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MLADÝ MUŽ
se dívá do života
Pro dospívající mladé muže.

Veselí nad Moravou 1946
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„Jak jsi spokojen ve svém zaměstnaní? Zůstaneš při něm anebo pů
jde! na něco jiného?“ Takové a podobné otázky se často opakují mezi
mladíky tvého věku. Většina z nich vytrvale se připravuje na budoucí po'
volání, poněvadž počíta se skutečnými poměry a nedělá si jen vzdušné kon'
strukce do budoucnosti. Jsou vyrovnaní, mají radost z práce a z budoucího
uplatnění. Někteří však stále kolísají, jakobý nevěděli, co chtějí, zapo
mínají na danou skutečnost a dělají fantastické, dobrodružné pldný do
dalšího života.
Život však není pouhým střídáním prace, odpočinku a zábavy, život
není jen zajímavou výpravou za dobrodružstvím, život je velká skutečnost
a velký úkol. Abys dobře rozuměl sobě, svému životu a svému velkému
úkolu, proto ti píši tyto řadký. Nejen je čti, ale také se nad nimi hluboce
zamýsli a podle nich vždý jednej. Tak se uchraníš mnoha nebezpečných
omýlů, projdeš šťastně bouřlivým obdobím svého mládí a jsem přesvědčen,
že bude šťastná i tvoje budouCnost.
V Olomouci 1. května 1946.

Spisovatel.

|. K ČEMU ŽllEŠ?
1. Jen jednou jsl mlád!

„Jen jednou jsi mlád, hleď, ať máš něco ze života! pojď
mezi nás, musíš být jako my ostahí. Už nejsi chlapec, máš
právo na život! Mládí se má užít, mládí se musí vybouřitl“ —
Tak a podobně budou tě mnozí vábit a budou hledět ti namluvit,
jako bys byl na světě jen k tomu, abys co nejvíce užil toho,
co hoví tvému tělu. V tom již mnoho mladých mužů hledalo své
štěstí, avšak dopadlo to mnohem jinak, než si to představovali.
Ano, jen jednou jsi mlád a proto Správně prožij toto své
jediné mládí, abys nemusil jednou se slzou v oku bolně zazpívat
„mladost, moje mladost, jak jsem tě utratil, jako bych byl kámen
do voděnky hodil. Ten kámen ve vodě 'ještě se obrátí, ale moje
mladost nikdy se nevrátí . . ."
2. Socha Svobody v Novém Yorku.

Budeš-li se někdy plavit do Nového Yorku, uvidíš z daleka
ohromnou sochu Svobody. která je v přístavě jako symbol ame
rické svobody. Tato socha je zároveň majákem, který v noci svítí
a dává světelné znamení lodím na širém moři, aby měly správnou
orientaci. A je to zvláštní: každé ráno hlídač musí odklizovat
mrtvé a těžce zraněné ptáky, kteří leží kolem této sochy Svo
body. Za noční tmy, oslněni ostrým světlem, které vychází ze
sochy Svobody, letí přímo proti světlu, avšak prudce narazí na
sklo svítilny a mnozí tak nešťastně, že to zaplatí těžkým zra
nčním nebo životem a se zkrvavenou hlavou a s nalomenými
křídly klesají dolů . . . . Hle „Svoboda" jim přináší smrt . . . .
Podobně to již nejednou dopadlo s leckterým hochem za
nedlouho po opuštění školy. Myslil si: „Teď jsem svobodný od
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pout školy, volný jak ten pták . . . teď si to podám" . . . . K vá
bivé svobodě a volnosti se naplno rozletěl a zanedlouho — j'ak
tm pták u americké sochy Svobody — se sraženými křídly svého
mladického rozletu a s hlavou zkrvavenou se zřítil do propasti
své zkázy . . . . Škoda mladistvého života, škoda pro církev
i národ . . .

3. Syn miliardáře — a přece nešťastcn.

Četl jsem tento příběh: V pařížské kavámč Café du Dům-e
seděla odpoledne skupina pěti malířů . . . Utloukali čas, jak se
dalo. Utráceli peníze, když jaké měli a pili na dluh, když neměli.
S věže dómu právě bilo jedenáct . . . „Už je čas, abychom.se
mdlí," podotkl jeden z nich. V tom k nim přistoupil mladý,
elegantni muž a představil se: „Američan Newfork . . . Pánové.
přišel jsem do Paříže, hledám přítele, hledám muže, který by
svou osobností dal mému životu nový obsah . . ."
Oslovení hledí na něho, mají dojem, že vidí před sebou
mladíka, který má vzezření starce: oči mdlé, matné, vyhaslé,
bylo možno v nich číst přesycenost životem. „Kolik je vám let?"
— „Třiadvaoet,“ prohodil s trpkým úsměvem a dodal: „Zvu vás
na večeři do Café Anglais" —- do jedné z předních pařížských
restaurací. Pozvaní nabídku rádi přijali, plně využili a po večeři,
opojení šampaňským '— mlčeli.
A poněvadž opravdu nikdo z nich se neměl k slovu, začal
sám: „Pánové, abychom neusnuli, povím vám krátce děj! svého
života. Jsem syn miliardáře. Nikdy jsem si nemusil nic odepřít,
vše se mi dařilo podle přání, ale šťasten jsem nebyl. Ve svém
patráctém roce jsem vykonal první cestu kolem světa a pak
ještě dvakrát. V sedmnáctém roce jsem pořádal pro své přátele
& přítelkyně hostiny. na našem velkostatku na Floridě. Pro
Cestoval jsem Egypt, viděl jsem polární zář na Špicberkách,
trávil jsem celé měsíce v Andách, hrál jsem tenis, chodil do
divadla, : nejednou hezkou dívkou jsem navázal poměr, užíval
jsem a užíval . . . Mužové i dámy se o mé přátelství drali —
nevíra zda k vůli mým penězům či k vůli mé osobnosti, ale
štěstí jsem při tom nenašel.

\ ' Před několika týdny jsem přišel do Paříže. Je to poslední
pokus najit štěstí. Poslední pokus . . . víte, co to znamená? —
Ale myslím, že ten poslední pokus selhal. Procházel jsem obra
zárny a musea a musím doznat, že mi nedaly, co jsem v nich
hledal. Víte. co to znamená zprotivit si život až potud?" A učinil
posunčk nad hlavou . . . „Víte, co znamená mít navenek všechno
a uvnitř být prázdný? . . . Ale pojďme . . .“ Odcházejí.
Před hotelem žádá jednoho: „Rád bych vás ještě jednou
viděl. Přijďte ke mně zítra v 11 hodin.“ Druhého dne krátce
před jedenáctou hodinou vytáhl browning, posadil se a napsal
několik řádků. Přesně v 11 ohlašuje sluha! „Nějaký pán si přeje
: vámi mluvit.“ — „Prosím, aby počkal v čekárně,"
Dozvaný host čekal. V tom uslyšel ránu, rychle vešel do
pokoje a uviděl syna míiiardářova zvráceného v křesle a na stole
lístek se svou adresou. Cte: „Dříteli, byl jsem bohat a při tom
nešťasten. Z omrzclosti odcházím ze živořen'í, jemuž se říká život.
Snažte se své štěstí čerpat z jiného zdroje, než já. C erna

a smysl života není v bohatství

a užívání." —

(Kubeš D. T. ]., Doutník, 67.)

Onen syn miliardáře měl všechno. co mu
mohlo dát mládí, bohatství a celý svět se svýní-i
zajímavostmi a radostmi. Všechno užíval plný
mi doušky v očekává ní, že najde plné uspoko
jení všech svých tužeb a přání. A přece — místo
uspokojení zůstalo na dně duše jen hořké roz

čarování. znechucení a nakonec zoufalství. Proč?
Neměl toho, čeho nejvíce potřebuje každý člo
věk k uspokojení svého rozumu i srdce, k svému
štěstí pozemskému i věčnému. neměl Boha.
Kdo neníá Boha, hledá náhražky. Kdo nechce

svou duši naplnit Stvořitelem, vyplňuje ji by
tostmi

stvořenými

a věcmi. „Jedenchce svémuživotu

dát obsah stykem s přáteli nebo s přítelkyněmi, druhý, jemnější,
hledá u manželky, dítek, v práci, ve vědě, v umění to, co mu
schází a co může najít jedině v Bohu. Jsou to duševní tuláci . . .
Jako Kain se potloukal světem, jeden po krčmách, druhý po
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lázních, třetí po museích, čtvrtý po'knihovnách, pátý po cestách.
zoufale'hledaj'í jakési vyp'lnění života.
Duše je“ stvořena pro Boha a když ho nemá, vezme si.
_modlu, ledaže by v sobě utlumila poslední jiskřičku lidského
cítění a žila jako zvířátko.“ (Kubeš D. T. ]. tamtéž 71)
4. „A co potom?“
K velikému přít-eli mládeže sv. Filipovi Nerejskému přišel
student František Tazarra. Vypravoval světci o svých plánech
do budoucna: „Konečně se mi splnilo mé přání: smím studovat
práva, rodiče mi dovolili. Budu teď pilně studovat a budu hledět,
abych byl brzy hotov."
Světec poslouchal mladíka se zájmem a pak se ho zeptal:
„A co potom?" — „Potom budu advokátem.“ — „A potom?“ —
„Potom budou ke mně chodit lidé, abych j'im radil v jejich spo
tech. Tím si nahrom_adím velké jmění, koupím si krásný důml.
koně, nádherný povoz, dobře se oženim a povedu šťastný, spoko
jený život."
Když vše vyložil, řekl světec: „Františku, jak jsi šťastenť'
Ale k tomu dodal tiše a důrazně: „Co potom?“ — „Potom,“
odpověděl mladík & hluboce se zamyslil . . . — „Doto'm
příjde smrt, soud Boží a . . . věčnost . . ." A ještě naposledy se
zeptal světec: „A co uděláš potom, až přijde tvůj poslední proces,
když ty sám budeš obžalovaným a vševědoucí Bůh bude tvým
soudcem'2“
Teď se student zamyslil ještě vážněji . . . a v tom zamyšlení?
odešel od světce. Otázka „co potom?" mu stále zněla v duši,
nemohl se jí zbavit . . . Dlně si uvědomil krátkost všeho po
zemského, prchavost všech světských úspěchů, zanechal studií—
právnických, stal se řeholníkem a zemřel v pověsti světce.
I ty si děláš plány do budoucna. Jsou to plány snad velmi.
slibné a smělé. Dobře. Je to docela v pořádku a je toho také
velmi potřebí k výstavbě nového života, zejména nyní po nej-—
větší válce světových dějin. Ať budeš v kterémkoliv povolání,

vždy pamaij na to poslední, co tě čeká: na smrt, Boží soud
a věčnost. Tak užívej věcí pozemských, aby tě to neodvádělo
od Boha a od šťastné věčnosti.
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5. Nepokoi lidského srdce.
Již jsi asi slyšel o slavném fil-osořu a řečníku sv. Augustí—
tinovi (1' r. 430 v sevenoafrickém městě Hippo).' Nebyl ihned

dokonalý a svatý. Z počátku nehledal své štěstí u Boha, nýbrž
v rozkoších tělesných a ve světských radovánkách. V knize „Vy
znání", kterou napsal po svém obrácení, otevřeně doznává, že
svému tělu ničeho neodepřel a užíval všechrozkoší plnou měrou
v domnění, .že tak naj-de plné životní uspokojení a štěstí. Avšak
na dně pohárů tělesných požitků nalézal hořký pelyněk boda—
vých výčitek svědomí, neklid, nespokojenost, rozmrzelost a zne
chuoení. Vždy znovu a znovu- poznával a na vlastní kůži po
citoval: v tom není pravé štěstí člověka . . . Jeho matka zatím
v modlitbách' a v slzách vzpomínala na svého bloudícího syna . . ..
Po tom všem Augustin našel cestu k Bohu a ke katolické
církvi, stal se knězem a pak i biskupem. V Bohu našel to, co
marně hledal ve věcech kolem sebe a napsal ve svých ,.Vyznáních"

památnáslova:„Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a ne

pokojné je srdce naše, dokud rnespočine v Tobě"
Ve Starém Zákoně čteme o králi Šalomounovi, kterak stejně
marně hledal plné životní uspokojení ve věcech pozemských.,
Řekl sám o sobě: „Vykonal jsem si veliká díla: vystavěl jse'm
sobě domy, pěstoval jsem vinohrady, vzdělal jsem si zahrady
a sady, vysadil jsem je všelikým ovocným stromovím, nadělal
jsem sobě rybníků, abych svlažoval háj stromů bujících, zjednal
jsem si sluhů a služebnic. také domorodé čeládky mnoho jsem.
získal, a skotu a velikých stád bravu více nežli všichni, kteří byh“
přede. mnou v ]erusalemě.
Nahromadil jsem si stříbra a zlata, jakož i pokladů od
králů i krajin ; opatřil jsem si pěvce a pěvkyně, i rozkoše lidské.;
číše a džbány, aby: v nich podávali nalité víno; a převýšil jsem
bohatstvím všecky, kteří byli přede mnou v Jerusalemě; a mou
drost zůstala se mnou. Ceho žádaly oči mě, nic jsem jim na
odepřel, aniž jsem zbraňoval srdci svému, aby nepožívalo všelíké
rozkoše a nekochalo se v tom, co jsem byl připravil; to byla
odplata moje — užívat práce své. Když však jsem se ohlédl na
všecka díla, která učinila ruce moje, na práce, při nichž nadarmo
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jsem se potil, uzřel jsem ve všem marnost & trápení ducha
a že nic trvale neprospívá pod sluncem." (Kaz. 2. 4—11.)

6. Trvalé uspokojení tvého rozumu i srdce.

l.]si již opravdu úplně šťasten?
Zde na světě „oko se dosyta nenahledí, ucho se doplna ne
nasloucká" (Kaz. 1. 8), poněvadž jsme stvořeni pro to, .,čeho oko
nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo."
(I. Kor. 2, 6.) Jsme stvořeni pro věčnou radost v nebi. To je náš
věčný cíl. Náš básník Zeyer to vyjádřil slovy: „Ne ve věcech,
jen v Bohu najdeš pokoj. 6, duše zmítaná, takový pokoj, ne jako
dává svět, nýbrž jak Kristus dává/' (Troje paměti Víta Choráze
XXII., B.)

Zde na světě navždy nezůstaneš. Jednou zemřeš a všechno
opustíš. A co vezme s sebou tvoje duše? jen své skutky, dobré
nebo zlé. Kdo tě bude soudit? Tvůj Dán nejvyšší — Ježíš Kristus!
Ať jsi kdekoliv, při práci, odpočinku, zábavě. doma nebo venku,
pamatuj, že na tom vždy nejvíce záleží, aby byl s tebou spokojen
Ježíš Kristus, o němž praví Otec nebeský: „Tento je Syn můj
milý, v němž se mi zalíbilo, toho poslouchejte!“ (Mat. 17, S.)
Náš věčný cíl je tedy nebc. Vedle toho cíle věčného máme
také cíl pozemský: pilně pracovat ve svém zaměstnání, povolání,
starat se o svou výživu,o vzdělání,o rodinu,o záležitosti veřejného
blaha. Při všech starostech nesmíš nikdy zapomínat na poslední
a věčný cíl svého života. Neboť Kristus řekl: „Co prospěj'e

člověku, byť celý svět získal, život (věčný) však
ztratil? Anebo jakou dá člověk výměnu za (věč
ný) _život svůj? (Mat. 16, 26.) „Marto, Marto, peč

livá jlsi a znepbkojuješ se o mnoho věcí, ale
jednoho je zapotřebí.“ (Luk. 10, 41.) „Hledejte

tedy nejprve království Božího a spravedlnos.ti

jeho a toto všecko bude vám přidáno“ (Mat.6, 31)

2. Nejpamátnější chvíle tvého života.
Nejprve jsi se narodil svým rodičům. Bylo to tehdy. když
jsi přišel na svět. Toto jedno narozeni pro nebe nestačí. Pro nebe
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je třeba ještě narození druhého, vyššího. Sa'm Ježíš Kristus to
řekl: „Nenarodí-li se kdo znova z vody a Ducha (svatého), ne
může vejíti do království Božího“ (Jan 3, S.) Toto druhé zro
zení se děje při svatém křtu. Sv. Augustin o tom praví: „Dvojí
jest narození. Jedno pozemské, druhé nebeské; jedno z těla, druhé
z Ducha (svatého); jedno jest ze smrtelnosti, druhé jest : věč
nosti; jedno z muže a ženy, druhé z Bohh a z Církve."
Nejpamátnější chvíle tvého života byla tehdy, kdy jsi
byl křtěn. Po různých modlitbách a obřadech kněz lil na tvou
hlavu vodu a říkal: „. . . já tě křtím ve jménu Otce, i Syna
i Ducha svatého." V tom okamžiku se stalo s tebou něco velkého:
Oíbc nebeský tě přijal za své dítko milostí posvěcující. stal ses
dědicem nebe a živým údem církve katolické. Kněz položil na
tebe bělostné roucho se slovy: „Dřijmi roucho bílé a přines je
bez poskvrny před soudnou stolici Pána našeho Ježíše Krista,
abys měl život věčný." Tento obřad pěkně vysvětluje sv. Ambrož:
„Proto jste ještě přijali bílý oděv, aby byl náznakem toho, že
jste odložili oděv hříchů a oděli se čistým závojem nevinnosti."
Máš tedy po celý život zachovat svou duši i své tělo bez po
skvrny hříchu, čistotu, nevinnost srdce. Potom dal kněz do rukou
tvému kmotru hořící svíci se slovy: „Dřijmi hořící svíci a bez
úhony zachovej' svůj křest. Zachovávej Boží přikázání. abys, až
přijde Dán k nebeské svatbě, mohl jemu vstříc spěchati zároveň
se všemi svatýmí dvora nebeského a byl živ na věky věkův.
Amen.“ Je to připomínka, abys po celý život zachoval ve své
duši světlo svaté víry a milosti posvěcující.

3. Vzpomínáš?
Někde se již ujímá pěkný zvyk, že maminka uschová dítku
křestní roucho i svíci. Když dítě povyroste, pak děkuje ve vý
roční den svatého křtu Bohu za svatý křest, slibuje věrnost až
do avé smrti Bohu a církvi. Při tom má na jedné ruce bílé křestní
roucho a ve druhé ruce hořící křestní svíci. Jak je to krásné
a významné, když tuto křestní svíci si rozsvěcuje na oslavu
prvního svatého přijímání a když si ji také uschovává jako svou
hromničku.
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Vzpomínej na den svého svatého křtu jako _na nejpamát
nější den svého celého života. Je to opravdu den tvých narozenin
pro nebe. Je to den, kdy ses stal dítkem Božím. Někdo je hrdý
na to, že je z ušlechtilého a váženého rodu. To všechno není
ničím proti tomu, čím ses stal při svatém křtu. Svatým k řtern

stal ses synem Božím a dědicem nebe! A to je
více, než kdyby ti patřil celý svět! Buď na to
vždy hrdý v každém povolání a postavení a za
nic na světě od nikoho si nenech vzít své nej'

větší bohatství: světlo svaté víry a milosti po
svěcuj-ící & čisté roucho křestní nevinnosti.
Vždy se světlem svaté víry a milosti posvěcu
jící a s čistým rouc hem křestní nevinnosti! Jen
tak prožiješ opravdu radostné mládí a položíš
si základ ke šťastné budoucnosti.
Dobře se proto zadívej do své duše, zdali v ní jasně hoří
světlo svaté víry, milosti posvěcujicí a zdali je bílé roucho křestní
nevinnosti bez poskvrny. Zpytuj dobře své svědomí za celý svůj
život a dej všechno dobrou svatou zpovědí opět do pořádku.
Tak si zajistíš šťastný život. šťastné umírání a šťastnou věčnost.

4.„Zavolejte ho zpět!"
Na smrtelné posteli ležcla dívka. Měla přes dvacet let.
Ještě nedávno vesele užívala všech radostí mládí a neodepřela
si skoro nic z toho, co ji' nabízel světa byly to někdy radosti
za jaké se musí slušný člověk stydět. Teď měla opustit všechno,
měla projít branou smrti a předstoupit před vševědoucího Soudce.
Byla již zaopatřena svátostmi, které přijímá katolická křesťanka
v těžké nemoci. Přece ji však ještě něco trápilo: lehkomyslně
utracené mládí . . . Pojednou se s vypjetím posledních sil na
posteli zvedá, široce otevírá oči, dívá se ke dveřím a volá:
„Zavolejte ho zpět . . . zavolejte ho zpět!" „Koho?," táže se
zdrcená maminka. „Život! . . . Chtěla bych jej prožít znovu, ale
lépe . . .," odpovídá zmírajrícím hlasem. Pak se zhroutila do po
dušek a vydechla naposled. Ubohá! Ve chvíli umírání, kdy jí
na čele vystupoval smrtelný pot. kdy se jí dech krátil a srdce
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přestávalo tlouci, poznávala v plné hrůze, jak své mládí lehko
myslně utratila, jak žila nerozumné, jen jako dítko tohoto světa
'a ne jako dítko Boží. Chtěla své mládí prožít znovu a lépe . .
Bylo však pozdě. — Jak chceš jednou umírat ty?

u. \? BOUŘÍCH MLÁDÍ.
1. Na jezeře Genesaretském.

V duchu tě vidím, kterak se vydáváš do vlnobití životního
boje. Zda se dostaneš do přístavu, když ne životního, tedy aspoň
věčného štěstí?

Vzpomeň, kterak se jednou plavili apoštolové se svým
Mistrem na jezeře Genesaretském. Kristus jako člověk podlehl
únavě a usnul. Pojednou se přihnala prudká bouře. Vlny hrozily
pohltit lodičku. Zděšení apoštolové probouzejí svého Mistra a
volají: „Dane, zachraň nás, hy-neme!“ I dí jim Ježíš Kristus: „Co
se bojíte, malověrní?" Potom přikázal větrům i moři a bylo
veliké ticho. (Mat. 8, 25—26.)

2. V rozbouřených vlnách dospívání.

Teď se dostáváš do rozbouřených vln svého
duševního a tělesného dospívá-ní. Dřestáváš být
dítětem. Svým smýšlením a také svým tělem stá
váš se dospívajícím hochem a pomalu i mladým
mužem s novými starostmi a s novými zájmy,
kterých jsi dříve neznal. Je smutný pohled na
ty,“kteří v rozbouřených vlnách svého dospívání
hynou. Jsou to obyčejně takoví, kterým chybí
Ježíš Kristus. Měj tedy na rozbouřených vlnách
svého dospívání a životního zápasu po boku Je
žíšte Krista. On k tobě vstupuje při každém
hodném svatém přijímání. Čím více budou na
tebe dorážet nebezpečné vlny, ať od těla, světa
či od ducha zlého, tím vroucněj-i se přimkni
k Spasiteli, tím častěji přistupuj k svatému při
jímání. On ti řekne: „Co se bojíš, malověrný?
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Když já jsem s tebou, nemusíš se bát, já ti neo
dám zahynout. Vždyť já jsem s tebou — tvůj
Spasitel . . ."
Nevyhledávej však příležitosti ke hříchu. Kdo miluje ne
bezpečí, zahyne v něm. V těžkých chvílích pokušení si říkej:
„H.říchu, nedotýkej se mne, jsem Boží. Ježíši, Tobě žiji, Tobě
umírám, Tvůj jsem živ i mrtev." Miluj Boha z celého srdce a pak
se nemusíš ničeho bát. ] to, co bude pro Tebe bolestné, obrátí Bůh
nakonec k dobrému, neboť Písmo svaté praví: „Těm, kteří Boha
milují, všechno pomáhá k dobrému." (Řím. 8, 28.) Co sešle Bůh,
nes tiše a rád a ptej se, co chce od tebe. On nemíní tč sužovat.
on křížem vodí do nebe. Po svatém přijímání zůstává s tebou
Ježíš Kristus se svým _svátostným tělem tak dlouho. dokud nejsou
způsoby chleba stráveny, t. j. asi 10—15 minut. jako Bůh však
zůstává ve tvé duši tak dlouho, dokud se nedopustíš těžkého

hříchu.Každým svatým přijímaním tvou duši po

sílí, aby sis vždy zachoval své největší bohat
s tví: milost posvčcující, katolickou víru a mrav
ní čistotu.
Ill. ZACHOVEI Sl VŽDY MILOST postculíci.
]. Největší dar Boží.

Do nebe přijde jen ten, kdo je v okamžiku smrti pro nebe
posvěcen, kdo je svatý. Nikdo se však nemůže sám svou vlastní
mocí pro nebe posvětit. Pro nebe tě posvětil Duch svatý p'ři
svatém 'křtu. Tomu posvěcení Ducha svatého říkáme milost 'po
svěcující. Říkáme milost, poněvadž je to nezasloužený dar od
Boha. Tuto milost nám zasloužil Ježíš Kristus smrtí na kříži
a Duch svatý j'rirozdává. Milost posvěcující je největší dar Boží,
poněvadž dává člověku právo na nebe.

Hleď si vždy zachovat milost posvěcufící.
Nikdy se nedopouštěj těžkého hříchu, neboť i
jediným těžkým hříchem bys ji ztratil. Kdo byl
tak ne šťasten, že se dopustil těž kého hříchu,
z tráceje tím milost posvěcující, má ihned toho
lo..

hříchu —litovat' z lásky k Bohu a má toužit
svaté

zpovědi.

po

Abys měl takovou lítost, vzbud' v sobě odpor

k hříchu a vzpomeň si: „Byl jsem tak nevděčný k Tobě; dobrotivý
Bože. k Tobě, Pane Ježíši, který jsi tolik trpěl za mne na kříži."
Také můžeš říkat slova lítosti: „Můj Ježíši, milosrdenství." Lítost
z lásky k Bohu se jmenuje dokonalá. Zároveň máš nejen toužit po
svaté zpovědi, ale také — pokud možno — co nejdříve ji vy
konat. Kdo lituje těžkého hříchu z lásky k Bohu a touží po sv.
zpovědi, má ten hřích odpuštěn ihned ještě před sv. zpovědí, je
však povinen se z něho ještě vyzpovídat. Kdyby se stalo, že
náhle umíráš a už se nemůžeš vyzpovídat, pak stačí k úplnému
odpuštění i těžkého hříchu dokonalá lítost (z lásky k Bohu)
: touhou po sv. zpovědi. Zvykni si proto vzbuzovat dokonalou
„lítost nad svými hříchy každý večer, poněvadž nevíš, zdali se
dočkáš rána.
Kdo by byl tak zatvrzelý v těžkém hříchu, že by ho ne
litoval z lásky k Bohu ani při umírání., pak by ovšem zůstal
po smrti navždy od Boha odvráoen, byl by od něho navždy za
vrům. Takový nešťastník ve své mslepenosti se vlastně za
vrhuje sám.

