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PŘEDMLUVA

Bohu díky je dnes mnoho duší. jež se
denně blíží ke sfolu Páně.

Než zkušenost nás nufí říci, že velký
počef nemá z každodenního svafe'hopři
jímání fen užifek,jaký by mohla mífi.Jsou
fopřeceduše opravdu zbožné,milujíPána
Ježíše a přicházejí k němu s pravým ú—
myslem, jejž žádá církev.

Co jim fedy schází?
Nevníkají dosfi přímo do fajemsfví eu

charisficke'ho,nedosfupují až k nejhlubší
podsfafě svafeho přijímání. Ke křesťanům
dobré vůlese obracíme s foufoknižečkou,
doufajíce, že jim bude svěflem &pomocí.
Rádi bychom jim pomohli zdokonalifje—
jích zbožnosf, nebof korunování duchov—
ního živofa spočívá v pobožnosfi k Nej—
svěfější Trojici.

Chceme—li,aby se duše oíevřely velké
zbožnosfi a vešly v fenfo sfav sjednocení
fak slavného před Bohem a fak užifečné—
ho pro církev,je ovšempofřeba pohnouíi



jejích vůlí, ale především osvífíf jejích
rozum.

Ti,kteříse domnívají, že kázání vyšších
pravd fřeba uchovali pro vybrané lidí a
vyjímečné okolnosíi, vysušují nevědomky
vcírkvínejbohafší pramen svafosíí, nebof
pravda je příčinou všech oběíí a vzlefú
lásky. Zapomínají, že na křfu svafe'm vy—
frysklo v každé duší fo, co nazýváme fou—
hou po Bohu, zazářil paprsek daru roz—
umu a moudrosfi. jenž dovoluje í nejprosl—
ším duším, í malým děíem okoušeíí smysl
nejhlubších pravd. Myslíme, Žeje dobre'
učí! znáf Boha, pokud se nám zjeví/.

Kéž by fyfo řádky přispěly k vyplnění
přání svafe'ho pavla o uívoření křesťanů,
hluboce zakořených v lásce, jež by byli
uschopněni pochopili se svafýmí,kferáje
šířka a délka í výše a hloubka a poznali
Kríslovu lásku, kferá přesahuje veškero
poznání, aby byli naplnění veškerou pl—
nosfí Božíf'

Věnujeme íufo knížečku vsynovské od—
danosfí Panně Marii, Mafce Boží, Slo/ici
Moudrosfí a vzývámejí se sv. Kafeřínou
Sienskou:

* Efcs. 111. 17—19.



O Maria. chráme nejsvětější Trojice !
María, výhni božského ohně, mafko milo—
srdensfví. fys nosila p/oa' života, Ježíše.

O Maria. rozkošné lásko měduše, vfo
bč je vepsáno Slovo, jež nám dává nauku
života. Tys obrazem, jenž nám je ukazuje
a vysvětluje. Ukaž nám moc a dobrofu
Ofce, moudrosf Slova, lásku Ducha sv.



MODLITBA SVATE KATEŘINY SIENSKE.

O Duše svatý,přijď do mého srdce! Svou
mocí přitáhni je k sobě, ó pravý Bože, a dei
mi l'asku spojenou s bázní.

O Kriste, chraň mě od každé zlé myšlenky.
Zapal mněa obejmi mne svou sladkou láskou
a každá útrapa mně připadne snadnou.

O svatý Otče, můj sladký Dane, pomoz
mi gyní ve všech mýcih úkonech.

O Kriste Lásko! O Kriste Lásko!



ÚVOD

Já jsem Cesta: jděte po mně.
Já jsem pravda: uvažujte o mně.
Já jsem Život: žijte ze mne.

TAJEMSTVÍ KRISTOVO.

Bůh se sděluje o božský život se svatým
člověčenstvím Ježíšovým.

