen pozorně několik 
okamžiků! (Dle Pierre L’Enmita).

— Bratře můj, ty nevěříš v nic?
— Ne, vůbec v nic.
— Hleď, kdybys byl na Sahaře a našel tam knoflík, nebo kdy

bys se dostali k severnímu pólu a nalezl tam rezavé držátko s pe
rem, co bys si myslil?

— Myslil bych, že tudy prošel civilisovaný člověk.
— Zcela správně! A víiš také, jak zajásal Krištof Kolumbus po 

sivé dlouhé, beznadějné cestě, když spatřil na vodní hladině kus 
zhnilého dřeva: »Země! Země!« volal radostně.

—Nuže, milý příteli, — obdivuj i-li závratný a přece přesný 
běh těles nebeských, nebio nedosažitelnou účelnost motýlího kři
délka, velkolepý mechanismus vesmíru nebo uměle zbudované 
hnízdo moudivláčka, musím rovněž jásavě zvolati: »Nebesa! Nebe
sa! Bůh!« Kdyby byl vesmír hodinami, které každý týden dojdou 
a musely by býti zase znovu nataženy, tedy bychom si je stále 
ještě nedovedli představiti bez hodináře, který stroij vytvořil. Jaké 
nedostatečné srovnání, že ano! Každý týden, že třeba natáhnout 
péro světa? Ale kdepak! Tento podivuhodný stroj pracuje s ob
divuhodnou přesností tisíce a tisíce let.

Na to mi řekneš:
— Nu ano! Stroj jde, ale má také chyby!
Ovšem! Vždyť i slunce má své skvrny. Ale právě tyto nedostatky 

jsou jaksi vysvětlením, které vede ke trůnu Božímu. Pohleď na 
utrpení, boje, strádání, a řekni mi: kdyby nebylo Bdha, života po
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smrti, nebyl by celý tento pozemský svět 'blázincem? Všechny mé 
smysly, můj rozum, můj celý svět myšlenek, mé pocity lze uspo
kojiti jen slovy řečenými na hoře Sinaj:

— »Já jsem, řfospodin, Bůh tvůj!«
— Nuže dobře, uznávám Boha taiké! Ale vy kážete ustavičně, 

že člověk ;má taiké duši! . . .
— Duši? Tedy dej pozor: necítil jsi ještě nikdy prudkého boje, 

když jsi kolísal1 mezi dobrem a zlem a měl jsi již podlehnouti 
pokušeni?

— A j aký boij!
— Nu vidíš! Tělo bojiuje. Ale s kým? K boji patří div,a, že? 

Když se v boji rozpoutá peklo válečného ohně a vyčerpaní bojov
níci chtěli) by se ukryti v zákopech, kdo poručí těmto chvějícím se 
tělům: »Kupředu! Do boje!« Jen duše, která si podrobuje také 
tělo.

— Dobře, dobře! Ale mezi Bohémi a člověkem, mezi nekoneč
nou vznešeností a nepatrným zrnkem písku jest přece jen obrov
ský rozdíl. Co záleží svrchovanému Bohu na tom, zda a jaik se 
hemží ai pobíhají na nepatrné zemi ještě nepatrnější mravenci, co 
dělají a nedělají, jak žijí, co mluví, o čem myslí? Není to Bohu 
úplně lhostejné?

— Poslyš mne, bratře! Ať je naše zaměstnání jakékoli, my lidé 
se zajímáme také o další osud naišiích prací, o naše knihy, obrazy, 
stavby, výrobky. Co se s nimi stalo? Do jakých rukou se dostaly? 
Jak se utvářela jejich budoucnost? I další osud neživých děl, jako 
obrazů, domů, strojů zajímá ještě dlouho jejich tvůrce. A co te
prve říci o osudu našeho potomstva, o zájmu, ‚jaký má otec a mat
ka o své děti. Či se najde matka, která by se nezajímala o osud 
svého syna, prodlévajícího v cizině, které matce by bylo lhostejno, 
zda její dcera žije mravně čistým ndbo nemravným- životem? A 
když my lidé jsme takoví, počínal by si Bůh, onen nekonečně 
dobrotivý Bůh, jinak? Pouze Jemu jedinému byl by osud jeho 
tvorů lhostejný? Jen jemu by nezáleželo na tom, zda žijeme 
■sprájvmě nebo zda jsme (klesli do močálu nemravnosti?

— Nu ano . . .  Jsou však tolikerá náboženství na světě, která si 
často tak zřejmě odporují, že konečně jest nejlepší nepřidávat se 
k žádnému z nich . . .

— No, to bych netvrdil. Vidíš, milý příteli, také o výživě 
existují různá mínění. Mnozí říkají, že bez masa není pořádného 
oběda. Jiní zase hlásají: jenom ne maso-, je naprosto nezďraivé! 
Tedy — když se mínění tak různí — bylo by nej chytřejší nejisti 
vůbec ničeho.

— Nu, doibře! Když už tedy potřebujeme nějiaké náboženství, 
což to není jedno, které náboženství .si zvolím? Přece chce každé 
náboženství to nejlepší. Každé je hvězdou a září na nebi témuž 
Bohu.

— Budiž! Každé je hvězdou. A každý má hvězdy rád. Ale aiby-

53



chomi mohli čísti, stačí záře hvězd? Abychom mohli pracovat, jíti 
svou cestou v klidné jistotě, staičí nejkrásnější záře hvězd? Ne* 
k tomu potřebujeme slunce, plné, zářící slunce, celého Krista, 
opravdového Spasitele. Že by bylo jedno, které náboženství vy
znávám? Ne, a  znovu ne! Dvakrát divě jsou čtyři ndbo pro mne 
a za mne také pět, ale obojí zároveň, to nemůže být! A to samé 
možno říci, kdyiž někdo tvrdí: nezáleží na toim, k jakému se hlásím 
náboženství. Židé měli ve Starém Zákoně pravidlo-: Oko za oko, 
ziib za z-ulb! . . .  Kristus však praví: Udeří-li tě někdo v pravou 
tvář, nastav miu i levou — z těch dvou pravidel musí přece býti 
jedno nesprávné! Korán učí: měj si žen, koliik jich můžeš uživit; 
Kristus učí: můžeš míti jen jednu ženu, a jen smrt vás může roz
loučit — jedno z těch ustanovení musí býti nesprávné! Katolické 
náboženství učí, že ve Svátosti oltářní je přítomen Ježíš; uičí to, 
poněvadž věří jeho slovům. Existuijí vša-k křesťanská vyznání, kte
rá proti jasným slovům1 Páně tvrdí, že Svátost oltářní jest pouize 
symbolem, kouskem chlelba ai ničím více — jedno z těch tvrzení 
musí býti v  neprávu. Může-li však býti jen jednal pravda, pak se 
musím rozhodnout. Probírám všecky důvody a nemám jiné volby, 
než se přiznati ke katolické víře1. Kdotei- pOzmiaimenial velmi výstiž
ně: člověk je bud nevěrcem, nebo katolíkem!

Tak braitři moji! Pohleďte na hodinky: mluvím deset miniut, 
a v této době jsme prošli cestou od nevěry k našemu svatému ná
boženství, ke katolické víře. Bohužel, mnoho moderních lidí nemá 
ani deset minut času pro svou nesmrtelnou chiši a proto zůstávají 
nevěřícími.

II.

Ale, bratři moji, dosud jsem vám neřekl všeho. Po nevěřících 
musíme věnovati několik okamžiků také oněm pokřtěným lidem, 
kteří jsou sice zaznamenáni v  matrice jako katolíci, ale v  praktic
kém životě zapomínají na přikázání Boží: »Nebudeš míti jiných 
bohů, kromě mne!«

Pozorujte jen několik obrázků ze života těchto lidí.
A. Sedím v oddělení mezinárodního expresního vlaku. V témže 

oddělení cestuje elegantní dáma, manželka velkého bohatého stat
káře, se svými dvěma dětmi a vychovatelkou. Jedou na léčení 
do Mariánských Lázní. Mladlší z dětí — děvčátko- asi tříleté — je 
strašně nevychované. Křičí a žádá všechno možné rozkazujícím 
tónem. Ještě horší je pětiletý chlapec, který ví a také to sebe
vědomě dává všem cítit, že proto ráčil přijíti rDa svět jako dítě 
bohatých rodičů, aby trápil1 ubohou vychovatelku; také to dělá . . .  
Vedle dětí sedí matka, elegantní, navoněná, zahrabána v kupě na
nejvýš podezřelých obrázkových časopisů. Také klučík v nich lis
tuje, ale jemu to neškodí. »Vždyť je ještě tak malý!« — odpově
děla by matka, kdybych se ji pokusil varovati.

Oběma- dětem‘ visí na krku mariánské medáilky, jsou tedy kato-
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Wky! Ale, Bože můj, jaký tu mají vlastně ty medailky význam?! 
A čím je jim vůbec náboženství? Přirozeně, že se poizději. súčastní 
náboženského vyučování, kdo by s nimi konečně v pozdějších le
tech vydržel, ale doma, ve společnosti, od své vychovatelky, od 
rodičů — kdy uslyší něco o náboženství? Kdy a co?

O Bohu? »Víte, dinies to není j iž módou o Něm mluvit.« O kato
lické Církvi? »Kdyby chtěla zmírnit svá přikázání — pak ano-. Ale 
je příliš tvrdá.« O modlitbě, o svátostech? »Děti půjdou přece 
jistě k prvnímu sv. přijímání! Je potřebí ještě víc? Ne! To je tak 
ještě vhodné pro prosté lidi! Stačí úplně, když bude jednou vy
tištěno na úmrtním oznámení »zaopatřen svatými svátostmi.. .<<

Vidíte, bratři moji! Pro mnoho současných lidí má »nálbožen- 
ství« jeni význam jakéhosi pojištění pro všecky případy, je jakousi 
bezduchou, zděděnou zexmější formou.. . jinak ničím.

Hledím a hledím. . .  a nevím již, zda to ta dáma opravdu ří
kala, nebo se mi to jenom tak zdálo. Ale jako bych ustavičně sly
šeli její slova:

— Proč hledíte na mne tak ulekamiě? My nejsme neznabozi! 
Když konáme v neděli d o p o le d n e  s mužem návštěvy, posílám 
slečnu a jedinlu iskilžeblnlou na mši. Ať jim; duchovní promluví tro
chu do svědomí. Tato ztracená půlhodina bude přece konec konců 
nahrazena, když zůstanou slušné a slečna nebude chodit na ples 
v mýdh kirokodlillícb střevíčkách, Marie nebude krmit svého milen
ce z mé kuchyně.. . Náboženství jest sice trochu zastaralou po
hádkou, zvláště pro inteligenci, ale jakýsi prospěch z něho stále 
ještě plyne a proto je úplně nepřehlížíme . . .

Nevím, co bych se byl ještě všechno dověděl v expresním vla
ku, kdyby se klučík nebyl! vyšplhal do sítě nad mou hlavou, aby 
odtamtud vydatně trhal svou »,slečnu« za vlaisy. Bránila se, matka 
vzhlédla od svýtíh časopisů a zvolala zlostně: — Ale slečno! Ne
ubližujte přece ustavičně ubohému Jiříčkovi! .. .

Ubohý Jiříčku! Pochopíš někdy, co je kázeň a poslušnost? Bu
deš míti někdy slabé pojetí o božských rysech Spasitele? A vtiskne 
se kdy tato překrásná tvář Kristova do tvé duše, aby ti poskytla 
sílu ve víru pokušení? Ke! Kikdy! . . .  nikdy!

Bratři! »Nefoiudeš míti jiných bohů, kromě mne! . . . . «
B. Pohleďme na jiný typ lidí.
Jídelna prvotřídního hotellu v sobotu o 9. hodině. Před hotelem 

řada nejnádhemějších a nejdražších automobilů: Fiat, Reinault, 
Rolls-Royce. . .  V sále bíle prostřené stoly s rudě zastřenými, tlu
meně svítícími elektrickými lampami. . .  ve sklenicích rudé víno, 
champaňské .. . hudba . .. Život proudí. . . .  Vstupuji a zůstávám 
stát uprostřed sálu, mým moskem probleskuje myšlenka: Pane a 
Bože, čím jsi Ty těmto lidem?!

Co znamená na př. Bůh, náboženství a morálka onomu velko
obchodníkovi tam u oknia, který večeří & dámou, jež vůbec není 
jeho ženou. A přece se zdá, že jsiou oba křesíany! Nebo co zname
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ná Bůh, náboženství a morálka oněm dvěma mladým aristokra
tům, kteří se baví u jiného stolu s dámami cizích diplomatů? A 
přece jsou katolíky! Nedávno, kráčeli tak vážně vedle rakve svého 
strýce! A byli dokonce i v kostele při biřmování dcery vyslanco
v y .. A když jejidh babička onemocněla, povolali k ní hned mi
losrdnou sestru, aiby jii ošetřovala. . .  Není to dosti?!

Bože můj! To je celé jejich náboženství! Někdy se říká o filimu, 
že je to »náboiženský« kus. A proč? Poněvadž ze tří tisíc metrů 
špatných scén připadá 15 metrů na portál gotického chrámu, a 
v jiné scéně několik na hrdinku, která dříve, než se oddá nemrav
nému životu — »nábožně« klečí před mariánským obrazem. »Nu, 
to je přece opravdu katolický film!« — řeknou si lidé.

Dobrotivý Bože! Znamená těmto lidem náboženství vůbec ještě 
něco?

»Zdá se mi, že je dnes nějaký půst a nesmí se jísti maso?« — 
řekne někdo. »No, vidíš: iale má to vůbec nějaký smysl? Mohla 
bych také objednati rybu, dokonce dražší než maso. Ale má to 
smyji — ztěžovati si tak život a  ještě dnes dbáti tak ztrnulýeh 
forem?«

»Zítra je svátek a bylo by potřeba jíti na miši.« »Ale, příteli, 
po celý týden se člověk plahočí a  dře, mám tedy právo jeden den 
se řádně vyspat, a — když jsem už vstal — rád bych se projel 
za město.«

»Šesté přikázání: nesesmilníš!« Co to znamená? Mluvíte čín
sky? Nerozumím, co myslíte. V této pokrokové době býti tak za
ostalým .. .« A tak dálte a tak dále. Bohatství. Požitek. Úspěch. 
Moc. Bezohledná dobyvaénost. Kalkulace. Rafinovanost. Velko
městský život . . . To jisou cizí boihlové, ikterým se klanějí v tomto 
skvěle osvětleném sále . A přece bych tak rád řekl tomuto slav
nostnímu shromáždění talk hlasitě, že bych přehlušil j aizzband:

»Lidé! Bratři! Neslyšeli jste nikdy přikázání Páně: Nebudeš 
míti cizích bohů kromě mne?«

C. Mám mluviti ještě dále? Říkati ještě více o modloslužebnic - 
tví?

Mnozí katolíci uctívají módu jako modlu.
»Ah, nyní počne boj proti kosmetice, barvičkám na rty, proti 

krátkým šatům.«
Ne. Nemyslím nyní na tyto věci. Nikdo však nepopře, že také 

tyto modly sé mohou chlubiti vellmi četnými ctiteli. Mysilím nyní 
na to, játk lehkomyslně lidé následují nesprávné názory druhých 
lidí. Ano i ve věcech víry existuje nesprávná móda. Jest pohřbí
ván vznešený pán. Kolem rakve stojí vážní mužové ve smutečním 
obleku a v cylindru. Říkám konec modlitby nad mrtvým: » .. bud 
vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi .. .« Přestávám a čekám, že 
pozůstalí budou v modlitbě pokračovat. Kdesi vizadu bručí dvě 
sitaré ženy: »Chléb náš vezdejší dej nám dnes . . ..« A ostatní? 
Jeden pán upřeně hledí do hrobu, jiný otáčí svým cylindrem, za
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tím co třetí ise dívá na plující oblaka. . .  ale modlit se? Ne! Ne
modlí se nikdo. Proč? Keni to zvykem. Keni to v módě!

A ostatních »nemódností« je více.
»Byl jsi v neděli na imisi svaté?«
»Víš, v  naší rodině to není zvykem.«
»Byla jsi u zpovědi?«
»Ke, můj muž také nechodí.«
»Postíš se v pátek?« »Prosím tě, to není u nás zavedeno ...«

• i.

Braitři moji. » Nebudeš míti jiných 'bohů kromě mne.«
Mám vyprávěti jeíště dále o modlloslužebnictví? Vždyť to není 

ještě konec! Ah — kdyby bylo dosti času, o čem všem bych mu
sel ještě mluvit!

Neboť čtvrtému se staly bohem: svaly, sport, boxerští champi- 
oni. Zrovna tak pátému ziase stroje a moderní technika. Šestému 
zlaté tele, honba po mamonu. Nedojmou ho žádné slzy, ani nářek 
zničených lid í. .. nevidí a neslyší ničeho . . .

Pohleďte, jaký pralies model uprostřed' nejmodernějšího XX. 
století! A modloslužebnictví má ještě příživníka: pověru, ta však 
zuří mezi dlnešními lidmi v takové míře, že jsem uznal za vhodné 
věnovat tomuto předmětu zvláštní kázání.

Pohanlský mudrc Seneka praví tato významná slova: »Když se 
lidé počnou posmívat bohům a ženy chodit v průsvitných šatech, 
je to počátek konce.«

Bratři moji! Bude záležet na síle našeho mravního názoru, na 
našem důsledném katolickém životě, zda se na nás neuskuteční 
tvrzení pohanského mudrce.

Bratři moji! Neobětujme svých srdcí modlám, ale naše tělo a 
duše, rozum a síla, každý náš výdech a tep srdce ať patří Bohu, 
to budiž uskutečněním jeho prvního přikázání: »Já jsem Hospo
din, Bůh tvůj!« Amen.



Pá n u  B o h u  s v é m u  b u d e š  se  k l a ně t i !

Milí katoličtí bratři!

Ve společnosti se často debatuje o tom, která řeč na světě jest 
nejkrásnější. Mnozí dávají přednost francouzštině, jiní zase ital
štině, a ti, kteří znají Španělsky, jsou nadšeni pro tuto řeč.

Bratři, chcete znáti moje mínění? Každá řeč je krásná, když jí 
používáme k modlitbě. I kdyby byla sebe prostší, sebe primitiv
nější a nevyvinutou řečí, jakmile člověk používá jejích slabých 
výrazů jako křídel, aby se vzmesl před trůn velebnosti Boží, ihned 
se jí dostane jakéhosi tajuplně krásného zvuku. Králsiná jest řeč, 
když mladá matka tiše a něžně laská své dítě, když snoubenci si 
vzájemně vyiklájdlají o ciiteicihi svého srdce. Ale kiaždá řeč ani přece 
jen tehdy nejkrásněji, když čllověk používá řeči, tohoto od Boha 
pocházej ícího neporovnatelného daru k tomu, aby projevil nebes
kému Otci pocity duše, čili když se modlí.

»íKdyž se modlíme!« . .. Modlitba, bratři moji, jest nej vzneše
nější prací, kterou může konati lidský duch a právě proto je také 
nejkrásnějším pohledem nia světě — pohled do obličeje člověka, 
klečícího před Bohem, pohříženého v modlitbu.

»Já jsem Hospodin, Bůh txmj!« — zní první přikázání Boží, v 
němiž jako by Bůh chtěl říci: »Jsem tvým Stvořitelem a ty mým 
tvorem! — mohlu právem od tebe očekávati, že mine uictíš modlit
bou. Jsem vznešený a ty jsi nepatrným zrnkem prachu! — uznej 
s radostí a vděčně tu čest, že se můžeš ke mně utíkat v modlitbě. 
Já  jsem' silný a ty jsi slabý — vypros si ode mne sílu, pomoc a 
útěchu v modlitbě!

Dnešní kázání rozděluji ve tři oddíly:
I. Modlím se, póněvadž je to mou povinností.
II. Modlím se, poněvadž je to pro mne velkou ctí.
III. Modlím se, poněvadž v  modlitbě je pramen mé síly.

I. Modlím se, poněvadž je to mou povinností.

»Já jsem Hospodin, Bůh tvůj!« Bratři moji, víte, jakou povin
nost nám ukládá tato krátká věta? Žádá, abychom se v modlitbě 
Bohu klaněli1 a s ním se spojili. Nutí nás tím teple a vroucně se 
se přimknouti k Bohu a nespokojuje se s ledajakým studeným, 
krátkým a jen občasným pohledem »k Bohu trůnícímu v nesmír
ných dálkách«. Či jest Bůh daleko od nás? Naprosto, ne. »V něm 
žijeme a se hýbáme i trváme.« (Sfcutk. ap. 17. 28).
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>*Pane, řekni, kdé bydlíš?« — ptali se jednou apoštolé Ježíše 
Krista.

Víte, co to znamená, že modlitba je naší povinností? Že také 
my ise častěji ptáme: »Pane, kde bydlíš?«

a) A jaká bude první odpověď? »Plna jsou nebesa i země chvá
ly Ťvé.« Bůih jest všude na sivětě. Jest praipůvodem všech věcí, 
jest pramenem každého ušlechtilého myišliení, jest podhěcovatelem 
našich dobrých činů. Ó, není mou povinností Bohu se klaněti?

b) »iPane, kde bydlíš?« V každé čisté, nevirtné duši. Každá čistá 
duše je chrámem, oltářem, monstrancí. Také moje duše, také tvá 
duše. Ó, jak něžně, jak jemně musím jednati s duší! — Jsem 
»Theophoros«, t. j. ten, který nosí Krista; a já »nositel Kriista« 
poklekám a klaním se isvémru Bohu a Spasiteli.

c) »Pane, kde bydlíš ?« V nepatrných, malých příhodách všed
ního života. Kdys činíš dobré a bez reptání trpíš — žije Bůh! v 
tobě, jestli ovšem pro Kěho konáš dobro a pro Něho trpíš. Když 
přijde nevítaný host, neočekávaná překážka, nemoc, která tě poutá 
na lůžko, obtížná povinnost — jest Bůh s tebou, když pro Něho 
konáš dobré a bez reptání snášíš utrpení. To všecka je modlitba 
a hold, vzdávaný Bohu všemohoucímu. Všecko je modlitbou. Mů
žeme se modlit a Bohu se klanět nejenom slovy, nýbrž i kaiždou 
myšlenkou, každým dechem, každým činem i životem.

A toto klanění a taková modlitba jest mojí katolickou povin
ností. Bratři moji! Budete -snad žasnout nad tím, co nyní řeknu: 
Pokorné uctívání Boha, každodenní modlitba je takovou organic
kou částí katolického života, jest takovou naší povinnoisí, že člo
věk, který se nemodlívá, nemůže vůbec býti ani čítán mezi ka
tolíky.

Na každém kroku slyšíme žaloby našich světských bratrů, že 
dnes katolíci při rozdílení úřadů jsou všude přehlíženi, zatlačová
ni ido pozadí. Bohužel, děje se to příliš často. Afe . . . Talk mnohý 
žalující nemá práva mluviti o křivdách k vůli víře. Neboť když 
někdo si je teprve tehdy vědom své katolické víry, když nedostal1 
nějakého místa, takový člověk nemá práva k žalobám. Naší víře 
nestačí, aby byl někdo matrikovým katolíkem, ale musí býti ke 
cti katolicismu také svým 'životem, svými ctnostmi', smýšlením. 
Dovolte, abych to řekl' otevřeně: nemůže býti katolíkem ten, kdo 
se nemodlí! Neboť modlitba jest nejviznešenější povinností člo
věka.

II. Modlím se, poněvadž je to pro mne ctí.

Modlitba není však jenom mojí nejvznešenější povinností, ný
brž také velkou ctí pro mne.

Zdá se, že je zbytečno dálle o tom mluvit. Neboť povznášející 
je již sama myšlenka, že já, nepatrné zrnko prachu na zemi, se 
mohu kdýkoli, a v kterékoli záležitosti obrátit na Boha. Nepotře
buji doporučujících dopisů, nemusím čekati v předsíních nebo vy-
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jedmávati se sekretářem, ale Bůh mne přijímá ihned, když prosím, 
přijímá mne osobně, v každé nesnázi a v každé záležitosti.

Bratři moji! Jaká vznešená demokracie je v tomto učení Círk
ve, že modlitba má stejnou cenu, ať přichází k nebeskému Otci z 
chaloupky nebo z paláce. A ť člověk prosí o kousek chleba, nebo 
přednáší starosti o vlast a národ. Nepadá na váhu, z jakého pro
středí vychází, zda z bohatství nebo z chudoby, pouze jediné má 
význam: z jakého prýští srdce.

Jestli je tedy modlitba ctí, pak nemohu pochopit, proč se za ni 
tolliik lidí stydlí, proč se s1 modlitbou .skrývají. Velíte mi, bratři, 
mnoho lidí by se octlo ve strašných rozpacích, kdyby se měli ve
řejně modlit.

Před několika roky cestovala Evropou skupina tibetských Lamů. 
Přijeli také do Kolína nad Rýnem a kolínské časopisy nevychá
zely z úžasu nad tím, že lámové dříve než večeřeli, odříkávali 
modlitby, a když se zastavili před katedrálou, že dojati její vzne
šenou krásou a velebností, nestarajíce se o zvědavé zástupy, znova 
začali zpívat duchovní písně.

Snad vytušíte, co tím chci zdůraznit. Chválu tibetských lamů, 
kteří si zasilouiží takového obdivu, jako ty nebetyčné štíty Mont 
Everestu, odkudž přišli — a zároveň ukázat na nás, zbabělé a 
choré děti civilisace. Neboť nevím, zda my Evropané — křesťané, 
katolíci, bychom se odvážili veřejně se modlit! Řekněte: není to 
zbabělost, když před zraky svého okolí, v restaurantech, ve vlaku, 
na výletních místech se ostýcháme před jídlem se modliti, ačkoli 
jsme tomu doma zvykli, a když přece modlitba je pro nás tak ve
likou ctí!

Nemohu opomenouti zmínit se o příiklladu, kterého jsem byl 
svědkem při návštěvě holandských katolíků. Před1 několika lety 
přišli holandští rodiče do Budapešti, aby navštívili maďarské děti, 
jež na celé měsíce byly v Holandsku co nejlaskavěji přijiaty v 
rdkr,eačních koloniích. Jedinu z olněch skupám prováděl jsem naiším 
hlavním městem. K obědti vrátili jsem se do hotelu Astoria. V ce
lé společnosti, byl jsem jediným knězem. A když' jsme měli za
sednout ke stolu, celá společnost před obědem se přežehnala a od- 
říkailla v nádherném sálu svou polední modlitbu jako něco samo
zřejmého, aniž by si všímali ostatních přítomných. Nevím, co si 
myslili při tom domácí lidé, nikdo však nebude popírati, že Ho
lanďané byli důsiledni. Konec konců, komunista nosí svůj rudý fca- 
rafiát, aby bylo zjevno, kým je. Vlastenec se zdobí trikolorou: 
pohleďte, kdo jsem. Jen katolík se má styděti? Katolicismus, toť 
víra a kultura. Katolicismus znamená slavnou minulost a naděje 
plnou budoucnost. Musíme se tedy zaň styděti?

Tedy: že se modlím a že se modlím po katolllicku, to je nejenom 
mou povinností, ale i velkou ctí.
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III. Modlím se, pdněvadž v modlitbě je pramen mě síly.

Bratři, nemodlím se jen proto, že je to mou povinností, neje
nom proto, že je to pro mine ctí, nýbrž modlím se také proto, že 
v tom vidím pramen své síly.

Přísloví praví: »Kam nechodí slunce, tam chodí lékař,« to zna
mená, že tělo, má-li zůstati zdraivé, potřebuje světla 1a teplia slu
nečního'. Víte, co dodává naší duši světla a tepla? Modlitba! Je
diné modlitba ji pozvedá a očišťuje, zahřívá a oživuje. Jaký vý
stižný, hluboký polstřeh obsahují siltová sv. Augustina: »Kdo se umí 
dobře modliti, umí i dobře žíti. Kdo1 zanedbává modlitbu, začíná 
žíti hříšně.«

Můj milý bratře! Tobě je třeba modlitby, ne Pánu Bohu. Ať se 
modlíš nebo nemodlíš, pokušení tě jistě neminou. Tisícerých ná
strah dnešního života nezůstaneš ušetřen. Zda hříchu odoláš nebo 
se mu poddáš, to závisí na tom, zda ve svých modlitbách umíš 
shromažďovati sílu k odporu nebo ne.

Ať jsi zaičali den modlitbou nebo ne — den ti přinese zrovna 
tolik protivenství, bojů a strastí, jenže bez modlitby ti pochybí 
sil, abys to překonal, pochybí i životní energie, nadšení a vědomí, 
že máš určité povinnosti.

Jak vidíte, bratři moji, modlíme se, poněvadž je nám modlitba 
potřebná, jak a) v duchovních, tak také b) v tělesných bojích.

a) Potřebujeme modlitby v  zápase duchovním.
Neporozumí tottniu ten, kdo ste ještě neoctl v siifcualci, o níž plattí 

silová Písma svatého: »Bože náš, ježto nevíme, co bychom měli 
činiti, zbývá nám toliko, abychom obrátili oči své k Tobě.« (II. 
Paralip. 20, 12.)

Jak často žaluje člověk hořce: Mučí mne strašná pokušení! Už 
toho nevydržím. Uprostřed tolika svodů, špatných příkladů, vábi
vých, neodbytných myšlenek, v křížovém ohni nejrůznějších těles
ných žádostí — ne, není možné setrvat na cestě ctnosti.

Bratře můj! Nežaluj! Zkusil jsi už, když ohrožoval tvou duši 
děsivý rej hříšných myšlenek a příval neodbytných žádostí a ne- 
zkrocených pudů, zkusil jsi už chránit se ocelovým štítem mod
litby?

»Jakže?« ptáš se. »Což mohou něžná, jemná vlákna modlitby 
posloužit jako neproniknutelný štít?«

Ano: v rukou Božích se promění dokonce pavučina v ocelový 
štít. Čteme v životopise stv. Felixe z Noly, že tento světec k smrti 
uštván a konečně úplně vyčerpán, skryl se před svými pronásle
dovateli v jeskyni. . .  V poslední chvíli spustil se pavouk s blíz
kého stromu a utkal před vchodem jeskyně krásnou síť. Když pro
následovatelé přišli k jeskyni, vrátili se po krátkém váhání, že tam 
nemůže býti nikdo ukryt, poněvadž pavučina je přece neporušená.

Bratře můj! V Boží ruce stane se i pavučina štítem, který tě
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ochrání. Čím více tě přepadají strasti, tím častěji se utíkej za o- 
chrannou donu modlitby.

b) Modlitby potřebujeme také ve svých pozemských, tělesných 
a hmotných útrapách.

Když vidíme dnes strašnou bídu, postavy schýlené hladem. .. 
starostmi zbrázděné obličeje . . .  množství znavených, pol©zoufa
lých 'lidí, .tu se nám bezděčně dere z pusou výkřik: Pane Bože, jak 
by to teprve vyhlížalb, kdyby lidé ztratili víru i v Tebe? Břímě 
žíivota je tak již téměř nesnesitelné, tollik zlomených srdcí, tolik 
zdrcených lidských existencí, tolik sebevražd: jaké by to bylo 
teprve bez Tebe?

Nevím, bratři mioji! Nevidíte těch nesčetných, němě zoufalých 
lidí, kteří mezi námi jen bedně živoří? Plno je těch smutných 
postav, na rozích uillic, v zastavárnách a obchodech s nejlevněj
šími věcmi'. Ctihodné, vznešené dámy ve staromódních šatech .. ., 
Otcové rOdim, mužové s akademickým vzděláním v záplatovaných 
kalhotách... ti všichni, kteří před 15 lety viděli lepší diny, a 
dheisi jsou obětmi strašné světové katastrofy, přecházejí shrbeně, 
němě kolem nás. Ani si již vůbec nestěžují. . .

Ah, bratři, co jim může pomoci? Zákon? Organisace? Nějaký 
dobročinný spolek? Agitační řeči? Ne! To je všechno málo! Ještě 
nikdo a nikdy se nepřesvědčil o ceně víry v Boha tak, jako tito 
němě trpící hrdinové nezasloužené chudoby. Ó, šťastni ti, kteří po 
strašném zhroucení majetku a  po ztroskotání pozemských nadějí 
zachránili alespoň víru v Boha! Kdo> nosí v sobě Ukřižovaného 
Krista, má neocenitelný poklad, má pramen síly pro všechno. 
Krista, ale ne takového, který se skrývá v nádherné vile za za
vřenými dVermi! Ne Krista, který sedí na trůně a štítí se lidu, 
jako bohové pohanští! Krista, ale ne takového, jemuž jsou cizími 
lidský život i bezměrné lidské hoře, nýbrž Krista, který sám stál 
uprostřed pozemského života.1 a poznal lidskou bídu. Krista, který 
slyší všecko, i ten potlačený vzlyk; Krista, který vidí všechno, i 
ty proplakané noci, Krista, který je světlem našich slabýtdh očí, 
oporou naší vysílenosti a upokojením teskných srdcí.

Bratři! Moji trpící bratři — modleme se!
Těžký žal svírá srdce naše . . .  a my nemůžeme utéci před ne

štěstím. Bratři! Spasitel je s námi, v našich srdcích a dodá nám 
síly k vítězství, jen se učme od Něho, krále trpících, jak nutno 
snášeti to, co nás potká v životě.

Jak snášel Kristus nesmírná muka? Modlil se! »On obětoval v 
tom čase, kdy žil v těle smrtelném, s křikem1 silným a se slzami 
prOsíby a modlitby tomu, jenž molhl jej vysvobodit ze smrti, a byl 
vyslyšen.« (Žid. 5, 7.)

Bůh ho vyslyšeli? Kterak? Odňal od něho hořký kalich? Ne! 
Ale dal mu sílu, aby mohl oběť dokonati.

Bratři moji! Učme se modliti od modlícího se Krista! Hleďte, 
jak trpí na kříži a přece se dovede ve svých nevýslovných mukách
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modliti. Rozzuřená chátra ohrožuje ho izaťatými pěstmi, a Kristus
— sie modlí. Krev stéká z jeho otevřených vran, stéká nezadržitel
ně — a Kristus se modlí. Obestírá ho děsná temnota, zdánlivě ho 
opustil i Bůh Otec, a Kristus — se modlí. V tomto strašném oka
mžiku ovšem žaluje, ale i tato žallloha stává se modlitbou.

Ó, braJtři moji, naučme se této podivuhodné moudrosti: aby
chom trpěli modlíce se, a když! sie ná)m zdá, že už více nevydr
žíme, postěžujme si> jen nebeskému Otci, alie i tuto žalobu vložme 
do modlitby. Bratři moji! Je třeba se modlit a ne se bouřit, ne 
hrozit vzpurné zaťatou pěstí proti nebesům. Nemyslet na sebe
vraždu! Nevyhrožovat Bohu stávkou. »V soužení buďte trpěliví, 
nia modlitbách vytrvalí.« (Řím. 12, 12.) »Strádá-li někdo z vás, 
nechť se modlí.« (Jak. 5, 13.)

*

Moji milí bratři! Kdybychom chtěli shrniout myšlenky dnešního 
kázání, museli bychom říci: z prvního přikázání. Božího vyplývá 
jasně, že modlitba je mou povinnosti. Vznešenost Boží ukazuje, že 
modlitba je pro mne ctí. Z požehnání modlitby je zřejmo, že mod
litba je k mému prospěchu, poněvadž je zdrojem síly a útěchy. 
Žíznivé zemi dodává rosa pfllodivé síly, rosou pro naši znavenou 
duši je modlitba. Ve svatých okamžicích modlitby hledíme ve 
tvář všemohoucího Boha, a čím častěji se to děje, tím Mouběji se 
vtiskuje jeho obraz do naší duše. A cílem našeho pozemského bytí 
je, abychom v sobě vytvořili nejsvětější obraz Boží.

Když prodléval Pán Ježíš zde na zemi, vizial jednoho dne dítko 
do sivé požehnané náruče a Obrácen k jednomu z apoštolů, řekl 
pozoruhodná slllova: »Nebudete-li jako maličcí, nevejdete do krá
lovství ndbeského« (Mat. 18, 3).

Legenda praví, že z toho dítěte se stal1 později sv. Ignác, biskup- 
mučedlník z Antiochie. Co je na tom pravdy, nevím. Vím jen, že 
sv. Ignác se velimi mnoho modlil a v modlitbě se zcela nořil do 
bytosti Spasitelovy, a tak přejímal jeho obraz do své duše.

Odkud to vím?
Poněvadž jinak bych si nedovedl vysivětlit jeho duchovní ve

likosti, jeho ztravuijící touhy po životě věčném, & níž bělovlasý 
biskup snášel děsná muka a po celé měsíce očekával neodvratnou 
smrt. Byl zajat a vlečen celou Syrii, Malou Asií, Macedonií a 
Daltmacií db Říma. Na cestě doslechl, že vznešení římští křesťané 
prosili za něho o milost u římského císaře. Ihned jim napsal ze 
Smyrny dopis:

»Máte mne rádi? Pak ukažte svou lásku tím, že připustíte, aby 
má oběť byla dokonána. . .  Blaze mi, když zemru pro svět a bu
du se moci zcela rozplynout v Bohu . . .  Jsem zrnem Božím, zuby 
divokých zvířat musí mne rozemllíti, abych se islfcaíli čistým chlebem 
pro Ježíše Krista . .. Těším se už na šelmy . . .  Ať mne stihne o- 
heň nebo kříž, ať mne rozsápou šelmy, ať mne zachvátí jakékoli
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mučednictví, jen když dospěji k Ježíši. Kristu. . .  Vroucí touha 
vyvstává ve mne a stále slyším hlas: vrať se domů k svému 
Otci! . . .  Vrať se domů k svému Otci. ..«

Přání zbožného šedivého biskupa se vyplnilo: 20. prosince roku 
107 byl rozemlet vyhladovělými šelmami v římské aréně na mou
ku Boží.

Můj Pane Bože! Ve svých modlitbách se často a zbožně zahle
dím do tvého svatého obličeje. A také já  uslyším v hodince smrti 
naděj epllná slova:

»Vra( se domů — domů — ke svému Otci!« Amen.
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P r o č  s e  n e m o d l í š ?

MiiM bratři v Kristu!

Když jisem se v minulých dnech připravoval na dnešní kázání, 
napadla mi divná myšlenka, ale přece vám ji povím. . .

Nejdříve připomenu obsah posledního kázání. Jsem tvorem Bo
žím, tedy modlitba je mojí povinností.

Jsem bezvýznamný obyvatel země: modlitba jest tedy pro mne 
čestným vyznamenáním. Jsem slabým, ke zlému náchylným člo
věkem: modlitba jest tedy pramenem mé síly . . .

Ano, to vše jsem řekl jasně a zřetelně svým milým poslucha
čům . . .

Ale: můj Pane a Bože — napadlo mi náhle — nehněvej se, že 
jsem tak zvědavý: tak rád bych věděl, zda se moji posluchači od 
onoho kázání více modlí než dříve? Zda v onom týdlnu bylo 
k Tobě vysláno' více modliteb? Zda ti, kteří se dříve nemodlili, 
to nyní činí? . . . Tu pokynul Pán andělu, který má na starostí 
»Knihu života«, tu velkou knihu, v níž je zapsáno každé naše slio- 
vo, každý náš čin, také naše tužby a modlitby.. . Anděli otevřel 
velkou knihu . . .  a mne se zmocnil1 velmi hluboký smutek! Minu
lou neděli jsem řekl: Bratři, modlete se! Mým slovům naslouchalo 
mnoho lidí, ale výsledek je opravdu slabý, malto je těch, kdo by 
se s opravdovou chutí modlili.

Ale tu mi napadlo jako útěcha: aoh, snad se mi to jenom zdá? 
Snad to není tak zlé! Snad se modlí moji posluchači od té doby 
častěji a vroucněji.. . Snad! Ale možná, že se také nemodlí?! 
Patrně budu muset překonati ještě mnoho obtíží, námitek a před
sudků o modlitbě, nelž je získám pro mlodlitbu.

Ano, je tomu tak! Cítím, že dnešní kázání musí býti ještě vě
nováno topiuto thematu, abyste si zamilovali modlitbu. V posled
ní promluvě jsem pravil, že kdo se nemodlí, hřeší proti prvnímu 
přikázání Božímu. A přece je to skutečnost, že většina dnešního 
lidstva, dovolte, abych řekl pravdu: část katolíků — se modlí má
lo, nebo vůbec ne. Vůbec se nemodlí!

Takového člověka se táži v dnešním kázání: — Bratře, proč se 
nemodlíš?

Proč se lidé nemodlí ?
I.

Proč se lidé nemodlí? Nejčastější výmluvou je několik spěšných 
slov: »Kemám k modlitbě času. Nejsem neznabohem, nepohrdám
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modlitbou ze »zásady«; když jdu kolem kostela, zajdu si tam na 
chvilku. . .  Ale abyeh každého rána a každého večera přesně se 
modlil, to je při mém těžkém životě nemožné.«

A. »Kemám času k modlitbě...«  Tuto výmluvu slyšíme při 
každém kroku, což je tolik, jakoby kdo řekl: nemám času pro svoji 
duši.

A bohužel musíme přiznati, bratři moji, že tato slova nejsou 
v překotném toku novodobého 'života vždy jen prázdnou vytáčkou, 
nýbriž často obsahují smutnou pravdu. Moderní život nám přerostl 
přes hlavu! Továrny! Stroje! Technika! Tak dlouho jsme si s tím 
zahrávali, že již nelze spoutati duchů, které jsme vyvolali. Nyní 
nás driží, a stále pevněji.

Štvanice moderního života! . . . .
Víte, kolik autobusů se přežene ulicemi velkoměsta? Nu, ne 

mnoho: Snad několik set. A v New Yorku? — Dvanáct tisíc! 
A co myslíte, kolik jich-jezdí Spojenými státy severoamerideymi? 
Dvacet milionů! Dále! Dále! Tempo! . . .  křičí nám dnešní život 
do uší. Stále kupředu! Dnes uiž nečteme na rozích uilic: »Rydhllloist 
pouze 5 km!« Ale za nedlouho bude si vyžadovati provoz násle
dujících nápisů: »Zde je dovolena rychlost pouze 25 km.« Dále! 
Kupředu! Dále! Do nedávná měl nejvyšší dům 58 poschodí! Ale 
■dnes se stavějí domy více ineiž lOOpatrové! Jen dále! Kupředu! 
Tempo!

Kupředu? — Ne! Zadržme na okamlžik a zamysllleme se. Jest 
toto šílené tempo, tento nesmyslný spěch a chvat nutný, bratři 
moji? Zajisté: potřebujeme strojů, abychom člověku ulehčili a aby
chom ho ušetřili zbytečného vysilování svalů. Ale běda lidem, 
jestli vládne nad nimi stroj . . . Když stroje pohánějí, štvou a ne
dovolí, aby se člověk zastavil aspoň na pět minut, aby «e pomodlil, 
aby aspoň na několik okamžiků cítil, že je přece člověkem.

Šílené tempo techniky!
Ó, jak jsme na ně pyšní! Ale zda dovede technika Zodpově

děti největší, věčné otázky života? Aristoteles nevěděl ještě, jak se 
měří tlak krve — my to umíme! Jsme proto šťastnější? Rafael' ne
dovedl ještě zobraiziti krajiny tak přesně, jak to dnes dovede kaž
dý fotografický aparát za setinu vteřiny, ale jsme proto šťastnější, 
spokojenější? Dovedeme Zodpověděti poslední největší a vlast
ně nejdůležitější otáziky: odkud přicháizíš a kam jdeš? Nedovede
me! Nu, a nejsou to životní otázky lidstvia? a nezůstanou jimi 
i tehdy, až budoucí technika pokročí ještě dále a člověk bude shlí- 
žeti pohrdlivě na velkolepé vymoženosti nynější techniky, tak 
jako hledí pohrdlivě dnešní cestující letadlem — na1 dostavník 
minulého století?

Jesit mým svatým přesvědčením, že jak v minulých dobách tak 
i dnes a po celou věčnost jen člověk, který se modlí, dovede od
pověděti na velké otázky života.
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B. »Kemám času k modlitbě, neboť musím ve dne v noci praco
vat, abych se uzivil.«

Nyní poslouchejte dobře, (bratři moji! Jeden z největších oceán
ských parníků opustil v bouřlivém počasí přístav a byli jako každý 
vyjíždějící parník doprovázen hejnem racků stříbřitě se lesknou
cích. Ačkoliv obrovský parník pracoval plnou parou proti rozpou
taným živlům, cítil strašnou bouři v každém svém šrouibu; supící 
stroje hnaly kolos kupředu. »Vy ubotzí, malí rackoivé!« — litoval 
jich jeden cestující. »Naše llodní stroje pracují s bůhví kolika tisí
ci koňskými silami a mohou zuřící Živel sotva zvládnouti. Jak 
chcete vy se svými něžnými křídly a slabými silami nad ním zví- 
těziti?«

Ale náhle úžasem oněměl tento soucitný člověk. Půvabní racko
vé rozpjali křídla, jimiž je obdařil Tvůrce všehomíra a svěřili se 
zuřící bouři. Zatím co pyšný člíověk, spoléhaje jen na svou práci, 
na sílu strojů a techniku, lopotně a se supěním sotva se dral 
kupředu, předbíhali oni svižně a lehce těžce zápasící loď, neboť 
kromě slabých sil mělli důmyslně zbudovaná křídla.
Tou lodí, bratři moji, jest člověk, který důvěřuje jedině svým 
silám. Křídla racků, toť ruce sepjaté k modlitbě.

Řekněte, bratři moji, zdaž i nyní ještě považujete za ztracený 
ten čas, který jste zasvětili modliibě? Budete říkat i nadále: »Ne~ 
málm času k modlitbě?!

II.

Obraťme se nyní k jiné skupině lidí, kteří se nemodlí, kteří 
stávkují, kteří bojkotují modlitbu a uvidíme obraz ještě smutnější.

A. Na jednom večírku mluvilo se o modlitbě (jak zřídka kdy 
se dotýkáme náboženského thematu) a jedna dáma prohlásila tak 
hrdě, že to až zarazilo:

»0d té doby, co mi zemřelia jediná dcera, nevěřím v Boha, ne
chodím do kostela a vůbec se nemodlím. Stávkuji!« Mnoho našich 
bratří mluví podobně, třebas ne tak 'hrubým způsobem:

»Od té doby, co mi zemřel muž — řekne smutná vdova — je 
moje víra tak otřesena, že se ani nemodlím!«

Moji milí bratři! Když jsem se lletos v létě vrátil po delší ne
přítomnosti do svého bytu, chtěl jsem telefoniovati. Zvedl jsem 
šilluchátko, ale centrála se nehlásila. Myslel jsem si: Trpělivost! 
Trpělivost! Znám přece velkoměstské přísloví: »Trpělivost přináší 
konečně i telefonní spojení.« Čekám, pokouším se ještě několikrá
te — marná námaha. Konečně jsem musel volati z jiného aparátu, 
a tu se mi dostalo z centrály ihned vysvětlení: »Prosiím, nezapla
til jste měsíčního poplatku, proto byl váš aparát vypniut.«

Přirozeně, chápu velmi dobře, že mi centrála vypne apa
rát, když nezaplatím, ale smíme totéž činiti s naiším Pánem a Bo
hem?! »Modlil' jsem se, prosil jsem ustavičně Boha, abych něčeho
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dosáhl. Nedostalo se mi toho. Proto ho* vyřadím, přeruším každé 
spojení s Bohem!«

Je to správné, rozumné jednání?!
A přece činí taik mnoizí! Jak pochybný to krok! Mohu leccos o- 

mluviti zoufalstvím, bolestí, ranami osudu, jenom toho nemohu 
pochopit, že se přestaneme modliti právě tehdy, když je nám 
modlitby nejvíce potřebí, když musíme nejtvrději bojovat se zkru- 
šu jí čími událostmi.

V řecké mythologii čteme, že když Herkules bojoval s Anteem,. 
synem Země, dostalo se vyčerpanému Anteovi pokaždé nové síly, 
kdykoli se dotkl své matky Země. Je to jenom báje. O čem však 
dnes mluvím, to není báje, nýbrž svatou pravdou; kdykoli se ve 
svých zkouškách opru o Boha, oživí pokaždé mou váhající, zna
venou duši vítězná 'síla.

B. »Ale prosím — tak si snad mnohý 'Stěžuje — jak často jsem 
se modlil, úpěnlivě prosil Boha, abych něčeho dosáhl a nebyl jsem 
vyslyšen. A přece Pán Ježíš slíbil: »Začkoli budete prositi Otce 
mého ve jménu mém, dá vám.« Nesičíislněkráte modlil’ jsem se 
k Bohu, aby splnil jistou prosbu a nedosáhl jsem nikdy ničeho.«

Ano, je pravda: Kedostme se nám vždycky toho, zač prosíme.
Povím vám proč.
Dejte pozor! Někdo z vás jde se sivým malým dítkem temným 

lesem. »Tatíčku, já se bojím, podej mi ruku.« Poněvadž své dítě 
miluješ, podáš mu ruku. »Tatíčku, bolí mě nohy, vezmi mne do 
náručí.« Učiníš to, poněvadž máš své dítě rád. »Tatíčku, mám 
velký hlad, dej mi chleba.« Ihned dostane dítě chléb, Nyní zpo
zoruje chlapeček rudé bobule, které září svůdně v křoví. »Tatíčku, 
dej mi ty jahody, tak rád 'bych je ochutnal.« Učiníš to? Ne! Právě 
z lásky k dítěti mu jich nedáš. Nevědomé dítě vzdoruje a vřeští a 
křičí až uši zaléhají. Necháš se pohnouti k tomu, abys mu dal 
bobule? Ne, ani pak ne. Nedovolí ti toho. láska k dítěti.

Bratři moji! Mám ještě dále vysvětlovat, proč ®e nám nedosta
ne všeho, zač prosíme ve svých modlitbách a neděje se tak, jak 
si to my představujeme ve ‚svém malicherném pozemském smýšlení, 
nýbrž jak usoudí věčný Bůh ve své moudré prozřetelnosti, obsa
hující celý vesmír. Když to tak všecko uvážíš, budeš míti i nyní 
ještě odvahu říci: »Nemodlím se, neboť je to beztak marné?«

C. Modlitba, že je nadarmo?
Poslyšte, bratři! Rybář vhodí síť do vody a vytáhne ji prázd

nou. Nic přirozenějšího, než že nechá práce — »vždyť je to přece 
mamá námaha«. Udělá to opravdu tak? My lidé činíme všechno 
k vůli prospěchu. Politik, obchodník, dělník, voják, vychovatel. . . 
ti všichni chtějí vidět výsledek své námahy, své práce .. . Když 
se nedostaví, tedy ztrácíme odvahu a chuť k práci. »Je to beztak 
marné!«

Nuže, bratři v Kristu, po lidsku lze tomu ještě rozuměti, s hle
diska pozemského je to dokonce přijatelné. Ale takový člověk na
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prosto nezná celé podstaty modlitby, posuzuje-li její cenu jen podle 
vnějšího, hmatatelného úspěchu. Někdo proto, že vytáhl prázdnou 
síť z vody, hned ztrácí chuť a praví: » modlil jsem se marně«, a 
hned stávkuje, poněvadž se mu zdá, že »marně« volal k Bohu.

Bratři moji! Není bezdůvodnější žaloby než žaloby »o marné 
modlit)bě« . Modlíme se z pocitu pomnnosti a nikoli z pohnutek 
materielních a z vypočítavosti. Modlíme sie, poněvadž naše duše, 
stvořená Bolhem„ se obrací s vroucí vděčnosti íke svému Stvořiteli. 
Modlíme se, poněvadž to není jen naší nejvznešenější povinností 
rozmlouvati s Bohem, nýbrž také zároveň nalší nejčestnější lidskou 
výsadou.

»To vím, to vím již dávno! Ale prosím, vyslechněte mě. Můj 
muž býlí nemocen, a já prosila s tak horoucím přesvědčením, s tak 
neochvějnou důvěrou v Boha: Pane, neber mi ho ještě! Jen nyní 
ať nezemře! . . .  A on přece zemřel. ..« žaluje vdova.

»Můj dospělý syn opustil už dávno cesty Boží. A já neustávám 
v slzách se za něho modliti: Paine, vrať mi mé zbloudilé dítě, vrať 
je mně i sobě! . . . .  a duše mého syna zůstává i dále němá a za
tvrzelá .. .« žaluje maitka.

Rozumím tomu a chápu, že takové a podobné případy vedou 
k velkým, pustošícím tragediím života! A přece neříkej, bratře 
můj, neříkej: že jsi se modlil zbytečně. Věř mi a buď pevně pře
svědčen, že žádná modlitba, žádiná prosba, s níž se obracíš k Bohu, 
nezůstane nevyslyšena. Sniad nebude vyslyšení takové, jak jsi oče
kávali, ale i tehdy je lepší, než sis to představoval ve svém úzikém 
pozemském obzoru. Tvůj muž nemá zemřít? Jednou bude .muset! 
A zemře-li nyní — Pane, ty víš, proč právě nyní! Hříšné dítě se 
nepolepšuje, marně jsi se modlila? Ne! Jak vyslyší Pán Bůh 
mnohou modlitbu, jak na ni odtpoví, toho nemůžeme v mnoha pří
padech vůbec zjistiti. Modli se, modli se, bratře můj, a budeš vy
slyšen! Kdy? To přenechej Pánu Bohu! Některá semena udrží klí- 
čivou sílu i po dlouhý čas. Po mnoha letech je zaseješ — a hle, 
setba vzklíčí. Také tvé úpěnlivé prosby, bratře můj, tvé slzy, tvé 
vytrvalé volání přinese užitek!

Ve 4. století žila sv. Monika a její syn Augustin, neobyčejně 
nadaný, ale života pohanského. Ubohá matka se chvěla o syna, 
když viděla jeho zcela pozemské tužby a lehkomyslný život. Mla
dý Augustini nevěřil, stýkali se se špatnou společností a vedl pustý 
život. Může býti matka postižena krutějším osudem? Sv. Monika 
napomínala syna, hrozila mu, ale marně. Plakala a modlila se, 
všecko nadarmo! Jiná matka by se vzdala veškeré naděje. Ale 
Monika se modlila ustavičně za ztraceného syna, modlila se ve 
dne v noci, po celé roky. Šestnáct let! A její neochvějná víra, 
její neúnavná vytrvalost byla odměněna: zaseté semeno přineslo 
ovoce. Syn se vzpamatoval, nechal se poikřít a tento konvertita 
stal se jedním z nejproslulejších a největších světců katolické 
Církve: svatým Augustinem.
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Moiji milovaní bratři v Kristu! Nestávkujte! Nepřestávejte se 
modlit. Neříkejte, že modlitba je marná. Nebuďte malomyslnými!

III.

Nuže, bratři, viděli jsme dvě skupiny lidí, kteří se nemodlí: 
jedni se nemodlí, poněvadž na to »nemaijí čaisu«, a druzí se omlou
vají tím, že se »modlilii nad)armo«. Nemáš času? Musíš míti čas! 
Čím neúprosněji nás nutí život ku práci v ustavičném spěchu a 
s tvrdou pěstí, tím spíše musíme věnovati několik okamžiků v ran
ní a večerní modlitbě Bohu a nesmrtelné duši.

Modlíš se marné? Čím teminěji se ti stahují mraky nad hlavou, 
čím více tě tíží osiud, tím usilovněji se musíš snažit chopi-ti se 
v modlitbě ruky Boží, 'která tě podipírá.

Ale existuije ještě třetí skupina lidí, vážné, věřící duše, jichž 
žaloba zní jinak. A tyto žaloby nepostrádají důvodu. Říkají: Rád 
bych sie dokonale pomodlil1 a tak uctil1 Boha, ale tisíce malých sta
rostí a strastí denního života ruší mne ve Zbožné modlitbě. Chtěl 
bych se vznésti na křídlech modlitby do vyšších sfér, chtěl bych 
ve chvíli modlitby ničeho1 nevidět, na všecko zapomenout a plně 
se věnovat jenom Bohu, ale za chvíli pozoruji, že mne smysly 
znovu táhnou k viěcem pozemským. Býl1 bych tak šťasten, kdybych 
mohl své pocity k Bohu vyjádřiti krásnými slovy, ale nenalézám 
vhodných slov. Jak rád bych se modlil, jenom kdybych to lépe 
dovedl!. . .  Tak žalují mnohdy i zbožné duše, a pro ně že bych 
neměl ani siliovia?

Ó ano, bratři moji!
Chci' je potěšiti sílový sv. Augustina: »Když nás bolí, že se ne

umíme dobře modliti, už to je modlitbou.« (»Si vel dolemus, iam 
oramus.«).

Chtěl1 bych jim však také vyprávět příběh, z něhož poznají, že 
Bohu není milá jenom modlitba dobře stylizovaná, květnlaitá, 
nýbrž každá modlitba — i kdyby to bylo slovo sebe naivnější, ne
bo přání pronesené sebe neobratněji, nesmělá myšlíenka, váhavý 
čin — jenom když to prýští z hlouibi srdice.

A teď slyšte příběh, kterým také skončím dnešní kázání. — Žil 
kdesi velmi proslulý cirkusový clown (šašek), který vyvolával 
v obecenstvu svými uměleckými kousky a různými vtipy salvy 
smíchu. Když si však ubohý »hloupý August« po představení smý
val v šaltně s obličej e rudé ai bílé ličidlto, zachvacovali hb hluboký 
smutek.

»Jak nekonečně prázdný a pustý je takový život!« stěžoval si 
trpce. A jednoho dine zoufalle zvolal: »Ne, ne! Déle už to ne
vydržím!«

A víte, co učinil? Hlásil se v klášteře a prosil o přijetí; byl 
opravdu přijat.

Překypující pocit štěstí naplnil1 jeho duši, poněvadž nyní mohl
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'sloužit Bohu! Nyní ®e 'Chtěl hodně modlit. A vskutku: každého dine 
klečel nia úsvitě, v poledne, odpoledne a večer mezi řeholníky ve 
svatyni a snažil se modliti se jalko oni. Ale brzy zmalomyslněl! On, 
uibohý, nevzdělaný vtipkař, neuměl latinsky a nerozuměl z modli
teb ani slova a  třebaiže by to rád činil, nemohl Boha uctívati s ta/k 
zbožlnou myslí, jako ostatní, protože se tomu nenaučil. . .

Dlouho se tak trápil nešťastný bajazzo, až ve své prostotě přišel 
na zvláštní myšlenku'. V tichých nocích, když všecko v klášteře 
spalo, vyhledal tajně svůj dávno odložený cirkusový oblek, ustro
jil se do něho a  tichounce vklouzl do prázdného' kostela. Při ta
juplném svěfcle věčné lampy postavil se mnich-bajazz o — před 
sochu Matky Boží a předváděl1 Panně Marii; v hluboké úctě své 
někdejší umělecké výkony, své často vyzkoušené obratné cviky, 
a'l,e tak krásně, s takovou oddaností, jalko nilkdy před tím!

Každé noci přicházel dlo kostela, neboť mnich-clown nedovedl 
se jinak modliti. Než přece se to prozradilo', a v klášteře si šuškali, 
že nedávno přijatý řeholník se zbláznil. Opat se rozhodl, že pro
zkoumá záležitost, a postavil se jednoho večera k oknu oratoře, 
aby se o tom osobně přesvědčil.

Čekal a čekal. Pojednou se otevřely dveře kostela a na prahu 
se objevil nedávno přijatý mnich ve svém skvělém clownském 
obleku. Přistoupil blíže, uklonil se před mariánskou sochou a začal 
své produkce.

Opat, děsem takřka ochromen, nevěřil svým očím a hleděl 
chvíli si úžasem na podivuhodné divadlo — pak chtěl vystoupiti, 
aby zahnal šílence se svatého místa, Tu zpozoroval opat, jak se 
ruka mariánské sochy pomalu tiše vztahuje a jak dlaň nejsvětější 
Panny laskavě osušuije krůpěje potu na čele ubohého clowna.

Opat se ami nepohnul, neboť ihned pochopil, že před Boží ve
lebností je modlitbou každé naše slovo, každá myšlenka, každý 
čin, který podnikáme s dobrou vůli ke slávě B oží----------

Bratři moji! Moji katoličtí bratři! Modleme se!
(Otče náš . . .)
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P v o t i  p o v ě ř e

Milí katoličtí bratři!

Měl jsem jednou vyřizovat i něco na předměstí a musel jsem 
jíti po masitě. Přede mnou šly tři malé děti ve věku as:i 6—8 tet. 
Největší z nich, děvče, obrátilo se, spatřilo mne . . . a s  úlekem 
vykřiklo cosi sivým sourozencům.

Go vykřiklo, vám jeíštiě nyní neřekmu, teprve ke koinci kázání. 
Tu mi bleskla hlavou myšlenka — jedniou musím o tom kázat. Ne
věděl jsem ještě, jak a kdy to mám na kazatelně říci, čekaili jsem 
na příležitost, neboť jsem věděl, že tímto thematem se musím roz
hodně zabývati.

A tato příležitost se naskýtá dnes. Dnes se zabýváme již pátou 
nedeli výkladem prvního přikázání. Viděli jisme, že nejenom ve
lebnost Boží vymáhá si od nás povinné úcty, ale že i lidská přiro
zenost nás k tomu nutí. Mé slabé iSilly a vědomí opuštěnosti stla
čuji mne na kolena před trůnem Všemohoucího. Přikázání Boží 
vedou mne k náboženskému životu zrovna tak, jako má lidská 
přirozenost.

Kdo však nežije náboženským životem? Ten, kdo se domnívá, že 
může potlačiti touhu lidské duše, která teskní po Bohu. Jest to 
možné? — Lze žíti od kolébky až ke hrobu bez víry? To je ne
možno! Bratři moji! Člověk může sice svou duši znásilnit a její 
touhu po Bohu potlačit, ale nemůže zabránit, aby tato potlačená 
elementární touha po náboženství se neprojevovailla jiným způso
bem, karikaturou náboženského života, totiž jako pověra.

V minulých kázáních odpovídal jsem na otázku, jak musíme 
správně ctíti vznešenou osobnost Boží, aby to odpovídalo jeho při
kázáním a lidské přirozenosti. Dnes se budeme zabývati thematem: 
jak nesmíme úctu k Bohu znelšvařovati a náboženské pocity snižo
vati a hyzditi pověrečnými nesmysly.

I.

A. Dnes tedy budeme mluviti o pověře! »Ale, prosím,« diví se 
'ten nebo onen posluchač — »s!nad toto téma je vhodné pro Hot- 
tentoty, kteří tančí, kolem ohně, nebo v nejlepším případě pro sta
řenky pod1 horama, které se nechají léčit od »věštkyň«. Ale tu, 
mezi námi, ve velkoměstě, ve stínu universit, laboratoří a škol? 
Je tu třeba kázati o poivěře?«

Ano, bratři moji, uprostřed velkoměsta, uprostřed nejmoderněj- 
ší kultury, musím o tom mluviti. Neboť s pověrou, čili s úpadkem
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náboženského cítění duse nesetkáváme se jen u lidí nevzdělaných.
Čemu nás u íč í  katechismus? Kdo se dopouští pověry? Každý, 

kdo nějaké věci připisuje sílu, které jí Bůh nedal. Z toho plyne, 
že u nevzdělaných pochází pověra z nevědomosti, a proto jsou 
před Bohem jistě méně vinnými. Lidé inteligentní propadají po
věře nejenom z nevědomosti, nýbrž i z nedostatku důvěry v Boha, 
ze zvídavého slídění po tajemných věcech, a proto jejich zodpo
vědnost bude daleko těžší!