2. Roateš ' milosti pcsvčcující?

Hled' si nejen vždy milost posvěcující za

chovat, ale přičiňuj—se také-o to, aby jí v tvé

duši přibývalo: dobrými skutky, modlitbou. mši
svatou a zvláště svatým přijímáním. Čím více
máš milosti posvěcující. tím budeš šťastnější,
spokojenější. radostnější, tím více ti bude Bůh
žehnat a tím větší odměna tě čeká v nebi. Tvoje
největší bohatstlví je milost posvěcující. Aby
Sis vžďy zachoviajl. toto největší bohatství —
milost posvěcující. pevně si umiň:
„l. Ani jeden den bez modlitby. Ránovzbud'dobrý
úmysl, že chceš všechno po celý den obětovat Bohu z lásky.
Veber zpytuj: vždy vědomí :: vzbuď dokonalou lítost nad hříchy
: dobrým přodsevzetím pro příští den. Každé ráno i večer pros
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Pannu Marii vroucí modlitbou .,Zdrávas“, aby ti pomáhala vždy
zachovat milost posvěcující.

2. Ani jednu neděli a zasvěcený svátek bez
mše

svaté.

Buď zbožně každou neděli a zasvěcený svátek

na celé mši svaté. Při mši svaté se za nás obětuje Otci nebe!-
kému Ježíš Kristus, stává se naší obětí a jemu předkládá naše
modlitby. To má neskonale větší cenu než celé dny modliteb
bez mše svaté. Rád proto pospíchej na mši svatou nejen v neděli
a zasvěcený svátek, kdy je to tvoje povinnost, ale pokud možno
i ve všední den, zvláště tehdy, když tě něco tíží.

3. Ani jeden měsíc bez sv. zpovědi a sv. při
jiímání. Možná, že jediný měsíc bez sv. přijímání mohl by se
ti stát i životem bez Krista a cestou ke zkáze. Dokud můžeš,
choď ještě častěji k sv. přijímání: každou neděli i každý den.
Ježíš Kristus řekl o sv. přijímání: „Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední." (Jan
6, SS.) Dán Ježíš řekl jasně: „Kdo jí . . ." Jak často jíš? Každý
den! Podobně — pokud možno — denně máš požívat Tělo
a Krev páně.

Vykonej- denně dobrý skutek a něco si ode
při z lásky

ke Kristu.

Když konáš dobrý skutek v milosti

posvěcujzící, tvoje duše se stává světější, krásnější a za takový
skutek tě čeká odměna také v nebi. Je to skutek pro nebe ú
služný. K takovým skutkům tě vybízí Kristus slovy: „Neskládej'te
si pokladů na zemi, kde rez a mol kazí a kde zloději vykopávají
& kradou; ale skládejte sobě poklady v nebi, kde ani rez ani
mol nekazí, a kde zloději nevykopávají aniž kradou.“ (Mat. 6,
18—20.) Hlavní dobré skutky jsou: modlitba (patří k ní každý
skutek pobožnosti), půst (patří k němu každé sebezapření)
& almužna (patří k ní každý skutek duchovního nebo tělesného
milosrdenství). Konej dobré skutky-všem, zvláště svým nejbliž
ším: rodičům, sourozencům, příbuzným, známým“a pokud můžeš
i ostatním. Ježíš Kristus cení naše milosrdné skutky tak, jako
bychom je vykonali jemu. On řekl: „Vpravdě pravím vám: pokud
jste to učinili jednomu z nejmenších těchto bratří mých, mně
jste to učinil-i.“ (Mat. 25, 40.) Když se v něčem přemůžeš anebo
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si něco odepřeš z lásky ke Kristu, tím nejen posílíš svou vůl
k dobrému, ale můžeš si tak již na světě vytrpět mnoho trestů
za své hříchy. Čím více toho vytrpíš z lásky ke Kristu, tím více
se můžeš těšit již jen na odměnu po smrti v nebi.

Chraň se toho, co by bylo pro tvou d uši ne
bezpečné.

Stýkej se pravidelně jen s rozumnými a hodnými

lidmi, choď jen do slušné společnosti, čti jen dobré časopisy
a knihy. choď jen na slušné filmy a slušná divadelní předshvení.
..,B-dčte a modlete se, abyste se nedostali do pokušení," řekl
Pán Ježíš. (Mat. 26, 41.1)Buď proto vždy bdělý a všude opatmý.

lv. ZACHOVEI 51 VŽDY KATOLICKOUZVÍRU.
]. Ježíš Kristus založil církev toliko jednu — katolickou.

Snad od někoho uslyšíš, že prý je vedlejší, má-li někdo
víru čili nic. Hlavní prý je, aby byl řádným, poctivým člověkem.

Stačí to? Nestačí,neboťJežíš

ve mne, má život věčný

Kristus

řekl: „Kdo věří

Kdo neuvěří, bude za

vržem“ (Jan 6, 47 — Mar. 16, 16.)
Jiný snad ti zase řekne, že člověk sice nemá žít bez vky
jako zvíře. ale ať prý je mu ponecháno, aby si zvolil církev.

která 'se mu líbí. Založil Ježíš

Kristus

církví na výběr? Nikoliv! On založil

opravdu několik

církev

pouze

jednu! To víme z jeho slov, která řekl apoštolu
Petrovi: Ty jsi 'D-ctr (to je skála) a na té skále
vzdělám

církev

svou a brány pekelně ji nepřemohou.

Tobě dám klíče království nebeského: cokoli svážeš na zemi.
bude svázáno i na nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude roz

Nzáno i na nebi

Das beránky mé

16-19,—]an 21. 15-17.)

Kdyby Kristus byl řekl:

Das ovce mě." (Mai.

vzdělám církve

své ...", pak by ovšem byl založil několik církví
na výběr. On však jasně řekl „... vzdělám církev

svou

A tuto svou jedinou církev založil na

apoštolu Petrovi. To znamená, že apoštola sv.
Petra ustanovil za nejvyššího správce v církvi,
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'za nejvyšší hlavu církve. Teď je na jeho místě
'b'římský Papež, poněvadž apoštol sv. Petr zemřel
nijako římský biskup v městě Římě. Tedy jen ta
,."církev může býti od Ježíše Krista, která po

slouchá nástupce apoštola Petra, římského. pa
peže. A to jest jen církev katolická.

Říkáme ji katolická neboli obecná, poněvadž je od Ježíše
Krista pro všechny lidi, národy a časy až do konce světa. je
tedy světová a nikoli pouze národní.
Poněvadž je církev katolická světová, je samozřejmě, žx:
potřebuje světový, mezinárodní jazyk. Tímto jazykem je latina.
V jazyku latinském jsou také bohoslužebné knihy. Má to velký
význam a výhodu. Latiny se totiž už nepoužívá v denním životě
a proto se latina nemění jako všechny živé jazyky." Tímto jed
notným bohoslužebným jazykem snáze se zachovává jednota viry.
Buď na to hrdý. že jsi údem obecné, katolické, světové _
církve, kterou Kristus založil jako velkou rodinu všech národů.
Pokládej to za svou čest. abys znal aspoň něco ze světového
jazyka církve, z latiny. Snadno můžeš se naučit něčemu z toho,
co kněz zpívá při slavné mši svaté. Nebude ti to obtížné, máš-li
v rukou modlitební knihu, v níž jsou modlitby ke mši svaté
v jednom odstavci latinsky a vedle česky.
2. Zůstaň vždy hodným synem katolické církve!

1. Katolické církvi bud' vděčný!
Bud' vděčný za to, že ses narodil v církvi
katolické, buď na to hrdý a také podle toho žij,

církev katolickou ochotně poslouchej a věrnost

jí zacho ve j! Církev katolická vede bezpečně a_jistě k spasení.
poněvadž Kristus slíbil apoštolům a jejich nástupcům: „Já s vámi
jsem po všechny dny až do skonání světa." (Mat. 28, 20.) To
znamená, že v církvi katolické učí vlastně sám Ježíš Kristus. Také
slíbil své církvi Ducha svatého: „Budu prositi Otoe_ & jiného
Utěšitele dá vám. aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy."
(Jan 14, 16—17) Nemůže 'se tedy církev mýlit, když učí, čemu
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je třeba k spasení měřit,a co je třeba k spasení činit. V takovém
případě církev učí neomylně.
.

Kdo chce býti spasen, má býti v církvi ka
tolické, má věřit čemu učí a plnit, co přikazuje.
Poněvadž jen ji založil Kristus, aby vedla lidi k věčné spáse,
proto ji říkáme samospasitelná. Jen ten může býti spasen mimo
církev katolickou,'kdo ji nemohl poznat jako církev od Ježíše
Krista, hledá však' upřímně pravdu a plní zákon Boží tak, jak
jej poznává ve své duši. Bůh vložil svůj zákon do duše každého
člověka. aby každý člověk dobré vůle mohl poznati cestu k spa
senL Tato cesta k spasení mimo církev katolickou je ovšem
velmi nesnadná, pměvadž tam scházejí ony prameny k očištění
a k posile duše, které má církev.

2. Hleď co nejlépe poznat svou katolickou víru.

Proto se pilně vzdělávej v katolické víře pozorným poslou
cháním kázání a náboženských přednášek, četbou náboženských
knih, zvláště Písma svatého Nového Zákona, životopisů svatých
a církevních dějin. Cti však jen takové písmo svaté (bibli),
které je vydáno se schválením církevním a s vysvětlivkakni,
neboť jen takové vydání Písma svatého je katolické. Rovněž
čti jen ony náboženské knihy, které jsou vydány se schválením
církevním, abys měl záruku, že je to kniha tvé katolické církve.
jinověrci totiž hojně rozšiřují své náboženské knihy i mezi ka
tolíky a tak“ je matou ve víře. Dobře si proto všímej u každé
náboženské knihy, zdali má církevní schválení. (Bývá vytištěno
slovy: „Nihil obstat," t. jL„Není námitek" a nebo „Im'primatur“,
t. ). „Smí se tisknout", anebo jen krátce „S církevním schvále
ním".) — Znovu si pozorně pročítej' Katechismus a Biblické dějiny,
neboť při své větší vyspělosti mnohému porozumíš lépe, než
dříve. Kdyby ti bylo něco nejasné v otázkách náboženských,
zeptej. se na to kněze, třeba ve sv. zpovědi. On jako odborník
ve věcech náboženských může ti dáti poučení nejlepší anebo ti
poradí dobrou knihu, ve které můžeš se o tom více dočíst. Také
odbírej a čti náboženské časopisy, přihlas se do náboženského
odvaž/mí a zúčastňuj se duchovních cvičení neboli exercicií.
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3. Mě) správné katolické sebevědomí!
Kdybychom se někoho z dospělých otázali. proč je katolí
kem. tu by nám většina odpověděla asi takto: „Jsem katolík.
poněvadž jsem zdědil víru katolickou po svých rodičích, kteří
jsou také katolíci." Je tato odpověď správná? Přál .bych si.
abys s takovou odpovědí nesouhlasil. Tvoje odpověď jako do
spělého bude poněkud jiná. Na otázku, proč jsi katolík, odpov—(š
jistě asi takto: „Jsem katolík, poněvadž je to moje nejvnitřnější
& nejpevnější přesvědčení, že katolická víra se zakládá na Boží.
věčné. neomylně pravdě a poznávám, že jen život podle kato
lické víry činí člověka mravně silným & šťastným. Jsem katolík
nikoli jen ze zvyku, poněvadž i moji rodiče jsou katolíci. nýbrž
proto, poněvadž vím, že víra katolická je pravá a je mým nej
větším bohatstvíml“ _

4. Katolické církvi buď vždy věrný!
C hraň se všeho, co by mohlo tvou katolickou
víru zeslabit

nebo poškodit!

proto neposlouchejřeči

protináboženské, nečti noviny, časopisy a knihy protináboženske
nebo jinověrecké, nezúčastňuj se nekatolických bohoslužeb. Ničím
a za nic na světě nenechej! se zlákat, kdyby tě někdo sváděl proti
víře, dokonce snad k odpadu od církve katolické. Ani poklady
celého světa nemají takovou cenu jako katolická víra, poněvadž
jednou má ti otevřít celé nebe. Krásně to řekl slavný vychovatel

Fénelon:„Miluj-i rodiče více než sebe; svoji vlast

miluji vřeleji než rodiče; a církev, tuto otóinu
mé duše miluji nadšeněji nežli svou vlast. Svatá

církvi Kristovav kdybych někdy měl na tebe
zapomenout, ať raději uschne jazyk v ústech
mých; ty budeš vždycky první a nejdražší mojí
myšlenkoul“
K své katolické víře se také vždy hrdě hlas-!
Zmužilé vyznání víry budí úctu u lidí, neboť ukazuje čestný,
pevný charakter a zajišťuje Boží odplatu. Ježíš Kristus pravil
o vyznání víry: „Každého-tedy, kdo mne vyzná před lidmi, vy
M— i "já před Otcem svým. jenž je v nebesích. Kdo by mne
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však ufpřcl před lidmi, toho zapru já před Otcem svým. jenž
je v nebesích." (Met. 10. 32—31) Ať také výzdoba tvého bytu
je katolická: posvěcený kříž. obra'ťJežíše Krista .a Panny Marie.
krOpenka se svěcenou vodou!
'

Nejen sám Zůstaň vždy věrným synem svéA'J

duchovní matky, katolické církve, ale přiváděj
E_kní i jiné! *K tomu tě zvláště povolal a posílil Duch svatý:
při svatém biřmování. Jako katolický křesťan nejen žij, ale také
umírej! Kdybys tedy nebezpečně onemocněl, zavčas si zavolej
kněze, aby ses mohl ještě vyzpovídat. přijmouti Tělo Páně, svaté
pomazání & apoštolské požehnání spojené s plnomocnýmí od

pustky (t. odpuštění všech zbývajících trestů za hříchy) pro
případ smrti. Uděláš dobrý skutek. když i jiného těžce nemoc
ného připravíš k zaopatření a zavoláš mu kněze.

Katolickou víru si nikdo sám nedal. Kato
lická víra je velký dar, který Bůh vkládá do
duše s milostí posvěcuj-ící. Chceš-li si katolic
k'ou Vzít-uvždy zachoan
pak nestačí ve víře
se jen vzdělávat & vyhýbat se nebezpečí, jež by
mohlo víru ohrozí-t. Ještě více je třeba podle
míry žít, často a vroucně se modlit, aby ti Bůh
pomáhal

víru vždy zachovat.

Zvláštětehdy se modlí

o zachování víry, kdyby tě obtěžovalo pokušení proti víře. Můžeš
se modlit svými slovy, na příklad: „Dane Ježíši, věřím všemu,
co jsi zjevil a čemu učí církev katolická. V této víře chci žíti
: zemříti. rozmnož víru moul“ Potřebuješ-lí vysvětlení něčeho
ve věcech víry, poraď se s knězem.
Stejně tak se modlí o zachování naděje (důvěry) a lásky
k Bohu. Jsou to tří božské ctnosti. které Bůh vlévá do duše.
s milostí posvěcující. Hodně často—sc proto modlívej vzbuzení
tří božských ctností. víry, naděje a lásky aspoň krátce: „Ježíši,
v Tebe věřím, Ježíši, v Tebe doufám, Ježíši, Tebe nade všecko

miluji!“Krásně se praví: „Na 5 větě jsou tři andělé,

víra. láska, naděje.“ Když tito andělé budou tč
vždy provázet, pain půjdeš životem bežpečně.

jistě . radost-č.

28

3. Církev katolickou vždy ochotně poslouchojl

1. Církev katolická má právo dávat
přikázání.
Ježíš Kristus založil církev, aby vedla lidi k věčnému spa
sení. Proto odevzdal apoštolům a jejich nástupcům moc hlásat?
svaté pravdy, posvčoovat věřící a vésti je k bohůmilémwživotu.
Aby mohla církev-' lidi vésti k bohumilému životu, proto jí dal
také moc dávati přikázání. Tuto moc dal nejprve apoštolům
a od apoštolů přešla tato moc na jejich nástupce: papeže a
biskupy v církvi katolické.
Moc dávati přikázání dal Ježíš Kristus apoštolům a jejich
nástupcům slovy: „Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i na
nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi“
(Mat. 18, 18.) Slovo „svázati“ znamená zde: někoho k něčemu
zavázati, něco mu naříditi. Proto církev nařizuje, co uznává
k spasení za vhodné nebo potřebné. Církev má ovšem také moc
svá přikázání „rozvázati“. To znamená: může některá svá při
kázání změnit, zrušit nebo z důležitých příčin prominout. Tako
vému prominutí říkáme církevní dispens. Dřikázání Božích však
církev zrušit nemůže. Všichni katolíci jsou povinni zachovávat
přikázání církevní, poněvadž to Ježíš Kristus poručil slovy:
„Jestliže kdo církve neuposlechne, budiž tobě jako pohaln a ve
řejný hříšník." (Mat. 18, 17.) A jindy řekl Dán Ježíš k apošto
lům & jejich nástupcům: „Kdo vás slyší, mne slyší. Kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá.“ (Luk. 10, 16.) Církevní přikázání zavazují
katolického křesťana tak, jako přikázání Boží. Toho, kdo za
tvrzele nechce poslouchat církve a tím působí veřejné pohoršení,
trestá církev vyloučením z církve (exkomunikací) anebo odepře—
ním církevního pohřbu.

2. Dřikázání církevní.
Církevní přikázání máš. Svědomitě je zachovávejl Chtějí
ti pomáhat spasit tvou duši. Kromě jiného církev ukládá také
půst. Dřikázání postní se ohlašuje každý rok v kostele & je vy
věšeno také v předsíni chrámové. Půst je nyní velice zmírněn.
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Je však půst nejen od masa (půst zdriíenlívosti) a újma v jídle
v určité dny (půst újmy), ale také -půst v podobě různých
dobrovolných sebezapření. Zachováváním církevních postů činíme
pokání za hříchy. posilujeme vůli k dobrému a také prospí
váme svému zdraví. Universitní docent lékař MUDr. Josef Hynie
o tom píše: „P0vinné- posty, které zaváděly různé církve byly
velmi užitečné po stránce tělesné í duševní. Není třeba se bát,
že by člověk zemřel, kdyby jeden den nejedl ; průměrně živený
člověk vydrží dobře bez jídla tři týdny. To vidíme 'zvláště při
nemocech, kde je půst důležitou součástí léčení. Zvykne-li si
někdo na občasný půst i mimo nutnost, není mu za těžko jej
snášeti a jídlo neovládá tolik jeho vůli a náladu. Zažívací ústrojí
zpravidla jen získá, jestliže se mu takto odlehčí. Zvláště pak se
získá schopnost ovládat sebe a své pudy.“ (Mladé mužství, Praha,
1941, 57—58.)

Zvláště pak si zvykni ukládat si různá sebezapření v_pátek,
kdy vzpomínáme, kterak Dán Ježíš trpěl za nás na kříži.
Čtvrté přikázání církevní: „Alespoň jednou za rok se zpo
vídati & v čas velikonoční svátost oltářní přijmouti“ připomíná,
že nejméně jednou za rok máš jít k sv. zpovědi a v čase veliko
nočním k svatému přijímání._Cas pro velikonoční svaté přijímání
je u nás od DOpeleční středy do svátku Nejsvětější Trojice.
(V neděli po sv. Duchu.) Kdo by to svou vlastní vinou zanedhal,
přestupoval by přikázání církevní ve věci velmi důležité a těžce
by hřešil. Uvědomělý katolík se ovšem nespokojí s tím, že jde
'jen jednou za rok k svátostem. Dobře ví, jak velice potřebuje
sv. zpovědi a sv. přijímání, aby si zachoval své největší bohat
ství :—milost posvěcuj-ící, katolickou víru a mravní čistotu, proto
přijímá tyto svátosti co nejčastěji. Pokud možno máš požívat chléb
nebeský denně. To ovšem není každému z vás snadné. Choď tedy
k sv. přijímání aspoň každou neděli. A když ani to ne, pak si
z'vykni aspoň každý měsíc přistoupit k sv. zpovědi a 1: sv. při
jímání.
Pro uvědomělého katolíka je také samozřejmé, že se ne
zúčastní taneční zábavy v době adventní a svatopostní, neboť
tehdy má činit pokání za hříchy. Bylo by hříchem zúčastniti se
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v oné době veřejných tanečních zábav. Je však dovoleno chodit
v oné době do tanečních.hodin.
Kromě patera přikázání církevních jsou ještě jiné církevní
zákony. na příkl.: před sv. přijímáním máme býti úplně luční, ne
smíme čísti knihy proti víře a knihy nemravné. nesmíme se účast
nit bohoslužeb jinovčrců. nesmíme dáti se po smrti spálit (zpo
pelnční neboli kremace). nesmíme chodit na .,sedánky" spiritistů.
nesmíme býti členy spolků proti:-náboženských, nesmíme se dáti
:endávati jen na úřadě nebo od duchovního nekatolického a máme
přispívat na potřeby církevní. Kolik má kdo lásky k Pánu Ježíši.
tolik má také lásky k jeho církvi a proto ji ochotně poslouchá.
4. Církev katolická bývá pronásledována,
nikdy však nebude zničena.
Pamatuj, že ve tvých žilách koluje krev mučedníků. Miliony
našich předků. katolických křesťanů, vykrvácelo v nejkrutějším
prumásledování a církev přece zničena nebyla! Ba naopak: krev
mučedníků se stala semenem n0vých křesťanů. Splnilo se doslova
to, co předpověděl své církvi Dán Ježíš: 1. že se rozšíří do
celého světa (podobenstvím o trnu hořčičném. které je sice ne
patrné. ale rozroste se v mohutnou bylinu); 2. že bude pro
následována („Budete v nenávisti všech pro jméno me") a 3. že
brány pekelné 'ji nepřemohou.
I kdybys snad měl obětovat za svou katolickou víru všechno
! život, učiň to ochotně a rád. Kdo umírá za Ježíše Krista. umírá
jako svatý mučedník, odpouštějí se mu všechny hříchy i tresty
za hříchy a dostává se nejkratší cestou do nebe za Kristem.
Jestiiže máš něco trpět, na příklad za to, že se ráno
.. večer modliš. že chodíš každou neděli na mši svatou a častěji
přistupuješ k svátostem, pak je to velice málo co trpíš za svou
víru, když si vzpomeneš. oo trpěli svatí mučedníci. Jen duševní
ubožák se posmívá jinému proto. že plni své náboženské povin
nosti. Člověk opravdu vzdělaný a slušný má v úctě poctivý ná
boženský život druhého. Ať jsi kdekoliv, doma, na ulici, při práci.
při zábavě, v internátě atd.. vždy a všude tak jednej . mluv,
aby s tebou byl spokojen Ježíš Kristus. neboť o. je tvým Pánem
nejvyšším a on tě také jedíwu bude soudit.
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V. ZACHOVEI Sl VŽDY MRAVNÍ ČISTOTU!
1. Jul živý chrám Boží.

Naše chrámy jsou budovy posvátné. neboť
jsou posvěceny pro služby Boží a přebývá v nich

Ježíš Kristus v nejsvětější svátosti oltářní. Do
dobnč i tvé tělo je něčím posvátným, nebo ť bylo
posvěceno jako živý chrám Boží. Stalo se to při
av. křtu, kdy jsi po prvé obdržel milost posvě
jicí. Tehdy Duch sv. vstoupil do tvé duše. začal v ní přebývat
a posvětil ji. Duše je však v celém těle. Proto Duch svatý po
avětil nejen tvou duši, ale i celé "tvé tělo. Bůh je jeden ve třech
osobách. Dnoto kde je Duch svatý, je také Otec nebeský a Syn
Boží. Stal ses tedy milostí posvěcující příbytkem trojjediného
Boha. V Dísmě sv. čteme: „Nevíte, že jste chrámem božím a že
Duch svatý přebývá ve vás? Kdo kazí chrám Boží, toho zkazí Bůh.
Neboť chrám boží je svatý a tím jste. vy." (I. Kor. ), 16—17.)
„Nuže, oslavujte a noste Boha v těle svém.“ (I. Kor. 6, 20.) A
kolikrát jsi byl u sv. přijímání, tolikrát ses stal živým svato
stánkem, neboť přebýval v tobě Syn Boží se svým svátostným
Tělem. Pmto čteme v Dísmč svatém: „Nevíte, že těla vaše jsou
údy Kristovy'l" (I. Kor. 6, IS.)
2. „Nesesmilníšl“

K celému tělu chovej se vždy s posvátnou
úctou. Zvláště k jednomu ústrojí svého těla
musíš se chovati s úctou nej-šetrnější. Je to\
ústrojí, které Bůh v tobě zařídil, aby se vněm
mohlo vytvořit símě pro nový lidský život.
Tomu ústrojí říkáme ústrojí pohlavní. Je to něco
vážného! Vyhýbej- se lidem, kteří o tom mluví
sprostě nebo o tom lehkomyslně žertují. Jsou
to lidé buď nerozumní nebo obyčejně zkaženi
. mohli by zkazit i tebe. 'l'oto ústrojí je jako
pra-men nového života lidského. Sestým při
kázáním (Neaesmilníšl) chrání Bůh tento pra
men před znečištěním, před hříchem.
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Následkem hříchu dědičného jsme více nakloněni ke zlé
mu než k dobnému. Proto některé části těla, zvláště částí pohlavní
zahalujeme. Je to nejen z úcty k tělu, ale zvláště proto, atíy
nedráždily k něčemu nedovolenému, ke hříchu.

Jen ti mají právo používati tohoto důle
žitého ústrojí způsobem, jaký Bůh určil, které
k tomu Bůh posvětil platným svatým manžel
ství. Kdo není v platném svatém manželství,
je povinen nechávat ono ústrojí v úplném klidu
a ničím j'e nedráždit a-ni zbytečnou myšlenkou,
zbytečným obnažováním, zbytečným pohledem,
zbytečným dotekem ani skutkem. Pro ty, kteří
nejsou v platném svatém manželství a žijí ve
stavu svobodném nebo vdoveckém, platí tato
p r a v i d l a:

_

N ení h řích e m, co se děje z, nutné potřeby, na příklad
pro očištění těla, pro léčení nebo když někdo myslí na ty věci
při vážném poučování. Rovněž není hříchem, kdyby někdo cítil
ůělesné podráždění, ačkoliv to nechtěl a ničím to nezavinil.
Ať však v takovém případě obrátí pozornost k něčemu jinému
nebo at' se modlí, aby mu Bůh pomáhal .přemáhat toto pokušení.
Člověk má své pudy ovládat &nemá jít za nimi slepě jako zvíře.

Bylo by lehkým hříchem proti studu (stydli
v o s t i ), kdyby někdo zbytečně ze zvědavosti se oddával tako
vým myšlenkám, kdyby tak pohlížel, mluvil, četl. zpíval, kreslil,
/ se obnažoval, dotýkal, choval se k sobě nebo jiným, že by sobě
nebo jiným zavinil malé těleSné podráždění. Bylo by to ne
stydaté. Nechť toho v takovém případě ihned zanechá, aby
podráždění přestalo. Kdyby toho nezanechal, pak by snadno
: toho mohl býztí i těžký hřích proti mravní čistotě.