Bůh je oceán života. A tento život, jenž jest
světlo a pravda, touží se rozlévati a sdělovati.
Otec věčně se dává svému Synu a dohroma—
dy Otec a Syn se dávají Duchu Svatému, sdě—
lují se s ním o své jediné božství.

Právě tak od věčnosti se rozhodl Bůh ve
svém nevýslovném milosrdenství sděliti se
o svůj svatý a blažený život s tvorem, řícimu
své Slovo, dáti mu svého Ducha, učiniti ho
účastným své přirozenosti ve Světle a Lásce.

Avšak dříve než rozlil svůj nekonečný ži—
vot na všechny tvory,vylévá jej celý na toho,
jenž jestprvorozený mezi všemi ivory na

]. Kolos. l. 15.



Krista, jehož svaté člověčenství mocí spoje—
ní s Osobou Slova, přijímá účastenství na ne—
konečných dobrech, pokud je to možné stvo—
řené přirozenosti. Celý božský život vtéká do
něho. Bůh chfěl, aby v něm přebývala pl—
nosf božsfví.. .' Viděli jsme jej plného mi—
losti a pravdy.2

Nade vše povýšen, uveden v lůno nejsvě—
tější Trojice, Ježíš se účastní bez míry na je—
jím životě, jenž zaplavuje jeho srdce a jeho
duši, noří v něj všechny své schopnosti roz—
umu a lásky, takže Ježíš Kristus se stává sám
oceánem života.

Ježíš sděluje nám božský život.
Přes to vše Ježíš není od nás odloučen.

Bůh ve své velkolepé lásce ho předurčil jako
prvorozeného mezi mnoha hrai'ry,3 jako
hlavu nezměrného těla, jehož jsme údy. On
je hlavou acírkev je jeho fe'lemf'

A hle. Ježíš chce dáti svým brafřím podíl
na tom, co přijal. Zivot, jenž skanul z nejsvě—
tější Trojice na jeho svaté člověčenství, prou—
dí znovu, rozšiřuje se, množí se. 5 hlavy stéká
na údy. Z Ježíše, hlavy, kde zaplavuje všech—
ny schopnosti, rozlévá se na celé tělo, utvo—

1. tamt. I. 19. — 2. Jan, 1. 14 — 5. Řím Vlll. 29.
— 4. Kolos l. 18.
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řené z věřících. A my sami se účastníme na
vnitřním životě tří božských Osob, na jejich
světle a lásce.

To je ono podivuhodné tajemství rozlévá—
ní nadpřirozeného života, jež více než vše o
sfafní zve/ebuje slávu milosfi,' jež svatého
Davla strhovalo k pocitům díkučinění. To je
tajemství, o němž velký Apoštol neustále ká—
zal, nazývaje je fajemsfvím Krisfovým..., fa
jemsfvím, jež od věků &pokolení bylo
skryto, nyní však bylo zjeveno jeho sva—
fým,jímžfo jes! Krisfus ve vás.2

Tot onen velký Krisfus, utvořenýz Ježíše
a církve,z Ježíše doplněného církví,z Ježíše,
tak úzce spojeného s věřícími,že s nimi tvoří
jedno tělo, oživené tímže životem, proudícím
v hlavě i údech, nebot Ježíš vlévá v nás svůj
božský život, činí jej naším. Já jsem vinný
kmen, vyjsfe ra fo/esz'i.JKmen s větvemitvoří
jednotu, navzájem se podporují ohledně po—
travy, dávají tytéž plody, poněvadž jsou žive—
ny toutéž mízou.

Tak Ježíš a věřící jsou spojeni v jednom
těle. Božskému životu: světlu, jež osvěcuje,
lásce, jež objímá, z jejichž plnosti se raduje
Ježíš, a jež působí rozkoš jeho člověčenství,

]. Efcs. l. 6. — 2. Kolos. l. 26. — 5. Jan XV. 5.



dává prouditi ve svých údech, vlévá nám je.
takže Ježíš je v nás; v jeho duši a v naší duši,
v jeho srdci a v našem srdci je týž život, táž
milost,totéž spojení v lásce s Otcem v jednotě
Ducha svatého.