Člověk jest bud zbožný nebo pověrčivý. Zavři dveře před Bo
hem, a v prostěradla zahalená strašidla vstoupí k tobě oknem. 
Zavrhni Krédo a 'budeš věřiti ve statisíce různých hl o upást í. Lid
ská duše chce býti zbožná, touží po pravém Bohu, a když se mo
derní člověk odtrhne svou duší od Boha, tu sejde jeho náboženská 
touha na scestí směšné a slepé pověry.

B. Na takové půdě daří se pralesu pověrečných zvyků, které 
pustoší do’siti často i duíše učených, vědecky vzdělaných lidí.

Ano, prales pověrečných zvyků! . . .
Kulturní člověk se usmívá, když si dá vesnické děvče od cikán

ky vyložit kairty; sám višak jde ke vznešené »věšťkyni« a věří sle
pě všemu, co mu prorokuje z čar jehio dlaně.

»Gože, zítra odjíždíme?« — zvolá s úlekem jemně vychovaná 
panička. Nejisem sice pověrčivá, ale v íš . . . zítra je pátek. Odje
deme raději pozítří...«

Nositi na krku malou mariánskou medailku — ó, to je »'zpá- 
tečnický středověk«, ale zavěsiti si čtyřlístek jetele z drahého kovu
— to je »elegantní« a přináší »lštěstí«.

Zavěsiti kříž na stěně pokoje? — ne, to je nemoderní. Ale 
kousek provazu oběšencova, i kdyby byl sebe menší, přinese jistě 
»ištěstí«. Děje se tak u nevědomých lidí? Ale kdepak! Ve vzneše
ných kruzích. Před několika lety 'byla zardoušena proslulá he
rečka vlastním závojem, který se zachytil na kolech jejího auta. 
Tento závoj koupila jiisitá dáma za 40.000 frawků — obrovská su
ma! — a když od té doby hraje dáma v Monte Carlu, visí po 
každé onen závoj s jejich ramen, poněvadž to »přimáší štěstí« . .. 
A tak bychom mohli pokračovati do nekonečna, Prales pověry!! 
ČlověSk neví, kde má začíti. Přece jen vlšak chci se pokusit oisvětlit 
blíže několik typů velkoměstských pověr.

II.

Tu je hned nešťastné číslo 13!
Jsou velká města, kde při číslování domů 13 úmyslně vynechali, 

raději udělali z něho 12A.
Těžce nemocný jest přivezen do nemocnice. Litujeme, není mís

ta. »Nejde-li to jinak, dejte ho třeba na třináctku.« — » Třináct? 
Oo si myslíte? Takového čísla tu nemáme. To by ještě chybělo! 
To je přece nešťastné číslo!« Ah, tak?!
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Jdu do hotelu: není volného pokoje. Říkám číšníkovi: »Můžete 
mi dáti třeba i pokoj číslo 13.« — »Třináct? To nejde: Tam by
chom nikdy hosta neubytovali.« »Ale když je dům přeplněn?« 
»To je lhostejné. Raději host sípí v koupací vaně než v pokoji 
čísllo 13, To je přece nešťastné číslo!« Ah, tak?

A to se děje ve velkoměstě ve 20. století, tak nesmírně pyšném 
na svou os ví černost!

Ve zvláštní místnosti restaurantu sejde se společnost k večeři. 
S úžasem zjistí, že je jich třináct. »Prosím vás« — řeknou vrch
nímu číšníkovi — »nejsme sice pověrčiví, ale přece . .. víte . . . 
pošlete nám sem někoho. .. kohokoli.« Přichází neznámý, dosti 
ošuměle vyhlížející muž a sní ma útraty společnosti večeři o ně
kolika chodech. Pak se vzdálí. Když ®e chystají domů, zdrcení po
zorují, že chybí nejcennější kožich. Vzal ho s sebou čtrnáctý a ne 
třináctý host.

III.

Pohleďme nyní na jinou pověru; na typický velkoměstský ne
smysl, jehož obětí jsou právě katoličtí duchovní.

Jdu klidně po ulici ai s úžasem pozoruji, 'že z kolemjdoucích 
jedna dáma, mliadé děvče, tam zase pán — jakmile mne spatří — 
s úlekem se chopí knoflíku u kabátu a drží ho křečovitě tak dlou
ho, dokud jsem nezašel trochu dál. Co to má znamenat? — my
slím si užasle. Chtějí těm lidem právě teď upadnout knoflíky? 
Kdepak! To je nová pověra. Někdo jim namluvil: »Ty, dej si po
zor! Z katolických duchovních vychází jakási strašná zkáza a síla 
přinášející neštěstí. Potkáš-li je, hned se chytni za knoflík, to je 
jediný prostředek proti tomu! Knoflík u kabátu! Jediné ten může 
pomoci! Ten zničí tuto zkázonosnou sílu. A abys byl zcela jistý 
proti onomu zkázonosnému vlivu, zvolej hodně hlasitě: »Ah, teď 
uiž nebudu míti štěstí!«

Moji milí bratři! Jako zbožní katolíci budete si hned myslet: 
»Ne, to je neuvěřitdlbé! Takových hloupostí se přece lidé nedo
pouštějí !«

Ne? Jen ať někdo z vás mne doprovází čtvrthodinku kolem dva
nácté hodiny nejlepšími ulicemi vnitřního města, kdy se tam pro
chází nej elegantnější obecenstvo‘, a s úžasem zjistí, z kolika dra
hocenných plášťů a kabátů začnou lidé právě v onom okamžiku 
trhati knoflíky.

Jednou šlo proti mně na ulici dítě. Zpozorovalo mne, uleklo se 
a chopilb se knoflíku, a když došlo ke mně, způsobně pozdravilo: 
»Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.« Ale i tehdy, kdy Boha chvá
lilo, stále ještě diiželo křečovitě knoflík. Usmíváte se, bratři moji! 
Ale já nevím, mám-li se tomu smáti nebo' nad tím plakati? Ne
boť, bratři moji, toto chytání se knoflíku není pouze nevinnou 
hrou, ale je to dílo ďáblovo. Vštěpuje člověku myšlenku: ^Poslyš,
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katolický kněz je tvým nepřítelem. Katolický duchovní je špatný, 
zlý člověk! Neposlouchej ho, raději: se mu zdaleka vyhni!«

Ano. Tato myšlenika se iskrývá za touto pověrou. Či víte, kdo vy
nalezl1 a namluvil lehkověrným lidem celou: tuto blbou knoflíko
vou pověru? Ti, kteří tím nejen chtějí zesměšnit duchovenstvo, 
nýbrž chtěli vyhladit vím. A poněvadž dnes nemohou užíti pro
středků násilných, pomáhají si i lehkověmostí pověrčivých lidí. 
Tuto pověru šíří u nás titíž lidé, kteří popravili v krvavých dnech 
komunismu množství katolických kněží, jako >>protirevolucionáře<<, 
a my víme, že ti kněží byli obětmi lásky k Vliasiti. To musíme zdů
raznit, bratři moji! Katolická Církev neučí šovinismu, obětuje 
však život svých kněží na oltáři vlasti, kdykoli toho vyžaduje Ms- 
ka k vlasti. Krvežízniví nepřátelé (Maďarska), komunisté, viděli 
právě v katolických kněžích své úhlavní nepřátele a vraždili proto 
v různých krajinách právě katolické duchovní. Činili by to i nyní, 
kdyby se jim k tomu naskytla příležitost. Poněvadž se jim však 
nenaskytá, tedy alespoň chtějí lidi strašiti katolickým duchoven
stvem: »Rychle, chytni se za knoflík!« Odtud přichází ona nesmy
slná pověra.

IV.

Mluvím-li už o pověře, musím se zmíniti, bratři moji, také o 
nejmodernější pověře nejučenějších lidí, o vyvolávání duchů, 
o spiritismu. Vím, že se dotýkám tajuplného, ještě zcela nevysvět
leného tématu, ale katolická Círlkev se nemůže uzavřít i žádné ná
boženské a mravní otázce.

Nevěřím, bratři moji, žle by ;se zde v kostele mezi mými poslu
chači našel i jen jediný člověk, který by byl fanatickým přívržen
cem spiritismu, ať už v teorii nebo v pťaiksi. Ale dost možné, že 
bude dotčeno několik osob, jež moji promluvu budou slyšet v ra
diu, když uslyší, že čítám i spiritismus k pověrám. Prosím tyto své, 
bezpochyby dobromyslné bratry, aby neodložili rozezleně sluchát
ka, nýbrž aby trpělivě vyslechli následující vysvětlení.

A. Není tomu ještě ani síto let, co se každý inteligentní člověk 
srdečně zasmál a pobavil hrůzostrašnými báchorkami, které vyprá
věla, tajemně se tváříc, nějaká stará venkovská tetka: šla onehdy 
o půlnoci přes hřbitov, hodiny bily právě dvanáctou, tu zpozoro
vala se zděšením, až ji oblil studený pot, že z jednoho hrobu vy
stupoval duích, zahalený v bílé plaichtě a potřásaje těžkým řetě
zem, chřestícím kolem krku, došel ke kříži u silnice a začal ko- 
pati; modravé plameny vyšlehly ze země, bylo cítit zápach síry 
atd., atd. .. . Vesničanům vstávaly vllasy na hlavě, když slyšeli tuto 
hrůzostrašnou historku.

Tak tomu bylo před mnoha lety na nevzdělaném venkově.
A co se děje dnes ve vzdělaném světě?
Dámy a pánové se sejdou k odpolednímu čaji, aby se bavili. 

Vznešené dámy a vzdělaní mužové. Kterak se baví? Salon je za
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temněn, někdo si sedne ke klavíru, zatím co druzí se usadí kolem 
stolečku. Jejich ruce se dotýkaijí a tvoří tak uizavřený kruh. Jeden 
ze společnosti — medium (t. j. »kdo se vyzná ve vyvolávání du- 
ohů«) volá duchy dávno zemřelých. Stůl se pohybuje, klepe, stoupá 
do výše. Dávají se otázky, a stůl odpovídá klepáním. Na abecedu 
se položí stříbrný peníz, a medium ho posunuje rukou, kterou ve
de duch. Vzniknou tak mnohdy podivné odpovědi. Nervy účastní
ků jsou nanejvýš napjaty, ačkoliv vlastní tajuplné věci přijdou 
teprve teď.

Zjevují se duchoivé: Herodesa, Napoleona, krále Matyáše, Me
dium vyvolává nyní ducha sv. Pavla. Objeví se a jest mu předlo
žena nějaká theologická otázka. A sv. Pavel — tento důmyslný 
theolog — dává na tuto prošitou otázku tak hloupou odpověď, že 
každý žák obecné školy, který jen trochu zná katechismus, by se 
musel smát. Objevuje se duch Pasicala, světoznámého matematika, 
a velký misk- počtů není s to, alby odmocnil malé číslo. Tu se 
začnou pohybovat obrazy na stěnách .. . růže padají k zemi,. .. 
praská skříň a kloní se na stranu, duchové jisou dokonce fotogra
fováni . . .  a seanse končí. Jakmile opět vnikne světlo do místnosti, 
ozáří bledé, nanejvýš vzrušené lidi, kteří fanaticky věří, ano jsou 
ochotni přísahat, že mluvili s duchy.

Jaký je katolický názor na tyto věci?
Především — bratři moji milí — nepohoršujte se nad tím, když 

si troufám odpověděti na největší část těchto zjevů příslovím: 
»Zručnost nejsou žádné čáry«, to znamená jinými slovy, že větši
nu tiětahfco spiritistických pokusů lize označiti jako kouzelnickou 
zručnoist, trik, esikamoterství a podvod. Že mám odvahu vysloviti 
tato slova otevřeně — spočívá v tom, že v posledcích desítiletích, 
kdy se spiritismus rozšířil jako pustošící epidemie, právě nejpro
slulejší media byla přistižena při podvodu, s nímž prováděla nej- 
podivnější věci. Dokázalo se, že ne duchové, ale media sama vše
cko prováděla. A jestli opravdu přicházejí duchové, pak proč 
vždycky jen do temných místností? Proč se nezjevují nikdy za bí
lého dne?

b) Alle myslíte, bratři moji, že po takovém sensačním odhalení 
ubylo členů ve spiritistických kroužcích? Naopak! Hned měli vy
světlení po ruce: »Ano, ovšem, ten nebo onen byl podvodníkem; 
proto všaík přece nelze nazývati podvodem všechno.«

A je to také pravda! Tu není všechno podvodem, nýbrž také 
velmi mnoho' — sebeklamem. To ostatně není třeba blíže vysvětlo
vati. Víme, že když jsme trochu nervoisiní a seldíme samotni zia ve
čera ve světnici, že v každém koutě vidíme něco strašidelného.
O tom vám nemusím jistě vyprávět.

c) »Ale prosím,« řekne spiritista, »dějí se tam přece tak taju
plné věci, kterých nelze vysvětliti ani podvodem, ani sebeklamem. 
Tu musí bezpodmínečně býti přítomni duchové! . . .«

Moji milí — já v duchy nevěřím. I když se v těchto spiritisitic-
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kých seděních děje něco nevysvětlitelného, myslím, že je to 
správnější a důstojnější, když mnohé zjevy připíšeme ne duchům, 
ale dnes ještě neprozkoumaným lidským schopnostem a skrytým 
silám.

Ale i kdyby tornu bylo 'skutečně tak, jak tvrdí spiritisté — opa
kuji: nevěřím tomu přec a jestli jsou tam opravdu duchové, tedy 
jedno je jisto: lidiské duše to nejsou.

Ne? Proč ne?
Poněvadž se1 to, bratři moji, nedá naprosto spojit se vznešenou 

myšlenkou o Bohu, ani s vážností věčného živoita, že bychom mohlli 
vyvolávati duše našich zemřelých dle své nálady a kdykoliv se 
nám zlíbí.

Odporuje to zcela a úplně našemu pojetí o Bohu. Kdykoli má 
několik lidí — dltouhou chvíli a nedovedou ovládnouti své zvěda
vosti, tu má ihned Bůh dovolit, aby dutše zemřelých předváděly 
cirkusové produkce? Jestli tedy při spiritistických seděních oprav
du jsou přítomni duchové — opakuji znovu, že v to nevěřím — 
tedy to mohou býti jen padlí andělé, zlí duchové! Zapamatujme si 
však, že ďábel nehraje divadla zadarmo, Má-li v této hře ruce, 
nechá si zaplíatiti vysoké vstupné!

B. A tím přicházíme k náboženské stránce otázky a pochopíme, 
nyní, proč katolická Církev zakazuje svým členům pod hříchem 
účast na spiritistických seancích. Dovoluje však vážné zkoumání 
spiritismu a s tím spojené a související spletité otázky lékařům, 
psychologům, badatelům věd přírodních; ale zakazuje se toho 
súčastňovat z pouhé zvědavosti.

Proč? Mnozí se tomu diví a domnívají se, že katolická Církev 
by se měla spíše radovati ze spiritistického hnutí, a takto1 rozumují: 
»Dnes je tolik hmotařských lidí, kteří popírají duši. Katolická Cír
kev snaží se jim dokázat různými důvody jsoucnost duše. A hle: 
spiritisté dokonce mluví s duišemi! Ano, oni je i fotografují! To je 
přece pádný důkaz pro existenci duše! . ..«

Víte, co odpovídá naše svatá Církev? »Děkuji za ochotu! Po ta
kových obráncích netouižím!« Ne, bratři moji milí, katolík není 
odkázán na takové mlhavé, kalné argumenty o nadpozemském ži
votě. Kdýž mu nestačí n;ad slunce jasná nauka Pána Ježíše o exis
tenci duše a věčného života, tedy ho nepřesvědčí a také neobrátí 
ani fanatické, imlllhavé istíny a tančící stoly spiritistických sedění.

Musíme ovšem uznati, že spiritismus vzbuzuje ve svých fanatic
kých stoupencích opravdu jakési náboženské pocity. Spiritista ne
může býti materialistou — to je nepopiratelná skutečnost. Jakýsi 
nejistý, tápavý pocit procitá ve spiritistovi; ale jak nesmírně da
leko je od světlié, zářící říše pravé víry!

Svá slova objasním podobenstvím. Jdu kaíždého' dne časně ráno 
do universitního' kostela sloužit mši svatou. Cesta mne vede nej- 
živějšími ulicemi hlavního města a tu se setkávám často s veselý
mi, hlučnými skupinami lidí, více méně podnapilých, kteří hledají
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po prohýřené noci v prvých ranních hodinách své domovní číslo. 
Víte, co jsem při tom pomal'? Lidé, kteří, když jsou střízliví, jdou 
vedle kněze bez pozdravu, zdraví mne ve svém osvíceném stavu 
hluboce a plni úcty. Tu by mohli! někdo říd: >*Pijime, nefboť alkohol 
dělá člověka zbožným, dokonce i takového, kdo ve stavu střízlivém 
je nevěrcem!« Co to má znamenat? Můžeme takového člověka na
zvat opravdu zbožným? Nu, bratři moji, může mlhavý, v nejisto
tě tápající spiritismus udělat zbožným člověka, jestli to nedokázal 
ani Pálí Ježíš, ani učení Církve svaté?

Ne, ještě jisem nikdy neslyšel, že by někdo pospíchal1 ze spiritis- 
tického sedění do zpovědnice nebo na mši svatou. Slyšel jisem však, 
že příliš horliví spiritisté přišli do ústavu pro choromysllné. A pro
to zapovídá naše Církev účasit na takových schůzkách, poněvadž 
podrývají fysickou sílu, nervový systém a ničí vážný, náboženský 
život.

*

Ale vidím, že můj čas vypršel, a já vám ještě stále neřekl, co 
zvolalo ono děvčátko, když jsem ho spatřil na mostě.

Tedy jdu klidným krokem po mostě, když mne zpozoruje nej
větší, asi osmileté děvče a ufekaně zvolá: »Atíh, Bože, dnes už ne
budeme mít štěstí!« Mladší měla se mnou zdánlivě soucit a odbyla 
vyčítavě svou sestru: »Proič pak ne? Minule jisme viděly také jed
noho a přece jsme měly štěstí. ..«

Ale sitarší sestna ji poučila: »Ano, ale to nebyl kněz, nýbrž ko
miník!«

Bratři moji! Tu zůstává rozum stát, že v hlavním městě, ve 
středisku kultury, existují rodiče, kteří říkají svým dětem: »Pa- 
matuj si, že potká-li tě kněz, pak se ti jistě přihodí neštěstí, potkáš- 
li však kominíka, budeš mít štěstí!«

Bratři! Víra je lidstvu požehnáním, tak jako tichý veletok je 
požehnáním celému kraji; pověra naopak je pustošící záplavou, 
která niičí sivými kalnými vlnami nivy, na nichž by měly růsti 
vonné květy víry.

Ne, ne, bratře můj, nevěřím ani v kouzelnou moc jetelového 
čtyřlístku, ani v proroctví staré cikánky, ani ve výklad karet, nýbrž 
věřím v Boha! Nedbám krákání havrana, nelekám se děsivých tónů 
sýčka, ani nevěřím, že by stará rezavá podkova přinášela štěstí — 
ale věřím v  jednorozeného Syna Božího, Pána našeho Ježíše Krista. 
A nevěřím v provaz oběšence, nevěřím ve strašidla, ani ne ve spi
ritismus — ale věřím ve zmrtvýchvstání a v život věčný. Amen.
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O  ú c t ě  m a r i á n s k é

Milí katoličtí bratři!

Uprostřed našeho krásného města Bu-dapeště, v hluku živé ulilce 
Rákoczyho, tam, kde pospíchají tisíce lidí z,a svými obchody a zá
bavou, zvedá se vysoká socha Paímny Marie. Dole, po asfalte shá
nějí se lidé za vezdejlším ‚dhlelbem, tam se vlní a hlučí pestrý život 
velkoměsta; v nedaleké nemocnici sv. Rocha zápasí sta nemoc
ných se smrtí — a tam ve výši, niad všelikým bojem, nad hlukem 
tržiště a nad hříšným shonem po požitcích, nad mukami trpících a 
zápasících se smrtí vznáší se líbeziná mramorová postava Nejsvě
tější Pianny.

Za několik dní budeme slaviti svátek Neposkvrněného Početí — 
dne 8. prosince. A nejen u ná®, nýbrž všude v širém světě, kde 
katolíci kráčejí strmými stezkami pozemského života, všude mají 
obraz této panenské Matky Boží, ozdobené svatozáří dvanácti 
hvězd a deptající hlavu hadovu. A když dnešní ustaraný člověk 
pohlédne v usmívající se olblličej svaté Panny, pocítí ulehčení, dů
věru a velkou útěchu pro svoje utrápené srdice.

Ó, štěstím zářící obličej panenské Matky! Ty krásné svátky ke 
cti Panny Marie! Ty jímavé mariánské písně! Jí zasvěcená poutní 
místa! Hlas zvonů při »Anděl Páně«; Mariánské obrazy, sochy, lita
nie, to všecko je zmámením, jak hluboce je vžita úcta mariánská .. 
Bratři moji! Zda tato milá, vroucí, důvěrná, výhradně katolická 
úcta mariánská není v rozporu s prvním přikázáním Božím? Neboť 
jiná vyznání náfbožeínslká vyčítají nám katolíkům, že nezachovává
me prvního přikázání. Pán Bůh zřetelně žádá úcty jen pro sebe: 
»Nebudeš míti jiných bohů kromě mne!« A hle — tak zní ony vý
čitky — katolíci tohoto přikázáni nedodržují! Vedlle Boha staví 
Marii a svaté a to odporuje prvnímu přikázání! . . .

Tuto žaloibu slyšíme od jinověrců příliš často. Proto je jen sa
mozřejmé, bratři moji, abych pojednal i o této otázce, a dnes je 
to tím vhodnější, poněvadž příští týden budeme slaviti svátek Ne
poskvrněného Početí.

Výčitka je dvojího druhu, proto i odpověď bude dvojí. »Bezdů- 
vodhě« a »bezúčelmě« uctíváme prý Pannu Marii. Uvaižujme: ja
kým právem uctíváme Kejsvétějsí Pannu Marii a nač ji uctíváme?

Jakým právem uctíváme Pannu Marii?

A. Moji bratři! Především co nejrozhodněji podtrhuji a zdůraz
ňuji slovo »uctíváme«. Ano, katolíci uctívají Matku Pána Ježíše,
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milují ji, váží si jí, ale neklanějí se jí! Uctíváme Pannu Marii, 
ale nevzdáváme jí božské pocty. Kromě Boha neklSaníme se niko
mu! Divíte s:e, proč to zdůrazňuji tak ostře? Vždyť vy to uznáváte 
za zcela přirozené.

Vy ano! Vy, katolíci, tomu dobře rozumíte. Ale nekatolíci jsou 
jiného mínění, ano jsou pevně přesvědčeni, že se Matce Boží kla
níme.

Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak by se nám ovšem mohlo 
právem vyčítati, že nezachováváme prvního přikázání Božího. Ale 
jak nespravedlivá je tato výčitka, o tom se může každý přesvěd
čiti z katechismu; neklaníme ,se ani Panně Marii, ani svatým. Také 
z našich modliteb to vysvítá zřetelně, neboť říkáme vždycky: 
»Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, abychom hodni učiněni byli 
zaslíbení Kristových.« Tedy: Praš, oroduj za nás, to znamená ji
nými slovy: tobě se neklaníme.

B. Ale my katolíci uctíváme přesvatou Pannu přece jen ze 
všech lidí nejvíce. Katolík je tělem i duší oddán úcič mariánské. 
To je pravda, Toho* také nepopíráme, naopak, jsme na to hrdi! 
Nemůže talké býti jinak. 1. Uctíváme Piannu Marii, neboť byla 
Matkou našeho Pána Ježíše Krista; a 2. uctíváme ji, poněvadž po 
dvoutiisíciletém zvyku nemůžeme její úcty zavrhnout.

1. V prvé řadě uctíváme Nejsvětější Pannu Marii jako Matku 
Pána Ježíše Krista.

Kdo byl Ježíš Kristus? Syn' Boží. Kdo tomu nevěří, není křes
ťan. Kdo však tomu věří a v modlitbě se vrhá k nohám Kristo
vým, tomu prostě nedá srdce, aby přešel beze slbva, studeně, bez 
úcty kolem jeho Matky.

Klaním-li se Kristu, nesmím uctívati jeho Matky? To, že by u- 
ráželo našeho Pána Ježíše, to že by zmenšovalo úctu k němu? Či 
je někde na celém ‚světě syn, který by si nepřál, abychom měli 
jeho matku v úctě, ba dokonce by to pociťoval jako urálžlku? Opak 
je pravdou: Nechci znáti těch, kteří urážejí moji matku.

Ti. kteří bojují proti úctě mariánské, poukazují na to, že chtějí 
jen Ježíše, že jen jeho hledají.. . Nu dobře. Také my hledáme 
Ježíše. Ale můžeme za to, že kdekoli hledáme Ježíše, vždy nalé
záme vedle něho Matku Marii? Hledáme-li Jezulátko o vánocích, 
na čím klíně odpočívá v chladné stáji? Doprovázíme-li ho na jeho 
útělku do Egypta, na čí prsou sklonil hlavičku k odpoičinikui? Vkro- 
číme-li do domku nazaretského, kdo nás přijme, kdo se stará o 
malého Ježíše? Jdeme-lli s Kristem cestou křížovou a zastavíme-li 
se u paty kříže, mohli bychom odepříti úctu té Matce, která vy
trvala u trpícího Syna do posledního dechu? A přijdeme-li ke 
hrobu Kristovu, v čí náruičí nalezneme jeho tělo? A když se naše 
duše pozvedne na nebeské luhy, zda nenajdeme tam u zářícího 
trůnu Kristova zase Pannu Marii, která má účast na Kristově bož
ské slávě, poněvadž zde na zemi měla účast na jeho lidském 
utrpení?
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Ano: Ježíš a Maria patří k sobě. Kdo se klaní Spasiteli, uctívá 
také jeho Matku, a obráceně, kdo uctívá Marii, je‘ho úcta a láska 
ke Kristu tím jen vzrůstá. Tak tomu bylo vždy, od doby, co jsou 
křesťané, to znamená dva tisíce let, a to je dirulhá příčina, proč 
uctíváme Marii Panrau.

2. Moji milí bratři! Či můžeme, jako potomci prvních křesťanů, 
odložiti náboženskou praxi, která nepřetržitě trvala u křesťanů 
od prvního »Ave«, jímž archanděl Gabrieli pozdravil Pannu Marii? 
Či možno nám zapomenouti, že v nejděsivější den světových dě
jin, v první velký pátek, uprostřed nej hroznějších muk, sám na 
kříži umírající Kristus, dal nám Marii za matiku, když !k ní a sv. 
Janu pravil: »Matko, hle, syn tvůj! Synu, hle, matka tvá!«

Ne, bratři moji! Pravá křesťanská víra nikdy nezapomněla uctí
vati Marii, křesťanství bylo vždycky pyšné na kult mariánský. 
Abych vám vyložil, jakým způsobem křesťanští předkové — a naši 
zvláště — uctívali po dva tisíce let Nejsvětější Pannu, k tomu ne
stačí tato půlhodinka, ba ani hodiny a dni by nestačily.

Rozhlédni se po celém širém světě . . . kolik to obrazů, soch, 
kostelů ke cti Matky Boži. A nemysilleme si, že jen slabé děti a cit
livé ženy měkkého srdce hledají ochranu u Panny Marie. Ó ne! 
Také muži, odvážili, stateční muži. Srdce císaře Maxmiliána I. od
počívá v Altóttin^en, v proslulém poutním místě, zasvěceném 
Nejsvětější Panně. Na náhrobku je nápis: »Zde odpočívá srdce 
Maxmiliána I., které bilo v životě jen pro to nejkrásnější a nej
vznešenější a bylo zcela oddáno Panně Marii. Věz, ó poutníče, žé 
Maximilián uctívá také po své smrti celou duší Pannu Marii!« 
Loď Krištofa Kolumba, první loď, která plula z Evropy do: Nové
ho světa, byla nazvána »Santa Maria«, a to první, co obyvatelé 
nové země ze starého světa viděli, byl mariánský obraz na přídi 
lodi. Benátští dóžové nechávali se malovat, jak klečí u nohou 
Svaté Panny. Šavli velkého vojevůdce Evžena savoyského zdobil 
obraz mariánský. Nejkrásnější obrazy Murillovy a Raffaelovy 
znázorňují nám Matiku Boží. Paiestrina jí větooval svoui nejkrás
nější hudbu.

Jest země, kde by Marii nebylo zasvěceno nějaké poutní místo 
už' od dávných dob, svaté místo, kde tisíce a tisíce zbožných pout
níků prostřednictvím nejblahoslavenější Panny hrnou se k jejímu 
božskému Synu? Prosím vás, bratři moji, kteří jste navštívili to 
nebo ono světoznámé poutní místo, ať v cizině nebo v naší vlasti, 
rozšiřujte úctu mariánskou; řekněte všem, kteří tohoto krásného 
kultu neznají nebo Panně Marii jsou odcizeni, řekněte jim, co 
nám katolíkům tato úcta mariánská znamená, jakou poskytuje ne-̂  
smírnou sílu naší duši.

A nyní přicházíme k druhému dílu kázání: proč uctíváme Pan
nu Marii?

81



Proč ctíme Pannu Marii?

Bratři moji milí! Přednesené důvody jasně dokazují, že úcta 
nejbilahoislavenější Panny Marie, Matky našeho Spasitele, nejen že 
neodporuje prvnímu přikázání Božímu, nýbrž naopak: úcta mari
ánská doplňuje, tvoří podstatnou část křesťanského náboženství.

A teď si promyslíme ještě jiné otázky. Co znamená úcta mari
ánská pro lidskou duši? Jakým mocným hnutím víry a požehnání 
děkuje náboženský život kultu mariámsikému?

Ó, kéž bychom poznali, jakou cenu má pro nás* úcta mariánská! 
Uvažme jen, jaké neocenitelné poMady bychom ztratili, jaké oži
vující prameny by pro nás vyschly, kdybychom byli nuceni vzdáti 
se úcty mariánské. O tom nechci ani mluvit, co by ztratila po
zemská kultura a lidské umění, kdyby nebylo úcty mariánské. Po
zbyli bychom nejnádhemější a nejdrahocenější díla ve všech od
větvích umění. Neboť, 'bratři moji, kdyby měli pravdu ti, kteří za
mítají kult mariánský a nejraději by ho zakázali, pak by nebylo 
velkolepých dómů, zbudovaných k její úctě. Kdyby nebylo úcty 
mariánské, tedy by byly dines nejbohatší obrazové galerie prázdné,, 
neboť by pak 'byli nevytvořili Tizián, Raffael, Quido Reni, Tie- 
polo, Carlo Dolci, Perugino, Gorreggio, Murillo a ostatní králové 
v říši malířů své podivuhodné, nesmrtelné obrazy Madon'. Bez úcty 
mariánské nebyly by nikdy komponovány vznešené a dojemné 
melodie »Ave Maria«.

Ano, všeteky tyto nesmírné poklady by umění ztratilo, kdyby 
nebylo kultu mariánského. Obšírněji o tom mluvit — k tomu 
nemám času.

A co by teprve ztratila naše duše, jaké nenahraditelné prameny 
síly a útěchy by nám vyschly, kdyby nebylo kultu mariánského!

Chci zde jen zdůraznit dvě myšlenky:
1. Ztratili bychom svou nebeskou Matku,
2. Ztratili bychom svou bolestnou Matku.

1. Ztratili bychom svou nebeskou Matku.
Nejiblahoslavenější Panna Maria je mým vznešeným ideálem, 

mým nedostižitelným vzorem, a nestačí, abych se k němu jenom 
utíkal o pomoc, albych k němu pohlížel, ale je mou povinností, 
abych jej napodoboval. »Panna Maria jest naší nebeskou Matkou«
— víte, co z toho plyne?

Svatá povinnost: život důstojný Panny Marie! Naše svatá 
víra hlásá ustavičně a důrazně, že to není ještě mariánskou úctou, 
když někdo nosí miedailku na krku nebo má zavěšen nad lůžkem 
obraz mariánský. Zajisté to nestačí. Ale ve své duši musím býti 
Marie hoden, můj domov, mé ofeoílí, můj celý život musí býti 
proniktnut takovým duchem, aby přesvatá Panna Maria u mne 
ráda prodlévala. Panna Maria, má milá Matka, musí se u mne 
cítit jako doma: vidí všecko, co dělám — kéž by nenalezla nic
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spatného, co by ji zarmoutilo. Slyší každé mé slovo — kéž by ani 
jediné se jí nedotklo nemile. Ó, kéž by mohla schváliti všechny 
moje činy!

Vyčítají nám, že ise úctou mariánskou vzdalujeme Krista a že 
na něho zapomínáme. Zapomínáme? Naopak: připomíná nám ti
sícerým způsobem Krista, spojuje nás s ním pevněji. Neboť nectí 
Panny Marie ten, kdlo se pouze spoikojuje s několika mariánskými 
písněmi a odříkává »Zdrávasy«, nýhnž kdo věnuje život, řeči a 
skutky neposkvrněné Panně, a pokorně se táže: Svatá Matko moje, 
byla jsi se mnou spokojena?

Ano: tak vypadá mariánská úota katolíků!
Chcete vědět, jaká síla prýští z takové úcty mariánské? Dopro

voďte mine na májovou pobožnost.
Pospěšme si, abychom si zajistili místo. Postavme se do někte

rého zákoutí a rozhleďme se kolem. Tentokrát nám to Pán Bůh 
odpustí. Chceme se přece jen uučit. . .

S oltáře září nám vstříc líbezná tvář panenské M atky. .. Pro
sebně znějí a k nebi letí slova litanie: »Svatá Boží Rodičko, oro
duj zia nás!« i»Matko neposkvrněná, oroduj za nás,« » Uzdravení 
nemocných, potěšení zarmoucených, oroduj za más.« Jak zbožně 
to odříkává zástup. Pohleďme, jací lidé se tu tak vroucně modlí. 
Přede mnou klečí stará, vrásčitá žena: vedlte ní tři malé děti, jistě 
její vnoučata;. Tam klečí dvě velmi elegantní mladé dívky na 
holé dlažbě, nemyslí na to, že si pokrčí šaty. Znám je, ty dívky, 
nejsou katoličkami, ale jejidh duiše, oddaná Kriistu, přivedla je 
k nohám Bohorodičky. Dále vidím starší pány, studenty, dámy 
různého věku.. . .  ti všichni pozvedají svou duši ke svaté Matce 
Boží. Nedaldko dva dělníci; podle jejich išatů, potřísněných olejem, 
můžeme soudit, že jsou na cestě z továrny domů. Celý den hučely 
jim stroje do uší, jak blahodárně působí na jejich duši tiché tóny 
varhan. Tam' stojí úředník, také on přichází z tmavé, neradostné 
kanceláře. Vedle něho .. . vedle něho — vidím dobře? . . . .  jak 
sem přichází ta! . .. pouliční dívka! Hledí ztrnulé před sebe . . . .  
Bože můj, kdo ví, jaká isília ji vtáhla s asfaltu Ulice do kostela, 
čeho hledá její prázdbý zrak a ještě prázdnější díuše!

Vzduch je dusný vůní mnoha květin, dechem přemnohá lidí a 
přece tak lehký, tak osvěžuje a posiluje duše: vyčerpané, bojující, 
strádající duše. A tak čistý, tak čistý je zde vzdtuch u nohou ne
poskvrněné Matky Boží! Venku za kolstelem, na ulicích velkoměs
ta, prodávají lidé svou čest, své zdraví, svou ctnost, zatím co zde. 
na tonuto posvěceném' místě, jiní zpívají chválu neposkvrněné 
Matce. Ó, kdyby se nemohl katolický kult mariánský vykázati ni
čím jiným, než že povzbuzuje, těší, pomáhá, hřeje naše duše, už 
proto by měl nesimínnou cenu! Vysoko nad příbojem pudového, 
bezuzdného života vznáší se zářící svatý symboil neposkvrněné čis
toty. Neproniknutelně temná je noc, ale zde září světlo! Bezhvězd- 
ně a temně klene se mravní obzor, zde však rozlévá svou zář vě
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nec dvanácti hvězd s čela svaté Panny. A tyto paprsky jsou sil
nější než paprsky Roentgenovy: pronikají hříšníka, smývají špí
nu, zahřívají vlažné . . .

Bratři mioji: hleďte, čím je nám kult mariánský.

2. Kdybychom se zřekli úcty mari ánské — ztratili bychiom také 
svou bolestnou nebeskou Matku.

Máto' vám' vykládat, bratři moji, čím je pro nás bolestná Matka 
Boží? Zda dovede vyléčit naše rány Matka bolestná?

Pohlédněte jen v některých z našich kostelů na zdrcenou Mat
ku Boží pod křížem. Najde se přes den chvilka, v níž by vážiní 
muži a ustarané ženy před ní néklečeli? Modlí se před svatou 
Pannou, která stojí vedle svého ukřižovaného Syna. Pohané uctí
vali jako boha krásného Apolloina, vábivou Venuši a půvabnou 
Afroditu. Proč? Poněvadž pohanská víra nedovedla potěšiti ve 
smutku a v životních útrapách. Náš Bůh, bratři moji, visí na kříži 
v krvavých mukách a pod křížem stojí se srdcem zraněným me
čem bolesti jeho pctnenská Matka! A tento Obraz jest naším nej- 
útěšnějším, nejdrahocennějšíím pramenem síly. Mimo naše Ikostely 
slysíme zvuky jaizizbandu; v kabaretech daří se zastřenému i ve
řejnému obchodu se ctností; kolem našich kostelů pyšní se ma
mon a všeovládající egoismus — zatím oo uwnitř v tichém domě 
Božím klečí lidé před obrazem bolestné Matky Boží; ti lidé, kte
rým neplyne život v tanci a zábavě, tam klečí lidé, kteří sténají 
pod těžkým břemenem života; lidé zklamaní, podlvedení. Ale ru
ka našeho ukřižovaného Spasitele vztahuje se ke každému z nich 
a oči naší bolestné Matky slibují každému útěchu a pomoc.

Ó, jak nuzný a ubohý by byl člověk, kdyby ztratil ještě i svou 
bolestnou Matku!

Ano, Maria Panno, my tě ctíme, poněvadž jsme katolíky, a ty 
jsi Matkou našeho Spasitele a Vykupitele!

Ano, svatá Matko Boží, my tě ctíme, poněvadž jsme potomky 
křesťanů, kteří tě ctili už dva tisíce let. Ctíme tě i proto, že jsme 
členy národa, který byli nazýván »mariá!nským«, a který za těch 
tisíc let nejednou se přesvědčil o Tvé mocné přímluvě a dobro
tivé ruce.

--!•

Moji milí katoličtí bratři! Počal jsem dnešní kázání mariánskou 
sochou v ulici Rákoczyho a skončím je zmínkou o jiné mariánské 
soše, která stojí v korunovačním kostele.

V tomto kostele nalézá se vpravo od hlavního vchodu v jedné 
z postranních kaplí velmi, velmi stará mramorová socha Panny 
Marie. Tuším, že i mnoho obyvatelů nalšeho' mělslta nezná této milé, 
staré sochy, natož pak legendy, která .se k ní pojí.

Když Turci obléhali Budapešť a Uhři viděli, že pevnost už ne
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může odolati, myslili katoličtí obránci s ohavou na to, jaik by tuto 
krásnou mariánskou sochu svého kostela uchránili před Turky. Ko
nečně sochu zazdili, alby jí Turci nenalezli. A tak zůstala socha 
145 let ve svém úkrytu, všemi zapomenutá; ani Maďaři o ní ni
čeho nevěděli.

Minulo 145 let tureckého panství, křesťanská vojska oblehla, 
pevnost a počal veliký osvobozovací boj kolem starého hradu.
V maďarském vojsku byl františkán, opravdový všeuměl, zvaný 
»ohnivý Gabriel«, správným jménem Gabriel d’Aviano. Tento 
mnich vynalezl ohnivé bomby a nechal je házeti oa pevnost. Jed
na z těch střel zasáhla prachárnu Turků. Za strašného rachotu 
vyletěla do vzduchu, až se země zachvěla a zdi se rozsypaly . . .  
a v jednom místě těchto zesutých zdí stála náhle mramorová so
cha Svaté Panlny. Turky ovládl1 hrozný strach, zatím co radost 
vstoupila v srdce křesťanů: Osud pevnosti byl rozhodnut. Rodička 
Boží pomohla věrné zemi. Brzy potom byla i ostatní část Uher 
osvobozena od 150letého tureckého panství. Tak zní legenda o sta
ré soše mariánské v Budapešti. . .

A nyní, bratři moji milí, vy, kteří jste shromážděni před ka
zatelnou, a také vy, kteří mne posloucháte radiem, skloňte -se po
korně a s důvěrou před naší nebeskou Matkou a modleme se zbož
ně a vděčně slovy písně:

Před tvým obrazem, ó, Matko Páně, 
chceme prosby svoje skládati, 
zachovej nás vždycky v své ochraně.
Začkoli tě budem žádati 
v nouzi, zármutku, v kříži, trápení, 
vyžádej u Boha potěšení; 
ó, račiž nám svojí přímluvou 
vždy štědře býti nápomocnou.
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J a k ý m  p r á v e m  u c t í v á m e  s v a t é ?

Moji milí bratři v Kristu!

Ať kdekoli na světě vstoupíme do katolického kostela — ať je 
to vznešený dó;m prastaré kresťainské obce nebo ubohá dřevěná 
kaple nově založené dělnické osady — hned vidíme mnoho růz
ných soch a obrazů svatých, jež jisou namalovány nad oltáři, na 
stěnách, na klenbě a na oknech. Ve starých svatyních visí s nepo
rovnatelným uměním provedené originály světoznámých mistrů; 
v tichu vesnických kostelíků jen kopie nebo prosté olejotisky — 
ale v nejbohatších i v nejchudších kostelích jest stejně oblíbena 
a rozšířena úcta ke svatým.

Je jisto, bratři moji, že úcta svatých, jak se projevuje v kato
lické Církvi, je nejen klenotem našeho náboženství, ale také 
terčem nerozumných útoků povrchních lidí a nekatolíků, kteří 
nám vytýkají, že nedodržujeme zákazu prvního- přikázání Božího: 
»Nebudeš míti jiných bohů kromě mne!«

Minulou neděli mluvil jsem- s tohoto hlediska o úctě mariánské. 
Nemohu však skončit kázání o prvním přikázání, aniž bych se 
nedotkl otázky o úctě svatýdh a tomuto thematu chci věnovati dvě 
promluvy: dines se budeme zabývati otázkou: Jakým, právem uctí
váme svaté? a příště budu mluvit o tom: Proč uctíváme svaté?

Myslím, že ve dvou větách budu moci odpověděti na otázku: 
Jakým právem uctíváme svaté?

I. Uctíváme svaté, poněvadž úcta k hrdinům odpoxndá lidské 
poxmze.

II. Uctíváme svaté, poněvadž byli opravdu ideálními lidmi a 
největšími hrdiny.

I .

Bratři moji! Každý mravně nebo fysicky vynikající čin, každá 
oběť, každá velkomyslnost, každé charakterní jednání vzbuzují 
přirozeně v člověku pocit úcty. O tom nemusím mnoho mluvit. Ví
me z dějin, že -každý národ váží si svých velkých mužů a hrdinů, 
uchovává si je v paměti a staví je mládeži za vzor. Ale také denní 
zkušenost dosvědčuje, jak velice imponuje lidem hrdinství. Po
zorujte jen malé dítě, jak neodbytně prosí matku, aby mu vy
právěla pohádku. Líbí se mu sice každá pohádka, ale víte, které 
dává vždycky přednost? Pohádce o obrovi a trpaslíkovi. Malé 
dítě se cítí trpaslíkem, hledí však s úctou k nesmírné postavě obra 
a láme si ke konci vyprávění hlavičku tím, jak by se časem také 
mohlo státi obrem. Ano: co je velkolepé, vábí lidskou duši a na
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bádá k napodobení. To je tak všeobecně známá, nepopiratelná 
skutečnost, že každé další slovo je tu zbytečné.

II.

Zato o druhé části tvrzení musíme promluviti tím obšírněji, že 
svatí opravdu stáli mravně tak vysoko a byli takovými ideálními 
hrdiny, že si zasloužili, abychom je ctili.

A. Co znamená slovo »Svatý«?

Bohužel, panuje v této otázce neuvěřitelná nevědomost a lidé 
užívají tohoto slova obyčejně naprosto nesprávně.

Koho nazýváme svatým? — zeptám se. »Světec je člověk, který 
koná zázraky« — odpoví někdo. Ale jak se mýlí, neboť mánie 
mnoho svatých, kteří nikdy v životě neučinili ani jediného 
zázraku.

Kdo je tedy svatý? »Člověk, který neměli chyb a slabostí* —■ 
odpovídá jiný. Naprosto nesprávné. Neboť jakmile řeknu: »člo- 
věk«, znamená to již »lidská povaha, bojující proti zlu a ke zlému 
se klonfcí«. Proti pokušení a hříchům bojovali také svatí, ale je 
právě u nich charakteristické, že bojovali ustavičně, neoblomně, 
až do poisfedního dechu.

Kdo je svatým? A uslyšíte nejlsměšnější odpověď: »Světec je 
člověk s obličejem ustavičně ztrápeným, který se nikdy nezasměje 
a všechno na světě pokládá za hřích.« Bratře můj, to je ukrutné 
zmrzačení pojmu »světec«. A přece se setkáváme s tímto názorem 
při každém kroku. Když někdo skloní hlavu na stranu a sklopí při 
tom oči, ibineldi zalsledhinelte pioiznámku: »Nebuď takovým »svatouš
kem*. Je-li někdo neobratný, bezradný, málo energický, hned se
o něm řekne: »To je svaté stvoření, svatý Budižkmčemu.«

Nuže, bratři moji, to je úplně nesprávné, to je karikatura po
jmu: »světec«!

a) Ne, ne! Ke svatosti nepatří ani skloněná hlava, ani ustrašené 
pohledy, ani ochablé svaly. A když i tu a tam zahlédneme takový 
výraz v obrazech a sochách, pamatujme, že to byl osobní názor 
umělce, který zavinil, že postavy svatých, tak vyhublé a ismutné, 
neodpovídají ani trochu skutečnosti.

b) K pojmu svatosti nepatří ani plachý útěk před světem, ani 
smutné pohledy! Jest přece dobře známo, že mnoho největších 
světců naší Církve horovalo pro veselou mysl a duchovní jarost. 
Stačí snad, uvedfeme-li zde slovní hříčku sv. Františka Saleského: 
»Un saint triste est un triste saint« — »Smutný svatý to je oprav
du smutný svatý.« A mám se zmíniti o sv. Filipu Neri, který ve 
společnosti studentů veselie trampoval po římských horách? Nebo 
vyprávěti o sv. Donu Boskovi, který povzbuzoval chlapce již tak 
veselé a živé: Stammi allegro: Buďte jen veselí!
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Jdu ještě dále ve svém tvrzení a pravím, že katolicismus, nehle
dě na jeho přísnost — anebo právě pro tuto přísnost — zajišťuje 
spokojenost duše a vtiskuje i do výrazu obličeje milou veselost.

Někdo pravili, áe dokud Anglie byla katolická, její lid hleděl 
do světa mnohem radostněji a veseleji. Nevím, je-li to pravda, 
ale to vím, že přetékající veselost a dobrá nálada katolického oby
vatelstva Itálie a Španělska je světoznámá. Ale také v naší zemi 
může se každý o tom přesvědčit, že jakmile jsme v krajině, která 
není čistě katolická, a jdeme ode vsi ke vsi, už veselejší výraz obli
čeje prozrazuje, zda jsme rneizi katolíky nebo ne.

Tedy »svatost« není omrzeloist života, ani věčný smutek a za- 
trpklost!

ic) A ještě něco musíme připomenout: »Svatost« neznamená na
prosté potlačení individuality, dokonalé setření osobnosti! To dnes 
ve věku individualismu zvláště zdůrazňuji.

Život podle katolické víry nepotlačuje povahových zvláštností 
jednotlivých národů, nýbrž je spíše prohlubuje, zduchovňuje je
jich od přírody dané -ušlechtilé rysy. Proto každý svatý — když 
už všelcky hrtdiiny duchovního života nazýváme »svaitýmii«, liší se 
od jiných charakteristickými vlastnostmi své národnosti a země. 
Přednosti římského národa vidíme ve zvýšené míře na sv. Ambro
ži, na sv. Lvu Velikém, na sv. Řehoři Velikém. Ušlechtilé rysy 
Afričana září z obličeje isv. Augustina a sv. Cyrilia z Alexandrie. 
Jest potřebí jen pohlédnouti na tři z našich mladších světců, aby
chom ihned poznali, že sv. Aloi® patří románské, sv. Stanislav 
slovanské, sv. Jan Berchmans germánské rase. A náš první křes
ťanský král sv. Václav a sv. Ludmila a sv. Vojtěch, zdaž ‚nedo
sáhli zářivých výšin katolické víry právě pomocí šlechetných prv
ků v povaze našeho slovanského kmene?

Ne, ó ne, braifcře můj! Naprostá resignaoe není známkou »svato- 
sti«, stejně jako zahořklý, mrzutý výraz obličeje. Také plachost, 
vyhýbající se lidem, a nemotornost není »svatostí«:

B. Co tedy rozumíme svatostíf Kdo je světcem?
Katolická Církev svatořečí takového člověka, který s jemným u- 

měleckým porozuměním utvářel svou duši dle obrazu Božího a 
vycvičil se v některé z křesťaníských ctností až k hrdinství.

Čím jsou tedy svatí?
Svatí jsou: 1. umělci, a 2. hrdiny.
Ctíme svaté, neboť byli1 mistry křesťanského ‚života. Ať se za

býváme kterýmkoli1 svatým — z kterékoli národnosti, z kterého
koli staletí, ať z kterékoli společenské třídy dostoupil aiž do řady 
světců — pozemský život každého z nich jest před naším zrakem 
dokonalým uměleckým dílem.

Jak se však mohlo z té křehké, ke zlémiu náchylné přirozenosti 
státi umělecké dílo Boha? Tvrdou, neúnavnou prací tohoto u- 
mělce — světce, Bratři moji! Obdivujeme se velkým sochařům, 
poněvadž vdechli život do nevzhledných balvanů surového mra
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moru, takže jejich sochy — s trochou iluse — »skoro mluví«; im
ponují nám malíři, kteří dovedou namalovati na mrtvé plátno 
tak něžné oihrazy, že ,se zdají »jako živé«, proč bychom neměli míti 
mnohem větší úctu, obdiv a nadšení ke světcům, jejichiž duiše, utvo
řené v umělecké harmonii, nejsou pouhou iliusí umělců, ale sku
tečně jsou živé a jejichž dokonalou krásu ocenil a odměnil nej- 
přísnější ze všech soudců, Otec nebeský. Také o nich vhodně platí 
slova Boha Otce o Pánu Ježíši: »Tento je syn můj milý, v němž 
se mi zalíbilo.«

Čím je tedy světec? Umělcem. Umělcem, který nepracuje s 
mramorem, bronzem, barvou nebo plátnem, s neživotným materi
álem, ale který is;i vybral za svůj materiál to nejcennější ze všeho 
stvoření: živou lidskou duši. Světec je člověk, kterému se podařilo 
vzorné vytvořit křesťanský ideál ve svém vlastním životě.

Když dějiny, a to plným právem, ctí a oslavují vynikající lidi, 
básníky, učence, umělce, vojevůdce, v jejichž životě a tvorbě lid- 
slká přirazenosit nejkrásměj.i' rozkvetla, proč by tím spíše nálbožensitiví 
nemělo uctívati ty, kteří uskutečnili v křehkém těle a při tisícerých 
pokušeních nejideálnější snahy katolické duše?

Pod tímto zorným úhlem musejí zmlknout všecky námitky, jako 
by úcta svatých 'zkracovala Boha o příslušnou úctu. Že Boha 
zkracuje o úctu? Naopak, obdivujeme v nich velkolepé výtvory 
Boží. Stojíme-li na zasněženém vrcholu neibetyčné hory nebo na 
kvetoucí louce, na niž se snáší tiše májový soumrak, nebo když 
v tiché letní noci září na obloze miliony hvězd, tu cítí lidská dulše 
bezděčně krásu Božího stvoření. Nejvznešenějším výtvorem Božím 
však je duše svatého, z níž vyzařuje krása, dobrota a velebnost 
Boží!

Život každého svatého jest opravdovým chvalozpěvem, »Te 
Deum« na počest Boží vznešenosti, dobroty, milosrdenství a lásky.
V každé krůpěji krve a potu světce je krůpěj krve a potu Ježíše 
Krista. Srdce každého svatého tluče tlukotem Srdce Páně a plá
polá jeho horlivostí a láskou. S jejich rtů zněla slova Kristova, 
jejich ruce napodobovaly Kristovy práce a oběti. Každá z jejich 
vytrpěných muk byla třískou svatého kříže; každá jejich zásluha
— částkou zásluh božského Vykupitele . . .  V apoštolech vidíme, 
že Slovo Boží přetvořuje svět, v mučednících vidíme, že trpělivost 
Kristova překonává všecky překážky, ve svatých pannách vidíme 
vítězství Ježíšovy ndbeské čistoty . . .

Proč jsou tak velkými mučedníci, kteří obětovali svůj život? 
Protože vtiskli do své duše obraz obětujícího se Spasitele. Proč 
jsou nám tak milí světci milosrdné lásky? Poněvadž nosili v duši 
příklad milosrdného Ježíše! Kolik světců — tolik kopií Krista: 
každá je jiná, individuelní, ale všechny jsou drahocenné, poně
vadž na všech vidět jako uměleckou předlohu svaté rysy obličeje 
Kristova.
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Ano: jenom světce uctívejme, vždyť byli velikými umělci křes
ťanského života.

2. A uctíváme světce i proto, že žili hrdinsky podle zásad Kristo
vých.

Svatí, toť hrdinové! Smrtelní, slabí lidé jako my, kteří však byli 
až do hloubi duše proniknuti myšlenkou na život věčný. Tato 
myšlenka je neopouštěla ani na okamžik, ať už při modlitbě nebo 
ve chvílích zábavy. Nejen v kostele, nýbrž i při práci, nejen v 
neděli* nýbrž i ve všedíní den byli proniknutí jedinou myšlenkou 
musím se státi svatým hrdinou. Svatí měli jednu duši a proto byli 
hrdiny, my máme dvojí duši, a proto zůstáváme daleko za nimi, 
zůstáváme polovičatými, klopýtajícími následovníky vzoru Kris
tova.

Co rozumím slovem: »máme dvojí duši«? Dvojí duši má křes
ťanský politik, který myslí, že dnešní stát se již nemůže řídit De
saterem Božích přikázání. Nebo křesťanský kupec, který pro svůj 
obchod je hluchý k třetímu, sedmému a osmému přikázání. Dvojí 
duši má lékař, který, odvolávaje se na hygienu, doporoučí mládeži 
nemravný život a matkám vraždu dětí. Dvojí duši má elegantní 
dáma, která se oddává k vůli módě lehkému životu. Nebo onen 
umělec, který se necítí vázán pátým přikázáním, zakazujícím 
každé pohoršení. Dvojí duši má celý dnešní svět, který je už do 
té míry zkažen, že všechny lidi pokorné a v mravnosti neoblomné, 
nazývá podivíny a zpátečníky, kteří pokulhávají tisíc let za dobou 
současnou. Ano, stali jisme se takovými duchovně ubohými, tucto
vými lidmi.

Bratři moji, když patřím na světce, nemohu se zdržeti výkřiku: 
Hle, konečně zase člověk! Celý člověk! Charakter! Hrdina! Světec!

Ctěme je a važme si těchto starých svatých, těchto neoblomných 
hrdinů! Ale važme .si také hrdinů současné doby, kteří uprostřed 
dnešního života bez zásad, uprostřed všeobecné bezuzdnosti, ne
spolehlivosti a pokrytectví dovedou žíti věrně svým zásadám, kteří 
dovedou jíti neodvratně ke svému cíli a plní důsledně celý pro
gram katolického života — jak se mám vyjádřiti? — kteří i dnes 
dovedou býti svatými.

Nyní rcete, bratři moji, jest úcta svatých opravdu »modilař- 
stvím«, opravdu »popíráním prvního přikázání«? Není spíše hlu
bokým projevem lidské přirozenosti?

III.

Poznali jste, bratři moji, že úcta svatých je zcela oprávněná a 
přirozená. Zbývá ještě jedna poznámka: kuit svatých by nebyl ani 
zdaleka tak předmětem útoků a neporozumění, kdyby byli svatí 
vždy a všude ctěni podle přání a učení Církve.

Bohuižel,, v životě to již tak bývá, že člověk zkazí i ty nejkrás
nější myšlenky, a čeho se dotkne, to pošpiní.
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Stává se, že i sami katolíci chápou nesprávně úctu ke svatým a 
pod pláštíkem této úcty provádějí věci, jež ise naší svaté víře co 
nej rozhodněji příčí. Proto zde otevřeně prohlašuji, a!by každý, ne
jenom katolíci, ale i jinověrci viděli, že taková úcta svatých ne
odpovídá úmyslům Církve a že ona s ním nesouhlasí.

Ano, ctíme svaté a podle jejich příkladu pořádáme svůj mravní 
život, a ve vážných duchovních, dokonce i v pozemských záleži
tostech můžeme se dovdávati jejich podpory. Máme ve zvyku 
obklopovat se obrazy a sochami svatých, zrovna tak, jako stavíme 
na náměstích pomníky proslulých mužů, -alby nás pohled na ně po
vzbuzoval k následování, a jalko zavěšujeme v pokojích obrazy 
svých drahých. To je všecko správné.

Ale, bratři moji, když někdo přislíbí sv. Antonínovi sto korun, 
jestliže z něho učiní hlavního výherce losu, nebo když někdo před 
soubojem si zasune do kapsy figurku sv. Antonína s povzdechem: 
Svatý Antolníne, poimoz mi! — takové a podobné pohoršlivě věci
— promiňte, bratři, to již není úcta ke svatým, nýbrž obchod, 
zneužívání, obchodní transakce s úctou ke svatým. A proti toijru 
pozvedá Církev svůj hlas. Smíme se před sochami svatých a Panny 
Marie vroucně modliti, to je dovoleno a přirozeno. Vstoupím-li 
však do našich hodně navštěvovaných kostelů, tedy se mne bo
lestně dotkne, když před obrazy svatých se modlí tolik lidí, zatím 
co před Nejsvětějším sotva kdo klečí. Bratři moji! Tu musím opět 
něco velmi zřetelně zdůraznit: vstoupíme-li do cizího domu, tedy 
pozdravíme nejdříve domácího pána a pak teprve příslušníky jeho 
domu. Kdo je domácím pánem v kostele? Pán; Ježíš v Nejsvětější 
Svátosti oltářní. On je středem katolické víry, tedy také kostela.
I ta nejmenší cihla ve zdivu je zasvěcena Jemu. On je První a 
proto smíme se na Jeho domácí — na světce — obrátit teprve 
tehdy, když jsme pozdravili ve vroucí modlitbě nejprve Jeho ve 
svatostánku. Není to samozřejmé?

Bratři moji! Naše svaté náboženství nemusí ničeho zatajovati. 
A jestli se někde vloudila chyiba, tedy jest lépe, když na ni hned 
upozorníme.

Milí bratři! Opakuji, co jsem řekl dosud. My katolíci klaníme 
se jen Bohu. Ale máme také právo uctívati ty, kteří svým životem 
se více přiblížili Kristovu vzoru. Uctívání svatých, jakož i Panny 
Marie nejen že není na škodu našemu náboženskému životu, nýbrž 
spíše jej vydatně povzbuzuje, neboť svatí jsou hvězdami, které si 
vypůjčily záři od jediného slunce, Pána Ježíše Krilsta. Ctěme jen 
velikány a hrdiny lidstva a právě proto otěme také zvláště největší 
a nejušíechtilejší hrdiny: svaté.

Lidé rádi cestují, jsou už takoví neklidní tvorové. Kdo nemůže 
cestovati do dalekých krajů, vyhledává bližší okolí, nejčastěji ho
ry .. . každého něco táhne na výšiny, kde je vzduch čiistší, výhled 
velkolepější a odkud pospíchají svěží potůčky do údolí.

Bratři! Tato touha po nejvyšších výšinách jest význačnou znám
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kou nejenom našeho těla, nýbriž také naší duše. Jenom nám pro
spívá, když se můžeme přiblížit k těm, kteří žili v čistších myšlen
kových výšinách, z nichž takořka patřili na Boha a stali se tak du
chovními prameny, které pak zavlažovaly celá staletí.

Víte už, čím jsou svatí?
Jsou to tatranské štíty, čnějící k nebi, které vyzařují svěží sílu a 

požehnané paprsky, jež nám svítí na neznámé cesty bohatýrského 
života. Jak se cítí šťastným člověk iz města, když si může vyjiti 
do lesa, ndbo na hory, iz hluboká si vydechnout ve svěžím vzduchu, 
odpočinout i si po celodenní nervově rozrušující práci. Nelituje ná
mahy, dere se na příkré stráně, neboť ví, že tak zesílí a nebude 
chudokrevný. A jedná správně!

Bratři moji! Nelitujme námahy, abychom napodobovali příklad 
umělců, hrdinů křesťanského života: svatých, neboť ti, kteří jdou 
v jejich šlépějích, se přesvědčí, jaik zesílí jejich chudokrevná víra, 
jak se zocelí jejich slabý katolicismus. Kráčejíce ve šlépějích sva
tých, dospějeme ke zdroji života a svatosti: k našemu Pánu Ježíši 
Kristu. Amen.
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P r o č  u c t í v á m e  s v a t é ?

Milí bratři v Kristu!

Ve versaillském parku stojí ještě dnes ve svém plném lesku 
»Trianon«, přepychový palác »krále slunce«, Ludvíka XIV. Ci
zinci procházejí nádhernými sály, až zůstanou státi v jediné skvělé 
komnatě před zajímavou mramorovou skupinou. Na podstavci to
hoto sousoší čteme slova: »Gli ulitimi gioimi di Napoleone primo« — 
>vPoslední idny Napoleona I.« V lenošce sedí císař, zesláblý smrtel
nou nemocí. Před ním rozložena mapa Evropy.. . Jeho orlí oči 
jsou upřeny do dálky, jako by chtěli uletět z těch těsných hranic 
svého vězení, malého ostrova Svaté Heleny. A věčně nepokojné, 
bouřlivé, pěnící ise vlny u nohou umírajícího císaře šeptají: »Ty 
nepatrný človíčku! Čím jsi chtěl být? Vojevůdcem? Císařem? Pá
nem světa? Miliony lidí se chvěly, zachmuřil-lis čelo. . .  a  hleď, 
co se z telbe stalo? Zářící koruny zdobily tvou hlavu, svět se ti kla
něl jako polobohu, a teď . . . odvěčné moře burácí zloistně d á l. . . 
teď vidíš, jaký osud čeká lidskou velikost, teď vidíš, jak pomíjí 
všecka isláva světa! ...«  S rozechvělou duší naslouchá smrti zasvě
cený císař této věčné pravdě, kterou hlásají hučící vlny.