Bylo by těžkým hříchem proti mravní čis
to t ě, kdyby se někdo oddával takovým myšlenkám, kdyby tak
pohlížel, mluvil, četl, zpíval, kreslil, se obnažoval, dotýkal a cho
val k sobě nebo k jiným jen proto, aby se tělesně dráždil.
Bylo by to nemravné. Takové hříchy škodí nejen duši, ale také
28

tělu. Brání zdravému tělesnému a duševnímu ' vývinu mladého
člověka.

Jeden

pod nikatlel

koupil usedlost, ve které chtěl

především rozšířit zahradu. Nasázel proto na přilehlém poli na
sta stromků. Když nastalo jaro a nová míza proudila v mladých
štěpech, neznámý pachatel se vplížil do zahrady a — patrně ze
msty — nařízl téměř všechny stromky. Představte si zármutek
a hněv majitele, když viděl, jak stromek za stromkem usýchá . . .
Jiné zakrněly a jen málokteré přestály ztrátu životodárné mízy . . .
Takový mladý stromek z jara — toť dorůstající hoch. Na
římuté stromky — toť tajné hříchy, které ubírají životní mízu
& hlodají na životní síle Jak smutně se dívá nebeský Hospodář
na schnoucí Stromek, který štípil ve svém sadě. Skoda zkaženého
mladého života . . .

Jeden

muž vzpomíná:

„Jako hoch jsem se dostal

do márnice. Tam ležel v otevřené rakvi mrtvý mladý muž a vedle
rakve seděl stařec. Když jsem vešel, natáhl stařec ruku směrem
k rakvi a řekl: „Podívej se sem dobře, malý chlapečk'u! Podíval
ses už dobře? On' byl kdysi takový, jako ty a mohl se státi starým
jako já. Nezachovával šesté přikázání Boží a tím zničil své zdraví
a zahubil svůj mladý život . . . Chlapče, znáš desatero Božích
přikázání? Napiš si šesté přikázání na krabici svých hraček,
napiš si je. na skříň se svými knihami, napiš si je na stůl, napíš
si je na svoje lůžko! Drahý hochu, ohnivým písmem zapiš si
šesté přikázání do svého srdce a nikdy nezapomeň, co ti ukládá
šesté přikázání, nikdy nezapomeň 'na to, co jsi tu dnes viděl
a slyšel. Tomu, kdoťtu leží mrtvý, chtěl bych to přikázání dát na
víko jeho rakve, ale už je pozdě . . . .“ Pamatuj i ty v celém
svém životě na šesté přikázání a vždy je _zachovávej!

Když ' někdo úmyslně a jakýmkoli způso
bem dráždí toto', ústrojí. dopouští se tím hří

chu 'sebeprzněníl neboli onanie

(masturbace).Je to

nerozum, velká chyba“ a těžký hřích. Takový nešťastník" kazí
tím svůj?charakter a podrývá si tímž i zdraví, když se toho do
pouští častěj-i. Škoda na zdraví se ovšem neprojevuje vždy ihned,
ale později jistě. Sebeprznění ruší pohlavní žlázy v jejich klidném
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vývoji, nutí je k činnosti, kterou by měly vykonávat teprve po
více letech a překáží jim v náležitém plnění jejich přítomného
úkolu. Tímto úkolem je nerušené vnitřní vyměšování důležitých
látek — hormonů —, k ré jsou velmi důležité k tomu. aby se
hoch mohl vyvinout ve zdatného muže.
Následky sebeprznění nebývají v každém případě u každého
stejné. Ale velmi často. zvláště když hřích bývá páchán častěji.
mizivá všecka tělesná i—duševní svěžest, mladý člověk nabývá
mdlého, unaveného vzezření, stává se sklíčeným, pohled má za

kalený a nejistý. Uvadlé, malátné, vyžilé rysy takových žalostnýcb
postav prozrazují příliš jasně, že se dopouští hříchu na samém
zdroji života. Ale i na těch, kteří se toho hříchu dopouštějí méně
často, bývá pozorovat jeho neblahé následky.

Velmi poučné je vyznání jistého mladého
m uže: „Ve čtrnácti letech," tak píše, „byl jsem sveden k tomuto
hříchu. Teprve po vaší přednášce bylo mi úplně jasno, 00 jsem
několik let dělal. Má pýcha a má zatvrzelost zdržovaly mne,
že jsem vám již tenkrát nepověděl všechno ústně . . . . Nyní jsem
přemohl temnotu, hřích. Podařilo se mi to po těžkých bojích!
Ale spadlo to se mne jako těžké břímě a já jsem volný! Myslím;
že jsem teď poctivý, upřímný člověk a cítím, že jsem opět čistý
člověk!" Dále ještě vyznává: „Když se mne dříve někdo ptal,
jak se mám, musil jsem vždycky odpovídati: „jsem všccek
unavený. Nyní jsem čerstvý & svěží.“

jiný list, který tu z části 'otiskujeme, může
býti leckomu k pomoci a k povzbuzení.

„Nejprve

mohu říci, že se mi také nadále podařilo zůstati věrným dobrému
předsevzetí. Když mi to bývá někde těžké, tu si říkávám: tisíc
láter, teď chci vědět, kdo je silnější — Bůh nebo ďábel — a to
mi pomůže. Když pohlížím naz čt na svá minulá léta, myslím si:
byl jsi ale hloupý kluk, že jsi neobrátil již dříve! — Povězte.
prosím, všem takovým mladým lidem', kteří zakouěeli stejné těž
kosti jako já, že obrat je možný a že jenom v tom je štěstí
a spokojenost pro toho, kdo klesl." (Schilgen Hardy, Ty a ona,
Brtnice 1924, 40-—4l.)
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3. Co dovede násobit hm

nečistoty.

1. Petr Bandinelli.
Bylo to asi roku 1480, kdy slaVný malíř Leonardo da Vinci
se ehyetal vytvořiti v jídelně kláštera Santa Maria della Grazia
v Miláně obraz poslední večeře Páně. Chtěl znázornití výjev,
jak Dán Ježíš udiveným apoštolům dává najevo přehořký i
rmutek svého srdce slovy: „jeden z vás mne zradí."
Vypravuje se toto: Umělec hledal po celém městě vhodné
výrazné tváře pro jednotlivé osoby obrazu. Pro osobu Spasitele
našel v klášteře mladého muže s obličejem plným dobrotu,
mírnostl a s oduševnělým okem. v němž se zrcadlil tichý smutek
a zároveň nebe radosti a čistoty. Na ulici pak potkal ho jednou
jinoch sličný jako svěží květ s dlouhými kadeřemi a s nevinným
úeměvem na jemných rtech. Ten byl modelem pro miláčka Páně
svatého Jana. Byl to Petr Bandinelli.
Umělec Leonardo pátral dále po vzorech pro ostatní 'apo
štoly. Donenáhlu je našel, neboť pracoval na svém obrazu plných
třicet let. Vzácný obraz byl už skoro hotov, jenom jedno místo
zde ještě prázdnotou: Jidášovo. Pro toho nemohl Leonardo najít
vhodného vzoru. Kdysi večer Spatřil mistr muže nepořádvnč odě
ného, : nejistým zrakem, se zachmuřeným čelem a s rozcuchn
nými vlasy. Skutečný Jidáš! Leonardo se k němu obrátil a táhl
se ho, zdali by mu chtěl státi modelem v klášteře Santa Maria
della Grazia.
Neznámý slíbil a přišel. Když však zpozoroval, že'ho Leo
nardo chce užíti k modelu pro Jidáše, zbledl a dal se do pláče.
Mistr nad tím projevil svůj podiv. A tu nešťastník se vzlykotan
volal: „Což mne neznáte? Byl jsem vám modelem, když jete
před lety maloval sv. jana, miláčka Páně. Ach, tehdy joem byl
hodným mladíkem a všichni mě měli rádi. Teď jsm člověke
špatným a zkaženým a všichni dobří mne nenávidí . . .“
'
„A jak to, že jste se tak změnil?“ „To víte, veselá spo
lečnost, opojné víno a krásné ženy . . . Bože můj, to jsem to
dopracoval."
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2. Poslední vzkaz umírajícího.
Byl to smutný výjev. Kněz zaopatřil na smrt nemocného
mladíka a již odcházel. Nemocný ho ještě zastavil: „Velebný
pane. prosím vás, ještě chvíli počkejte. Chci vám na rozloučenou
něco povědět. Vím, že už dlouho nebudu, každou chvíli čekám
smrt. Bolí mne, že tím způsobím tak velkou bolest svým rodi
čům. Maminka a tatínek jistě přemýšlejí, jak a kde jsem si
mohl tak zlou nemoc uhnat. Nevědí, že jsem si tu nemoc sám
zavinil. Ještě dnes vidím ten strom, pod kterým mne kamarád
naučil dělat ony ohavné věci. Tak jsem si na to navykl, že
jsem .se stal otrokem toho svého hříšného návyku. Jako z 'na
bodnutého stromku odtéká míza a stromek počne usýchat a hy
nOut, podobně i z mého těla počala odtékat moje životní síla,

počal jsem chřadnout a teď umírám

Jsem už na všechno při

praven, jsem se svým životem hotov, ale do posledního dechu
mne bude mrzet, že těma rukama, ano, těma vlastníma rukama
jsem si vykopal hrob . . Když to dopověděl, propukl v use
davý pláč . . . Když se trochu uklidnil, dodal: „prosím vás,
řekněte tento můj příběh mladým lidem, aby se chránili takových
špinavých kousků a nemuseli jednou tak naříkat nad svým zka
ženým a zničeným životem, jako já . . .“
Do lístku lísteček opadal,
stvol zbyl jen z bělostné lilie,
zmizel květ. ptáče už nezpívá
a jenom vichřice zasténá . . .
O, květe bělostný lilie,
jak jsi se rozpadl v prach a troud!
Jediné rosné ty krůpěje
na tobě nechtějí, nechtějí schnout . . .
"

(Sládek.)

Hříchy! [prot'i mravní čistotě posk'vrňují
v.člověku všechno, co je v něm vyššího a lepšího,
takže takový člověk ztrácí úctu k sobě. sám
sebou pohrdá, je zmítán a štván bodavými vý
čitkami

uvědomí:

„Jsouoe dětmi božími, zdědili jsme pu

dovou nenávist ke všemu hříchu. Vědomí, že urážíme Boží obraz
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v sobě, svůj ideál mužství nebo ženství dává žihadlo neřesti,

o níž jlsme se domnívali, že podkth

rozkoše. Tento pocit

urážky -vlastního svědomí, toto pohanční Božství v nás, mění
ptchavou rozkoš v trvalá muka.
Měli byste se jen podívat nasmut-né, hříchem posk'vrněné
obličeje pouličních žen, měli byste slyšet jejich dutý, falešný
smích, trapnější nežli slzy a poznali byste zklamání neřesti. Není
možno,-aby z ní mohl čerpati štěstí. Vše, co v ní jest, je toliko
chvilkové vzrušení, nervosní rozveselení, pěna na povrchu skle
nice, jež ukrývá smrtící jed na dně. (O. Swett Marden: Mlčeti
jc zločin, Praha 1925, 122.)

4. Nejhorší jed pro duši.

Hříchy proti mravní čistotě působí zhoubně
na vlohy

duševní.

Čím je tělesné ústrojí mladší, tím zá

hubněji působí na ně tyto hříchy: paměť slábne, rozum otupuje
a vůle malátní. Kolik nadějných mladých lidí utone v bažině
nemravnostil Takoví si vlastníma rukama předčasně vykopávají
hrob! Až je pozdě, potom litují . . . Lékař MUDr. ]. Barth pro
hlásil: „[ zabývání se v duchu nečistými smyslnými obrazy pů
sobí zhoubně na mozek, na rozumovou činnost a paměť." Zato
čistá duše má jasný úsudek rozumový a nesmímou sílu vůle!

Nemravnost vyvolává odpor k Bohu a vede
často k úplnému

odvratu

od Boha. Člověk,který

je v bahně smilstva, nerad se modlívá, vyhýbá se mši svaté
a zvlášť pociťuje nechuť k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Na
jednou má plno námitek proti sv. zpovědi, že prý není třeba se
ze hříchů vyznávat, stačí prý zpověď všeobecná, jak to mají
v jiných „církvích“ anebo stačí prý jen lítost bez zpovědi, že
prý nepotřebují prostředníka mezi Bohem a mezi sebou a ostatně
tělu prý se má vyhovět ve všem, co žádá. Pak začíná víra tako
vých slábnout, jako když v lampě dochází olej a pojednou
„lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela," lampa živé
víry . . . Stává se nejednou, že takoví ani na smrtelné posteli
nechtějí se smířit s Bohem, umírají ve svých hříších v odvratu
3
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od Boha. a v tomto odvratu od Boha zůstávají vlastní vinou
po celou věčnost . . .
Výstižně praví o smilstvu Písmo svaté: „Cesta do pekel
jsou jeho stezky." (Přísl. 7, 27.) Vroucně se proto modlívej:
„Od ducha smílného, vysvobod' nás Dane . . ." Smilstvo však
poskvrňuj'e nejen duši, ale i tělo, které je živý chrám Boží.

5. Nejhorší jed pro tělo.

Kdo se dopouští hříchů proti mravní čistotě,
hřeší proti pramenu nového lidského života.
zakaluje, otravuje tento pramen a proto často
'trpí následky jeho hříchů on i jeho potomci.
]aká to lehkomyslnost, nesvědomitost a bezcitnost od takových
lidíl Nejsmutnější jsou ony případy, kdy někteří zplozují děti,
ačkoliv je někdo z nich nakažen nebezpečnou pohlavní nemocí. Na
takové případy se vztahují slova Písma sv.: „Bůh do třetího
a čtvrtého kolena stíhá syny za nepravosti otců." (II. Mojž. 20, S.)
Takové nešťastné uděti potom celý svůj život mají trpkou
vzpomínku na své rodiče nebo prarodiče a žalují na ně: „Otcové
naši zhřešili, ale my jejich nepravosti -neseme." (Pláč ]er. 5, 7.)
Někdy na tom neštěstí má vínu muž, někdy také žena. Univer
sitní docent MUDr. Josef Hy—niepíše: „Skoro každá žena, která
se veřejně nabízí k pohlavním stykům, je nebezpečná, může býti
zdrojem pohlavní nákazy." (Mladé mužství. Praha 1941, 45.)
P. Ad. Pelikán T. ]. vypravuje: „Někdo před lety se na
kazil pohlavní nemocí. Co za osm let své nemoci prodělal hroz
ných utrpení tělesných, ponížení duševních, ztrát peněžitých,
důbek od představených pro svou ochablost ve službě, dalo by
se_nazvat mučednictvím. A v nemocnici leží jeho žena, vyhublá,
ztrápená, bídná kostra. Vedle lůžka stojí osmileté dítě, plné
katarů a chorob. Matka plakala a svěřovala se: „Za deset let,
co jsem vdaná, ani hodinu jsem nebyla zdravá. Opravdu mu
čednictví za mužův hřích a jeho lehkomyslný krok." (Ovoce se
stromu poznání, Praha 1941, 31)

Nakažlivé

zhoubné
34.

p_ohlavní nemoci

a také dědičně

přenosné.

jsou

velmi

Nákazase šíří

obyčejně pohlavním stykem s nakaženow osobou. Někdo však
se nakazil i jiným způsobem. na př. políbením na rty, použitím
sedacího kloseťu, znečištěného příboru neb'o takové sklenice
v restauraci nebo že bral po jiném něco do úst a podobně.
Takové případy bývají ovšem jen velmi řídké. ale přece jsou
možné. Pohlavní nemocí nelze vždy úplně a bez následků vy
léčiti, zejména tehdy ne, když se začalo s léčením pozdě.
]. M. Horák píše: „Slyšel jsem k'dysi životní tragedii mla
dého muže. Vystudoval s vyznamenáním. on, syn význačných
rodičů. Mladík velmi hodný. Muž. který měl před sebou život
plný nejskvělejších nadějí. Založil si svou existenci jako právník
a pak se zasnoubil. A po zasnoubení slavil rozloučení se svo
bodným životem, se svými kamarády. Přebrali a v tomto stavu
octl se pak s některými druhy v domě. kde hřích má" svoje
žalostné sídlo . . . I on zhřešil. Po prvé prý v životě . . . a »ne

tušil. že v té chvíli strašlivý jed vniká do jeho těla . . . na
kazil se a pak se dostavily důsledky nákazy, oslepl, zešílel . . .
Á tucet let ztrávil v blázinci než umřel . . .“ (Otčenáš, Draha IIS.)

Hrůzou, odporem a ošklivostí tě naplňuje
pouhá myšlenka na tyto choroby. Je však za
ručený prostředek, který tě takových chorob
může uchránit: tím prostředkem je čistý, mrav
ný

život.

Lékaři také doporučují, aby před sňatkem muž

i žena dali si vystavit od svědomitého lékaře vysvědčení o svém
zdraví, aby mohli míti jistotu o zdraví a nemuseli se obávat,
že by snad manželské spojení znamenalo nešťastný život pro
ně i pro rodinu. Každý. kdo vstupuje do manželství, je povinen
přenésti rodinnou krev čistou a nezkaženou.

6. Jen čisté mládí je krásné.

Pravou ušlechtilost, krásu a sílu dává ho
chu a mladému muži zejména mravní čistota.
Krásný je pohled na čistého, vnezkaženého hocha a mladého muže.
Jak klidně, jasně a radost-ně se dívá, jak září nad'pozemskou
nádherou. Upřímně rysy obličeje prozrazují, že ještě nebyly
znetvořeny nízkou náruživostí. Zádná pozemská nádhera se nedá
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přirovnati k této kráse. Ve tváři čistého mladého muže vidíme
odraz nebeské krásy. Je to něco ještě krásnějšího než pohled
na hluboce modrou oblohu bez mráčků, něco krásnějšího než
*pohled na hvězdy o půlnoci jasně zářící, něco čistšího, než třpyt
ranní rosy v paprscích slunce a než křišťálový horský potok . . .
„Velké myšlenky a čisté srdce je to, co si máme vyprosití od
Boha" — napsal Goethe.
Výstižným obrazem čistého hocha a mladého muže je lilie,
která za letního rána ponejprv otevře bělostný kalich. Její sně
hovou bělost neposkvrníl dosud ani prášek, její jemňoučký samet
nesetřelo žádné dotknutí a nádhernou vůní doplňuje radost
pohledu. Každý člověk je sochařem své tváře. Krása není pouze
v zevnějšku, v tělesných formách, nýbrž je také ve výrazu oka,
neboť : oka se dívá duše každého člověka. Když duše je krásná,
1 pohled je krásný. Známý myslitel Rousseau prohlásil: „Uka žte

mí devatenácti'iletého mladíka, který je ještě
čistý a já prohlašují: ten mladý člověk je nej
větší

ozdobou

světa." Mravní čistota je nejen krása,

ale i síla. Jen čistý je silný!

7. Jen čisté mládí je radostné.

Mravní čistot'a dává také pravou radost.
Jen ten člověk má skutečně pravou, čistou, nezkalenou radost,
jehož duše si může říci: daří se mi dobře! Nemá proto pravé
radosti člověk, který nezachovává mravní čistotu. Jak by mohl
býti opravdu vesel, když jeho duše křičí bolestí? Clověk ne
čistý dovede snad také žertovat nebo se smát, že je to slyšet
! daleko, ale jeho žerty nepůsobí. Dělá-li někdo nečisté vtipy
a směje se jim, pak je to hrubý, sprostý smích, který se více
podobá řehtání zvířete než radostnému smíchu šťastného člověka.
Zachováš-li si mravní čistotu, zachováš si tím i pravou radost.
8. Jen čisté mládí je ušlechtilé.

Mravní čistotou si zachováš i svou lidskou důstojnost. Co
dělá člověka člověkem není jen jeho tělo, neboť to má mnoho
společného se zvířetem. Clověka dělá člověkem jeho duše. U
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koho duše vítězí nad pudy těla. u toho se zachová také lidské
důstojnost. Tím také ukazuje č10věk svou sílu, neboť jen podle
pudů žije zvíře. Pud ovláanut dovede jen člověk! Tím ovšem ne
říkáme, že pudy jsou vůbec něco špatného. I pudy dal lidem Bůh,
jako na př. pud po výživě. pud po činnosti a jiné pudy. které
slouží k tomu, aby si č10věkuchovával život a pud pohlaan
aby se na světě udrželo lidské pokolení. Co je pro auto motor-,
tím jsou pro člověka pudy. Motor ! auto se musí říditi a pudy
také. Kdyby se nechalo auto jeti úplně volně bez řidiče, špatně
by to dopadlo. Stejně špatně to dopadá u toho, kdo své pudy
neovládá a jde slepě za nimi. Rozumný člověk používá pudů
tak, jak to přikazuje Bůh a nejedná ani v tom směru nikdy
proti jeho zákonům. Dudy mají člověku sloužit, člověk nemá
jim nikdy hříšně otročit. Šesté přikázání boží chrání člověka
před tím, aby se nestal otrokem pudu pohlavního.
9. Jen čisté mládí je dobrým základem zdraví.
Kdyby ti někdo říkal, že život mravně čistý a zdrženlivý

je zdraví škodlivý, pak je to tvrzení úplně nesprávné. Lékař
MUDr. May k tomu prohlašuje: „Za své téměř třicetileté
praxe léčil jsem již nesmírně mnoho obětí chlípnosti. avšak ani
jednoho, jenž by měl proč litovat, že žil ctnostně a zdrženlivé.“
(H. Schilgen: Ty a on, Brtnice 1930,34.) Lékař a profesor
MUD r. Mantegazza
se o tom vyjádřil takto: „Viděl jsem
již mnohé, kteří nemravností to přivedli k naprosté ochablostí,
blbosti a ochromení. Vím, že mohu vypočítat nejméně na dvacet
neme
které bývají ovocem nemravnosti. Neviděl jsem však
ani jediné nemocí. která by byla způsobena mravní čistotou . . .
Všichni, zvláště pak mládež mohou poznati na sobě dobrodiní
mravní čistoty. Paměť je hotová a pevná, myšlenky živé a plod
né, vůle silná a charakter se zocelí v energií. o níž zpustlíci
nemaj—íponětí. Žádné zrcadlo neukazuje nám okolí v tak ne

beských barvách jako mravní čistota, jež vrhá jako hranol du
hov'é barvy na všecky věci a poskytuje nezkalenou blaženost“

A náš odborník universitní docent MUDr.Josef
Hynie podává názor nynější vědy lékařské
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v t é to o t á z ce: „Nelze tvrdit, že by u zdravých lidí pouhé
opomíjení sexuálních (pohlavních) záležitostí mělo nějaké škod—
livé_ následky pro jejich zdraví v tom období, kdy jsou sou
středěni na nějakou jinou činnost . . . Jako není hanbou otevřeně
prohlašovat, že muž je abstinent a nekuřák, snad také přijde
doba, že bude možno veřejně prohlašovat svou abstinenci (zdr
ženlivost) v pohlavním ohledu.“ (Sexuální život a jeho nedo
statky, Draha, ISS.)

Na mezinárodním sjezdu pro zdraví a péči
o mravnost v Bruselu bylo přijato toto usnesení:
„Je zvláště třeba poučovati mládež, že zdržen
livý život nejen neškodí zdraví, nýbrž zaslouží
svého doporučení s lékařského i zdravotního

sta n ovis ka.“ A profesor Gruber píše podle výsledků vědec
kých studií v této otázce: „Není ani stínu důkazu, že by zdržen
livost škodila zdraví. Naopak — všichni, kteří musejí vykonávat
těžkou práci duševní a tělesnou, pocitu jí právě při nejvyšším
napětí duševních a \tělesných sil, jak zvyšuje pohlavní zdrženli
vost jejich pracovní schopnost.“ (Uvádí dr. Tih. Toth: Čisté
dOSpívání, Praha 1936, 132.) Stejně soudí řada jiných nejlepších
lékařů.

Pro nás je to samozřejmé, že nemůže škodit
zdraví život mravně čistý, nebot týž Bůh dal
přikázání „nesesmilníš", dal také přikázání „ne-'
zabiješ", kterýmžto přikázáním poroučí šetřit
život a zdraví.
10. Jen čisté mládí je Bohu milé.

Kdo má mravní čistotu, je milý nejen lidem, ale je milý

zvláště Bohu. Ježíš Kristus řekl: „Blahoslavení

srdce, nebot' oni Boha viděti

čistého

budou.“ (Mat. 5, &)

Blahoslaveni, to jest nevýslovně blaženi, šťastni; blaženi už zde
na světě a zvláště jednou po smrti v nebi. Takové osoby Kristus
nad jtiné miluje a chystá jim v nebi zvláštní odměnu. Té odměny
budou požívatí v jeho blízkosti s Pannou Marií, se sv. Josefem,
se sv. Janem, apoštolem-miláčkem Páně, se sv. Aloisem, se sv.
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Anežkou, sv. Terezií od Ježíška a s jinými svatými', kteří jsou
ozdobení mravní čistotou. Takoví nebešťané následují Beránka
Božího, kamkoli jde a zpívají mu píseň novóu, které se může
nhučiti jen ten, kdo si zachoval neporušenou mravní čistotu.
(Viz chv. 14, 3—4.)
11. Velký příkaz mládí: žij čistě!

Jsou různé rady a příkazy, které se dávají mladým lidem.
Zvlášť důležitý je příkaz: -„Uchovej se čistými Neposlouchejte
těch, k'dož vám říkají, že neřest je nezbytná. Nic není ne
zbytného, co je špatně. Každá neřest je slabost. Neřest
a svěžest nemají nic společného, ba vylučují se navzájem.
Čistota je síla, zdraví, moc, charakter. Je to jakoby něco
božského v člověku. — (Marden, O. Swett: Mlčeti je zločin,
Praha 1925, 9.) Čisté mládí dává ti záruku štěstí životního

i věčného.Je možno dnes žít čistě? — Slyšme
odpověď jednoho lékaře. Bylo to ve vybrané společ
nosti. Mluvilo se o nejrůznějších věcech. Také se mluvilo o mrav
ním životě. Tu někdo prohodil, že za dnešních poměrů, kdy je
kolem tolik lákadel a dráždidel, není prý mladému člověku možno
žíti čistě. Přítomný mladý lékař prohlásil: „Pánové, studoval jsem
lékařství ve větších městech a také jsem zdokonaloval své vzdě
lání v Paříži. Měl jsem dosti různých příležitostí a vyznávám se
upřímně, i dost pokušení. Avšak Bůh je mi'svědkem: stojím
zde před vámi čist."_

12. Mnoho mladých mužů a dívek žije čistě,
žij čistě i Tyl

Náš universitní docent MUDr. Josef

Hynie

píše:

„Dnes je dost takových lidí, kteří o sobě s hrdostí prohlašují,
že nepijí alkoholu, nekouří, pohrdají styky s prodejnými ženami
& planým tělesným pohlavním vydražďováním. Z takových lidí
nám vyrůstá nová, lepší generace, která bohdá bude míti čistší
poměr k celém'u životu i k druhému pohlaví. Jí nejde o nízké
(tělesné podněty . . . ., ale především o vyšší cíle, v jejichž
službách nachází člověk teprve opravdové životní uspokojení.“
(Mladé mužství, Praha 1941, 65.)
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Je to potěšitelné a povzbuzující, že máme mnoho mladých
mužů a dívek. kteří žijí opravdu mravně čistě. Prohlásil ts pří
mo a s radostí vynikající lékař MUDr. R. Biot, když napsal
ve sborníku přednášek lyonské lékařské společnosti z r. 19.36
tato slova: „Prohlašuji, protože to vím jako lékař z pramenů.
o jejichž upřímnosti jsem zcela přesvědčen: veliký počet od
rostlých jinochů a dívek zachovává čistotu úplnou a uvědomělou.
Je jich nyní více. než bývalo dříve. Jednou z příčin tohoto po
kroku je rozkvět sdružení mládeže . . ., v níž se upevňuje ná
boženský duch." (Dr. B. Vašek: Doba úzkosti a varu, Praha
1936, 61)

Jíst-ě chceš si vždy zachovat neporušenou mravní čistotu.
Když se neoženíš, tedy mládeneckou čistotu po celý život, oženíš
li se. tedy mládeneckou čistotu až do manželství a pak čistotu
manželskou, kterou se myslí-věrný a spořádaný manželský život.