Slyší to však pouze isimrtelně chorý císař? Ne, celé dnešní, těžce 
nemocné lidstvo! Všichni l!i)dé, jimiž bezděčně impotnovala odvaha, 
věda, umění a  skutky hrdinské, ti všichni na konec poznávají, že 
největšími hrdiny nejsou ani umělci, pracující s brolnizem a mrá
morám, ani vojevůdcové porážející vítělzně nepřátelskou frontu, 
neboť třebas si vážíme i pozemských zásluh, přece jenom našimi 
pravými umělci a hrdiny zůstanou oni vítězní bojovníci, kteří pro
lomili horizont pozemského života, alby dospěli k životu křesťan
skému: světcové.

Světcové jsou umělci, světci jsou hrdiny — o těchto dvou ide
ách jfeme mluvili minulou neděli.

Pro dnešek zůstal druhý díl otáziky: proč ctíme svaté? Nefboť ne
máme jen právo svaté ctíti, nýbrž máme také důvod k tomu. Úcta 
svatých vnáší poesii d® našeho náboženského života, dodává síly 
našim snahám za ideály, dodává nám vytrvalosti. To jsou tři vůd
čí motivy dnešního kázání. Ctíme svaté, poněvadž úcta k nim při
náší: 1. poesii, 2. ideály, 3. sílu.

I.

Úcta k světcům vnáší do našeho náboženského života poesii.
Milí bratři! Je známo, že katolická víra obsahuje hlíuiboké prav

93



dy, a že její mravní předpisy jsou vejmi přísné. Spravedlivý a 
vševědoucí Bůh! Věcný život! Odpovědnost za každé slovo a taj
nou myšlenku! Veliké vyúčtování o posledním soudiu! Boj, věčný 
boj s vášněmi, s pokušením'. . . hle, těžké žulové kvádry a obrov
ské, mohutné myšlenky, na nichž buduje Církev stavbu katolické 
víry a1 mravouky. Ale tato imponující, do nebeských výšin čnějící 
stavba býlia by trochu pon/urá, naháněla by i strach, kdyby množ
ství půvabných světců nezmírňovalo její strohé viznešenosti, kdy
bychom neviděli tisíce a tisíce bytostí, podobných nám křehkým, 
slabým, k hříchu nakloněným lidem, světců, kteří laskavě nás po
vzbuzují: Nebojte se, bratři, nebojte se! Víra a mravinost vymáhají 
od vás těžké povinnosti, ale s radostí vás ujišťujeme, že to vše
chno můžete dokázat i vy!

Někteří z vás, bratři moji, viděli již divukrásný dóm milánský, 
tuto báseň iz bílého mramoru, a svatovítský dóm, tento div gotiky. 
Nyní si představte, co lby zbylo 2 těchto 'dvou katedrál, kdyby se 
z nich odstranily všechny sochy svatých a  všechna malovaná 
okna. Zůstaly by pouze nahé klenby a holé sloupy, ale to intimní 
teplo, ten pocit rodinné srdečnioisiti a poesie by vymizel. Tak po
dobně úcta k světcům dodává naší svaté víře jakýsi vroucí půvab, 
poetický tón.

Úcta svatých vnášellia v dřívějších časech tento půvab i do všed
ního života, db ulic a měst. Skoda, že po husitských vállkáoh a pus
tošení zůstalo státi jen málo starých českých měst a domů, byli by- 
chom se mohli i v naší Vliasti přesvědčit o tom, co lze tak často 
shlédnouti ve starých cizích městech, jak totiž naši křesťanští před
kové s porozuměním dovedli uplatniti poesii úcty ke světcům
i v denním životě. Dnes nevidí žíznící duše dorůstající mládeže 
povzbuzujících obrazů svatých na stěnách svého domova, alle ha
nebné výjevy, které kazí jeho mladou, čistou mysl. Dnes jsou stále 
vzácnější ony rodiny, kde v sobotu večer je zalžeihniuto milé, olejo
vé světélko ke cti nejblahoslavenější Pianny. Nyní vidíme jen oje
diněle na starých domech osamělý mariánlský obraz nebo sochu 
světce, zatím co v dobrých, starých částích stály takové sochy na 
městských branách a v průčelích radnic; sochy, obrazy světců a 
kapličky bylo viděti n!a všech cestách venkovských. Dnes, bohužel, 
upadl terjto krásný, milý zvyk v zapomenutí.

O císaři Hadriánovi vyprávějí dějiny, že nechal postaviti na Go0>- 
gotě místo kříže Kristova sodhu Venuše. Moderní život, který plní 
ulice nemravnými obrazy, plakáty, reklamami, toť druihý Hadrián. 
Při pohledu na obraz světce poizvedla se duše na okamžik z prachu 
všedního života a stávala se lepší. Kdo višak přehledne dnes mo
derní ulici, cítí, jiak jeho duše se kalií a že už není ani člověkem, 
nýbiiž kořistí rozpoutaných pudů.

Bratři! Pěstujme úctu svatých, jako okouzlující růžovou zahra
du, jiako poetické květy naší svaté víry. Zde však jsme dospěli

94



k druhé myšlence kázání. Život světců nevnáší jen poesii do nábo
ženského života, ale poskytuje mu mnohem víc.

II.

Bratři, člověk uctíval v kalždé době hrdiny a tato úcta byla člo
věku jen k užitku. Nejdůležitější jest ovšem, koho si vyhlédneme 
jako vhodný předmět úcty a jako svůj vzor.

Ideálem mojím může býti veliký učenec, vynálezce, kteří člověku 
pomohli uskutečniti vznešené, kulturní přikázání bible: »podmaňte 
si zemi!« Imponuje mi Diante, který probudili lidstvo velkolepými 
visemi, nebo Murillo, který dovedl vykouizliti na plátno nadpozem
skou krásu. Imponuje mi Beethoven, který rozezvučí v mé duši ne
beské melodie. Imponují mi: Karel IV., každý velký panovník; vy
nálezci elektřiny, parního stroje, radia. Ale ještě více mi imponují 
duchovní velikáni, bezejmenní bojovníci a tiší hrdinové všedního 
dne. kteří i v bídě zůstali poctivými, kteří v bažině velkoměsta svou 
duši uchovali čistou ,a nepodlehli pokušením. Ano: každá velikost 
budí ve mně úctu!

Ovšem, bratři, tak jako úcta k pravým hrdinům prozrazuje zdra
vý smysl lidů — zrovna tak nadšení pro falešné hrdiny je zna
mením rozkladu národa.

Je-li toto tvrzení správtné, pak istojímie zdrceni před bolestnou 
skutečností, jak strašně klesla cena vznešených ideálů. Vezměme 
jen, kdekoli na světě, do rukou noviny. O čem píší? Sotva několik 
řádků o velkých mravních a duchovních činech lidstva! Či se tam 
dočtete o práci misionářů, kteří šíří mezi polodivokými, nevzděla
nými liďmi křesťanství >a tím kulturu s obětavostí, pohrdající 
smrtí? O tom nečteme nikdy ničeho. Ale celé sloupce plní zpráva
mi o novém světovém rekordu v talnci, kterého kdosi dosáhl v Bar
celoně, tančil bez ustání 240 hodin a v těchto deseti dineich odpo
čívají jen1 tři minuty za hodinu, ;aby pojedl a převlékl se. (Osserva- 
tore Romano, 1927 9. 6.) Hle, to je hrdina! Hle, velikán, o němiž 
-se vyplatí psáti!! V kterém časopise se zmíní o činnosti milosrd
ných sester v nemocnicích a jak tyto sestry olbětují život pro trpící 
lidstvo? V žádném. Tím více píší všalk o dvou boxeřích, v kolika 
minutách jeden nelboi druhý klesne k zemi zbrocen krví a jak osm- 
desátitilsíoový dav volá z plného hrdla: »Knock out! Knoak out!« 
»Doraz ho! Sraz ho k zemi!« To je hrdinství! To je velikost! O tom 
-se musí psáti!!

Kde čteme, co vykonali skromní učenci v tichu svých laboratoří 
k opravdovému] blahu a pokroku lidstva? Nanejvýš tu a tam ně
kolik stručných vět! Zia to ale celé slloupice jisou věnovány brankaři 
footbalílového družstva, provaizolezci, krotiteli zvířat, filmové hvěz
dě, tornu, kdo přeplaval- kanál lamanšlslký. Kolumbus, přepllul oceán 
na své lodi, letos byl oceán několikrát přelétnut — vážím si všech; 
ale většího hrdinu vidím v Krištofu Kolumbovi. On totiž vstoupil
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nia loď s nadějí, že v oově objeveném světadílu získá četné nové 
duše pro křesťanství, a neplavil se tam v očekávání, že zdaří-li se 
cesta, shrábne desetitisíce dolarů.

Ale ještě horší obraz úpaldlku duchovních hodnot a mravních 
ideálů zjevuje se vychovatelům mládeže, kteří znají ideje, pro něž. 
je dnes nadšena dorůstající nová generace.

Kdož by neužasl nad odpovědí jednoho mladíka, který na otáz
ku »jaká vykonali studiiia«, odlpověděl: »tři měšťariky a čtyři taneč
ní kursy.« Nedivme se! Či víte, kdo je ideálem většiny naší dnešní 
mládeže? Snad1 vynikající učenci? BiadateTé? Proslulí umělci? Nej
význačnější zástupci intelektuálního života? Ani zdání! Jejich 
ideálem jsoui: boxerští šampióni, proslulí brankaři, světoví rekor- 
dáři. Jejich ideálem jisou chytrost, pěstě, svaly, hrubá fysická síla! 
Nesčetní moderní jinoši nemají tuišení, kldo byl Michel Angelo a 
Raffael, Kepler a Piasteur, sv. Augustin a sv. František z Assisi, 
za to však vám odříkají, třeba i ze ’ spánku probuzeni, v jednom 
dechu jménia dvou tuctů filmových hvězd. Nevědí, kde leží tak 
mnohé velké město Evropy, ale tím lépe vědí, kde lze hledati Hol
lywood, světoznámé filmové město'. Nemají tušení o nejslavnějších 
dobách naší vlasti, ale každý z nich zná rekord ve skoku a ví,
o kolik vteřin zvítězil ten nebo onen při posledních stometrových 
závodech v plování.

Bratři moji, dovolíte, abych ještě jednou řekl, proč uctívá kato
lická Církev iswoje světce.

Úcta svatých má za úkol ukázat ‚lidem důstojné ideály, změnit 
obvyklé sportovní přemrštěností v heroitsimus napřirozeného života 
a změnit ohlušující jásot pro světové sportovní rekordy v nadšení 
pro duchovní velikány. Běžec utíkal tolik a tolik minut — velmi 
dobře, třeba si však také zapamiatovati, kdo proběhl v ideálním 
plnění povinností svou životní dráhu! Rlatvec urazil 100 metrů za 
necelou minutu — dobře; ale není moížno> pomlčet o tom, kdo pře- 
ploval vítězně bouřlivý oceán života!

Lidé, bratři! Nade všemi vašimi sportovními rekordy Stojí vý
kony duše; vaše celá kultura zahyne, všeliká humanita a soucit 
iztmiizí se světa, když ve vaišich očích budou míti svaly vílce ceny 
než duch, pružnost více než dlobrota, hrubá síla víc než dulše!

Tedy: uctívání sv a tý c h  je zárukou nadvlády duše nad hmotou a 
nad čistě technickou kulturou!

III.

Ale ještě nejsme u konce. Neboť úcta k svatým nevnáší jenom 
poesie do našeho náboženského života a nedává nám jenidm ideálů, 
nýbrž daleko více:

Úcta k světcům propůjčuje nám také sílu a vytrvalost, abychom 
následovali příkladu Kristova.

Jak jsou lidé divní! Stavějí proslulým mužům pomníky, malují
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jejich podobizny, věnčí jejich náhrobky — a považují to za zcela 
přirozené; činíme-li však totéž s velikány a hrdiny naiší víry, tedy 
se nad tím leickďo pohoršuje. Ve výroční den vlasteneckých udá
lostí pořádají se slavnosti s dlouhými řečmi, s průvody a ® velkým 
nadšením. »Ovšem — řekne se — tím chceme posíliti lásku 
k vlasti u dorůstající generace, zvýšiti její sebevědomí!« To1 je 
zvláštní — braitři moji — proč bychom tedy my katolíci nesměli 
stejným způsobem posilovati lásku ke své nebeské vlasti a ukázati 
věrnost a oddanost Církvi svaté?!

Amo: konečným cílem našeiho duchovního rozvoje je sám Pán 
Ježíš, ale Jeho majestát září jako slunce a tak převyšuje lidskou 
slabost, že si netroufáme Jej následovat, a proto si nejednou ma
lomyslni povzdechneme: »Pane, nejde to! Žádáš od, nás,, abychom 
tě následovali, alle nedovedeme toho, jisme slabí, nemůžeme. A ni
kdy nebudeme moci! . ..« A tu nám staví Církev před oči světce, 
aby nás poučila: Jde to! Ano, jde to!

Představ si, bratře můj, toto přirovnání: chceš, aby z tvého syna 
byl akademický malíř. Jak to zařídíš? Poistavíš ho před obraz Mu- 
rillův, Raffaelův neibo Dolciho a řekneš mu: »Synku, naímaluij 
rychle tak krástoou Madonu jako Rafael nebo tak půvabné Jezu
látko jako DoUci!« Začneš učit svého syna malířskému umění tak-, 
to? Naprosto ne! Nelboť tvůj syn by hned 8 úlekem odložil 'štětec 
a zvollal ulekaně: »Otče! Je nemožné, albydh namaloval kdy něco 
takového!«

Co tedy učiníš?
Dáš mu prosté předlohy, cvičíš jeho ještě neobratnou ruku zcela 

lehkými kresbami. Tak se neizallekne velké úlohy, naopak, po' kaž
dém cvičení bude se cítit už jistějším.

Závratná duchovní velikost našeho Spasitele by nás také od
strašila, vrcholky křesťanské mravouky zdály by se nám nedostiži
telnými: a Mle, před námi, po dva (tisíce let šli lidé, lidé všech ná
rodů, každého stáří, každého společenského postavení, šili kupředu, 
až ‚stanuli na viidholu! Když to dovedl ten neb Onen, proč bych 
toho nedovedl také já? Odevšad slyšíme žaloby: dnes je tak málo 
charakterních lidí, tak málo vzorných příkladů, kde máme hledat 
vzory? V řeckých mythech? U Herkula? Mucia Scaevoly. . .?

Ne! Máme svoje světce!
V Písmě svatém, ve 4. kniize Královské, čteme, že ck> hrobu pro-, 

roka Elisea vhodili, mrtvolu zločince. Když se však mrtvola dotkla 
mrtvého proroka — vstoupil život djo ztuhlého těla (4. kniha 
Králů 13, 20). Svoje slabé síly a snahy mohu zesílit už tím, když 
jenom hledím na brdintný život světců a cítím ihned, jak má vůle 
sílí, jak mne táhne neodolatelná přitažlivost na výšiny.

Zeptejte se jen, bratři, vášnivých turistů, co je to »ihonská ho- 
rečka«? Kdytž člověka uchvátí pohled na sněhem pokryté, db oblia- 
ků čnějící horské vrcholky a tajemnou mocí ho vábí a vábí. .. .
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vzhůru, vzhůru. . .  a člověk jde lbez oddechu — musí dál, stále 
dá l .. . nahoru k nedotknutým, obdivuhodným výšinám.

Co je tedy světec? Duchovní velikán, dosahující oblaků, horský 
štít, který oni z pouště denního lidského života, a ;kdo dospěje do 
jeiho čarovného okruhu, pro toho není již zastávek. .. mulslí jíti, 
stále dá l .. . stále kupředu, stále výš . . .  do panenských sfér nej- 
něžnějšího duchovního života, aby dosáhl Krista! Bratře můj! Po
hleď na tuto mladou dívku, která byla stržena ze světského za
městnání do kláštera jímavým duchovním příkladem sv. Terezie 
z Lisieux. Nebo na jinocha, který stoupá vítězně od stupně k stup
ni do výše, odkud ho volá sv. Aloi® z Gonizagy, Pohleď na ovdo
vělou matku, která kráčí ve šlépějích sv. Alžběty — pohleď na to 
vše a pochopíš, j alkou sílu nám skýtá úcta k svatým, chceme-li ná
sledovati Krista.

Bratři moji! Měl jsem dvě kázání o úctě svatých, a nyní odpo
vězte sami na otázku: Jest úcta svatých ^modlářstvím?« Odporuj e 
uctívání svatých prvnímu Božímu přikázání? Jest uctívání svatých 
překážkou vroucího, nálbdženslkého života? Nebo není tornu právě 
naopak: není úcta k světcům naší největší, nejspolehlivější opo
rou v křesťanském životě?

Kdo to tak pochopil, ten porozumí i pořadu našich svátků. Za 
týden jsou vánoce, milé, něžné svátky betlemské. A čí svátek při
padlá na druhý den vánoční? Svátek sv. Štěpána, který prvý obě
toval život za svatou víru.

V prvém okamžiku si stěžuljeme třeba takto: Jaká škodla, že Cír
kev oslavuje líbeznou, něžnou poesii váno'čního mysteria nerušeně 
pouze 24 hodin. Proč ten spěch, vždyť ona betlemská noc jest tak 
dojemně krásná: do dáli zářící hvězda, pastýři, ovečky, andělé . . .

Ne, ne, bratři moji1! Círlkev není ani přemrštěně tvrdlá, ani není 
sentimentální ve svých citech.

člověče, pamatuj si — tak praví Církev — citové opojení svaté 
noci nestačí! Naprosto nestačí! Pro křesťanský život musíš přinésti
i oběti. Či víš, proč krev sv. Štěpána proudí právě před jeslemi 
v Betlemě? Aby sie’si nauičil velké pravdě. Jaké pravdě? Že Kristus 
si nepřeje přecitlivělé měkkosti, nýbrž oběti, ne vůně vánočního 
stromku, nýbrž vůně obětavého křesťanského života. Proto ná- 
sleidtuje po vánočním dnu ihned slavnost obětavého mučedníka a 
z téhož důvodu zasvěcuje Cíťkev každý den roku paimátce někte
rého svatého.

Ano, proto, abychom se naučili této pravdě. A od koho se jí 
máme učiti? Od hrdinů energie a  silné vůle: od světců! A kdo se 
má učiti? Ty: ty změkčilý velkoměstský člověče, který sníš v po
hodlné lenošíce svého vyhřátého pokoje a oblékáš se v hedvábí.

Já že jisem změkčilým člověkem? — odpovíš uraženě, Dennt
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přece pěstuji sport, ani v zimě nenosím klobouku, často vycházím 
<k> hor.

Taik jisem ito nemyslel, bratře můj! Trénovat dovede moderní 
člověk — oběti pro svou dulši přinášet nechce. Vystupuje na hory 
jedlním dechem, ale když je koistel od jeho domu vzdálen jen půl 
hodinky, tedy ulř nejde nai nedělní m)ši sv. Při treningu k závo
dům dovede se po celé týdny postit, alle zákaz masa v pátek poci
ťuje jako nesnesitelné břemeno. Dnešní člověk sahá při nejmenším 
neštěstí po revolveru, polžívá j edu, končí sebevraždou — toi j e to pro
slulé otuáování? čllověk současné doby vyhýbá se úzkostlivě kaž
dému mravnímu rozletu, i nejmenší disciplině, nejmenšímu sexu
álnímu odříkání — to je to velebené otužování? Moderní člověk má 
svally jaiko obr, ale vůli — jafco nemluvně — ve sportu je mohut
ným dubem — v charakteru útlým stéblem trávy! A proto staví 
nám Církev před oči příklad svatých.

Před betlémskými jeslemi leží sv. Štěpán s rozbitou1 hlavou a 
učí náls vznešené pravdě, že cesta ke Kristu je vydlážděna grani
tovými kaimeny obětí, jelž jsme přinesli s Jeho jménem na rtech 
a z lásiky.

Opakuiji tuto poslední věto, do níiž zároveň vkládám svá nejvře
lejší vánoční přání.

Bratři moji! Až budete státi pod vánočním stromkem, nezapo
meňte: ne&taičí, abyste se roizechvívaili dojatě nald Ježíškem a za
žehli mu svíčičku; nestačí zpívati »Narodilli se Kristuis Pán« a ra
dovati se nad příchodem Vykupitele, nýbrž musíme se snažiti, 
abychom uskutečnili svým ukázněným, obětavým životem hlavní 
-pravdu, které nás učí světci svým vzorným životem, že cesta ke 
Kristu je vydlážděna granitovými kameny obětí, jež jsme přinesli 
s Jeho jménem na rtech a z lásky k Němu. Amen.
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D r u hé  p ř i k á z á n í  
N e v e z m e š  j m é n a  B o ž í h o  n a d a r m o !

Milí bratři v Kristu!

Kterýsi nevěřící člověk chtěl (býti velmi duchaplným a proto, 
řekl: »Je4i Bůh, pak proč nenapsali svého jména obrovskými pís
ni enatmi na klenbu nebeskou, alby je mohl každý čísti? Piaik by jis
tě nebylo na sivětě nevěřících! . ..

Ten dobrý miuž zapomněl však říci, v které řeči by měl Bůh na
psati své jméno1 na hvězdné nebe? Česky? Pak by mu rozumělo 
jen 12 milionů lidí. A co by se stalo s těmi 2000 miliony ostatních 
lidí? Měl by Bůh své jlméno napsati anglicky, francouzsky nebo 
německy? Ani pak by mu všichni nerozuměli!

»Nu, tak by to mohl napsati v řeči, které by rozuměl každý!« 
řekne snad někdo jiný.

Velmi dobře! Existuje však řeč, které by rozuměl každý tvor? 
Ano, existuje: soulad, pořádek, účelnost, přesnost. Této řeči roz
umí každý. A v této řelči Bůh také opravdu napsial na nebi své 
jméno. Podivuhodná harmonie hvězdi, které letí závratnou rych
lostí na nebeskýdh drahách, zvěstuje slávu Boiží řečí všeobecně- 
srozum itellnou. Ano, pohled na hvězdné nebe vyvolává na všech 
rtech hymnus chvály vznešeného, požehnaného jména našeiho vše
mocného Boha! Nespočetné množství hvězd velebí jméno Boží po 
celá tisíciletí a slaJbý člověk od svého mladého věku sklání pokor
ně hlavu před jménem Božím. Máme jedno jméno společné všem 
řečem, jméno zcela zvláštního, odlišiiého zvuku, které vypilňuje 
naše myšlení, které tvoří náš světový názor a jest nesimaizateltaě 
zapsáno dlo tisícerých zjevů denního života. Toto jméno jest: sva
té jméno Boží! Není národa, i kdyby byl selbe primitivnější, jenž 
by neměl vědomí o Bohu. Není řeči1, i když je selbe méně vyvi
nutá, jeiž by neobsahovala ve svém slovním pokladu jména Božího.

Vznešené, svaté jméno1 Boží!
Zdálo by se, že není na světě bytosti, která by tohoto jména ne

ctila a nevyslov ovada je s největší uctivostí.
A přece tomu tak není, bratři moji! Člověk má smutnou výsa

du, že dovede i toto nejsvětější ze všech jmen pošpiniti blátem, a 
proto musel se Bůh postairati o ochranu svého svatého jména 
zvláštním přikázáním.

Dnes začínáme pojednávati o druhém přikázání z Desatera: Ne
vezmeš jména Božího nadarmo! Budeme se zabývati tímto přiká
záním ve čtyřech kázáních. Dnes sobě povíme: co zakazuje toto 
přikázání, a příště: čeho od nás vyžaduje?

Bratři! Obsah druhého přikázání jest zcela jasný: svaté jména
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Boží smíme vyslovovali jen s největší úctou! Kdo vyslovuje jmé
no Boží v nenávisti, ve zlosti nebo lehikomysdně, prohřešuj e se pro
ti II. přikázání, i když ne stejně těžkým způsobem.

Jsou suroví lidé, kteří mají z klení ďábelskou radost — to jsou 
vskutku' vzbouřenci proti Bohu, rouhači, a jimi zabývá se první 
díl dnešní promluvy. Pak jsou mnozí (většina klejících), kteří 
se k tomu nechají strhnout jenom ve zlosti, a o těch povím v dru
hém dřin této promluvy.

I. Rouhači.

A. Plutarch se zmiňuje v jediné ze svých knih (Životopis Mar- 
cella) o býku, který prý mluvil ja k o  člověk, nad čímž lidé 'žasli. 
Dnes je tomu naopak: mnoho lidí mluví jalko zdivočelí býci, aniž 
by se tomu někdo divil.

Zní to skoro neuvěřitelně, že existují lidé, kteří ne ve zlosti, 
ne bezmyšlenkovitě, nýbrž ve slepé nenávisti a sí ďábelským požit
kem, v plné rozvaze se rouhají Bohu. Jsou nevěirci, popirači Boha, 
kteří Bohu Mnou, ačkoli tvrdí, že v Něho nevěří. Klnou ďáblu, ač
koli se idiví, jak možno v něco takového věřit, když se o něm děje 
zmínka na kazatelně. Proklínají svátosti, Pannu Marii, světce. . . 
Jsou vzdělaní, učení mužové, proslulí spisovatelé, kteří mají 
zálibu v rouhání se Bohu, neboť kdyby tomu bylo jinak, tedy by 
nevkládali do úst hrdinů svých knih taková strašná rouhání.

Pro tyto pusté rouhače nemám slov: jejich jazyk ochromí jen 
smrt.

Za to ale musím mluvit o křesťanech, kteří hrozně klnou, neboť 
bohužel i mezi nimi se najdou vzbouřenci proti Bohu. Jsou to vět
šinou lidé, zdrcení životem, lidé zahořklí, któří se domnívají — 
jaký to omyli! — že se jejich oisud zlepší, že shodli břemeno se srd
ce, když se budou bouřit proti Bohu! Těm bych chtěl jasně uká
zat, co činí, když Bobu zlořečí.

B. Někdo se otáže: Je klení opravdu tak velkým hříchem? Přece 
»jméno« — to je něco mrtvého! Jest urálžfca jména Božího tak 
strašlivou věcí?

a) Bratři moji! Čteme-li ve Starém zákoně doslovný text Desia- ■ 
tera, pak teprve poznáváme, že vědomé klení, že rouhání lidské 
duše, pilné nenávisti, jest mnohem těžším hříchem, než bychom 
soudili v prvním okamžiku.

K žádnému jinému přikázání nepřidává Hospodin trestající 
výstrahy, než právě k tomuto. Nezkrácený text tohoto přikázání 
zní totiž dle 2. knihy Mojžíšovy takto: »Nevezmeš jména Hospo
dina, Boha tvého, nadarmo, ndboť nenechá Hospodin bez trestu 
toho, kdo bude bráti jméno Hospodina, Boha svého, nadarmo. 
(Ex. 20, 7.)

Ale nejen ve Starém zákoně,: nýbrž i v Novém jest zrovna talk 
zdůrazňována nejvyšší úcta ke jménu Božímu. V modlitbě Páně 
řekl Pán Ježíš zia oslovením »Otče náš, jenž jisi na nebesích,« hned
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na prvním místě »posvěť se jméno Tvé!« Již z toho je vidino, že 
toto přikázání nebylo vydáno žádným člověkem. Neboť kdyby
chom my smrtelní vymyslili1 »Otčenáš«, tedy by jistě zněl násle
dovně: »Otče náš, jenž jsi na nebesích, chléb náš vezdejší dej nám 
dnes«. Pán Ježíš pokládal jméno Boží za důležitější.

Mnohdy si myslí i vážnější lidé: není toto druhé přikázání pře
mrštěné? Konec konců nebylo prý přece potřebí ‘stanoviti zvláštní 
zákon k vůli takové maličkosti j;ako je ochrana jména Božího. 
A k tomu ještě s tak přísným dodatkem.

b) A přece musíme po krátké úvaze uznati, že zde je řeč i o 
čemsi jiném, než o pouhé ochraně jména. Ano: zbytečné vyslovo
vání jména nemohlo by býti tak velkým hříchem, ale za jménem 
stojí osoba jím označená a neuctivé vyslovení tohoto jména zna
mená již urážku ;a potupu jmenované bytosti. Rouhač neuráží tedy 
jména Božího, nýbrž Boha samého.

Již jména lidí nám říkají mnoho, a proto je ctíme, tím spíše mlu- 
síme uctívati jméno Boží. Jsou jména — našifdh rodičů, dobrodin
ců, přátel — při jejichž pouhém zvuku bije naše srdce rychleji. 
S tím neskonalejší úctou než jméno otcovo, největšího dobrodin
ce, či nejvěmějšíbo přítele, je povinen každý vysloviti jméno 
Bolží. Žádnému dítěti; by nebylo lhostejné, kldyby bylo tupeno jmé- 
nlo jeho matky; žádlný vojín by nesnesli, aiby byl zlehčován jeho 
nejvyšší velitel. Ano, jdu ještě dále: ani pes by nestrpěl, aby by
lo ublíženo jeho pánu. — jen lidé jsou takoví, že mohou klidně 
slyšet, jak se tupí nebeský Otec, jenom lidé zahrnují Krále králů 
nenávistným klnutím.

Či odvážil by se člověk rouhavě vyslovmmt jméno Boží, kdyby 
uvážil alespoň na okamžik, kdo je ténto Bůh, jemuž se rouhá?

Kdo jest Bůh, milí bratři, kdo jest Bůh? Když Mojžíš klečel 
před hořícím keřem, který hořel, ale neshořel, tázal se:: »Pane, jak 
se jmenuješ, jaké je tvé jméno?« Tu pravili Bůh k Mojžíšovi: »Já 
jsem, který jsem,« (Ex. 3, 14), t. zn.: Jsem ten, jenž existuje, k je
hož bytosti patří býti. Ať je na světě kdokoli kromě mne, jest tu 
pouze náhodně: může, ale nemusí tu býti. Všecko je tu jen proto, 
poněvad1 Já chci a jak dlouho chci. Já  jsem pramen života věč
ného': všecko má ze mne svůj počátek, tak jako každá krůpěj vo
dy pochází z pramene, jako kaiždý paprsek vychází ze 'slunce. Bůh, 
všemohoucí Tvůrce! Bůh, neomezený vládce! Bůh, laskavý Otec! 
Bůh, přísný soudce — a tv, bratře můj, ty zahořklý, zoufalý člo
věče, ty si troufáš tomuto' Bohu se rouhati?

Ah, bratře, máš těžký život? Nebesa se zachmuřila nad tvou 
hlavou? Nenadávej proto Bohu! Nepřičítej mu viny na svých ne
zdarech a starostech. Neříkej — jako tolik jiných — že tě Bůh o- 
pustil, že oi tebe nedbá, že není »Proizřetelinosti«, že lidský život je 
bezúčelným zmatkem. To všecko je rouhání. Pohleď na sta a sta 
telefonních drátů, v jakém zdánlivém nepořádku se pnou nad stře
chami. A přece víš, že každý z nich má svůj cíl. Kaiždý směřuje
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konečně ke středisku, do jednoho domu. Kam? To lidé nevidí, ale
— vědí to. Já to také nevidím, ale vím, věřím, že všecky události', 
všecky případy lidíského života, taik jalko cdlého vesmíru vůbec, 
jsou sjednoceny v otcovské ruce nekonečně moudrého Boba. Ne, 
ne, nerouhej se Bohu! Neboť slova vědomého, nenávistného rou
hání jisou řečí pekla, a každé vědomé zaklení, toť jiisikna, která 
vyšlehla z pekla.

Bratře můj, nerouhej se Bohu!

II. Zlostní.

Jest málo lidí na světě, ač-li je můžeme nazvati lidmi, kteří by 
se rouhali Bohu z opravdového potěšení, z bezměrné nenávisti.

A. Bohužel vlšak tím více je těch, kteří ztratí rozvahu a tupí sva
té jméno Boží neúmyslně a ne při plném vědomí, ale ve zlosti, v 
rozčilení. Většina fclnoucídh patří do této skupiny zlostných, kteří 
v nej bližším okamžiku litují svých neprozřetelných slov.

Vzpomínám si, jak jsem byl bolestně překvapen, když jsem 
kdysi četl' tuto myšlenku: »Lidé klnou a rouhají se daleko  ̂ více, 
než se modlí.« Ale to je přece jeta veilká nadsázka! — myslel jsem 
si. To je nemožné. A přece, bratři moji! Když se mnoho stýkáme 
s lidmi, musíme, bohužel přisvědčiti, že nla těchto slovech je mno
ho pravdy. Lidé klnou mmoho a při různých příležitostech. Dle 
Starého zákona byli rouhači kamenováni (Ex 24, 26); ó, nevím, 
kdyby se tak i dnes dělo s každým, kde fclne a se rouhá, zda by 
nepochybělo kamení?

B. Je jisto,, že naše nervy jsou dnes: podrobeny těžší zkoušce, 
tailcže moderní člověk ztriatí rychleji rovnováhu, ale, bratři, to není 
důvodem, abychom se omlouvali: »Škoda! Mám již takovou zlost
nou povahu. Já za to nemohu...«  Opravdu, můžeme míti velmi 
prudký, výbušný temperament, za toi nejsem zodpovědný; ale jsme 
úplně zodpovědní za to, zda se snažíme držeti popudlivou povahu 
na uzdě.

a) A tu nepomůže nic, leč nepřetržitá sebevýchova a kontrola. 
Tedy nežafaj: »Jsem jilž taíkový!« . . .  nýbrž popros při každé ran
ní modlitbě Pána Boha: Pane, pomoz mi, abych dnes ovládal svůj 
jazyk! Pravděpodobně octnu se tu a tam v pokušení, chci tedy 
býti už nyní na stráži. . .

b) Pak, bratře můj, zvykni si tomuto jednoduchému pravidlu: 
Když jsi rozhněván, mlč! O pohanu Juliu Caesarovi, se vypravuje, 
že kdykoli byl rozčilen, tiše si pro sebe počítal do> dvaceti, a pak 
teprve odpověděl. Jak docela jinak, oč klidněji mlhivil, než kdyby 
byl promluvil v prvém záchvatu zlosti! Surové klení by zcela 
vymizelo, kdyby se lidé naučili tomuto malému sebeovfádání. Ne
boť důvod k většině rouhání nespočívá již ve zmíněné pekelné ne
návisti k Bohu, nýbrlží ve zlolsti a unáhilenosti, kterých lidé už v 
nejlbiližším okamžiku litují.
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c) Nu — řekne někdo — lebko — lebko se mluví o těchto vě
cech v kostele s kazatelny. Když však někoho přivedíe větší nebo 
menší protivenství z mezí, když učeň neposlouchá, když nováček 
nechápe výcviku, když kůň se nechce pohnout. . .  člověk stokrát 
vysvětluje, poibíizí, a ne a né! — pak je nutím ulehčit si hlasitým 
křikem a 'nadáváním, nebo by člověk vztekem pukl. . .

Tak mluví mnozí a nechci tvrdit, že nemají trOohu pravdu. Jsou 
skutečně vznětlivci, kteří potřebují nějakého vypětí pro své nervy, 
napjaté k prasknutí. A věřím rád, že je velmi rozllícelnému, velmi 
vzrušenému člověku velikým ulehčením, můlžie-li udeřit sklenicí ne
bo přirazit dveře. To bych ještě mohl přehlédnout — ale proč u- 
ráží při tom právě Pánla Boha? A zvláště bych chtěl připomenout 
rodičům, kteří proklínají své děti a dávají jim tak zlý příklad: 
vzpomeňte si na strašnou hrozbu Pána Ježíše: »Kdo by však po
horšil jednoho z maličkých těchto, kteří ve mne věří, tomu by bylo 
lépe, alby kámen milánský zavěšen byl na hrdlo jeho a on pohrou
žen byl do hlubokosti mořské.« (Mat. 18, 6.)

Bratři moji! Nezarmucujme Boha!
C. Když slyšíme rouhačství, překypující nejčerinějiší nenávistí, 

nelbo když vidíme, jak zlí, Bohu odcizení lidé, triumfují, tedy se 
náis zmocní jistá roiztrpčenoist: »Pane, jak to můžeš trpět? Proč do
voluješ, aíby převládali na světě zlí ..?« Komu z nás neozvala se 
již na rteoh taková žaloba, když jsme se setkallii s lidmi, kteří zne
užívali shovívavosti Boží, alby se mu mohli tím více rouhat, a když 
pozorujeme ony odvážlivce, kteří z tiché trpělivosti Boží čerpají 
odvahu, aby mohli dále žíti v balžině bujnosti. Bratři! Nemylme 
se: Pán jelst trpělivý, on čeká, on se neunáhlí, ale poslední slovo 
patří přece jen jemu.

Dva příklady postačí!
První z pravěku lidstva, ze zkaženého, modlářského, nemorální

ho světa, kdy bylo těžko nalézti slušného člověka, neboť všude 
panovala nemravnost a temná nevěra. To je onen věk, o němž 
praví Písmo sv. svým charakteristickým způsobem: »Bůh vida, že 
z/lob a lidí je veiliká, želel, že učinil na zemi člověka.« (Gen. 6. 6.)

A přece Bůh ihned netrestal! Čekal!
Nařídil Noemovi, alby isto let budoval archu, a talk sto let kázal 

lidem tonoucím v hříších . .. Snad přece přijdou k rozumu! Vzpa
matovati se? Ani jeden! Tropili si žerty ze starého Noema, že 
maje již šediny, podnikal ještě takovou obrovskou stavbu! A jak 
černě, nevesele hledí do budoucna! Se svým věčným kázáním : 
»Lidé, lidé! Vzpamatujte se! Bůh vás potrestá!« Potrestá? K smí
chu! Kdo slyšel kdy o tom, aby Bůh někoho potrestal? Takové po
hádky vyprávěti nám, v tomto osvíceném století! Nynější stav 
vědy to všechno již překonal...«

A když míra byla naplněna . . . Bůh se ozval. A stavidla nebes 
■se otevřela. . .  a řeky vystoupily z břehů a rozlily se . .. a potopa 
zachvátila všechno: údolí, hory, lidi, zvířata, hříchy, bohatství,
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všecko, co tu žiilo a kvetlo.. . všecko, všecko. . . Lidé, kteří se rou
háte, pamatujte: /Pán čeká dlouho. . ale poslední slovo buide míti 
přec jen Bůh!

Pohleďte nyní na druhý případ. Nejistrašnější blasfemie, jaká 
se kdy na světě stala, byla dokonána tehdy, když se rouhali krví 
zalitému, umírajícímu Spasiteli. Ještě nikdy neslavila lidská zloba 
většího vítězíství, než tam, u paty kříže . . .  nuže . . .  co učinil Bůh?

Kdyby nás potkalo něco podobného, co bychom učinili? — to 
je přece jasné: blesk a hromy, oheň a síru na tyto hříšné vyvrhele 
lidstva . . .!

A co učinil Bůh? Trpěl, mlčel a čekaá!
Kristus umřel1 nia kříži. Jeho1 tělo odpočívá v zapečetěném hro

bě. Vítězství jeho nepřátel bylo dokonalé. Všecko je ztraceno! Ale 
ne, svítá třetí den . . země se chvěje -. . andělé sestupují s nebe .. 
strážci hrobu klesají k zemi. . .  a obličej vítězného Krista září 
nadzemským leskem. . . Aleluja! Bůh zvítězil! Ten Bůh, Idterý 
mlčei1, když byl políčkován v noci Zeleného čtvrtku, ten Bůh, kte
rý na Velký pátek vykrvácel na Golgotě, který odpočíval v bez
nadějném tichu na Bílou sobotu v hrobě, tento Bůh zvítězil! Vy 
lidé, íkteří klinete a rouháte se, vy lidé, jimž hřích se stal takřka 
každodenním chlebem a ještě se cynicky ptáte: »Co zlého se mi 
stalo?« — nezapomeňte: poslední slovo má přece jen Bůh!

A pro dnešek je to také mé poslední slovo k vám:
Bratři! Jestli ise člověk ‚rouhá nebo modlí, to konečně nemění ani 

v nejmenším vznešenosti Boží. Kdylž někdo klne, tedy Boží čest 
proto nebude menlší, zrovna tak jako modlitbou nezvýšíme jeho 
majestátu. Ale ty, ty ubohý, pozemský tvore, ty ztrácíš klením a 
získáváš modlitbou. Bůh zůstane Bohem, i když ho zaslepený člo
věk tupí, zrovna tak, jako slunce nerušeně září, i když proti němu 
hodíš blátem a špínou.

Slunce září klidně dál, ale bláto a špína, kterous po něm hodil, 
padají na tebe. Bratře můj! Jméno Boží je svaté! A  proto ne
vezmeš jména Božího nadarmo! Amen.
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M ě j  v ú c t ě  j m é n o  P á n a  J e ž í š e !

Milí katoličtí bratři!

V prvých letech 'své kněžské činnosti byl jsem učitelem nábo
ženství v okresním městě, kde mi bylo svěřeno 750 duší malých 
žáků obecných škol1. Při pojednávání o druhém přikázání nemohl 
jsem dáti svým malým žákům lepší rady než tuto: »Milé děti, 
ať jste na ulici nelbo kdekoli jinde a slyšíte zlé lidi Mnout, tedy 
jděte rychle dále a řekněte si šeptem co nejvroucněji: »Pochválen 
buď Ježíš Kristus!« — Jak vděčný vám bude za to Spasitel, že ho 
chválíte, když ho jiní tupí . . .«

Mluvím-li o druhém přikázání, nemohu vám dospělým poslu
chačům dáti jiné rady, než jsem dal svým malým žákům: když se 
jiní Bohu slovem a činem rouhají, my Boha a Spasitele slovem i 
skutkem uctívejme!

Že Bohu nemáme klnouti a jeho jména mamě vyslovovali, jest 
jen negativní, zakaizující částí druhého přikázání. Ale každé Boží 
přikázání má také positivní, přikazující část — a tou se budeme 
zabývati v dnešním kázání. Nestačí Boiha netupit, ale my jsme 
povinni jeho svaté jméno ctíti.

Poněvadž nám Pán Ježíš objasnil1 pojem Boha a tak Ho přiblí
žil našemu srdci, jest samozřejmé, že pojednávajíce o úctě ke jmé
nu Božímu, věnujeme také zvláštní kázání úctě nejísvětějšíhb jména 
Ježíš.

Co bychom věděli o Bohu bez Pána Ježíše? I pohané věřili v 
cosi mocného, vyššího, co je ovládalo, ale jak málo věděli o pra
vém Bohu! Starozákonní Židé znali již pravého Boha, ale před
stavovali si ho jenom jalko přísného soudce a neúprosného viladaře. 
Vznešenou myšlénku, že Bůh jest »naším Ofccem«, k němuž se 
můžeme utíkat s dětskou důvěrou, tuto myšlenku nás naučil znáti 
teprve Ježíš Kristus, jiaik to zpívá preface mše vánoční: »nebof 
tajemstvím vtěleného Slova zazářilo nové světlo jasnosti Tvé o- 
čím mysli naší.«

Pojednám tedy v dnešním kázání o dvou otázkách:
I. Proč a II. jak musíme ctíti svaté jméno Pána Ježíše?

I. Proč musíme ctíti svaté jméno Pána Ježíše?

Bratři! Není žádného jména v celém širém světě, jehož zvuk by 
budil v duši lidské takový ohlas jako svaté jméno Pána Ježíše 
Krista. Již v 13. století řekl sv. Bernard z Glairvaux: » Jméno Je
žíš jest medem na rtech lidí, hudbou jejich uším a radostí jejich
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ordcí.« A opravdu je  tomu tak: toto krátké slovo vyplňuje život 
celého lidstva a denně velebí toto jméno miliony a  miliony lidí.

»Kříž Kristův najdeme všude: na stěnách kostelů a  škol, na zvo1- 
nicích a vrcholcích hor, v kaplích, nad lůžkem i nad hroby: milio
ny a miliony křížů připomínají smrt Ukřižovaného. Odstraňte 
fresky se zdí kostelních, odstraňte obrazy s oltářů a domů, a o ži
votě Kristově budou dále vykládat musea a obrazové galerie. Spal
te misály, breviáře a modlitební knihy, ale jeho jméno a jeho slo
va najdete i potom v knihách světové literatury.« (Papini.)

Žádné jméno není vyslovováno denně taik často, jako svaté 
jméno Pána Ježíše. Odkud ona vroucí úcta, bratři moji, kterou 
vzdává celé křesťanství tomuto jménu? Odkud ona něha, s kterou 
je toto svaté jméno vyslovováno? Odkud ona velká důvěra, takže 
naše svatá Církev ani jediné modlitby neukončí beze slov: . . per 
Dominům nostrum Jesum Ohristum — slknze Pána našeho Ježíše 
Krista!

Na tuto otázku dává odpověď jméno samo. Či nevíme, že jméno 
»Ježíš« znamená tolik jako »Vykupitel«? A když to víte, ihned 
porozumíte, proč zahrnujeme Pána Ježíše bezmeznou úctou, když 
uvážíme:

1. Z jakého zla nás Pán Ježíš vykoupil. 2. Za jakou cenu nás 
vykoupil.

1. Z  jakého zla nás Pán Ježíš vykoupil?
Zachránil naši duši od záhuby. Jaik chválíme člověka, jenž za

chránil s nasazením vlastního života tonoucího nebo rodinu před 
uhořením — tito zachránci života jsou všemi velebeni a vyzname
náváni. Jaká chvála teprve přísluší zachránci celého světa, Pánu 
Ježíši, který vysvobodil od smrti, a to od smrti duchovní a věčné, 
ne pouze jednoho člověka, nýlbrlž celé lidstvo, a nejenom vydal v 
nebezpečí, nýbrž úplně obětovali svůj život. Řekl jsem, že náš Pán 
Ježíš je Vykupitelem světa.

a) Člověk je obdařen dvojím životem. Má život pomíjející, t. j. 
tělesný, a život věčný, t. j. duchovní. Co učinil první hřích z to
hoto dvojího života? Nadpozemský zničil a přirozený zkazil a o- 
slaJbil. O lidstvu před Kristovým narozením mohl právem napsati 
sv. Augustin: »Kdýž velký lékař, Vykupitel, sestoupil s nebe, ležel 
na zemi těžce nemocný. Tímto nemoicným bylo celé lidstvo.« Ano, 
celé lidstvo bylo- nemocné, všude, v Evropě, v Asii, v Africe byli 
lidé nemocní, ať bydleli v palácích nebo v chýších. Co jim chy
bělo? Všecko bylo nemocné: vůle byla slabá, rozum zatemněn; 
srdce zlkažené, tělo ovládaly nezkrotné žádosti. A nyní přichází 
veliký lékař; vylévá svou milost na slabou vůli a učinil ji  silnější, 
na rozum a ten se stal1 jasnějším, na kolísající srdce a srdce se 
pokorně vrací k Bohu.

b) A přece to nebyla naše nejtěžší nemoc, z níž nás Pán za
chránil. Ne! Mnohem horší než tisíceré tělesné choroby byla smrt 
duše, smrt nadpřirozená.
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Nadpřirozená smrt! Co je to? Když nás tak děsí už smrt těles
ná, jlatk teprve smrt duchovní! Smrt, která zachvacuje nejen tělo, 
nýbrž talké duši, stvořenou k ohraizu a podobenství Božímu, která 
boří její radost a pokoj. Strašná to smrt! — a bez sebeobětování 
Kristova byli bychom jí všichni bez záchrany propadli.

Ó, kdo nás zachrání? Kdo dodá sil? Kdo- se slituje? Kdo vdech
ne mrtvémiu život? Kristus, Spasitel světa! Sv. Pavel praví: »Bůh 
všalk, bohat jisa v milosrdenství, pro velkou lásku svou, kterou nás 
milovali, i když jsme byli mrtvi přestupky svými, spolu obživil nás 
v Kristu, spolu s ním vtzkřísil a posadil nás na nebesích v Kristu 
Ježíši.« (Ef. 2, 4, 5, 6.)

2. Ale naše láska k Ježíši Kristu se ještě zvýší, když uvážíme: 
Za jakou cenu nás vykoupil.

Sv. Pavel říká slova, jelž by obměikčilia kámen: »Kristus si mě 
zamiloval a sebe vydal za mne.« (Gal. 2, 20.)

Kristus si mě zamiloval1! Uvažme, čím jsme byli, a pak opakuj
me: zamilóval si m ě .. . M ě .. . Mě, který jsem byl tak zlý a plný 
vzpoury, mě si zamiloval. .! A dále se praví: »a sebe sama vydal 
za mne.« To převyšuje i chápavost andělů, ale má víra mne učí, 
že je tomu tak! Nuže, jak? Tak, že přišel nia zem — pro mne! 
Pracoval a modlil se — pro mne! Trpěl a zemřel — pro mne! Své 
srdce dal probodnout — pro mne! Až do této hodiny strachuje se
o mne! Ochraňuje mne lépe než matka dítě. Přichází ke mně, dá
vá mi sílu, útěchu a čeká na mne. . .  čeká na mne y  nebi!

Nevyciťujete, bratři moji, jak pravdivá j'sou slova sv. Pavla: 
»Bůh všalk ukazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za 
nás, když jsme byli ještě hřísní(ky.« (Řím. 5, 8.) Kde je člověk, 
který by chtěl zemříti třeba jen za svého dobrého přítele? A Kris
tus zemřel za své nepřátele! Jak tělžké nám připadá, máme-li i jen 
pro svou vlastní duši přinésti malou oběť: přesně se modliti, v ne
děli jíti na mši svatou, vzdáti se nebezpečné známosti, umrtvovati 
se v jednoduchých věcech. .. Ani toho nedokážeme! Ani pro -spá
su své vlastní dulše! A Kristus? Nemůžeš se zříci v pátek maisa, a 
Kristu dali píti ocet — pro tebe! Strachuješ se před posměšky 
světa, a Kristus- byl tupen — pro tebe! Ty nedovedeš přinésti o- 
běti pro svou vlastní duši, a Kristus zemřel nia kříži — pro tebe! 
Ó, přiznejme se, že Kristus učinil pro nás- více, než my činíme pro 
sebe, a více nás miloval, než my milujeme sebe!

»Ó, Ježíši-, ‚kolik Tě to stálo, abys mohl býti Ježíšem-Spasite- 
lem?« volá sv. Bernard, a toto zvolání vysvětluje nejlépe naší pr
vou otázku, proč musíme ctíti svaté jméno Kristovo.

Nyní přicházíme k otázce druhé:

II. Jak musíme ctíti svaté jméno Ježíšovo?

V německo-francouzské válce přihodilo se lehkomyslnému fran
couzskému nadporučíku něco poučného. Při řeči stále opakoval:
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»Mon Dieu! — můj Bože!« Proto mu neříkali jinak než »Mon- 
dieu«. Děla hřmí, višecko zaplavuje déšť kulí, nadporučík je smr
telně zraněn. Našli ho teprve pozdě večer na bojišti. . .  už ďodý- 
chával. Když ho odnášeli, šeptal bolestně: Mon Dieu. . . .  Mon 
Dieu.. Ale, bratři, jak zcela jinak to znělo teď z úst umírajícího, 
jenž kdysi volal1 jiméno Boží nadarmo jen ze zvyku. Kéž by byl tak 
uctivě volal jméno Boží i ve dnech zdraví.. .

Ctěme, bratři, jméno Pána Ježíše 1. islovy, 2. životeiň!

1, Ctěme jméno Pána Ježíše slovy.

Pán Ježíš je naším Bohem, naším Bratrem, naším Vykupitelem, 
neobávejme se tedy vyslovit uctivě jeho svaté jméno, ale právě 
proto, že je naším Bohem, naším Bratrem a Vykupitelem, nesmíme 
jeho svatého jména vyslovovati lehkomyslně. Jméno Boží i Pána 
Ježíše jsou nám svatá: nezneužívejme jich! Kříž, krví prosycené 
smrtelné lůžko Pána Ježíše, je nám svatý, nevyslovujme ho na
darmo.

Ale smíme jméno Kristovo vůbec vyslovovati? Zajisté, úcty- 
plně je vysloviti nejen že je dovoleno, nýlbrž také spasitelno. 
Apoštol Pavel užívá ve svých listech více než dvěstěkrát jména 
Kristova, a isv. Petr uzdravil ve jménu Ježíše Nazaretského chro
mého žebráka. Ve Skutcích apoštolských praví sv. Petr o Pánu Je
žíši: »A není v nikom jiném spásy; neboť není jiného jména pod 
nebem, daného lidem, v němž bychom měli spaseni ibýti.« (Skut. 
apošt. 4, 12.)

Svaté jméno našeho Pána Ježíše zaznívá jako požehnaná me
lodie dvoutisíciletými dějinami naší sv. Círlkve. To jméno hlásali 
apoštolé, první vyznavači', miliony mučedníků. Sv. F.ranitišek z 
Assisi, kdykoli před ním bylo vysloveno jméno Kristovo, naslou
chal, jako by slyšel 'zvulk harfy. S tímto jménem na rtech umírali 
před 1800 lety mučedníci starokřesťanští, s tímtéž jménem na 
rtech umírají dodnes naši mexičtí bratři. S výkřikem: »Ať žije 
Kristus Král!« padají pod ranami z pušek komunistů.

S uctivostí smíme tedy vyslovit jméno Pána Ježíše!
Kdy to smíme činiti?
V každé vážné potřebě, jak píše sv. Pavel ke Kolosenským: 

»Gokoli činíte slovem nebo skutkem, všecko čiňte ve jménu Pána 
Ježíše Krista« (Kol. 3, 17).V době modlitby! V úzkosti a v potře
bách smíme je také vysloviti. Pán sám ná® k tomu povzbuzuje: 
»Vzývej mne v den, kdy budeš soužen, já  tě vytrhnu, a ty mne 
oislavuj! (Žalm 49, 15). Smíme vysloviti svaté jméno na počátku 
práce: »Ve jménu Ježíšově!« Když se vydáváme na cestu: V y 
kročme ve jménu Páně!« Při vzájemném poizdravení: »Pozdrav 
Bůh!« Ve chvíli pokušení proisme: »Ježíši, Synu Davidův, smiluj 
se nade mnou!« A se ismrtí zápasící smí — ó, a jak smí! — úpěnli
vě volati: »Ježíši, buď mně milostiv!«
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Katolická Církev uděluje dokonce odpustky všem, kteří uctivě 
vysloví jméno Pána Ježíše v krásném pozdravu: »Pochválen bud 
Ježíš Kristus1!« A smutno pomyslet, že tento milý, vroucí a výlučně 
křesťansko-katodický zvyk upadá stále více v zapomenutí.

Ve velkém městě Boninu měl býti operován těžce nemocný.. Ne
šťastník trpěl rakovinou jazyka, proto mu musel býti jazyk odňat. 
Když ležel na operačním stole, řekl mu lékař, dříve než nasadil 
nůž, ku podivu dojat: »Milý pane, vězte, že v životě už nepromlu
víte ani jediného slova. Co chcete ještě naposledy říci?« Ticho. .. 
Nemocný přemýšlí, co by měl říci. Má říci poslední vzkaz svým 
milým dětem? Nebo poslediní pozdrav své dobré ženě?

Konečně zašeptal nemocný — a to byla jeho poslední slova: 
^Pochválen buď Ježíš Kristus!«

Ó, bratři moji! Kéž by tato slova byla kdysi i našimi posledními 
slovy!

Při takových příležitostech jest to nejen dovoleno, ale dokonce
i chvályhoidno, poněvadž tím jest jméno Páně uctěno.

2. Ale jméno Pána Ježíše nejen, že musíme s uctivostí vyslo- 
vavati, nýbrž ještě více, ctíti Krista Pána důstojným životem.

Ctíme toto svaté jméno již tím, že neřekname proistě » J ež í š «  
nebo »K r i s t u s«, jiaikotby to byly mrtvé, zcela bezobsažné pojmy,, 
nýbnž mluvíme o »Pániu Ježíši«, o »našem Pánu Ježíši Kristu«. Ale 
daleko větší úctu k Pánu Ježíši ukážeme, když budeme žíti přísně 
křesťanským životem. Pak bude svět vidět, že toto svaté jméno zna
čí pro nás opravdu tolik jako »Vykupitel«.

Jest tedy možné, ptáš se snad, že jsou křesťané, jimž vykoupení 
našeho Pána Ježíše neprospělo? Pro1 ně tedy zemřel nadarmo?

Cítím, bratři, celou tíhu této otázky; a přece nelze popírati, že to 
jest možné. Věděl atom také náš Pán Ježíš a v tom vidím největší 
ďůkaiz jeho lásky. Neboť kdyby byl Kristus Pán býval jen pouhým 
člověkem, jemuž je budoucnost zcela neznáma, byl by se mohl ve 
svých mukách takto utěšovati: »Vytrvej, duše má, neboť svým 
utrpením vykoupíš celý svět! Hleď, jak všude budou o tvé lásce 
vykládati, takže i srdce kamenná budou dojata. Ve dne v noci bu
dou mysliti jenom na tebe, budou si vyprávěti o tvém utrpení. Ať 
tedy jenom teče moje krev, ať mne bodají trny, to zachrání ubohé 
hříšníky a přivede je k věčnému 'životu.. .« Ano, kdyby byl Ježíš 
Kristus pouze člověkem, byl by se takto těšil.

Ale náš Pán Ježíš byl zároveň Bohem, který viděl do budouc
nosti. Co viděl, když visel na kříži? Spatřil nesmírné zástupy lidí, 
pro které umírá, ale marně za ně trpí! Mamě, neboť oni nechtějí 
býti spaseni! Zde teče jeho krev, teče pro ně — a on vidí všecky, 
jak se hrnou do kabaretů, db vykřičených domů, jak se hrnou za 
opilstvím, za nemravností, za podvodem a vraždami, vidí, jak se 
řítí do zkázy ti, jež On chtěl (spasiti!

A v tom se jeví nejhlubší láska Páně! Ne v tom, že nás osvobo
dil z těžké choroby, že přinesl za nás tak drahocennou oběť, nýbrž
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v tom, že pro nás učinil všecko, ačkoliv zcela dobře věděl, jak ne
vděčni budeme. Každého viděl P án .. . mne . . .  a tebe také . . .  Kde 
tě viděl? S kým? Mezi jakými lidmi? Ó, můj Pane Ježíši Kriste, 
zda netekla Tvá krev také pro mne nadarmo?

Strašná otázka: Či je možné, aby Pán Ježíš zemřel pro někoho 
mamě? Ú, zajisté! A snad také pro mne marně??

Bratře! Jak je to s tebou? Žije tvá duše? Nebo je mrtvá? Ne
cháš ji v tom stavu? Nepůjdeš ke zpovědi? Jisi také ty »nepřítelem 
kříže Kristova, inimicus crucis Christi«? »Neboť mnoho chodí těch,
o nichlž jsem vám často pravil, nyní pak i s pláčem pravím, že jsou 
nepřáteli Kříže Kristova« (Fil. 3, 12). To je strašný výrok sv. Pav
la. Žiješ-li v hříších, tedy se neodvažuj pohlédnouti na kříž. — 
Vidíš, cítíš to? Přičiňme se proto, ctíti svaté jipéno Páně životem 
opravdu křesťanským.

*

Milí bratři! Půldruhého století utlačovaný a rozpolcený polsiký 
národ dosáhl po světové válce opět samostatnosti. A víte, co tehdy 
učinil? Uskutečnil neobyčejně krásnou myšlenku: poslal do Švý
carska deputaci vojáků a politiků. Tam vyhledala tato delegace 
zámek Rappersvyl a přinesla srdce největšího polského hrdiny za 
svobodu, Koísciulstzlky, pochované dosud v cizině, v opravdu trium
fálním průvodu do svoboidfcté vlasti. A celý polský národ' jásal, 
poněvadž vychladlé srdce velkého hrdiny mohlo nyní odpočívati 
v rodné zemi.

Bratři moji! Z moderního života dnešního lidstva bylo vytťženo 
nejsvětější Srdce Pána Ježíše Krista. Vidíme všude tuto skuteč
nost. Cítíme, že jsme bez srdce: dusíme isc, lapáme po vzduchu, 
na každém kroku povstávají poruchy v našem společenském živo
t ě . . .  A nic nám nepomůže. .. nic . .. leč, že přineseme zpět mezi 
sebe svaté Srdce Ježíšovo; teprve tehdy budeme vyléčeni, až srdce 
lidstva bude sledovati Jeho tep, když bude žíti dle Jeho zákonů, 
jestli uznáme Ježíše Krista skutečně za svého Vykupitele . . .  a tak 
ho budeme ctíti.

Bratři! Dnešní svět je chorý! Může se ještě uzdravit?
Ano! A jakým způsobem?
Budeme-li chváliti Pána a Spasitele nejen slovy, ale i svým 

životem; když budeme hlásati nejen slovy, nýbrž také důsledným 
křesťanským životem své svaté, jediné a nejvroucnější přání:

Pochválen bud Ježíš Kristus na věky! — A m e n .
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„ N e h á z e j t e ,  c o  j e  s v a t é ,  p s ů m ! “

Milí bratři v Kristu!

Květnový mráz zničil révu, kroupy potloukly v červnu obilí. Na 
podzim zeptáme se rolníka: »Jaká byla úroda?« »Ach, pane — 
stěžuje si — špatná, Pán Bůh nás potrestal!«

Příštího roku je bohatá žeň, nádherná pšenice, sladké víno. Ptá
me se rolníka opět na úrodu. »Ujde to, pane. Však jsem se také 
po celé měsíce na tom poli nadřel!« — odpovídá muž s pyšným 
sebevědomím:

Hle, obrázek z denního života! Příklad, jak lidé obyčejně smýšlejí: 
vede-li se člověku zle — tedy je to »trest Boží«; daří-li se všecko 
dobře, pak je to »moje zásluha«.

Jak lehkomyslně bere člověk nadarmo svaté jméno Boží, i člo
věk zbožný! I ten, kdo nikdy nekleje, i komu se protiví surové 
klení. A přece poručil Pán Ježíš jednou hodně přísně: »Nedávejte 
věcí svatých psům, aniž házejte perel svých před vepře! « (Mat. 
7. 6).

To znamená: varujme se nejen surového klení, nýbrž mějme 
tolik duševní jemnosti, tolik čisté úcty k Bohu a ke své víře, že 
budeme mluviti o Bohu a svatých věcech vždycky uctivě.

1. Sprosté zneuctívání jména Božího, klení v pravém slova 
smyslu, zapovídají nejen přikázání Boží, nýbrž — Bohu dík — 
také pravidla slušnosti civilisované společnosti. Dnešní svět od
pouští tak mnohý hřích, ale člověka, který se rouhá, netrpí žádná 
vzdělaná společnost. Proto jest rouhání u jemných lidí vlastně 
výjimkou.

Za to neobyčejně je rozšířeno lehkomyslné vyslovování jména 
Božího. Lidé zapomínajíce na jakoukoliv pietu, nemyslíce na nic, 
při každé maličkosti ihned zneužívají jména Božího a svatých. Ne
tvrdím, že je to těžký hřích; ale jistě je to bezmyšlenkovitá po
vrchnost, která nesluší člověku jemného křesťanského smýšlení.