Vl. KTERÝMI PROSTŘEDKY 51 .ZACHOVÁŠ
MRAVNÍ ČISTOTU?
]. Zachovej si vždy stud!

1. Tvé tělo je posvátné.
Zádná pozemská bytost nemá tčlo tak dokonalé :: krásné.
jako člověk. Již starořímský pohanský lékař a filosof Galenus
napsal ve své knize, v níž popisuje tělo lidské: „Moje kniha
o těle lidském je oslavný zpěv o Stvořiteli." Tvoje tělo však není
pouze mistrným dílem Božím, ono se stalo milostí posvěcující
dokonce i živým chrámem Božím! Častěji se proto zamyslí nad
slovy apoštola sv. Pavla: „Aneb, nevíte-li, že tělo vaše je chrá
mem Ducha svatého? Nuže, oslavujte a noste Boha v těle svém.“
(I. Kor. 6, 19—20.) „Aneb, nevíte-li, že jste chrámem Božím a
že Duch Svatý přebývá ve vás? Kdo kazí chrám Boží, toho zkazí
Bůh. Neboť chrám Boží je svatý a tím jste vy." (I. Kor. 3. 16—17.)
Křtem svatým byli jsme zároveň přijati do církve katolické.
Církev katolická je jako tajemné tělo samého Ježíše Krista.
Stali jsme se tudíž křtem svatým údy jeho tajemného. svatého
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Těla. Photo píše apoštol sv. Pavel: „Aneb, nevite-lí. že těla
vaše jsou údy Kristovy7" (I. Kor. 6. IS.) A nejen to. Častěji
si vzpomeň: kolikrát jsem byl u sv. přijímáni. tolikrát jsem se
stal živým svatostánkem Pána ježíše . . . Jak posvátné je proto
tělo každého z vás! Jak uctivě máš proto na své tělo pohlížet,
uctivě je zahalovat a uctivě se k němu chovat. Máš právo totéž
žádat! i od jiných.

2. Odkud je v těle náklonnost ke zlému?
Tak posvátné je dle víry křesťanské tělo lidské a přece
se v něm někdy ozývají sklony zlé, pokušení ke hříchu. Jak je
to možné? Je to následek prvotného hříchu. Zprvu tomu tak
nebylo. Naši prarodiče vyšli od Boha-Stvořitele jen s dobrými
náklonnostmi tělesnými. Dokud Boha poslouchali, byli jako ne
vinné děti. Ačkoliv neměli na sobě šatů, nestyděli se, poněvadž
tělo je ke hříchu nedráždilo, byl úplný soulad mezi tělem a duší.
Jakmile však Boha neposlechli a zhřešili. už nemohli snésti klidně
pohled na neoděné tělo. Písmo sv. praví, že se ukryli a dělali
si zástěry. Proč? Hříchem prvotným ztratili nejen milost po
svčcujtlcí a mnoho jiných darů Božích. ale také byl porušen sou
Lad mezi duší a tělem, neoděné tělo začalo být pokušelnfm
k hříchu. Od té doby se slušní lidé vždy oblékají a sice nejen
na ochranu proti špatnému počasí, ale také na ochranu studu.
aby tělo nebylo dráždidlem k hříchu pro druhé.

3. Stud.
Aby nás Bůh co nejvíce chránil hříchů, k nimž pokouší
tělo, proto nám vložil do duše posvátný cit. že se z lidského
těla nemá odhalovati nebo zdůrazňovati šatem nic. co by vzbu
zovalo u druhých pohlavní myšlenky a pocity. Tomu posvátnému
citu říkáme stud. Bůh ti vložil do srdce posvátný cit studu. abys
viěděl, co se slušl a co se nesluší. Podle toho se také vždy
chovej k sobě a k jiným. Buď na svůj stud vždy hrdý. vždy
jej zachovávej. ať se to komu líbí anebo nelíbí a chraň jej
proti každému!
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Stud je ochrannou hradbou kolem čistoty,
Když tato hradba je pevná, i mravní čistota je
v bezpečí.. Kdyby však tato hradba byla někde.
prolomena, je v nebezpečí i čistota. Dobře vyvi—

nutý stud je nejlepší ochranou mravní čistoty.
Je ochranou daleko lepší, než nej'lepší poučení.
Je proto velmidůležité,aby stud bylvždyavšude—
zachováván.
4. Co vidíme dnes?

Některé dívky ubíj'ejí stud' u sebe a u ji—
ných dráždivým

oděvem.

Tak škodí nejen jiným, ale

také sobě. Jiným škodí tím, že je přivádějí do pokušení : hřích
druhých je v tom případě zároveň hříchem jejich. Na takové
se vztahují přísná slova Ježíše Krista: „Běda člověku tomu,
skrze něhož přichází pohoršení !“ (Mat. 18, 7.) Škodí však také
sobě, neboť tím hřeší a přivádějí sebe do nebezpečí, že budou
od jiných sváděny k dalším hříchům. Mnozí je budou považovat
za lehkomyslné a budou se domnívat, že si mohou k nim všechno
dovolit. Zároveň se vydávají v nebezpečí nešťastného manželství.
Základem šťastného manželství je láska pravá, totiž láska nejen
k tělu ale především k duši. Když některá své tělo příliš vy—
stavuje dráždivým oblékáním. může z toho vzniknout u mnohého
„láska“ jen k tělu, totiž živočišná žádost užíti toho těla a nikoliv
láska pravá k duši. To bývá nejčastěji příčinou nešťastného
manželství, rozvodů a rozluk, poněvadž se brzy nabaží těla
jednoho a touží potom zase po jiném.

N'a neslušném

odívání dívek a žen mají

velkou vimu mužové. Dívka a žena má to již ve

své povaze, že chce na sebe upoutat pozornost
a chce se líbit. Proto se obyčejně obléká tak, aby
co nejsnáze dosáhla svého cíle. Když tedy mu
žové věnuj'í pozornost dívkám a ženám výstřed
nčjú oděným, pak na muže padá z velké části od
povědnost za toto zlo. Kdyby mužové si nevšímali
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takových dívek a žen, a věnovali by více pozor
nosti těm, které jsou oděny' slušně a zdrženlivě,—,
pak by také brzy přestaly různé ty dnešní mód-—

ní výstředností.

Při koupání mají býti slušné plavky. Slušný mladý muž
se při koupání vyhýbá společnosti ženské, nechodí v plavkách
na veřejná frekventovaná místa, nevystavuje své obnažené tělo
a také při sportu dbá požadavků studu. Jaká však bývá sku
tečnost? V době letní vidíme kult nahoty skoro při každém
kroku: při cvičení a sportu, při společném slunění a koupání
hochů i dívek dohromady v koupacím úboru naprosto nedosta
tečném. Na veřejných silnicích, na návsích a náměstích potkává
me v době letní v koupacím úboru nejen děti, nýbrž i mládež
dospívající, ba dospělé. A v jakém úboru! K tomu si ještě
vzpomeňme na různé obrázkové časopisy, reklamy, výkladní
skříně. na film a divadlo, jistý druh četby, mnohé tance a jiné
smutné úkazy pošlapání studu. Kam to směřuje?

Ať se nikdo neodvolává na divochy v horkých krajích
Slavný národopisec dr. Koppers zjišťuje v knize „Národové
a kultury“: „Zenu ve vlastní prakultuře nikde nenalézáme beze
všeho šatu. Zde platí pravidlo bez výjimky. Co dráždí, zakrývá
se." A dále dokazuje, že šat i v dobách nejstarších není pouze
ozdobou nebo jen ochranou proti nepříznivým vlivům povětr
nosti a proti poranění, neboť pak by ho potřebovaly nejvíce
malé děti a právě ty v horkých krajinách ho nemají. Není ani
znakem vdaných žen, nebot' pak by nebylo možno vysvětliti šat

dívekpředsňatkem.Nezbývá než uznat, že šat vznikl
jen z vrozené ho studu. Odloženíšatů u národů totemiso
vaných je již z doby pozdější a bylo zaviněno mravním úpadkem.

Co soudí () 'kultu nahoty věhlasní lékaři?
Předsednictvo spolku lékařů pro sexuální ethiku zjistilo. že

u mnohých duševních 'nemocí první známkou
duševního onemocnění je ztráta pocitu studu.
Vnesolucibyloprohlášeno:„Spolek lékařů pro sexuál

ní ethiku má za svou povinnost vyzvati všechny
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lékaře k rozhodnému stanovisku proti stále více
se šířícím výstřelkům hnutí kultu nahoty. Ná'
rodu se musí objasnit. že jsou vtom stále vážná
nebezpečí v ohledu mravním a tím nakonec
také v ohledu zdravotním.
Je naší povinností poukázat na to, že lze pěstovat kulturu
těla dostatečně a naprosto účelně takovým způsobem, aby se
zabránilo odkládání posledních závojů vůči druhému pohlaví.
Musíme protestovat proti mylnému a klamnému názoru, že úplná
nahota je v zájmu zdravotním a že navyknutím na úplnou nahotu
přestanou erotické myšlenky. Ani nám lékařům, ani lidu nelze
„předstírat takOvé nepravdy, které se nestanou pravdami tím, že
snad jim někdo věří.

Musíme zřetelně prohlásit, že musí být!
bezpodmínečně zachován přirozený pocit styd
lívosti ve své přírodní a oprávněné formě, tře
baže nejsme pro přehnanou pruderii. Neboť
v tomto pocitu studu vidíme výraz úcty k sobě
a k vlastní osobnosti. Podkopávati tento pocit
znamená podkopávat mravní základy osobnosti.“
(Fattinger Jos.: Katecheta vypravuje, I., Olomouc 1935, 442—441)
Zcela bez studu je toliko zvíře. Kdo v sobě stud zašlapal, klesá
na úroveň (zvířete.

5. Stud je mravní záchrana jednotlivců.
rodin a celého národa.
Kdo odhodil posvátné roucho studu, dělá pohoršení, dává
špatný příklad, snadno klesá do různých hříchů při nejbližší

příležitostia strhujes Seboui jiné. Kde hyne stud u jed

noťlivců, tam také brzy i v rodinách, v osadách
-a městech, v kraji, v zemi, až konečně celý ná

rod je prožrán rakovinou nemravnost-i, na kte

rou bídně odumírá, hyne

Národ mravnější

&proto zdravější a silnější přijde na jeho místo.
Tam vede pošlapání studu. Můžeme proto tvrdit,
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že ten, kdo u nás jakýmkoliv způsobem otupuje
stud a tím i mravnost j'e nejskrytějším a nei
nebezpečněj'ším nepřítelem našeho náro'da. Ze
j'ména národ početně slabší musí zmobilisovat
všechny své síly, aby byl mravně silnější, neboť
jen tím může zabezpečit svou odolnost proti
všem nepřátelům a zabezpečit svou budoucnost.
Je proto špatným vlastenc'em, kdo otupujie stud
a tím i mravnost v národě.

Bez nadsázky můžeme prohlásit: o osudu
národů se nerozhoduje s konečnou platností
u stolů vládních porad, ani v hlavních stanech
generálních štábů nebo na poli bitevním, poli
tickém, mezinárodním, nýbrž zcela v tichu na
poli studu, na místě, kde se spolu setkávají
dívka a hoch,žena a muž, na poli mravní čistoty.

Otevřme knihu dějin. Říše assyrská zahynula, když Sar
danapal ctil pohanské modly smilstvem, babylonská, když Bal
tazar hýřil, perská za nemravného Daria, Egypt za neřestné Kleo
patry. Zmčkčilí Řekové neodolali železným kohortám římským
a prohnilé císařství římské se zhroutilo pod dunivými kroky
barbarů mravně zachovalých. Flavius napsal o kdysi mocné říši
římské: „Jen neřest, nikoli nepřátelé mohli ji přemoci."

Jak důležité je proto pěstění studul Muž
anebo dívka, kteří pozbyli studu, jsou hrobaři
svého životního štěstí, neboť začnou se bořit
do bahna nemravnosti se všemi smutnými ná
sledky, jsou hrobaři zdraví rodin a celého ná
roda. Nlej'drůležitčjší pevnost národa je stud.
Když tato pevnost je nedobytná, je celý národ
v bezpečí. Kdyby však padaly pevnosti studu
v našich vesnicích a městech, je celý národ ztra
cen! Proto zvláště vy, mladí lidé, držte dobře
nejvhlavnčjší pevnosti našeho národa — stud.
„Menší národ musí býti silný svou čistotou,"
řekl president

Masaryk.

(V časop. „Cas“ 1906,č. BO.)
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2. Val-uj se všeho, co je pro mravní čistotu nebezpečné.

1.Nikdy nezahálej!
Zahálka je matkou všech nepravosti i hříchů proti mrav
ní čistotě. „Rzí se kazí železa i pluh, lenosti tělo i duch." Jak
mile se probudíš a je už čas k vstávání, ihned vstaň bez
zbytečného nebezpečného povalování. „Dábel je velký pán, vstává
pozdě“ — řekl kdosi. Je v tom mnoho pravdy, neboť na ranního
povaleče v posteli snadno může přijíti pokušení. Když tedy pro
citneš, požehnej se nejprve sv. křížem, vzpomeň na svou ustara
nou matku, na upracovaného otce; 2 lůžka ven, umyj se studenou
vodou, trochu si zacvič, oblékni se, pomodlí a potom s chutí
do práce!

Ani tehdy nezahálej, když máš po práci. Zazpivej si, nauč
se hrát na nějaký hudební nástroj, dělej si sbírku něčeho (zná
mek a j.). Někoho těší amaterské fotografování. pěstuj mírným
způsobem sport, čti dobré knihy, jdi na slušný film nebo slušné
divadlo. porozprávěj si s věrným přítelem. udělej si vycházku,
bav se jakýmkoli slušným a ušlechtilým způsobem, jen nezahálej.
Tělo musíš denně unavit. Teprve potom si dopřej' odpočinku.

2. Buď vždy střídmýml'
Zdržuj se nápojů opojných. Alkohol zatemňuje rozum, o'
slabuje vůli, přivádí do Opojení — a v tomto stavu nejčastěji
dochází k hříchům proti studu i proti mravní čistotě. Nejlépe
učiníš. když se vůbec zdržíš požívání lihových nápojů. Nejez
mnoho takových pokrmů, v nichž je hodně bílkovin (maso, vejce)
— zvláště ne na večer.
Duchovní správce jedné věznice píše: „Byl nám dodán
mladík, který se dopustil hrubého zločinu. Dověděl jsem se, že
je z dobré rodiny a že se mu dostalo velmi pečlivého vychování.
Nemohl jsem pochopit, jak mohl klesnouti k takovému zločinu.
Bylo na něm vidět. že je svým poblouzněním velmi zahanben.
Ptal jsem se ho, nechtěl-li by mi svěřit, jak do toho skutku
přišel. Jeho oči se zalily slzami. rozrušením a bolem nemohl ani

souvisle mluvit. „Důstojný pane, pil jsem trochu více .
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při

'znával se kajícně — „potkal jsem drzou dívku . . . jen několik
minut . . . a nyní jsem . . . zločinec a ztracený člověk . . . moji
ubozí rodiče . . .“ — a plakal, plakal. Pozdní pláč, pozdní slzy.
Nebyl by klesl tak hluboko, kdyby nebyl pil a kdyby si byl za
choval jasný rozum a zdravou rozvahu. Chraň se proto alkoholu!

3. Pozor na oči!
Říká se: zloděj: oknem a hřích okem. Tak začal hřích u
statečného a zbožného krá1e Davida. Nejprve se oddával za
hálce, pak lelkoval očima ze své terasy do sousedních domů,
zahlédl ženu Uriášovu Betsabe, ozvala se v něm zlá žádost,
potom tuto ženu svedl a Uriáše odpravil.
Kdybys nahodile zahlédl něoo dráždivého, odvrať od toho
svůj zrak a již se k tomu nevracej, ať je to cokoliv, na př.
obraz. socha. výjev ve filmu nebo v divadle. Jestliže někteří
„umělci“ se zálibou vyobrazují anebo modelují nahotiny, pak
to není pravé umění, ale úpadek. Dravý umělec svým dílem
povznáší výš a nestrhuje jen k tomu, co máme společného se
zvířetem. Vždyť jako lidé chodíme oblečeni. Proto pravý umělec
lidské tělo znázorňuje zahalené. Když je někdy vyobrazuje ob
nažené, pak je znázorňuje tak, aby z něho vyzařovala duše a ta
povznášela výš.
Fr. W. Forster o tom píše: „Když v tom smyslu hledíme
.na výšiny umění, vidíme, že tam nahoty vůbec ustupují do
pozadí umělecké tvorby. Neboť člověk obnažený vyjadřuje pouze
hmotu člověka. Dravý umělec už tím, že tělo zahaluje, snaží se
vyjádřit povýšenost člověka nad pouhým přirozenem. Není přece
náhodou, že umění řecké, jsouc na vrcholu, všude dává před
nost tělu zahalenému a nikoliv nahotě, jako na př. na překrásném
vlysu v Pantheonu," (Jak žítí, Holešov 1921, Ul.) Nenechej si
proto od nikoho namluvit, že nahota na obrazech a sochách
je umění.

4.Pozor na četbu!
Smutné bylo dozná-ní jednoho úplně zkaženého a zničeného
dorůstajícího hocha: „Nejprve jsem o tom četl v špatných
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knihách a pak jsem to chtěl okusiti v skutečnosti. Tak jsem
se zkazil . . 0 sv. Aloisi se vypravuje, že četl nějakou knihu.
Bylo tam však místo mravně závadné. Když to zjistil, ihned
vhodil knížku do kamen a ještě si také umyl ruce po této knize.
Četl jsem povídku. která má však jádro skutečné události.
K jistému známému nevěreckému spisovateli románů dostavil se
podivný návštěvník. Byl to muž v šatě umazaném a sešlém.
Hodně šedivý vlas měl rozcuchaný, obličej zažloutlý s lícemi
vpadlými. Ruce se mu třásly jako 'vetchému stařečkovi.
Domácí ho nechtěli vpustit do pokoje spisovatelova, ačkoliv
muž 0 to velmi zdvořile žádal. Když však spisovatel vyprovázel
elegantní dámu ze svého pokoje dolů po schodišti a opět se
vracel, vešel muž za ním bez vyzvání do pokoje a posadil se
bezc všech okolků do koženého křesla u samého psacího stolu.
Spisovatel se obořil na vetřelce slovy; „Co si to dovoluj'cte'r'
Podivný host ukázal rukOu spisovateli na druhé křcslo a klidně
řekl: „prosím, posaďte se!“ Ten však udiveně na něho hleděl
a nechtěl tomu rozumět. Tu vyňal samozvaný host ze své kapsy
jakýsi předmět a řekl: „Zde je můj revolver, prosím, posaďte se!"
Spisovatel váhavě poslechl. Muž řekl: „Vy jste sepsal ro
mán „La f . . .7" (Je to francouzský román, velmi nemravný.)
„Ano," odpověděl nejistě spisovatel. Tu vzal cizinec se
stola lampu a svítil si na jeho tvář. Při tom měl otevřená ústa,
jak mívají děti, když se něčemu velice diví. Z otevřených úst
mužových vycházel strašný zápach, jak z hnijící mrtvoly.
Po chvíli postavil třesoucí se rukou lampu na stůl a řekl:
.,Tedy tak vyhlíží ten spisovatel . . .! Pohled'tc na mne, jsem
ještě mlád. Ci kdo má třicet let je už stár? A kdo o třiceti
letech je už mrtvolou, pak to zavinilo něco hrozného! Pane, před
desíti lety jsem četl váš román „La f . . ." Četl jsem jej potají
. . četl jsem jej hltavě . . . . Za dva dny jsem jej přečetl . . .

Dane, víte, co je nevinnost? Víte to?!“
Muž sáhl do kapsy v kabátě, vyňal fotografii, políbil ji
a podal spisovateli.
„Podívejte se na toho mladíka, podivejte se na něhol"
poroučel přísně. „A podívejte se na druhou fotografii, na třetí
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na čtvrtou . . . a podával mu řadu fotografií. Ale náhle vytrhl
všecky fotografie spisovateli z rukou a křičel: „Ne, ne. nedívejte
se na ně! Neboť vy, proklatče. nevíte, co je nevinnost! Mladík
na této fotografii — to jsem já a byl jsem nevinným. A ty
dívky — také byly všecky nevinné . . . Ta zde — loni se oběsila
& za tři týdny potom zemřela její matka žalem . . . A ty ostatní
všochny — všechny jsou zkaženy. zničeny . . .“
Potom podíval se na svou fotografii ze svého mládí a za
hořekoval: „Dnes jsem mohl býti knězem, jak jsem si tehdy
přál . . . Chvěje se radostí. směl bych pozdvihovati kalich, a nyní
— chvěje se revolver v mé ruce a nevím. zdali se dobře

střelím . .

Prudce povstal. zastrčil revolver i fotografie do kapsy a
řekl: „Už jsem hotov! Přišel jsem, abych viděl toho. který mne
zkazil. Cítíte ten hnilobný zápach? Zanechávám vám ho plnou
světnici, neboť patří sem . . . z vašich románů vystoupil." Bouchl
dveřmi a zmizel . . .

Jak smutná to historie! A je ukončena? Není! Opakuje se
v různé podobě před našima očima znovu a znovu! Ty však mezi

těmito smutnými obětmi býti nesmíš a nebudeš! Proto buď
mravně čistým i v četbě. Buď opatmým při četbě různých
obrázkových časopisů a knih. Spisovatel a vychovatel dr. F. W.
Forster o tom píše: „Nemůže býti nic nezdravějšího, než uměle
předražďovati pohlavní oblasti, jako je předražďuje toliká část
moderní literatury. Mnozí lidé ani netuší, jak velice na mravní
porážky všeho druhu se připravují tím, že v obraznosti se obírají
pohlavními představami. Rozhodně tomu 'zabrániti je proto zá
kladní činitel duševního i fysického zdraví. V tom smyslu ve
velké části moderní literatury zábavné dlužno býti zrovna tak
abstinentem jako v otravném alkoholu." (Jak žíti, Holešov 1921.
136.) A lékař MUDr. J. Barth píše: „Moderní romány (totiž ne
mravné) — nejhorší jed pro tělo i duchal“
Již pohanský spisovatel Quirrtilián napsal: „Raději bych
sí přál, abyste neuměli čísti. než abych vás viděl čísti khihy
škodlivé čistotě mravů"

5. pozor na temná zákoutí a samotu!
Hříchy proti mravní čistotě rády se skrývají v temnu ::
samotě a proto tam číhá pokušení nejvíce. „Většina třpytných
pokušení, která lákají jak mládež, tak bohužel i starší lidi,
přichází potmě. Je zvláštní, že všecko, co je špatné a znemrav
iující, štítí se světla. Sluneční jas je nepřítelem neřesti. Temnota,
odloučenost a tajemnost jsou jejími společníky. poměrně málo
hříchů je provedeno za slunečního jasu. Když Boží slunce svítí
plně do tváře člověka, zahanbuje ho to jaksi, aby urážel po
svátnost své přirozenosti, aby poskvrnil božství ve svém nitru
penčzokazi, lupiči, vrahové, svůdci, lidé, kteří svádějí ne
vinnost na sccstí a všichni ostatní ďáblovi pomocníci konají své
podlé dílo v temnotách, skryltě. Zločin číhá na postranních
cestách, uličkách, tmavých místech, nehlídaných vchodech. Štítí
se denního světla. Požehnaný jas sluneční je nepřítelem slabostí,
nepřítelem hříchu.“ (Marden O. Swett: Mlčeti je zločin, Praha
1.925,124—121) Vyhýbej- se proto temným zákoutím' a nebezpečné
samotě.

6. Pozor na ženskou společností
Chovej se velmi uctivě a zdrženlivě k dív
kám a ženám

vůbec.

Zář, která vychází z panny Marie

ozařuje každou křesťanskou dívku a ženu. Dohlížej proto na
každou dívku a ženu jako na sestru Panny Marie a podle toho
se k ním také chovej. Vzpomeň si přitom také na svou sestru
a maminku. Tak se k nim chovej, jak si přeješ, aby se jiní
chovali k tvé sestře a k tvé mamince. Sv. Don Bosco pěkně

praví: „Mladý muž má vidět v každé dívce svou
sestru

a v každé ženě svou matku.“ Kromětohovzpo

meň, kterak tělo křesťanské dívky a ženy křtem svatým se stalo
živým chrámem Božím a svatým přijímáním: i živým svato
stánkem. Měj je proto v úctě jako živé Boží chrámy. Nedovol
si ani myšlenkou proti nim hřešit, tím méně žádostí, pohledem,
slovem nebo skutkem.
Kdyby však některá z nich zapomněla na svou důstojnost,
nechovala by se jako sestra Panny Marie, ale počínala by si
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jako Eva-svůdkynč, pak se jí vyhni, případně ji napomeň, aby
se vzpamatovala. Může se stát, že tvým ušlechtilým smýšlením
& chováním taková dívka bude zahanbena, rozpomene se na svou
ženskou důstojnost, uvědomí si, jak je vyzývavé milkování ne
čestné a bude zachráněna. „Jak mnoho nešťastných děvčat kle
salo níže a níže, protože se nikdy nesetkaly s mužem, který by
byl jevil úctu k jejich ženské důstojnosti, protože všichni muži
je sráželi ještě hlouběji do neřesti a mravní bídy. Mnohá dívka
mohla býti zachráněna, kdyby se byla setkala s mužem, který
by nebyl zneužíval její slabosti, nýbrž naopak ušlechtile zdržen
livým chováním by jí podal ruku, aby jí pomohl vstáti. Které se
s takovým mužem setkaly, budou naň vděčně vzpomínat jako na
rytířského hrdinu.“ (Schilgen Hardy.: Ty a ona, Brtnice 1924, 99.)
Nezačínej předčasnou známost. Jen ti mají právo na zna
most, kdož mohou brzy přijmouti svátost stavu manželského.
] při takové vážné známosti zachovávej všechna pravidla sluš
nosti a opatrnosti.