Nám jest Bůh nebeským Otcem, proto my křesťané nejsme tak 
úzkostliví jako starozákonní Židé. kteří se nikdy neodvažovali vy
sloviti jméno Boha, » Jah v e« , ani ve svých modlitbách. Tato 
přemrštěná úzkostlivost měla důvod ve špatném výkladu slov 
Písma svatého. Avšak i u nás křesťanů musí panovati jistá jemná 
zdrženlivost, abychom nemísili jména Božího a svatých věcí zby
tečně do všedních rozhovorů, ani tehdy ne, i kdyby to nebylo prá
vě hříchem.
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V té věci musí i zbožní lidé dávati na sebe pozor, a zvláště — 
nezazlívejte mi to — ženy!

(Kuchařka se vrátila z trhu. »Co stojí kuřata?« — ptá se paní. 
»Dvaicet korun!« »Můj Bože!« — spíná paní v úžasu ruce.

Co je to, bratři? Těžký hřích? Ne! Je to vůbec hřích? Snad ani 
ne. Co tedy? Jen lehkomyslnost, nedůstojná křesťana.

Někdo jde po ulici. . . zahledí se . . . klopýtne. »Ježíš Maria!« . . 
vykřikne. Těžký hřídh? Ne. Pouze bezmyšlenkovitost, která se ne
srovnává se křesťanským názorem.

Večer sedí v opeře dáma a při -nejkrásnější melodii je nahne 
k muži a praví: »Zbožňuj i toho Pucciniho! Jaká to božská hudba!« 
Těžký hřích? Ne! Pouze nerozvážnost, která se nehodí k něžnému 
křesťanskému cítění. Proč musíme používat právě jména Božího, 
abychom vyjádřili svou nelibost nebo své uspokojení? I když těžce 
nehřešíme, přece jenom je to lehkomyslnost.

2. Je však ještě horší lehkomyslnost!

Dospělý syn přijde pozdě domů. Na otázku matky, kde byl, 
odpoví:

— U kamaráda. —
— To není pravda! Přísahej, že jsi tam byl! — křičí nerozváž

ná matka! Že je chybou — už s pedagogického stanoviska — po
chybovati o slovech dítěte, o tom nyní nemluvím . . . »Když se mi 
tak jako tak nevěří, tedy budu lháti, aby se jim zdálo, že oni mají 
pravdu« — myslí si při takové příležitosti mnohé dítě. Za to jest 
hříchem nutiti dítě k přísaze z tak nicotného důvodu. Jest přece 
přísaha, t. j. dovolávání se svědectví Božího, dovolena jen v nej- 
vážnějších okamžicích života — při uzavírání sňatku, před sou
dem, při nastupování úřadu.

Tedy i ti zneužívají jména Božího, kteří přísahají z nepatrných 
pohnutek, ze zvyku a v bezmyšlenkovitosti, třeba že jen proto, aby 
posílili pravdu. A to činí dnes nejen děti, ale i dospělí. To máme 
zároveň měřítko, jak velice je lež rozšířena mezi lidmi, neboť kdy
by nebylo lži, nebylo by třeba ani přísahy. Postačilo by prosté,, 
vážné slovo. — »Promiň, je to tak. Nemám v povaze lháti!« Ta
kový postup byl by důstojný křesťana.

Někdy je dovoleno přísahat. Bůh dovoluje, aby bylo lze pří 
zvláštních příležitostech, majících vliv na život celé společnosti, 
aovolávati se svědectví jeho svatého jména. Sám Pán Ježíš přisa
hal před soudem, když odpověděl na otázku velekněze: »Zapřísa- 
hám tě skrze Boha, abys nám pověděl, jsi-li Kristus, Syn Boží? 
Jezis pravil: Ty jsi řekl!« (Mat. 26, 63—64). Ale přísahati k vůli 
každé směšné nicotnosti, jak to mají ve zvyku moderní lidé, ano 
často také tak zvaní dobří křesťané, je zneužívání jména Božího. 
Nevztahuje-li se lehkomyslná přísaha na něco vylhaného a hříš
ného, tedy není těžkým hříchem, ale je vždy hříchem, kterého se
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má jemně cítící křesťanská duše chránit. »Nedávejte věcí svatých 
psům!«

3. Také ti zneužívají svatých věcí, kteří neplní učiněného slibu, 
kteří v nouzi, v nebezpečí nebo v době nemoci slíbí Bohu něco 
dobrého, aby na svůj slib, jakmile jejich prosba je vyplněna, co 
nejrydhleji zapomněli.

Je to opravdu krásný křesťanský zvytk, když slíbíme Bohu zia vy
slyšení nějaké prosby bohulibý skutek, ale musíme pak slib do
držet. Neboť Písmo sv. praví: »Mnohem lépe jest neslibovati, než 
po slibu, co připověděno, nespljniti« (Kaz. 5, 4).

4. Zneužívá svatých věcí také ten, kdo šlape do bláta všedního 
života vznešené ideje náboženské, osoby a instituce víry, když pro- 
fanuje náboženství, když isi z víry dělá smích. Máme o tom mnoho 
křiklavých případů, které až uráží (jako na př. když nedávno je
den český komponista napsal mši pro jazízový orchestr); jsou však 
i méně křiklavé případy, jichž si lidé skorem už nevšímají, a přece 
i ony urážejí citlivější náboženské smýšlení. Kdo na př. zatahuje 
jména svatých do nečistého prostředí obchodního života, zraňuje 
nejenom naše náboženské přesvědčení, ale i vlastenecké smýšlení. 
Musíme tedy otevřeně říci, že je velmi urážlivé, když někdo po
jmenuje žitnou kávu lkávou sv. Štěpána, mýdlo — mýdlem sv. 
Václava a pivo —  pivem svatojanským. Pouze my, katolíci, se vy
znamenáváme touto pochybnou ctí. Ó, jaké by nastalo pobouření, 
kdyby se tak někdo odvážil zatáhnouti jméno zakladatele jiných 
náboženství do reklamy, jako název pro mazadlo nebo jed na kry
sy! A vším právem! Jakým právem tedy užívají jmen našich sva
tých jako reklamy pro kávovou náhražku nebo pivo?

»Nedávejte věcí svatých psům.«
5. Zneužívá tse i nejsvětějších ideálů víry od tajemných nábo

ženských sekt, které nyní v celé Evropě, tedy i u nás, svádí prosté 
lidi na scestí. Tyto sekty používají náboženské touhy lidské duše 
k tomu, aby naivním davům vsugerovaly nejneuvěřitelnější věci: 
»Konec světa se blíží. . .«, »Ježíš Kristus se znovu zjevil, tam a tam 
učinil nová prohlášení, že nesmíme světiti neděli, nýbrž sobotu« 
atd. Nedávno musela berlínská policie násilím pohrbí ti mrtvolu 
jilž v pokročilém rozkladu, poněvadž sekta, které mrtvý přináležel, 
bránila pohřbu, tvrdíc, že »mrtvého svými modlitbami opět vrátí 
životu«. To je vesměs zneužívání svatých věcí!

Zneužívají náboženství i ti, kteří ve svých úředních projevech 
neupřímně hlásají: »Prosím, my se náboženství nedotýkáme . . . ,  
náboženství je věcí soukromou!«, jimž však v jejich časopisech, 
schůzích a agitačních řečech je vítána každá zbraň, jimiž by mohla 
býti vyhlazena z duše dělníka láska a oddanost k Bohu. Také tito 
lidé tupí svaté jméno Boží.

6. Jest ještě jeden zcela zvláštní způsob zneužívání náboženství: 
Když chce člověk pokoušeti Boha. O tom musím mluviti trodhiu po
drobněji.
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Jak to? — řekne někdo. Dosud jsem byl zvyklý se modlit: 
» . . .  a neuvoď nás v pokušení « Či je možný také opak? Či je 
možno, že by člověk, toto slalbé a  nuzné stvoření — si troufalo po
koušeti Pána Boha, vznešeného Stvořitele všehomíra?

Ano; nebol stojí psáno: »Ne)budeš pokoušeti Pána Boha svého.« 
(Mat. 4.7). Pokoušením Bdha je na příklad, když se někdo vydává 
bez důvodu v nebezpečí v domnění: »Pán Bůh mi už pomůže«. Po
koušením Boha jest žádati od něho zázrak* aby se dokázala něčí 
nevinnost. Sem třeba započítat na př. »Boží souďy« v dávno mi
nulých. stoletích a jež známe — bohudík! — jilž jenom z knih. 
Když dnes čteme, že byly dolby, bdy někdo musel dokázati svou 
nevinu tím, že šel po žhavém uhlí, aniž by se spálil, nebo ponořil1 
ruiku do vroucí vody, aniž lby se opařil. Disváci voliáli: »Je-li ne
vinný, musí to Bůh potvrditi zázrakem!« Církev postoupila neoby
čejně těžký zápas, alby vymýtila tyto barbarské soudy Boží, mající 
původ v řeckém a germánském pohalmství, a aiby lidem vysvětlila, 
že mají o Bohu zcelá nesprávný názor, když takovými doměnkami 
chtěj í ho snížiti na svého vlatního sluhu.

Bohu díky: >>Boží soudy« už patří minulosti. Ale přestalo i po
koušení Boha? To ne! Setkáváme ise s ním častěji, než kdy jindy.

Jak to myslím?
Jednou se přeli farizeové s Pánem Ježíšem a žádali od něho zá

zrak, »aby ho pokoušeli«. A Pán Ježíš, který vyhověl prosbě po
hanského setníka a volání žebráka na okraji cesty a ukázal svou 
božskou moc, odmítl roizhodně požadavek mocných fariseů. Písmo 
svaté o tom praví: »Ale on vzdychrauv ve svém duchu pravil: Proč 
žádá pokolení toto znamení? Amen pravím vám: Nebude dáno 
znamení pokolení tomuto.« (Marek 8,-12).

V prvém, okamžiku nechápeme počínání Páně. Nyní se přece 
naskytla vhodná příležitost, aby přesvědčil farizeje o své božské 
moci, aby i oni konečně v Něho uvěřili. ..

Ne, ne! Evangelista oznamuje, že farizeové nepřišli k Pánu Je
žíši, aby v Něho uvěřili, nýbrž aiby ho pokoušeli. Věřiti v Krista 
— ne, na to byli příliš pyšní. Očekávali od Spasitele jen jakési 
divadelní vystoupení: ať uvidíme, co tento prorok umí! Chtěli míti 
zázraky, ale ne aby byli obráceni. Celá země byla přece plna zvě
stí o činech Páně, takže to stačilo k obrácení každého člověka 
doibré vůle. Ale farizeové se nechtěli obrátit. Chtěli vidět zázra
ky — něco zajímavého, událost rozrušující nervy, něco, co upo- 
kojuje lidskou zvědavost. V nepietní touze farizeů po tajuplných 
zázracích spočívalo právě pokoušení Boha. Podobně si počínají 
i dnes tak mnozí zvědavci.

Mnozí hledají požitek v uspokojení své zvědavosti a nechtějí 
uznati, že se nejsvětějším věcem smíme blížit jen s nejihlulbší ú- 
ctou a ne s horečnou lehkomyslností. Tak na př. mnoho lidí a ta
ké některé časopisy se zajímají ne z náboženského přesvědčení, 
nýbrž ze zvědavosti o malou německou ves Konnersreuth, ať už
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tam přicházejí na návštěvu nebo píší o tamních tajuplných udá
lostech. Celý svět o tom mluví, časopisy se tím zalbývají v dlou
hých článicíoh, a proto i já  cítím, že ani na kazatelně se o tom 
nesmí mlčet.

Co se děje v Konnersreuthu? Žije tam prosté děvče, které kaž
dý pátek trpí mukami Spasitele. Vidí odsouzení Páně, slyší hru
bé, výsměšné pokřiky, rozvíjí se před ní Celá rozeohvívající tra
gedie golgotská, zatím co ona to vše prožívá ve smrtelných mu
kách. Také pět krvavých ran Spasitelových se uikázalo na těle 
trpící díviky. Z jejích ran teče krev. . .  každý pátek se to opa
kuje. A po několik roků nepožila ničeho, kromě částky sv. hostie 
při svatém přijímání.

Takový je stav věci. Dnes se všude mluví o trpící dívce. Tisíce 
a tisíce lidí se tísní u jejího domu. A co o tom soudí katolická 
Církev, bratři moji?

Základní nauka katolické Církve učí, že Pán Ježíš opravdu 
působil1 zázraky, aby tak dokázal svou božskou moc. A poněvadž 
to tedy uznal za vhodné v zájmu rozšíření a posílení víry i bě
hem církevních dějin, dokazoval tuto moc sknze světce. A na
opak, Pán Ježíš sám napomínal k opatrnosti, když mluvil o fa
lešných prorocích a jejich falešných zázracích, a varoval také 
své přívržence, alby si nežádali žádných tajuplných, zázračných 
věcí. Ano, katolická Církev připouští, že ve výjimečných, důleži
tých případech všemohoucí vůle Boží může zasáhnout do zákonů 
přírodních, a tomu pak říkáme: zázrak. Že Bůh může působiti 
zázraky, tomu nás učí naše svatá víra. Když na př. Církev někoho 
svatořečí, musí býti dokázány dva zázraky, které světec způsobil. 
S jakou opatrností postupuje však Církev při zjišťování těchto zá
zraků, o tom si může učinit představu jen ten, kdo zná neoby
čejně přísné předpisy při postupu o svatořečení, a ví, jaké množ
ství výslechů, dobroizdání, svědků a protokolů Církev v takovém 
případě zkoumá a zjišťuje.

Jeden vlivný, nekatolický pán vyřizoval kdysi u římského kar
dinála nějakou záležitost a zatím co čekal v předsíni, listoval v 
aktech procesu o blahořečení. Opravdu žasl, když viděl, s jakou 
úzkostlivou péčí a s bezohlednou přísností zkoumá Církev i nej
menší podrobnosti. Svého názoru nezamlčel ani kardinálovi: »To 
se mi líbí! Jestliže Církev zjišťuje s takovou přesností a přísností
i nejmenší detaily každého zázraku .. .« Kardinál ho však pře
rušil1: »Víte, že z těchto zázraků, o nichž jste právě četl, neuznala 
komise ani jediný? Ani jediný neodpovídali stanoveným pod
mínkám!«

Moji milí bratři! Že Bůh na potvrzení pravdy křesťanské víry 
konal zázraky a také dodnes koná, tomu učí naše svatá víra. Ale 
při tom jest Církev neobyčejně zdrženlivá a opatrná ve svých 
rozhodnutích, zda v jednotlivých případech se jedná opravdu o 
nadpřirozené zakročení Boží, zda se tedy jedná o zázrak. Církev
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je v tomto směru neobyčejně přesná a přísnější než lidé, časopisy 
a celý svět. Církev nebaží po zázracích — a to se mi líbí. Tisíce 
lidí pospíchá do bavorského Konnersreuthu, aby obdivovali dív
ku s krvácejícími stigmaty Kristovými — a Církev? Bavorští bis
kupové to svým kněžím a lidu zakázali. Proč? Poněvadž naše sv. 
Církev je opatrná. Jen po dlouhém čase, po1 desetilietém zkoumání 
prohlásí, z d a  sporný případ je zázrakem nebo ne. Bratři moji! 
Není to imponující vážnost? Vznešený klid, který pramení v se
bejistém vědomí pravdy!

Vyciťujeme přímo jemný takt, s jakým si počíná Církev se 
svatými věcmi. A tak, ať bude razhodnutí její jakékoli, ať událo
sti v Konnersreuthu budou uznány jako přirozené nebo nadpři
rozené: jedno jest jisté, že tato dívka jest věřící duší a že trpí 
mnoho pro svého Spasitele.

Je-li tomu tak, pak se k ní musíme blížit jen s největší úctou. 
Ale co činí lidé, bažící po zázracích, lidé zvědaví, sensace chtiví, 
kteří tam přijíždějí? Kouří a s kloboukem na hlavě poizorují kr
vácející rány. Z Karlových Varů a z Mariánských Lázní proudí 
davy elegantních lázeňských hostů do Konnersreuthu zrovna tak, 
jako by večer odjížděli do divadla. Jedna obchodní firma se na
bídla, že na místě malého roilbického domku vystaví divadlo a že 
v něm bude ukazovat trpící Terezii. Filmová společnost nabídla 
miliony, alby mohla zachytit její páteční muka, a tak ukazovati 
dívku krvácející z lásky ke Spasiteli ve velikých městech Evropy 
mezi pornografickými filmy a na křiklavých plakátech. Podobiz
na této trpící je vystavena dokonce v jednom německém parrepti- 
ku vedle voskových figur proslulýah vrahů.

Bratři moji! Taková je beztaktní surovost dnešních lidí! Strh
nou do bahna i nejsvětější věci a pošpiní je jako slimák. To je 
ta moderní zvědavost, která by byla schopna filmovat i Spasitele 
trpícího na kříži. K tomu je jim víra ještě dobrá, jinak pro ně 
nemá významu!

Bratři! Chtěl ibych mluvit velmi izřeltelině: zdá se v Konnersreu
thu dějí zázraky nelbo ne, o tom se Církev ještě nevyslovila ani 
pro ani proti. Ale ať padne jakékoli rozhodnutí, na naší katolické 
víře se tím nezmění ničeho.

Když farizeové se zvědavou dotěrností žádali na Kristu zá
zraky, »hluboce vzdyohl«, praví Písmo svaté. A tak i dnes bolí 
Pána, když nejsme spokojeni s důkazy z jeho života, s jeho Či
ny, když někomu nestačí dvoutisíciletá činnost Církve a jí uvede
ných svědků, ale když se spíše snažíme proniknouti do nadpřiroze
ného života zakázanými dveřmi, spiritistickým! schůzkami a pus
tou sensacechtivoisití prý posíliti víru. Co je to jiného, než zneuží
vání svatých věcí?

*

»Nedávejte věcí svatých psům!« — řekl Pán a poručil těmito



slovy, abychom k věcem víry přistupovali vždycky s pietní, vrou
cí láskou a abychom svatých věcí nezavlekli do prachu všedního 
života — ani ze zlé vůle, ani z nerozvážnosti a lehkomyslnosti. 
Zvědavici a lidé dychtící po tajemnostech budou hluboce zahan
beni neochvějnou věrou jednoho chicagského lékaře, a to bych 
vám chtěl ještě povědět ke konci dnešního kázání.

Před několika lety rozšířila se zpráva, že v jižní Italii kapucín
ský kněz má stigmata Kristova. Onen chicagský lékař se vydal na 
cestu: třicet hodin trvala jízda po železnici v Americe, 10 dní na 
moři a pak ještě 40 hodin jízdy vlakem — konečně dostihl muž 
malou italiskou ves. A veškerá námaha byla matná! Nemohl ni
čeho vidět, neboť římský představený dal mezitím rozkaz, aby 
kněz neukazoval nikomu svých ran a aby nosil stále rukavice. 
Jen konečky prstů mohl míti volné, aby mohl sloužit mši sv.

Lékař vyjádřil své dojmy těmito slovy: »Rány jsem neviděl, a 
kněz, když jsem mu pověděl příčinu svého příjezdů, řekl: Velice 
lituji, že jste konal tak dlouhou cestu nadarmo, ale chápete přece, 
lže jako řeholník muisím poslouchat. A to na mne působilo hlub
ším dojmem, než kdybych byl viděl stigmata.«

Ták, bratři moji! Cože řekl Spasitel nevěřícímu Tomášovi? 
»Poněvadž jsi mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi: blahoslavení, kteří 
neviděli a přece uvěřili.« (Jan 20, 9.) Stálo se častěji v dějinách 
Církve, že ten neb onen měl svatá stigmata Spasitele — a ne
sporně je to velké vyznamenání od Pána Boha. Ale to se neděje 
jen jednou, nýbrž každého dne a každého okamžiku, neděje se to 
na jediném místě, nýbrlž všude, kde se slouží mše svatá, že na 
našich oltářích se opakuje tajuplným,' neviditelným způsobem 
smrt na kříži. Ó, tam se děje více než v Konnersreuthu! Tam ne- 
krvácí dívka, která Krista miluje, tam krvácí Ježíš Kristus sám, 
krvácí pro nás a z krůpěje jeho drahocenné krve padá požehnaná 
rosa blaženosti na naše žíznící duše! A přijíždějí k vůli tomu lá
zeňští hosté v zástupech v autech neb stojí v hustých řadách, aby 
se mohli dostat do kostela na mši svatou?

Bratři moiji! Tato dívka:, která prožívá muka Kristova, jest — 
ať Církev o ní rozhodne jakkoli — se svým tichým, němým utr
pením výstražným mementem pro dnešní sensace chtivý svět: Li
dé! Nehleďte na mne tak zvědavě, ale zadívejte se s vroucí lás
kou a lítostnou duší k ukřižovanému Spasiteli, kterého také já 
hluboce a opravdu miluji, a z lásky k Němu krvácím a trpím!

Lidé, mějte v úctě svaté věci!
Bratři, mějte v úctě svaté učení víry!
Bratři, mějte v úctě trpícího Krista! Amen.
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Kř e s ťa n  ž i v o t e m ,  ne j e n o m  j m é n e m !

Milí 'bratři v Kristu!

V roce 1926 konal se v Chicagu mezinárodní eucharistický kon
gres. K nejdojemnějším scénám oněch oslav, jež byly opravdu 
v e lk o lep é , patřila nesporně noční pobolžnosst »HolyName Society«, 
t: j. »Společnosti jména Ježíšova«. Spolek mužů, zřízený k oslavě 
a k ochraně jména Božího, svolal k noční pobožnosti do stadionu1, 
v Chicagu statisíce mulžů a nikdo se nemohl ubránit hlubokému 
dojmu, když v tomto hlučícím velkoměstě, kde milionům lidí jsou. 
jediným ibohem dolar a kus chleba, když uprostřed zkažené, kaž
dému ideálu se vysmívající velkoměstské noci —; zaplály svíce 
v rukou 250.000 mužů. V babylonské zkaženosti: 250.000 světel 
živé víry!

Byl to životodárný plamen svatého jména Ježíšova, jeho svaté 
víry v labyrintu dnešního mravního rozkladu!

Jsme my, bratři, my nynější učedníci Ježíše Krista, jsme si 
vždycky vědomi, jaký drahocenný poklad nám svěřil Pán ve svaté 
víře? Dovedeme zvolat hrdě a vděčně: »Bohu díky, že jsem ka
tolickým křesiťanem!?«

»Nolblesse oblige!« »Šlechtictví zavajzuje!« říkává se. Tím spíše 
můžeme říci: »Le christianisme oblige!« »Křesťanství zavazuje!« 
Ano, býti křesťanem, neznamená jen čest, nýbrž také těžké zá
vazky. Do dnešního kázání o II. přikázání Božím, chtěl bych vlo
ží ti několik slov o povinnostech, které plynou z názvu »jsem křes
ťana, a promluviti o svědomitém životě křesťanském.

Neboť, bratři moji, že člověk nekleje nebo nadarmo nebéře 
jména Božího, jest pouze částí druhého přikázání: částí negativ
ní. Katolické duši to však naprosto nestačí: chce plnit i positivní 
část tohoto přikázání. Positivní část nespočívá však jen v tom, aby
chom uctivě vyslovovali jméno Boží, nýbrž abychom jménu 
»křesťan« sjednali u svých bližních více úcty, čili, že jsme po
vinni nejenom sami si vážiti jména »křesťan«, pocházejícího od 
svatého jména Kristova, svědomitým životem křesťanským, ale 
v případě potřeby brániti toho jména a šířiti jeho úctu i mezi ji
nými lidmi.

Vědomá úcta ke křesťanskému jménu! — to je název dnešního 
kázání. Nejdříve se budeme zabývati těmi, kteří nemají křesťan~ 
ské svědomitosti, pak těmi, v nichž tato svědomitost je, živá.
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I.

O těch, kteří nemají křesťanské svědomitosti.

Tvrdíš, bratře můj, že jsi katolickým křesťanem? — tak jsem 
se otázail jednoho muže.

»Ano! Jsem na to pyšný. Višichni moji předkové byli také ka
tolíky!*

»A můžeš to také dokázat?«
»Dokázat? Což nestačí, když před celým světem prohlašuji: 

jsem katolík!«
»Ovšem, že ne! Také ,sv. Jeronym se tak vychloubal a Pán 

Bůh mu přece neuvěřil!«
»A to je zajímavé. Jak to bylo?«
»Víš, kdo byl sv. Jeronym? Jeden z nejisla vnějších mužů křes

ťanských! K vůli Kristu opustil všecko: pohodlí, radosti, civilisaci, 
a  žil v jeskyni nedaleko Betlema. Tam se tolik postil a umrtvo
val, že z něho zůstaly jen kůže a kosti. Horečka jím lomcovala 
a  kolemstojí’cí se domnívali, že nastal jeho konec. Á těžce nemoc
nému se zdálo v horečce, že stojí před soudnou stolicí Boží a že 
začíná soud. První otázka zněla: »Kdo jsi?« Jeroným směle odpo
vídá spudci: »Christianus sum! — Jsem křesťanem!« — »L!žeš!«
— hřmí mu vstříc hlas Soudce. »Ty jsi vyznavačem Cicerona!« 
A po těch slovech ihned ho uchopili a zbili do bezvědomí: Ti, 
kteří stáli kolem lůžka nemocného, ustrašeně pozorovali, že tělo 
nemocného sebou trhá a chvěje ise ve strašných mukách. Teprve, 
když se uzdravil, dověděli se o jeho horečných snech.

Co to znamená, bratři moji?
Svatý Jeroným, který dovedl z lásky ke Kristu přinésti největší 

oběti a‘ zřekl se všeho, nemohl postrádati jediného: knih pohanské
ho klasika Cicerona. Jeho obdivuhodný sloh se mu tak líbil, že je
ho díla čítával dokonce i ve své poustevně. Když se pak před 
věčným Soudcem vychloubal a bil v prsa: »Jsem křesťanem!« — 
věčný Soudce mu nevěřil. A Jeroným vzal si k srdci výstrahu, a 
když vyzdravěl, už nečetl Cicerona s takovou zálibou. . .  Chápeš 
nyní, bratře, že nestačí jen tvrdit: jsem katolíkem!?«

To je pravda . . . odpovíš mi. Podívej se — sáhneš do aktovky — 
tu je můj křestní list! Nevěříš mi ani nyní, lže jsem katolíkem?

Promiň, bratře, ještě stále ti nevěřím. Křestní list jest vážným 
dokladem, ale ukazuje jen, jakým bys měl býti, zdali však jsi 
opravdu takovým, o tom mlčí. Snad to objasní lépe toto podoben
ství: Křestní list jest cestovním pasem do království nebeského. 
Ale nic by ti neprospěl pas — řekněme — do Itálie, ndboť tě tam 
vpustí jen tehdy, když máš také italské visum. Křestní list jest 
ovšem pasem do království nebeského, ale nevkročíš tam, ne- 
můžeš-li se prokázati pečetí života věčného, nebeským visem. Co
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je to nebeské visum? Křesťanský, katolický život. Rozumíš nyní, 
proč ani křestní list nestačí jako doklad tvého katolicismu?

Roizumím! Rozumím! Jenže nyní opravdu nevím, jak mám doká
zati svůj katolicismus?

Nic snadnějšího než to. Dovolíš, abych tě na půl hodiny navští
vil? Vyřídíme tuto záležitost.

— Prosím. Bude mne těšit! —
Jdeme k domovu svého přítele, který s upřímnou ochotou oteví

rá dveře.
— Prosím, vstupte!
Vstupujeme do velikého salonu, ale již na prahu zůstávám státi.
— Jsi katolíkem? —
— Ale ovšem! Řekl jsem to už prve.
— Nu ano . . .  Ale pohleď, na zdích tolik neslušných obrazů!
— Ale prosím tě! To jsou obrazy proslulých umělců!
— Neříkám, že to nejsou umělecká díla. Ale nenašel by kato

lík jiných uměleckých obrazů, než právě takové? Tyto obrazy zde 
visí jen proto, aby dráždily po celé dny tvé smysly, oči tvých 
hostí a kazily duše tvých dětí!

— Duše mých dětí? Ladislavovi je dvanáct a Marii deset let. 
Ti tomu ještě nerozumí.

Dovol, a věř mi, pracuji přec dlouho ve výchově mládeže: tak 
mnozí rodiče nechápou, jakou pohromu způsobí neslušné obrazy 
v duších jejich dětí!

— Ale prosím tě, to jsou přece věci umělecké ceny, jen těžce 
byoh se s nimi mohl rozloučiti.

— Dobře! Dobře! Ale pak neříkej, že jsi katolíkem! — Vidím, 
jakou máš obsáhlou knihovnu. Smím si ji blíže prohlédnout?

— Proč ne! —
Pohlížím jen letmo na knihy a opakuji otázku: Jsi katolí

kem? — Přítel mi už vůbec neodpovídá, pouze na mne hledí.
— Nediv se, že se ptám. Jsi-li katolíkem, pak jest obsah tvé 

knihovny naprosto nepochopitelný. Mezi beletrií množství fran
couzských věcí oď podezřelých autorů. Mezi naučnými knihami 
dília Darviinoiva, Háckloiva a Bolschova a některé tak zvané ^lé
kařské spisy«, což jsou vlastně pornografické knihy . . .  A nikde 
nevidím knihy katolické. Nikde náboženského díla . . .

— Náboženské dílo? Ovšem, že mám i takové knihy. Pohleď! 
Tu je »Život Ježíšův« od Renana, »Dějiny inkvisice«, množství 
spiritistických spisů. . .  a tu jsou brožury »Armády spásy«. —

— Nu ano! To vidím. Ale kde máš Písmo svaté ndbo nějaké 
důkladné dílo katolické?

— Ah prosím, ty jsou — nezazlívej mi to — příliš nudné! . . .
— Dobře, dobře! Ale pak neříkej, že jsi katolíkem!
Někdo zvoní — přichází listonoš.
— Cože? Jisi katolíkem a předplácíš tyto noviiny, které zuřivě 

brojí proti každé křesťanské myšlence?
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— AhiMému přesvědčení to neškodí. A člověk přece musí znáti 
také opačné stanovisko! Kromě toho jest to nejlépe redigovaný 
časopis! Tak zvané křesťanské listy jsou příliš suchopárné a jed
nostranné! . . .

— Ale pak mi řekni, čím se projevuje tvůj katolicismus?
— Nechme toho! Pojďme raději k mé paní nahoru . . .
Šli jsme nahoru. Jakohy ďekoltované obrazy sestoupily se stěn, 

a seděly v živém vydání u čaje! A v atmosféře Cotyho voňavek — 
jaká protivně prázdná konversace! O čem a jakým tónem hovořili! 
A přece se mohl kalždý z přítomných prokázati svým křestním lis
tem! . . .

Bratři moji! Křestní list? .. . Stačí křestní list? Křestní list za
vazuje ke křesťanskému životu. Dovolíte, abydh vám vyprávěl po
někud zvláštní, ale velmi bystré přirovnání sv. Augutina: (Tract. 
17 in Joan.) Dva lidé počnou zpívati tiitéž píseň. Jeden je střízli
vý a zpívá správně, druhý je opilý a' vydává jenom falešné tóny. 
Jaká disharmonie v tomto duetu! Tatáž situace — říká sv. Augus
tin — když se někdo stále modlí: »Posvěť se jméno Tvé«, a svým 
životem Boha ustavičně uráží. To znamená: Má sice v kapse křest
ní list, ale jeho praktický život nic o tom nesvědčí.

Nevezmeš jména Božího nadarmo! Taiké ten ho zneulžívá, kdo 
jménem »křesťan« klame své bližní. Jak možno někoho podváděti 
křesťanským jménem? Když někdo nosí jméno »křesťan«, ale život 
jeho se naprosto nesrovnává s tímto jménem, takže jméno je jen 
štítem a sice štítem, falešným. Nad vchodem do některých textil
ních obchodů stkví se ve velkých písmenách hrdý nápis: »Zde lze 
dostati pravé anglické látky.« Nic netušící kupec pozdě olbjeví, 
že koupená látka obsahuje více bavlny než vlny‘, něco jiného hlá
sá vývěsní štít a něco jiného jest v obchodě. Zrovna tak zneužívá 
jména křesťanského ten, kdo svoje řeči halí do křesiťanského pláští
ku, ale jehož myšlenky, srdce a vůbec celý život jest pln docela 
jiných věcí. Také o nich platí, co vyčítal1 Bůh Židům již ve Starém 
zákoně a co řekl Pán Ježíš v Novém zákoně o farisejích: »Lid 
tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne« (Mat. 
15, 8)._

To jsou tedy lidé, kterým chybí křesťanská svědomitost.
Jak je to s těmi, kteří si jsou vědomi svého křesťanství?

n .

A) Jsem katolickým křesťanem! Víš bratře můj — co to zna
mená? To znamená, že jméno Bolží bylo nesmazatelně vepsáno do 
mé duše a že tomuto jménu jsem povinen zjednat úctu a oslavu!

Vlastní úlohou stvořeného světa je: hlásat chválu Boží, že Bůh 
je svrchovaným Pánem veškerenstva. Nebe a země, hvězdy a bou
ře, pyšné vrcholky hor a radostný ptačí zpěv, dravá zvěř i něžné 
pomněnky — to všecko hlásá slávu Boží, a přece není V nich jméno
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Boží vepsáno tak zřetelně, jako v mé pokřtěné duši. Mezi všemi 
jeho tvory jenom ve mně, žije pojem o Bohu, jen ve mně přebývá 
Bůh. Jedině člověk je schopen znesvětit jméno Boží, ale také jen 
on jest schopen, jméno Boží ctíti. Bratři moji! Jaká vznešená to 
myšlenka: Žije ve mně Bůh! Jak si musím sám sebe vážiti! Jaké 
svaté povinnosti mám k sobě samému! Nyní teprve chápu, co jsem 
již tolikrát slyšel: co je vlastně »lidská důstojnost«, důstojnost 
křesťanské duše.

Víte, kdo si opravdu váží jména Božího a kdo je ctí? Ten, v je
hož myšlenkách, slovech a skutcích se projevují Boží myšlenky, 
slova a1 skutky.

Mám býti živým zrcadlem Božího svatého jména. Mám jménu 
křesťanskému dělati vždycky čest, nejen v kostele a1 když se 
modlím, nýbrž i když pracuji, když odpočívám a bavím se. Slávu 
Boží má zvěstovati můj život rodinný, mé povolání, má činnost 
obchodní, má práce v továrně. Bratři! Slíunce velebí Stvořitele svý
mi paprsky. Hvězdy svým leskem. Ptáčci chválí Pána svým zpě
vem, květiny svou vůní. A člověk? Člověk velebí Pána Boha tím, 
že žije podle plánů a vůle Boží.

To by bylia' svědomitá vážnost ke křesťanskému jménu.
B) Kdybychom chtěli použiti tohoto měříťka na dnešní, tak zva

nou křesťanskou společnost, dospěli bychom k strašným závěrům.
Píšeme podle (křesťanského letopočtu rok 1936. Jsme v 'křesťanské 

Evropě. V hlavním městě křesťanského státu. Jdu ulicemi, po
zoruji život a ruch, mluvím tu a tam s různými lidm i.. . Jsme 
opravdu křesťany? Vidíme to ještě někde? Kde a jak? Chápou 
ještě tito lidé, kteří se ženou za prací a požitkem, chápou tito lidé 
proč přišel k nám Ježíš- Kristus? A chápou-li to, následují Ho? 
Pozorujeme na jejich životě, na jejich myšlenkách a činech, na 
jejich plánech a přáních, že Kristus je mezi námi, že skutečnou 
cenu všeho měříme podle jeho učení? Jest křesťanství ještě prame
nem síly, přesvědčením, principem, světovým názorem nebo pouze 
čímsi bezbarvým, estetisující změkčilostí, zděděným parádním rou
chem, které oblékáme ve sváteční dny, ve kterém však nelze již 
pracovati a jíti do denního života?

Jsme křesťany? Pohleďte jen, co se hraje v divadlech! Ve Víd
ni, v Berlíně, v Paříži, v Praze, zde v Mor. Ostravě. Kdosi řekl: 
^Divadlo je zrcadlem současné společnosti.« Děsné! Jest moderní 
společnost opravdu taková, jak ji vidíme na jevišti? Či jen malé 
děti do šestého roku jsou ještě čistého srdce a pouze blázni jsou 
dnes ještě poctiví a slušní!?

Jsme křesťany? Hleďte, co imponuje davu! Nedávno stál před 
německým soudcem mladý gymnasista, obžalovaný pro řadu zlo
činů, o nichž Apoštol píše, že by neměly býti mezi křesťany ani 
jmenovány. A lidé? Zasypali tohoto mladíka kvítím.

Jsme křesťany? Před časem dlela v evropskýoh velkoměstech 
pohostinně černošská tanečnice. Na nádraží byla očekávána da
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vem až nepříčetně nadšeným . . .  bleskové světlo fotografů zazáři
lo . . .  aparáty cvakaly se všech stran . . .  a pak počali dopravo- 
vati její zavazadla do aut: 137 kostýmů, 196 párů střevíčků, 64 kg 
pudru a množství jiných kosmetických přípravků. A časopisy psaly
o ní v sáhodlouhých článcích. A to pod názvem: »Černá Madona 
ve spacím voze!« Černá »Madona!« Může býti hanebnější potupa, 
hrubší zneužívání jména Matky Boží?! Jsme ještě křesťany?

C. Nechci pokračovati dále . . .  Jen tolik chci říci: A přece musí
me 'býti svědomitými křesíany, hrdými na svou víi:u a podle víry 
jsme povinni žít!

Co máme činit? Utéci na poušť? Lomit i rukama, naříkat a pla
kat? Zoufat si?

Ne, bratři moji! Fatalismus, osud, náhoda nesmějí se vyslkyto- 
vati v katolickém slovníku! To neodpovídá katolickému názoru, 
abychom nechali všecko jíti svou cestou: »laisser faire, laisser 
aller«, abychom se ustrašeně uzavřeli do ticha své komůrky. Na
opak, katolicismus chce zasaJhovati silnou rukou do víru světa, chce 
zaohytiti pádící stroj světa, alby jeli podle jeho vůle.

Ano: věříme, že Ježíš Kristus je vrcholem a má rozhodující 
slovo ve světových dějinách! Věříme, že svět na Kristu stojí, a bez 
Něho padá!

Nenápadně jsme odstranili Desatero ze života, teď ho taim mu
síme opět vrátit. Věříme, že bez důsledného, vědomého, katolické
ho života nebude rozkvětu, vývoje, základu istátu, nebude nových 
tisíciletých dějin.

Bratři moji! Neváhám prohlásiti, že potřebujeme takových ka
tolíků, kteří by se lišili od ostatních lidí ve světě a vzbuzovali 
úctu. Úctu? Čím?

Tím, že budou respektovat Desatero a že i v denním životě bu
dou prakticky provádět povinnosti, plynoucí z kázání na Hoře. Tim, 
že budou pohlížeti s jemným taktem a šlechetně na ženu, na man- 
želtví a na rodinný život. Takoví lidé jsou oporou společnosti a 
zachrání evropskou kulturu před zánikem.

Milí bratři! Kdosi potkal v Berlíně jednoho attaché z vysla
nectví, Porýňana, který žil dlouhá léta na Dálném východě. Víš, 
řekl attaché příteli, kdybych mohl voliti před svou smrtí žíti bud 
15 let v Berlíně nebo 10 let v Porýní, nebo 5 let v Číně, tedy bych 
neváhal ani okamžik a rozhodl bych se pro Čínu. Proč? Měl1 jsem 
tam sluhu. Ja:k ten na všec’ko myslel, jak svědomitě konal své po
vinnosti! . .. To je země, kde lidské slovo má ještě platnost, kde 
lidé jsou věrní a spolehliví!

Tak byl onen diplomat nadšen pohanskými Číňany.
A vzpomínám si na stílžlnosti našich misionářů, poslaných na 

Dálný východ, jimž pohané vyčítají: proč nás chcete obrátit na
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křesťanství, když se u vás doma křesťané vzájemně vraždí? Přiná
šíte nám hvězdu betlemskou? Její záře nesvítí již ani vám samým! 
Nechte nás na pokoji a nerušte nás! Jsme lepšími lidmi, než vy, 
křesťané! . . .

Ano, talk mluví pohané s našimi misionáři! . . .  A co jim může
me na to odpovědět? Co může na to odpovědět evropský křesťan, 
známý svojí nenávistí a lakotou, vzájemně se vraždící, stále ne
spokojený, Bohu se rouhající křesťan?

Naše srdce se svírá, slzy kanou z očí: máte pravdu, vy dalecí 
bratři! My jsme znesvětili Kristovu svatou věc. Celou duší se však 
přičiníme, abychom se vrátili k zákonům Kristovým!

Bratři! Jestli každý katolický křesťan se stane zářící pochodní 
ctnostného života, jestli si Krista vezme za vzor k následování, 
pak celý svět se stane křesťanským a bude místem spokojeného, 
šťatného života.

Pane Ježíši Kriste, my Tě milujeme! — to je málo!
Nasloucháme Tvým pravdám — to nestačí!
Klaníme se Ti — ani to ještě nestačí.
Pane! Pane! Následujeme Tě — to stačí. Amen.
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T ř e t í  p ř i k á z á n í  • N e d ě l n í  k l i d

Milí bratři v Kristu!

Ve svých úvahách dasipěli jsme ke III. přikázání Božímu. Snad 
r.ěkoho překvapí, že dnešní kázání začínám poetickým líčením ne
dělního rána. Neúprosný spěch velkoměstského života olupuje naši 
duši beztak o mnoho přírodních krás: představme si alespoň 
v myšlenkách ticho a pokojný mír, jichž tak často a bolestně po
strádáme.

Nedělní jitro . .. Stojíme na horském vrcholku na blízku malé 
vesničky a nalše oči bloudí nad domy zaplavenými' májovým slun
cem, nad cestami, loukami a nivami, nad celým,krajem. Blažený 
pokoj vane nad krajinou, naše duše dojatá a povznesená noří se 
v tidhé rozjímání, když tu náhle zazní, jako veselý ptačí zpěv, milý 
hlas zvonů venkovského kostela. Daleko se nesou stříbrné zvuky 
zvonů a pronikají okny a zdmi i vzdálených domků. Ze dveří vy
cházejí svátečně oblečení lidé a jdou do kostela. Lidé, kteří celý 
týden pracovali na polích, lidé, jichž uši nezaslechnou po celý 
týden zvonění zvonů, nýbrž jen hluk strojů a vytí továrních 
sirén. . .  Ale dnes smyli si s obličeje' tovární kouř, svlékli olejem 
zamaštěné šaty a setřeli si s čela prach a pot, nelboť dnes .. . dnes 
mohou býti zase lidmi! Pospíchají, aby přišli včas do domu Bo
žího. Jest neděle . ..

Rcete, bratři, není to znamením, že Bůh nás otcovsky, opravdo
vě miloval, když ustanovil toto přikázání nedělního klidu?!

»Požehnal pak dni sedmému a posvětil jej« čteme hned na po
čátku; Písma svatého (Gen. 2. 3). A později ještě podrobněji: 
»Pomni, abys den sváteční světil; šest dní budeš pracovati a konati 
všecky práce své, sedmého dine však jest sobota Hospodina, 
Boha Tvého. Nebudeš toho dne konati žádné práce ty, syn tvůj, 
dcera tvá, služebník tvůj, služebná tvá, zvířata tvá, ani cizinec, 
který jest ve branách tvých« (Ex. 20, 8—10).

Hleďte, bratři, to je třetí z deseti přikázání — přikázání o svě
cení neděle! Toto přikázání obsahuje dva předpisy: jeden zakazu
jící a druhý přikaizující: čili, v den Páně něčeho nesmíme konat a 
zas něco musíme konat. Zakázána je nám: těžká práce služebná, 
za to jsme povini býti na mši svaté.

Věnujme dnešní kázání prvnímu dílu třetího přikázání, o ne
dělním klidu. Zvláště bych chtěl promluviti o dvou otázkách:

I. Jakou cenu má nedělní klid v  ohledu hmotném, a
II. Jakou cenu v ohledu duchovním pro mne a pro mé spolu- 

bližní.
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I.

Co znamená nedělní klid v ohledu hmotném?

1. Milí bratři! Dnešnímu hmotářskému člověku se nezamlouvá, 
■kdylž slytŠí mluvit o nedělním klidu. Nemůže se :s tím smířiti! 
Myslí si: »Každý sedmý den by měl býti ztracen? Ne, to je nemož
né! Celý svět leží přede mnou a já ho mám dobýti! Země skrývá 
v sobě nevyčerpatelné bohatství. To musím zpracovat, využit! 
Heslem dnešního moderního života přece jest: práce . . .  práce až 
k inejzazším hranicím! Stále víc uhlí z dolů! Stále víc obilí s polí! 
Stále víc automobilů z továren! Kupředu! V moderním, tvořivém 
životě není oddechu . ..  není odpočinku!«

Taikový je dnelšní život, a — proč to popírati — že to je vlastně 
velkým neštěstím moderního člověka. Naše křesťanská kultura 
utrpěla první větší otřes tehdy, když ji šílený technický shon nové 
doby oloupil o posvátný nedělní klid.

Dnešní člověk nemá času na1 neděli, ačkoli můžeme směle říci, 
ž ev  žádném období nebyl mu nedělní klid více potřebný než prá- 
.vě v našich dobách. Podívej se jen na dělníka, který stojí celých 
šest dní u strojů, jichž hluk rozdírá uši a nervy! Nebo na ředitele 
továrny, který v levici drží telefonní sluchátko1 a pravicí píše a při 
tom vyjednává s dílovedoucím, který stojí před ním, nebo na 
úředníka, který po celý den sedí při umělém světle v dusné kance
láři nad svými papíry. Pohleďme na zrychlený rytmus této ho
rečné práce, a není to jistě žádná nadsázka, když tvrdíme, že lid
stvo nevyvíjelo ještě ani v jediném století tak intensivní činnosti 
jako v době současné.

A právě proto, bratři, nebylo přikázání Boží o nedělním klidu 
nikdy tak důležité, jako dnes.

Odpočinku, jak to nařizuje třetí přikázání, žádá nejen Boží po
sitivní zákon, nýbrž také lidská přirozenost. Celý vesmír jest nám 
příkladem. Strom nénese ovoce po celý rok,’ nýbrž odpočívá a 
shromažďuje v dlouhých zimních měsících sílu k této plodnosti. 
Nelze rok co rok zasévati obilí do téže půdy, země si musí také od- 
počinouti. Zrovna tak nesmí býti lidská pracovní síla vykořisťo
vána s lichvárskou chtivostí.

Člověk — tato hrabivá a bohatství lačná bytost — pokoušel se 
•častokrát během staletí obejiti zákon o nedělním klidu, ale nikdy 
se mu to nevyplatilo. A je to přirozené: onen zákon stvořil Bůh, 
moudřejší než všichni lidé. Dnes každý uznává dobrodiní tohoto 
zákona. Ať lékař nebo dělník, všichni jsou téhož mínění: je ne
možné déle než šest dní bez odpočinku pracovat. NaŠe nervy, naše 
zdraví, naše pracovní síla byly by zničeny. A také peníze, vyzíska
né v neděli, nám nezůstanou. Vydáme je  lékaři a lékárně. Pomni, 
abys den sváteční světil.

2. Zákaz Boží jde však ještě dále. Nejen že nám zapovídá vy
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konávati těžkou tělesnou práci, nýbrž nesmíme ji nechat konat ani 
svým podřízeným!

Bratři! Stanovisko Církve není zkostnatělé, ale jest ohleduplné 
a rozumné. Jisté domácí práce: jako úklid, příprava jídla atd., do
voluje i v neděli, poněvadž j>sou nepostradatelné. Zrovna tak menší 
ruční práce, jetž ise konají k ukrácení času. Ale veliký úklid, pra
ní, drhnutí a podobné, jisou neslučitelné se svěcením neděle.

Jsou továrny, kterých nelze zastavit, jakož i naléhavé práce,, 
které nestrpí odkladu. Není to sice stav ideální, ale lidská nároč
nost vzrostla do té míry, že elektrárny, železnice, vodárny, hostin
ce atd. musí pracovati i v neděli, následkem čehož tisíce lidí ne
může pak splniti své nedělní náboženské povinnosti. Ale nesluší se 
také vyřizovati v neděli úřední záležitosti, jimž jednodenní od
klad nijak neuškodí. V tomto ohledu mohl by se tak mnohý křes
ťanský stát ještě mnoho učiti od mocné, anglické královny Vikto
rie. Hned na počátku její vlády byly jí dodány v sobotu večer 
důležité spisy s prosbou, alby je příštího dine ráno pročetla a po- 
depsala.

— Zítra ráno? Zítra je přece neděle — řekla královna vysoké
mu úředníku, který jí přinesl spisy. Před bohoslužbami se jich roz
hodně netknu.

Lord se vzdálil. Jak velký byl pak jeho podiv, když příštího dne 
musel vyslechnouti kázání o »svěcení neděl'e«. Královna sama vy
právěla pak lordovi, iže ještě v sobotu večer vzkázala dvornímu 
kazateli, aby mluvil v neděli o tomto thematu. Od té doby jí nedá
vali k vyřízení žádných spisů.

V těch státech, kde jest náboženský život opravdový, můžeme 
čísti velmi zajímavá provolání na kostelních dveřích. »Nenakupuj- 
te v neděli!« tak čteme na kostelních dveřích po celém Holandsku. 
Tím jsou donuceni popřáti svým zaměstnancům nedělního klidu
i ti obchodníci, kteří -by toho snad jinak neučinili. Na belgických 
poštovních známkách jest na dírkovaném okraji napsáno: »Ne pas 
délivrer le dimanche« »v neděli nedoručovati«. Je-li dopis spěšný, 
okraj se odtrhne a dopis1 je pak doručen i v neděli. Ale obyčejně 
neškodí, je-li dopis odevzdán teprve v pondělí ráno. V tom pří
padě ponechá na něm odesílatel! nápis a umožní tím listonošům 
nedělní klid.

Jen trochu porozumění, bratři moji! A když zde prosím o trochu 
porozumění pro děliníky, listonoše a železničáře, nebudou mi, dou
fám, moji: posluchači — pánové — zazlívati, když prosím i za je
jich manželky, -zvláště hospodyně. Neboť v dnešních těžkých po
měrech přibývá žen, kteiré se ,muisejí samy starati o celou domác
nost, a věřící duše by tak ráda splnila i náboženské povinnosti, a 
přece musí tak často zameškati nedělní mši svatou. Proč?. .. »S mým 
mužem by nikdo neobstál, kdyby byl oběd hotov jen o půl hodiny 
později. . .  to by bylo křiku! On nezná ohledů.«

Prosím tedy, milí mužové, o trochu shovívavosti! Kéž byste
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uznali, že i hospodyně potřebuje nedělního odpočinku. Zvláště 
přepracovaná, uštvaná hospodyně! Nenechte dojiti k tornu, aby 
Bůh složil vaše ženy nemocí na lůžko.

3. Nevěřte slepě tomu, co říkávají někteří bezohlední zástupci 
kapitalismu proti nedělnímu pracovnímu klidu. Říkají, že je to 
dnes nemožné přání při tak vysokém stupni rozvoje obchodního a 
technického života, nelboť prý by se tak zmenšovalo národní jmě- 
ní, překáželo 'by se tak finančnímu rozkvětu národa a znehodno
covala by se cena lidské práce . . .  a podobně.

a) Že nedělní pracovní klid škodí státu?
Bratři moji milí — právě opak je pravdou! Neboť vidíme, že 

právě ony státy, které ještě dnes dodržují nedělní klid, co nejpřís
něji, jako na př. katolická Belgie, částečně katolické Holandsko 
a protestantská Anglie, že tyto země mají vedoucí místo v obchodu1 
a průmyslu a také opravdu zajišťují blahobyt svým národům. Pře
svědčují nás o pravdivosti té staré zkušenosti, že dělník vyrobí 
více za šest dní než za sedm ďní

b) Poznámka, že křesťanství podceňuje horečnou činnost a pro
duktivní práci, postrádá, myslím, jakéhokoliv odůvodnění.

Křesťanství, že podceňuje práci?! Bůh nařídil odpočinek, ale 
také práci. Týž Bůh, který řekl hříšnému člověku: »V potu tváře 
jísti budeš chléb, dokud se nevrátíš do země, ze které jsi vzat« (Gen.
3, 19), týž Bůh poručil v III. přikázání: »Pomnii, albys den sváteč
ní světil.« Ano, bratři moji. Bůh neodsuzuje jen těch, kteří pracují 
v neděli, nýbrž také ty, kteří zahálejí ve všední dni.

Že by Církev byla nepřítelkou práce? Zdaž její zakladatel, Pán 
Ježíš Kristus, sám nebyl dělníkem? Přišel na svět v dělnické ro
dině a až do svého třicátého roku zůstal v dílně. Nezvolil si apošto
ly z dělníků? Ano, dnes ve vítězném věku práce nesmíme zapo
menouti, že to byl Pán Ježíš, který svým příkladem a svou naukoir 
poukázal na cenu tělesné práce, která byla ve starověku naprosté 
opovrhována.

Kde je tedy pravda?
Pravdou je to, že naše svatá víra si práce vysoce váží, při tom 

však nezapomíná ani na dělníka. Naše víra si váží pokroku, tech
niky, strojů, ale ještě více člověka a jeho duše.

A zde navazuji na naše úvahy druhou otázku. Co znamená ne
dělní klid pro naši duši?

II.

Co znamená nedělní klid pro duši?

1. Účelem nedělního klidu je popřát tělu unavenému celo- 
týdenní prací trochu odpočinku. Proto nesmíme konati v nedělí 
těžké práce, spojené >s velkou tělesnou únavou, aby se tělo mohlo; 
dokonale zotavit. Nedělní klid má však ještě jiný úkol: po celý 
týden je člověk zaujat starostmi o denní chléb do té míry, že mu
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sotva zbude několik minut ipro duši. Proto v neděli, kdy denní 
práce odpočívá, máme čas a tohoto času použijeme pro své du
chovní záležitosti. Vidíte, bratři moji, že tímto nařízením nedělní
ho klidu Církev vlastně zachraňuje naši lidskou důstojnost a že 
se za to nemáme proti ní bouřit, ale raději býti vděčni. Vždyť čím 
se stal lidský život následkem šíleného rozvoje techniky? Bůh 
uchovej, abych touto otázkou chtěl snižovat lidský pokrok ve sna
živé práci ndbo vzkvétající obchod. Vždyť sám Bůh přikázal, aby 
si člověk dobyl země a práce jest také povinností, uloženou nám 
Bohem. Člověku jest potřebí horečné činnosti, vytrvalé práce, také 
strojů, strojů usnadňujících lidskou p rác i----------

A přece, chceme-li býti upřímní, pak si musíme doznat i, že jsme 
si představovali technický pokrok jinak, když se začalo pohybovat 
kolo prvního parního stroje. Nikomu ani nenapadlo, že se nám 
buide dařiti ise 'stroji jalko se dařilo učmi u kouzelníka, o němž vy
kládá básník. Od svého pána naučil se 'kouzelným slovům, jichž 
pomocí vyvolával duchy, když pán nebyl doma. Ale — běda — 
zapomněl slova, jimiž tse tito divní hosté zaplašují. A tak si s nimi 
už neporadil.

Nestalo se nám, bratři, něco podobného s technikou? S pyšnou 
radostí vyvolávali jsme do života jeden stroj po druhém, továrnu 
po továrně. . .  až nám tito přivolaní pomocníci přerostli přes hla
vu, takže jich nedovedeme již zdolati. Ano: stroj doktínale ovládá 
moderního člověka, nemůžeme ho již zkrotit! Štve ho stálie d á l. . .  
není přerušení, není zastávky! Jen krmiti stroje! Nacpávati je! 
Vytápěti! Jen vyráběti! . . .  Bez oddeohu! Veškerý život kolem nás 
jest již zmechanisován. Sám člověk stal se už strojem.

Řekněte, bratři, není tomu talk?
A do této práce, která trhá nervy, zabíjí duši, do tohoto pochodu 

strojů znějí slova Církve: Bratři moji! Nedovolím, aby vás stroje 
pohltily. Alespoň jednou v  týdnu budte opět lidmi!

Jaká neuvážená slova jsou to tedy, když tak často slyšíme: »Bůh 
žádá příliš mnoho, když si činí nárok ňa každý sedmý den!« . . . 
Bratři moji! Jaiká to bezmyšlenkovitá řeč! Žádá to pro sebe? Ne 
pro sebe chce míti Bůh sedmý den, nýbrž pro člověka, k vůli tobě! 
Abys zase jednou patřil sobě, své duši, své rodině, isvým dětem, 
neboť ve všední den patříš továrně, úřadu, dílně, po celý týden 
patříš škole, obchodu! Zde konečně den, kdy patříš sám sobě!

Ale jděme dále!
2. Na neděli nejen že máš právo ty, nýbrž také tvoji služební a 

zaměstnanci. Přikázání Páně to říká jasně: »Nebudeš toho dne ko
nati žádné práce ty, ani služebník tvůj, služebná tvá, ani zvířata 
tvá« (Exod. 20, 10). V prvém dílu své řeči poukázal j&em na to, 
že nedělní práce zaměstnanců jest špatným obohodem již z ohledu 
čistě materielního. Nyní chci zdůrazniti ještě jinou myšlenku: jak 
nadmíru důležitý jest nedělní klid i pro duši dělníka.

. Kde jinde se má dělník naučiti spolehlivosti, lásce k práci a vě

130



domí povinnosti, takže je možno mu důvěřovat, když ne na nedělní 
mši svaté a na kázáni? Milí bratři! Vycitujete, jaké bolestné rány 
naší nespolehlivé, chtivé, chmurné doby se dotýkám těmito slovy? 
Kolik zaslepenosti, nenávisti, skryté vizpoury, kolik stranického 
rozhořčení zachvívá dušemi dělníků a kolik našich dělnických 
bratří vlivem toího odpadá od Botha. Ano, jsou našimi bratřími, 
neboť my všichni jsme dítkami jednoho Otce nebeského! A přece 
to v životě vypadá nejenom tak, jako bychom my a oni, tělesně 
pracující a pracovníci duševní nenáleželi k téže lidské rodině — 
takovou nezkrotnou nenávistí hledí dělníci na dnešní společnost. 
Jedna z nejpalčivějších otázek naší doby jest: bezedná nenávist 
a bezmezná zaslepenost dělnické třídy proti křesťanskému světové
mu názoru. Zaslepenost? Ano! Ale na této zaslepenosti dělníci 
částečně nemají viny! Četl jsem jednou o sedmihradském uhelném 
dole, že muly, používané tam k dopravě uhlí, nejsou vyvedeny 
po denní práci na povrch země, nýbrž do stájí, které jsou v hloubi 
země! Když byla zvířata po dlouhé době přivedena zase na denní 
světlo, shledalo se, že jsou všecka slepá.

Bratři moji! Nedivme se, že také duše může oslepnouti. Duše 
lidí, kteří rok od roku, bez ustání sklánějí hlavu pod jhem a za
hrabáni v temnu denních starostí — bojují o kousek chleba. Chá
pete, co znamená zachovávání nedělního klidu také se stanoviska 
společenského řádu?

Bratři moji!

Dnešní člověk div že nepraskne pyšným sebevědomím, že naše 
doba převyšuje jako obr všecky dávné věky. Zdá se nám, že lid
stvo nestálo ještě nikdy na tak vysokém stupni, že ještě žádné jiné 
století se nemohlo pochlubiti takovým pokrokem!

A přece se ptám: Zda opravdu počaly dějiny lidstva teprve 
v našich dnech, a teprve dnes se před námi rozevřel široký obzor, 
zatím co dosavadní staletí vegetovala v hluboké temnotě? Chce
me-li býti upřímní, tedy musíme pokorně přiznat, že s výjimkou 
techniky — postoupili jsme málo kupředu. Zajisté, naše doba je 
»velkou dobou«, ale v jakém ohledu? Velká — v chaosu svých 
idejí! Moderní člověk ani zdaleka nedorostl, není pánem situace 
a problémů své doby, tak jako člověk předešlých věků. Ovšem! Se 
svojí technikou — to je nepopiratelné — dospěli jsme k úžasným 
pracovním výkonům, a přece nikdo nezapře, že materielní poměry 
ovládly tohoto hrdého lidského ducha, že lidská duše pláče pod 
j.aiřmem materialismu jako nikdy před tím.

Bohu díky a chvála, že nám přichází ku pomoci svým přikázá
ním, abychom byli zase lidmi! Buďtež Bohu díky, že nám poručil, 
abychom v onom nervy bičujícím štvaní světili sedmý den. Bratři! 
Neiželme ztráty tohoto sedmého dne! Neželme ztráty výdělku
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o dnu nedělním. Nepřestupujme tohoto Božího přikázání, nýbrž 
pamatujme s pokorným, vděčným srdcem na to, abychom světili 
den Páně. Neboť svěcením tohoto dne zajistíme si život důstojný 
člověka. Amen.
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M š e  s v a t á  v n e d ě l i

Milí bratři v Kristu!

Minulou neděli začali jsme o III. přikázání Božím. Probrali jsme 
první část tohoto přikázání: že jsme povLni světit neděli a ani 
my sami, ani naši podřízení nesmějí konati těžkých prací. Kapitola
o nedělním klidu jest však jen polovicí III. přikázání, jen jeho ne
gativní částí: říká nám, čeho nemáme činiti. Toto přikázání má 
však také positivní část, která obsahuje předpisy: co máme v  ne
děli činiti. A opravdová nedělní radost, osvěžení a duchovní poži
tek rozkvétá jen v srdci takového člověka, který plní obě části při
kázání, jak negativní, tak positivní; zrovna tak jako žárovka jen 
tehdy svítí, když spojíme kladný a záporný proud.

Dokonalé svěcení neděle vyžaduje, tedy kromě pracovního 
klidu také zbožné účasti na nedělní mši svaté.

Po celá staletí volají v neděli zvony ke mši svaté á lidé rádi 
naslouchají jejich hlasu. Bohužel, zní nyní tyto vábivé tóny pro 
velkou část lidstva marně. Vyjící tovární sirény, pouliční Muk, 
životní shon, křiklavé reklamy zábavních podniků přehlu&ují la
hodný, sladký hlas zvonů.

A tak se vyvinul zvláštní druh moderních lidí: lidé, kteří slaví 
neděli jen polovičně. Dodržují pracovní klid — ba ještě se ho 
dožadují — ale z celodenního odpočinku nevěnují Bohu ani jediné 
hodiny na mši svatou.

Dnes, bratři, chtěl foych vám povědět, jak je důležitá nedělní 
mše svatá. Zvláště s dvojího hlediska:

I. Proč přikázání žádá, abychom byli na nedělní mši svaté.
II. Jaký účel má nedělní mše svatá.

I .

Proč žádá přikázání, abychom byli přítomni nedělní mši svaté.

Naše-svatá Cíilkev nám předpisuje pod těžkým hříchem, aíbycham 
se zúčastnili každou neděli a zasvěcený svátek mše svaté.

Tak zní zákon!
Zákonu však můžeme snadněji vyhověti, když nejenom známe 

předpis, nýbrž když i jasně pochopíme, jaký prospěch z něho má
me, když ho zachováváme. Totéž platí i o nedělní msi svaté.