/ 7. Chraň se lehkomyslných a prodejných
dívek.
Zdaleka se vyhýbej oněm nešťastným dívkám, které za
hodily svou důstojnost ženy a drze se nabízejí kc hříchu. Písmo
svaté před nimi varuje slovy: „Nevšímej si, když mámí tě žena,
jsoutě plást medem tekoucí její ústa, a více než olej line to
z jejího hrdla; konce však její bývají hořké jak pelyněk, ostré
jak meč, který broušen jest na obě strany; nohy její berou se
dolů k smrti, do pekel míří její kroky; po stezce života ubírat
se nechce, chodí v oklikách nepozorovaně." (přísl. 5, 3—6.)
Ve chvíli, kdy tě láká žena prodejná, ocitáš se u bažiny,
ve které zahynulo s duší i s tělem mnoho mladých lidí. Všechny
ony bujné květy, hýřůcí všemi barvami, které pokrývají ony
bažiny, jsou prudce jedovaté! Jejich vůně neosvěžuje, jen oma
muje a oslabuje, otravuje a usmrcuje . . .
Nešťastník, který vkročil do bažiny těchto neřestí, po
d:va svou duši i své tělo, zahodil svůj mužný charakter. Ať jde
kamkoliv, všude se vleče za ním hnus jeho činu, lpí na každé
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jeho myšlence a citu. Takový nešťastník nemůže se čestně po—
dívat do očí své maminky. která v bolestech a s nasazením
vlastního života ho zrodila, musí se stydět před svou sestrou
a musí se hanbit sám před sebou.
A když naváže známost s dívkou, o jejíž trvalou lásku
a věrnost se vážně uchází, nemůže před ní předstoupit“ bez ale
spoň vnitřních rozpaků a bez přetvářky, neboť se dopustil
zločinu na ženské důstojnosti a cti. pošlapal v sobě úctu a
vážnost k ženství vůbec.
Může býti takový nešťastník spokojen se svým činem?
Nikdy! Nebylo v tom žádné vyšší, posvěcené a šetrné lásky.
nýbrž jen pudové nasycení tělesné žádostivosti. A to zanechává
po sobě vždy jen odpor a opovržení k sobě samému _ . . .
„Neboť svou nepravost já poznávám & hřích můj přede mnou
je vždycky,“ (Z. 50. S.) Člověk není zvíře a proto je stvořen
pro vyšší a čistší lásku.
Nebezpečí, které hrozí z bližšího styku s lehkomyslnými
a prodejnými dívkami je však mnohem horší. Takové jsou oby
čejně nakaženy přenosnými a velmi nebezpečnými chorobami,

které by navždy mohly zničit nejen zdraví tvé, ale také zdraví
a štěstí tvé budoucí manželky a dětí. Zdravá žena a děti jsou
radostí. štěstím a pýchou otce. Toto štěstí je jistě hodno každé
oběti! Buď vždy mravně silný a čistý, neboť tím dáš dětem
více, než kdybys jim odkázal sebe větší majetek.

8. Pozor na různé zábavy!
Zásadně nechoď na filmy a divadelní představení. které
urážejí stud. Takové filmy a představení dráždí fantasií a —
pak už k hříchu mnoho nechybí. Na taneční zábavy nepospíchej.
]di jen tehdy, když jsi k tomu ze společenských důvodů poněkud
vázán a tanči jen slušným způsobem s největší úctou k dívce.
která je ti při tanci svěřena. Zásadně nechoď do barů. tabarinů
a podobných zábavních místností. kde by mohla utrpět tvá
mravní neporušenost.

9. Vyhýbej se špatným lidem!
Vůbec nejednej s neznámým člověkem. který se k tobě
nápadně vlídně tváří. který tě nutí anebo různými dary láká.
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abys šel s ním. nebo dokonce vybízí, abys jej navštívil doma.
Nevěř jeho lichocení, jeho přívětivým slovům, jeho laskání, jeho
slibům a darům. Bývá to obyčejně zpustlík, i kdyby byl bez
vadného obleku a chování, který by otrávil a zničil tvé mládí.
3. Rychle odpírej pokušení!
_Není ještě hříchem, když v sobě cítíš pokušení. Hříchem
je svoliti ke zlému. Nikdy pokušení úmyslně nevyhledávejl Kdo
si hraje s ohněm, ten se popálí; kdo vyhledává nebezpečí, ten
v něm zahyne. Kdybys pozoroval, že je něco nebezpečné pro
tvůj stud a mravní čistotu, ihned se od toho vzdal, nezahrávej
si s tím. Brehm vypravuje o lovci, jenž chodil na lov _jaguárů
s pouhým nožem, levou ruku maje omotánu houní. Když se šelma
chystala, že se na něho vrhne, nastavil lovec levici, jaguár se
zakousl do houně a neohrožený šelmobijoe mu vrazil nůž do
order:. Stodvacet kusů takto skolil, ale stodvacátý prvý zadávil
jeho. Tak končívá každý, kdo vyhledává nebezpečí k hříchu.
„Bděte a modlete se, abyste se nedostali do pokušení,“
řekl Kristus. (Mat. 26, 41.) Buď tedy bdělý, na sebe opatrný,
aby ses nedostal vlastní vinou do pokušení. Někdy i bez tvé
'viny pokušení doléhá zvláště sil-ně. Dej se do nějaké práce,
abys přišel na jiné myšlenky a v duchu si říkej krátkou střelnou
modlitbu. ;Kdyby ani to nepomáhalo, pak nezůstávej' alespoň sám,
vyhledej společnost rodičů, sourozenců nebo hodných kamarádů.
„Ano“ — řekne někdo — „za dne to ještě jde, když jsem
plně zaměstná-n. Ale večer, když se převaluji na lůžku a nemohu
usnouti, nebo v noci, když procitnu a zmocní se mne trýznivé
pokušení, pak je to horší. Co zde činiti?" Zůstaň klidný. Zkus
to s modllením. V tomto případě můžeš se modliti leže tak
dlouho, až usneš. Kdyby snad ani to nep-omáhalo, vzpomeň si
na svou nejmilejší hru nebo zaměstnání. Třebas hraješ rád ko
panou. Představ si, že jsi na křídle — máš míč — vedeš útok
na acupeřovu branku — krásně obejdeš s míčem Jcndu, Kájovi
podáš —'on ti skvěle přihraje a — již střílíš gól. Tak můžeš
pokračovati dále, až usneš. Anebo vzpomeň na své milé za
městnání: jak jsi se svou prací daleko — co ještě uděláš —
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jak to provedeš ——
až se dostaví únava a usneš. Případně můžeš

přitom na chvíli vstát, posadit se na židli a když pocítíš ospalost.
zase do postele.
„Bojování je život člověka na zemi" — praví Písmo svaté.
(Job 7. l.) Dokud jsme na světě, musíme bojovat proti hříchu.
Největší boje tě čekají zvláště od šestnáctého až čtyřiadvacátého
roku. Později pokušení ochabuje, ale zcela nevymizí nikdy. I
v pozdějších letech musíš býti na stráži, abys neztratil poklad
mravní čistoty. Vzpomeň na ony tří jinochy. které babylonský
král dal uvrhnouti pro jejich víru do ohnivé pece. Kolem nich
šlehaly plameny, supěl žár ohně — a oni zůstali neporušeni,
zpívali píseň vítěznou. Byť sebe více v tobě šlehaly plameny
pokušení: když to nechceš, když s tím nesouhlasíš, tvá duše je
neporušena. Dokud proti pokušení bojuješ, je to vždy znamením,
že pevnost tvé duše není dobyta. Kdo však v tom boji ochabl
& se vzdal, byl poražen. Potom musí své provinění nejen smazat
pokáním, ale zároveň musí napnout s pomocí Boží veškerou
sílu vůle, aby neklesl znovu. Tím tvrdým bojem se ovšem duše

jeho obrodí k novému životu. Zvítězit

vítězství největší.

nad

sebou

je

Zvlášť vážné by bylo nebezpečí, kdybys musil bydlet s tai-'
kovými druhy, kteří by tě chtěli strhnout do bahna špatnosti.
ve kterém už sami jsou. V tom případě buď tím pevnější, od
hodlanější! Ukaž, že nejsi leklou rybou, která pluje s proudem,
uměj plavat proti proudu jejich špatnosti.
4. Cvič se v sebepřemáháni.

l. Důležitost sebepřemáhání.
Tělo otužilé. zvyklé sebepřemáhání odolá
mnohem snadněji pokušení než tělo zchoulosti
vělé

a zh ý čkané.

Otužuj proto své tělo tělesnou prací,

rozumně prováděným sportem, neboj se studené vody ráno po
procitnutí — aspoň po pás se umyj= i večer, a denně si něco
aspoň v nějaké maličkosti odepři! Spi na tvrdé posteli & při
krývej se v létě jen lehkou pokrývkou. Nauč se vstávat v určitou
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hodinu! K tomu všemu *: třeba hodně síly a proto i svou vůli
tim posílíš k dobrému.

Sebepřemáhání neni potlačovánim toho. co
je v naší povaze a v přirozených schopnostech
dobrého. Sebepřemáháním rozumíme potlač'o
vání toho, co je v nás nesprávného a špatného.
K sebcpřemáhání také patří umění odříci si i něco dovoleného.
abychom tak posílili svou vůli a tím snadněji dovedli si odříci
lněoo nedovoleného. Sebezapření není tedy hlavním cílem, je
pouze prostředkem k vítězství nad tím, co je v nás ncukáměného
nebo špatného. Tak vystupňujeme a zušlechtímc svůj život v tom
nejkrásnějším smyslu.

Kdo své tělo hýčká a ničeho si nedovede od
říci, stává se snadno hříčkou svých tělesných
pudů. Odepři si proto sem tam také něco ztoho.

co není jinak

zakázáno,

na př. zbytečnéslovo, pohled;

píweruš milou zábavu, četbu napínavé knihy a pod. Tím velmi
posílíš svou vůli pro větší zápasy a zkoušky. Pamatuj na to
zvláště každý pátek, kdy vzpomínáme na ukřižování a smrt

Pána Ježíše.

2. Drobné denní příležitosti
k—sebepřemáhání.
Dřij-deš třeba domů po práci, po nějaké hře nebo z výletu,
jsi unaven a žízniv, toužíš po sklenici studené vody. Řekni si:
„No počkám ještě čtvrt hodiny a potom se napiji.“ Dřinesou
tvé oblíbené jídlo; vezmi si ho aspoň někdy trochu méně. Někdy
pokrmu něco chybí: je málo osolen nebo připálen; pojcz to
bez poznámky. Nevytýkej mamince, když přijdeš domů. že oběd
ještě není připraven. Máš někdy ohromnou chuť na jídlo; ne
vrhej- se na pokrm divoce, ale jez klidně a přemáhej sebevětší
chuť. Někdy by sis chtěl ještě trochu déle poležet; vstaň ihned
po procitnutí. Ve výkladní skříni jsou vysta,veny lákavé obrazy.
Doruč svým očím. aby se obrátily jiným směrem. Něco sis doma
někde založil a nemůžeš to najít; nerozčiluj se a hledej s úplným
klidem. Někdy jsi v rozmrzelé náladě; i tehdy zůstaň vlídný
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a laskavý k rodičům, k sourozencům i k ji ým lidem. A' t a k

se ti naskýtá denně mnoho příležitostí. kdy

můžeš přinést něj-ak'ou___menšíoběť. Řekneš:

„To

jso u samé maličkosti." Ano,avšak m'aličkosti tvoří
dohromady dílo dokona-lé a dokonalost není už

žá d n á m a [ ič k o s t. I nejmenší sebezapírání, kterému na
vykneš tělo, bude ti pramenem velké ;síly, abys odolal i velkému,
pokušení. Jako akumulátor se pozvolna nabíjí elektrickou siloq,
podobně i tebe posiluje častější cvičení v sebezapírání, aby:
obstál v těžkých chvílích životních zkoušek. Když jsi v milosti
posvěcující a děláš to všechno z lásky k Ježíši Kristu, máš
z toho velkou zásluhu, získáš tím mnoho milosti a jednou velkou
odměnu v nebi. — Proto: denně aspoň jedno sebezapření!
5. Důvěrně vzývej Ježíše Krista, Pannu Marii a anděla
strážného!

Vroucně pros: „Dane Ježíši, jde-li má noha za hříchem,
zadrž mne. Chce-li mé oko hřešiti nemravným pohledem, zakryj
m1 je. Kdyby se má ústa chtěla otcvříti k hříšné řeči, zavři
mi je. A kdyby snad mé myšlenky se obíraly hříchem, ovládni
je pevně. Dane, nedopust', abych se kdy od Tebe vzdálil.“

V pokušení si častějli opakuj krátké, střel

né modlitby, na př.: „Hříchu, nedotýkej se mne,
jsem Boží." —„Dane Ježíši, jen Tobě patří moje
mládí." — „Ježíši, Tobě žiji, Ježíši, Tobě umírám,
Ježíši, Tvůj—jsem živ i mrtev." —„Maria, Pomoc

nice křesťanů. orodujl za nás." —„Neposkvrněné
srdce Panny Marie, Tobě zasvěcuji srdce svoje.“
— „Anděle strážný, ochraňují mne."
Danna Maria je nejkrásnější Ideál čistého života. Je nej
čistší Matka a neporušená Danna zároveň. Je lidská bytost jako
tvá sestra, ale ona je jediná ze všech úplně čistá, všecka bez
poskvrny. „Nevýslovné kouzlo vychází od ní a rozehřívá a roz
něcuje srdce a budí v něm touhu, skutečný stesk po čistotě
a nevinnosti . . .
Před jejím obrazem lumlká bouře náruživosti a nečisté
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myšlenky prchají před ní jako'netopýři a můry prchají před:
slunečním jasem.
pohled na ni probouzí v tobě všechno dobré a ušlechtilé,.
vlévá ti do mysli čisté, velké myšlenky, budí v tobě úctu k žen-
ské důstojnosti a statečné předsevzetí, že k vůli ní budeš ctít—
a vážit si každé dívky, každé ženy . . .
Ona je s to, aby naplnila tvé srdce takovou láskou k čistotě—
a úctou k ženské důstojnosti, že ti bude naprosto nemožno po-
čínati si nízce s některou sestrou tvé ndbeské Matky . . .
Ji těší, když ti může býti nápomocna v boji, jestliže o to
prosíš. Vzývej ji o její mocnou ochranu. Ona ti pomůže zvítězit
v boji o nejkrásnější ctnost." (Schilgen H. 'I'. J.: Ty a ona.
Brtnice 1924, 146—147.)
Danna přečistá — ochrana

jistá.

Zvykni si každé ráno—

a večer pomodlit se vroucí „Zdrávas“, aby ti Danna Maria po
máhala zachovat vždy neporušenou mravní čistotu. Přes den si
častěji říkej: „Marie, pomocníce křesťanů, oroduj za nás!" ]ejí'
mateřská ruka. tě bude opravdu velmi, velmi chránit. Abys zů-
stal ve zvláštní ochraně Panny Marie, měj u sebe vždy po
svěcený růženec a pomodlí se denně podle možnosti aspoň jeden
desátek.
6. Častěji a pravidelně přistupuj k sv. zpovědi
a k sv. přijímání.
Pokušení nejhoršího druhu doléhalo na sv. Karla Boromej—
ského v městě, kde studoval. On však odolal zcela. Ptali se ho,
kterak se ubránil proti hříšným svodům. Odpověděl: „Chodil
jsem každou neděli k sv. přijímání.“ I ty se chceš. ubránit
pokušení a zachovat si svou velkou ozdobu, svou sílu, mravní
čistotu. Dřistupuj proto i ty co nejčastěji k sv. přijímání. Když.
snad to nebude každou neděli, tedy aspoň jednou za měsíc. —
Sv. Filip Neri napsal: „Časté sv. přijímání, spojené s láskou
k Matce Boží, je nejen nejlepší, ale téměř jediný prostředek,_
kterým si může mladý člověk zachovat čistotu mravů“ Proto:
ani jeden měsíc bez sv. přijímání!
.
5'T

7. Pamatuj, že Bůh všechno vidí a že každé chvíle
můžeš zemřííil

1. Příklad Josefa Egyptského.
Vzpomeň na Josefa Egyptského. Sloužil v domě Putifarově.
písmo sv. praví: „Josef byl krásné tváře a sličného vzezření.
Po delší době upřela Putífamva paní zraky své na něho." Nejen
to, ale počala ho také svádět k něčemu velice zlému. On však
se svésti nedal, neboť vždy a všude pamatoval na to, že Bůh
je všude a všechno vidí. Proto řekl rozhodně: „Kterak bych
mohl tak zlou věc učiniti a hřešiti proti Bohu svému?" (I. Mojž.
39. 7—9.) A když ani to nepomohlo, utekl od ní. Věděl, že se
mu pomstí, ale byl ochoten trpět nevinně, než aby se dopust'l
hříchu. I ty vždy pamatuj, ať jsi kdekoliv: „Bůh je zde. kterak
bych mohl hřešiti proti svému Bohu?“

2. Příběh jednoho mladíka.
Bromiard

vypravuje

o mladíku. který byl tak

ovládán hříšnou náruživostí, že se neostýchal dívku o hřích
přímo požádat. Ona mu odpověděla. aby zašel nejprve k člověku
umírajícímu a vytrval u jeho lože tak dlouho, až dokoná . . .
A on také to učinil . . . Avšak, od zemřelého se již k ní ne
vrátil. Pohled na umírajícího jej přivedl na docela jiné, velmi
vážné myšlenky. Vzpomínka na smrt a věčnost tak jím otřásla,
že se zcela obrátil k Bohu a začal docela jiný, opravdu vzorný
křesťanský život. Kdybys někdy cítil v sobě velké pokušení.
vzpomeň i ty na chvíli, jak ti asi bude, až budeš umírat a tvá
-duše bude opouštět tělo a již má předstoupit před vševědoucího
Soudce, jemuž není' skryta ani tvoje nejtajnější myšlenka . . .
Co tě v té chvíli bude nej-více těšit? Pamatuj proto vždy
na své poslední věci, které tě čekají, na smrt, soud Boží a věč
nost buď šťastnou nebo nešťastnou a jistě pokušení přemůžeš
& nezhřešíšl
8. Tvoje vzácná perla.

O. Swett Marden píše: „Jakýsi nádenfk našel v ulici sv.
pavla v Londýně perlový náhrdelník v ceně 650.0)0 dolarů. který
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byl ukraden :! potom tamen. Když jej odevzdal policií. našel
v kapse perlu. která se z náhrdelníku odtrhla. Nemaje její ceny,
chtěl za ni sklenici piva v několika hostincích. ale číšnice, stejně
neznalé, se domnívaly, žie jle skleněná nebo kamenná a nechtěly
ji. Potom však se ukázalo (až 'byla zjištěna cena odevzdaného
náhrdelníku), že perla. kterou onen muž nemohl vyměnit za
sklenici piva. měla cenu 25.000 dolarů. (Mlčeti je zločin, Praha
1925, IOS.) Opatruj vzácnou perlu své mravní čistoty, neboť je
tak vzácná. že nelze ji ničím zaplatit ani nahradit.

9. Tvůj drahocenný diamant.

V jižní Africe je bohatá krajina Transwaal. Tam našy
děti r. 1867 třpyt-ý kámen, s nímž si hrály jako s jinými ka
ménky. Cestující zpozoroval u dětí tento lesklý kámen a po
žádal je oň. Něja'ká sladkost, kterou jim cestující dal, byla
jim milejší než celý ten lesklý kámen. Bez váhání mu jej daly.
V Kapském Městě ukázal cestující onen kámen učenému dr.
Andersenovi. Ten si kámcn důkladně prohlédl a pak řekl:
„Šťastný člo'věče, jste boháčeml Je to vzácný drahokam. dia
mant.“ Dot-om kopali na místě, kde byl kámen nalezen, hledali
& brzy objevili proslulá jihoafrická diamantová ložiska. Bylo
tam už nasbíráno diamantů v ceně několika miliard. Onen dia
mant, který daly děti tak lehkomyslně cizinci, byl předmětem
všeobecného obdivu na světow': výstavě pařížské.

Ty máš diamant ještě vzácnější. Je to draho
cenný diamant tvého čistého mravního života.
Tož nedávej nikomu za nic na světě mravní
čistotu — za nic na světě, ani za miliardy nel
Raději všechno obětuj, i svůj život, ale nikdy
si od nikoho nedej vzít mravní čistotu!
Umělci Achtermannovi nabízel kdysi italský král vysoký
peněžitý obnos, aby zhotovil sochu, která by však urážela stud
& ohrožovala mravní čistotu. Umělec bez váhání odpověděl:
„Celá Italie nemá tolik peněz. aby mě k tomu pohnulal" Stejně
smýšlej' i ty: „Celý svět mě nemůže ničím zlákat k tomu, abych
poskvrnil svou mravní čistotu!“
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Zachovej si proto vždy své velké bohatství,
svou ušlechtilost, svou drahocennou ozdobu,
svou velkou sílu: mravní čistotu! „Jen j—edno
dát ti mohu na cestu: hleď zachovat si provždy
srdce čisté, toť nad královský trůn i nad lásku."
(Jar. Vrchlický:Hippodamie.)— „Blahoslaveni
čistého
srdce„ neboť oni Boha viděti budou." (Mat. 5, S.)

vu. už NElSl DÍTĚTEM, CHOVEI SE ROZUMNÉ!
]. Tělesné dospívání.

Vzpomeň, jak vypadalo tvé tělo ještě před několika lety
a jaké je teď. Už nejsi dítětem. Dozoruješ, kterak se tvé tělo
mění. Začíná se více podobat tělu mladého muže a za nedlouho
bude z tebe zcela dospělý muž. Jsou to změny nejen zevní, jako
silnější a hlubší hlas (mutace), zmohutnění hrudního koše a svalů,
ale zvláště vnitřní. Tyto vnitřní změny jsou nejdůležitější. Ve
tvém těle se právě vyvíjí velmi důležité ústrojí, které ti dává
schopnost, aby ses někdy mohl stát otcem dítěte. Tomu ústrojí
říkáme ústrojí pohlavní.
Nesmíš si myslit, že mluvíme o nějakých nedovolených
věcech. I toto ústrojí stvořil Bůh a chce, aby se vyvíjelo a do
spívalo. Je stejně posvátné jako ostatní části těla. Právě toto
ústrojí je nesmírně důležité, neboť je jako pramen nového
lidského života. Lehkomyslně & se smíchem mluví o tom
jen člověk hrubý. Takovým lidem se vyhýbej', ať je to kdokoliv!
Je třeba, abys byl o tom ústrojí náležitě poučen. Když se po
učuješ o těchto věcech vážně, s čistým úmyslem a z čistého
pramene, pak můžeš také zdravě a správně žít. Dramenem
čistého poučení může býti hodný, rozumný otec, zpovědník, svě
domitý vychovatel, svědomitý lékař anebo dobrá kniha. Jako
prudkého jedu se varuj takových kamarádů, knih a lidí, kteří
o těchto věcech poučují neSprávně a velmi zhoubně.
Toto ústrojí vysílá při dospívání do celého těla dospíva—
jícího hocha důležité látky — „hormony. Jejich působením se
tvé těilo mění, dospívá a začíná se podobat tělu dospělého
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muže. Je proto pro tebe velmi důležité. abys toto ústrojí ničím
nedráždil a nekazil svůj zdravý tělesný vývoj. Dospívání neboli
puberta je pro tebe dobou velkého přerodu. kdy si kladeš zá
klad pro celou svou budoucnost.
Kromě toho se začínají v tomto ústrojí vyvíjet od věku
asi 14—16 let také semínka nového lidského života. mužské
zárodečné buňky chámové neboli spermata, které uschopňují
člověka. aby se stal otcem dítěte. Jsou veliká jen asi 0.06 mm;
nelze tedy takové jednotlivé semínko pouhým okem ani vidět
(jsou obsažena v odměšku. který pro ně tělo vylučuje.) Mužské
zárodečné buňky se vyvíjejí ve dvou varlatech velikosti holubího
vejce. která jsou umístěna ve viditelném váčku neboli šourku.
Kdyby někdo přišel o varlata úrazem nebo operací (taková
operace je však dovolena jen pro záchranu života), pak by se
nevyvinul v muže, ani by se nemohl státi otcem dítěte. S tím
se proto nežertuj'e. Z varlat postupují semínka dále do ústrojí
pohlavního.
Nikdy si nezahrávej s tímto ústrojím, nech je vždy v klidu,
chovej se k němu se šetrnou úctou, neboť je to pramen nového
lidského života. Jen tak se staneš opravdovým mužem. který
bude dobře vyvinut a připraven pro velké úkoly v životě..
2. Otcovství a mateřství.
Když se mužská zárodečná buňka (semínko. chám'. sper—
ma) spojí s ženskou zárodečnou buňkou (s vajíčkem). nastane
oplodnění tohoto vajíčka. Tak vzniká tělesný zárodek dítěte
a Bůh mu potom dává duši. K tomu je třeba láskyplného man
želského tělesného spojení. Jen tělo má dítko od rodičů. Proto
se jím obyčejně podobá svým tělem. Duši má však přímo od
Boha. V tom smyslu říkáme. že dítky jsou od Boha.
Kdyby někdo používal umělých ochranných prostředků.
aby mužská zárodečná buňka se nespojila s vajíčkem, aby se

nemohl vyvinouti úrodek dítěte, pak se tím dopouští těž
kého hříchu proti šestému přikázání božímu a také proti
pátému, poněvadž si tím obyčejně poškozuje zdraví. — Univer
sitní profesor MUDr. Chura k tomu poznamenává: „Jejich roz
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šíření (totiž ochranných prostředků) je podporováno názorem,
hko by byly úplně neškodné a tento falešný názor bývá roz
šiřován i lékaři. Ve skutečnosti jsou velmi škodlivé jak pro
'muže tak pro ženu, tak pro případné potomstvo. Jistě by nám
po světě chodilo méně neurastheniků, kdyby nebylo těchto
antikmicepóních praktik.“ (Zachraňte národ, Hlučín 16.)
O matce, která čeká dítko, říkáme, že je těhotná, nebo
že je v jiném stavu, ve stavu požehnaném. Je to viditelné i na
venek, neboť dítě, které pod mateřským srdcem roste a zvětšuje
se, potřebuje stále více místa. K takové ženě chovej se vždy
uctivě a buď k ní pln ohledů, na př. tím, že ji nabídneš místo
nebo že jí pomůžeš něco nésti a podobně. Jsou bohužel i takoví
surovci, kteří se takovým ženám posmívají nebo dělají na ně
hrubé vtipy. Takové jednání je hnusné. Jak by ti bylo při po
mýšlení, že by se tak někdo posmíval tvé mamince, když tebe
nosila pod srdcem?
3. Panenství & mateřství Panny Marie.