1. Zamysileme se jen trochu nad tím, co pro nás znamená ná
božné svěcení neděle! Dává nám nejenom radost a životní odvahu 
pro příští týden plný starostí — ale nad to ještě hluboké, důkladné
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osvěžení našeho zvadlého náboženského života. Každá neděle má 
důkladně rozproudit slabý krevní oběh našeho náboženského ži
vota.

Či nevidíte, bratři, jaká strašná epidemie zuří mezi lidmi?
Jaká epidemie? Cholera? Mor? Malomocenství? Ne! Daleko ne

bezpečnější nemoc: duševní chudokrevnost, mravní křivice! Nad 
naší hlavou žene se jaiko strašná bouře: zesurovění života, vymírání 
jakéhokoliv mravního jemnocitu, podvod, loupeže, nestydatost. 
Každý si stěžuje, jak daleko jsme to dospěli, pořádají se ankety* 
vyšetřují se poměry, dělají se plány, a přece vědí jen málokteří, 
proč jsme klesli tak hluboko.

Proč? Prorok Ozeáš odpovídá na tuto otázku: »Není znalosti 
Boha v zemi, a proto není poctivosti, není lásky; křivá přísaha, 
podvod a vražda, krádež a cizoložství rozmohlo ise — proto kvílí 
země.« (Os. 4, 2). Síla víry chalbla v lidsikých duiších, poklesla její 
cena v názoru lidí; stali jsme se chudokrevnými a každá otevřená 
mravní rána, každý zločin, každý odboj a revoluce svědčí o této 
chudokrevnosti a jsou vředem na organismu naší společnosti.

»Ale prosím vás! Jakým právem si stěžujete, že lidé jsou nyní 
tak málo věřící? Křesťanství je přece rozšířeno po celém světěf 
Největší část lidstva hlásí se k náboženství! Nestačí to?«

Ovšem, že nestačí! Je jisto, že duše dnešního člověka jest chudo
krevná. V čem spočívá tělesná chudokrevnost? Že nemocný má 
snad málo krve? Naprosto ne! Krve má dost, ale má v ní málo 
rudých krvinek. Zrovna tak nechybí modernímu člověku nábožen
ství, ale má v něm málo červených krvinek, to znamená, chybí mu 
oživující element, který by dokonale pronikal každý projev jeiho 
denního života a zbarvil ho opravdovým zdravím.

Třeba vliti krev do náboženského života, zdravými silami omla
dit dnešní lidstvo, zachvácené horečkou. Nedělní mše sv. byla by 
pro všecky takovým oživujcím, posilujícím prostředkem.

2. Jdu ještě dále.
Každý člověk sice potřebuje nedělní mše svaté, ale snad žádný 

do té míry, jako dnešní člověk velkoměstský. Neboť velkoměstský 
život doráží na nás se všech stran, aby nás zbavil přirozeného lid
ského charakteru, takže nám zbývá pouze neděle, kdy se ještě na 
chvilku cítíme člověkem.

Co dělá z nás velkoměsto?
Především, bratři, dělá z nás nervosní filmové lidi. Život se 

před námi rozvíjí, jako na filmovém plátnu. Každého okamžiku 
přicházejí nové a nové dojmy, z nichž jeden vypuzuje druhý, tu 
pláčeme a hned se zase smějeme. Každý den přináší tisíceré no
vinky, ale bez trvalé ceny, takže na ně brzo zapomeneme. Tak se 
stává velkoměstský člověk nervosním.

V druhé řadě činí z nás město lidi povrchní, kteří se shánějí po 
novinkách, zločinech, po bezcenných sensacích. Již časně ráno 
dostaneme noviny a my je — shltneme. V deset hodin vycházejí
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nové čerstvé noviny, ve dvanáct jich vyjde několik najednou, od
poledne a ještě večer, takže náš mozek je přesycen stále novější
mi a novějšími zprávami. A my toto všecko čteme! Co všecko musí 
ubohý mozek zvládnouti! Dovídáme se, že ta nebo ona filmová 
hvězda měla dnes po třetí svatbu na úřadě, v kolik hodin ta neb 
oína sportovní veličina počne ‚svůj ranní trening a jak vyhlíží do
ma v pyžamu! Kde obědvá proslulý footballový brankař, co a jak 
jí? Zda chceš, nebo ne, musíš tyto věci čísti. K jiné, vážnější, 
vědecké nebo náboženské četbě ti nezbude času. A tak se stává 
velkoměstský člověk povrchním.

Co z nás ještě činí velkoměsto? Bezduché stroje. Každý den 
nastupovati u téže zastávky a čekati na týž vůz, denně choditi ko
lem týchž domů, vždycky jeti s týmiž lidmi, vystupovati na stej
ném místě & seděti pot celá léta u téhož stolu nebo státi osm hodin 
u téhož stroje. . . jaký div, že i člověk se stane strojem, který ne
zná ničeho jiného kromě svého vlastního stroje nebo kromě svých 
zkoumavek, kromě své katedry nebo pultu a o ničem jiném neví. 
Tak se stává z velkoměstského člověka stroj, bez jakýchkoli du
chovních potřeb.

A co z nás ještě činí velkoměsto? Hospodského člověka. Ubohý 
zmučený člověče! Zasloužíš si přirozeně zábavy a rozptýlení, ale 
hledáš je tam, kde jich nelze nalézti. Alespoň ne onoho zotavení 
a osvěžení, jichž je ti zapotřebí. Odpoledne navštíví celá rodina 
hostinec, cukrárnu nebo kavárnu: sám kouříš, zahloubán do novin, 
tvá žena flirtuje u své kávy, ale poíhleď jen, co- činí tvoje 6—8leté 
děti, které jsi vzal také s sebou do zakouřené m ís tn o s ti. Baví se 
nahotinaimi v ilustrovaných listech. Večer jdete ještě do některého 
baru a k půlnoci teprve ulehnete: neděle je skončena. Skončena 
bez jedinného ušlechtilejšího pocitu, bez jediné povznášející myš
lenky.

3. A nyní, jaká má býti neděle? Ale neděle, jak isi ji přeje a 
předpisuje Církev: neděle se mší svatou! Pro nás ukřižovaný Syn 
Boží objevuje se zase mezi námi a krůpěje jeho svaté krve dodá
vají naší_ bledé, vypráhlé, denním bojem vyčerpané duši barvy a 
síly. Bratři moji! To je požehnání nedělní mše svaté. Kdo se sú- 
častní nedělní mše svaté se zbožnou, zcela Bohu oddanou duší, 
bude pociťovat toto požehnání celý následující týden. Břemeno 
života bude stejně těžké, ale to ho nikterak neroztrpčí, .starosti nepo
vedou k zoufalství, pokušení ho bude snad zrovna tak pronásledo
vat, ale nesvede ho k žádnému hříchu. A to je právě vlznešeným 
vůdčím motivem svaté víry: spojiti nedělní mši sxmtou s každoden
ní prací. Ideálem naší svaté Církve není, aby se věřící v neděli 
nastrojili a šli s modlitební knihou v ruce do kostela a po obřa
dech se vrátili1 domů a všecko zase odložili: šaty, modlitební kni
hu a s tím i náboženství a každou křesťanskou myšlenku — ó, ne! 
Nýbrž: aby jim nedělní mše sv. dodala síly v jejich týdenních 
pracích a aby vliv neděle byli znatelný i v našich všedních dnech,
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aby naše nedělní rozmluva s Bohem posvětila všecko naše počíná
ní, takže 'by to poznal i každý náš bližní. Jedním slovem; naše víra 
se musí projevovati naším životem! Pak se každá práce stane 
modlitbou, každý rodinný krb kostelem a každý lidský život Bohu 
milou obětí.

II.

K čemu nás zavazuje nedělní mše svatá?

1. Víme-ili, že mše sv. je v očích Církve nekrvavou obnovou 
krvavé oběti Spasitele na kříži, pak pochopíme ihned, proč vydalo 
naše náboženství talk přísný zákon o povinné účasti na nedělní mši 
sv. Nemůžeme dne Páně oslaviti důstojněji než mší svatou. Za ty 
dva tisíce roků vypučely na živém istromě Církve nejrůznější 
květy pobožností: růženec, litanie, pobožnost křížové cesty, nábo
ženské spolky, pouti atd., ale naše Církev sv. žádné z těchto pobož
ností nepředepsiala povinně, kažidý může konati, tu polbožmost, která 
se mu nejvíce líbí. Jen se mší sv. učinila Církev výjimku. Každý 
katolík, který dosáhl sedmého roku, je povinen pod těžkým hříchem 
každou neděli a svátek býti přítomen mši sv., nezabraňuje-li mu 
v tom nemoc, nebo není-li v kraji kostela, po případě není-li jiné 
nepřekonatelné překážky. A sice je povinen jíti do kostela osob
ně, a ne naslouchat jen mešním zpěvům v radiu. Jen kázání smí
me poslouchati radiem, nikoli mši svatou.

Přirozené, že Církev má také ohledy a — smím-li se tak vy
jádřiti — Pán Bůh také. Jsou obtíže, překážky, které od této po
vinnosti osvobozují. Jsi nemOcen a nemůžeš opustiti polkoje a  tím 
jsi omluveni! Jsi chudá služebná a musela jsi v sobotu večer do 
noci pracovat a ranní hodinu, kdy smíš jíti do kostela, jsi zaspala 
a později nemůžeš už j í t i . . . Máš malé děti a skutečně nevíš, komu 
bys je mohla svěřiti. . .  Nejbližší kostel je v sousední vsi, hodinu 
vzdálené, na: cestě bezedné bláto . .. Ano, bratři! — Pán Bůh nás 
dobrotivě omluví, jen my sami nemáme se tak snadno omlouvati 
malichernými důvody.

A i v takových případech, kdy je nám nemožné býti na mši sva
té, prožijme doma onu půl hodinu, kdy trvá mše svatá, ve vroucí 
zbožnosti a nejdobrotivější Bůh, pronikající svým pohledem srdce
i duši, přijme od nás takovou neděli lépe než od těoh, kteří sice 
byli mlši svaté přítomni, ale znuděně otáčeli kloboukem nebo pozo
rovali obecenstvo.

2. Zajisté vážnou, skutečnou omluvu Církev uznává. Ale pla
ných výrrduv nesnese! A v tomto ohledu by mnohdy opravdu ne
škodilo, albychom byli k sobě přísnější. Nemoc je sice vážnou omlu
vou, ale ne každá malá indisposice. »Dnes jsem nebyl na1 mši sva
té, nebylo mi dolbře« — řekne často někdo, kdo jilž na odpoledním 
koncertě se pěkně baví. »V létě je v  kostele dusno, mohlo by mi to 
škodit, a v zimě tak ohlladno, mohl bych se jistě nachladit.« »Mse
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sv. je tak skoro ráno, nemohu přece v neděli vstávati již o osmé 
.hodině —« říká jiný, jenž však, jedná-li se o výlet, vstává již
o pěti, a v létě, alby viděl východ slunce, vstal už po půlnoci, ale 
v den Páně přivítat Slunce veškerého lidstva, našeho Spasitele — 
to jest jíti 'na mši svatou — to se mu nechce opustiti postel ani 
v  osm hodin.

Od nedělní mše svaté nás neosvobozuje to, že »v sobotu jsme 
.byli na plese a nyní jsme unaveni«, nebo že »mám jediný volný 
den, musím někam na výlet«, od mše svaté neosvobozuje ani spor
tovní zápas, ani slavnost, ani výlet. Naopak: tu se teprve ukáže, 
zda to myslíme snáší věrou opravdu vážně, když zachováváme její 
zákony i za cenu obětí, a pro malou oběť máme vždycky nejdříve 
vykonat to, co víra přikazuje. Někdo přijde v šest hodin ráno 
z plesu. Jestli si lehne, pak je nejisté, zda do poledne vstane. Co 
má dělat? Nechť jde hned na mši svatou o šesté a pak iať si lehne. 
Ale slyším námitku: »Taková mše svatá jistě nemá velké ceny!« 
Nu, ideální to ovšem není. Ale přece je to jen lepší, než zůstati 
zcela beze mše svaté.

Nádherné nedělní jitro . . .  celá rodina se připravuje na výlet. 
Jak velice si zaslouží moderní člověk po namáhavé týdenní práci 
nedělního klidu, osvěžení a'rozptýlení! Jen ne, bratři moji — beze 
míše svaté! Vstaňte o půl hodiny dříve a mše svatá bude zachráně
na. Naše Církev sv. vychází v tomto ohledu vstříc, jak jen možno! 
Nechává sloužit mši sv. ve velkoměstech v nejrannějších hodinách 
a na neobvyklých místech, jen aby nikdo nemohl říci, že neměl 
příležitosti býti přítomen mši svaté. V Nov. Yorku jest jedna mše 
svatá ve 2 hodiny ráno, aby se jí mohli súčastniti sazeči a 'číšníci, 
vracející se z práce. Po dobu turistické sezóny je v bratislavském 
hlavním nádraží sloužena mše sv. pro výletníky v jedné z čeká
ren. Roku 1926 bylo v mnichovské čekárně sillouženo o 3., 4., 5. a 
šesté hodině 172 mší svatých, jichž se súčastnilo 30.000 věřících, 
z nichž 2000 také přijalo svátostného Ježíše.

Jest jisto, že s trochou dobré vůle a obětavosti lze vykonati 
všecko.

3. A budme také přesní. Mnohý člověk vypočítává si s neoby
čejnou přesností,, kolik smí promeškati ze mše svaté, aniž by se 
dopustil lehkého hříchu, a kolik může izameškati, aniž by se do
pustil těžkého hříchu; kdy může přijíti nejpozději a kdy zas ode
jiti nejdříve .. . Nu, bratři, dovolte mi poznámku: takové otrocké 
smýšlení se vůbec nehodí ke křesťanské svobodě. Nesluší se, aby 
se omlouval jakb žák, který, když se ho táizal katecheta, proč neibyl 
na mši svaté, odpověděl: »Já jsem se, prosím, opozdil.« »Opozdil? 
Kdy jsi přišel? Na kterou část mše svaté?« »Ještě hořela jedna 
svíčka,« odpověděl chlapec, čili, že přišel do kostela, když už se 
svíce zhasínaly.

Nechtěl bych naďsazovati, nechci a nemám právo žádati více, 
než co žádá naše svaté náboženství. Proto vám říkám učení naši
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svaté Církve: Kdo byl přítomen, jen na hlavních částech mše svaté, 
od evangelia doi přijímání, splnil svou povinnost.

Avšak, bratři moji, když někdo měří tak na milimetry, s mali
chernou duší uvažuje, kolik smí promeškat ze mše svaté, a přece 
to ještě nebude hříchem, ten si ještě neuvědomil a nepochopil zá
zračné ceny oběti Kristovy.

Jestli se z vážného důvodu opozdím na počátku mše svaté, tak
že přijdu až před proměňováním, tedy nejsem povinen v náhradu 
býti přítomen' ještě na celé nové mši sv., nýbrž pouze na promeš
kané části. . .  to je jistě velký ústupek Církve.

A přec vroucí lásika k Boihu mi káže přicházet přesně a raději 
několik minut čekat, než se opozdit. I hospodyně by se mrzela„ 
kdyby se host objevil až po rozdělení polévky. Patří totiž k dobré
mu tónu, aby host přišel o několik minut dříve. Také Církev má 
svá pravidla slušnosti, k nimž patří i to, aby zbožní nebyli usta
vičně rušeni opozdilci,

4. Ale když už mluvím o rušení, o čem všem bylo by třeba se 
zmínit! Čím vším lze věřící, kteří jsou přítomni mši svaté, znepo
kojovat.

Bratři moji! Vstoupím-ili do kostela, žehnám se svěcenou vodou 
a to ne bez důvodu. Co znamená tento zevnější symbolický úkon? 
Značí vnitřní předsevzetí, že nechceme vnésti s sebou všedních 
myšlenek, pozemských přání a úmyslů, ale že chceme přinášeti 
dovnitř, před oltář Boží, jediné svou zbožnou duši, oddanou zcela 
modlitbě.

A kdo talk nejedná?
Ten sám nebude míti ze mše svaté užitku a bude jen rušit zbož

nost druhých. To jsou ti, pro něž ani mše svatá nezdá se býti 
dostatečně váižným a svatým! úkonem, ani kostel se jim nezdá býti 
dost posvátným1 místem, aby povznesli duši k Bohu. Chovají se tu 
jako by byli na promenádě nebo v divadle, kde je možno prohlí
žet si přítomné a jejich toilety a kritisovat. Takové »slýšení« mše 
svaté je čirým výsměchem III. přikázání.

Jak jinak můžeme ještě rušiti pobožnost v kostele? Když vzbu
zujeme rozruch, ano působíme pohoršení svým1 vystupováním a 
svým oděvem.

V současné době slyšíme v kostele i mimo kostel mnoho odpuzu
jících slov o moderním ženlském obleku a jeho nesmyslných vý
střelcích. Nemám ted času, abych o tom mluvil, budiíž mi dovole
na jen malá poznámka. Nynější nepatřičně krátké a u krku vy
střižené dámské šaty jsou katolickou mravoukou zavrhovány i na 
plese. Ale konečně, kdo, jde na plles, ví už předem, co ho tam oče
kává. Co však máme říci, když člověk, který miluje Boha, jde do 
kostela, alby pozvedl žíznící duši ke svému nebeskému Otci, zatím 
však jeho zbožnost jest rušena dokonce i zde na tomto posvěceném 
místě sotva oblečenými dámami a tak bezděky se přenáší jeho 
duše, pohřížené v modlitbu, na plesové paťkety? Můžeme se cti-
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viti přísnosti oněch zahraničních biskupů, kteří nechali přibiti na 
kostelní dveře dekret, podle něhož dámy, které se objeví v tako
vých šatech, nejsou připuštěny ani ke zpovědi ani k svatému při
jímání?

*

A tím končím kázání. Na počátku jsem připomenul, že víra 
mnohých lidí jest dnes chudokrevná. Kdo je tělesně chudokrev
ný, vystavuje tělo hřejivým slunečním paprskům. A co má činit 
ten, jehož duchovní život stal se 'chudokrevným? Nechť vystaví, 
přiblíží svou znavenou, nemocnou duši svícím zářícím na oltáři.

Ó, záře voskovic na nedělním oltáři! Víte, jaká je to záře? 
Spolehlivé světlo hvězdy betlemské, které nás, pozdní potomky 
svatých tří králů a mudrců od východu, vede jistě ke Spasiteli.

Ó, požehnané zářící světlo!
Ah, -bratři moji, dnešní člověk, tento nevolník spletitého spole

čenského' života, nemá času;, aby pozvedl znavenou duši ke hvěz
dám; a přece touží po světle a volí si vůdčí hvězdu, ale velmi 
často si zvolí hvězdu falešnou: a jde pak za jejím bludným světlem. 
Jsou lidé, a jest ve světě mnoho takových, kteří jsou vedeni nej
lepší vůlí, nejušledhtilejišími úmysly, jimž však nedopřává ustavič
ně hlučící mechanismus života ani okamžiku času zamyslit se nad 
vlastní duší. Jsou lidé, kteří se ženou za světlem v naději, že je to 
hvězda štěstí, ale poznají příliš pozdě, že to byla bludička vábící 
do bažiny, že to bylo bludné světlo nočních lokálů, nepravý lesk 
peněz, stravující oheň bezbožného milkování. A jak se lidé řítí za 
těmito bludičkami! Za tímto pustošícím, spalujícím ohněm! A 
konec?

Konec?
Kdýž na podzim odlétají stěhovaví ptáci na daleký jih, najde 

strážce majáku tak mnohého rána pod věží množství roztříštěných 
ptáků. Jak se 'tam octli? Když letěli v tmavé noci, zalesklo se před 
nimi náhle oslňující světlo majáku. Ah, světlo! Záře! To je přece 
jejich životni element! Tedy vstříc tomuto zářivému zjevu! Ale 
světlo bvlo klamné. Lampy majáku bylý chráněny silným sklem 
a ubozí ptáci se roizbili o tuto tvrdou, zářící plochu! Ubohé ptactvo! 
Ubohý člověče! Ubohý, moderní člověče! Tak i ty se ženeš za svůd
ným světlem — a zraníš se k smrti!

Bratři! Chudokrevní, duševně vyčerpaní bratři! Vy, kteří hle
dáte světo! Pohleďte: na svatém mešním oltáři září pravé světlo!

Světlo, které září! Světlo, které hřeje! Světlo, které očišťuje! 
Světlo, které ukazuje ke Kristu! Světlo, které nás vede tímto po
zemským vyhnanstvím do vlasti věčné. Amen.
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S v ě c e n í  n e d ě l e

Milí bratři v Kristu!

Když naše svatá víra nařídila svěcení neděle, tanul jí na mysli 
dvojí cíil1: dáti vyčerpanému tělu potřebné zatavení a popřáti zna
vené duši potřebné radosti a osvěžení. Duchovní a tělesné osvě
žení! — to má býti ovocem a požehnáním neděle. Ale co ise stalo 
ze svatosti toho dne v rukou dnešních lidí? Když posbíráme všecky 
hříchy, které jsou spáchány v šesti všedních dnech a položíme je 
na misku vah, a na druhou poloižíme hříchy y které jisou spáchány 
jen v neděli, všecky ty pijácké výstřednosti, všechno děsné klení 
a rouhání, vraždy a nemravnosti, musíme zdrceně doznati, že ne
dělní hříchy hodně převažují hříchy dnů všedních.

Po dvcrn kázáních, které jsem věnoval nedělnímu klidu a slyšení 
mše svaté, chtěl bych se v této promluvě zmíniti ještě o důstojném 
svěcení nedělte. Co si máme počíti ® ostatním volným časem po 
mši sv.? Jak bychom mohli v duchu svaté víry využiti co nejlépe 
dine, v němž nemusíme těžko tělesně pracovat? Uvidíme, že naše 
víra sleduje dvojí plán:

I. Důstojně prožitá neděle má naplniti duši tichou radostí a 
blahým pokojem.

II. Taková neděle jest vhodnou 'chvílí, kdy můžeme prohloubit 
náboženské vědomosti.

Zamysleme se trochu nad tímto dvojím plánem.
I. Neděle — den radosti.
Když naše svatá víra nařídila svěcení neděle, chtěla lidstvu dáti 

něco, čeho- potřebuje každý jednotlivec, ale čeho většina lidí,; zvláš
tě ve velkoměstech, už dávno nezná: radost. Ano, bratři moji, ne
děle nemá pouze rozmnožiti čest a chválu Boží, nýbrž dáti i lidem 
pravou radost.

Radost, radost!... Či nemá dnešní' člověk žádných radostí?! 
Ó, bratře můj, projdi ulicemi města a nemusíš býti ani lékařem a 
přece poznáš nemoc uštvaných, nervosních, bledých obyvatel města. 
Jejich tělo se zdá zdravé, ale jejich duši něco chybí. Co asi? Ra
dost! Opravdová radost.

Nemusíš býti lékařem, abys viděl, že zevnější nádhera nalíčených 
a navoněných dam, které se procházejí v drahocenných kožiších, 
jest jenom slupkou, pod kterou se skrývá strašná duchovní poušť 
a bezútěšnost. Jsou zdravé, ale jejich duši něco chybí. Co asi? 
Radost. Opravdová radost!

Nemusíš býti lékařem, abysi zjistil, jak bědně nemocný je život 
městského člověka, jak horečný jeho tep, jak se štve za penězi,
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požitkem a zábavou, a  přece jak prázdná zůstává jeho duše. Co mu 
chybí? Radost. Opravdová radost!

R adost... R adost... Člověk velkoměsta již dávno ... dávno 
zapomněl, jak radost vypadá, Umí »se rozptylovati«, zbaviti ®e«, 
umí vyhledávat požitky, zábavy, které ho tělesně a duševně ničí — 
ale radovati se? Ne, to nedovede. Zajisté: ve městech lze koupili 
nejranější pomeranče a nejvybranější ovoce; v zimě možno kou
pit konvalinky a nejvzácnější květiny; výkladní skříně velkých 
obchodů jsou přeplněny nejrůznějším zbožím — ale obchodu 
s opravdovou radostí, s tichou, pokojnou raidosti není. Neboť radost 
jest plachým ptáčetem, které hledá nerušenou samotu a zdaleka se 
vyhýbá vřavě barů a jazzových orchestrů jakož i ruchu ulic.

Nuže, bratři, nikdo by neměl býti vlaístně vděčnější za III. při
kázání Boží než obyvatelé města. Konečně po šesti dnech namá
havé práce zase jednou den, který může otec zasvětit rodině, 
dětem, tichému, pokojnému domovu. Den, pokud ho zachovává
me dle předlpisů Církve, kdy proniká trochu tepla, trochu radosti
i do našeho obydlí, do těch malých, těsných jizeb velkoměstských 
kasáren. Neboť ve všední dny sotva tam kdy zabloudí radost. 
Otec se vrací večer domů, vyčerpaný deniní prací, ailie než došel 
po schodech ke dveřím, radost zůstala kdesi pod schody. Obydlí 
je tak těsné, nevzduišné a bez slunce, nepohodlné a neútulné. •— 
A kalždý kout je přeplněn nejenom nábytkem, šatstvem, nádobím, 
ale i starostmi a útrapami. .. Poznamenáš snad, že vy máte šest 
pokojů, všechny prostorné, světlé a vzdušné, hudba klavíru neb 
radia v nich vůbec neustává, hosté ustavičně přicházejí. . .  To na 
věci nic nemění. Ani tehdy neznáš pravé radosti, neboť i u tebe 
je pouze náhražka ve formě vynucené veselosti, a kolem ní krou
ží starosti šedého všedního dine jako hejno černých havranů. . . .  
Ale nyní nadchází neděle. Rodina se shromáždí do důvěrného 
kruhu k přátelskému, družnému rozhovoru: to je opravdová, oži
vující radost neděle.

Tisíceré klopoty všedního dne otřásáj í základními pilíři ro
dinného života, ale co sedmý den se vrací neděle — a její zbož
né a svědomité svěcení, zase všecko v rodině upevňuje a dává 
do pořádku.

II.

Keděle jest nejvhodnějším dnem k prohloubení náboženských
vědomostí.

Volný čas v neděli, nejen1 že nám popřává radosti, nýbrž skýtá 
nám i příležitost, abychom prohloubili své náboženské poznatky; 
t. j. abychom vyplinili mezery, které dnes zvláště ohrožují nábo
ženský život.

1. Víte, bratři moji, že většina lidí, kteří jsou vykřičeni jako 
»nevěrci«, naprosto nejsou »nevěrci«, nýbrž pouze lhostejnými, ve
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své víře chladnými, neznají sivého náboženství a jsou uštváni 
moderní zkomplikovanou společností? Vím, vím příliš dobře, že 
ani v tvrdém boji o denní chléb, ani ve speciálních vědeckých 
studiích nezbude mnoho čaísu, abyohom uspokojili tužby duše. 
Ale užijme alespoň trochu nedělního volného času, abychom 
vhodnou náboženskou četbou lépe poznali naši svatou mru, její 
dogmata, obřady a vynikající postavy jejich dějin. Není mnoho 
těch 'katolíků, kteří by se mohli pochlulbit, že přečetli celé Písmo 
svaté nebo alespoň evangelia, a když ne často, tedy alespoň v ne
děli věnují čtvrthodinku knize knih.

»Ale, prosím, člověk je tak uštván v dnešních dnech,« omlou
váte ise. Zajisté, uznávám to úplně. Hlavně muži si mohou sotva 
co přečíst. Ale čím intensivněji jo naše pozornost odváděna k 
denním starostem moderního života, tím spíše bychom si měli 
zajistiti večer nebo alespoň v neděli několik minut, aby naše 
duše, vyčerpaná neúprosným bojem o chléb a drcená denní prací, 
hledala útěchu a poučení v náboženských knihách. A co si máme 
mysliti o těch, kteří, majíce !klid!ný život, mají dost času na pře
čtení celých stohů knih a v nejkratší době m ají každý nový ro
mán, ale nikdy neměli v ruce bible nebo náboženské knihy? Mů
žeme se pak diviti, že mezi námi odumírá náboženský cit? Jak 
pak mohou býti hrdí ti katolíci, kteří nemají ani tušení, co* dala 
katolická Církev lidstvu v oblasti mravnosti, kultury a umění, 
jakými světly byli světu: sv. Augustin, sv. Benedikt, sv. Bernard' 
z Clairvaux a sv. František z Assisi nebo sv. Ignác z Loyoly, sv. 
František Xaverský, sv. Filip Ner,i a isv. Vincenc de Paula?

Bratři moji! Zajímejte se více o naši sv. víru. Čtěte hodně a 
s porozuměním náboženská dlíilia. Nebuďme k ní studení a nevší
maví. I kdybychom vůbec nebyli katolíky, musela by nám býti 
nápadná již z čistě lidského stanoviska světodějná skutečnost: 
existence nalší katolické Církve. Jest přece katolická Církev nej
větším a nejvznešenějším zřízením světových dějin: A s jakým 
naprostým výsostným klidem- zvěstuje nám své závratné idee: že 
Kristus žije v ní dál. .. že v ní, pouze a jediné v ní, lze nalézti 
plnou křesťanskou pravdu . . .  že jest neom ylná... To by byl 
tedy jeden ze způsobů, jak bychom rozšířili své náboženské vědo
mosti: čtěme věroučně knihy.

2. Jiný, ještě důležitější prostředek, abychom obohatili své ná
boženské znalosti, jest: slyšeti nedělní kázání. Jest nepopiratelné, 
že rozpolcenost naší doby, bezzájmovost a předsudky moderního 
člověka nejsou kázání příznivý. Dnes uiž si vůbec nedovedeme 
představiti oněch d’ob, kdy na př. istaří křesťané naslouchali po 
celé hodiny kázajícímu biskupovi, nebo když ve středověku se 
hrnuly zástupy pod dojmem uchvacující plamenné řeči na kří
žovou výpravu. Jest tedy příhodná chvíle, abych kázal »o kázání«, 
to znamená, o způsobu, jak lidé naslouchají kázání a jak by 
vlastně naslouchati měli. Budu o tom mluvit ne slovy svými, ale
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slovy evangelia. Sám náš Spasitel vyprávěl v jednom neporovna
telně názorném podobenství o osudu kázání. »Vyšel. rozsévač, aby 
rozséval zrní. Některá izrna padla vedle cesty a 'byla rozšlapána. 
(Dnes by zajisté řekl, že »nákladní automobily je rozdrti'ly«.) 
Jiná padla na skálu, kde bylo trochu hlíny, po prvním dešti vy
klíčila, v teplých paprscích slunečních nadějně vzrostla, ale za ne
dlouho země vyschla, zrna odumřela a klasu nevydala. Jiná 
padla1 mezi tmí, vzrostla, ale trní je udusilo. A jiná padla v ze
mi dobrou a vzešedši vydalla užitek třicet inásobný, šedesáti- i sto
násobný!« (Luk. 8, 4—18.) Co znamená semeno, bratři moji? Slo
vo Boiží, evangelium. Pravé, čisté semeno! Prosté všeho plevele! 
Vznešenější nauky svět nikdy nepoznal a také nikdy nepozná. 
Semeno je tedy v každém ohledu neporovnatelné, nepřekonatel
né, prvotřídní. A užitek? Úroda? Jest tak nevýslovně různá. Jaik 
si to lze vysvětlit? Růzností půdy, do níž semeno' padá. Není 
stejná půda, proto ani užitek není stejný. Ale, namítne snad ně
kdo: každá lidská duše je přece stvořena od Boha, tedy všecky 
duše jsou si rovné, jsou dílem téže moudrosti a stejně stvořené 
pro nesmrtelnost. Jak to přijde, že jedtaa je pro slovo Boží tak 
výborně způsobilá a jiná zase ne? Bratři moji! To je jeden z 
nejdůležitějších problémů, jedíno z největších tajemství všech ča
sů: tajemství svoéodné lidské vůle. Lidská vůle, která se přiči- 
ňuje o stonásobné rozšíření slova Božího, která však, jakmile se 
vzepře, může dobré semeno také udusiti, zničiti. Všimněme si 
blíže rozdílného osudu zasetého semene.

a) Některá zrnu padla na okraj cesty a byla rozdrcena náklad
ními auty. To jsou ti lidé, jichž duše se podobá ocelově tvrdé, 
asfaltované silnici, po níž chvátají těžká nákladní auta žádostivo
sti a požitkářství, drtíce každou víru, nebo auše, které zatvrdly 
tisícerými těžkými starostmi o denní chléb. Jsou to křesťané, kte
ří však nemají o křesťanském životě ani tušení, Tu a tam, na 
Velký pátek nebo na1 silvestrovský večer zabloudí do kostela a 
zaslechnou tam náhodou kázání. Vracejí se domů — a život již 
na cestě pošlape zrno, zaseté do jejich duše . . .

Ulice duní ohlušujícím hřmotem, prodavači časopisů vyvolá
vají,1 v nejvyšších tóninách pískají tovární sirény, ohromný dav 
lidí vlní se sem a tam, výklady hrají višemi barvami. . . .  knihy, 
obrazy, voňavky, porculán, klenoty, hedvábí. . .  na každém kroku 
jiný pohled. Tisíceré dojmy na nejkriatším úseku cesty. A každý 
den přináší nové a nové zážitky . .. stkvoucí, zlatem a mramo
rem hýřící restauranty a hotely ... kmitající plamenné reklamy 
biografů — a všecko — všecko slouží jen tomu světu, všechno se 
točí jen kolem těchto světských, pozemských věcí. Ty politování
hodný, moderní člověče! Lituji tě z celého srdce — bratře můj -  
že šílené tempo života udusí v tobě klíčící semeno nadpozem
ského světa.

Ničí dokonce i každý zárodek tvého mravního života. Z tako



vých duší povstávají pak oni zatvrzelí hříšníci, kteří nejdou celá. 
desetiletí ke zpovědi, a když to musí učinit před sňatkem, řeknou 
prostě: »Nemám žádných hříchů!« Tak mluví, neboť tunové ná
kladní auito velkoměstského- života rozdrtilo v nich dokonce i 
schopnost posoudit, co je dobré a co zlé.

Ubohé, ubohé otupělé duše!
b) Některá semena padla na skálu. Víte, kteří lidé tvoří dru

hou skupinu? Chudokrevné duše! V těch sice semeno vizejde, ale 
není schopné života. Chtěli by se přiblížiti k Bohu, ale zůstává 
to stále při pouhé vůli, která se nikdy nestane skutkem. Jsou to 
lide, plná dobré vůlle, ale povrchní. Jsou to rodiče, kteří prolévají 
potoky slz při prvním sv. přijímání svých dětí, ale aby sami také 
přijímali? — O, ne, to by bylo příliš mnoho. Jsou to lidé, kteří 
se při pohřbu rozplývají soucitem a se zastřeným zrakem hledí 
na rakev, jak mizí v hrobě, ale už večeř sedí zase v divadle a 
již si nepamatují, jakými zbožnými myšlenkami byli uchváceni 
na hřbitově.

»Ach, to už je moje povaha,« — řeknou plini omluv. Ne! Ne! 
»Povaha« všecko neomlouvá. Musíš pracovati, abys; přetvořil, 
změnil povahu! Ó, bratři moji1, když vidíme, co všecko dokáže 
sportovec poi dobu treninigu k závodům, jen aby dosáhl pomíjivé
ho vavřínu, pak se bezděčně tážeme: proč není člověk schopen 
aspoň polovičky takových obětí, když přece jde o to, aby dosáhl 
nepomíjející koruny věčného života!

Ubohé, bezkrevné dluše!
c) Některé zrno padlo do tmí: vzešlo a rozvíjelo se s počátku 

velmi pěkně, al'e na konec bylo tmím úplně udušeno.
Jdeme-li ke konci jara nejživějšími pařížskými ulicemi, pozo

rujeme s úžasem, že stromy, které lemují boulevardý, jsou již v 
květnu nebo v červniu úplně žluté a uschlé, jako by už byl říjen. 
Co je toho příčinou? V teplé sluneční záři a pod vlahým dechem 
jara rozvíjejí se stromy k životu, ale benzinový zápach nesčet
ných automobilů a kouř velkoměsta zničí v několika týdnech 
svěží zeleň a  vysuší listí. Ubohé velkoměstské stromy! A vy ubo
hé velkoměstské duše, které máte dobrou tmli! Jak rády byste 
kráčely ve šlépějích Kristových, ale jedovatý plyn a tisícerá po
kušení ulice udusí ve vás lepší touhy a pustoší vaši duši.

Ano1: velkoměstský člověk má ovšem mnoho důvodů k omlu
vám, ale všecko nemožno přece omluvit. Bidla je velká, nesmí 
však ovládnout naší duše. Nádhera a požitek jsou nadmíru drzé, 
naše duše je však povinna se toho varovat. Marně zavíráme okna 
proti spoustě bacilů děsné velkoměstské nemravnosti: stále vde
chujeme otravný plyn, proti němuž není ochranné plynové mas
k y .. . To je všecko praivda, a přece, bratři moji, i v tomto pro
středí, nehledě ke vlivu okolí, nehledě k jedovatým plynům, i v 
bídě podkrovních světnic i v komnatách paláců — jest jiéště dosti
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úrodné půdy pro slova Kristova. Je to možné? Zajisté: dokazují 
to krásné příklady.

d) Neboť, Bohu díky, dobré, plodné půdy je ještě stále do
statek.

Jsou duše, které slovo Boží slyší a také uchovávají. Ano, slyší 
slovo Boží, neboť v jarmarečním hluku velkoměsta je opravdu 
těžko jen slyšeti slovo Boží, což teprve je zachovávati. Je těžko 
v ustavičných pozemských starostech a pokušeních býti úrodnou 
půdou pro semeno věčného života a žíti1 ve zmatku světa a neu- 
tonouti v něm. Býti dlobrým v době, kdy zlo bují jak tmí! Býti 
ctnostným v době, kdy nemravnost jest každodenním chlebem. 
Nekolísat, když se lámou mohutné duby! Zůstat svatým, když 
všude číhá podvod a klam! Nadchnouti se pro Boha, když všecko 
kolem nás, a často i my sami, vychvalujeme život pozemský! Co 
mám ještě říci? — Při tom při všem je třeba slyšeti' a  přinášeti 
užitek stonásobný!

A hleďte, také k tomu vám může dopomoci důstojné slavení ne
děle a účast na kázání.

!!•

Milí bratři! Nyní přehllédněme v plném obsahu III. přikázání.
V neděli nesmím pracovati, neboť tělo potřebuje nutného zotave
ní; musím býti na1 mši sv., abydh osvěžil duši,! a když mohu, 
jsem povinen slyšeti i kázání, abych obohatil náboženské vě
domosti1..

Předpisy III. přikázání nejsou všechny stejně přísné. Nedělní 
mše svaté nemohu nahradit ničím, když však mohu své znalostí 
víry rozšířiti a prohloubiti jinak, na př. pravidelnou četbou bo- 
hosilovných knih, není zameškání kázání hříchem. Ale i kdybych 
měl doma sebelepší příležitost zbolžně se modlit — nesmím zameškat 
nedělní mše svaté. Proč tento rozdíl? Poněvadž kázání pouze vede 
k Ježíši Kristu, zatím co při mši svaté se s ním spojuji. Kázání je 
jen lemem jeho roucha, mše sv. příchodem Pána mezi nás. Kázání 
je stupněm k obětnímu oltáři, mše svatá je však Obětí samou.

»Tedy býti na kázání není tak důležité?« Ó, ano! Již proto, že 
mluvené slovo jistě působí hlubším dojmem, než mrtvá knížka. 
Mše svatá je sice hlavní věcí v neděli, ale kázání povzbuzuje naši 
zbožnost. Je třeba umět se modlit a kázání nás učí modliti se. 
Cílem naším má býti: Křesťanský život, ale cesty k němu upra
vuje zase jen kázání. A není krásnějšího obraizu, než pohled na 
kněze, který káže, a na jeho věrné, 'kteří naslouchají zbožně se 
zatajeným dechem. To jako by sám Spasitel procházeli domem 
Božím a svou laslkavou rukou se dotýkal mírně a léčivě duší vy
čerpaných v životním boji, srdcí zraněných bolestnými ranami 
osudu, pochybami víry a problémy zmatených liidi. Při kázání se 
učíme bráti zase na sebe kříž Kristův, jejž jsme v denním boji
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síkoro již odhodili. Při kázání ,se zase učíme spínati k modlitbě 
ruce, které v životních bojích se zaťaly v pěst.

Bratři moji! Kdo dovede s citlivou duší, is pokorným a ochot
ným srdcem naslouchati slovu Božímu, tem, zachovávaje slova ta, 
jistě také tiaijde svého ndbeskéhd Otce. Amen.
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P r o č  m u s í m e  c h o d i t i  d o  k o s t e l a ?

Bratři v Kristu!

Mnozí z milých posluchačů se jistě, domnívají, že přejdu dnes 
již ke čtvrtému přikázáni. Jistě se podiví, když se dovědí, že ne
jen v tomto kázání, ale i ve třech příštích budu pojednávati stále 
ještě o III. přikázání.

Jakže? Toho, nechápeme — mohli byste říci, moj^ milí bratři! 
Jedno z kázání pojednávalo o nedělním klidu, druhé o mši sv. 
a třetí o důstojné oslavě neděle. O čem třeba ještě mluvit? Což 
není obsah III. přikázání jiéště vyčerpán?

Máte pravdu. ‚Třemi předcházejícími kázáními byl obsah III. 
přikázání vyčerpán a  mohli bychom o něm skoričiti, kdyby . . . . .  
ano, kdyby člověk nebyl na jedné straně tak kritickým a nečinil 
tolik námitek, a kdyby na druhé straně se zase snažil lépe po
znati svatou víra, její Křížení a obřady.

Ale právě proto,, že , naše, sv. Církev ulkládá svým dítkám při
kázáním o nediěliní mši sv. těžkou povinnost, cítím, že je úkolem 
'kazatele ulehčit tíhu tohoto závazku. Ulehčiti tím, že se snaží s 
porozuměním vniknouti do hlubin duše ipoderního člověka, V níž 
vyvstávají istále nové pochybnosti, námitky a problémy a  tyto 
pochybnosti při kázání, objasnit a rozptýlit slovy Páně. Proto je 
nutné, abych věnoval třetímu přikázání ještě několik promluv. 
Tak budu moci odpovědět na námitky a otázky, které mohou vy- 
vstati v duších i těch nej věrnějších katolíků při mši sv., obřadech 
a vůbec celé liturgii., Každou neděli a svátek musíme býti pří
tomni v  kostele mši svaté, tak zní přikázání. I. Je opravdu nut
né choditi do kostela? II. Proč je to nutné?

I.

Jest nutné choditi do kostela?

Jsou lidé, kteří se považují za katolíky, ale do kostela nejdou. 
Je to podivné, ale přece takoví lidé jsou.

Sledujme postup jíejich myšlenek. Říkají: materialistický, Boha 
popírající, nevěrecký světový názor se přežil. Jest Bůh, svrcho
vaný Pán nad námi, musíme se mu také klaněti! Já také věřím
v Boha. . . ale představuji si ho jinak, než jak tomu učí víra. Já 
jsem také křesťanem, ale ne ve smyslu Církve. Také já se mo
dlím k Bohu, ale ne v kostele, ne při nedělní mši, nýbrž ve vol
né přírodě.
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‚Abychom se mohli pomodlit, k tomu netřeba chodit do kostela
— říkají dále. Jenom pohané veřilli, že: bohy možno uctívat pouze 
na určitém místě. Jsem křesťanem! A právě K riste učil, že má
me Boha uctívat v tichosti, ve skrytě. Boha můžeme uctívat všu
de. A když se k němu mohu zbožně modliti v lese ozývajícím.' se 
ptačím zpěvem nebo ve své tiché světničce, proč ibych měl chodit 
do přeplněného kostela? . . .

Milí bratři! To jsou velmi vážná slova a  opravdové problémy. 
Vy, kteří se nalézáte nyní zde v kostele, dokazujete, že jste jiné
ho mínění. Ale nesetkali jste se ještě nikdy s člověkem, který 
smýšleli jinak? A jestli ano, snaižili jste se mu pomoci? A pomoci 
těmto, obyčejně velmi dobromyslným duším, které zabloudily na 
scestí, je často velimi potřebné, ale není to snadné, neboť těžko 
napravovat bludnou myšlenku nebo nesprávný výklad Písma sv. 
Co máme říci těmto ubohým, zbloudilým duším?

1. V prvé řadě musíme uznati:- to1, co v jejich rozumování jest 
správného1. Musíme přisvědčit, že pohané opravdu věřili, že bohy 
možno: uctívat jen na vrcholu určité hory, pod jistým stromem 
nebo u toho neb onoho pramene. Dokonce i starozákonní Židé 
měli podobnou myšlenku o chrámu jerusalemském, třebas dobře 
věděli, že Bůh je všudypřítomný. Proto se ptá i Samaritánka Pána 
Ježíše: »Otcové naši klaněli se na této hoře, a vy pravíte, že v 
Jerusalemě je místo, kde náleží se klaněti.-* Načež jí Pán odpo
věděl' věčně pamětihodnou větou: »Ženo, věř mi, že přiohází ho
dina, kdý nebudlete se klaněti Otci ani na této hoře, ani v Jeru
salemě.... Bůh jiest duch, a ti, kteří se mu klanějí, v duchu a v 
pravdě mají se mu klaněti.« (Jan 4, 20—24.) Od té doby, kdy 
Pán Ježíš pronesil tato silová není hliavní věcí, kde se modlíme, 
nýbrž jak se modlíme. A svatá víra katolická vždy znova a zno
va zdůrazňovala, že Boha lze nalézti všude: ve voliné přírodě, ve 
světnici, v kostele, i ve vlastní dtoši.

Ale, bratři, naše víra vykazuje modlícímu se člověku přece 
jen určité místo, neboť ačkoli učí, že se lze modliti všude, hlásá 
také součastně, že se nelze všude a vždy modliti stejně vroucně. 
Bůh je nám sice všude stejně blízko, přece však jsou místa, kde 
cítíme j-eho blízkost lépe a vroucněji. Ano, v našich katolickýcih 
kostellích nejen že cítíme jeho blízkost silněji než kdekoli jinde 
na světě, nýbrž víme také, že tam je Bůh skutečně přítomen, zač 
děkujeme Nejsvětější Svátosti oltářní a  oběti mše svaté.

2. Ale ti, kteří nechtějí chodit do kostela, odvolávají se na 
Písmo sv. Co je na tom pravdy?

Bratři moji! Jest opravdu jeden výrok Páně, který zdánlivě 
zamítá obřady a společné veřejné bohoslužby. Při jedné příleži
tosti řekl Pánr »Když se modlíš, vejdi do pokojíka svého, zavři 
dveře a pomodli se k Otci svému ve skrytě, a Otec tvůj, který vidí 
ve skrytě, odplatí tobě,« (Mat. 6, 6). Není to odsouzením veřejné 
modlitby, kostela a všech společných bohoslužeb?

148



Ani zdání!
a) Když pročítáme právě zmíněné řádky Písma svatého ihned 

p o s tře h n e m e , áe Pán mluví především, o pokryteckých farizejích, 
kteří se chlubí svými dobrými skutky, a  zmíněnými slovy chce 
odsouditi vychloubačnost farizeů, kteří se modlívali ostentativně 
na kaiždém rohu ulice.

b) Ze Pán skutečně nezakazuje společné veřejné modlitby, vy
svítá z jeho jiného výroku, kde společnou modlitbu právě dopo
ručuje: »Kďe jsou dva meb tři shromážděni ve jménu mém, tam 
jisem já uprostřed nidh« (Mat. 18, 20). Z toho následuje nepopira
telně, že společná veřejná modlitba je Bohu milejší a účinnější 
než modlitba soukromá.

c) Jděme ještě dále. Pán Ježíš sám1, nejen že se modlil ve skry
tosti ma poušti, nýbrž také veřejně při různých náboženských slav
nostech a při tom užíval i různých! obřadů: pozvedal očí a ruče 
k nelbi, při poslední večeři říkal společně se svými apoštoly hym
nus a na Olivetské hoře modlil ise kleče.

Je jisto, že nikdo nedovede modliti se tak jako Pán Ježíš. A 
jestli někdo nepotřeboval chodit do kostela, tedy to byl jistě Pán 
Ježíš. A přeoe čteme v Písmě svatém: že podle obyčeje svého 
chodil v den> sobotní do svatyně (Luik. 4, 16). Jako kdyby si by i 
umínil vyvrátiti1 již předem chytrosti těch, kteří se chtějí k Pánu 
Bohu modliti všude, jenom ne v kostele.

Také apoštolové chodili1 pravidelně do chrámu. Tedy ani oni 
si nevykládali slov Páně v tom smyslu, jako by byl měl v úmyslu 
odsouditi každou koisftelbní nebo vůbec vnější pobožnost.

»Vejdi do komůrky své.. .<v říká Pán. Dobře: a kdo nemá 
vlastní jizby? Kdo bydlí s osmnácti nebo více lidmi v bědných 
sklepních bytech velkoměsta? Kde se ti mají modliti? Nikde? Tak 
to Ježíš přece nemohl myslet.

Ano: kromě společných bohoslužeb potřebuje duše taiké tiché 
modlitby, ale najde se k tomu účelu vhodnější místo, nežli náš 
chrám? A tu musím zdůrazniti zajímavou skutečnost: katolická 
Církev, která žádá bohoslužbu veřejnou (a činí to jedině Církev 
katolická), táž Církev ponechává své kostely otevřené po celý den, 
nejen v čas bohoslužeb, aby tak věřící měli příležitost i k soukro
mé pobožnosti. A jest dojemnější okamžik, než když vidíme 
modliti se lidi, kteří vstoupili z hlučných ulic velkoměsta, osvětle
ných reklamami, mezi tiché zdi kostella, kam sotva pronikne jen 
vzdálená ozvěna ustavičného příboje, když tam vidíme lidi, kteří 
tiše a usebraně se modlí v pokojné záři věčného světla — znáte 
krásnější, milejší a úchvatnější obraz?

3. Ale zabývejme se nyní třetí výmluvou lidí, kteří se vyhý
bán kostelu!

Prosím — řekne mnohý z těch, kteří nechodí do koistela — já jsem 
sice zbožný, ale na mši svatou nechodím. Myslím často na Boha, 
alie kostela k tomu nepotřebuji, Jdu na hory, do velebného chrámu
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Boží přírody, kde duše moje tak lehce se může vznášeti k Bohu, 
kde každý ptáček, huhlající potůček, šepotající vánek, všecko . . .  
všecko chválí Tvůrce. Tam jest můj kostel...

Tak se omlouvá 'hned ten, hnied zas onen moderní člověk, a 
opět nemohu říci, že, má zcela nepravdu. Neboť podivuhodné dílo 
Boží, velkolepá příroda, může v nás vzbudit , citové vzrušení i zbož
nou náladu. Divné city zaplavují srdce, když sedíme v ranním 
svítání ná tichém pobřeží nekonečného moře a nasloucháme taju
plným hltoům 1a příboji, zpěněným vlnám, ozillaceným vycházejícím 
sluncem. . .  Nebo když slunce stoupá nad zasněženými vrcholky 
horských velikánů a bílé vrcholky hoří ohnivými paprsky, kolik tu 
vzplane ranních obětních oltářů. .. Ndbo když V soumraku krás
ného květnového' večera odpočíváme na břehu bublajícího lesního 
potůčku ai slavík pěje ‚svou sladkou píseň.. . Ano, přiznejme se, 
ž^“při takových přílležitostech zmocní se duše zbožný, povznášející 
pocit. Avšak, bratři moji, doznejme si jen, že to všecko je spíše 
jen sentimentální měkkost, chvilková, přelétavá nálada. . .  Jak 
málo společného má tento pocit s vážnou, posilující, oživující po
božností!

Víte, jak a kdy jsem se přesvědčil, že tato »vzdušná zbožnosti 
iiemá ničeho společného s opravdovou žbažnotstí? Sám chodím rád 
po lesích a po horách, a nejednou jsem se tam setkal již s mnohý
mi turisty, ® veselými výletníky, s trampy veselé zpívajícími. . .  
ale ještě nikdy jsem tam nepotkal ani jednoho výletníka, který by 
se byl modlil!

Člověk je povinen oslaviti den Páně v dómě Páně! Zajisté, vel
koměstský člověk rád uteče do volné Boží přírody. Proč pak ne? 
A dobře dělá! Vede ho tam instinktivní pud sebezáchovy! Nebof 
Bůh nestvořil dusného, zkaženého vzduchu velkoměsta, ani asfaltu 
ulice, ani temných obytných kasáren! Alb stvořil zářící hvězdné 
nebe, svítící sluníce, vonící květy! Tedy Vzhůru do přírody! Avšak 
nejdřív, bratři moji, nejdřív do chrámu. . .  do chrámu!

Neboť v našich kostelích najdeme něco, čeho nemá volná příro
da, čeho nenajdeme na celičkém světě, a čeho naše duše nemůže 
postrádat: obnovení oběti na kříži, Krista, obětujícího se pro nás; 
čili — najdeme tam mši svatou.

Přicházíme k dlr,uhému olddiílu naší úvahy:

II.

Proč je nutné, abychom chodili do kostela?

Na to je dvojí odpověď: 1. poněvadž v  kostele máme mši sva
tou, která dává naší duši samého Boha, a 2. poněvadž v kostele se 
slouží mše svatá, která pozvedá naši duši k Bofm.

1. Mše svatá je obnovením oběti na kříži a  proto se v ní znovu 
a znovu opakuje znamení kříže. Mše svatá nesmí býti ani slouže

150



na na oltáři, na němž není kříže. A všimli jste si, jak často činí 
celebrující kněz během mše svaté kříže? Mše svatá přivádí do naší 
duše Boha s hory Kalvarie.

Když tedy mše je obnovením obětí na kříži, má také podivu
hodnou cenu. Nemáme ani1 jediné pobožnosti, jejíž cena by odpo
vídala jen přibližně mši svaté. Sjednoť paipnsky všech hvězd a 
všecky dohromady nedosáhnou1 ani zdaleka světla slunečního; 
zrovna tak jako cena všech soukromých modliteb a obětí zůstává 
velmi, Velmi daleko zá cenou jediné mše svaté.

Ó, když tak si cením mše svaté, pak bych jí nepromeškal zá 
žádnou cenu světa. Církev — jak už víte — osvobozuje nás od ne-1 
dělní a sváteční mše svaté, jestli nám brání opravdu vážná fysic
ká neb morální nemožnost, nemoc, vzdálenost atd.

Jenže: špatné počasí, indisposice a podobné výmluvy jsou vel
mi relativními, širokými pojmy. Těm, kteří se tak lehce sprošťují 
povinnosti býti na mši svaté, neuškodí, když vyslechnou případ 
světoznámého italského básníka MamzOlniho. Jedné studené, větrné 
neděle chtělii jej, již jako starce, jeho příbuzní 'zdržeti od obvyklé 
cesty db kostela. Alb on jim odpověděl, jak se sluší na pravého 
křesťana: »Kdyby někdo z.vás vyhrál 100.000 lir a právě dnes by 
vypršela lhůta k přihllášce, promeškali byste tuto lhůtu jen proto, 
že je velmi špatné počasí? . . .  A sebe více zlata nevyváží cetny 
mše svaté!« To bylo to pravé ocenění mše svaté!

Bratři, kteří chcete uctívati Boha v lese a na nivách při veselém 
zpěvu ptačím, slyšte mne dobře: při mši svaté stoupáme také na 
horu, ovšem ne’ na horu se starým hradem nebo nia Radhošť, 
nýbrž na horu Kalvarii! Zpěv ptáků jest isice líbezný, ale pevnou 
oporou pro život cvrlikání ptačí není; za to posílí nás chor andělů 
při mši svaté. Ve svěžím vzduchu rozvíjejícího se lesa okřívají 
sice niaše plíce, ale síly k mravnímu životu nemůže nám dáti má
jový vzídludh, nýbrž jedině — drahocenná krev Kristova, která ply
ne z pozdviženého kalichu. Chápete, bratři, proč vůbec nic nám 
nemůže nahraditi mše svaté? Poněvadž mše svatá přináší naší duši 
Boha.

2. Porozumíme tomu ještě lépe, když uvážíme druhé požehnání 
mše svaté, siiedtajeme-li ji s vroucí zbožností: mše svatá nejen že 
přivádí naši duši k Boihu na hoře Kalvarii, nýbrž pozvedá také 
naši duši k Bohu na horu Sinaj a učí nás opravdové modlitbě. 
Neboť co je modlitba? Pozdvižení duše k Bohu. A mše svatá učí 
nás modlitbě, jakou si přeje naše svatá víra: učí nás spojiti 
modlitbu se životem, a život bohabojný s prací.

Máš tak mnoho práce, bratře můj, že nemáš chvíle času na ne
dělní mši svatou? Dovol, aibych ti předVedl obraz vůdce národa 
ustavičně pracujícího', obraz Mojžíše. Mnozí z vás již jistě viděli 
fotografii nádherné hlavy Mojžíšovy na náhrobku, který vytvořil 
Michelangelo papeži Juliovi II. Vypadá jako živá, jen jen pro
mluvit! Víte však, kdo v té mramorové hltavě postřehne záblesk
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života? Jenom ten, kdo si dovede představiti, jak ‚asi vypadal 
Mojžíš, když se modlil.

Bůh volá Mojžíše. Vůdce národa zanechává své práce, naléhá*: 
vé a potřebné práce, ,a stoupá na horu Sinaj, aby rozmlouval 
s Pánem Bohem. Podivuhodný ranní úsvit! . . .  Bílé stany lid# 
zmenšují se stále víc a více v: očích stařičkého vůdce, který zar 
n e len ě  vystupuje na horu. . . Ruch lidí již k němu ftediosahuje. 
Těžké starosti a svíizelie, bolestné Vzpomínky zůstávají všecky dole 
na zemi. . .  Dosáhl vrcholku . . .  Pod nohama má červenavý gra
nit hory sinaj ské, nad hlavou modré nebe.-., a zde, na těchto 
tichých výšinách mluví Mojžíš s Pánem. Duše jeho chtivě na
slouchá ©lovům Božím. Zde v těchto světlých ‚výšinách učil íse 
Mojžíš znáti moudrost, že člověk musí v jistých obddbích opustiti 
svět a musí přistoupiti zcela blízko ke svému (Pánu a  Bohu, aby se 
po svém návratu k světským povinnostem neoddálil přílliiš od své
ho Tvůrce.

, Mojžíš se musel starat o výživu svého národa, musel přemýšlet, 
jak odvyknout Židy od požívání masa podle egyptského zvyku, jak 
prováděti vůli pravého Boha uprostřed lidu, který začal holdovat 
lehkým mravům egyptským.
; A pak ise vrátil Mojžíš s hory Sinaj, ze samoty, od modliteb 

a  jeho obličej zářil bleskem, jeho vůle se zocelila, a on vedl svůj 
národ kupředu .. . vedl ho k vítězství. . .

Bratři moji! Nepociťujete, jak i nám je zapotřebí, takové mod
litby při nedělní mši svaté, která by nás vynesla z pouště denního 
Živbta na vrchol! hory Sinaje? Tam se nám dostane síly, odvahy a 
chuti k práci. Víte nyní, čím je pro nás nedělní mše svatá? Dru
hou, stokrát cennější horou Simajem! Kdo zde rozmlouval půl 
hodiny se Spasitelem visícím na kříži, ten se může klidně navrátit 
do pustiny denního života: bude veselejší, bude tvořivější a bude 
Hleděti na svět bystřejšímai očima.

Ano-, bratři, mše svatá učí nás modliti se, modliti se s vrouc
ností. A z takové modlitby pramení teplo, jas, požehnání. Není 
většího naštěstí pro jednotlivce i pro národy, než kdytž se už ne
umí modlit. Národ může býti bez kultury a bez civilisace, ano 
dokonce i bez chleba, ale nikdy bez modlitby. .A dnešní člověk 
si myslí, že on to dovede. A dokazuje světu, že heslo našich před-r 
ků: Ora et laibora — je prý nesprávné. — Modli'se a pracuj, — 
říkali staří. Jak to mysleli? Že k lidsky důstojnému životu a k o- 
pravdovému blahu lidstva je naprosto nezbytná rovnováha modlitby 
a práce. Modli se a pracuj! Všimněte si, bratři, že tyto dvě myš
lenky jsou spjaty. Tedy to nelzinamená: buď anebo,, buď se ‚modli, 
nebo pracuj. Nýbrž jasně a závažně: modli se a pracuj.

Ano: naše svaté náboženství neučí jenom, že se musíme modliti, 
nýbrž také, že v mnohých případech je práce dokonce důležitější 
než modlitba, a jestli kdo pro modlitbu zanedbává.svou povinnou 
práci, nejedná bohumile. Jako neodpovídá křesťanskému ideálu
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ten, lodo po celý isivůj život v potu-tváře se lopotí pod jhem práce 
a  nemá ani chvilky času pro duši; tak rovněž neodpovídá tomu
to ideálu na př. matka rodiny, jež prodlévá stále v kostele, zatím 
co doma je obydlí plné špíny a děti jsou zanedbané.

Modli se a pracuj!
Mše svatá nás učí dobré modlitbě. Dobře se modlí jen ten, kdo 

vážně chápe povinnosti křesťana, křesťanský život! Pravá modlit
ba není strojenou, umělou, mechanickou činností duše, jednotvár
ným odříkáváním, suchopárným mumláním nějakého textu: mod- 
litiba je upřmtným, zevnějším projevem naší nejvnitřnější bytosti. 
Život má býti odleskem naší modlitby.

A hleďte, bratři mloji, dotkli jsme se bolHestné rány: minoho lidí 
žije jinak, než se modlí, a modlí se jinak, než žijí. V takovém 
člověku jako by přebývaly dvě osoby: jedna se modlí a1 druhá 
podléhá hříchu. Takový oltavěk se může snad' denně modliti: »Po- 
svěť se jméno tvé« — a přece lbere jméno Boží nadarmo. »Přijď 
krállovství Tvé,« a přece nehne ani1 prstem, aby je uskutečnil. 
»Buď vůle Tvá« — a přece neučiní ničeho, aby zde na zemi pla
tila svatá vůle Boží.

Jsem proto nucen říci zdánlivě tvrdá slova: Není důkazem, že 
někdo má duši podle duše Kristovy, j esťlti klečí, kdo ví,: jak dlou
ho, spíná ruce a obrací oči k nebi. Ale ten má duši Kristovu a 
ten žije životem důstojným křesťana, kdo se chce polepšiti, kdo 
chce bojovat proti pokušením, kdo chce se pozvednouti k Bohu 
a chce jíti ve stopách Kristových. A mše svatá učí nás této správ
né modlitbě tím, že pozvedá naši1 duši k Bohu, na výšiny hory 
Sinaje.

A proto musíme choditi do kostela!
jj.

Milí bratři! Vyprávěl jsem vám o velkém starozákonním vůdci 
národa. Ke konci promluvy chci ještě vyvolati ve vaší paměti jeho 
poslední okamžiky.

Od té doby, co Mojžíš byl na hoře Sinaj, nezapomněl nikdy na 
půvab výšin, a v celém dalším životě měl! jen jednu touhu: k vý
šinám, k Bohu!