I Panna Maria byla v požehnaném stavu, avšak působením
Ducha sv. To znamená: Duch sv. zázračně způsobil, že pod srd
cem Panny Marie začal klíčit život lidského těla Syna Božího.
Tak Syn Boží. který je od věčnosti Bůh, vzal na sebe lidské
tělo; chtěl se státi člověkem, aby nás naučil znáti cestu k ne
beskému Otci, cestu do nebe, aby za nás trpěl, zemřel a tak
nám opět otevřel nebe. Dal tedy Synu Božímu lidský život Duch
svatý skrze Pannu Marii bez přispění muže.
Evangelista sv. Lukáš to popisuje takto: „Měsíce
šestého anděl Gabriel poslán byl od Boha do města galilej
ského jménem Nazaret k panně, zasnoubené muži jménem
Josef z domu Davidova. A jméno pan-ny: Maria. Vešed k ní
anděl řekl: „Zdráva buď, milostiplná, Dán s tebou, po
žehnaná's ty mezi ženami.“ Ona uzřevši ho užasla nad řečí
jeho a přemýšlela, jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí
anděl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš v životě, porodíš syna a dáš mu jwméno-Ježíš.
Ten bude veliký a synem Nejvyššího slouti bude. Dán
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Bůh dá mu trůn Davida, otce jeho, bude kralovati v domě
Jakubově na věky a království jeho nebude konce." I
řekla Maria k andělu: „Kterak se to stane, když muže
napomávámT' Odpověděv anděl řekl jí: „Duch svatý
sestoupí v tebe a moc Nejvyššího zastíd tě; proto také
to svalté, co se z tebe narodí, slouti bude Syn Boží. A hle,
Nafta, příbuzná tvá, i ona počala syna ve stáří svém
:: nynl jest již v šestém měsíci, ta, která slove neplodná,
neboť nemožná není u 'Boha žádná věc.“ I řekla Maria:
„Aj, já dívka Páně. staniž se mi podle slova tvého.“ Tu
odešel od ní anděl.“ (Luk. 1, 26—38.)
Způsobil tedy Duch sv., že Syn Boží začal býti pod srdcem
panny Marie i člověkem. Když se narodil : 'Panny Marie, dostal
osmého dne jméno Ježíš. Pán Ježíš neměl otce mezi lidmi, svatý
Josef byl jen jeho pěstounem. Sám Bůh to zařídil, aby Panna
Maria byla provdána za sv. Josefa. Stalo se to nejen proto, aby
byl sv. Josef pěstounem Pána Ježíše, ale také“ proto, aby byl
ochráncem Panny Marie a živitelem celé sv. Rodiny. Tehdy
platil totiž zákon, že má býti potrestána smrtí ukamenováním
taková dívka, která nebyla v manželství a porodila dítko. Trest
smrti ukamenováním byl by tedy mohl postihnouti také Pannu
Marii, kdyby nebyla žila ve stavu manželském, když se jí na'
rodilo dítko Ježiš. Sv. Josef také dobře věděl, že není otcem
dítka Ježíše.
Evangelista sv. Matouš to popisuje takto: „Když matka
jeho Maria byla zasnoubena Josefovi, nalezena jest prve
než se sešli. těhotnou z Ducha svatého. Josef pak, muž
její, jsa spravedlivý a nechtěje postaviti ji na'odiv, od
hodlal se propustit ji tajně. Když však_o tom přemýšlel,
hle, anděl Páně ukázal se mu ve snách a řekl: „Josefe,
synu Davidův, neboj se přijmouti Marii. manželku svou;
neboť, co se v ní počalo, z Ducha svatého jest. porodí pak
syna a dáš mu jméno Ježíš, t. j. Spasitel, neboť on spasf
lid svůj- od hřichů jejich." Toto pak všecko se stalo, aby
se naplnilo, co bylo pověděno od Pána skrze proroka slovy:
„Aj-, panna počne a porodí syna a nazvou ho jménem.
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Emanuel. to jest (v předkladě) s-námi Bůh.“ Probudiv
se pak Josef ze sna, učinil, jak mu přikázal anděl Páně.
(Mat. ], 18—24.)

Poněvadž Duch sv. nemá těla, proto při početí lidského
těla Syna Božího neporušil těla Panny, Marie, zachoval jeji
panenství neporušené. Ačkoliv tedy Danna Marie se stala mat
kou lidského těla Syna Božího. zůstala zároveň neporušenou
pannou. Jako pomerančovník je ozdoben bělostnými vonnými
květy a zároveň imádherným ovocem, tak i Panna Maria zůstala
vždy ozdobena bělostným, nádherným květem svého panenství
a zároveň překrásnou korunou Bohem požehnaného mateřství.
neboť nám vydala nejkrásnější plod života svého — Dítko Ježíše.
Panna Maria zůstala neporušenou pannou i při narození Ditka
ježíše, neboť podle slov Písma sv. „u Boha není nemožná žádná
věc“ (Luk. 1, 37). Bůh to mohl učiniti snadno svou všemo
houcností a také to učinil. Můžeš si to snadno představit, že
při jeho narození to bylo podobné, jako když vstal z mrtvých
s tělem neviditelným z hrobu zavřeného. Proto Panna —Maria
porodila Dítko-Ježíšc bez tělesných bolestí. Tak se splnilo. co
předpověděl už ve Starém Zákoně prorok Isaiáš o matce Vy
kupitele: „Ejhle, panna počne a porodí syna . . . (Is. 7. 14.)
S velkou zbožnosti se proto modlívej : „Zdrávas Maria,
milosti plná, Dán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a po
žehnaný plod života tvého Ježíš . . .“ — „Kterého j'si, Panno,
z Ducha sv. počala . . . S kterým jsi, Panno. Alžbětu navšti
vila . . . Kterého jsi, Panno, v Betlemě porodila . . ." 25. března
slavíme svátek Zvěstování Panny Marie. Devět měsíců byla
Panna Maria živým svatostánkem Dítka-Ježíše a pak se z ni
narodil. Proto slavíme svátek Narození Páně 25. prosince.
Panna Maria byla matkou jen Dítka'Ježíše a neměla žádných
jiných dětí. V Dísmč sv. Nového Zákona se sice mluví na něko
lika mistech o bratřích a sestrách Páně. Nikde se jimi však
nerozumějí skuteční rod-ní bratři a sestry, nýbrž toliko v širším
smyslu, t. j. příbuzní Pána Ježíše. Jsou to dítky Alfea a jeho
manželky Marie, která podle evangelia sv. Jana byla „sestrou".
t. ,'—přibimnou Panny Marie (Jan 19. 25) U národa israclského
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bylo ve zvyku, že si příbuzní říkali bratři 'a sestry. Pán Ježíš
nazývai bratrem každého člověka, neboť řekl o konání skutků
milosrdných: „V pravdě pravím vám: pokud jste to učinili
jednu.—mgz nejmenších těchto bratří mýcl). mně jste to učinili"
(Mat. 25, 40).

4. Posvátnost mateřství.

„Jako Panna Maria byla devět měsíců živým svatostánkem
Dttka-Iežíšc, než se z ní narodil, podobně i každá matka je
devět _mčáíců živým příbytkcm dítěte před jeho narozením;
Během této doby vyživuje matká své dítě svou vlastní krví.
Až je dítě do3ti silné a může žití samo, pak se matce narodí.
Při narození dítka trpí matka veliké tělesné bolestí. Někdy
ztratí při tom tolik krve, že i lékař musí býti zavoláti, aby
neu-mších;- ba někdy přitom maminka dokonce zemře. Každi
matka vešzui zeslábnc a musí nějakou dobu kžct, ale to vše
chno. trptpvn dít 'ráda. Dám Ježíš praví o- matce: „Zima, když
rodí. má zahranicie, neboť přišla hodina" její; když však porodila
dítko, již nepamatuje na bolest pro radost, že se narodil člověk
na svět.“ (Jan 16, 21.)

_

Po narození dítka říká se o matce. že je v šestinedělí.
poněvadž trvá asi šest neděl, než of: jeji tělesqé ústrojí dostane
do původního stavu. Říká se jí proto šcs'úacli'ílka. V této době
bývá slabá & mm:! býti na: sob;- vcfícc Opatraá. A přitom dává
m:.míAÉm dítku j-cš-Zši pokrm zc sch-::. Pán Bůh to tak zažídil,

aby 56 v prsou matčiných vytvořilo mléko, lito--é obsahuje vý
živné látky .a'vďtámíhy, fak-é.dítko-právě potřebuje. Jiného poč
krmu by dítkoani agcsncsio. Matka tedy své dítko kojí, dává

mu pít. I Ježíška Danna Maria tak kojila. Jak je to všechno
posvátné. tajemné :! úctyhodné!
Jsou to tašcmství tak veliká. že každého ušlechtilého člo
včka naplňují posvátnou úctou & němým úžasem.. 0 tak vážnýgh
& tajemných věcech se nemluvi lehkomyslnč a bez potřeby. Ani
rodiče o nich bei vážnějšího důvodu nemluví. Zde se dává
život dítku, ktgfé bude věčně žít . . . a má žít věčně v nebil
Je to dílo nesmírně-_veiiké. větší,"ncž kdyby se stvoZ-iío nové
slunce, nové hvězdy . . . .

Teď teprve vidíš, jak posvátné & tajemné- je manželství
a jak velkou moc dal Bůh rodičům. Mají přivádět na svět
dítky, aby se staly křtem dítkami božími a po tomto životě
pozemském měly věčný život v nebi . . . K tomu úkolu Bůh

posvěcuje manžely v den svatby. Je to opravdu svatba, svatá
chvllle! Manželství je jedna ze sedmi svátostí. Je to jediná
svátost, kterou si udělují snoubenci vlastně sami; kněz je pří
tomen jako zástupce boží a církve, jménem Božím a církve
snoubencům žehná za přítomnosti ještě alespoň dvou svědků..
5. Měj úctu k svému tělu, neboť v něm dozrává símč
nového života.

Kdo se stává otcem dítěte, spolupracuje s Bohem Stvoři
telem. A to je něco velmi svatého! Proto má právo k tomu jen
ten, kdo je tělesně i duchovně a mravně již úplně vyspělý a koho
k tomu Bůh posvětil platným manželstvím. Kdo není od Boha
posvěcen k stavu manželskému, nemá práva státi se otcem dítěte.
Kdyby si to přOCcdovolil, těžce by hřešíl proti šestému přikázání
božímu. Kdo není od Boha posvěcen k manželství, je povinen
nechati své ústrojí pohlavní v úplném klidu. Kdyby takový
úmyslně toto ústrojí dráždil, velice by se prohřešoval proti
pramenu nového lidského života. Také by se mohlo přitom státi,
že by zárodečné buňky a životní síla : jeho těla odcházely
a tak by kazil i své zdraví.
Někdy se stává, že se těchto zárodečných buněk nahromadí
více a pak obyčejně ve spánku : těla odcházejí; to je t. zv.
poluoe. V takovém případě není to nic chorobného ani hřích.
nýbrž je to znamení dospělosti mužského ústrojí a něčím při
lomeným. jako vyměšování jiných žláz.
Tyto bezděčné výrony zárodečných buněk ve spánku ne
bývají u každého stejně často. U někoho občas, u jiného jednou
nebo dvakrát za měsíc, u někoho ještě častěji. Kdyby to bylo
vícekrát za týden, pak je nutné hledati pomoc. Především je
nutné udržovat celé tělo. i ústrojí pohlavní v čistotě.
Docent MUDr. Josef Hynie k tomu poznamenává: „Jinak
při polucích příliš častých je vhodno dbáti, aby nebyla k večeři
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jídla příliš kořeněná a solená, ne mnoho masa, ocet, alkoholické
nápoje, zvláště ne pivo. Také některé kyselé ovocné šťávy mohou
dráždit. Nepřeplňujme žaludek těsně před spaním. Užitečné bývá
před spaním trochu pohybu, zejména u dospívajících chlapců,
kteří při zaměstnání mnoho sedí.-U nich se proud krevní sou
střeďuje často příliš k pohlavnímu ústrojí a tu je dobře roz
ptýliti jej pohybem“na čerstvém vzduchu, na př. procházkou
Také je dobře dbáti, aby se hoch při spaní nepřikrýval příliš
teple. Kde to vše ještě dostatečně nepomáhá a jsou-lí poluoe
stále příliš časté. je dobře obrátit se na lékaře, který vy
šetří příčinu a zavede přiměřené léčení." (Mladé mužství, Praha
1941, 40.)

Kdybys při poluci procitl. budeš snad poněkud rozrušen.
Nevšímej si však toho, obrať své myšlenky na jiný předmět
_a buď úplně klidný, neboť tvá duše zůstala neposkvrněna. Kdo
by však byl tak nerozumný & úmysl-ně si způsobil polucl, pak
byxtím těžce hřešil proti .šestému přikázání božímu, proti ctnosti
mravní čistoty, proti posvátnému pramenu nového lidského ži
vota, kazil by si tím své zdraví a navždy by ztratil svou tělesnou
nepořušenost. Kdybys něčemu z toho nerozuměl a potřeboval
v něčem bližší poučení. neptejl se kamarádů, ani to nehledej
v knihách pochybné ceny, ale zeptej se klidně svého otc-:: nebo
kněze (třebas ve sv. zpovědi) anebo svědomitého lékaře.

Chce-li míti rolník dobrou úrodu, musí za
síti semeno dobré a nikoli zkažené. Podobně
nesmíš ani ty kazit símě nového lidského života
ani je lehkomyslně utrácet, chceš-li se vyvinout
ve zdravého muže, chceš-lí se dočkat šťastné
budoucnosti a jednou založit šťastnou rodinu.
Když sám budež dobře bojovat proti pokušení
a. zachováš si čistý, mravní život, pak to můžeš
jednou odkázat i svým potomkům.
jak potom můžeš býti šťasten, jakou potom budeš míti
radost, když po dvaceti letech aspoň v duchu, ale tím vpoucněji
ti bude děkovati tvůj zdravý & hodný syn asi takto: „Děkuji ti,
drahý otče, že jsi v mládí tak statečně bojoval proti nečistým
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pokušením & tím ulehčil i můj' zápas. Děkuji ti, že sis uchoval
mládi čisté a také ve mně vzbudil svatý oheň touhy po čistém
živo-tě. Děkuji, že's pevnou rukou ovládal choutky pudů 'svého
mládí, n:: of hla'vnč tomu lze mi děkovat za zdraví, za čistý
a krásný život . . ." hápeš svou velkou odpovědnost'šl -—-——

vm. KTERÝST.-MIA „.in-3 POVOLÁNÍ 31 zvouš?
]. Dobře si to rozmyslí!

Dodíveř se na hodinky, kolik je v nich různých koleček.
Jen tehdy mohou hodinky jit, když každé z nich je na správném
místě. Jako má určeno každé kolečko své místo v hodinovém
stroji, tak podobně Bůh určil každému z nás určitý stav :) po

volání.jen tehdy budeš opravdu šťasten, když
budeš v onom stavu a povolání, ke kterém.: ti
dal 3-12: náklonnost :! schopnosti. Dovolání j=e
mnoho. Stavy máš otevřeny tři: manželský, ře
holní :: svobodný

ve světě.

_

Bůh vložil do srdce mlndšho muže cit otcovský, ('o je
ftouhu pracovat a mnoho vykonat pro jiné. Proto jen tehdy je
mladý muž: opravdu šťastcn, když hodně pracuje pro jiné buď
v manželství jako skutečný otec rodiny nebo jako otec ve smyslu
duchovním v životě řeholním & kněžském nebo zůstanc'svobodný
ve světě, ale hodně pracuje pro .blnllo jiných.
Na Správné volbě stavu a povolání velmi bude záviset
tvoje životní spokojenost a také vešná spasení. Modli se proto
horlivě k Duchu sv. a k Panně Marii, jakožto Matce dobré
rady, abys dobře zvol-il svůj! stav a povolání. Zvol si takové
povolání, ke kterému máš dOSti zdraví, vlohy & které by tě
mohlo i vnitřně uspokojit. Vzdělávej se odborně v povolání,
jemuž se chceš věnovat. Těšit může jen dobá,_odbomá práce
a jen jako dobrý odborník můžeš se dobře uplatnit. Buď v práci
svého povolání vždy přesný, svědomitý & poctivý.
2. Chceš 'm'íži rada-st :: práce nebo jen dřina?

"V --každéin stavu a povolání dlužno pilně pracovat. Ber
práci ochotně do rukou, neboť práci přikazuje Bůh a práce
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přináší také požehnání. Bůh přikázal

práci

již prvnímu

v
člověku. V písně sv. čieme, 'e
Bůh zavedl Adama do ráje,
„aby jej vzdělával á hleděl si ho" (I. Mojž. 2, 15), t. j. aby
pracoval Práce není tedy trestem za hřích. Do hříchu stala se
Ovšem prá-oe“značně obtížnější a právě ta obtíž je pokáním:
„V potu tváře jisti budeš chléb, dokud se nenavrátíš do země,
ze které jsi vzat“ (I. Mojž. 3, 19). „Šest dní budeš pra'oovati“
(V. Mojž. 2, 15). Apoštol sv. pavel píše: „Nechce-li kdo pra
covati, at' nejí“ (ll. Soluň, 3, 10). Kůň k tahu, pták k letu
a člověk k práci.

Práce přináší požehnání pro život pozem

ský:

udržuje tělo i duši vc zdravi chrání před dlouhou chvílí

a před nespokojeností. Drác—copatřuje člověku potřebnou vý
živu :: pomáhá k blahobytu. Práce přináší požehnání i pro
život věčný. 'Drá-cc, kterou konáímc v milosti posvčcující &

s dobrým úmyslem, je záslužná pro nebe.

Konci proto svou práci nikoli s kyselým
obličejem, že „musíš“, ale s tváří radostnou jako
dítě Boží, které ochotně poslouchá svého Otce
nebeského.

před prací řekni: „To všechno : lásky k Tobě,

Dane ]ežíši.“ Během práce můžeš takovou střelnou modlitbou
aspoň obnovit v některém okamžiku svůj—
dobrý úmysl. Tak budeš
proměňovat hroudu všední práce v kus ryzího zlatá skutku
záslužného pro nebe. Pak nebudeš v práci rozmrzen, ale budeš
vždy myslí radostné. Práce ve hříchu těžkém a bez dobrého
úmyslu konaná je pro věčnost rovna nule. Když jsi v milosti
posvčcujvicí & vzbudíš dobrý úmysl, tím píšeš před ony nuly
číslicí, všechno nabývá nesmírné ceny, ' stává se skutkem zá
služným pro nebe . . . „S Bohem začni každé dílo, podaří se
ti až milo."

Pilná práce chrání před mnohým po'kušením
& tím

před

hříchem.

Neříká se nadarmo, že zahálka je

matkou všech nepravostí. Zvláště namáhavá práce je vhodným
pokáním za hříchy. pracuj proto vždy pilně, trpělivě a vytrvale.
Vítej slunce vždy s modlitbou v duši a s prací v rukou. Duši
!: Bohu, 'ruoe k dílu.
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Pracujeme duševně a tělesně. Obojí práce
' je potřebí a proto je stejně -.důstojná. Ruka
& hlava patří k sobě. Obojí práci konal a po
světil

Ježíš

Kristus.

Až do svého třicátého roku pra

coval jako dělník rukou a pak tři léta jako dělník'-ducha, když
hlásal všem lidem radostnou zvěst o spasení — evangelium.
Modlitbě a práci posvěcoval každý den. Nelekl se žádné oběti,
ani oběti kříže. Vybízí každého z nás, vybízí i tebe: „Učte se
ode mne!“ (Mat. 11, 29.) „Choe'šali kdo za mnou přij'ítí, aapři
sebe sám, vezmi každý den kříž svůj- a následuj mnel“ (Luk.
9, 21) Tak se dívej: na práci a bude ti vždy radostnou, nebude
nikdy pouhou dřinou.
3. Zachovej při práci vždy trpělivost a vytrvalost.

1. Z chudého chlapce president Spojených
států severoamerických.
Nej-krásnější a největší díla byla vykonána
nej-en nadáním a schopnostmi, ale také trpěli
vostí

a vytrvalostí.

Při práci a vůbec v celém denním

životě máš mnoho příležitostí k tomu, aby ses cvičil v trpěli
vosti a ve vytrvalosti.

Garfield, který se stal později presidentem
Spojených států severoamerických, pocházel
z velmi

chudobné

rodiny.

Když se chtěl vydatí ve

svých 16 letech na moře, šel nejdříve k jistému farmáři na žně,
aby si k tomu vydělal potřebné pení'ze. Farmář, u kterého se
hlásil, odbyl ho slovy: „K těžké práci při žních potřebujeme
mužů a nikoliv hochů.“ Garfield na to odpověděl: „A což, když
hoch vykoná mužskou práci, není právě tak dobrý jako muž?"
Tato odpověď se farmáři zalíbila a hocha najal.
Druhého dne ho poslal se čtyřmi dospělými muži kosit.
Dospělí chtěli nového mladistvého žence znemožnit. Dali se do
práce s takovým tempem, aby ho umořili. Nepodařilo se jim
to. Nový žnec pracoval tak skvěle, že starší dělníci se těšili
již na poledne, aby si mohli odpočinout. Garfield měl na rukou
puchýře, ale nestěžoval si. Po obědě poprosil ostatní, aby mu
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přenechali při kosení vedení, aby mohl hospodáři ukázat, že
dovede pracovat jako muž. Dělníci na to přistoupili, ale brzy
toho litovali. Garfield začal kosit tak prudkým tempem, že
dělníci měli co dělat, aby nezůstali pozadu. Večer byli ovšem
velmi unavení. Garfield se vůbec nezdá! unavený. Když si
všichni večer ulehli, poprosil farmáře o svíčku.
„Co chceš se svíčkou,“ tázal se hospodář. „Rád bych se
trochu učil, za dne nemám času.“ „Ale hochu, vždyť jsi dnes
pracoval za tři muže,. jdi si raději lehnout. Jak se vlastně
)menuješT' „James Abraham Garfield," odpověděl, s poděko
váním chopil se svíčky, odešel do své ložnice a učil se dlouho
do noci. A z toho chudého, trpělivého a vytrvalého studenta
stal se později americký president.

2. Syn chudého námořníka papežem.
Otec papeže Hadriána XIV. byl tak chudým

námořníkem, že se v J!Ch0 rodině často nedo

stávalo peněz ani na tak potřebnou věc, jako
je svíčka. Jeho syn proto se učil venku pod
svítilnami na ulici, 'a hle —stal se později pa
pežem. Podobných úspěchů je mnoho. Co bylo jejich tajemství?
Nadání?_ Také. Ale hlavně se u nich uplatňovala železná vůle,
trpělivost a vytrvalost a také to, že dovedli dobře využít času.

3. Škola trpělivosti a vytrvalosti.
Když někdo slyší slovo trpělivost, myslí si na slabou
dobromyslnou ovci, která strpí všechno. U ovce to není trpěli
vost, nýbrž bezradnost. Kdyby ovce byla opravdu trpěliva, pak'
by pro každou maličkost hned nebečela. Pravá trpělivost není
slabost, nýbrž opravdu velká síla. Jsou lidé velkého nadání
! nadšení, chtějí něco velkého vykonat. Dají se do díla, avšak
dílo nevykonají. Proč? Schází jim trpělivost a vytrvalost. Dali
by se třeba i mučit. ale propukají v zuřívost í pro menší ne
příjemnost Tím v životě -'tr_píoni a hké ostatní, kteří s nimi žijí.
Musíš se proto naučit trpělivosti a vytrvalosti. Jakým způ
sobem? Na to odpovídá velmi výstižně Foerster: „Trpělivosti
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možno se naučit pouze tím, že
Začne :; ni.—.;ncpairn/čjšími
\maliřzkcstvní. Řeknu vám příklad & potom sami si naj-dctc ještě
mnoho jiných. Ráno se obouvátzt a máte zauzžony šňůrky na
:: trhá jizni, vztek'i se a
botkách. Mnohý obyčejně 5: L'ozisbš
' !
v
»
nadává, pak šňůrky i'ozrcže
nf.:b o hodí boty do kouta. Áda:
%
vidíte školu těch, kteří později v .ivoí'č ničeho nesvcdou, nema-„ší
síly, když se octnou v nesnázích. pověr. mi , jak zachází-á se
šněrovaeími botami a řeknu ti, co z tebe 'b'.:
ii , to bychom
mohli opravdu říci.
Zkuste rczaizlit šňůrky zcela kšidnč :! mírně, bez trhání
a zazpív-cjtc si při tom třebas „Dřijde jaro, přijde . . ." a po
daří-li se vám rozvázaii šňůrky, třeba-5 to trvalo až dt*-ct minut,
můžete býti hrdi. Shromáždili jste v sobě veikou sílu — nikoliv
tu, která vybuchuje a trhá, nýbrž tichou, obrovskou silu vy
trvalosti, jež neumdlévá a činí nás pány osudu.

Nebo nemůžete-li límec dostat na knoflík, nebo když
píšete a dostane se vám do péra chlup, nebo nemůžete-li nit
\navléci do jehiy,-zasiechnete-li křik, a vám se zdá„ že z kůže
Vyletíte, nebo zlobí-li vás někdo a už clic-:e se rozkřiknout:
„Teď zrovna už mám toho dost,“ nikoliv, nemějte toho dost,
považujte to za cvik v trpělivosti — :: půjde to. To jsou ovšem
toliko maličkosti, ale nemáme jiné cesty, abychom vzácné síly
trpělivosti dostali do svých služeb." (Schevýehova mládeže,
Holešov, 55.9 Nepohrdej takovými drobnostmi. maličkostrni,
neboť maličkosti tvoří dohromady dílo dokonalé a dokonalost
není již žádná maličkost.

4. Hlemýžď vyhrál závod se zajícem.
Již jsi něco slyšel o toin, jak hlemýžď vyhrál závod se
zajícem? Hlemýžď a zajíc závodili jednou v běhu. Cílem byl
protější nedaleký les. Hlemýžď se dal s velkou horlivost-ll,
s trpělivostí a s vytrvalostí na cestu, potil se a namáhal. Zajíc
však si hověl na zemi v trávě a sluneční záři. Příliš v sebe
důvěřoval & říkal: „Ocli, ty chudáka! proč se tolik namáháš?
Je to úplně zbytečné. Udělám dva skoky a ty zůstaneš tak
pozadu. že neuvidíš ani konec mého ocasu.“ Ale hlemýžď jen
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se plazil, potíl & namáhel

sc . . . a když se 7.5.23;vzgmnmžuval,
).

hlemýžď už byl jen kousek od cíle. „Á ted' holá; do skoku,“
řekl si zajíc. Udělal jed-en, dva. skoky, ale než. udělal třetí,
hlemýžď byl už u cíl: . . . Vytrvalast a píle často předstihne
schopnosti.