Když cítil, že se blíží jeho konec, vystoupil! znovu ina vysokou 
horu Nebo a hleděl svýma starýma, unavenýma očima, ale s ra
dostí, k zaslíbené zemi. Snad se zahleděl také na okamžik zpět 
a hleděl na dlouhou cestu, vykonanou v bolestných strádáních a 
starostech — ale viděli, že všechny jeho práce, jeho snahy byly 
ozářeny světlem lásky k Bohu a věrným plněním povinností.

Bratři moji! Býti1 Bohu věrný! Vytrvat na cestě povinosti! Kde
koli; na vrcholku hory, v lese, ve hvězdné noci1 — tam všude mů
žeme pociťovati blízkost Boží! Boha si můžeme přinésti sebou do 
práce, do kuchyně, do továrny, do úřadu, pociťovati přítomnost

153



Boží i při1 zotavení a zábavě! Každou neděli při mši svaté se po
zvednouti1 k výšinám hory Sinaje, p ak . . .  pak uvidíme se svého- 
smrtelného lůžka, s naší bory Nebo, nejen správně vykonanou ži
votní cestu, nýtbrž před našima očima nám pokojně zazáří zašlí- 
bená země. A pak půjdeme domů. . .  domů . . .  ke svému Otci ne
beskému. Amen.
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C e n a  n a š í  l i t u r g i e

Milí 'bratři v Kristu!

Již v- pátém kázání se zabýváme božským přikázáním o svěce
ní neděle. Minule jsme po&naili zvláštní islkupinu lildií, kteří zane
dbávají v neděli mši svatou. Nejsou to snad lidé špatní, jsou je
nom na nesprávné cestě. Dobrá vůle a bludné názory jsou v je- 
jidh mysli tak promíšeny, že jsem uznal za nutné zabývati se jimi 
ještě v tomto kázání. Nechodí nikdy na mši svatou, neboť jejich 
vnitřní zbožnost ■— jak říkají — nepotřebuje takových zevnějších 
úkonů, nepotřebují ceremonií. Abych Boha uctili — tak rozumují
— k tomu nepotřebuj i ani kostela, ani mše, ani varhan, ani zpě
vu, ani hlasité společné modlitby, k tomu nepotřebuji žádlných 
obřadů! Ve své tiché komůrce přemýšlím o Bohu. Když hledím 
k hvězdám, když vystoupím na vysokou horu, tehdy je má duše 
napllněna úctou k Bohu, a já se mu klaním. .. V kostele je tolik 
zevnějších obřadů, kterých Bůh — myslím — přece nepotřebuje. 
A zdá se mi, že projevím Bohu daleko větší úctu, dám-li žebráko
vi allmužnu, než kdlyž prosedím půl hodiny v kostele. . .

Tak říkají mnozí, kteří nechodí na mši svatou. A snad by mno
ho návštěvníků mše svaté nemohlo udati, v čem spočívá blud ta
kového rozumování. Je pravda, že se 1'ze také v tiché jizbě klaněti 
Bohu. I v tom mají pravdu, že je možno klaněti se velebnosti Bo
ží v nádherné hvězdné noci, nebo při rozhledu s vrcholíku hory; 
a shodneme se s nimi docela dobře i v tom, že Bůh nepotřebuje 
náboženských obřadů. V čem se tedy mýlí? To> bude předmětem 
dnešní rozmluvy: proč musí člověk oslavovati den Páně v dómě 
Páně? V čem se mýlí ten, kdo tvrdí, že všechny veřejné bohosluž
by, liturgie, společná mše svatá v kostele jsou zbytečnými? Čili 
jinými slovy: Jakou cenu má veřejná bohoslužba pro jednotlivce 
a veřejnost?

I.

Význam veřejných bohoslužeb pro jednotlivce.
Moji milí bratři! Lidé zachvácení bludným názorem, o němž 

jisiem nyní mluvil, mají v jednom směru pravdu. Totiž v tom. že 
Pán Bůh opravdu nepotřebuje vnějších náboženských obřadů. Bůh 
jich nepotřebuje, alb tím více jich potřebujeme my — my tvorové, 
složení z těla a duše. Také andělé uctívají Boha a domnívám se, 
že se bez jakýchkoli předepsaných obřadů zcela a úpltně ponořují 
v přeíblažené patření na Boha. Také duše naších zesnulých modlí 
se k Bohu, a myslím, že i ony se modlí bez obřadností a liturgic-
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/cých formulek. Dokud však prodlévá naše duše v těle, ve hmotě 
a — jak se mám vyjádřit? — »žije také na venek«, dotud' jest 
nám také třdba vnějších obřadů. A to z dvojího důvoidu: 1. Po
něvadž člověk vyjadřuje obyčejně své vnitřní pocity také vněj
šími úkony; a 2. poněvadž vnější úkon nejen vyjadřuje vnitřní 
duchovní pocit, nýbrž je j i posiluje, povzbuzuje a utvrzuje.

1. Řekl jsem, bratři, že obřady při mši isvaté, při udělování 
svátostí, předepsané do nejmenších podroibností, jsou vnějším! 
přirozeným výrazem naší vnitřní úcty k Bohu. Bůh spojil duši a 
tělo člověka tak úzce, že naše vnitřní, duševní pocity — zvláště 
v intensivnějším stupni — bezděky se projevují i na venek. Sly- 
ším-li radostnou zvěst, tedy se raduje má duše, ale úsměv mé tvá
ře jest viditelným znamením, této radosti Dovídám-,li se smut
nou zprávu, tedy se má duše zachmuří — a mé oči1 se naplní slzami. 
Nuže, bratři moji, když duše a tělo jsou spolu tak ‚spojeny, není to 
zcela přirozené, že právě svých nejhlubších púcitů, pocitů nábo
ženských neukrývám v sobě, nýbrž že se spíše snažím všemožným 
způsobem je vyjádřiti?

Vzpomeňme na vynikajícího řečníka, který neodříkává švé řeči 
jako gramofon,, ale je přesvědčen o tom, co mluví. Stojí po dobu 
své řeči strnule jako neživá socha? Když jeho duše je nadšeně 
proniknuta thematem, jest možno si ho představiti pO dobu před
nesu bez nejmenšího pohybu jako kus dřeva? Zajisté, že ne! Co 
cítí vnitrně, to se snaží vyjádřiti svými pohledy, výrazem tváře a 
hrou pohybů.

Mluvím-li ise vznešeným pánem, sluší se, abych zaujal přímé 
držení těla. Mluvím-li s Bohem, sluší se, abych poklekl nebo 
sepjal ruce. Lze tu mluviti o prázdných formalitách?

Jestli miluji Boha, nesmím projeviti svou lásku také zevně? 
Pokuste se zakázati matce, aby nešeptala svému dítěti mazlivých 
slůvek své lásky, sMvék nesrozumitelných pro jiné lidi, pokuste 
se jí to zakázati! Že nemá práva tak činit?! Má utlumiti svou pře
kypující lásku? Je to možné? Ne! Neboť čloVěk, tento zázrak spo
jení těla a duše, jest Stvořen tak, aby vnitřní láska a vnitřní úcta, 
jakmile v něm procitnou, se’bezpodmínečně projevily i zevně.

2. Veřejnou bohos,lbžbou se naše náboženské city nejenom pro
jevují, ale ony se i posilují a utvrzují. Pastýř skládá dřevo na 
velikou hranici, aby roznítil veliký oheň. Plameny šlehají vysoko, 
neboť jeden plamen posiluje druhý. Před odchodem domů roz
hrne hranici1 a oheň hoří ihned klidněji, až konečně pozvolna 
uhasíná. Dřevo v hromadě hořelo, jednotlivě uhasíná,

Jistá dáma nechtěla pustiti svoji černošskou služebnou do kos- 
telia s odůvodněním, že se může doma modliti zrovna tak dobře 
jako v kostele. Moudře odpovědělo černé děvče: »Uhlí hoří jen 
tehdy, když je ho více na hromadě, jednotlivé kousky dají málo 
tepla«.

■Kdo neuzná pravdy těchto slov? Kdo ještě nepocítil, jak pla



nulo a mohutnělo v jeho srd’ci náboženské nadšení, když klesl na 
kolena se sty a sty svých spolubratři, a  když zpíval, zaníceně před 
Nejsvětějším: » Svatý, .svatý, svatý!«, nebo když propukalo z tisíců 
vděčných srdcí vítězné »Te Deum — Bože chválíme Tebe!«.. Jak 
těžko jest zůstati horlivým katolíkem v krajině, kde žije jen ně- 
koifik stejně věřících, roztroušených mezi tisíci jinověrci! A jak 
zalse strhulje člověka náboženské nadšení, když jelst obklopen jen 
zbožnými lidmi.

»Doma se ještě pomodlím! Ale jíti na mši? Ke, na to nemám 
opravdu času« — stěžují si často lide, a ne nevěřící, nýbrž i duše 
dosti zbožné. Těm bych chtěl připomenouti výjev z evangelia 
o dvou sestrách z Bethanie: o Marii a Martě. Obě milovaly Pána, 
a přece Maria nepomohla Martě obsluhovat Pána, aUe usedlia 
u jeho nohou. Proč nedospělá Marta ke stejné horlivosti? Snad 
proto, že vedla domácnost a pracovala v .kuchyni? Ó, ne! I upro
střed sterýtíh drobností denního života může se člověk státi svět
cem. Proč tedy zůstala pozadu? Protože tolik, tolik všední práce 
vázalo nejen je jí ruce, nýbrž také je jí srdce, je jí myšlenky a zá
měry.

A Pán řekli: »Marto, Marto, pečlivá jsi a znepokojuješ se ve 
mnoha věcech, ale jednoho jest zapotřebí! Maria nejlepší stránku 
vyvolila, která nebude odňata od ní« (Lukáš 10, 41).

Dnes řekl by Pán (neboť i dfaes žije mezi námi veliké množství 
lidí podobných Martě): Marto! Marto! Jak jsi roztržitá, jak vzru
šená, jak nervosní! Vidím, že se začínáš modlit, ale — ah — ah — 
kde se všude toulají tvoje myšlenky! U sousedů! V kuchyni! 
U kupce! V divadle!

Bratři moji! Bylla Marta špatnou dívkou? Naprosto ne! Bylia 
přece prohlášena za svatou! Ale za života Pána Ježíše byla ještě 
trochu lhostejná a příliš zaujatá pozemskými, věcmi. I dnes* je 
mezi námi přemnoho Mart Jejich hlavy jsou jako telefonní 
centrála; nebo tržnice: svobodně tam vpadají a zas odlétají myš
lenky světské, — ne sice vždy hříšné — ale nepotřebné, zbytečné, 
příliš hmotařské. Jsou Marty, které čtou všecko, co jim přijde do 
ruky — nejsou to právě knížky špatné, nemorállní, pouze lecjaké 
věci bezcenné a sentimentální, ale nic vážného,'nic náboženského. 
Jsou Marty, kterým1 se zdá, že pořád ještě vykonaly málo práce, 
ale nikdy se nezabývají myšlenkou, jak se povznésti blíž k Bohu, 
nikdy nevytan.ají skutku milosrdenství, jehož zásluha by sahala 
až do života věčného.

Ale díky Bohu, vedle Mart jsou také Marie.
Kdo bylá Marie, sestra Marty? S počátku velká, hříšnice. Poží- 

vačná módní dáma, hanba své rodiny. Pila z poháru smyslného 
života až na dno. A ž .. .  až se její cesta skřížila s cestou Páně 
a od onoho nezapomenutelného okamžiku zemřela v ní žena hříš
ná a počal život kající Magdalény; Opustila všecko, co již ten
krát se nazývalo »světem«: ‚nádheru,, přepych, tanec, módu, po-
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chylbná přátelství — všechno — a následovala Spasitele. Usedlla 
k jeho nohám, a když musela jíti po své práci, nezapomínala 
na Ježíše nikdy.

Bratři moji! V podobném stavu vracejme se ze společné neděl
ní bohoslužby domů! Musím do práce, ale na Ježíše nezapomenu! 
Musím do kuchyně, ale myšlenky moje jsou u Ježíše. Musím do 
úřadu, do továrny, do dílny, do školy — ale na Ježíše Krista ne
zapomenu nikdy. Musíme trpěti — ale před očima Kristovýma. 
Musíme nésti kříž života — ale zaise před očima Kristovýma. 
A tomu všemu se učíme, když obcujeme s porozuměním mši svaté.

Ted uiž jistě vidíš, bratře můj, jaký užitek má z nedělní mše 
svaté pro svůj duchovní život jednotlivec.

A ještě ise musím zmíniti o jiném účinku společných bohoslužeb: 
o jejich společenském sociálním požehnání!

II.

Význam veřejných bohoslužeb s hlediska sociálního.

1. Proslulý ruský spisovatel napsal vellmi poučnou povídku 
o divou sedlácích. Ačkoli tato povídka odporuje zdánlivě mému 
thematu, přece ji tu uvádím bez rozpaků, neboť skutečnost potvrdí 
moji thesi.

Po mnohto let připravovali se dva ruští sedláci k velmi důleži
tému plánu: chtělli se vydati na pouť do Svaté země. Velké na
děje a očekávání pojily se k jejich plánu a  byli naplněni svatou 
touhou. Konečně se jim podařilo úmysl uskutečniti: sehnali dosti 
peněz na cestu a mohli vykročiti z domů. Cesta je vedla krajinou, 
kde panovala strašná bída a  hlad; a když jeden poutník vstoupil 
do chýše, aby si1 vyprosil trochu vody, spatřil tam tak děsný obraz 
bídy, že nemohl ve isvé cestě pokračovat: rozdal peníze a  chléb, 
a ošetřoval1 nemocné, dokud nebyli uzdraveni. Zůstalo mu jen to
lik peněz, aby se mohl vrátiti domů, aniž by byl spatřil Svatou 
zemi.

Zatím dospěl druhý sedlák do Jerusalema, putoval od chrámu 
ke chrámu, čekali a stále čekal na svého opozdilého kamaráda. Ale 
čekal marně! Konečně . . .  jednoho dne, když právě konal svou po
božnost v chrámu Svatého Hrobu, zahlédl svého ispolupoutníka, 
jak se modlí před oltářem, zcela vpředu, ozářen podivuhodným 
světlem. Chtěl na něho počkati při východu z chrámu, ale zase 
marně: přítel se mu ztratil. Vydal se tedy sám na cestu k domovu. 
Na cestě se dověděl o návratu svého přítele a porozuměl významu 
vidění: zmírniti bídu a ošetřovati nemocné bylo Bohu milejší než 
putovati do Jerusalema. . .

Divíte se zajisté, bratři, proč jsem to vyprávěl právě zde, když 
to přece zdánlivě oslabuje mé důvody.

Ne, ne, 'bratři mioji! Také svaité náboženství hlásá totéž co tato
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malá povídka: potřebujeme veřejných bohoslužeb, ale nepostačil 
by nikdy pouhý zevnější obřad sám, bez křesťanského života a du
cha. Ano: všecko co se projevuje na venek, každý zevnější křes
ťanský čin musí býti naplněn opravdovou láskou k Bohu a k bliž
nímu.

Vnější kult a vnitřní láska se vzájemně nevylučují — ba na
opak, podporují ise navzájem jako na příklad listy na stromě na
pomáhají, aiby bylo ovoce. Láska k Bohu jest listovím stromu 
křesťanského života, láska k bližnímu jeho ovocem. Co řekl Pán 
o neplodném stromu? »Bude vyťat a uvržen do ohně.« Chce-li 
někdo míti na stromě hodně ovoce, dosáhne toho snad tím, že strhá 
Mstí, aby na jeho místě vyrostly plody?

Alle nepotřebujeme vůbec takových, přirovnání. Mohu ukázati 
jen na příklad světců, aby se vidělo, že nejkrásnější plody lásky 
k bližnímu dozrály vlivem našeho náboženství, a že ten, kdo ctí 
Bohia, miluje a  podporuje i svého bližního. Kdo sé modlil, zpoví
dal,1 přijímal' a navštěvoval kostel horlivěji než svatí? Kdo uctí
val' Boha i zevnějším kultem a větší oddaností než svatí? Kdo vy
konal krásnější skutky lásky k bližnímu než světci? Jsou vyznání, 
která odstranila zbytečné — dle svého mínění — zevnější obřady. 
Avšak — a to je zajímavý objev —■ v oněch náboženstvích ne
proudil již tak živě pramen lásky k bližnímu: nemají také žádných 
řeholí k ošetřování nemocných a žádných mnichů ,k výchově sirot
ků atd. Ptají-li se ted tak mnozí: »Není Bohu milejší a cennější 
Siltužbou podporovati chudé a potřebné, než seděti půl hodiny 
v kostele?« — můžeme jim odpověděti: ono čimti musíme a na 
toto nesmíme zapomenouti!

2. Naše společná služba Boží nejen že neoslabuje lásky k bližní
mu, nýbrž uzavírá v sobe ještě zcela zvláštní hodnotu, to jest: 
sociální požehnání společných bohoslužeb. Požehnání zvláště pro 
dbešního člověka, jenž je rozpoltěn společenským řádem a stržen 
šíleným vírem života.

Vírem života společenského! A především velkoměstského. Ni
kde se necítí člověk osamělejším než ve velkoměstě. Kdlo tu obce 
žíti sám a nerušeně, může to činiti dokonaleji, než poustevník ne
bo kartuziánský mnich. Kdo .dlbá toho, zda mezi dvěma, třemi sty 
obyvatel ohromného činžáku bydlí osamělý pán nebo stará dáma, 
jichž okno je stále zastřeno, kteří zřídka opouštějí obydlí, kteří 
nikoho neznají, s nikým se nestýkají. Chceme-li j’ein, můžeme tak 
prožiti inkognito celý svůj život . ..

To však je také zároveň tragikou velkoměsta; Dze tam neru
šeně žíti, alle také zcela opuštěně zemříti. Mrtvola je pak naleze
na teprve za několik dní. Kolik je ve velkoměstě takových lidí, 
kteří nemají nikoho na tom Božím světě. Obyvatelé v podnájmu, 
kteří se tam přijdou jenom vyspat, a ubožáci, kteří se stále živí 
jen jednokorunovými obědy. A taková opuštěnost, vyřazenost, 
úpllná osiřelost nejeni že ztrpčuje, nýbrž svádí také k hříchu. Ti-
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sice a tisíce mltadých dělníků proudí do světa. . .  Svá nepatrná, 
zavazadla .si' uloží oi některého vzdáleného známého* a hledajíce 
práci, vrhají se do pěnícího se moře Velkoměsta. Kolik silných 
kmenů je zlomeno při prvé bouři. Kolik odvážných lodiček se 
potopí v rozbouřených vlnách. Není dobře býti osamělým ve 
velkoměstě.

Bratři moji! Jsou-li takoví lidé katolíky, nejsou opuštěni. Přijde 
neděle a s ní mše svatá v kostele. A zde necítí již své ■ osamělosti. 
Vidí, že mají tisíce a tisíce Ibratří, s nimiiž klečí společně před 
nebeským Otcem. A izde v dómě Božím jsou si všichni rovni! Anor 
mladý uvolhí sice mfeto starému, mul ženě, ale jina:k jisou si 
všichni rovni. Ředitel továrny modlí se společně s dělníkem, před
nosta úřadu klečí vedle vrátného, majiteilika domu vedle trhovky- 
ně a celebrující kněz obrací se ke všem se stejným pozdravem: 
Dóminus vobiscum! Bratři! Pán náš Ježíš Kristus bud s vámi! 
A všichni odpovídají: Et cum spiritu tuo. Také s tebou, bratře* 
který nám sloužíš mši svatou, také s tebou, bud Pán, náš Pán

' 7  v / vJezis.
Bratři moji! Jaké povznášející vědomí: v našich kostelích, v naší 

víře není třídního rozdílu, ne tři třídy, jako na železnici. Ze 
u rakve jednoho mrtvého hoří deset svící, u jiného dvacet, že 
u některé svatby asistují dva ministranti a  u jiné čtyři: to je 
opravdu vedlejší. Ale podstata liturgie, svátostná milost, jest udí
lena každému stejně, a svou duší jsme si všichni před Bohem' 
rovni.

Se rtů ubohého, roztrpčeného a zaujatého člověka vychází často 
zoufalá žaloba: »Také Církev jest na straně pánů; Talké Církev 
dává kapitalismu přednost!« Bratři moji! Příštího roku v dalších 
promluvách o Desateru budeme podrobněji mluvit o tom, co mu
síme na kapitalismu odsouditi a co je na něm dobrého. Ale již 
nyní se táži: kde jinde dožívá se zpupný duch kapitalismu, který 
hledí na jiné s vysoka a chudé utlačuje, citlivějšího a většího zkla
mání, než právě v katolickém kostele? Naše svatá víra sjednocuje 
každou neděli na mši svaté všecky lidi, které všední den od sebe 
odděluje, spojuje všecky třídy, mezi nimiž jmění, rod a vzdělání 
vystavěly přehrady.

Kdybych chtěl použiti moderního slorn, tedy bych řekl: naše 
společná bohoslužba jest velkolepou křesťanskou demokracií! De
mokracie! To je nejčasovější heslo, nejožehavější problém naši 
doby. Nuže, bratři moji, Církev řeší tento probllém každou neděli. 
Dnes je bílá neděle, den prvního svatého přijímání. Dceruška to*- 
vámíka klečí vedle dcerušky šoféra, který sloulží jejímu otci, obě 
mají stejně bílé závoje. Dva mladí duchovní sllaví primici: jeden 
je synem pokrývače, druhý ratolestí velkostatkáře, oba se současně 
sklánějí před stupni oltáře a říkají pokorně: Mea culpa. . .  A syn 
chudého pokrývače se může státi kardinálem — zaslouží-li si toho.
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zatím co syn 'bohatých aristokratů nedosáhne ničeho, nezaslou- 
ží-lí si toho. Existuje vznešenější demokracie?!

Jsme v koštěte. Kázání nepřipovídá bohatým nebe a nehrozí 
nuzným zavržením, nýbrž slibuje všem, aristokratu i metaři věčný 
život pouze dle zásluhy: po šipatném životě stihne zavržení každé
ho ať je králem nebo cikánem! Jest někde vznešenější demokra
cie?! Bědný žebrák přiikleká ke zpovědnici a dostává rozhřešení, 
neboť pokorně se vyznal; po něm překleká elegantní dáma, a od
chází bez rozhřešení, neboť se nechtěla zřeknout hříšné příležitosti. 
Kde na světě najdete krásnější demokracii?

Ano, bratři, pokud může býti mezi námi hříšnými a pod ná
sledky prvního hříchu úpějícími lidmi provedena rovnost, pak se 
to děje jediné v Církvi sv. při všech jejich společných, veřejných 
službách Božích.

Jilž proto musíme choditi do kostela. Můžeme sice Boha uctívat 
také na výšinách i v tiché komůrce; modlitbou je také almužna, 
podporování chudých a nemocných, alfe to všecko je jenom stínem 
a nedokonalým projevem zbožnosti v přirovnání se vznešeným po
žehnáním, které plyne ze společné nedělní mše svaté!

Bratři! Moderní člověk se nerad zabývá myšlenkami o věčnosti, 
proto zůstává po celý život dítětem, které si jenom bezstarostně 
hraje. Malým dítětem, které hledí i na život jako na hru a jež s 
neuvěřitelnou lehkomyslností prohraje nejsvětější, hodnoty živo
ta: nevinné srdce, ctnost, čest, věčný život! Ó, bratři moji, jak 
mnoho lidí hledí na život jako na hříčku a posléze ho nesmyslně 
promarní v honbě za pestrými motýly nebo v lenosti.

Jdu na návštěvu. Zazvoním. Otevírá mi služka a praví: ^Pro
sím, panstvo odešlo.« Bratři moji! Duše mnohých lidí mohly by 
také žalbvat: tento člověk není nikdy doma! Odešel nia procházku. 
Jeho myšlenky se stále zabývají rozptýlením, získáváním peněz, 
honbou za požitkem, vším možným, jen se isvou duší jedná jako 
macecha se sirotkem, nikdy nepatří sobě: nikdy není doma! — 
A přece, jak velkou moudrost obsahují ona tři silová, která na
psal sv. Bernard papeži Eugenovi: Tuus esto ubique! Všude buď 
svým! Nechoď příliš do světa, aby ses neztratil sám sobě!

Můžete nyní už odhadnouti cenu liturgie? Víte, co znamená 
nedělní mše svatá? Učí nás přebývati v sobě. Jest místem odpo
činku v bouřích oceánu života!

Inženýři se domnívají, že otázku pravidelné přepravy letadly 
přes oceán lize rozřešiti tak, že v jistých vzdálenostech by byly 
zřízeny umělé, pilující ostrůvky, na nichž by mohl pilot přistáti, 
když mu dochází benzin nebo když je už příliš unaven, aby se 
zotavil neibo aby doplnil zásoby.

Bratři! Také my, kteří se plavíme po bouřlivém oceánu tohoto
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života, potřebujeme klidu a posílení. Takovým ostrůvkem zota
vení po celotýfdenní práci, takovou stanicí v boj ích a starostech 
denního života jest nedělní mše svatá. Když se tu modlíme s 
vroucí zbožností, vstupujeme zocelení do nového týdne ke svým 
povinnostem a číhajícím pokušením, se svěží chutí k práci a s 
novým nadšením.

Chvála a dík Spasiteli Ježíši Kristu, že nám daroval mši svatou, 
a díky Církvi svaté, že nám přikázala povinnou úiast na nedělní 
mši svaté. Amen.
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N a š e  l i t u r g i e  
s e  s h o d u j e  s p ř i r o z e n o s t í  l i d s k o u

Milí 'bratři v Kristu!
Katolická Církev neučí nás jenom, jak je Bůh veliký a vzne

šený, nýbrž používá také každé příležitosti a každého prostředku 
k tomu, aby projevila svou úctu a oddanost k velebnosti Boží. 
Nic a nikdo na zemi necítí s takovou rozechvělostí důstojnost, 
velikost a vznešenost Pána světa, jako naše svatá víra, která bě
hem dvou tisíců let vybudovala ze zevnějších obřadů ke cti Boží 
překrásnou liturgii.

Naše Církev nesoudí jako snad Kain 1a jemu podobní: Když už 
je nutno přinášeti Bohu Oběť, tedy stačí i pozadek. . .  Ne, bratři 
moji! Naše svatá víra vyhražuje pro bohoslužbu nejdrahocenější 
pozemské poklady, jen to nejlepší z nejlepšího se jí zdá býti dosti 
vhodné. Proto se snaží, aby spojila při bohoslužbě všecko, co je 
schopno vyjádřiti naši niternou zbožnost.

Ve dvou tisíci letech vytvořila Církev bohoslužbu, liturgii, 
vznešenou, monumentální stavbu — a přece jsou íliidé, kteří tím
to podivuhodným, mistrovským dílem1 jsou dotčeni, abychom ne- 
řekli: pohoršeni. Takoví, kteří přebohatou liturgii kritisují a bez 
porozumění reptají »Dobře, dobře, musíme Boha ctíti, ale to je 
přespříliš, co se děje v katolické liturgii. Při tolika zevnějších 
obřadech mizí to podstatné. S tolika obřady na př. se celebruje 
mše svatá! Zlaté kalichy, hedvábná roucha, nesčetné svíce, hudba 
a ispousta jiných věcí. . . Vážím si mše svaté! — říká jiný — alle 
neměla by tutéž cenu i bez tolikerého přepychu? Jsem na slavné 
mši biskupské a nerozumím z toho ničemu: proč se1 kněz točí a 
chodí hned sem, hned' zase tam, poklekají — zase povstanou,' 
vezmou mitru s hlavy — zas ji1 nasadí, a k tomu hudba a zpěv! 
Všechno to jsou pouhé formality.«

Tak ise často mluví, a vy, bratři moji, se snad divíte, že takové 
řeči opakuji zde na kazatelně v jejich původním znění.

Nedivte se! Řekl jsem to všecko proto, poněvadž jsem pře
svědčen, že Kristova svatá víra nepotřebuje ničeho skrývat, ani 
se ničeho obávat. A když někdo má pochybnosti, jest nejlépe, 
když se jim nevyhýbáme. Také shora zmíněným námitkám nesmí
me se vyhnouti. Poslyšte, co můžeme pronésti klidně a rozvážně 
na ochranu ‘liturgie1 nyní, když pojednáme o III. přikázání.

První námitka zní, že při tolika ceremoniích mizí podstata mše 
svaté. Pohleďme tedy nejdříve, €o soudíme o podstatě bohoslužby, 
o mši svaté. Druhá námitka praví, že mnoho obřadů je umělko- 
vaných, zbytečných. Pohleďme tedy, jak jsou naše obřady přiro
zené, vroucí a potřebné.

163



I.

Jaký je náš názor o mši svaté?

Moji bratři! Podstatou, středem a srdcem katolických služeb 
Božích a katolické liturgie je mše svatá. Všeliká nádhera, všechna 
záře i každý pohyb ve mši svaté patří Spasiteli, jenž k nám při
chází. Je pravda: Církev obklopuje se mnoha obřady, ale nikdy 
nezapomíná, že obřady nejsou účelem, nýbrž pouze prostředkem 
k účelu. Kdlyž se po dobu slavné mše svaté krásně zpívá, neděje 
se to proto, abychom měli hudební požitek. Umísťujeme-li na ol
tářích umělecké mallby nebo zdobíme-li kostely stavitelslkými zá
zraky, neděje se to proto, abychom působili požitek svým smy
slům, nýbrž proto, abychom se povznesli pomocí smyslově postřeh- 
mitelných pojmů do světa nadsmyslného, aby naše duše, podporo
vaná krásou uměleckou, vzlétla k věcnému prameni vší krásy, k  
Bohu. Sledujeme-li dějiny lidstva až db jeho prvých počátků, 
najdeme u všech národů zprávy o obětech přinášených Bohu a o 
ceremoniích a obřadech s tím spojených. Tato touha — přinášeti 
oběti — tak velice vyvěrá z hlubin lidské přirozenosti, že na
jdeme všude, kdekoli na zeměkouli potkáme člověka, také obětní 
oltáře. Člověk ničil na těchto oltářích ke cti Boží pozemské hod
noty a chtěl tím dáti najevo hlubokou úctu tvora ke svému vše
mocnému Tvůrci.

Lidstvo, jdoucí po bludných cestách pohanství, obětovalo na 
svých oltářích obilí, ovoce, zvířata, ano dokonce lidi. Od té doby 
však, co náš Spasitel dokonal na Veliký páitek oiběť kříže — jest 
naší jedinou obětí smrt Bohočlověka a její denní tajuplné ob
novo vání ve mši svaté jest naší nejkrásnější úctou k přesvaté 
velebnosti Boží.

Víte, bratři moji, co znamená mše svatá podle názoru katolildké 
Církve? Zvěčněni nejúžasnějšího okamžiku světových dějin, alby 
v bouřích staletí zůstala uchována před zánikem vzpomínka na 
tuto otřásající událost. Krista Pána nazýváme věčným velekně
zem, a není to prázdný titul, neboť Kristus skutečně přináší také 
dnes prostřednictvím kněží krvavou oběť golgotskou: týž knlěz, táž 
oběť, totéž obětování jako tenkrát. Kříž Velkého pátku byl prvním^ 
oltářem a od té doby je každý oltář křížem velkopátečním.

Proto ona hluboce dojímavá, po dva tisíce let trvající neome
zená důvěra křesťanů ké mši svaté. Společnost všech pravověr- 
ných křesťanů, čili Církev svatou, nazýváme mystickým, tajupl
ným tělem Kristovým, a dle toho můžeme tvrdit zcela správně, 
že srdcem tohoto tajuplného těla jest mše svatá. Neboť jako srd
ce vnáší do lidského těla oživující krev, tak prostřednictvím mše- 
svaté plyne do duše z pramene hory kalvarské milost vykoupení.

Ano, my všichni víme, že při mši sv. nejsou ihlaivtní věcí obřady.,
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že to všechno tvoří jen rámec, který ohraničuje podstatu mše sv.: 
obětování Pána Ježíše.

Víme také, že dle učení Církve sv. nejsou obřady hlavní věcí 
ani života náboženského ani bohoslužby, což vysvítá jasně z to
ho, že v nutných případech sama Církev svatá od těchto obřadů 
upouští.

S rozechvělým srdcem čteme všichni o těch krvavých pronásle
dováních, která musí po léta trpět naši mexičtí katoličtí bratři od 
své (bolševické vlády. Tam se modlitba trestá vězením, a sta a sta 
věřících je žalařováno pro.»zločin účasti na mši«. A co činí Cír
kev svatá, aby miliony jejích věřících nezůstalo bez mše svaté, 
bez svátostí a bez sv. přijímání? Udělilla mexickému duchovenstvu 
bezpříkladné výsady: smí sloužiti mši svatou v kteroukoli hodinu, 
smí omeziti obřady a sloužiti jen podstatné části mše svaté, není 
třeba žádných svíček a mešních rouch, i světští katoličtí věřící 
smí vzíti do rukou monstranci ia Svátost oltářní (které se jinak, 
jak dobře víte, i vysvěcení kněží dotýkají jen dvěma prsty) a 
vzíti ji s sebou, když jsou vedeni k popravě, aby v případě nouze 
mohli přijímati také bez kněze.

Vidíte, bratři, také Církev uznává, že obřady nejsou hlavní 
věcí, ano, že čistě zevnější obřadnosti bez vnitřního, duchovního 
obsahu jsou zcela bezcennými. Ne, ne, bratři moji, čistě vnější 
bohoslužba nikdy nedostačí. Lze otlačit kolena dlouhým klečením, 
unaiviti rty nekonečným modlením, sepjaté ruce pozvedati neú
navně k nebi — to vše není však bohoslužbou, když . .. když 
duše necítí tak, jak naznačují ony zevnější úkony, ba co více, 
urážíme Boha, když náš život odporuje tomu, co ukazujeme ze
vnějšími úkony.

Ačkoli je tomu tak, bratři moji, nemusí se naše svaté nábožen
ství přece jen zříci1 bohaté stupnice svých obřadů. Nemusí se jich 
zříci, neboť všecko, co se projevuje v naší liturgii vnějšími ob
řady, jest tak lidské, samozřejmé, prýští tak velice z hlubin naší 
přirozenosti, že bychom museli dříve změniti, lidsikou přirozenost 
a pak teprve zrušit i liturgii.

Pokusme se nyní rozjímati v druhé části kázání o následující 
myšlence:

II.

Bohoslužebné obřady vyhovují lidské povaze.

Neučiním ničeho jiného, leč že vás upozorním na to, že v lid
ském životě je plno ceremonií a formálností.

Vy všichni, kterým se nelíbí nádhera naší liturgie: vy, kteří 
se domníváte, že všecko je v ní jen něčím vyumělkovaným a 
vnějším, což nevidíte,, jak je celý lidský život přeplněn formali
tami a obřady? A když je život tak úzce s nimi setkán, nemohou 
býti ztrnulými, prázdnými, zevnější úkony, vycházející jistě z
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hlubin lidské přirozenosti. A je-li celý život vázán na vnější ob- 
řadnosti, máme je zanedbávati právě pouze ve styku s Bohem? 
A netroufáme-li si pohlížeti na společenská pravidla slušnosti 
jako na pouhé formality a nezanedbáváme jich, proč bychom taik 
měli činiti právě s církevními předpisy slušnosti? Neboř naše 
liturgie není ničím jiným než zákoníkem pravidel slušnosti v 
kostele.

Všimněme si námitek, které jsou pronášeny proti našim ob
řadům.

1. »Pcm Ježíš tolik obřadů nepředepsal,« říkají mnozí. A mají 
pravdu. Tím způsobem, tak podrobně je Pán nenařídil, ale vy
budovali je vroucí cítění Církve. Ale práva určovati obřady do
stalo se Cíkvi od samého iPána Ježíše, když při poslední večeři 
po proměňování chleba a vína řekl: »To čiňte na mou památku!« 
To čiňte! Činit znamená zevnější projev, zevnější pohyb, zevnější 
modlitbu.

2. »Kestačí, modlím-li se tiše pro sebe? Proč musím dávati na
jevo hlasitými slovy, že Boha miluji? Nestačí Bohu němá mod
litba? Podstatné je přece to, co ®e děje v mém nitru, a ne to, co 
se děje navenek.« Zajisté, bratře: obsah jest čímsi podstatným. 
Ale poslyš: máš synka a bllížií se tvé jmeniny. Zena se snaží již 
několik dní naučiti dítě přání k tvému svátku. Ráno onoho vel
kého dne postaví se malý neposeda čistě umytý a pěkně učesaný, 
ve svém nejlepším obleku před tebe a odříkává jedním dechem 
přání, v němž ti říká, jak tě miluje' a jak ti chce býti vděčný! 
Proč? Má tě přece rád, i když to hlasitě neříká! Hleď, bratře můj, 
je to zcela přirozené, alby dítě neskrývalo v srdci, jak velice mi- 
Ibje otce, nýbrž aiby tento pocit při vhodné příležitosti též proje
vilo. A stejně je přirozeno, aby člověk při jistých příležitostech 
také před jinými vyznal, jak velice miluje svého nebeského Otce.

Ano: nitro je důležité! Ale u nás je přece každý kostelní obřad 
jen symbolem: symbolem nitra. Nelíbí se ti v našich obřadech 
mnohé symbolické formality, předměty, gesta? A přece celý náš 
život se skládá ze samých symbolů, slov a úkonů, které zacho
váváme a máme v úctě. A když říkáš: co znamená kadidlo, svě
cená voda, pokleknutí — nic, tedy ti odpovídám: čím je národní 
vlajka? Ničím, než kouskem plátna .. . Opravdu jen to? Naprosto 
ne! Je to symbol celého národa. A co znamená řád na tvých pr
sou. Je to jen kousek stříbra? Ne! Toť symbol uznání za záslu
hy o vllast!

3. »Ale proč musí kněz sloužiti mši sv. v  hedvábném rouchu? 
Jeden- den v bílém, druhý den v červeném, pak zase ve fialovém? 
K čemu to? Ztratila by mše sv. na ceně, kdyby ji sloužil v ob
čanském oděvu? A když ve všední den dostačí dvě svíce, proč 
se jich při slavné mši svaté rozižehuje šest, ano dokonce dvanáct? 
A což teprve při slavnostní biskupské mši: střevíce se stříbrnými

166



přezkami, nádherná mitra., drahokamy posázená berla atd. Tolik 
nádhery a lesku .. a Pán Ježíš byl přece tak chudý!

(Nahromadilo1 se tolik otázek, milí bratři, že musím se jimi tedy 
poněkud obšírněji zabývati, neboť jsou lidé, dokonce lidé vážní, 
a zbožní, kteří si myslí, že lby toho všeho nemuselo býti, že to jsou 
dávno přežité tradice minulých století. Jsem pevně přesvědčen, 
že kdyby Církev sv. sestavovala všecky své obřady dnes, že by 
je zcela jistě zjednodušila. O tom jsem přesvědčen. A přece se 
domnívám, 'že to není přemrštěný konservatismus, když se Církev 
sv. nechce ani v dnešní demokratické době tak snadno odloučiti 
od nádherných a barvitých obřadů, které se vyvíjely po staletí. 
Neboť lidé nejsou tak »demokratickými«, tak jednoduchými, jak
o sobě rádi říkají. Nedávno cestovala evropská královna Ameri
kou, »klasickou zemí demokracie« a »demokratičtí« Amerikáni 
cítili se talk velice poctěni a oslavovali svého hosta talk obřadně, 
že snad nikde v Evropě nebyl by vladař tak oslavován.

Církev má úplně pravdu, když uchovává pro jisté příležitosti, 
své staleté a tisícileté obřady, nádherná roucha a drahokamy po
sázené berly. . .  dokud lidé lípí na jistých zvycích a v určitých 
případech oblékají své více méně skvělé, bohatě vyšívané ná
rodní kroje.

V cizině, v Anglii a ve Francii, nosí soudcové a státní ná- 
vladní při soudních jednáních i dnes ještě své úřední roucho, ta
lár, a  přece v civilních šatech by mohli konati svou povinnost 
zrovna tak. Proč tedy oblékají slavnostní oděv? Aby ukázali: nyní 
nemluví nějaká soukromá osoba, nýbrž zde stojí představitel 
zákona.

Vojsko nosí všude uniformu, ačkoli by v »civilu« mohlo zrovna 
tak dobře konat svou povinnost. Proč tedy obléká uniformu? Aby 
každému bylo ihned zjevno: zde není soukromý člověk, nýbrž 
služebník vlasti. A proč je u vojska tolik zevnějšího: různé hod
nosti, vyznamenání, přehlídky, pochody? Hlavní věcí přece zů
stává, že voják miluje svou vlast, na ostatním nezáleží. Nezáleží 
na tom opradu?

Nuže, bratři moji, také Církev nedovoluje, alby byla sloužena 
mše svatá v prostém, všedním oděvu. Jednak, aby ukázala, že du
chovní nestojí před oltářem jako soukromá osoba, jednak, aby 
svatý úkon pozvedla ze všednosti a slavnostně ho uictila — jako 
na př. profesoři starých universit také dnes- se odívají po středo
věkém způsobu, když nasazují svým absolvovaným žákům dok
torský klobouk.

Ano, doktorská promoce! Nevím, zdali jste byli někdy přítomni 
slavnostní promoci s četnými obřady. Co tvoří její obsah? Ze je 
předán prsten hlavy státu onomu zdatnému mladému muži, který 
dokončil svá studia s určitými vědomostmi. To by se mohlo vy
konati v několika vteřinách. Nebo by se mohl poslati dotyčnému 
prsten poštou — výsledek by zůstal týž, že totiž nový doktor do-
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stárne prsten. A koná se to tak jednoduše? Naprosto ne! Prsten je 
předán po půldruhé hodině formalit. A nad tím se nikdo nepo
zastavuje. Neboť, domníváme se, že je zcelia přirozené, aby hod
nota vyznamenání byla vyzvednuta v rámci krásných, důstojných 
obřadů.

Oněm puritánům však, kteří se nemohou smířiti s našimi čet
nými obřady, chtěl ibych říci ještě něco jiného. Na otázky: »Ne- 
měla by mše svatá tutéž cenu při dvou svících, jako při šesti, bez 
tolika vnějších obřadů, a kdyby byla sloužena v prostém, obyčej
ném obleku?« — odpovídám: Jistě by měla tutéiž cenu. Ale 
hled: Jsi pozván do vznešené společnosti. Jdeš tam ve svém všed
ním obleku? Zajisté že ne! Naopak: jak úzkostlivě vyzvídáš, v 
kolik hodin máš přijíti, neboť jsou určité předpisy, jak se obléká
me dopoledne, jak odpoledne, nebo dokonce večer. Dopoledne 
stačil 'žaket, ale večer — laloh, teď třeba vzíti frak nebo smoking, 
a k fraku bílou vázanku, ke smokingu černou. A jaké rukavičky? 
A koho máš nejdříve pozdravit? — A tak dále. A tyto předpisy 
musíme přísně dodržovati, jiako všecky jiné zvyklosti, ichceme-li 
býti společensky možnými. A proč se tu neptáš: »K čemu tolik 
formalit? Vždyť nejdůležitější je vnitřní úcta.« Nepůjdu na svat
bu v roztrhaném obteku, neboť (bych ukázal snoubencům, že si 
jich nevážím, a že nejím prsty, nýbrž1 -nožem a vidličkou, jest sa
mozřejmostí.

Mám mluvit ještě o jiných námitkách? A otázka dvou nelbo šesti 
svíček při mši sv.? Řekněme, bratře můj, že pracuješ ve večerních 
hodinách u psacího stolu, při světle své maJlé stolní lampy. Ně
kdo klepe. »Prosím!« Vstoupí tvůj představený nebo některý z 
tvých vznešených přátel. Co ihned učiníš? Stiskneš elektrický 
vypinač a rozsvítíš šestiramenný svícen. Proč? Neviděli byste při 
malé lampě? Ale ano, avšak z úcty chceš míti více světla. Ano, 
já také říkám: vnitřní úcta k bližnímu je nejhlavnější věc. — 
A přece mají lidé pravdu, když žádají i zexmí projev vnitřní 
úcty. Ale pak uznejme také, bratři, že naše svaté náboženství má 
zrovna tak pravdu, když chce své vnitřní zbožné pocity projeviti 
navenek krásnými a rozmanitými obřady.

Milí bratři! Ve své promluvě snažil jseim se vysvětliti, jak ve
lice jsou obřady v našich bohoslužbách samozřejmé a přirozené, 
jak trýskají z hlubin lidské duše.

Čřlbvěk slyší někdy i takovou námitku:
»Spasitel byl chudý a chodil bos, nesluší se tedy oslavovati ho 

s takovou nádherou.« Mýlíš ise,, bratře můj! Pán Ježíš se ve svém 
pozemském životě pokořoval dobrovolně v chudobě. Ale my jsme 
povinni nyní uctívati ne tohoto chudého Krista, nýbrž osLave- 
ného, který utrpením zjednal nám věčnou slávu, jenž sedí na
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pravici Boha Qfcae; Krista, který bude soudit při posledním soudu 
živé i mrtvé. K tomu tu i so u naše složité, skvělé obřady. Uzná
vám — a ví to velmi dobře i naše svatá víra — že jsou dluše hlu
boké povahy, které dávají přednost modlitbě v tichém chrámu a 
rozjímání v samotě. Ruší je mnohé obřady při pontifikální mši 
svaté ia zvláště »hran^ a zpívané« mši se rádi vyhýbají.

Bratři moji, to ví Církev velmi dobře a proto nikde nepřed- 
pisuje, že bychom byli povinni, třeba jen jednou v životě, slyšeti 
slavnou mši sv. Jsou lidé, jimž obřady slavné mše svaté zbožnost 
usnadňují; af tedy chodí na velkou mši svatou. Jiní zase, které 
to ruší a kteří dávají přednost tichému rozjímání, ať chodí na 
tichou mši sv. To je lhostejné, ale víte, co není lhostejné, co je 
velmi důležité? Abychom nezapomněli na vznešený vůdčí motiv 
mše svaté: Pán Ježíš přichází. . .  otevírá svou náruč . . .  objímá 
m n e . . .

Milí bratři! Nedávno nás překvajila smutná zvěst o bulhar
ském zemětřesení. Často slyšíte, že ta naše stará země se pod ná
mi tu a tam chvěje . . .  Není tomu tak dávno, když 23. května 
1927 zuřilo v Číně děsné zemětřesení, jaké ještě nikdy nebylo za
znamenáno v dějinách lidstva. Celé vsi zmizely s povrchu zem
ského a tisíce lidí zahynulo pod troskami. Řeholní sestry ze Siisi- 
angu — jak napsal týdeník »Amerika« — připravovaly se právě 
ke mši svaté, když je pohřbily bořící se zdi kaple. Když později, 
při záchranných pracích byla vytažena z trosek mrtvolla předsta
vené, byly pod ní nalezeny dvě živé děti, které statečná řeholnice 
v okamžiku zřícení sevřela ještě do své náruče, a tak chánic je 
svým tělem, zachránila jim áivot.

Bratři moji! Také kolem nás se v základech zachxnvá svět du
cha . . .  Kristus rozpíná k nám ve mši svaté náruč. . .  Jeho smrt 
ochraňuje náš život. Amen.
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S y m b o l i k a  n a š í  l i t u r g i e

Milí bratři v Kristu!

Naše svaté náboženství ukládá nám povinnost, abychom se sú
častniti každou neděli a v zasvěcený svátek mše sv. Co je pod
statou mše svaté? Onen jedinečný, vznešený, rozechvívající oka
mžik, v němž celebrující kněz z moci udělené Pánem Ježíšem při 
poslední večeři pronáší nad chlebem a vínem tajuplná slova a 
v němž pod způsobami chleba a vína sestupuje na oltář mezi nás 
Pán Ježíš Kristus.

Tedy všechno je dílem okamžiku. Avša'k hluboká úcta a láska 
Církve ozdobila, orámovala tento okamžik krásami viditelných, 
symbolických úkonů a obřadů, zrovna tak, jako zasazujeme dia
mant do drahých kovů, abychom zvýšili jeho cenu .a krásu. Naše 
obřady jsou tradicemi, tradicemi přijatými od! našich křesťan
ských předků, kterým však dnešní generace, když jí toho zvláště 
nevysvětlíme, sotva ještě rozumí, a proto nic divného, že na tyto 
obřady hledí často bezmyšlenkovitě.

A přece má každý symbolický úkon svůj vlastní, hluboký vý
znam a stojí za to mu porozumět, neboť bohoslužba se ihned 
stává důvěrnější a vroucnější. A naopak, jestli neporozumíme 
obřadům, pak se zvrhnou v prázdné formallity, jsou rámem bez 
obrazu. Proto se domnívám, že je vhodné, abych dnešním kázáním 
vysvětlil význam nejvíce používaných symbolických obřadů.

I.

Dříve než budu pojednávati o podrobnostech obřadů, obracím 
se stručně na ty, kteří se domnívají, že symbolismus naší liturgie 
je přemrštěný, a  kteří si stěžují, že máme u nás příliš mnoho 
symbolických olbřadiností.

Chtěl bych upoutati pozornost svých bratří na zajímavou kul
turně historickou skutečnost. Od té doby, ,co jsou lidé na zemi, ctí 
Boha ia vyjadřují tuto úctu vždy náznaky a symlbolidkými obřady. 
Používání symbolů pramení z hlubin lidské přirozenosti. Je-li 
tomu tak, nemusíme se lekati' záludných otázek. Přicházejí na př. 
lidé, kteří leccos četli o kulturních dějinách orientálních národů 
a ptají se: »Prosím, je to pravda, že mnoho katolických obřadů 
je pohanského původu? Že na př. staří pohané se ‘kropili vodou 
a pálili při svých bohoslužbách kadidlo? Co je na tom pravdy?«

Bratři moji, co je pravda, to pravdou zůstane. Katolické ná
boženství nemusí ničeho zatajovat. A my doznáváme, iže také po
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hanské bohoslužby obsahovaly mnoho symbolických obřadů (to 
právě dokazuje, jak symbolické úkony bohoslužeb tryskají z hlou
bi lidské přirozenosti), a  když dospělí pohané byli křtěni, neod
ňala jiiím Církev hrubým způsobem' jejich vžitých symbolických 
olbřadů (snad lby k tomu neměla ani síly), nýbrž postavila je do 
služeb uctívání pravého Bo'ha. Některé naše dnešní svátky byly 
obvyklé i u pohanů a Církev jich přece nezrušila, nýbrž dala 
těmto svátkům křesťanský podklad, křesťanský obsah. Zrovna tak 
dovedla Církev vetkati do vzácného tkaniva své liturgie ona vlák
na pohanského kulltu, která vyrostla z potřeb lidské přirozenosti. 
Myslím, že to nemusí nikoho zarážet.

Hlavně když uvážíme, že také každodenní život je pln cenných 
symbolů, které zkrášlují lidský život, které se však také zvrhají 
v prázdné formality, jakmile jich nechápeme a jim nerozumíme. 
Uvádím jen jeden příklad: stisk ruky. Kolika lidem podá dnešní 
člověk během dne ruku! Ale kdo myslií ještě na to, že stisk ruky 
je projevem naší důvěry, naší úcty, našeho povzbuzení? »Neboj 
se! Ty nejsi sám! Se mnou můžeš počítat kdykoli!« —■ to říká 
stisk ruky. Kdo myslí dnes na něco takového? Neboť, kdyby 
myslel, tedy by nepodával ruky každému bez rozvahy.

Jestliže takové prázdné formy jsou již v denním životě škodli
vými, tedy se stávají téměř nebezpečnými, když zavládnou v ži
votě náboženském, když konáme obřady bez duše, bez obsahu. 
Bratři moji! Musíme si1 býti vědomi, co činíme, když sepneme 
ruce k modlitbě a žehnáme se křížem, když klekáme nebo po
vstaneme. K čemu je svěcená voda a kadidlo? Proč hoří svíce na 
našich oltářích . . . atd.

Ano, bratři moji! Snažíme-li se pochopit smysl slov, zahloubá- 
me-ili se do obřadů, objevíme pojednou vnitřní jádro vnějších 
forem — pak nebudeme proti liturgii reptati, naopak, poznáme, 
jak velice vyplývá ze znalosti lidské přirozenosti.

II.

Všimněme si tedy blíže — po pořádku — zmíněných symbolic
kých obřadů.

1. Ruka.

Jak nejrůznější pocity může člověk vyjádřiti již pouhou ru
kou. Pozorujme jen dva liidi, kteří spolu mluví. Náhle pozvednutá 
ruka, sotva znatelné, lehké kývnutí, bezděčné pokrčení ramen ří
kají mnohdy více, než hlasité slovo. Když už se duše projevuje 
v posuncích, mluví-li spolu dva lidé, oč více se to děje, když 
člověk rozmlouvá s Bohem. Je tedy nesprávné, když si někdo 
myslí, že při modlitbě jest hlavní věcí duše a že nezálleží na tom, 
zda mám ruce sepjaté nebo je mám v kapsách.
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Ne, nemůže to býti jedno! Poslyšte jen:
a) Jak drží ruce ten, kdo se tiše a klidně modlí k Bohu? Má 

obě dlaně vztažených rukou klidně na sobě položény. Proč? Po
něvadž to vyjadřuje úctu, kázeň a sebeovládání, prosbu a bez
meznou důvěru. Tak jako bychom kladli obě své ruce v ruce 
Páně: »Hleď, Otče, jsem tvůj!<<

Je to tak přirazené! Všimni si jen malého čtyřletého dítka, 
když matku o něco prosí: »Mamičko, dej mi to!« pravda, že spíná 
ruce, třebas ho tomu nikdo neučil.

lb) Nyní pohleďme na člověka, jehož duše je ponořena ve sva
tém okamžiku modlitby zcela a úplně v Bohai. Jaik ten drží ruce? 
Má je přitisknuty na prsou. Jakoby se bál, že ho opustí a že se 
mu ztratí blažený proud svaté modlitby, a on by si tolik přál, aby 
v něm zůstal stále a proudili z ruky do ruky. Pravda, i to je zcela 
přirozené!

c) Nyní přicházejí uchvacující okamžiky modlitby. Okamžiky, 
v nichž jako bychom naslouchali sborům .andělským a s nimi o 
závod zpívali radostné Te Deum! Jak se modlíme v takových 
okamžicích? Taik jako kněz, když zpívá podivuhodný, Boha chvá
lící tekst praeface; pozvedáme paže a spínáme vzhůru otevřené 
ruce, alby z nich jako z antén nějaké radiové stanice proudila 
naše vděčnost k Pánu Bohu. Ale přicházejí okamžiky úporných 
pokušení a těžkých ran osudu, v nichž potřebujeme stonásobně 
pomocné .milosti Bolží. Tu se modlíme rovněž s rozpjatými pa
žemi, ale naše ruce jsau v ten čas jako antény přijímající stanice, 
které se snaží zachytit proud božské milosti.

Jak je to všecko přirozené, bratři moji! Ale nehřejme při tom 
divadlo! Jen žádná prázdná gasita! Za vnějšími formami ať stojí 
a působí živá duše!

d) Nyní jsme dospěli k veliké, svaté věci: žehnáme se svatým 
křížem.

Ó, kdo ví, co znamená kříž, ten se zaň nebude styděti,, nebude 
ho také odbývati ve spěchu.

Mnohdy vidíme lidi, kteří si při vstupu do kostela klepnou na 
prsa a spěšně zatočí rukou. Co to má býti? Pokleknout a požehnat 
se? Tyto ubohé posuňky, tyto zdegenerované pohyiby, to má býti 
znamení svatého kříže? Ne! Správné pokřižování děje se pěkně, 
klidně, důstojně. Zatím co se ruka pohybuje od čela k prsům, 
od ramene k rameni, cítím opravdu, že mne svatý kříž Pána Je
žíše zcela objímá, a ve své vlastnictví zabírá moje myšlenky, 
slova a skutky, Kristus mne vykoupil na kříži a 'křížem mi žeh
ná! Pokřižuji se před modlitbou, alby po dobu modlitby všecky 
mé myšlenky patřily Jemu. Žehnám se po modlitbě, alby mne Kris
tus neopustil. Pokřižuji se v nebezpečích, aby mne Bůh ochraňo
val, a pokřižuji se v hodině pokuséní, abych nepodlehl. Činím 
znamení kříže, když někomu žehnám a přeji si, aby pomoc Boží 
bylla s ním. Ale žehnám se jen pěkně, pomalu, vědomě a zbožně.

172



To všechno je symbol, ale symbol přirozený, samozřejmý!

2. Pokleknutí.

S tímtéž smýšlením musíme poklekat. Nový symbol. Pyšný člo
věk pohodí hlavou dozadu, vyipne prsa, jako by chtěl ukázat svou 
povýšenost. Když však ví, že stojí před větším pánem, skloní 
hlavu. Čím výše je kdo postaven, tím hlouběji se mu kllaníme. 
A když je to Bůh? Pak skloníme i koleno. Není to zase zcela 
samozřejmé?

Když si před všemohoucím Bohem uvědomíme, jak jsme ni
cotní, pokorně poklekneme. Keni pěknějšího pohledu, než na člo
věka čistého srdce, jak klečí před tváří Boží, jako by chtěl říci: 
»Paine, ty jsi viznešný, mocný vládce a já tvůj nepatrný tvor, 
ale mám čisté srdce. Ó, uchovej mi to srdce vždycky čistým, 
nevinným, a pak nezahynu.«

»Učiň mne pokorným a čistým.
Pak si budu vždy sebe jistým.«

Ale zde ibyoh vás chtěli na něco zvláště upozorniti, bratři moji! 
Neskláníme kolena před nikým, leč před Bohem. Ale klekejme 
před Bohem, nekývej,me se jenom! Nespěchejme tedy při tomto 
pohybu. Vlejme do pokleknutí svou duši. Vstupuji-li nebo od- 
cházím-li z kostela — pak s úctou poklekám, obrácen ke Svátosti 
oltářní, sklláním se hluboce, až k zemi, ale při tom se musí sklonit 
také má duše a říci: »Svátosti té neskonalé čiňme vroucně po
klonu . . .! Ty můj všemohoucí Pane a Bože!« Ano: to je oprav
dové, životné pokleknutí!

3. Povstání.

Jest ještě jimý způsob,, kterým můžeme dáti najevo svou úctu. 
Opak pokleknutí: Povstání.

Sedíš u psacího stolku. Někdo klepe. »Dál!« Vstoupí vznešený 
host. Co učiníš? Ihned' povstaneš. Zůstaneš také státi, když tě 
přijme v audienci hlava státu. Mluvíš s ní stoje, neboť sedění by 
bylo při talkové příležitosti velkým pohodlíím, nevhodnou nepo
zorností. Stojím, t. j. jsem pozorný, jako věrný služebník, jsem 
připraven, jako odvážný bojovník. To znamená povstání.

Když se čte při mši svaté evangelium, uctivě povstaneme. 
Když kmotři skládají místo křtěnce křestní slib, když děti jdou 
ke svatému přijímání a po prvé obnovují křestní slib, když si 
snoubenci přeď oltářem přisahají věčnou věrnost — všichni stojí
— a je to tak samozřejmé: slibují něco vážného, důležitého pro 
život, musejí tedy býti připraveni k boji.
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4. Svěcená voda.

To je zase náš jiný, milý a symbolický úkon: používání svě
cené vody. Když vstupujeme do kostela, když jdeme spát, když 
procitneme k novému dni — žehnáme se svěcenou vodou.

Voda! Ta tajuplná voda! Když tě pošpiní bláto života, pak tě 
voda zase obmyje. Jsi-li vyčerpán těžkou prací, pak tě voda o- 
svěží a oživí. Když vstupuji do kostela, tedy musí mé myšlenky, 
srdce, předsevzetí a úmysly býti čisté, proto se dotýkám svěcenou 
vodou čela, prsou a obou ramen. Není to přirozené?

Večer se sklání a ze tmy vystupují temní duchové naci. »Noc 
není přítelem člověka,« říká přísloví a má v mnohém ohledu 
pravdu. Jsme dětmi slunce, záře, světla. Když tedy vstupujeme 
do tajuplné říše šera, temnoty, spánku a  bezvědomí, když uhasne 
elektrické světlo a když mizí i vědomí: pak se žehnáme vítězným 
znamením kříže Kristova, aby nás Bůh chránil ode všech hříchů 
a od duchovní temnoty. Když pak ráno procítáme k novému 
životu, znova se pokřižujeme, aby nám světilo kříže svítilo na 
cesty toho dne.

Není to milý, vroucí a zároveň přirozený symbol?

5. Kadidlo.

A nyní kadidlo! Co ichce Církev naznačiti pálením kadidla? 
Tato> otázka je snad nejméně pochopena. »Nač talkové plýtvání? 
K čemu toto pověrečné okuřování? Tento obřad, jenž nic ne
znamená!«

Opravdu, bratři moji, Církev nepřičítá pálení kadidla nějaké
ho nadoibyčejného významu. Vznášející se vonné obláčky mohly 
by sice velmi dobře znázorňovati naše modlitby, alle pohleďme na 
věc prostě: Obětujeme kadidlo, poněvadž je to krásné. Plýtváme, 
poněvadž láska v takovém plýtvám si někdy libuje. Řekněte, ne
ní to krásné a neprozrazuje to šlechetné hnutí, když sypeme na 
oheň čistá znnlka kadidla a  když pak z pozdvižené Ikaditelniee vy
stupují vonné obláčky, jako oddané, úctyplné modlitby, jako zpěv 
ptáků, jako tichá mellodie?

»Ale, líbí se to Bohu?« — řekneš. Ovšem, že se mu to líbí, ne 
sice vůně kadidla, nýbrž láska lidí, kterou kadidlo představuje. 
A ta se mu líbí jistě. Máme k tomu důkaz, z příběhu o Magda
leně. Jedliiný lalkotaý Jidáš reptal proti této štědré kajícníci, že 
vylila tak drahý ollej na nohy Páně, že to niemá smysllu. A Pán 
se ujal Magdaleny, jejího plýtvání, které pocházelo z lásky, a 
stejně je Pánu milá obět lidského života, kterou tak krásně na
značuje kadidlo, jež vydává vůni teprve tehdy, až hoří na ohni.

6. Oltář.
Několik slov také o oltáři! Známé slovo »>oltář« nevzbuzuje 
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žádných nových myšlenek: »oltář« . . . »oltář« . . .  A  přece, bratři 
moji, nejkrásnějším dílem tvůrčího lidského ducha, jež charakte- 
risuje lidskou povahu a je zrcadlem nejšllechetnějších citů, jest 
zdánlivě tak jednoduchá věc: postavení oltáře. Tím, že buduje 
mrakodrapy s 60 i více poschodími, dokazuje člověk, že je pánem 
architektury. Buduje radiové stanice s> obrovskými anténami, aby 
dokázali, že ovládá elektřinu. Tím, že buduje tovární komíny, hain- 
gáry, nádraží — dokazuje, že není na zemi mocnější bytosti než 
člověk. Ale člověk buduje také oltáře, před nimiž se skUání db 
prachu, alby tak dokázal, že žije někdo nad ním: vznešený Pán 
světa! Člověk obětuje Bohu na kamenném oltáři v kamenném kos
tele, ačkoli si je vědom toho, že to všecko nedostačí, neboť Bůh 
žádá ještě jinou oběť: oběť, kterou přinášíme v živém chrámu tě
la, na živém oltáři lidského srdce: a touto obětí jest život podle 
vůle Boží.