1x. STAV MANŽELSKÝgE oo ani—m A enom

l.
pouhé duchy;

IE

SVÁTÝ.
... nJ

ustanovil stav manželský.

říkáme jim andělé. Stvořil jc

V Písmč sv. čio-:::, kterak

\' pln-ím počtu.

Bin stvo—ři?bytoslš neví::lžtclné,

Avšak lidi nestvořil v plném počtu. nýbrž toliko dva. Písmo
sv. o tom mar/'i': „Stvořil tedy Bůh člověka k obrazu :; ému,
k obrazu Božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. Dožchnal
jim

též

Bůh řka: „Qosť—t-ea množte

se, naplňte

zemí . . ."

(I. Mojž. ], 27—28) „proto opustí člověk otce svého i matku
svou a přilne k manželce své, že budou dva tělem jedním."
(I. Mojž. 2, 24.)

..
:
Tak ust: lovil Bůh již v ťájl stav manželek y. jež-.“ 
povýšil tento stav na svátost. Stav manželský je svátost, ktera
posvčcuje svobodného katolického muže a svobodnou katolickou
ženu k společnému manželskému životu. Manželé mají přispívati
k tomu, aby se rodily děti v řádném, platném svatém manželství
a tak mohly býti řádně vychovávány.

2. Jen lidé k tomu Bohem posvěcení mají právo
' na život manželský.,

Aby mohlo přijíti dííě na svět, k tomu nestačí jen sami
m'anželé. K tomu je třeba, aby Bůh po každé stvořil novou

lidskou duši. Jak je to něco svatého! Zde spolupracují rodiče
při tvůrčím díle Božím. Poněvadž je to něco tak svatého, mají
j'en ti právo přiváděti děti na svět, kdož jsou k tomu od Boha
posvěcení platným manželstvím. Kdyby tedy některý katolický
muž nebyl v platném, církví katolickOu posvěceném manželství
a stal se otcem dítěte anebo kdyby žil s některou ženou jako
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s manželkou, třeba s ní ani dítě neměl. dopustil by se před
Bohem velmi těžkého hříchu. Proč? Poněvadž nebyl od Boha
posvěcen pro život manželský a svátostným manželstvím pro
otoovský úkol. Byl by to podobný hřích jako u toho, kdo ještě
není na kněze vysvěcen a vydával by se za kněze, ba kdyliy
se dokonce odvážil sloužiti mši svatou.

x. DO SVATYNÉ MANŽELSTVÍMÁ vEsn
ZNÁMOST.

VÁŽNÁ

]. Láska.

Přijde na tebe chvíle, kdy ti dívky nebudou docela
lhostejné. Začneš si jich všímat, některá z nich udělá na tebe
takový dojem, že pojednou tvé nitro se naplní hřejivým blahem,
kterého jsi před tím nikdy nepocítil. A což teprve. když i ona
si tě začne všímat! Co se to vlastně s tebou stalo? Vždyť
dříve, v mladších letech, byly ti docela lhostejné . . . Jsou to
první závany lásky.
Sám Bůh vložil do srdce lidského posvátný cit lásky.
Má sblížit mladého muže a ženu, aby se lépe poznali a zkou
mali, zdali by mohli jíti společně a zdárně životem ve svatém

svazku manželském.Když se tedy

počnou

ozývati

ve tvém srdci city lásky a bude se ti zdát, že
již vcházíš do pozemského ráje, který před
stihuje všechny sny, a když ti tak bude ne
výslovně blaze, pamatuji: to není pouhá hračka
jen pro tvé osobní potěšení. Je to posvátná cesta,
na kterou směj-í vkročiti jen ti, kteří chtějí ve
iíti do svatyně manželství.
Cit lásky se probouzí_u někoho hodně brzy, kdy ještě
nemůže mysliti na vstup do manželství. Co má dělat? Nepod
dávat se v takovém případě citu lásky, ovládnout onen cit.
Snadno se to podaří tomu, kdo se dá do vážné práce, aby se
co nej-lépe připravil na své budoucí životní povolání. Ať si
také všímá hodně toho, jak by mohl být užitečným svým rodi
čům & sourozencům — doma, v hospodářství, v zahradě, na
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poli, v dílně a podobně. Ve volných chvílích najde dosti roz—
ptýlení dobrou četbou, zpěvem, hudbou, ušlechtilou zábavou.
a rozhovorem s včmým přítelem stejně smýšlejícím.
2. Známost.

Známost je dovolená jen tehdy, když je :
s dobrým

úmyslem,

čistá

a veřejná. S dobrým

úmyslem. to znamená: nikoliv pro pouhou zábavu, ale pro man
želství. Nenavazuj proto takových známostí, o kterých předem
víš, že nemohou vésti k manželství, a nečiň tak ve věku, kdy
na manželství ještě myslit nemůžeš.
Čistá, to znamená: bez hříchů. Říká se: kolik hříchů ve
známosti, tolik neštěstí v manželství. K d o m á p r a v o u lá s k u,

dovede si všechno odepřítí pro dívku. kterou
opravdu milujle & nedovoluje si nic tako-
vého. co by bylo hříchem, neboť tím by jí ublížiL.

Láska pravá je obětavá. Kdo by hledal jen své uspokojeíní,
ten nemá pravqu lásku, nýbrž má jen pudovou, tělesnou žádost.
Aby známost zůstala počestná, bez hříchů, má býti veřejná;
to znamená: mají to vědět rodiče a mají se scházeti na místech
veřejných, nikoli zcela o samotě nebo za tmy. Uvědomělý

mladý muž považuje tyto požadavky za samo

zřejmé &-ta ké se podle toho řídí. D'roč? Doně—

vadž dobře ví, co je láska, jak se vyvíjí a k če
m u s m ě řu je.

3. Vývoj lásky a její stupně.

1. Láska duševní.

,

Láska se poněkud jinak vyvíjí u mladého muže a jinak
u dívky. U čistého, nezkaženého, jem-ného hocha a u čisté, ne

zkaženédívky láska se ukazujie z počátku jako cit
čistě

du ševn í. Je to touha duše po člověku,kterého bychom

mohli míti rádi pro jeho ušlechtilé vlastnosti a který by totéž.
cítil k nám. k naší duši. Je to touha milovati &býti milován. Když
hoch a dívka začnou spolu chodit, zdá se jim, jako by to
bylo pouhé přátelství, ale nejkrásnější, jaké může býti. Když.
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jiní se na to dívají jako na lásku,“ pak se na ně zlobí a tvrdí.
že je to jen lzanmráclství a nic více. Zkušenost však učí, že
mezi mladými lidmi různého pohlaví netrvá dlouho poměr jen
přátelský. Tento piv.—Ím,';: požití:-„i jen „přátelský, velmi brzy
přccliúz' v první stu-sen lásky, v lišku duševní.

2. Láska smyslová.

Když se spolu scházejí dále, pak přechází
láska duševní dříve nebo později v druhý stu
peň lásky _ v lásku smyslovou neboli erotickou.
To znam.-o ú, Ž; dva li_lé, kteří se mají rádi, touží také po zevněj'

ších projevech lásky, touží po tom, co lahodí smyslům: zraku
(krása), si_zchu(příjemná řeč, lichotky), hmatu (pohlazení, polib
ky). Dolíbení je dovolené tehdy, když je projevem čisté a vážně
lásky, zvláště mezi zasnoubenými a v manželství. Má se to však
díti vždy způsobem slušným a umírněným.

3. Láska tělesná.

.

Třetí a poslední stupeň lásky je láska-tě
lesná

ncboli

sexuální,

která touží po spojení tělesném.

Na to však mají právo teprve ti, které Bůh k tomu posvětil
platným svatým manželstvím, aby děti byly přiváděny na svět
jen v platném svatém manželství a mohly býti také řádně vy
chovávány.

,
Čistá, nezkažená divka ve známosti a zasnoubení nikdy
netouží po této lásce tělesné, dokud není k tomu_ posvěcena
platným svatým manželstvím. Avšak u mladého muže láska
duševní a smyslová (erotická) někdy dosti rychle přwházt
v lásku tělesnou._]e proto dlouhá známost pro mladého muže
! dívku krajně nebezpečná, zvláště kdyby se spolu scházeli
o samotě, beze svědků. Proto rozumný mladý muž ve svém
styku s dívkami je zdrženlivý, opatrný, nenavazuje lehkomyslnč
známosti, za žádnou cenu nenaváže známost ve věku, kdy ještě
nemůže myslit na manželství, a stejně nikdy nenaváže známost
,s takovou dívkou, s kterou nikdy nemůže vstoupiti v platný
sňatek manželský.
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4. Buď rozumnýk
Uvědomělý muž je vždy velmi ukáznčný, když navázal
znám-:)sí'. Nedovoluje si lehkomyslnč různé něžnosti a projevy
smyslové (erotické) lásky, poněvadž dobře v', že by ho to
mohlo uvésti do velkého pokušení k lásce tělesné. Tím by uvedl
nejen sebe, ale zvláště dívku do velkého nebezpečí. proto ani
'
v zasnoubení nemá býti mnoho takových zevnějším. projevů
lásky. Mai-ii ji opravdu rád, pal—:každé nebezpečí od ní vzda
luje. Dobře ví, že čistá, nezlzaženíx dívka prožívá svou lásku
pledevším duševně a smyslovř. (eroticky), nikoliv tč.esně, i
kdyby se k němu tulila. Nemysá proto, že by to byly u ní pro
jevy lásky již tělesné, a nedovolí si k ní nic neslušnébo" ani

dokoncvníc

proti studu u mravní čistotě.

Bohužel, právě v těchto závažných věcech velmi mnozí
mladí mužové dopouštějí se mnoha osudných chyb. Chybují
z velké části proto, že jim to nikdo řádně nevysvětli! o v těchto
nejchculostivějších záležitostech svého mládí i buooucnosti byli
ponecháni sami sobě. Tobě se dostává poučení těmito řádky.
Vždy pamatuj, že uvědomělý mladý _mužje viditelným stružným

andělem dívky, s kterou chodí a chrání ji nejen proti ne
bezpečí zevnimu, ale také přez! nebezpečím, které vychází z jeho
vlastní tělesné žádostivosti.
4. Zasnoubení a vstup do svátostného manželství.
Známost nemá býti a-ni příliš krátká ani příliš dlouhá.
Když mladí lidé poznají, že s: k sobě opravdu hodí a že mají
vlastnosti 1: společnému šťastnému životu manželskému — také
zdraví a schOpnost se uživit — pak. s:: zasnoubí, t. j. dají si
vážný slib, že vstoupí do manželského stavu. Tento slib má
býti dán před svědky, nejlépe před rodiči. Když _jsou mladí
lidé zasnoubení, maji plné právo na slušné políbcuí, mají plné
právo k tomu, aby šli spolu zavěšeni & také k tomu, aby si
měnili také cennější dárky. Nemají však ještě práva,“na důvěr
nosti manželské, neznají práva bydleti spolu v jednom bytě
nebo dokonce žití spolu již jako manželé.
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Do zasnoubení má býti co nejdříve svatba.
Pro katolického křesťana je manželství platné před Bohem jen
tehdy, když bylo provedeno před katolickým knězem a dvěma
svědky. (Ve státech. kde občanský zákon uznává za platné jen
Oddavky občanské, jest i katolík povinen dáti se oddati také
občansky, poněvadž by jinak jeho manželství, uzavřené církevně,
stát neuznal za manželství platné, z čehož by jemu a jeho dětem
'mohly vzejít velké nevýhody. Katolik má však oddavky ob
čanské považovat vždy toliko za obřad občanský, kterým se
skutečné manželství před Bohem neuzavírá. Proto po oddavkách
jen občanských nemá před Bohem práva _žíti po manželsku.
právo žítí po manželsku nabude teprve tehdy, až je oddán i
církevně. V takovém případě dá se oddati nejprve občansky
a pak církevně) Snoubcnci přijdou nejprve ohlásit na farní úřad.
že se chtějí vzíti. kněz sepíše protokol, dá jim poučení, ohlásí
je třikrát z kazatelny, jdou k sv. zpovědi a k sv. přijímání
a pak je sezdá. Oddavky mají býti dopoledne. aby mohla býti

přitom sloužena mše sv. za novomanžely. O platném

sva

tém manželství platí slova Ježíše Krista: „Co

Bůh spojil,

člověk nerozlučujl"

(Mat. 10, 6.) Aby

byla úplná jednota' a soulad v manželství, má si vzíti katolický
lk'řesťan jen hodnou katolickou křesťanku. Nepospíchej! Na
ženění máš čas kolem 25 let věku. V životě ženatého muže
mají míti místo jen dvě ženy: matka jeho dětí v platném sv.
manželství a pak jeho matka vlastní. Co je nad tuto dvojí
čistou a posvátnou lásku, je buď nebezpečné vybočení : mezí
nebo hříšné poblouznění.

)a. D0 STAVU ŘEHOLNÍHO?
Napadtne tě někdy otázka: „Co je lepší — ženit se či
neženit a raději si zvolit stav řeholní7" Lepší bude pro tebe
to, k čemu tě určil Bůh. Bůh určil většinu lidí pro život
manželský. Jsi-li ty mezi nimi, pak nejšťastnějším můžeš býti
jen v manželství. Některé lidi však volá Bůh k životu řehol
nímu. Jsi-li ty mezi těmi vyvolenými, pak' můžeš býti nej
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šťastnějším zase jen v životě řeholním. Muž, který žije v man
želství, má srdce rozdělené: polovinu svého srdce dává Bohu
a druhou polovinu dává ženě a rodině. Muž. který žije ve stavu
řeholním, dává oelé srdce jen Bohu a z lásky k Bohu těm.
tk'teří jsou svěření jeho péči. V tom je velikost. krása a zá
služnost jeho oběti.
Kristus v takovém případě praví i tobě: „Chceš-li doko
nalým býti. jdi. prodej, co máš & dej chudým; budeš míti
poklad v nebi, přijď & následuj mne . . . A každý, kdo pro
jméno mé opustí dům nebo bratry nebo sestry nebo matku
nebo manželku nebo dítky nebo pole, stokrát víoe dostane
a život věčný zdědí.“ (Mat. 19, 21—29.)
Řeholníci jsou duchovními otci, poněvadž se obětují
Opravdu otoovsk-y pro welkou rodinu lidské společnosti, neboť
svými modlitbami a obětmi odvracej-í tresty boží. svolávají boží
požehnání a svou službou potřebným, trpícím bližním konají
velké záchranné dílo. Dravý řeholník má opravdu velké, otcov
sky milující srdoe . . . Poznáváš-li v tom své povolání, poraď
se nejprve se svým zpovědníkem, vyžádej si bližší pokyny
:! klášteře. o který se zajímáš, potom jdi za hlasem Krista do
kláštera a budeš šťasten.
Doloviěatost a nerozhodné kolísání mohlo by se krutě vy
mstít. Odstrašující příklad k tomu máme na Robespierrovi.
V roce 1771 se představil mladý Maxmilián Robespierre před
stavenému jistého kapucínského kláštera ve Francii a prosil.
aby ho vyzkoušel. je-li povolán k stavu řeholnímu. Po dlouhém
mhovoru a po zralé úvaze rozhodl představený, že mladík jeví
povolání do řehole a dal mu doporučení k přijetí do kláštera.
On odešel. aby zařídil doma všechno potřebné a ještě se roz
loučil s příbuznými. Rodiče a přátelé se namáhali, aby ho
odvrátili od jeho úmyslu — a zvítězili. Robespierre opustil
své poznané povolání. šel do Paříže, studoval tam práva a stal
se advokátem. Ve francouzské revoluci se stal vůdcem revoluci
onářů, mnohé dal usmrtit & konečně sám byl popraven. Škoda
ztraceného řeholního povolání a nadějného života mladého muže.
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žádnou však .nezaíčt'nej známost, dokud nemůžeš myslit na
manželství. Dívka se dívá na každou známost obyčejně vážně
a oddává Se jí celou svou bytostí. Proto přerušení a ukončení
známosti není pro ní pouhou menší příhodou v životě, nýbrž
znamená pro ni často hluboký vnitřní otřes, kterým trpí velmi
dlouho. Opravdový muž má proto šetrný 'ohled na toto založení
dívky a nezraňuje ji lehkomyslnou známostí.

Jako opravdový muž ujímej se vždy jiných,
zvláště mladších a slabších, ať je to kdokoliv!

Na takové „sitroufá kdejaký hrubec, neomalenec a vtipkař, když
vidí, že má před sebou někoho nesmělébo a tichého. Dosměváčka
a neurvalce .vždy rázně okřikni -a posmívaného dobráka se roz
hodně zastaňl K tomu ovšem potřebuješ ráznosti a síly!

Jako opravdový muž dělej vždy a všude to,
co uznáváš podle svého poctivého přesvědčení
a jistého svědomí za správné, i kdyby to bylo
proti tomu, co chtějí kamarádi, nebo proti tomu,
co chtějí po tobě jiní. Tak jedná opravdový
& celý muž. „Jsou lidé houžev — a jsou lidé bláto, jsou lidé
pozlátko — jsou lidé zlato." (Jiří Solar: Cesta vzhůru.)
Slavný vynálezce Edison byl ve svém mládí kamarády
nucen, aby se 'napil jako ostatní a nedělal výjimky. Jednou
o tom vypravoval a vzpomínal, že si tehdy řekl: „Myslím, že
mohu užít svého mozku lépe. Potřebuji 'veškeré síly svého
mozku, kterou mám. Chci zvýšit výkonnost svého života a ne
ji snížit. demoralisovat a omámit. Nechci přijmouti do svých
úst nepřítele, laby mne oloupil o rozvahu a sílu rozumu.“ A
odmítl opojný nápoj. Byl to rázný, opravdový muž. Podobně
je to i s 'kiouřením. Je to velký sebeklam, když si někdo myslí,
že se stává mužem, když chodí s cigaretou v ústech. Třebas
to jiní dělají. já to dělat nebudu, poněvadž to není zdravé
& mužnosti lnepřidává.
Kdo se řídí ve svém životě jen podle toho, aby se jiným

mlíbíl, podobá se praporku ve větru, stává se směšným a brzy
ztrácí vážnost u každého čestného člověka. Výstižně to znázor
ňuje známá historka: Byl. kdysi člověk, jenž se ubíral se synem
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a oslem klidně cestou . . . Však už víte, jak to šlo dále. Potkali
poocstmého. Zastavil se a pravil: „Ne, něco tak směšnéhol Nač
pak máte 9513? Proč na něj' nevysadíte hocha'Ž'" Clověk poslechl
a měl radost, že nyní cesta tak rychle ubíhala. přišli k mlýnu.
Mlynář ležel pod okny a neměl jiné práce než dobírat si jiné.
Hned spustil: „Což ten kluk se nestydí., nechat starého otce
běžet a sám si sedí? Je to hanba." Hoch se zapýřil a hned byl
s osla dole.
Otec si vsedl a šlo to dále. A když se blížili k městu,
potkali muže s čepicí, na níž byl nápis: Spolek na ochranu
zvířat. Ten přistoupil k nim všecek rozzuřen a pravil: „Nestydíte
se ani trochu, nebohé zvíře tolik sužovat? Co byste na to řekl,
kdyby si zvíře sedlo na vás?“ Otec honem seskočil s nebohého
zvířete a všichni tři šli vedle sebe do města. Hned se posbíhali
uličníci a pokřikovali: „Jistě j-e osel poshamval, neboť by ne—
běželi oba tak hloupě vedle něho." (Foersterz Sebevýchova mlá
deže, 160—161.) Tak to dopadá s tím, kdo se řídí jen podle
úsudku jiných a nikoliv podle toho, co sám uznává za správné.

Jakoopravdovýmužmluvvždypravdu.i-tehdy,

k'dyžbys musil proto trpět. ]en slaboch a zbabělec
si pomáhá

lží. Nejsme na světě k' tomu, abychom se dostali

stůj co stůj z každé nepříjemné situace, nýbrž k tomu, abychom
plnili, co přikazuje Bůh. Tvým životním heslem budiž: „Někdy
sice pochybím, ale lhátí neumím."

Jako opravdový muž bud' v-ž.dypoctivý. Pamatuj
vždy na slova Písma sv.: „Lépe míti maličko, ale spravedlivě,
než příjmy veliké, ale nepoctivé. (Přísl. 16. B.) Cizí jmění po
žehnáno není! Jak je to krásné, když se může o tobě říci:
.LTomu můžeme svěřit všechno, ten je naprosto spol'ehlivýl"

Jako opravdový muž nenechej' se spoutat
špatnými

návy'kíyl

V mladších letech jste asi četli o

Gulliverovi u Liliputánů. Trpaslíci-Liliputáni chtěli spoutat obra
Gullivera. Dokud obr bděl, nemohli na něco podobného ani
pomyslit. Jakmile však obr usnul, obklopili ho jako mračno
a tak důkladně j'ej opředli nesčíslnými nitkami, že byl úplně
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Spoután a nemohl povstat. Zrovna tak nás opřádají špatně
návyky. Jsou to trpaslíci, kteří nás spoutávaj-í, nebdíme-li. Ani
lhavost, ani zlodějskost, ani hněvivost, ani nepořádnost, závist,
ani pijáctví nepřepadávají člověka najednou v celé síle. Nikoliv!
Dřikrádaj'í se nepozorovaně a jemně opřádají kolem nás nit
za nití. Najednou se člověk vzchopí a vidí. že je spoután, že
byl přemožen ve spánku a stal se otrokem trpaslíků, t. j'. zlých'
návyků A obyčejně bývá pozdě.
Tak má se to na příklad se lží. Člověk se nestane lhářem
přes noc. Kdyby to šlo tak rychle, pak by také bylo snadno
z toho se vyprostit. Ne. je to tisícero nitek, které nás spoutá'
vají; mnohdy trvá velmi dlouho, než je člověk otrok'em. Začíná
s nepatrnými nepřesnostmi a nadsazováním. pavel. jda ze školy,
zastavuje se dlouho u výkladních oken, ačkoliv to má přísně
zakázáno. Konečně _se dá na cestu domů. Potká tetu. ta jej
poprosí, aby jí v ovocnářském krámě proměnil peníze. Když
potom přijde domů a matka mu chce uložiti domácí vězení-.
praví: „Teta mne zdržela. musel jsem jí rozměňovat peníze.“
Poněvadž dosud nelhal, matka mu věří a Pavel má radost, že
našel tak jednoduchou výmluvu. Tentokrát bylo ve výmluvě
aspoň něco pravdy —- po druhé snad už řek-ne něco, co je vy
lháno od A až do Z, na příklad: „Musil jsem pomáhat učiteli
dělat pořádek ve skříni.“ Kdyby mu někdo ukázal obraz Gulli
verův; snad by se včas ještě vzpamatoval a uviděl trpaslíky
při práci.
'
Podobně je to s pijáctvím. Opilec nepočal hned opíjením
se. Zvolna a pomalu popíjí a alkohol nabývá pro něj vnad,
z popíjení stává se návyk, až s hrůzou pozná, že se stal otro
kem, že touha píti stala se silnější než on . . .
Snad namítvnete: ale nač se nám to vykládá, u nás přece
není nebezpečí, že bychom se stali pijáky? Ale odkud to víte?“
Trpaslíci-Liliputáni nezačínají zotročovat až člověk dospěje.
Právě naopak. Dobře vědí, že je nejsnáze přepadnout člověka.
když je mlád. Lidé, kteří se stali pijáky, velkou většinou položili
Iť tomu základ už v mládí tím, že svým žaludkem a jazykem
dali se ovládat, jakoby vůle ani neměli. Nervy chuťové, toť
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počátek, kterým začíná zotročování, nepozorovaně, v malém.
nej-prve cukřenkou . . . A tak to jde podobně dále.
Nemůžeme býti proto ani dost opatmými na pokusy zo
tročovati a běžíme-li k cukráři nebo toužíme-li po j'iném labuž
nictvl'., měli bychom vždy ještě zavčas si říci: aha, Lilipután!
Vždycky si pamatujte, žaludek by rád vládl, říká: „Já jsem
pánem, tvým bohem, nemáš mimo 'mlne míti jiných bohů.“ Je
proto dobře, časem mu dáti malý půst a zjednatí si u něho
vážnost tím, že si odepřeme nějaký mls zrovna tehdy, když
žaludek na něj' nejvíce se těší. Zkuste to někdy a poznáte,
jak' budete míti vzácný pocit síly, když dobudete toho, třebas
nepat—ného vítězství nad žaludkem.
Liliputáni využívají ještě celé řady jiných příležitostí, aby
nás spoutalí. U mnoha lidí dává příležitost kouření, aby je
oloupili o vládu nad sebou. Začínají jed-nou nebo dvěma ciga
retami denně, potom stoupají v počtu cigaret až přijde den, kdy
ucítí. že jsou spoutání a že náruživost kuřáck'á je mocnější
než oni, že nemohou kouření nechat, i když rozvážnějším pře

mýšlením poznají, že jsou jiným na obtíž, nebo že podkopávají
své zdraví." (Foerster, Fr. W.: Sebevýchova mládeže, Holešov,
49—51.) podobně se to má i s jinými špatnými návyky. Buď
proto stále na stráži, aby tě nespoutávali Liliputáni nitkami
zlých návyků a aby ses nestal otrokem zhoubné náruživostí.
Hled' si získat a trvale osvojit návyky jen dobré!

Jako opravdový muž všímejí si i věcí drob
ných!
Do Paříže přišel si hledat zaměstnání Jakub Lafitte.
Zádal o místo v jedné velké bance. Byl však odmítnut s pouka
zem na to, že je všechno obsazené. Lafitte odcházel pln zkla
mání. V tom zahlédl na zemi jehlu. Zvedl jí a položil na stůl.
„Vy jste pečlivý," řekl vlídně bankéř. „Víte co, zítra nastupte
4yunás místo!" Druhého dne Lafitte vstoupil do banky a časem
se stal největším fínančníkem Francie.
Nepřehlížej drobné věci ve svém denním životě. Zivot se
skládá ze samých takových zdánlivých maličkostí. S ničím se
však malichemě nepiplej! Zrnko prachu ti nesmí zakrýt celý
obzor! V péči o různé životní drobnosti nesmíš zapomínat na
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celkovou souvislost věcí, na celek, na vlastní smysl a poslední
cíl celého života! Z každé chvíle a z každé maličkosti hleď co
nejvíce vytěžit pro život i pro celou věčnost.