7. Proč se bijeme v prsa.

Mše svatá počíná. Kněz se neodvažuje ještě přistoupit k oltáři, 
modlí se nejdříve u jeho stupňů, vyznávaje hříchy: »'Confiteor 
Deo omnipotenti. . .  Vyznávám se Bohu všemohoucímu . . .« »Mea 
culpa. . .  Má vina« — říká třikrát a po každé se bije v  prsa. — 
A kdykoli nás uchvátí vědomí hříšnosti, kdykoli se připravujeme 
ke zpovědi a ve zpovědnici opakujeme: »Lituji z celého srdce,« 
kdykoli voláme v litanii: wBeránku Boží, jenž snímáš hříchy svě
ta, « kdykoli při: přijímání před pozdviženou svatou hostií pomy
slíme na staré hříchy a říkáme: »Pane, nejsem hoden . ..« po kaž
dé se bijeme v prsa.

Bíti se v prsa! Opět nádherný symbol. Klepeme na dveře. Kdy 
klepáváme na dveře? 'Když někdo spí a chceme ho vzbudit. Co 
chceme vzbudit v nás samých? Naši dřímající, spící, chřadnoucí 
duši: Dej pozor! Procitni! Vzpamatuj se! Nezaspi v náručí hří
chů! — Jaflc je to' přirazené!

8. Světlo.

Jedním z nej oblíbenějších symbolů katolických obřadů je světlo: 
svíce, věčná lampa, oheň, záře, plamen. Hořící svíce na mešním 
oltáři. Věčná lampa před Nejsvětější Svátostí. Hořící svíce při 
křtu; při prvním svatém přijímání, hromnička u lůžka umírají
cího, při pohřbu . ..

Netrýská tento kult světla z nejhlubších hlubin lidské přiroze
nosti? Vlhký, chladný den podzimní . . .  sedíme v zšeřelém po
koji . . .  všechno je tak nepřívětivé . . .  pochmurné . . . Rozdělává
me oheň v kamnech .. . suché dřevo úpí a praská . . .  pllameny tan
č í . . .  a hle . . . ihned je ve světnici veseleji.

Oheň! Světlo! Záře! Plameny! Nejkrásnějším symbolem života 
je plamen: zahřívá, osvěcuje a stále plápolá pln neklidu do výše.
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Kamkoli zavane vítr, tam se nahýbá i pllámen. Ale strhne ho vítr 
s sebou? Ó, ne! To nemůže! Okamžitě se vrací plamen k ohništi 
a sotva se vítr utišil, opět šlehá k výšinám. .. Poznáváte v tomto 
plamenu naši vlastní duši? Jedovatý dech pokušení ohýbá a unáší 
duši hned sem, hned zase tam, ale trvale jí nemůže od Boha od
trhnouti, neboť po krátkém kolísání povznáší se znova do sva
tých sfér.

Myslel jsi jiiž na to, bratře můj, že věčná lampa před oltářem 
a svíce na oltáři Páně mají býti vlastně obrazem tebe samého? 
Jak hoří a šíří světlo, ale při tom se pozvolna ztravují a konečně 
dohořívají. . .

»Ah!« — myslíš — »co o tom ví tato věčná lampa? Ta přece 
nemá ďuše!« Máš pravdu, nemá duše. Ale ty ji tam vlej! Dej to
mu světlu svou duši! Proto zažehuje Církev věčné světlo. Světlo 
samo není ničím, není-li oživeno lidskou duší. Duší, která praví: 
»Pane, miluji tě tak velice, že pro tebe hořím. Pane, držím se 
Tvých přikázání, jako ta věčná lampa Tvého oltáře! Pane, hořím 
zde před Tebou!«

Vidíte, bratři moji, kolik vroucnosti a půvabu, co poesie, co 
něžného náboženského cítění obsahují naše symbolické obřady. 
Jsou krásné, dobré a užitečné, ale jen tehdy . .. ten tehdy, když je 
v nich duše a zbožná vroucnost.

*

Milí bratři! Mlluviili jsem dnes o tolika symbolických obřadech, 
že si nemohu ke konci odpustit, abych nevyprávěl o výjimečném, 
půvabném obřadu. Zmiňuji ,se o něm na důkaz toho, že každý 
můj čin, který konám pro Boha nebo k vůli Bohu, každý můj 
projev, i nejobyčejnější denní práce, ba i hra, může se státi boho
službou, když jim vdechneme duši, lásku k Bohu.

Ve Španělsku, v podivuhodném dómu v Seville, odehrává se už 
po čtyři sta roků o- slavnosti Božího Těla a jiných velkých svát
cích, neobyčejně zajímavý, nikde jinde nevídaný obřad'. Když se 
kněží katedrály spoltečně pomodlili díl brevíře, zvaný »Laudes«, 
usedne arcibiskup sevillský, zahalený do purpuru, na svůj trůn, 
proti oltáři zářícímu stříbrem. Chor, který zaujímá místo na druhé 
straně, počne zpívati dojemnou, sladkou melodii, při jejichž tó
nech ubírá se až ke stupním oltáře zvláštní průvod. Je to deset 
chlapců, ve stáří 10—13 let, v uměleckých krojích pážat ze 16. 
století: červená, hedvábná halena, zdobená zlatem a s jejich ra
men splývá až ke kolenům široká, bílá stuha, rudé hedvábné kal
hoty pážat, rudé hedvábné punčochy, baret s bílým pérem, ná
dherný pohleď.

Při posledních akordech hudby stojí již chlapci po pětii na kaž
dé straně před oltářem, pokleknou před vystavenou Nejsvětější 
svátostí, povstanou a nasadí barety. . . a co se děje nyní? Neděste
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se: počnou před Nejsvětější Svátostí tančiti. Ano tančiti. Tam ve 
svatyni, před arcibiskupem, kapitulou a nesmírným množstvím lidí 
tančí ke cti Nejsvětější Svátosti.

Tuším, bratři moji, že mnohý z vás potřásá udiveně hlavou. 
Také jeden z papežů byl tím dotčen a chtěl věc zakázati. Ale 
tehdejší arcibiskup svolal chlapce, nechal zabaliti krásné, staré 
kroje, a odejel se vším tím do Říma, aby předvedl obřad sv. Otci. 
Papež spatřiv tanec chlapců, dovolili, aby starý zvyk byl konán 
dále.

Sám jsem ho neviděl, ale ti, kteří při tom byli, říkají, že v oka
mžiku, kdy tito chlapci počnou zpívati své krásné, staré písně 
před neviditelným Spasitelem, skrytým v Nejsvětější Svátosti ol
tářní, čtyři staletí staré, zděděné melodie, které doprovází neko
nečně půvabnými, důstojnými tanečními pohyby, že v tomto oka
mžiku zmocní se duší diváků nejčistší náboženský dojem.

Co uchvátí člověka při této podivné bohoslužbě? Zase jen její 
hluboký význam: každý ať velebí Boha, jak umí, a at mu obětuje, 
co má nejmilejšího! Španělskému národu, zvláště Andaluizanům, 
jsou zpěv, hudba a tanec nejmilejšími zábavami, a jejich jemný 
náboženský cit přiměl je k tomu, aby uctívali Boha nejkrásnějšími 
květy svého zpěvu, hudby a tance.

Bratři! Člověk je nepatrným zrnkem písku, je ničím, <de stává 
se obrem, když se klaní v  pokorné úctě nekonečné velebnosti Boží. 
Bratři moji! Modlete se, jsouce proniknuti tímto cítěním. Amen.
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Vl i v  l i t u r g i e  na  d u š i

Milí bratři v Kristu!

Dne 25. prosince roku 1886, tedy v Hod Boží vánoční, stál 
mladý Francouz před nádherným pařížským dómem Notre Dáme. 
Vysoce vzdělaný, mladý muž, na počátku své mnohoslibné dráhy 
spisovatelské, o němž bylo známo, že nevěří v nic a .žije hříšně. 
Jest jedním z nejproslulejších spisovatelů francouzských, jmenuje 
se Paul Glaudel, a byl do nedávná vélivyslainceím v Japonsku. Není 
vihoídno chválit s fcaitolildké Ikaizatelny človělkai, tuiším, že nedávno ze
mřel, nelbo je v  čerstvé (paměti. Ale, bratři moji, případ tohoto nevě
řícího mladého muže je talk skvělým úvodem k tématu dnešního 
kázání, že mně tentokrát snad bude prominuto, když použiji jeho 
vlastního, tiskem vyšlého vyznání »Les témoins du renouveau >ca- 
tíholiqiue«, a kdyiž 'budu vyiprávět, CO' se odehrálo O' tehdejších svát
cích v duši onoho nevěřícího Tomáše.

»Jen zvědavost mne zavedla« — píše — »do kostela. Hledal 
jsem literární vzpruhu pro nervy a námět pro jednu ze svých de
kadentních prací. Po dobu mše strkal mnou dav sem a tam ..........
Odpoledne šel jsem tam opět, poněvadž jsem neměl co na práci, 
na požehnání. Bíle oděné děti zpívaly, mladí klerikové asistovali 
a chtěli právě pocítí s »Magnificat« . , . když . . . zcela neočeká
vaně . . .  se .se mnou cosi stalo. Cosi, co rozhodlo o celém mém 
příštím životě. Jako by mě něco chytilo za srdce, a od onoho oka
mžiku byl jsem obrácen, byli jsem věřícím křesťanem. Začal jsem 
věřit, ale s takovou silou, s takovou jistotou a oddaností, že žádná 
událost mého pohnutého života nemohla otřásti mou vírou.

Později jsem se zamyslil nad tím, co jsem prožil v těchto ně
kolika vteřinách. Asi následující myšlenky bleskly mým mozkem: 
»Jak jsou šťastni lidé, kteří věří! — A jestli to višeoko je přece 
jen pravda? — A je to pravda! — Jest Bůh! Miluje mne a volá 
mne.« A začal jsem křečovitě vzlykat a plakat. . , Potom jsem 
pospíchal každou neděli ďo katedrály Notre-Dame . ,, Věděl jsem 
tak málo o svém náboženství, alsi jalko o budhismu. Ale drama 
mše sv. se odehrávalo přede mnou s takovou velebností, že před
stihovalo všecky mé představy. Nejhlubší poesie a vznešená gesta, 
jichž lidé jsou schopni. Nemohl jsem se dosytosti vynadívat na 
onu barevnou nádheru mše svaté, a ‚každý pohyb duchovního vryl 
se hluboko do mého srdce. Čtení zádušní mše, jitřní mše sv., ob
řady Velkého pátku, vznešený zpěv »Exultet« na Bílou sobotu, 
vedle nichž nejohnivější zpěvy Sofokleovy a Pindarovy vyhlížejí

178



jako mrtvé, naplňovaly mé srdce nekonečnou úctou, radostí, zá
rmutkem, vděčností a pokorou . ..«

Bratři! Tak popisuje velký francouzský spisovatel své první dny 
obrácení. A vy se snad divíte, proč jsem právě dnes volil talk 
dlouhý úvod? Poněvadž bych v souvislosti s III. přikázání Božím 
a s nedělní mší svatou dnes ještě jednou rád promluvil o našich 
krásných obřadech. Příští neděli přejdeme ke IV. přikázání. Ale 
dnes ještě, nia rozloučenou, pohlédněme na liturgii katolické Cír
kve, a když jsme v předcházejících kázáních uvažovali o tom, jak 
naše liturgie je přirozená a jak vyvěrá z hloubi lidské duše, pak 
tématem dnešní promluvy bude otázka: Jaký vliv má liturgie na 
duši.

I.

Krása naší liturgie.

1. Milí 'bratři! Projevy katolického kultu nejen že jsou správné, 
duši užitečné a zrozené z hloubky lidské přirozenosti — jak jsme
o tom slyšeli v předcházejících kázáních — nýbrž také umělecky 
krásné. Musíme přiznat, že katolická Církev nejhliouběji pocho
pila nekonečnou a otřásající velebnost Boží, jaký tedy div, že 
Církev katolická použilla nejnádhernějších arciděl lidského ducha 
a nejrůznějšího umění k oslavě Boží. Co velkolepého, podivuhod
ného vytvořilo umění po dva tisíce let, nejlepší, nejkrásnější plo
dy architektury, sochařství, malířství a hudby, toho všeho použila* 
Církev ke cti a chvále Boží. Gotické sloupy staletých katedrál, 
pnoucí se k nebi, neporovnatelné obrazy nejproslulejších a nej
větších malířů všech časů, nejvznešenější mistrovská díla Bohem 
nadaných hudebních geniů . . .  všechno krásné, drahocenné, všecky 
poklady, všeho toho použila naše liturgie k oslavě Boží.

Zajímavá skutečnost: Církev katolická zdůrazňuje ustavičně 
důležitost záhrobního života, stará se o čistotu duše, a přece vděčí 
pozemská umění Církvi katolické více, než všemu ostatnímu na 
celém světě. Vidíme sice, jak se ve starém Řecku, v Egyptě i u 
prastarých náboženství Orientu používalo umění k účelům nábo
ženským, avšiaik, ku podivu, právě katolické náboženství uvedlo 
každé odvětví uměnf v plném rozsahu db svých chrámů, kde přece 
naprosto nehlásá požitků pozemského dobra.

»I když se vrátíme ve světových dějinách k vrcholkům sjedno
cení umění se službou Boží, v Řecku, v Egyptě nebo v dalekém 
Oiriemtu, nenajdeme náboženství, které by shromažďovalo kolem1 se
be tak universálně všecka umění: architekturu, plastiku, malířství, 
básnictví, hudbu a 'drobná umění, jako vážná Církev katolická, 
která zamítá v jistém významu smyslové požitky.« (Mausbach - 
Esser: Religion,, Christenítum, Kiirdhe. Kempten 1913, III. 329.)

Víme, že není největší zásluhou Církve katolické to, čeho ně
kteří dějepisci nemohou dosti vynachválít, že totiž naše Církev
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po dva tisíce let byla štědrým mecenášem krásných umění. . .  Né, 
bratři moji! To je zásluha až podružná. My ctíme v naší svaté 
Církvi v prvé řadě věrně starostlivou matku naší nesmrtelné du
še. Kdýž vsak tato myšlenka se vnucuje v souvislosti s naší litur
gií, můžeme s oprávněným sebevědomím se pochlubiti, že naše 
Církev svatá je prostřednictvím své liturgie štědrým protektorem 
lidských umění.

J,ak si lize vysvětliti tento zvláštní zjev? Pouze tím způsobem, 
že existují náboženská vyznání, která se chovají1 ‚k Bohu tak, 
jako by byl jejich sluhou, a jiná, jako by jim byl roveň; katolíci 
však ctí Boha jako svého Stvořitele.

2. Poněvadž celá výstavba naší liturgie jest skutečně umělec
kým, mistrovským dílem, proto působí také na lidi blahodárným 
duchovním dojmem.

Naše obřady předvádějí a symbolisují jednotlivé události ze ži
vota Páně s opravdovou dramatickou silou; vzpomeňme jen půl
noční mše svaté, mytí nohou na Zelený čtvrtek, odhalení kříže na 
Velký pátek, Božího hrobu, Vzkříšení na Bílou sobotu atd. Ale 
stačí všimnouti si jen obřadů každodenní tiché mše sviaté. Tyto 
obřady jsou složeny s takovou neporovnatelnou důstojností, určité 
pohyby, vzaté ze života prvních křesťanů, tvoří tak dokonalý sou
lad, že se lize při tom, i když někdo nerozumí ani slovia latinsky, 
snadiněji pohroužit v Boha, než kdyby kněz, klečící po> tuto- celou 
dobu bez pohnutí před oltářem, odříkával nejkrásnější modlit
by v řeči národní. Právě bohatstvím vnějších viditelných obřadů 
může Církev dojati a náboženskými myšlenkami naplniti dokonce 
i ty, kteří by jinak zůstali lhostejnými i při nejvznešenějších, 
ale abstraktních myšlenkách náboženských.

I prosté, nevzdělané duše vycíťují instinktivně umělecké krásy 
našich obřadů a lpí na nich s náboženskou pietou. Ale také kul
tivované, inteligentní osoby — častěji právě nekatolíci — uvědo
mují si tyto krásy a tak mnohá bludná a chladná duše je vlivem 
krásné naší liturgie přivedena zpět do otcovského domova, k vire 
opuštěné předky, a je tak získána katolickému životu.

Neboť, bratři, takové případy, o jakém jsem se zmínil na po
čátku kázání, nejsou ojedinělé, nýbrž opakují se stále. Právě u 
geniů lidstva, u vynikajících umělců a spisovatelů se stává, že zá
řivá krása naší liturgie proráží mraky nevěry a vyvádí je ze stu
deného, ztmulého ovzduší bezvěreckého života do náruče Církve.

U tak mnohých opakuje se případ Michelangelův. Jeden z nej
větších umělců všech dob, Michelangelo, kráčel na Bílou sobotu 
roku 1508 těžkým krokem ulicemi Říma. Papež ho pověřil důleži
tou prací, malířskou výzdobou své kaple. Umělci nedostávalo se 
inspirace. Zamyšleně vstoupil do kostela, když se právě zpívala 
proroctví Bílé soboty. Při těchto tónech přepadly ho myšlenky jako 
roje včel, a tak povstalo nejkrásnější dílo, jež člověk kdy namalo
val: fresky sixtinské kaple.
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Jeden z nej významnějších žijících německých spisovatelů, Her
mann Bahr, vrátil se po bludných letech do katolické Cíťkve. — 
A od té doby píše s radostí o naší svaté víře. V jedné ze svých 
nejnovějších knih (»Liebe der Lebenden«) tvrdí, že krása naší 
liturgie musí očarovati i lidi nevěřící. Plachá, nesmělá tušení 
nejstarších národů, tajuplná touha Řeků, ukázněná síla římsikého 
ducha . . . všecko je obsaženo v ooom mistrném díle, na němž 
pracovalo osm prvých století křesťanstva. Ano: (liturgie je mistr
ným dílem, vytvořeným ze slov a důstojných úkonů nekonečné 
piety a úcty, jež se denně obnovuje na oltáři i nejmenšího ves
nického kostela. »I kdýbych byl Turkem« — píše Bahr doslovně
— » musel bych doznati, že jen z čistě uměleckého stanoviska 
jsme svědky takové výše dokonalosti, již nedosáhly ani výtvory 
Pindarovy, ani Danteovy, ani Shakespearovy.«

Hledíme-li na naše obřady takovýma očima, začneme si jich 
hned i více vážit.

Slyšíme často říkati lidi, že je u nás mnoho zevnějších obřadů, 
že když papež slouží mši sv., že to nemá konce. Já, bratři moji, 
právě se obdivuji tornu, že naše Církev dovedla vytvořiti obřady 
jak pro prosté, venkovské duše, tak pro duše s vytříbeným vku
sem uměleckým. Ovšem, že by mnohotvárné, velkolepé obřady 
papežské slavné mše nebyly vhodné pro prostý venkovský koste
líček ís obílenými zdmi. Ale v kapli, kde mši sv. slouží papež, vy
maloval Michelangelo strop, Botticelli, Perugino a Ghkilandajo 
‚namalovali obrazy, v chóru diriguje Perosi vznešené melodie 
Paílestrinovy.

Může nám tedy jenom imponovat tato neporovnatelná mnoho
strannost a bohatost křesťanství!

Proslulý spisovatel a konvertita Huysmans vstoupil jednou 
z dlouhé chvíle do katolického chrámu. Jeho zase zaujala církev
ní hudba. Od té doby neměl pokoje a navštěvoval ustavičně kos
tely, až se stal konečně horlivým katolíkem. Mysleli si: »Víra, 
která dovedla vytvořiti takovou hudbu, nemůže se mýliti.« Jak je 
to divný myšlenkový postup a jak divná cesta k pravdě, ale pře
ce jen: cesta k pravdě! »Všecky cesty vedou do Říma,« praví 
přísloví. Jedinou snahou naší víry je, aby každý člověk došel do 
Říma, to znamená: k Pánu Ježíši Kristu. Jalkou cestou tam přijde, 
to je lhostejné. Hlavní věcí je, že fam vůbec dospěje. Mnohý jde 
k Bohu po kamenité cestě neúprosné logiky, po duchovním hlou
bání, dobře: kéž jen dojde svého cíle! Jiný jde k Bohu po mno
hých blouděních, cestou plnou slz, ran osudu, bolestí a utrpení: 
jen když našel Boha! Jeden má radostnou, veselou povahu, jde za 
světlem, jež září z kříže a přichází ke Kristu. Druhý má chmur
nou, melancholickou povahu a touha po simrti ukazuje mu cestu 
ke Kristu. Prvý dospěje k Bohu skrze kostel, ozdobený barevnými 
okny, druhý branou hrobovou: to je však lhostejno, hlavní věcí 
jest, že člověk našel svého Boha. Jednoho povznášejí k Bohu mod
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litby šeptané před Svátostí oltářní a tichá rozjímání, jiného hud
ba slavné mše svaté, velkopáteční pašije,: vítězné »aleluja« veli
konoční — všecko jedno! Pouze toto je důležité: aby všecky cesty 
vedly k Bohu!

II.

Latinská řeč naší liturgie.

Moji milí bratři! Jestliže jsem se v prvním díltu promluvy za
bývá! některými myšlenkami o kráse a povznášejícím účinku naší 
liturgie, vyciťuiji nyní, že v druhé části promluvy narazím na váž
ná nedorozumění.

Naše obřady jsou opravdu krásné, Boha důstojné a působí na 
duši. Ale, mohl by někdo namítnouti: oč větší, intensivnější byl by 
jejich dojem, kdyby nebyly konány v řeči latinské, nýbrž v řeči 
národní. Ve starých dobách, kdy lidé ještě mluvili1 latinsky, bylo 
zcela samozřejmé, že této řeči se užívalo i v liturgii Ale dnes? 
Kdo umí dnes. latinsky? I lidé, kteří navštěvovali gymnasium, za
pomínají latinu velmi rychle. Nebylo by tedy vhodnější, aby Cír
kev dovolila každému národu bohoslužbu v jeho vlastní mateřské 
řeči? Nechodili by pak lidé mnohem raději do kostela a neměli 
by mnohem většího užitku ze služeb Božích?

Tak smýšlejí mnozí. A my musíme na tyto otázky odpověděti. 
Především i my konstatujeme, že nyní, vyjímaje duchovenstvo, 
sotva se setkáme s věřícími, kteří rozumějí latinské řeči obřadů. 
Ale Církev sv. to nezařídila tak z nějakých rozmarů, to vše je 
výsledkem dějinného vývoje. S počátku totiž byla latina živou 
řečí v západním území Církve, takže se tehdy liturgie opravdu 
konala v řeči lidu. Pak latina pomalu vymírala, Církev však ji 
uchovala ve své liturgii dále a uchovává ji dodnes.

Milí bratři! Nikomu nezáleží tak na tom, to uznáte, aby lidé 
byli hluboce zbožní, jako právě Církvi katolické. Když tedy přece
i dnes ještě lpí s pietou na latinské řeči při obřadech, tedy má pro 
to velmi vážné důvody.

Které jsou to důvody?
1. Naše Církev potřebuje především řeči universální, neboť ka

tolická Církev jest Církví všesvětovou, a má-li býti její jednota 
všude viditelná, tedy potřebuje i společné světové řeči. Když uiž 
dnešní stav světového obchodu žádá stále naléhavěji vytvoření 
umělé světové řeči (esperanto), tím více je na ni odkázána Církev 
katolická, jež má své stoupence počínaje Grónskem až k Mysu 
Dobré naděje a od východu až na západ.

Potřebuje-li světová Církev skutečně světové řeči, jak výhod
né jest pro národy, že si nezvolila ani angličtinu, ani fratnštinu, 
ani italštinu, nýbrž latinu, která nepatří idlnes vlastně žádnému ná
rodu a proto nedráždí národního cítění nikoho.

182



Zde bychom, mohli vypočísti celé množství citových zkušeností, 
jež potvrzují správný postup Církve.

Všimněme si jen několika případů.
Loď přiváží do Ameriky české vystěhovalce a vychrlí je v ně

kterém babylonsky rušném tamějším přístavu. Jsou to sluncem o- 
žehlí, ramenatí horáci1 z nalšeho pohraničí. Neznají nikoho a ne
rozumějí ani slovu. Zoufalí a roztrpčení bloudí cizími uílicemi to
hoto velkého města . . .  až cestou konečně přijdou do katolického 
kostela, a hned se cítí jako doma. . .  Jako doma, poněvadž tam 
hoří věčné světilo zrovna tak, jako ve vesnickém kostele jejich 
'domovské obce, kterou opustili a poněvadž kněz, sloužící u oltáře 
mši sv., ať je to Angličan, Španěl nebo příslušník jiného národa, 
zpívá zrovna tak »Glo-ria« a pozdravuje je týmiž slovy jako je
jich milý'starý farář doma: »'Dominus voibiscum— Pán; s vámii!« 
Jaký je to blahý pocit, bratři moji, to může pochopit jen ten, kdo 
prodlel delší čas opuištěn v daleké cilzině. . .

A jaký povznášející pocit také pro nás kněze a jaký zřejmý, 
důkaz pro jednotnost naší svaté víry: kdekoli vstoupíme na této 
zeměkouli do katolického chrámu, všude tatáž mše svatá! Jednou 
jsem pilúl lodí po Lago Maggiore, kol ostrůvku Isola Bella, lid 
tam právě oslavoval posvěcení chrámu. Farář mine požádal, abych 
sloužil slavnou mši svatou. Chrám byl plný italských věřících, 
kteří snad vůbec nepozorovali, že mezi dvěma asistujícími ital
skými kněžími slouží mlši sv. Maďar. A zrovna tak obklopovali 
oltář v kostele malého holandského ostrova zbožní rybáři, když 
jsem tam sloužil mši svatou. A podobně, když jsem sloužil mši 
svatou v Paříži ve farním kostele XII. okresu . . .  V Chicagu mi 
ministrovali dva američtí chlapci s přesností, j,ako by mně mini
strovali již po celá léta . . . To jsou projevy velkolepé jednot
nosti naší -svaté víry a zároveň jeden z důvodů, proč zachovala 
Církev latinu jako jaizyk jednotné liturgie.

2. To však není hlavním důvodem. Hlubší příčina nutí Církev, 
že zachovává jeden jaizyk, a to je:

zachováni čistoty naší víry.

Kdyby Církev dovolila sloužiti mši sv. v různých jazycích, tedy 
by se vyskytovaly chaotické úchylky. Poněvadž se řeči ustavičně 
vyvíjejí a mění, buď by bylo stairýdh textů používáno pořád dále, 
nebo v kaiždém století by se musely tyto texty měniti. V prvém 
případě by vzbuzovaly zastaralé výrazy dosti často posměšky při 
mši sv., v druhém případě by byly ustavičné změny příčinou, že 
každý kostel měl ,by svůj vlastní text a své vlastní překlady. Ne
porušovaly by pak takové úchylky, požadované zbožno-sti, neo
třásly by naší vírou v nezměnitelnost našich dogmat a neubíraly 
by našim bohoslužbám síly mystického kouzla, které jim dodává 
právě patina dávn-ověkosti?
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3. A zde přicházíme ke třetímu důvodu, proč se Církev nechce 
zříci latinské řeči v liturgii. A to jest: starobylost latinské řeči 
liturgické.

Bratři moji! Lidstvo bylo po nějakou dolbu zachváceno oprav
dovou vášní po novotách. » Všecko staré je špatné a jen nové za
jišťuje spásu!« — talk znělo heslo. Nyní jsme již — za cenu hoř
kých zkušeností — z tohoto bludu poněkud vyléčeni. Dnes platí 
nejen staré přísloví: »Není všecko zlato, co se třpytí,« ale nabývá 
platnosti dokonce jiné: »Všecko nové nemusí býti dolbré!« Za
jisté, člověk nemá býti zpátečnický, nemůže zůstat stát u zastara
lých zvyků minulých dob, ale naopak nesmí se také slepě hnáti 
z>a všemi novotami a odsuzovati prostě stranou stále cenné 
tradice minulosti.

Lidé si počínají dnes zase vážiti starého — a to je radostný 
zjev. Vzpomínají si na to, že jejich minulost sahá do dob Karla 
IV., sv. Václava, a ještě dále. Úzkostlivě opatrujeme meče, pře
jaté od našich dědů, rodinné skvosty, obrazy, nábytek a staré 
nástroje. A tak minohý americký boháč by byl ochoten zaplatiti 
obrovskou sumu, kdyby se molhl vykázati předky z doby před 
100—150 lety.

Nuže, bratři, latinská řeč našich předků je stará dua tisíce let. 
Kdyby již před sto lety byly bývaly gramofony, mohlo by dnešní 
potomstvo v rodinném kruhu dojatě naslouchat hlasu svého ně
kterého předka z třetího nebo čtvrtého pokolení. Proto jsme po
vinni sledovati obřady mše svaté se zrovna taik pohnutou duší. 
jako bychom z nich slyšeli zníti slova našich křesťanských předků 
před tisíci nebo dvěma tisíci roky.

»Kyrie, eleison! Christe, eleison! — Paine, smiluj se nad námi! 
Kriste, smiluje se nad námi!« — víte, kdo již říkal taito slova? 
Naši bratři, křesťanští mučedníci, když v písku cirkusu je přepa
daly krvežíznivé, vyhladovělé šelmy a drásaily je za jásotu roz
vášněného davu, již tehdy tam zněly jejich modlitby: Kyrie, 
eleison!

A pak: »Dominum vobiscum! — Pán ,s vámi!«, »Et cum spi
ritu tuo — I s  duchem tvým!«, víte, kdo to říkal? Naši křesťan
ští mučedničtí předkové, když v noční dolbě v podzemních kata
kombách nedaleko Říma na kolenou Obklopovali papeže, sloužícího 
mši sv., a  čekali se strachem, kdy ibudoui přepadeni slidiči. ..

Nu, bratři moji, nebylo by škoda zříci se lehkomyslně této sta
robylé památky?

U německých nekatolíků vzniklo v posledním čase hnutí, jehož 
snahou bylo vymýtiti z bohoslužby i těch několik cizích slov, kte
rých ještě používali, jako na př. Alelíuja, Hosanna, Kyrie elei
son, Amen. A víte, jaké odpovědi se jim dostalo? Jeden z pasto
rů jim odpověděl na jejich žádost velkým chvalozpěvem na pa
pežství, jemuž se podařilo společnou liturgickou řečí dobýti světa 
a při tom přece uchovati zvláštní svéráz jednotlivých národů.
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Tento nekatolický duchovní správce pravil doslovně: »Latinská 
mše je poutem, spojujícím všecky katolíky celého světa, zatím co 
■nám protestantům, kdylž přijdeme do země, jejíž řeči nerozumí
me, i obřady našeho vlastního náboženství zůstanou cizí. Latinská 
řeč neměla nikdy vymiizeti z našich bohoslužeb.« (Osservatore Ro
mano. 1927. 16. 11.) Bratři moji! Když už to přiznávají i lidé nám 
vzdálení, máme dosti důvodů býti na to pyšní!

*

Tim končím svá kázání o III. přikázání Božím.
V dnešním průmyslovém a obchodním životě zuří opravdový boj

o pracovní dobu. Nemohou se dohodínouti, zda staičí osm hodin, 
nebo máme pracovati1 více.

Nemyslete, že je to nadsázka, když prohlásím ke konci svých 
promluv o III. přikázání Božím: ve vývoji našeho bytí bude pro 
nás v budoucnu důležitější úlohou, abychom pečovali o půlhodinku 
soustředěni, než abychom si zajistili osmihodinovou pracovní do
bu. Když člověk věnuje po šest všedních dnů osm hodin denně 
tvrdé práci pozemské, jest požehnaným požadavkem, jaik si přeje 
naše svatá víra, aby alespoň sedmého dne zasvětil půl hodiny 
práci nadtpozemské, své duši), svým zájmům věčným, svému Bohu!

Kdo bývá na mši svaté, zajišťuje si půl hodiny na soustředění, 
kdo bývá na mši svaté, jak by stál prvního Velkého pátku pod 
křížem Kristovým! Bratři! Či nemáme zač prosit? Žádných žalob? 
Žádných starostí? Či jsme bez hříchů? O prvním Velkém pátku 
křičel a vztekal se vzbouřený lid: »Krev jeho na nás a na naše 
děti!« (Mat. 27, 25.) Řekněme i my totéž při mši. svaté,, ovšem ne 
s kletbou, nýbrž v pokorné modlitbě: »Pane, Tvá krev na nás! 
Tvá svatá krev napoj duši mou, mou zraněnou, poskvrněnou duši, 
a očisť ji, zahřej, posilni, učiň ji pokornou . . .«

A pak, bratři moji, bude jednou na zemi poslední mše svaitá . . . 
A polnice andělů budou volati k poslednímu soudu, a tehdy za- 
zaziní i poisilední »Kyrie eleison«. Sbor andělský zazpívá třikrát 
»Sanotus«, zmrtvýchvstalí uslyší poslední »Ite missa est« — »a 
půjdou zlí do trápení věčného, spravedliví pak do života věč
ného*. (Mat. 25, 46.)

Bratři moji! Koho sladký zvuk nedělních zvonů stále vodil na 
mši svatou, toho povolá zvuk polnice posledního soudu na věčně 
blaženou pravici nebeského Otce; a kdo zachovával třetí přiká
zání Boží zde na zemi, ten slavili bude i věčný den Páně v krá
lovství nebeském. Amen.
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Čtvrté přikázání • Důstojnost rodičů

Milí bratři v Kristu!

Zákony Desatera obyčejně dělíme na dvě části. Ale ne početné 
po pěti, nýlhrž podle jejich obsahu, a tak v jediné skupině jsou první 
tři přikázání, v druhé ostatních sedm. První tři přikázání před
pisují povinnosti člověka k Bohu: Věř v Boha, měj v úctě jeho- 
požehnané jméno a svěť den Páně. S lidského stanoviska, zákono
dárství s hory Sinajské by se bývalo mohlo spokoj iti s těmito* 
třemi zákony. Bůh si tím zajistil svá vlastní práva — čeho mu 
bylo třeba více?

Bratři! Jakou teplou lásku prozrazuje skutečnost, že se Bůh ne
spokojil třemi prvými zákony, chránícími jeho vznešenou osobu., 
nýbrž vyhlásil v druhé skupině sedm dalších zákonů, které ne
obsahují již práv jeho, nýbrž upravují povinnosti lidí mezi sebou.

Z toho vidět, jak sobě Bůh váží naší lidské důstojnosti. Bůh 
prohlásil při1 této příležitosti, s touže závaznou silou, jak tři první 
zákony, chránící jeho práva, také ostatních sedm zákonů, jež za
bezpečují lidsky důstojné bytí. Tento fakt hlasitě mluví světu
o vznešené myšlence Boží: Nemůže milovat Boha ten, kdo nemiluje 
svého bližního! Tuto myšlenku vyjádřil Spasitel později ještě 
jasnějšími slovy: »Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce 
svého a z celé duše své a ze vlší síly své i ze vší mysli své, a bliž
ního svého- jako sebe samého« (Luk. 10, 27).

Druhá skupina přikázání Božích usměrňuje lásku k bližnímu, 
poměr mezi námi llidmi. Poněvadž však každému jisou nejbližší ro
diče, jest zcela přirozené, že hned ve IV. přikázání se upravuje 
poměr mezi rodiči a dětmi.

Mnozí z vás, když slyší, že dnes počnu pojednáním o IV. při
kázání Božím a že i příští čtyři kázání chci věnovati tomuto té
matu, zajisté si s úžasem řeknou: »Clti otce svého i matku svou!« — 
toto přikázání platí přece jen pro děti, a zde na kázání není žád
ných dětí. A dokonce mají býti tomuto thematu věnována čtyři 
kázání? Což se mohou dospělí z tohoto přikázání též něčemu na
učiti ?«

A jak mnoho, bratři moji milí! Neboť IV. přikázání nezavazuje 
jen dětí vzhledem k rodičům; nýbrž zrovna tak rodiče vzhledem 
k dětem. Můžeme jíti dokonce i dále. IV. přikázání obsahuje také 
povinnosti služebných k pánům a pánů ke služebným; studentů 
k učitelům; dělníků k chlebodareům; ukládá povinnosti k podří
zeným a zavazuje nadřízené. Uvážíme-li to všecko, má toto při
kázání, určené zdánlivě jen dětem, nesmírnou důležitost v celém
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lidském životě a uvidíme, že k pojednání o všech těchto' otázkách 
sotva postačí čtyři kázání.

Věnujme dnešní kázání úvaze o důstojnosti rodičů.
I. Jak dbá Bůh o autoritu rodičů.

II. Jak mohou rodiče smžiti svou vlastní autoritu.

I.

Jak dbá Bůh o autoritu rodičů?

1. Jest zcela jasné, že ve IV. přikázání chrání Bůh především 
důstojnost rodičů, jakož i úctu k nim.

Což ji musí nějak zvláště chránit? —■ mohl by se někdo zeptat. 
Jest přece poměr mezi dítětem a rodiči již od přírody tak důvěr
ný, že si nelze představiti vroucnějšího. Pohleď jen na tu úzkostli
vou pečlivost, kterou zahrnuje ptáček svá mláďata v hnízdě. Žasni 
nad onou bezmeznou obětavostí, jíž jsou schopni rodiče pro své 
děti! Pohleď na onu, slovy sotva vyjádřitelnou něhu, s jakou dítko 
vztahuje ručky k matce. Nestačí toto pouto přirozené? Musí býti 
upevněno ještě více?

Nestačí opravdu, bratři moji! Abychom tomu rozuměli, bude 
nutné se zamyslit nad ideou autority, vlády.

Kde žije více lidí pohromadě, musí vládnouti pořádek — to je 
jasné. V čem spočívá tento pořádek? V tom, že jest někdo, kdo 
poroučí, a někdo, kdo poslouchá. Kdo poroučí, je představitelem 
vlády, autority: v životě hospodářském autoritai hospodářská; 
v Církvi autorita církevní; ve státě autorita státní. Autorita a po
slušnost, to jsou dva pojmy, které 'Se doplňují: jestli1 ise na to díváme 
s hora — je to autorita, když s dola — poslušnost. A když je 
hodnota těchto divou slov u lidí otřesena, kolísají i základy spo
řádaného společenského života.

Autorita patří nutně ke spořádanému životu, bez autority ne
může obstáti žádná společnost. Ale nyní, braři moji, uslyšíte slo
va nadmíru důležitá: bez Boha není autority.

Každý, komu chceme rozkazovati, se může zeptat i — a to zcela 
oprávněně se zeptati: »Jakým právem mi poroučíš?« Otec, matka, 
jsou právě takovými lidmi jako dítě — jakým právem mu chtějí 
poroučet? Kněz, soudce, poslanec, ministr, hlava státu jsou právě 
takovými lidmi jako všichni ti, kterým poroučejí — jakým prá
vem to tedy činí?

Mohli bychom snad odpověděti: »Právem staršího, protože jsou 
rozumnější, vzdělanější«. Toť mylný názor! Jest možné, že jsem 
mladší, nevědomější, chudší — ale jsem také člověk! Člověk jako 
ord, a oni nemají právai žádati, abych se podrobil jejich vůli! 
Může býti, že jsi silnějším než já — ale to ti ani zdaleka nedává 
práva, abys mně udílel rozkazy, neboť jsi taiké jen člověkem. Bu
de to zníti velmi podivně, bratři moji, ale přece to musím říci,
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■neboť je tomu tak: kdyiby se nedala odůvodnit autorita jinak, než 
právě odvoláním se na pěstní právo, na stáří a větší zkušenost, 
pak — nehoršete se — pak mají pravdu anarchisté, když říkají, 
že každý člověk je stejně svobodný; kdo mi tedy chce poroučeti, 
jest tyranem, kterého musím ub it. . .  Pryč s každou vládou, s ja 
kýmkoli pořádkem a se všemi úřady!

Řekneme-li to tak otevřeně, zní to velmi hrubě. Ale bylo by 
tomu tak, kdyby. . .  a v tom je nesmírný význam čtvrtého přiká
zání! — kdyby nad autoritou lidskou nesvítila tajuplná záře ná
boženská: vůle Boží, řád Bolží. Uvažujte jen, bratři moji: jeden 
člověk poslouchá druhého, to jistě není maličkost! A tvrdím: člo
věk uchovává jen tehdy svou vlastní lidiskou důlstojniost, plní-li 
vůli druhého z poslušnosti k Bohu. Může to sice činiti také z báz
ně nebo lidhotnos†i, ze lstivého prospěchářství — ale to není diů- 
stojno člověka.

Proto není správnou výchovou, slibuj í-li rodiče umíněnému, 
vzdorovitému dítěti sladkosti, hračku a mnoho jiného, jen aby je 
poslechlo. Ke, to není poslušnost — to je obchod! Poslušnost spo
čívá v tom, když někdo plní rozkaz proto, poněvadž spatřuje v roz
kazujícím autoritu Boží: dítě v rodičích, žák v učiteli, učedník 
v mistru, občan v moci státní. Ano, bud pochází veškerá autorita, 
tedy i rodičovská, od Boha, nebo jí vůbec není!

Moji milí bratři! Kéž by rodiče nikdy nezapomněli, že jejich 
důstojnost vychází od Boha! Kéž by byl celý náš rodinný život 
vybudován na těchto svatých opravdových základech! Chvěje se 
a upadá kolkolem chorá společnost. A co myslíte, že ji může za
chránit? Zákonodárství? Sociální reformy? Pensijiní a nemocen
ské pojištění? Lepší postavení dělnictva? Zajisté, to všecko je 
potřebné, ale — to všecko stále ještě nestačí. Co nás zachrání? 
Tábory lidu? Úvodníky? Průvody? Deklamace? To všecko nic ne
pomůže!

Jedinou záchranou jest: Obnovit, upevnit život rodinný, znovu 
jej vybudovat na základech křesťanských! Potřebujeme otců, po
třebujeme matek — ale takových, jak je žádá křesťanství. Mužů 
jest dost — ale není otců! Žen a dam jesit velmi mnoho — ale 
není matek! Dejte nám křesťanské otce a křesťanské matky a za- 
chrámme hynoucí svět!

2. Jaký je křesťanský otec a křesťanská matka?
Důstojnost otcovská a mateřská řadí se dle názoru křesťanského 

bezprostředně k důstojnosti kněžské. Jest to úkol tak vznešený, že 
k jeho plnění ustanovil Spasitelî  zvláštní svátost. Je to nanejvýš za
jímavé: Ježíš Kristus pokládal pouze tyto dva životní úkoly za nej
důležitější, a proto k jejioh podpoře založil osobní svátost. Není 
•zvláštní svátosti ani pro politiky, ani pro profesory, ani pro lé
kaře, ani pro soudce, ale jen pro kněze a pro rodiče.

a) Mužové, otcové rodin, uvažte: co to znamená býti otcem!
Znamená to tolik, jako býti králem rodiny. Král potřebuje ko
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runu. Otcové, kde je vaše koruna? Září na vašem čele; Pán ji 
tam vložil prvnímu muži, prvnímu otci rodiny. Važte si své krá
lovské koruny!

Jak si ji máte vážiti? Tím, že pečujete obětavě o rodinu! Jakže?
— poznamená tu něikdo z vás — či je tu třeba ještě zvláštního 
povzbuzení? Nepracujeme my, otcové rodin, pro svou rodinu ve 
dne v noci?!

Ano, pracujete, bratři moji! V továrně, v úřadě v bance, v kan
celáři, v dílně pracuje každý otec rodiny. Ale doma? — -------
Zdaž pracuje haždý z vás doma?!

»Doma? Jak tomu mám rozuimět? Ovšem, beru si úřední práci 
dokonce i domů! Ani doma nezahálím!« .. . Nemyslím to' v tomto 
smyslu, bratři moji! Rodina nepotřebuje jen peněz, děti nepotře
bují jen hračky, žena jen nové šaty, nýbrž je třeba také svorného 
spolužití, muže, který miluje domov, starostlivého a bdělého otce! 
Otcové, kteří ve dne v noci se staráte o obchod a ještě .doma pozdě 
do noci pracujete nad účty, a když se vaše žena odváží vás oslo- 
viti, hrubě ji odbudete: »K vůlíi tobě nemohu ani klidně praco
v a t i  a nikdy jí neřeknete něžného slova... Bratři, odpovězte 
mi: Co je platné, když kvete obchod, ale děti vyrůstají bez vycho
vání?! Jakou cenu má dům, na nějž jsi našetřil, když tvá zanedbá
vaná manželka se ti odcizí a když se pak v tomto duševním stavu 
přikloní !k jinému?!

b) A vy ženy, matky, přemýšlely jste již o tom, co to znamená: 
býti matkou? Dejte nám obětavé matky, které vychovávají své děti 
s porozuměním a láskou — a zachráníme svět! I tento dnešní svět, 
rozpadávající se v trosky.

Dejte nám matky!
Dnešní svět a moderní tisk dovedou sotva o něčem jiném ho

vořit a psát než o burse, o sportu, o filmu, o módě, o fenomenech 
plic a hrdla. Pozvedněme tedy svůj hlas v tomto jarmarečním 
nadšení, abychom hlásali ideje Církve: Lidé! To jsou opravdové 
veličiny, skuteční hrdinové! Skuteční hrdinové jsou ti, kteří žijí 
křesťanským životem. Našimi pravými hrdinkami jsou matky ni
kým ne oslavované, které konají po celý život mezi zdmi tichého 
rodinného domova práci nikým neuznanou a jakoby samozřejmou. 
Našimi hrdiny nejsou mistři ve skoku, vytrvalci v běhu, moto
cyklisté na závodech, našimi pravými hrdinkami jsou matiky, které 
bdí noc co noc ui lůželk svých nemocných dětí; vdovy, které 
zůstávají s četnými dětmi, aniž by se lekaly životních obtíží, které 
na ně doléhají; matky, které vědí, zda se jejich děti modlí, jak 
často chodí ke zpovědi a ke sv. přijímání, které probírají s dětmi 
školní úlohy, ačkoli nerozumí dobře latinským slovům v úloze 
syna gymnasisty. .. Ó, ta bezmezná, mateřská láska! Sám Bůh, 
chtěje nás přesvědčiti o své velké lásce, srovnává v Písmě svatém 
svou lásku s láskou mateřskou: »Může-'li zapomenout na své dítko 
žena, může býti bez citu s plodem své krve? A byť i ona za
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pomněla, já na tebe přece nezapomenu!« říká Pán (Is. 49, 15). 
Ó, ta nekonečná, materská 'láska! Slyšeli jste již legendu, rozšíře
nou v jižní Francii? Legenda, při níž stydine krev v žilách. Zní 
takto: Mladý muž uvízl v tenatech pyšné ženy. Řekla mu: »Jestli 
mne opravdu miluješ, dokaž mi to a přines mi srdce své matky 
pro mého psa.« A zaslepený syn zavraždil matku a pospíchal se 
srdcem k psíkovi. Avšak na cestě klopýtl, upadl, a srdce se daleko 
odkutálelo. A toto ubohé srdce, z něhož kapala krev, milující srdce 
zavražděné matky, ptalo se starostlivě: »Synáčku, tobě se nestalo 
nic? Neudeřil ses?«

Ó, ta nikdy nehalsinoucí láslka mateřská! Láska, kterou přemáhá 
jenom smrt! Láska, která je andělem strážným dospělým dětem
i tehdy ještě, když už dávno se matčin hrob srovnal se zemí.

Bratři moji! Veliký francouzský filosof, hrabě de Maistre, řekl: 
»Velikých kulturních hodnot lidstva nevytvořily ženy; Iliada, 
Odyssea, Božská komedie, zaJkládání státu, vojenská vítězství, vel
kolepé katedrály — to vše je dílem mužů. Ale konec konců jsou 
ženy přece jen silnější a vlivnější než muži, neboť darují život 
budoucím velikánům, matky vytváří při výchově celou povahu
i celý charakter budoucích mužů!«

Jaký vznešený názor, bratři moji, o důstojnosti rodičů! Jak ve
lice pozvedá Bůh autoritu rodičů!

Ale, bratři, musíme se zabývati také druhým dílem této otázky.

II.

Jak mohou rodiče snížiti svoji vlastní důstojnost.

Milí bratři! Od té doby, kdy se Chám posmíval svému otci, 
následovalo mnoho dětí jeho špatného příkladu; od té doby, co 
Absolon tasil meč proti svému vlastnímu otci, ztrpčilo mnoho 
dětí život svých rodičů; odi té doby, co Bůh potrestal židovského 
velekněze Heli, poněvadž byl ke svým zlým synům příliš slabým, 
pykalo mnoho rodičů za své děti. Toho nelze popírat! Ale tolik 
žalujících rodičů, tolik nevychovaných dětí a takový nedostatek 
společenské a zákonné autority, jako dnes, nebylo snad v lidstvu 
ještě nikdy.

Přicházejí matky s, krvavě uplakanýma očima a naříkají si, že 
jejich dospělé dcery s nimi hrubě jednají. Oteové si stěžují, že 
jejich dospělí synové jich neposlouchají. Učitelé obviňují rodiny, 
poněvadž si nevědí rady s dětmi doma zhýčkanými. A rodiče 
stěžují si zase na školu, kolik zlého se tam dítě naučí, co by ve 
vlastním domově niikldy nevidělo a neslyšelo . . . Kalždý si stěžuje, 
všichni se obviňují, kalždý pátrá po příčině tohoto zla. A víte, co 
je toho příčinou? To, že mnoho rodičů a představených zapomnělo 
na výsostnou důstojnost, kteroiu je obdařil Bůh: rodiče jsou zástupci 
Božími ve výchove dítěte.
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Mnoho rodičů zbavuje se samo této důstojnosti, kterou jim 
Bůh propůjčil. Víte, proč mnoho- dětí nezachovává IV. přikázání 
Boží? Ptíněvadž četní rodiče sami nezachovávají ostatních přiká
zání. V přikázání všecko těsně souvisí. Tu nelze něco zachovávat 
a něco zahodit. Mnozí rodiče však jednají s Desaterem jako 
s Otčenášem: první díl jich nezajímá, »Posvěť se jméno- tvé, přijď 
království .tvé . . .  Ne, to není zajímavé! Ale když se jedná o je
jich vlastní prospěch: »Chiléb náš vezdejší dej nám dnes , ..« ach, 
ano, to upoutává jejich pozornost. A tak to dělají také s Desa
terem: Věř v Boha, važ si Jeho nejsvětějšího jména, nepromešká- 
vej mše svaté — to všecko je nezajímavé. Ale IV. přikázání! — 
ano, to iby byli rádi, aby bylo zachováváno, rádi by měli poslušné 
a dobré děti! Chtějí vidět plody beze stromu, chtěli by míti boha
tou sklizeň, aniž by seli.

To je však nemožné! Neboť Bůh jest Bohem pořádku! Zdaž se 
neobdivujeme velkolepé harmonii vesmíru; zákonům pořádku, 
přesnosti a pravidelnosti? Každé stéblo trávy, každé zrnko písku 
má své určité místo. A zrovna tak má každé přikázání Desatera 
svou důležitost a účelnost. Tu nelze omlouvati, zkracovati nebo 
smazávat i.

Kdysi si stěžovala matka na svého 38letého syna: nectí své 
matky ani v nejmenším, zachází s ní s odpornou surovostí, usta
vičně se s ní hádá a plísní ji, rozhazuje její jm ění. . . Rád bych 
zmučenou matku potěšil. Ale kdo jiný by tu mohl potěšiti než sám 
Pán Bůh? Zeptal jsem se tedy: »Milostivá paní; chodíváte ke 
zpovědi a  k sv. přijíimání?« 'Pohlédla nia mine udiveně: »Ne! Od! 
•svatby jsem ještě nebyla u zpovědi.«

Bratři! Má osmatřicetiletého syna a nebyla od své svatby ještě 
u zpovědi. Tak zachovává přikázání Boží — a pak si ještě stěžuje, 
že její syn nedbá IV. přikázání a nectí své matky, která sama 
nedbá přikázání Božích.

Bratři moji! Neoddávejte se klamu! Bystré dítě nejen že zpo
zoruje, že otec jde v neděli místo do kostela do hostince a jeho 
matka, že vyhledává společnosti, nýbrž si ukuje z těchto rodičov
ských poklesků zbraň k ospravedlnění své vlastní neposlušnosti. 
A když jeho rodiče se necítí býti vázáni přikázáním třetím, které 
předpisuje svěcení nedělte, domnívá se, že je roviněž osvobozeno 
od zachovávání přikázání čtvirtého, které vyžaduje poslušnost.

A tu nelze dítěti ničeho vyčítati! Neboť jakým právem žádáš 
úctu od svého dítěte, ty jeho otec, když rovněž nectíš svého nebes
kého Otce?!

Rodičové! Bůh vám propůjčil velkou důstojnost, neokrádejte se
o ni sami!

*

Moji milí bratři! Čtvrté přikázání svědčí o nepopiratelné 
moudrosti Boží. Neříká: »Miluj otice a matku,« nýbrž »cti«. Buďte

191



tedy takovými rodiči, aby vás děti mohly ctít a bráti si z vás pří
klad a ideál. Ať vzhlédnou k vám kdykoli a za jakýchkoli okol
ností, ať mohou k vám pociťovati jen úctu a vážnost. Šťastné dítě, 
jež si uchová tak ideální vzpomínku na své rodiče, neboť po
žehnaná vzpomínka na rodiče jest strážným andělem v nejtěžších 
hodinách pokušení, i tehdy, když rodiče už dávno odpočívají pod 
zemí. V životopisech mnohých slavných lidí nalézáme dojímavé 
zprávy, jak byli uchráněni od chybných kroků milou vzpomínkou 
na zemřelou matku.

Naše doba jest nazývána »stoletím pofcroku« — a právem. Jsme 
opravdu svědky úžasného vývoje techniky.

Ale naším heslem musí býti:
»Vraťme se!« Máme se vrátit? Kam? Ke vznešené nauce čtvrté

ho přikázání! Zpět k názoru rodičů, kteří se považují za zástupce 
Boží! Zpět k rodičům, kteří vědí o významu koruny, propůjčené 
jim Bohem, a tuto také pečlivě nosí, neboť pamatují, že osud po
zemského a věčného štěstí jejich dětí závisí největším dílem na 
nich samotných.

Bratři moji! Největší radostí rodičů již zde na zemi jest štěstí 
jejich dětí; ale myslím, že i v životě věčném bude to jejich velkou 
radostí. Radost věčného života spočívá sice v patření na nekoneč
ně vznešeného Pána Boha, ale i toto štěstí je odstupňováno; a jistě 
bude náležeti k dokonalé radosti rodičů, když budou státi před 
tváří Boží se svými dětmi, s. dětmi, které po Bohu děkují svým 
rodičům za to, že mohly vejíti do života věčného.

Ptíne a Bože! Dej nám takové rodiče, kteří by si zasloužili 
správným plněním vznesené důstojnosti, přijaté od tebe, se svými 
dětmi šťastně kdysi patřiti do tvé Otcovské tváře. Amen.
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D ě t i ,  c t ě t e  s v é  r o d i č e !

Milí bratři v Kristu!

Dnešní kázání, v němž budiu mluviti o povinnostech dětí, počí
nám vyprávěním o vzrušujícím setkání syna s matkou; oba byli 
pohané. Mezi pohany bujely četné nemravnosti a různá poblouze
ní; buďme tedy spravedliví a jestli u nich objevíme krásné a 
ušlechtilé hnutí, neváhejme na ně poukázati a nestyďme se je
i následovati. Nestyďme se přiznat, že bychom si přáli, aby dnešní 
křesťanské rodiny vychovávaly děti v takové úctě k rodičům, jak 
to ukázal1 Koriolanus v V. století před Kristem.

Znáte jeho příběh. Byv od svých spoluobčanů vypověděn z Říma, 
přešel hluboce uražený Koriolanus k nepříteli vliasti, k Volskům. 
Ti přijali pomstou žíznícího muže s otevřenou náručí a svěřili mu 
velení vojska. A Koriolanus vytáhl v čele nepřátelských zástupů 
do boje proti vlastnímu domovu, proti Římu.

Římanů zmocnil se strašný zmatek. Příliš pozdě poznali své pře- 
náhlení. Vyslali ke Koriolanovi své nejvznešenější muže,) senátory. 
Ti ho pokorně prosili, aby ušetřil města, rodného domova. Ale raz-' 
trpčený muž zůstal neúprosný. Pák ho navštívili pohanští kněží 
ve svém slavnostním rouchu — ale zcela bezvýsledně. Nabídli mu 
velký obnos peněz, — Koriolan odmítl s pohrdáním. A když se 
již zdálo, že všecko je ztraceno, vyslány byly do nepřátelského 
tábora všechny římské ženy s Venturií, Koriolanovou matkou, 
v čele. . .  Matka padla k nohám svého syna a prosila se sepjatýma 
rukama o sdnillování nad vlašští. A pomstydhtivý, aiž do Moubii nitra 
zraněný muž, který se nedal obměkčili ani senátory, ani kněžími, 
ani penězi, tento muž pozvedl matku, objal ji a pravil: »Matko! 
Zachránilas Řím, ale syna jsi ztratila.« Vedl vojska zpět k V o lá
kům, kteří ho prý ubili pro zklamání, které jim způsobil.

Byl ubit. . .  Ale jeho příklad jest ještě dnes, po půl třetím tisíci
letí živý: Děti, tak musíte milovat své rodiče!

Milí bratři! Koriolan měl jen přirozenou lásku k rodičům — 
a tento cit působil1 u něho zázračně. Nás křesťany zavazuje neje
nom láska, plynoucí z přirozeného svazku rodinného, ale máme 
míti k rodičům úctu také proto, že si toho přeje Bůh.

I. Proč musí křestamské dítě ctíti své rodiče?

a II. Jak je musí ctítit — O těchto divou otázkách chtěl bych 
pojednati v dnešním kázání.
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Proč musíme ctíti rodiče?

í. Především je musíme ctíti proto, poněvadž to poroučí Pán 
Bůh! Není na světě užšího svazku, než jakým příroda spojuje ro
diče s dětmi; a přece vildíme, že to Bohu nestačilo; uznal za vhodné 
zesíliti tento vroucí, přirozený cit ještě zvláštním přikázáním.

V posledním kázání poukázal jsem na to, že IV. přikázání Boží 
vyzvědá úctu k rodičům z přirozené oblasti a staví ji na vyšší, 
trvalejší základ tím, že obestírá důstojnost rodičů odleskem samé
ho Boha. Děti, nezapomeňte nikdy, že čtvrté přikázání žádá mno
hem více než přirozenou lásiku k rodičům! Podle přikázání Botžího 
musí dítě ctíti své rodiče nejen proto, poněvadž jim děkuje za 
svůj život, neboť kdytby tohle byl jediný důvod, nemusel by ubo
hý mnzáček, který svým rodičům vděčí za churavé, slabé, dědičně 
zatížené tělo, své rodiče vůbec ctíti.

Podle čtvrtého přikázání musí dítě své rodiče ctíti a vážiti sijich 
nejen proto, že jsou starší, chytřejší a zkušenější. Ne! Vysoce 
vzdělaný syn musí ctíti isvou matku, i 'když tato neumí čísti a psáti. 
Je  přece možné a stává se, že děti, co se týká vzdělání a vědění, 
dospěly dále než jejich rodiče, rodiče nedovedou mluviti s nimi
o problémech filosofických, o otázkách literárních, také ne o ope
rách Pucciniho. . .  a přece je musí ctíti.

Na čem tedy spočívá úcta k rodičům? Na příkazu Božím, na jeho 
vůli! Čtvrté přikázání počíná totiž slovy: »Já jsem Pán Bůh tvůj. 
Cti otce svého i matku svou!« Jakoby chtěl Pán říci: Nezáleží na 
tom, zda je tvůj otec bohatý a matka lásikylpllná; ani na tom, zda 
jsou chytří, filosofové a milí; také ne na tom, zda jsou dobří nebo 
plni chyíb,; lidských slabostí, ano dokonce i plni hříchů. To všeclko je 
lhostejné. Já, Bůh, žádám úctu k rodičům, žádám ji vždycky a za 
každých okolností.

Bratři moji! Plroto činí přikázání tak jemný rozdíl a říká, že 
musíme rodiče »ctíti« a ne »milovati«. Svého bratra, svého bližní
ho milujeme — rodiče musíme ctíti, vážiti si jich! To znamená 
mnohem více!

Stojí-li dítě před svými rodiči, musí z jejich slov vyciťovati hlas 
Boží: »Synu můj, když neposloucháš a jsi umíněný, pamatuj si, 
nestojíš před1 prostým otcem a slabou matkou, nýbrž před pozem
ským zástupcem, před vyslancem všemohoucího a vševědoucího 
Boha. A osoba vyslance jest vždycky a všude svatá a nedotknutel
ná, neboť zastupuje vládce.« Rodiče jsou tedy dětem pozemskými 
zástupci Boha, a proto — jaká úžasná pravda naší mravouky! — 
září dokonce i na čelle mravně padlé matky a zloči,nného otce záře 
rodičovské důstojnosti propůjčené od Boha.

To cítil i onen mladý muž, který jednoho dne potkal na ulici 
zástup trestanců. Přistoupil rychle k jednomu z nich a políbil mu
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ruku. »Co to děláte? — zvolal na něho dozorce — líbáte ruku 
trestanci.* »Ano, trestanci — odpověděl jinoch — ale je to můj 
otec!« Ten mladý muž měl pravdu! V tom právě spočívá onen 
velký dosah čtvrtého přikázání, že Bůh za žádných okolností ne
dovoluje, aby autorita rodičů byla nějak zkrácena o svůj nimbus.

Děti, ctěte své rodiče! Děti, učte se poslušnosti! V naší dolbě jest 
úcta k autoritě otřesena, a  bez této úcty společnost zahyne. Proto 
se musíme znovu učiti poslušnosti. Ano*, ale kde a od koho? Učme 
se od Toho, o němž psáno jest, že, ačkoli byl Bohem, přece byl 
poddán svým rodičům, od Toho, který ve všem konal vůli svého 
nebeského Otce; od Toho, jeniž nečinil po celý svůj pozemský ži
vot ničeho jiného, než že plnil jeho vůli, i když ho tate> vůle vedla 
přes krvavý kříž k smrti; od Syna Božího, »jenž se stal poslušným 
až k smrti, a to smrti kříže« (Fil. 2, 8), alby nás vzdorné, pyšné, umí
něné, mudrující lidi učil poslušnosti.

Ano: musíme ctíti své rodiče, představené a starší, neboť Bůh to 
chce.

2. Avšak, bratři moji, božská přikázání mají onu výbornou 
vlastnost, že jsou v souhliasiu s nejčistšími a s nejhlubšími touhami 
lidské přirozenosti. Vadíme, že týž Bůh, který stvořil lidskou při
rozenost, dali i zákony Deslaterai. Proto taiké chápeme, že i sama 
příroda přikazuje úctu k rodičům.

Malé dlěidko lne ke svým rodičům pudově, větší dítě s uvědomě
lou láslkou, dospělé s pečlivou něhou. Láska rodičů nás provází po 
cellý život, itaiké i dospělé lidi, Octeří u)ž samá1 mají rodinu. Rodiče 
milujeme a!ž k samému hrobu'.

Víte, kdy se stáváme starými? Při sňatku? Nebo když již má
me sami děti? Ne, ne! Starými lidmi se stáváme teprve tehdy, 
když nám zemrou rodiče. Zpupným, nevychovaným dětem, které 
trápí rodiče, dětem nelaskavým, marnotratným, chtěl bych tak 
rád říci: Děti, hleďte, abyste si neuvědomili příliš pozdě, čím vám 
byli vaši rodiče, dokud ještě žili!

Jak mnozí činili si již nejtrpčí výčitky: Proč poznávám teprve 
nyní, čím mi byli rodiče? Proč teprve nyní, po jejich smrti? 
Ó, kéž bych býval už v době jejich života pronesl ona zázračná 
slova, která mi přicházela tak zatěžko: »Milá m atko ... milý 
otče . . .  hleďte, já to tak nemysleli. , odpusťte mi to.«

Moji milí bratři! Člověk má tu smutnou vlastnost, že si teprve 
tehdy uvědomuje, jaké měl poklady, když je už ztratil. Ctěme 
své rodiče, dokud tito ještě žijí!

Ovšem, pravá láska dětí přetrvá i smrt: modlí se za blaho du
še svých rodičů, nechá za ně sloužit mše sv. Děti navštěvují hrob 
svých rodičů a červené růže, rozkvétající na hrobě, jako by to by
ly pozdravy rodičů z onoho světa . . .  pozdravy a napomenutí: 
žijte tak, abychom se šťastně zase shliedali před Bohem! Bratři 
moji! Ve spiritismus nevěříme, ale svatá víra nás učí, že rodiče, 
kteří patří šťastně na tvář Boží, že nezapomínají ve svých mod-
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liťbácih na děti, které zápasí s tisícerými pokušeními pozemského 
života. Jaká je to útěchyplná naivka naší svaté víry!

Děti! Ctěte a važte si svých rodičů!

II.

Jak musíme ctíti své rodiče?

Ale, bratři, nemohu se »pokoj iti s tím, co jsem řekl dosud, 
Musíme ctíti své rodiče — o tom jsme mluvili až dosud, ale to 
jsme Věděli již talké dříve. Nyní obraťme svou pozornost k druhé 
části otázky: Jak musíme ctíti své rodiče?

1. O čem všem -bych tu musel mluvit. Nejen o úctě k rodičům, 
nýbrž všeobecně o úctě a vážnosti k představeným a staršíma 
lidem vůbec.

Musel bych se zase odvolati na pohany, j,ak velice ctili staré 
lidi. Římané jmenovali shromáždění, které představovalo nej
vyšší státní autoritu, prostě shromážděním starců — senátem. 
Talké v Lakedaimoně spravovali »gerontes — staiří« státní 
záležitosti.

Úcta ke starým lidem je myšlenkou hluboce lidskou a lze jen 
litovati, že s mnoha ostatními krásnými zvyklostmi mizí zároveň 
toto ušlechtilé, lidské hnutí v celém dnešním světě. Bohužel, mo
derní mládež nezná Písma sv. příliš dobře. Alespoň ne následující 
místo: »Před hlavou zešedivělou povstaň a cti osobu starcovu« 
(Levit. 19, 32). Odevšad slyšeti oprávněné žaloby, jak málo si 
váží dnešní mládež starších lidí, a s jakou povýšeností na ně po
hlíží. Jak zřídka se stává, že mladší povstane v tramvaj i, alby 
učinili místo starší osobě. Dříve se postoupilo místo i ženám. 
Dnes ovšem tak mnohá dáma je sama vinna tím, že podíle jejího 
zevnějšku ndlze rozeznati, zda je chlapcem nebo dívkou. Avšak 
starým, ano, těm přináleží úcta!

2. Opakuji, o čem všem bych musel nyní mluvit! Ale myslím 
přece, že je nejdůležitější, abych mluvil o způsobu, jaik máme 
ctíti své rodiče!'

a) »Cti otce svého a matku svou!« — toto přikázání žádá mnohé,, 
čemu dnešní mládež naprosto nechce rozumět.

»'Cti!« — to znamená, když mluví rodiče, děti mají mlčet. 
Dříve se to rozumělo samo sebou v každé křesťanské rodině. 
Dnes? Dnes chce děcko všemu rozumět, ano lépe než jeho ro
diče.

»Cti!« — Dítě musí tedy ihned poslouchati rozkazů svých ro
dičů a plniti jejich přání. Kdysi to bylo taské cosi samozřejmého. 
Dnes musíme děcku všechno vysvětlovati, odůvodňovati, prositi je 
a slíbiti mu ještě odměnu.

»Cti!« — »Kdo dá ránu otci svému neb matce, smrtí ať ze- 
mře« — čteme ve Starém zákoně (Ex 21, 15). Ano, není jich tře-

196



ba ani udeřit. Písmo svaté říká odstrašujícími slovy: »Oko, kte
ré se posmívá otci a pohrdá matkou, jež mu dala život, vyklubají 
krkavci u vody a mladí orlové je snědí.« (Přísl. 30, 17.) Křes
ťanská výchova žádá, alby dítě mluvilo se svými rodiči s jistou 
náboženskou úctou, a aby plnilo radostně jejich přání bez omlu
vy, bez pošklebků a pohrdlivého krčení ramen. Ale vizte jen, 
jaké scény se odehrávají často mezi 8—lOletými dětmi a jejich 
rodiči! Jakým neuctivým a vyzývavým tónem mluvívá se svoiu 
matkou 14—16leté děvče. A tím nejsou z části vinny ani tak děti, 
jako sami rodiče. Rodiče, kteří takové chování prostě trpí. Po
slyšte, jak krásný příklad úcty k rodičům dal ve Starém zákoně 
král Šalomoun. Jeho matka (Bethsabee nebyla ze vznešeného 
rodu. A přece když navštívila v nějaké záležitosti Šalomouna, 
praví Písmo svaté o královském synu: »Povstal král jí vstříc a 
pokloniv se jí, posadil se na trůn svůj. Postavili také trůn matce 
králově a posadili ji po pravici jeho.« (3. Král. 2, 19.) A znáte 
příklad o světoznámém anglickém kancléři Tomáši Moorovi? Když 
již byl prvním úředníkem vélkobritské říše, poklekl denně, než 
se dal do práce, k nohám svého otce a vyprosil si jeho požeh
nání. Jak se dnes jedná docela jinak. Zní nám to nesmírně cize, 
jako stará pohádka.

b) Hle, bratři moji, svými dvěma posledními příklady o králi 
Šalomounovi a Tomáši Moorovi přišel jsem jiiž 3c nejdůležitější 
části promluvy: o poměru dospělých dětí k rodičům.

c) Cítím, že je zvláště nutno mluviti o tom v dnešním bez
božném a do značné míry zesiurovělém světě. Není třeba mluvit
0 malých dětech. Přece klouček, který se houpá na kolenou otce, 
nebo děvčátko, které s pomocí matky obléká velkou loutku, způ
sobí svým rodičům nanejvýš nechtěný dětský zármutek. Ale
o velkých hoších, o velkých dívkách! O dospělých dětech, které 
jsou již vdané a ženaté a jejichž otec ještě žije, ale není s to 
zvednouti se ze své lenošky. '

Děti, vy dospělé děti, když váš nemocný otec jen s vaší pomo
cí může učinit několik kroků, vzpomeňte si, že jste ve svém 
dětském věku, při svých prvých, vrávoravých krocích, zrovna tak 
se tenkrát opírali o jeho silnější ruce! Vzpomínáte si? Neboť 
vzpomenete-li si na to, pak nebudete nikdy jednati se starým 
mužem nervosně, netrpělivě a bez lásky. Vaiše stará matička leží 
již po celé měsíce nemocná. Vy dospělé děti, dovedete zrovna 
s takovou pečlivou láskou seděti u jejího lůžka, jako ona pro
bděla mnohou dlouhou bezesnou noc u vaší kolébky?

»Cti otce svého 'skutkem i slovem a ve vší trpělivosti« (Sir.
3, 9) praví Písmo svaté. »Ve vší trpělivosti!« A to by měl slyšeti 
každý, kdo má staré rodiče.

d) Všecko se mění během času, také láska dětí. Mění se a vy
víjí se, dozrává — jen vyhasnout a zaniknout nesmí nikdy a za 
žádných okolností. Samozřejmě projevuje se tato láska u dospě
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lých lidí zcela jinak než u malých dětí. Tyto malé bytosti pro
jevují svou lásku k rodičům tím, že jsou mifó, pozorné a pří
tulné. Dospělé děti projevují svou lásku k rodičům tím, že o nich 
mluví s úctou, že přehlížejí jejich lidské slabosti, že dovedou s o- 
hledem na jejich stáří snášeti jejich nálady a vady a ie  je ma
teriálně podporují.

Bratři moji! Abychom někomu peněžně pomohli a přece se 
nedotkli jeho citů, k tomu je zapotřebí neobyčejně jemného taJk- 
tu, veliké obezřelostí a také v tom se prozrazuje opravdová dět
ská úcta. Hmotné podporování rodičů musí se díti ve vědomí, že 
je to jen mizivě malá splátka oné štědrosti, kterou nás zahrno
vali v našem dětském věku.

Příteli — řekl pán svému známému — co děláš s tak velký
mi příjmy? Člověk toho na tobě opravdu nepozoruje. Kam uklá
dáš penízé?

»Co s nimi dělám? částečně splácím z nich své dluhy a osta
tek zúročím.«

»Tomiu nerozumím.«
»PohE:eď: když jsem byli mladý, vynaložili na mě rodiče mnoho 

peněz. To jsou mé dluhy, které nyní splácím. Ostatní peníze 
věnuji na výchovu svých dětí; to je kapitál, který mi přinese 
úroky ve' stáří.«

To je skutečně křesťanský názor! Kdybychom chtěli našim 
otcům splatiti všecky ty dny práce, všechnu věrnou starostlivost, 
již nám věnovali, kdybychom chtěli skutečně dokázati svou vděč
nost našim matkám za tu všecku laskavou péči a bezesné noci, 
ztrávené pro nás, za neúnavnou práci, vykonanou pro nás., tu by
chom se jistě nikdy nemohli odvděčit.

A právě proto Se dospělý snaží, je-li v něm úcta k rodičům 
živá, vyuižíti každé .příležitosti, aby tuto svou vděčnost dokázal. 
A nedovedu si představit, jak by mohl zbohatlý syn požívati dob
rého jídlai, když ví, že jeho ovdovělá matka musí yys,tačiti s hu-
1 enou pensí. Zrovna tak nedovedu si ani mysliti, jak vdaná dce
ra v drahocenném kožichu a obtížena drahými skvosty může 
navštěvovati své staré rodiče, kteří ,se tísní v pátém poschodí ne- 
vzdíušmého činžáku v jediné světničce. Nejsem prostě s to pocho
piti to.

Opakuji: člověk vyroste z dětských šatů, vyroste z období 
školních knih a hraček, i z rámce kruhu rodinného — ale z úcty 
k rodičům nesmíme nikdy vyrůsti. Ať život postaví dítě kamkoli, 
ať dbisáhne jakékoli hodnosti —■ své rodiče musí vždycky ctíti. 
Nevím, zda jest správné, co činí mnozí rodiče, že když se jim 
dítě pokazí, když jim dělá hanbu a všecko napomínání je marné, 
že se zříkají svého dítěte. Zda právem ták činí, o tom by se dalo 
debatovati. Je však nepopiratelně jisté, že dítě nikdy nemá právo 
své rodiče zavrhnouti a zřeknouti se jiah. Život vykaizuje odstra
šující1 případy, kdy vyšly najevo nepoctivé finanční manipulace
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otcovy, svatá víra v mravní čistotu matky byla v duších těžce po
stižených dětí nemilosrdně zničena.. ach, jsou to děsné chví
le — a přece ani v těchto smutných případech nesmíme zapome
nouti na úctu k rodičům. Jsou to děsné chvíle — a přece i tehdy 
důstojnost rodičů se opírá o vůli Boží. Jeho svatá slova znějí
i tehdy: »Já jsem Hospodin, Bůh tvůj . . .  cti otce svého i matku 
svou!«

Bratři! Nechtěl bych patřiti mezi lidi, kteří vzdychají ustavičně 
po »starýdh, dobrých čaisech«, jalko by tehdejší lidé byflíi skutečně 
jinými tvory a ne křehkými pozemskými tvory z těla a krve. 
Každé období měk> své bolesti a obtíže, Vždycky byly hříchy a ni
kdy nepochybělo hříšníků. Ale přece stěžuijí isii na neuvěřitelné ze- 
suTovění mládeže rodiče, vychovatelé, soudci, učitelé, že konec 
konců nesmíme přehlédnouti smutné skutečnosti, že snad ještě 
nikdy žádná mladá generace nevyrůstala v takové duševní za- 
nedbalosti, jako je tomu nyní. Dříve nebylo toílik škol, děti ještě 
nikdy tak dllouho nestudovaly, nikdy ještě se nevěnovalo mládeži 
tolik vůdců, učitelů a katechetů, nikdy nebylo psáno tolik o paeda- 
gogice. jako v této době. Máme všecky pomůcky k výchově, vý
chova je všestrannější než v minulosti, jen jedno jí chybí: nábo
ženská, křestonská výchova v  rodinách!

Ta chybí a tato mezera se nenechá nahraditi ničím! Šťastné 
dítě, které má zbožné rodiče, i když musí vyrůstati v chudobě a 
starostech hmotných; za to politováníhodná je mladá bytost, kte
rá, ačkoli je vybudována v bohatství a přebytku, má rodiče, kteří 
se odvrátili od Boha.

Chybí v rodinách kříž Kristův, a kde ten chybí, tam se život 
rodinný promění v pláně ledové.

Před časem se svět dověděl velkolepou zprávu, že když letěla 
italská vzducholoď nad zemí věčného ledu, že shodila na severní 
pól dva metry dlouhý kříž z ebenového dřeva, darovaný papežem. 
Od té doby stojí svatý symbol našeho vykoupení i na nejsever
nějším bodu zeměkoule. Bratři moji! Od té chvíle je celá země 
ozdobena křížem. Nezapomeňme však: kříž má býti nejenom 
ozdobou, ale podporou celé zeměkoule i rodiny, která zalidňwje 
zemi.

Zvěstujme tedy celému světu čtvrté přikázání Boží: Nic neza
chrání naší, na šikmou plochu dospěvší spoílfečnosti, leč buňka na
šeho společenského života: mravně obnovená rodina. Co jsou plat
ný zákony, sněmování, ano i početný Vzrůst národa, když . . . když 
vnějšímu vývoji chybí vnitřní cena. Svět potřebuje obrozeni, ale 
mravního, duchovního! Potřebujeme rodiny, v nichž by se budo
valo Království Boží. Rodin, pro něž je zákonem Kristus; rodin, 
v nichž vyrůstají četnější děti; rodin, v nichž život manželský není 
jen prostředkem rozkoše, nýbrž školou velkých povinností život
ních. Potřebujeme rodin, které i v dnešním mravně zvadlém světě 
vysoko pozvedají kříž Kristův, a jimž za to žehná kříž Kristův!
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Bratři moji! Toto bezuzdné pokolení, neuznávající žádné auto
rity, toto »volně« vyrůstající pokolení, nejen že zničí samo sebe, 
promarní dědictví svých otců, ale promešká i spásu své duše; za to 
děti vychované v bázni Boží a v úctě k rodičům budují slastnější, 
člověka důstojnější budoucnost. Aimen.
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R o d i č e ,  v a ž t e  s i  s v ý c h  d ě t í !

Milí bratři v Kristu!

Název kázání poslední neděle zněl: »Děti, ctěte své rodiče!«. 
Dnes zase: »Rodiče, važte si svých dětí!«. Minule jsem pravil: 
»Děti, zachovávejte čtvrté přikázání!«. Dnes zase: »Rodiče, snažte 
se usnadnit dětem plnit čtvrté přikázání!«. V poslední promluvě 
vyprávěl j&em příběh, istarý diva a  půl tisíce let, o synovi, který 
příkladně ctil matku, o pohanském Římaíxu Koriolanovi. Dnešní 
kázání počnu zcela moderním případem o matce, která se vůbec 
nestarala o své dítě. Je to příklad, jakých je dnes mnoho, kdy 
moderní dáma je veřejnou pracovnicí, koná schůze a konference, 
zakládá organisace a zábavní podniky, pěstuije sport, zkrátka dělá 
všecko, jen se nestará o své děti.

Jedna z takových matek se vracela z »důležité« schůze domů. 
Nejdříve si vyřídila různé »spolkové funkce«, potom obstarala 
nákupy, byla v oukrámě a odtamtud šla do schůze. ..  jest již 
téměř večer, když se konečně vrací domů. Při večeři praví svému 
muži: »Kdybys věděl, co jsem dnes všecko vyřídila! Ty společenské 
povinnosti zabírají mi všechen čas. A tu přicházím domů a potkám 
na schodech skupinu dětí, které si hlučně hrály. Byl mezi nimi 
také rozkošný malý klouček.« . . .

— Jaké měl vlasý? — ptá se manžel.
— Krásné, jako zlaté.
— A jaké měl šatečky?
— Ah, velmi v nepořádku, špinavé.
— A jeho obličej?
— Umazaný až hrůza,
— Ah, miláčku, to byl jistě náš synek — vzdychl otec v tichém 

smutku.
Toť vše! Konec! Je u kotnce smutný moderní případ — a zá

roveň také úvod k dnešnímu kázání. Néboť tím jsem již nazna
čil, o čem budu dnes mluviti. Posledně jsem říkal dětem: Děti, 
dobře si zapište 'do sirdce čtvrté přikázání! Dnes říkám rodičům: 
Otcové a matky, smažte se dobře poizoruměti čtvrtémiu přikázání 
Jaikiže? Goiž jsou irodiče, Ikteří čtvrtémiu přikázání ani nerozumějí? 
Zajisté, že jsou takoví! Dítě je hádanlkou, tajemstvím, složitou a 
nejtěžší křížovikoiu; jeho vychování je křížem i hádankou. A aby 
rodiče tento kříž nesli snadněji a  aby hádíalriku rozřešili šťastně, 
proto diaíl Bůh čtvrté přikázání. Prvá tři přikázání obsahují naše 
povinnosti k Bohu. Hned čtvrté předpisuje povinnost Ik rodičům.
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JaSkou čest prokazuje Bůh rodičům! Ale s j alkou zodpovědností jest 
zároveň spojeno toto přikázání!

Rodiče, buďte si tedy vědomi této zodpovědnosti, uložené vám 
Bohem! Otcové a matky, I. važte si svých dětí, II. šetřte svých dětí 
a III. milujte své děti. To j’sou tři vůdčí myšlenky dnešního 
kázání.

I.

Važte si svých dětí.

A. Važte si svýoh dětí, neboi nepatří jén vám, nýbrž v prvé 
řadě Bohu! Dítě je vám svěřeno Bohem a Bůh bude jednou žádati 
od vás počet! Vyžádá si vysvětlení každé nedbalosti: před Bohem 
se bude zodpovídati otec, zda pohlížel na dítě jako na modlu, zda 
mu všechno promíjel, všechno mu dovolil, každé jeho náladě vy
hověl, a tím právě podlomil sílu jeho vůle, a zahubil jeho cha
rakter a duši. Vyžádá si počet i z toho, zda si rodiče našli při svých 
nesčetných jiných povinnostech dosti času k výchově dětí. Bůh 
ví velmi dobře, jak je dnes těžko vydělat si na chléb, ví, jak těžce 
se musí oba rodiče namáhat, aby měli aspoň to nejpotřebnější — 
a podle toho bude také soudit. Ale Bůh vidí také, jak velice se 
oddává matka společenským zábavám, v jaké míře holduje otec 
hospodskému životu, a když jen proto nemají času na výchovu 
dětí, bude dle toho též soudit.

Rodiče, važte si svých dětí!
B. Ale jak si máme dětí vážit?
Musím přiznat, že většina rodičů i dnes ještě se zaměstnává 

mnoho svými dětmi a přináší velké oběti, jen aby si je nastrojili — 
ale to jedno přece jen zapomínají, že děti nemají jen tělo, nýbrž 
také duši. Mysleli jste již na to, že Bůh vám svěřil duše, které mu 
musíte jednou vrátiti? A převelice záleží na vás, zda se tyto duše 
vrátí k Bohu. Ach, v jakém svatém vzrušení by si1 měli býti rodiče 
vědomi: Bůh nám svěřil větný osud nesmrtelných duší!

Bůh poižádá počet o duši dítěte. Nemyslím teď ná ony nemilo
srdné rodiče, kteří — pouhá myšlenka na to budí hrůzu — ne
dají své děti pokřtíti. I této děsné modě propadá u nás, bohužel, 
uiž mnoho rodičů. Alie v kolika rodinách, opět bohužel — jest 
křtem ukončena veškerá náboženská výchova dětí.

A přece, rodiče, nezapomeňte: Pán Ježíš má právo na každé 
dítě. Není v evangeliu půvabnější scény než ona, jak Spasitel, 
unavený večer denní praicí, praví ke sivým učedlníkům: »Nechte 
maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim, neboť jejich je království 
nebeské« (Mat. 19, 14). Mohl Pán mluviti ještě zřetelněji o prvé 
povinnosti vychovatelů? Co jest jejich první povinností? Nechat 
děti přijíti ke Kristu! To- znamená jinými slovy: vychovávati je 
v  duchu náboženském! Také moderní rodiče vychovávají své děti, 
ale bez Boha — a kdo buduje bez Boha, ten buduje na písku!
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Pozorujte jen rozdíl mezi dvěma rodinami: v jedné rodině 
dostane se dětem výchovy náboženské a v druhé se odvolávají jen 
na rozum.

V prvé rodině praví rodiče: hleď, chlapče, hleď dceruško, to 
nebo ono přichází nám za těžko, ale Bůh to od nás přece žádá. 
Musíme býti poslušni, musíme pracovati, musíme se modlit, mlu
vit Vždycky pravdu . . , tak to poručil dobrý Bůh. Ale také nám 
zakázal dělat zlé a to i tehdy, když pokušení svádějí ke hříchu.
I tehdy, když hříchu nikdo nevidí. . .  Pán Bůh to přece vidi . . .  
Je těžko zůstati Bohui vždycky věrný, ale pohleďte, děti, proto 
chodíme často ke zpovědi a ke svatému přijímání, aby nám Pán 
Bůh dal k tomu sílu. — Tak asi vychovává děti první rodina.

A druhá?
Také tato rodina snaží se dětem vštípiti dobré, ale — jak říkají 

rodiče — nechtějí, aby jejich děti se staly »bigotními«, »příliš 
zbožnými« nebo »'svatými«. Proto je napomínají: děti, nesluší se, 
abyste činili to nebo ono. Co by lildlé řekli, ikdýlby věděli, že lžete! 
Tak nevychované děti! Nedělej nic zlého, neboť to snižuje tvou 
důstojnoist, kazí tvůj charakter, byl bys nemocný. ...

V takovém názoru jsou vychovávány děti této rodiny. Obě ro
diny chtějí to nejlepší — ailie . . nyní se blíží pokušení. Suďte 
sami — bratři mioji: které dítě,, nebo který dorůstající jinodh nebo 
dívka bude moci vytrvati neochvějně na cestě cti a slušnosti upro
střed zátopy pokušení? Když žhoucí láva života, mamonu a tě
lesných instinktů pálí člověka, zda jsou tu dostatečnou oporou: 
hygienická rozvaha, společenské chování nebo fráze o »čestnosti«?! 
Ne, ne! Kdo nevychovává v duchu Božím, ten staví na písku!

Víte, kdo rozumněl dobře výchově? Blanka, matka sv. Ludvíka 
IX., krále francouzského. Říkala často svému synovi: »Dítě mé! 
Miluji tě, jak jenom matka dovede milovat, ale raději bych tě vi
děla u svých nohou mrtvého, než abys se dopustil třeba jen je
diného smrtelného hříchu!« A svatý král přiznal později, že toto 
majteřské napomenutí ho chránilo ve chvílích pokušení před 
pádem.

Nejlepším důkazem toho, jak hluboký vliv může míti zbožná 
matka na duši svého dítěte, jsou četní, velcí světci Církve, kteří 
vděčili za svoui zbožnost právě svým matkám, jako na př. sv. 
Augustin svaté Monice, sv. papež Řehoř veliký sv. Sylvii, sv. Be
nedikt sv. Abundancii, sv. Dominik sv. Janě, sv. Gertruda sv. 
Alžbětě.

Ludvík Wiodtharst, kdysi velký vůdčí duch Německa, byl 
jednou překvapen otázkou známé dámy: »Chtěla bych se nechat 
fotografovat. Co myslíte, v jakém postoji bych se na obraze vy
jímala nej lépe?« Vynikající a hluboce zbožný politik odpověděl: 
^Nechte se fotografovati, jak spínáte ručky svého dítěte k modlit
bě. To je ten nejkrásnější postoj, jaký dle mého názoru matce nej
lépe sluší.«
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Bratři moji! Chcete míti hodné děti? Děti; v jejichž jasných 
očích můžete viděti až na dno jejich duše? Děti, které dorůstají 
nedotčené mravními pokušeními mládí? Chcete děti, které zacho
vávají čtvrté -přikázáni? Pak dbejte o jejich duše a vychovávejte 
je bohabojně, v duchu této trojí myšlenky básníkovy:

Bůh jest jediným mým cílem!
Bůh jediným mým svědkem!
Bůh jedinou mojí odměnou!

Rodiče, snažte se porozumět duši svýoh dětí a važte si jí!

II.

Šetřte svých dětí.

Římský císař Titus měl krotkého jelena, který byli denně krmen 
v císařských zahradách, jinak však ise mohl po celý den podíle libosti 
proháněti v lesích. Aby nikdo zvířeti neublížil, nechal mu císař 
zavěsiti na krk zlatý řetěz s nápisem: »Noli me tangere, caesaris 
suto — nedotýkej se mne, patřím císaři!«

Rodiče, nezapomeňte nikdy: dítě jest vlastnictvím Božím; do du
še pokřtěného dítěte jest vryt obraz Spasitelův: nedotýkejte se ho 
hrubýma rukama!

a) Dobře, že vyučování náboženství ve školách jest dnes pro
váděno intensivněji, důkladněji a účelněji, než před několika de
setiletími. Kdo má děti, navštěvující střední školu, tomu toho ne
musím zvláště zdůrazňovat. Pozorujte jen ony horlivé učitéUe ná
boženství, kteří se nespokojí pouhým vyučováním, ale věnují du
ším mládeže všechen volný čas: sjednocují je v mariánských kon
gregacích, zakládají skautské skupiny, konají s mládeží výlety, 
působí na jejich duše v důvěrných rozhovorech. Není divu, když 
horlivost takových učitelů náboženství dobývá mladých, přístup
ných duší a ještě méně se můžeme diviti tomu, že náboženský ži
vot dnešní středoškolské mládeže se vyvíjí daleko živěji než v do
bách dřívějších.

Ale právě zde vidíme smutnou skutečnost: mnozí rodičové po
hlížejí na to bez porozumění, ba spíše s nechutí, a dbolžná nábo
ženská horlivost dětí nenalézá opory právě tam, kde by se dala 
čekati nejspíše.

Pravím zcela otevřeně, nač myslím: v duši mnohých dětí ode
hrávají se opravdové tragedie, když se přesvědčí — a to se jistě 
stane! — že z toho, co se učí v náboženských hodinách ve škole, 
Velmi málo se zachovává v dnešní společnosti, ba dokonce i v ro
dině. Rodiče, kteří klnou a se nemodlí, rodiče, kteří nechodí ke 
zpovědi a k sv. přijímání! Jak smutno o tom mluvit, že mnohé 
dítě nevidí u svých rodičů dobrého příkladu! Nestane se v mno
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hých moderních rodinách to, co se událo v jisté rodině, kde dítě 
se zeptalo matky: »Mami, kdy budu tak veliký jako tatínek?* 
»A proč bys chtěl1 býti tak velký?« tázala se matka. »Paněvadž se 
potom nebudu muset modlit!« — zněla strašná odpověď.

Rodiče, šetřte duše svých dětí a střezte je před zpustošením!
b) Také to má zlkázonosný vliv na duši dítěte, nejsou-li rodiče 

jednotní ve způsobu výchovy, když j eden je na úkor diruhébo pří
liš povolný, ohleduplný a tím se stává harmonidká výchova ne
možnou.

Cituji několik řádků z dopisu matky, v tomto oihledu příliš sla
bé, z dopiisiu, který poslala svému synkovi v internátu. Jeho velími 
přísnému otci došly špatné zprávy o chování chlapcově a dítě se 
bálo prázdnin. Matka mu však psala: »Můj milý, zlatý synáčku! 
Neboj se ničeho! Po celé týdny lichotím se k tvému otci a vařím 
mu denně jeho oblíbená jídilla, jen aby byl k tobě laskavější. . . .  
Také tvá kmotřička ho obměkčuje dle svých s il. . .  A zde ti posí
lám peníze (otec o tom ovšem neví). Uklidni se jen, srdíčko mo
je!* . .. Tak píše matka a miláček se vskutku uklidnil a nebojí se 
ničeho. Je to však výchova?!

Ovšem i otcové jednají podobně, když se dceruška uteče před 
zlostí matčinou pod jejich ochranu. Není takové jednání podrý
váním veškeré autority rodičů?

A není rovněž ničením veškeré vážnosti, dávají-li rodiče před
nost jednomu dítěti na úkor druhých, ne proto, že jest lepší a po
slušnější, to by bylo ještě slušným důvodem, nýbrž proto, že je 
‚nejmladší a jeho tvářička se rodičům nejvíce líbí. Myslíte, že 
ostatní děti si toho nepovšimnou?

Podkopává se rovněž gmtorita, když rodiče jlsou nedůslední a 
výchovu řídí dle 'nálady a chvilkových nápadů. Jest ovšem pravda, 
že dnes musíme polknouti mnioho hořkosti, celý moderní život na
píná nervy k prasknutí, ale člověk, který chce býti vychovatelem, 
musí se umět ovládnout, a zvláště u rodičů neměla by dobrá nebo 
špatná nálada míti vlivu na jednání. Někdy — když je otec 
v dobré náladě — všecko dítěti dovolí; jindy pro sebe nepatrněj
ší poklesek přísně trestá jen proto, že je ve špatné náladě.

Ale to přece nemůže škodit? — zeptá se někdo. A jak velice 
to škodí! Dítě hledí zkoumavě na rodiče, jako turista na barometr, 
a obléká se podle toho, jak barometr ukazuje. Dítě bude pozorovati 
své rodiče jako větrmo-u korouhvičku: odkud věje dnes vítr? A tím 
jsou dokořán otevřeny dveře přetvářce a pokrytectví. Dítě bude 
sice hleděti na své rodiče, ale bez úcty. Či se někdo dívá s úctou 
na barometr nebo větrnou korouhvičku?

Rodičové! Zacházejte opatrně s duší svých dětí!
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III.

Rodičové, milujte děti.

Rodiče, milujte děti, ale ne na útraty jejich duše.
Bratři moji! Nač myslím při těchto slovech? Na dvě matky. 

Na dvě zámožné matky, které si o sobě myslí, že jsou zbožné, ale 
naprosto se nemohou smířiti s tím, že Spasitel volá jedno z jejich 
dětí do svých služeb. Syn jedné matky chce býti knězem!

»Ne, jenom to ne! Toho nedovolím! Neřekla bych ničeho, kdy
by s,e jednalo o děvče. . .  v ženském klášteře žijí konečně společ
ně, podporují se navzájem. Ale život kněze je tak osamělý, tak 
opuštěný! A ten Chlapec je tak obratný, chytrý, pro svět jako stvo
řený — a právě toho se mám zříci? Ne, toho nemůže Bůh ode mne 
žádati. .. Máme rodinný stateček: na tom ať chlapec hospodaří!« 
Tak žaluje jedna z matek a domnívá se, že s ní budu souhlasiti.

Přichází jiná matka: »Uvaížte, prosím: moje dcera chce býti 
.sestřičkou! Jest celá posedlá touto myšlenkou a už léta nechce 
slyšeti o ničem jiném. To.přece není možné! Kdyby to byl isytn, 
který by chtěl být knězem, tak ještě! Život kněze není tak uzavře
ný před světem . .. Kněz přijde mezi lidi. Ale v ženském klášteře 
je pro mne dcera ztracena . . . mrtva .. . Ne, ne! Toho Všemohoucí 
óde mne nemůže žádati!« — tak mluví jiná matka a očekává rov
něž, že jí přisvědčím.

Matky! Rodiče! — i když rozumím bolesti vašeho srdce, mohl 
bych vám přisvědčit?! Což nevíte, že Pán Bůh jest plně oprávně
ným vládcem nad životem a smrtí: On může vésti děti nejen 
k oltáři, nejen do kláštera, ale také na hřbitov! Bratři moji! Také 
na hřbitov! Bylo by to pak lepší?!

»Ale takový chytrý, pro život jak stvořený chlapec — ten se 
má státi knězem?« Kdo jiný, bratře můj? Hloupý, nemotorný, 
idiot? Takový by měl v strašném zmatku dnešního světa s úspě
chem hlásati Krista? Chceš následovat Kaina, který přinesl Bohu 
bezcenný, ubohý obětní dar? Tu a tam slyšíme nářky z úst věří
cích: »My jisime očekávali od svého kněžstva mnohem víc . . . .« 
Ó, vy reptáci! Dali jste Církvi již aspoň jediného kněze? Jaké 
děti Církvi dáte, takoví budou z nich kněží!

Dovolte trochu statistiky a užasnete! Kolik je v Budapešti 
obecných škol? Stodvanáct. A kolik tam učí katechetů? Tři! Opa
kuji: V Budapešti pouze ve třeich obecných školách učí katecheta
— kněz. A v ostatních stodevíti? Všude učí světské katechetky. 
Proč? Proč nepošle ostřihomský arcibiskup katechetů? Protože ne
má dostatek kněží! Nemá kandidátů do semináře! Jak to? Či Bůh 
už nepovoilává ke stavu duchovnímu? Ó, zajisté, ale často brání 
tomu rodiče. . . Rodiče milujte své děti, ale ne ke škodě jejich 
vlastních duší!

Konec konců chcete přece, aiby vaše děti byly šťastné? Nalez-
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mou-li však štěstí a spokojenost právě ve stavu duchovním? Máte 
právo tomu bránit?

Budiž mi dovoleno říci ještě poznámku. Bratře můj, který jsi 
nyní zarmoucen, poněvadž tvůj syn se stal knězem nebo tvá dce
ra řeholní sestrou, věř mi, při posledním soudu budeš z toho míti 
více užitku, než kdyby tvůj syn získal k rodinnému statku ještě 
sto hektarů půdy nebo kdyby tvá dcera se skvěle vdala. Věř mi to!

Rodiče! Milujte své děti, ale ne ke škodě jejich duše!

Milí bratři! Počal jsem dnešní kázání zcela moderním příkla
dem: matka, která zanedbává své dítě. Na konec povím moderní 
historii o matce, Ikterá pečlivě vydhovala dítě.

Nestalo se to před tisíciletími, nýbrž nedávno. Nepíší o tom 
staré kroniky, nýbrž nejnovější časopisy. Vyprávějí o jedné mat
ce v Mexiku a o jejím osmnáctiletém synovi. Povím vám tu udá
lost, když jsme dnes mluvili o tom, že rodiče jsou povinni dbát 
netoliko o fysické zdraví a hmotné zaopatření svých dětí, ale pře
devším se starat o jejich duši.

V Mexiku zuří pronásledování katolíků. V mexickém státu 
Galiscu zajaly hordy komunistidké vlády pod záminkou »potření 
revoluce« osmnáctiletého mladíka a chtěly ho donutit, aby volal: 
»iPryč s Kristem.«

— Toho nemohu učinit. Jsem katolíkem — bránil se jinoch.
— Jsi tedy revolucionářem?
— Revolucionářem? Ne! Nikdy jsem jím nebyl. Tioho mi nikdo 

nedokáže; ale já jsem katolíkem a nikdy Krista nezapřu!
Surovci uchopili tedy ubohého miladíka, připoutali ho k náklad

nímu autu a ujížděli. AiUitoroolbiil1 táhl nešťastného mlaidíka uli
cemi, až byl úplně pokryt krví, ranami a prachem. Tak dojeli 
k otcovskému domu ubohé oběti.

Zvolej: »Ať žije Galles!« (Jméno vůdce hnutí nepřátelského 
Cíťkvi.)

A statečný mladík zvolal ze všech sil: »Ať žije Kristus!« Tu se 
vrhli proti němu s bajonety, snad to ho přiměje k povolnosti. .. 
Tu běžela jedna žena z ulice k hochově matce: »PojcT rychle, 
chtějí tvého syna přinutiti, aby odpadl od víry!« Chvějíc se, při
běhla mrtvolně bledá matka. Její syn, její osmnáctiletý, 'kvetoucí, 
hodný syn se svíjí v kaluži vlastní krve a v prachiu udice! A nyní 
následovailia scéna, při iníž krev tuhne v žilách. Matka se vrhla ke 
sivému ubohému, škubajícímu se dítěti a zvolala hlasitě a zřetelně: 
»I kdyby tě opmavdu chtěli zabít, nezapírej svojí víry! Víra je 
cennější než život! Ať žije Kristus, Král!« A posledními silami
opakoval smrtelně zraněný syn slova matky: »Ať. . .  ž i je -------
Kristus .. . K rál.. .« a zemřel v prachu ulice, před očima matky.

To se stalo, bratři moji, v roce spásy 1927 .
Matky a otcové, vy křesťanští rodiče! Zapamatujte si slova oné 

hrdinné matky: Víra je cennější než život. — Amen.
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Ú c t a  k a u t o r i t ě

Milí bratři v Kristu!

Po posledních komunistických revoltách žádal pařížský policejní 
president, aby policejní personál byl zvýšen o 1000 mulžů, poněvadž 
by jinak v budoucnosti nemohl za nic ničiti,- a přece bvla Paříž 
až dosud přeplněna policisty všeho druhu, buď pěších, neibo na 
koiních nebo na motorkách. Nadi touto zprávou se musíme za
myslit. Proslulý francouzský spisovatel Viktor Hugo přece jednou 
v parlamentě slavnostně prohlásil: Kolik otevřete škol, tolik 
zavřete vězení!

Začalo se horečně stavět. . . jako houby po dešti vyrůstaly ško
ly do výše. Alle.. . nesmělo se tam mluvit o Bohu, ani o nábožen
ství, ani o věčném životě, ani o zodpovědnosti před Bohem. . . .  
A tak to pokraoovallo od r. 1882! A hle: tato nevěrecká, bezná- 
boženská generace dospěla, vyrostla. . .  a žádá se o tisíc policistů 
více proti ní.

Tisíc policistů! Mohou tito dobří muži vynutiti úctu k zákonům, 
jimž přece může dodati autority jen Bůh sám?! Tisíc policistů! 
Stačili by utlumit revoluci ve světě? Má nějakou odolnou sílu 
stéblo trávy, když Vesuv chrlí s rachotem žhavou lávu z pekelných 
hlubin? Bratři moji! Ne, neklamejme se: Nepodporuje-li autori
ty státu víra v Boha a není-li úcta k zákonům podepřena hradbou 
víry, pak jsou zákony jen na papíře. Ani kultura! Ani školy! Ani 
policisté, ani strojní pušky! Jen čtvrté přikázáni Baží chrání 
autoritu.

Chci tedy dnes, ve svém posledním kázání tohoto universitní
ho roku mluviti ještě jednou o IV. přikázání, ale ve zcela jiném 
směru než v předcházejících třech kázáních. Tam jsem mluvil
o rodičích a dětech, o autoritě rodiny. Opusťme nyní kruh rodin
ný, abychom se zabývali čtvrtým přikázáním se širšího hlediska: 
jaké povinnosti uMádá toto přikázání představenými a podřízeným; 
dělníkům a zaměstnavatelům; žákům a učitelům; občanům a 
státu.

Civilisovaný život je bez úcty k autoritě nemyslitelný. Pro
zkoumejme tedy princip autority ve světle čtvrtého přikázání, 
abychom pak mohli stanoviti, čeho žádá naše svaté náboženství 
v duchu čtvrtého přikázání od těch, kteří musí poslouchati, a od 
těch, kteří mají poroučeti. Tyto myšlenky shrnu ve dva oddíly:

I. Podřízeni, mějte úctu k autoritě!
II. Nadřízeni, usnadněte tuto úctu k autoritě!
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I.

Podřízení, mějte úctu k autoritě!

A. Bez úcty k autoritě není možný společenský "život lidský. To 
je pravda tak samozřejmá, že netřeba toho dokazovati. Rozhléd
něme se jenom po světě: kde žiijí aspoň tři lidé spoltečně, musí 
jeden z nich poroučet a řídit -tuto'-malou družinu.

Potřebná je autorita, potřebná je poslušnost — a přece dnes 
tak v<elice poklesla úcta k autoritě, tak zatěžko je dnes poslouchat- 
Každý se iteání, debatuje, ospravedlňuje, jenom alby nemusel po
slouchati Od té doby, co se vzbouřila v království nebeském část 
andělů proti Bohu a jejich vůdce řekl s ďábelskou pýchou: »Nom 
serviam! — Nebudu sloužiti!« — opakovali přemnozí lidé tato 
slova, aile snaídi MÍflodý tak často, jalko v době dnešní, kdy pozemské: 
pomocné síly satanovy plánovitě ničí a podrývají v lidech úctu 
k ajutoritě. Každé děcko dnes chce býti moudřejší než otec, kaž
dý užeň si myslí, že je chytřejší než mistr, poslední voják rez- 
umí vojenství lépe než sám vojevůdce, a každý občan si myslí, 
že by -dovedl lépe řídit stát, než celá vláda. Toto »já tomu roz
umím lépe,« — zachvátilo všecky jako nějaká epidemie a pramen 
toho je nesporně nutno hledati ve lživé filosofii nedávno minu
lých dob. Namluvilo se lidem tolik o svobodě, o právu sebé- 
určení, o suverenitě jednotlivce, že konečně člověk nabyli pře
svědčení: kdo poslouchá a uznává nad sebou autoritu, je otro
kem, ale hrdinou je, kdo se vzbouří proti jakékoli autoritě.

D©es nechybí agitátorů, kteří hlásají: »Ti, co jsou nahoře, 
jsou darmožrouti. Mají velmi pohodlhý život. Ničeho nedělají a 
nechají se zadairmo živit. . .?

Jak snadné je bouři ti lidi takovými řečmi! Ve svém šílenství 
ani nepozorují, že usuzují jako onen malý chlapec, kterého vzal 
otec po prvé na delší cestu po lodi. Kloučka jízda neobyčejně 
bavila a přihlížel, jlaik námořníci pilně pracují. . .  jen s koumi- 
delníkem se nemohl spřáteliti. »Otče, hled, všichni tu pracují, jen 
tento muž v zasklené budce ničeho nedělá. Tu a tam pohne ru
kou a Io je všecko.« »Mýlíš se, synku,« — odpověděl otec — »ne- 
sboť mi koná tu nejdůležitější a nejtěžší práci! Bez jeho bdělosti 
a řízení byla by práce druhých naprosí o marná.«

B. Ovfšem, malé dítě to vědět nemohlo, a věčným štvaním zma
tený člověk tomu nechce také rozumět. Ale Stvořitel lidstva, náš 
Pán a Bůh to ví a proto hájí Písmo svaté na mnoha místech a 
zcela rozhodně autoritu.

Nechci se nyní odvolávati na slova Spasitelova, jsou přece 
obecně známá: »Dávejte tedy,, co je císařovo, císaři, a co je Boiží- 
ho, Bohu« (Mat. 22, 21).

a) Ale poslyšte, co praví sv. Pavel!, který se při rázných pří
ležitostech zabývá velmi obšírně touto otázkou. V I3L kapitole
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listu k Římanům píše na př. o ochraně zákonné moci: »Každý 
buď poddán mocnostem vyšším, neboť není mocnosti, leč od Bo
ha, a ty, které jsou, od Boha zřízeny jsou. Proto, kdo se protiví 
mocnosti, zřízení Božímu se protiví, ti pak, kteří se protiví, od
souzení sobě zjednávají. *. Dávejte: tedy všem,, čím jste. povinni. 
Komu patří daň, tomu daň dávejte, komu clo, tomu clo, komu 
bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest,« (Řím. 13, ; 1-3, 7).

Lze obhájiti slovy ještě vážnějšími nadřízené a státní: autori
tu?; Zvláště uvážíme-ili, kdy psal! sv;. Pavel tento list. Byl hap&án 
za vlády císaře, který nechal zavraždit; svou vlastní matku a svéi- 
ho vychovatele. A přece napomíná sv. Pavel: poslouchejte! Re
presentantům zákonné moci, nadřízeným úřadům jste povinni po* 
.slušností,: jako zástupcům Božím. I tehdy, když; se dopustili ve 
svém soukromém životě přestupků nebo kdyby snad pro množství 
lidských slabostí si vůbec nezasloužili úcty. Zrovnai tak, jako dítě 
není osvobozeno od povinné úcty k rodičům, ibyť by to byli i rodiče 
hříšní, zrovna tak nesmí podřízený vidět v nadřízeném jen hříš*- 
aou osobu, nýbrž i v chybujícími představeném musí vidět zá- 
Stupce vlády. Každý chápe, jak velký význam má —■ vzhledem 
na společenský řád — učení svaté víry, které žádá na základě 
božského přikázání úctu k autoritě.

To, co riilluví sv. Pavel, potvrzuje i isv. Petr: wBoUa »e boljte, 
krále v uctivosti mějte« (I. Petr 2, 17)..

b) Ale poslyšte také, jak moudrými slovy řeší sví Pavel poměr 
mezi dělníky a zaměstnavateli.

Žádá poslušnost: Služebníci, poslouchejte ve všem pánů těles
ných, sloužíce ne na oko jako tí, kteří se chtějí zalíbiti lidem, 
nýbrž v proštnosti srdce, bojíce se Boha. Cokoli, činíte,' konejte 
ze srdce jaiko Pánu a ne lidem, vědouce, že od Pána Boha 
bbdržíte v odplatu dědictví; Kristu Pánu služte« (Kol. 3, 22, 24).

Dále žádá věrnost. Proto píše Titovi, biskupu na Krétě: ^Slu
žebníky napomínej, ať jsou svým pánům poddáni, ve všem pří- 
jemni* neodmlouvajíce, neokrádajíce, nýbrž v každé příčině věr* 
most pravou osvědčujíce.« (Tit. 2, 9-r-lO.) Neméně důležitou na? 
uku hlásá sv. Paivel v 6. kapitole listu k Efeským: »Služebníci, 
poslouchejte pánů tělesných s bázní a třesením v prostnosti srá
žce svého jako Krista, .sloužíce ne na oko jako ti, kteří chtějí sé 
zalíbiti lidem, nýbrž jialko služebníci Kristovi1. .. sloužíce s dob
rou myslí jako Pánu a ne lidem.« (Ef; 6, 5-7.)

Po tom všem, dovolte mi, bratři, otázku: Jestli se naše svatá 
víra zastává s nepopiratelnou otevřeností pořádku, nekoná tím 
nejcennější vlasténeckou práci, nestaví tím první' pilíře, k  pod
poře otčiny? Ano, milujeme svou vlast; třebas p tom mnohoKtoe- 
mluvíme! Milujeme svou vlast ne slovy a bitím se v p r s a a f r á -  
zemi v novinách, ale tím, že zdůrazňujeme mravní, základy, kte
ré nutno považovati za životní podmínku k výstavbě a k ,udržení 
každého států. Řekněte, není to pravé vlastenectví?



Častokrát slyšíte otázku: Co jsi? Čech nebo katolík? Hloupá 
otázka! Jsme Čechy i katolíky!: ;Na nalšem náhrobku qiůže býti 
nápis,'jaký má jistý Angličan ha hrobě v chrámě sv. Řehoře.

Tento 'Angličan byl' věrným své víře v době pronásledování 
katolíků za času Jindřicha VIII. a volil raději vyhnanství než 
zapříti víru. Dodnes můžeme číst iia jeho náhrobku slova: »Zde 
odpočívá Robert Pechan, katolík, Angličan, jenž odešel z vlasti, 
kdy Anglie bojovala s Církví, neboť nemohl žíti bez víry, Usa^ 
dili se v Římě a zde zemřel, neboť nemohl žíti bez vlaisti.U ■

Ano, bratři, jsme Čechy a nemohli bychom žíti bez vlasti, jsme 
katolíky a nemohli bychom žíti bez víry!

Podřízení, mějte údtu k autoritě! — o tom byla řeč až dosud. 
Ale prohlédněme si i rub této medaile, a tam čteme:

II.

Nadřízení, umožněte úctu k autoritě!
A. Moji milí bratři! Francouzská revoluce vrhla do světa tři 

hesla: Liberté! Egalité! Fraternité! — Volnost! Rovnost! Brá- 
strství! Tato hesla se neuskuteční nikdy v tom rozsahu, jak tohq 
žádá revoluce. Pokud je to však na světě možné, byla tato hesla 
v křesťanství od počátku prakticky prováděna. ; ‘ !.•;
. Když povstalo na zemi křesťanství, bylo mezi lidmi rozšířeno 
hrozne, hluboce ponižující otroctví. Pokud to jen bylo možné; 
odstranilo křesťanství tento zvyk, ale nezrušilo třídních rozdílů; 
které plynou z lidské přirozenosti. Nemohlo ani, neboť tyto róz- 
díly dar svým tvorům sám Stvořitel, Avšak křesťanství vlilo du
cha čtvrtého přikázání do poměru mezi pánem a služebníkem, 
mezi zaměstnavatelem a děliníkem, mezi nadřízeným a podříze
ným, vzbudilo u lidí vědomí zodpovědnosti za všecko jednám, 
které stejně závazně platí pro obě strany.

Že jsou představení a podřízení, zaměstnavatelé a zaměstnan
ci,' učitelé á žáci —-.to odpovídá lidské přirozenosti, taik to bylo 
odedávna a tak to zůstane vždycky, ať dnešní reformátoři světa 
říkají proti tomu cokoli. ........

Že však jednotliví lidé jsou: otroky a jiní tyrany, že mnozí 
jsou vyděděnci života a jiní oplývají přepychem, že někteří u- 
mírají hladem a jiní záise si dopřávají každého požitku — toho 
nezavinilo přikázání Boží, to je následek hříchů lidských. Pod* 
statá Kristem -dané »radiostné zvěsti« — evangelia —; jest tato: 
Lidé; vy všichni jste bratry! Slíulha, dělník je tvým bratrem, ne-‘ 
boť i oni mají nesmrtelnou duši, povolanou1 k životu věčnéniuj 
král, císař jsou tvými bratry, neboť i oni jsou pouhými lidmi, 
ničím více. ř r '

B. Písmo svaté je plné takových myšlenek. A uvedl-li jsem 
dříve slova Písma, která jsou určena podřízeným, tedy slyšte ny
ní slova, která platí představeným.
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Sv. Pavel promlouvá k představeným velmi vážná slova: Na př. 
v 13. kapitole svého listu k Židům, kde podřízené nabádá k po
slušnosti, praví: »Paskmchejte svých představených a buďte jim 
poddáni, neboť oni bdí iniad vámi jakožto ti, kteří vydají počet 
za duše vaše« (Žid. 13, 17). Slyšíte, vy pánové a nadřízení? 
Budete muset vydat počet z duší vám svěřených lidí.«

Jinde varuje sv. Pavel zaměstnavatele: »Páni, prokazujte slu
žebníkům, co jest spravedlivo a slušno, vědouce, že také vy máte 
Pána na nebi.« (Kol. 4, 1.) Ano, apoštol jde ještě dále a neváhá 
prohlásiti, že není křesťanem, kdo se nestará ani o tělesné, ani
o duchovní potřeby svých podřízených: »Nestará-li se kdo o své 
a zvláště o domácí své, zapřel víru a jest horší nežli nevěřící.« 
(I. Tim. 5, 8.)

C. Ó, bratři moji, jak daíleko je dnešní spolllečenislký názor od 
těchto razhodinýoh, jalsnýdh křesťanských směimilc! Jak mnozí 
představení škodí sami své autoritě a znesnadňují úctu k ní.

1. Představený, který zapomíná, že jeho podřízený má také 
duši, ztěžuje úctu k autoritě. Vyplatí dělníkovi mzdu, dá svému 
služebníkovi měsíční plat a dost, kdo se dnes stará o to, má-li 
služka také duši, duši povolanou k věčnému životu! Zda jde v 
neděli db kostela a zpovídá se, nebo zda raději navštěvuje pode
zřelá, nebezpečná místa? Kdo se dnes o to stará?

Ano, jsou dokonce hospodyně, které nejen že se o to nestarají, 
nýbrž svým zaměstnancům jejich náboženský život přímo zne*- 
možňují.

Když ve starověku přivedla nevěra a nemravnost římskou svě
tovou říši na dbraj záíhulby, vynalezUy vznešené dáimy římské ve 
své nudě podivné rozptýlení. Měly dlouhou, tenkou jehlici, a kdy
koli byly ve špatné náladě, badaly touto jehlicí ®vé otrokyně a 
pak se bavily pohledem na krvácející tvory, svíjející se bolestí. 
Takové příšerné věci se dnes nedějí. Ale za to je dosti takových 
zaměstnavatelů, v jichž domě neteče sice krev ubohých zaměst
nanců, ale jejich náboženský život, jejich náboženská víra a je
jich ctnost tam chřadnou a umírají. Bratři! Služka má také du
ši! — tak učí čtvrté přikázání.

Vím: dnešní domácnost vyžadiuje mnoho práce, miťohb sta
rostí . . ale: jak špatně je na tom, již z čistě pozetmsikého hledis
ka, ono století, jež nepopřává podřízeným ani chvilky času se 
starat o spásu1 dulše. Byly někdy dolby, v nichž by se tolifk ižailovlalo 
na nespolehlivost dělníků a na zlovůli zaměstnaných? Kdy bylo 
tolik nezastřené vzpoury a skryté nenávisti proti zákonité moci, 
jako právě nyní — kdy podřízení nemají ani chvilky času k pl
nění svých náboženských povinností? »Pro věrolo,mnost, které se 
dopustil, a pro hřích, který spáchal, pro ty zemře« (Ezech. 18, 24).

Jsme svědky, jak se db písmenka uskutečňují ta!to slova Písma 
svatého.

Mám vám říci, jak bych krátce shrnul celé IV. přikázání? Asi
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takto: Gti otce a matku, poslouchej jich, buď k nim laskavý a 
ochotný. Když na nich vidíš chybu, zavři oči. Pomoz jim, kde 
můžeš. A měj v úctě stáří. Učiň starým místo a pozdravuj jé. 
A važ si každého, kdo má právo mluvit k tobě ve jménu Božím. 
Nemysli, že všemu rozumíš lépe. Nekritisuj, konej svou povin
nost. Jsi-li dělníkem, nepohlížej na svého zaměstnavatele jako na 
nepřítele. Jsi občanem, nehleď na zákony jako na zlovolné pro
tivníky. Jsi katolíkem, tedy plň předpisy svého svatého nábo
ženství. Měj v úctě zákonnou vrchnost, cti své nadřízené. A vy, 
rodiče a nadřízeni: žijte a chovejte se tak, abyste byli úcty 
hodrú.

Moji milí bratři! Žijeme v období »sociálním«, v období »demo- 
kratickém«. Tato hesla slyšíme ustavičně a čai&to se jich zneuží
vá. Ale jádro těchto slov obsahuje myšlenku křesťanskou. Myš
lenku, že každý člověk má nesmrtelnou duši a že musíme proto 
míti také každého v úctě. Každého, ať vykonává práci jakoukoli, 
jen když je to práce slušná, Neztrpčujme zaměstnancům a dělní
kům ještě více jejich beztak těžkého živobytí. Konečně, jak při
jdu k tomu, aby můj bližní, který má zrovna takovou duši a lid
skou důstojnost jako já, čistil mé boty a šiaty? Ale když už je ži
vot zde na zemi takto rozdělen, usnadběme jim alespoň tento 
osud laskavým a účastným jednáním. Bratři moji! To není socia
listická agitace, to je pravá křesťanská nauka, jež je rovněž 
obsažena ve čtvrtém přikázání.

2. Také ti podlamují úctu k vrchnosti, kteří roztrpčují lidi 
svým nerozvážným chováním ndbo nesmyslným hýřením a pod
kopávají autoritu uměle. Křesťanství sice učí, Že chudlší třídy se 
mají spokojiti s málem a že nemají vrhati nenávistných pohledů 
na lidi lépe situované. Ale pak, bratři moji, nesmí také blaho- 
bytní drážditi chudých svým bezmezným marnotratným přepy
chem, v němž mnozí žijí, aniž by si činili výčitky svědomí.

Tisíce a tisíce lidí proudí nyní ulicemi, počestní otcové rodin 
předbíhají se vzájemně o trochu práce, jen alby vyzískali několik 
grošů na denní chléb pro ženu a děti. Co asi cítí tito vyděděnci 
života, když se zastaví před skvělou výkllaidní skříní luxusního 
lahůdkářského obchodu, kde již v lednu lze viděti, jahody, ná
dherné plody z Afriky a z Kalifornie a vzácné lahůdky, přiro
zeně, že to VŠe stojí neslýchaně drahé peníze. A to že by nebyla 
vyzývaivoist?

V Americe byl nedávno otevřen ústav pro pěstění zvířat. 
Proč? Co se tam děje? Ošetřují se tam ubohá, nemocná zvířata? 
Naprosto ne! Ony americké dámy, které na tomto širém Božím 
světě nemají ničeho, ale naprosto ničeho na práci a nemají sta
rostí a povinností, nechávají tam česat své oblíbené psíčky, u- 
pravovat vousy svým kocourům, tam ošetřují jejich opičky a 
živému, malému krokodiliu, zasunutému do rukávníku, oiŠetřují 
drápy. Bratři moji! To že není vyzývavé pobuřování k revoluci?
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Ano, čtvrté přikázání poroučí: mějme úctu k představeným! 
Ale nesmíme, zapomenout, že čtvrté přikázání má také svůj rub. 
Rub, kde se praví: králové, vlády, představení, rodiče, učitelé, 
zaměstnavatelé žijte a chovejte se tak, aby vaši podřízení mohli 
na vás hleděti vždy s úctou. Kdyby lidé dbali toho, pak by nebylo 
na světě roztrpčení, nenávisti a revoluce.

Bratři moji! V lidské společnosti jest jedem odpovědný za 
druhého. Když Kain zabil svého bratra Ábela a Bůh ho povolal 
k zodpovědnosti, odpověděl drze: »Gož jsem já strážcem bratra 
svého? Zajisté, jsme strážci! Jlsme odpovědni! Zodpovědné jest 
kalždé dítě, každý dělník, každý podřízený, kteří se bouří proti 
vrchnosti. Ale zodpovědní jsou také nadřízení, kteří ztěžují svým 
bezmyšlenkovitým chováním, jakož i svým 'lehkomyslným životem, 
zachovávání čtvrtého přikázání, úctu k autoritě, poslušnosti, do- 
drlžování společenského řádu. Zodpovědni jsou podřízení, jichž 
duše se bouří, a zrovna tak odpovědný je představený, který žije 
pobuřujícím životem. Zodpovědný je nejen onen komunista, 
který si přivlastňuje s pozdviženou pěstí cizí majetek,, nýbrž i bo
hatý, který přímo popouzí lidi k nenávisti a rozhořčení svým 
bezmezným přepychem, svou zálibou ve zlatě a V klenotech, svou 
touhu po ustavičných zábavách, svým lenošným životem. Bratři 
moji! Toto říci nebylo úlohou příjemnou, ale bylo nutno, abych 
to řekl. Abych to řekl všem, kteří ani dnes ještě nevidí a ňesíýšt, 
jak se nebe kolem nás stalo krvavě rudým, jak se země pod 
námi chvěje a jak v cdé lidské společnosti to praská a jak se 
společnost bortí, tato společnost, které nebude lze zachrániti 
strojními puškami, hrozbami a tisícem policistů, nýbrž která mů
že obstáti pouze a jediné, budou-li přísně zachovávány křesťanské 
zákony a zvítězí-li důsledný křesťanský život. Ano, to vše ob
sahuje IV. přikázáni

*

Moji milí bratři! Ke konci pojednání o IV. přikázání stojíme 
před neúprosným ultimatem: buď ise vrátíme k přikázáním Božím 
nebo klesneme zpět do pohanství! Buď usměrníme celý svůj ži
vot dle předpisů Desatera, nebo přijde pěstní boj, nenávist, pře
vrat. chaos. Buď budiou jednati vladaři, nadřízení a zaměstna
vatelé ,se svými podřízenými, jak to vyžaduje IV. přikázání: tedy 
v plném vědomí své vlády a své zodpovědnosti — nebo vybuch
ne roztrpčení a pak přirozeně anarchie a  zničení. A naopak, buď 
budou míti v úctě také podřízení své představené, t. j. Bohem sta
novenou vrchnost, a umožní tak lidsky důstojný, civilisovaný ži
vot nebo se kultura zřítí a pod jejími troskami zahynou i oni.

Bratři! Kolem nás šlehají krvavě rudé plameny: spalující ne
návist roztrpčeného třídního boje se strany dělnictva. Nevíme, 
co ještě v sobě skrývá žhavý kráter sociální otázky. Zda bude
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možno rozřešit onu těžkou otázku ke spokojenosti obou stran — 
těžko odpovědět. Ale jedno víme jistě: musím učinit vše, co je 
mou povinností. Jsi zaměstnavatelem — jednej se svými za
městnanci lidsky; věz, že musíš o nich vydati jednou počet. Jsi 
dělníkem — konej věrně své povinnosti! Nezapomeň, že i ty se 
budeš muiset zodpovídat! To je konečné naučení mého dnešního 
kázání!

A tím, bratři, rozloučíme se na tři měsíce. Po kázání zazní při 
slavné mši ,sv. vznešená melodie »Te Deum«. Universitní pro
fesoři a studenti budou děkovati s radostným srdcem Pánu Bohu 
za ony mnohé milosti, přijaté v tomto školním roce. Dovolte mi, 
bratři moji, aibych také vás uzavřeli do své děkovné modlitby, 
vás, milé, vytrvalé věřící, kteří pravidelně navštěvujete univer
sitní kostel, jejichž příkladná a vroucí zbožnost je tak radost
ným zjevem a o nichž bych rád řekl totéž, co psal sv. Pavel svým 
věrným do Říma: »Děkuji Bohu svému skrze Ježíše Krista za vás 
všecky, že víra vaše rozhlašuje se po celém světě« (Řím. 1, 8).

Moji milí bratři, kteří jste buď osobně zde v kostele nebo do
ma pomocí radia naslouchali mým kázáním, prosím vás nyní o 
jedno: nic ať vás neoddálí od našeho všemohoucího Boha a od 
jeho svatých přikázání, nebuďte jim nevěrni, nekolísejte, abych
i já směl říci s apolštolem: »Nemám větší radosti nad to, abych 
slyšel, že moje dítky žijí v pravdě (Jan IIII., 4). Amen.
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