Jako opravdový muž mějl vždy odvahu pra
covat a obětovat se pro dobrou věc! Jen to hyne
a umírá, zač my nepracujeme a neumíráme. V práci pro dobrou
věc nebuď nikdy prostředním a polovičatým. Když jsi překročil
hranici prostřednosti, j-iž jsi zachráněn a můžeme očekávat od
tebe věci opravdu velké! Zejména nyní v nově osvobozené
vlasti, kdy se před námi otevírá celý svět, jsou před tebou
velké možnosti, větší . než kdykoliv v dobách dřívějších.
]en ti se plně uplatní, kteří mají odvahu, porozumění pro
situací a dovedou ji využít pro vítězství pravdy a dobra. Muž
činu miluje dobu, ve které žije. Vidí světla i stíny doby a ne
bojí se zasáhnout do vytváření budoucnosti jako dělník rukou
nebo ducha. I tvým heslem budiž heslo jednoho amerického
biskupa: „Buď odvážným a jednejl“

Jako opravdový muž vzchop se zvláště
tehdy, když tě stihne něco nepříjemného. V oka
mžiku, kdy se ti něco nezdaří anebo tě stihne něco bolestného,
vzchop se a řekni si: tato nepříjemnost musí mně býti zdrojem
požehnání. Italské přísloví praví: „Komu Bůh zavřel dveře,
tomu otevře okno." To znamená, že každý nezdar a nepříjemnost
může si člověk obrátit k něčemu dobrému. Zvláště věřící křesťan
: tím může počítat, neboť Písmo svaté praví zcela jasně: „Těm,
kteří Boha milují, všechno pomáhá k dobrému." (Řím. 8, 28.)
„Avšak nejčastěji vídáme bohužel pouze zavřené dveře,
tluěeme do nich pěstmi a zuříme. ani nepozorujíce, že je o
tevřeno ok'no. Je smutné, když onemocníte právě na vánoce a
musíte ležet. Apiece je okno dokořán otevřeno: můžete naučit
se velké trpělivosti a získat si ještě větší lásky rodičů a sou
tozenců a máte krásnou a klidnou dobu na přemýšlení o svém
živlotč. A takové klidné dny, v nichž možno přemýšleti, jsou
vždycky duši lidské tak potřebné jako tělu spánek.
Když se vám přihodí něoo smutného, že byste se raději
ani neviděli na světě, že byste' špatnou náladou nejraději vy.
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buchli — tu zase pomůže rychle si pomyslit na ty, kterým se
v životě vede mnohem, mnohem hůře, jimž jakoby všechna
světla na nebi uhasla — když na ně pomyslíte, bude vás hanba,
že tolik toho naděláte se svým hořem.
Jistě jste už viděli, o kolik víc musí se to'pit v lokomotivě,
když vlak dlouho stoupá. Když ráno procitnete a cítíte. že jste
podráždění a rozladěni, musíte dvojnásobně topit: musíte si
umínit, že právě nyní zdvojnásobíte svou laskavost a rovnováhu.
Uhlí, jímž vytopíte svou duši, jsou myšlenky, jež jsem vám
nyní řekl." (Foerster ]. W.: Scbevýchova mládeže, Holešov, 25.)
Když k tomu ještě přistoupí myšlenka: Z lásky k Tobě, Ježíši,
jako smír a pokání za sebe a ostatní, zvláště mně nejbližší, pak
i v slzách bolesti dovedeš se usmívat.

Jako Opravdový muž nikdy nezahálej1Vstávej
proto ráno vždy přesně ve stanovenou hodinu, třeba se ti někdy
nebude chtít. Právě tehdy ukaž, že platí tvé mužné rozhodnutí:
„Chci — a co chci, také mohu; a proto bez váhání z postele
ven!" Potom budeš míti také čas aspoň na krátké procvičení,
umytí a na modlitbu, a když jsi opravdu čilý, také na mši
svatou, je-li ti to možno. Do zaměstnání přijdeš včas. Dracuj
s chutí a s láskou ke Kristu, neboť on ti dal příklad nejlepší.
Po zaměstnání nezahálej, ale opět se zabývej něčím užitečným
& pak teprve ušlechtilou zábavou a osvěženim.

Jako celý a opravdový muž vzhlížej' ke krás
ným vzorům mužnosti a statečnosti! Jsou to
zvláště hrdinové práce a 'obětavosti všedního
dne: otec a matka. Jsou to velikáni národa a
církve, světci & světice. Na prvém místě je to

však Kristus j'ako Bůh a spolu člověk. On vybízí
každého z nás, i tebe: „Učte se ode mne!" (Mat.
11,29.) Modlitbě a práci posvěcoval každý den.

Ve tvých schopnostech duševních i tělesných
jsou ultajeny veliké síly. Drobouzej je den ze
dne vždy víc a více a dávej je vždy do služeb
Pravdy,

Dobra & Krásna, a tím je — Bůh. Jen

tak vykonáš"opravdu mnoho.
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XIII. CTI OTCE SVÉHO l MATKU SVOU!
1. Na hřbitově.

Na hřbitově klečel mladý muž u jednoho hrobu. modlil
ne a ztrnule se díval na hrob. Již nadešla hodina, kdy se hřbitov
zavírá, ale on se neměl k odchodu. Tu k němu přistupuje hrobař
& připomíná. že už se zamyká. On se na něj- podíval jako ze
tma a řekl: „Ano, každý, každý musí zemřít, každý musí projít
branou smrti do života věčného. Ale jak to bolí, když si vzpo
mínám. že jsem tolikrát maminku neposlechl, jí ztrpčoval život
při jejich tolika starostech. Kolikrát k vůli mně i plakala . . .
Jak mně teď pálí každá její slza . . . Jak mně to bolí . . . Tak
rád bych to teď všechno napravil, ale už je pozdě . . . už ji
nikdy neprobudím.“ Při těchto slovech se rozplakal . . . Pozdní
pláč, pozdní slzy . . . „O, miluj rodiče, měj je rád, neb dřív
než se naděješ u hrobu jejich budeš stát." Představ si. že už
také ty klečíš u rakve své maminky, svého tatínka . . . Jak
by při tom bylo tobě?! Připravuješ jim opravdu jen dny ra
dosti? Jsi pro ně opravdu sluníčkem, které je svou vlídností.
laskavostí zahřívá, potěšuje anebo jsi nejednou mračnem, ze
kterého srší blesky tvého špatného rozmaru, nálady?
2. Nemoc mu otevřela oči.

Dorůstající hoch onemocněl -na zápal plic. Maminka ho
opatrovala dnem i nocí. Dokud měl vysoké horečky, dávala mu
obklady. Když se při tom nad ním skláněla, všiml si. kterak
se ukazují na její hlavě už i šedivé vlasy a kterak se ukazují
vrásky na jejím obličeji . . . A maminka ještě/nebyla stará.
Tu mu napadlo: „I tys příčinou těch předčasně bílých vlasů
a těch předčasných vrásek. Kolikrát jsi maminku zarmucoval,
nejednou i !těžoel“ Tu se v duchu modlil: „Dej mi, Bože, opět
zdmvfí, všechno chci mamince vynahradit, všechno, dokud je.
čás . . ." Podívej: se někdy trochu bedlivěji na ustaranou tvář
svého tatínka, své maminky . . . na jejich upracované ruce, na

jejich starostlivý pohled . . . Pamatuj. že to všechno pro tebe
O
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Nespočteš všechny ty starosti, námahy a oběti, které
rodiče dosud přinesli pro tebe. Nespočteš krůpěje otcova potu,
který se řinul, když se namáhal a pracoval pro tebe, aby vy
dělal .na pokrm & na oděv. Ani nevíš, kolikrát maminka k vůli
tobě v noci vstávala, malého konejšila, zpívala, aby tě uspala
a zároveň svůj spánek zaháněla, když tebe nemocného opatrovala.
A to ještě není všechno.
3. Měj porozumění pro starosti svých rodičů.
Teď. když dorůstáš, bude se ti někdy zdát, že tě rodiče
příliš omezují ve tvé svobodě, že tě příliš hlídají, že ti ne
dopřávají volnosti. že ti zkrátka nerozumějí. Tyto pocity se
ozývají v každém dospívajícím hochu, poněvadž teď, když do
růstáš, máš se připravovat na samostatnost v životě. Proto se
těžko snáší v tomto věku zevněj'ší zasahování rodičů, poněvadž
se ti zdá, že s tebou zacházejí jako s malým dítětem a zatím
ty jsi už dávno vyrostl. Nezapomínej při tom však na to. že
i oni prožili své mládí, jsou mnohem zkušenější, než ty, vědí,
čeho nejfvíoe potřebuješ a před čím tě mají chránit, abys bez
škody prožil nebezpečnou dobu svého dospívání. Tcd' právě
potřebuješ rodičů nejvíce! Velmi špatně je proto na tom onen
hoch, který právě v těchto svých nebezpečných letech nemá
opory ve svých rodičích.
Kdybys prošel celý svět, nikde nenajdeš toho, kdo by
to s tebou lépe smýšlel, než otec a matka. „Neni přítelíčka
nad tatíčka.“ „,Na slunci teplo, u matky blaho." „Miluj! své
rodiče, i když se s tebou vadí, jejich zlaté srdce nikdo ne
nahradí." Proto i když někdy pocítíš nechuť proti tomu, že
příliš zasahují do tvého života, musíš se přemoci a zachovat
k nim stůj co stůj vždy patřičnou úctu, lásku a poslušnost.
Až budeš plnoletý a z domu pryč, pak ovšem nejsi již vázá-n
poslušnosti. kdežto povinnost úcty a lásky trvá až do smrti.
Dokud jsi byl malý, oni se s tebou často pomazlili, po
hráli. Teď, když dorůstáš, ukazuj- zase ty, že máš porozumění
pro jejich starosti. Nejednou přijde tatínek ze zaměstnání celý
unavený, pěk-ně s úsměvem ho přivítej a hned posluž tím, co
potřebuje.
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Otec je hlavou, matka je srdcem rodiny. Je třeba hlavy
i srdce. Matka jako srdce rodiny nejvíce prožívá všechno, co
hýbe rodinou, nejen radosti, ale zvláště starosti, utrpení a vše
chny svízele, které doléhají na některého člena rodiny. A je toho.
někdy tak mnoho! Opravdu mnoho se od ní žádál Vždyť i ona
je jenom člověkem a má také nervy. Pamatuj, že máš svou
maminku jen jedenkrát! Až to srdce mateřské jednou přestane
tlouci, až bude uložena tam na svatém poli pod křížem a kvě
tinami, teprve tehdy plně pochopíš a poznáš, koho jsi ztratil;
tvoj-i mam'mku ti již nikdo nenahradí, nikdo na světě tě již
nebude míti tolik rád, jako ona.
Buď jí proto zářivým paprskem radosti a útěchy v šedi-—

vých dnech jejích starostí a přibývajících let. Jestliže už od
kvétá, vadne, chřadne a potřebuje sama opory,_pak je to vše
proto, že pro tebe se dřela. pro tebe strádala, pro tebe se
starala . . .
A jestliže tě to někdy už stojí i oběť, abys zůstal k ní
vždy vlídný, laskavý a úslužný, pamatuj. že splácíš tím jen
svůj povinný dluh vděčnosti. A když jednou už tvé maminky:
nebude. zachovej. si vždy čistý a krásný její obrázek ve svém
srdci. Tvá láska k' ní ať hoří vždy jako věčné světlo na jejím
hrobě . . .

Cím jsi starší. tím více také můžeš býti radostí svému
otci.. Dokud jsi byl bezstarostným dítětem. potěšoval on tebe,
jak jen mohl. Vždyť pro tebe to bylo, že pracoval a se staral.
Kolikrát těžké starosti brázdin jeho čelo, ale při pohledu na
tebe hleděl vrásky starostí vyhladit, na tebe se pousmát . . .
Teď, když už nejsi malým dítětem, nastává chvíle, kdy
i od tebe čeká porozumění pro starosti, které na něho doléhaj'í.
Podobně si počínej i k_ svým sourozencům. Buď všem
doma jako sluneční paprsek, který všechny zahřívá, oblažuje,
zahání mračna |neklidu a nepokoje. Pamatuj vždy na dvě nej-
větší přikázání Páně: „Milovati budeš Pána Boha svého z celého.
srdoe svého . . . a bližního svého, jako sebe samého." A 'ne
zapomínej, že z těch bližních jsou ti nejbližší rodiče a souro
zenci. Je to úplně zvrácený pořádek, když někdo dovede býti
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k cizím lidem jako vycházející sluníčko a doma k rodičům
a sourozencům jako černé mračno. z kterého srší blesky.
Mluv s rodiči o tom, co je zajímá, dělej jim ve vše'm
zadost a přičiň se o to. aby od jiných lidí slyšeli o tobě jen
chválu, neboť to je zvláště potěší. Udělej jim, co jim vidíš na
očích, ber jim práci z rukou. Bez jejich vědomí nic nepodnikej',
ve všem se jich taž o radu, svěř se jim se svými pochybnostmi
a nezatajuj před nimi svých přátelství a známosti. Když tě
káraj'í, neodmlouvvej, ale polepší se. Nepožaduj od nich věci
obtížné anebo nemožné. K jmeninám a k svátkům jim vždy
blahopřej. Udělej jim radost také nějakým dárkem, neboť tím
se posílí tvoje láska k nim a jejich k tobě.
Domáhej rodičům nésti břímě vedeni domácnosti a hos
podářství. Domáhej také odchovávat mladší sourozence. Spiso
vatel dr. Fr. Foerster krásně o tom napsal: „Je každému po
žehnáním, může-li vychovávat mladší sourozence. Zakusí z tohc
mnohem a mnohem více radostí, než kdyby měl svoji m'alou
zahrádku. pomáhat člověku růsti, ořezovat zlé výhonky, opa
ťovat mu dobrou hlínu. slunce, vodu — a viděti, kterak duše
jeho se rozvíjí — nad to nic krásnějšího ani není.“ (Sebevýchova
—mládeže. Holešov. 148.)

4. Pří-klad pro každého syna a dceru.

Foerster vypravuje: „V elektrickém voze pouliční dráhy
viděl jsem kdysi tento výjev: v městě známá a proslavená
herečka seděla s matkou, která k ní přijela na několik dní
návštěvou. Matka neměla bohužel dobré výchovy a byla k tomu
ještě velmi nervosní. Zraky všech jedoucích upoutala na sebe
tím, že neustále hlasitě a netrpělivě mluvila a zlobně plísnila
dospělou dceru. Místo. aby dcera také se roztrpčila, jak často
se stává a řekla na příklad: „Maminko, tak konečně už jednou
přestaň" atd., dala spolucestujícím představení, které mělo na
obecenstvo větší účinek, než veškeré její úspěchy divadelní.
Zůstala zosobněnou laskavostí a uctivostí, na každou prud
kou otázku odpovídala s nejněžnější pozorností, neustále matku
uklidňovala, nemajíc v hlase ani v duši ani nejmenší zlosti —
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a. toto divadlo měli cestující celých deset minut. Když obě
vystupovaly, měl každý z cestujících pocit, jakoby dceři vlastně
měl býti podán věnec a měla býti třikrát vyvolána. To by však
urazilo matku a vůz tak dlouho nestál . . .

Kdo z vás považuje matku za posvátnou
a chová se k ní vždy skromně a s láskou i kdyby

byla sebemrzutějšzí nebo popudlivější a sebe
prchlivější — je umělec z milosti Boží, neboť
jeho oči vidí skrze veškeru pozemskou nedo
konalost to, co je na matce velkého a svatého.
Kdo je vždycky k matce jemný &rytířský a cho
vá se k ní jako ke královně — ví, co je matka.
Slyšel jsem kdysi o muži, jenž měl matku tak divokou
a nevázanou, jako bývají v pohádkách dračice a zacházel s ní
přece něžně jako anděl a choval se uctivě jako ke kněžně.
Když se ho tázali, proč ji nezakřikne tímžc tónem, odpověděl:
„Nedovedu toho, každá matka, která chovávala na rukou dítě,
je mi posvátná — je člověkem, který oblékl svaté roucho a
proto před ní budu se sklánčti, dokud budu na světě.“
Vídávám tak často, když dorostou synové a dcery, že
začínají znenáhla býti netrpěliví & neskromní k matce. Když
se jim to vytýká, říkávají: „Vždyť maminka je sama vinna;
neustále nás plísní a je netrpělivá a prchlivá k nám." Ano, ale
proč se stala popudlivou a nervosní? Vzpomeňte si jenom. jak
býváte nakvašení a kousaví, když jste jen jedinou noc špatně
přespali? A kolik nocí. nespala vaše matka pro vás? Nemyslím
pouze nocí, když jste stonali, nýbrž také noci, jež nemohla
spát trápením a starostmi nad vašimi chybami? A víte vůbec,
kolik měla ještě krom toho starostí a trampot, o kterých se
dozvíte až později nebo snad -se. ani nedozvíte? Celý rok by
musila spáti, dnem i noci, aby dohonila, co probděla pro vás.
Poněvadž na to neměla kdy, zeslány jí nervy a proto je nyní
ukvapená a popudlivá. Kdo z vás je však pamětliv toho. že
pozbyla zdraví pro vás, musí pokaždé se zapýřiti až po uši,
když jí odpověděl hrubě a neuctivě.“ ('Sebevýchova mládeže,
Holešov, 207—209) Co platí o poměru dětí“ k matce, plati stejně
o jejich poměru k otci.
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5. Nemoc, stáří a smrt rodičů.

Zvláštní péči věnujl rodičům, když toho nej—

více potřebují,vnemociave stáří.Když onemocní,
postaer se zavčas o lékaře a podle potřeby také
zavčas zavolej. kněze, aby je zaopatřil svátostmi.
Nenechávej je hynout bez kněze jako zvíře. pokud možno co
nejčastěji bud? v případě nemoci u jejich postele, abys jim mohl
posloužit každou chvíli, když něco budou potřebovat.
Je nepochopitelné, jak může býti někdo necitelný k ná
řkům, strádání a bídě svých rodičů. O takových napsal básník

Neruda:„Kdo, když matka pláče, vesele si zpívá —
kdo, když matka volá, chladně jen se dívá —kdo

se zříká vlastní staré matky svojí — toho se i
samo slunce dotknout bojí.“
Když j'si už zaměstnán, tak první plat dej
celý sv'ým rod'ičům. Nebude to sice mnoho, ale
bude to důkaz tvé lásky a vděčnosti. A pak také
dále co nejvíce přispívej na vedení domácnosti.
Když Bůh dopřeje tvým rodičům stáří. ulehčuj dny jejich života
jak můžeš. Je to velmi smutné, když rodiče ve svém stáří
s pláčem naříkají na rnevděk svých dětí, ač pro ně se starali

a pracovalicelý svůj život. Pamatuj,

že rodiče, ať jsou

zdraví nebo nemoc-ní,živí nebo mrtví, dobří nebo
nehod-ní, zasluhují vždy tvé pomoci a modlitby.
Nlezapomínej nik'dy této_ povinnosti. „Zlořečem
k'do nectí svého otce nebo matky,“ praví Písmo
svaté. (5 Moj'ž.27,16.)Dále pravíD-ísmo svaté: „Synu,

zastaň se ve stáří otce svého a nezarmucujl ho po
celý život j'eho. Zeslábnq-li mu rozum, měj slito
vání a nepohrdejl

jím ve své síle." (Sir. 3, -14—15.)

„Jako zlopověstník jest, kdo opouští otce, a jest

od Boha prokletý, kdo ke hněvu popouzí matku.“
(Sir. 3, 18.) „A jako člověk, jenž poklady hromadí
ten je, kdo má úctu ke své matce.“ (Sir. 3, S.) „Do

žehnsá-níotcovo utvrzuje domy synů, ale kletba
matčina z kořene vyvrací základy.“ (Sir. 3, II.)
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„Měj v úctě matku po všechny dny jejího života,
neboť ie ti míti na paměti, jaká a jak'velikó
nebezpečí

ve svém lůně pro tebe vytrp—ěla."(Tob.

4,4.) Krásně praví naše přísloví: „Modlitba mat
čína z mořského dna vynímá. . .Požehnánírodičů

ve vodě neutone a v ohni neshoří."
Když rodiče zemrou, vystroj jim slušný křes
ťanský pohřeb a dej ma ně sloužit mše svaté.

Pamatuj na ně se mší svatou také ve výroční
den jejich smrti. Také jdi k sv. zpovědí a k sv.
přijímání

a občtuj

to za ně. Také jejich hrob udržuj

pěkně ozdobený. Je to zevmější důkaz tvé vděčnosti a lásky.
Je to velmi smutný obraz, když děti ještě žijí a nechávají
divoce zarůstati hrob otce nebo matky.
6. Rodiče jsou tvými viditelnými anděly strážnými.

Vzpomínka na rodiče už nejednoho zachrá
nila. Stát-ník Randolf říkával: „Stal bych se po
píračem Boha, kdybych se nebyl upamatoval na
;svou maminku, j'ak brávala mé malé ručky v ruce
& učila mne se modlit." A spiSovatel Klement
Brentano píše: „Když jsem bloudil bez víry,
vzpomněl jsem _si,jak matka má, když jsem byl

ještě malým chlapcem, za noci se nade mnou
skláněla, modlila se a činila mi křížek na čele.
To byla jediná nitka, která mne zachránila.“
Jedna dívka sama doznala. že když byla lá
kána k hříchu, dala si otázku: „Co by tomu řekl
můj tatínek a maminka?“ Vzpomínka ta ji ochrá
nila.— Jiná měla již i úmysly sebevražedné, ale
vzpamatovala se, když vzpomněla na své rodiče:
„Ne, ten zármutek a tu hanbu rodičům neudělám."
.A pak usmířena s Bohem i se životem se vracela
.k dennímu zaměstnání.
Povaha a charakter každého člověka se po
zná nejlépe podle toho, jak se chová k svým
rodičům. „Cti otce svého i matku svou, abys
dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.“
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DAMATUI !

Vstoupil jsi do nejdůležitějšího

období

Svého života — do začátku svého mužného do

spívání. Jsi v nejkrásnějším rozkvětu svého
mládí. Nedej1Bůh, aby mráz špatnosti spálil květ
tvého čistého a krásného'mladého mužství. Jen

teh'dy budeš šťasten ve svém mládí i v budoucím
životě, když květ svého mládí zach0váš čistý_
:: neporušený. Jen zbožné a čisté mládí je šťastné,

radostné, dává záruku šťastné budoucnosti i
věčnosti a je krásnou nadějí církve i vlasti. Jací
jste vy, mladí, takový u nás bude lid v církvi a takový bude

inárod.

Ať přijdeš kamkoli, v kterémkoli stavu a
povolání, vždy si zachovej- své největší bohat
ství: m-ilostposvčcující, katolickou víru a mravní

čistotul

Tato knížka ti dává odpověď na nejdůle

žitější otázky tvého mladého mužství a tvého
budoucího života. Tím ukazuje cestu tvého štěstí—
životního

a věčného.

Když jsi šel dosud cestou správ-nou,

kéž jsou ti tyto řádky povzbuzením, abys vytrval a ničím a nikým
se nenechal strhnout na cestu špatnou. Těm, kteří jsou bezradní,
snad bloudí anebo snad již poklesli, podává tato knížka po
mocnou ruku k záchraně. aby dali vše do pořádku, aby smazali
slzami lítosti a Krví Daně skvrny na své minulosti a začali také—
zpívat vítěznou píseň čistého, krásného mládí pro své štěstí
osobní. pro krásnou budoucnost církve a celého národa.

Nestačí však správnou cestu jen znát, také
musíš tou cestou_j-ítl K tomu ovšem potřebuješ.

94

sily, neboť následkem hříchu dědičného srd'cc—
lidské se kloní od mladosti k zlěmu." (I. Moji.
8, 21.) Tuto potřebnou sílu ti. nedá žádný člověk,_

aniotec.animatka„a.ninejlepšíkamarád,kterému
se důvěrně se vším svěřuješ, nýbrž všemohoucí

a dobrotivý Bůh. Pevně si proto umiň: 1. Ani
jeden den bez modlitby! 2. Ani jednu nedělí
bez mše svaté! 3. Ani jeden měsíc bez sv. zpoo.
vědí a sv. přijímání!
Denně vykonej dobrý skutek a něco si ode
při z lásky ke Kristu! Chraň se všeho, co je tvé
duši a tvému tělu nebezpečně! Denně se pomodlí,
ráno a večer vroucí Zdrávas, aby ti. Danna Maria.

pomáhala vždy zachovat milost posvěcuj-ící. ka-
tolickou víru a neporušenou mravní čistotu.
K tomu přidávej podle možnosti alespoň desá
tek sv. růžence. Castějt během d'ne'si říkej střel-
nou

mod_litbu,

na příklad: „Maria, Pomocnice křesťanů„

oroduj za nás." — „Neposkvměně Srdce Danny Marie, Tobě
zasvěcuji srdce svoje.'f — Dane Ježíši, jen Tobě patří moje mládí.“'
— „Nejsvětější Srdce Ježíšovo, miluji Tě.“ — „Nejsvětější Srdce
Ježíšovo, přijď království Tvé." — „Nejsvětější Srdce Ježíšovo..
ochraňuj naše rodiny.“ — „Svatý Don Bosco, oroduj za nás." —
„Hříchu, nedotýkej! se mne, jsem Boží!"

Každý večer vzpomeň také na svou smrt,
zpytuj' svědomí, vzpomeň. cos dobrého vykonal.,
co sis z lásky ke Kristu odepřela vzbuď doko
nalou lítost nad hříchy s dobrým předsevzetím.
pro příští den. K tomu přidej ještě prosbu: „Svatý
]osefe, vypros mi šťastnou hodinku smrti.“
Vesnický hoch se přihlásil na plachetní loď do učení. Když:
vstoupil na loď, byl stísněn nad množstvím jemu neznámých:
'přístrojů a lan. Kapitán 'to zpozoroval a tu se ho zeptal: „Umíš.
aspoň šplhat7" „O, to umím dobře." „Nuže, vylez na hlavní sto-
žárl" Hoch tam byl v malé chvíli. Ale tam si začal uvědomovat..
jak se loď kymácí. Stožár dělal hrozivě výkyvy a před zrakem
95:

hochovým se otevíraly ve vlnách hrůzyplné propasti. Křičel
úzkostí a strachem. Kapitán na něj zavolal: „Nedívej se dolů!
Vzhůru se dívej a nespadnešl“ Hoch poslechl a díval se jen
nahoru k obloze. Závrať & úzkost zmizela. pozbyl strachu. I ty
ses dostal na rozbouřené moře. do bouřlivého období svého
mužného dospívání. Nedívej se do“spodních vírů, do tůní a roz
pěněných vln pokušení, do vlnobití svízelů, jež tě ohrožují.
Vzhůru se dívej. k Otci nebeskému, modlitbou jej vzývej. On
bude tvou silou, zachováš si jas a klid ve své duši a jistě
zvítězíšl Tvé životní 'heslo budiž: Vždy s čistou duší, s radost
nou tváří a s dobrým srdcem!
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