Zůstávati v Ježíši.

Vidíme, že prakticky celý život křesťanský,
celá svatost spočívá v úzkém spojení s Ježí—
šem Kristem.

Z úsfávejťeve mně a já ve vás. Jako ra
folesf nemůže nésfi ovoce sama od sebe,
nezůstane-li ve kmeni, fak ani vy,nezúsfa
nefe-li ve mně. Kdo zúsfává ve mně a já
v něm, fen přináší mnoho ovoce, nebof'be—
ze mne nemůžefe činili nic.'

Hle, velká povinnost křesťanská:zůstávati
v Ježíši.

Žíti v Ježíši obsahuje vše, usnadňuje vše,
uvádí křesťana v jeho pravidelné vztahy k 50—
hu a umožňuje mu uskutečniti jeho povolání,
jež možno vyjádřiti plně těmito několika slo—
vy: prostřednictvím Ježíše vejíti v úzké spo—
jení s Bohem, naším Otcem, v Duchu svatém,
podstatném cíli věčné lásky.

Jak se spojiti s Ježíšem a přebývativ něm?
1. Jan XV. 4.—5.
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Na křtu svatém vstupujeme poprvé ve spo—
lečenstvís Kristem.Křesf nás přivfěluje ke
Kristu, praví sv. Tomáš. Z toho následuje,
že plnost života, milosti a ctností, jež jsou v
něm, nás zaplavují; jsme ve stavu, v němž ži—
vot s hlavysestupuje na údy.Z jeho plnosfi
všichni jsme přijali.'

Biřmování upevňuje, rozvíjí a zdokonaluje
nadpřirozené spojení přijaté poprve ve svá—
tosti zrození.Napojilo nás jedním duchem
Krisfovým,2 vede nás k dokonalému vzrůstu
duchovnímu a uschopňuje nás jednati mužně
v řádu nadpřirozeném,vyznávati a hájiti sta—
tečně víru, přijatou na křtu. Tato svátost, pra—
ví sv. Tomáš, rozmnožuje a zdokonaluje náš
duchovní život, abychom mohli odporovat
vnějším náporům Kristových nepřátel. Zbý—
vá však jej rozmnožiti a zdokonaliti tak, aby
člověk byl sám v sobě dokonalý prostřed—
nictvím úzkého spojení s Bohem a to se děje
Eucharistii.3

Naše spojení s Ježíšem Kristem, jež bylo
začato na křtua stalo se užším na biřmování,
dokonává se v okamžiku svatého přijímání.

Je třeba ještě poznamenati, že přijímáme
pouze jednou křest a biřmování a že může—

1.Jan,l. 16. - 2. l. Kor. X". 13. - 3. S. Th. "L 79. ]. ad.1.
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me ztratit život, jímž jsme byli obohaCeni. V
každém případě je tento život vystaven nebez—
pečí zmenšiti se. Je také jisté. že dochází ča—
stých ztrát našimi každodenními křehkostmi.
Dozbudeme jej tímto každodenním oslabová—
ním a umenšováním? Nikoliv. Abychom jej
znovu posílili, Dán Ježíš ustanovil svátost ol—
tářní, ze všech nejpodivnější, v níž všechny
ostatní přijímají svou dokonalost a korunu.

Jejím dvojím účelem je: přivésti k nejvyš—
ší dokonalosti a udržovati naše spojení s Kri—
stem. Více než ostatní svátosti je svátostí ži—
vota, protože je pokrmem, jejž můžeme každý
den přijímati,živým chlebem,' výslovně usta—
noveným k tomu. aby nám zjednával život vě—
čný,život samého Boha. Vše.co působí hmot—
ný chléb pro tělesný život, působí tento živý
chléb pro nadpřirozený život: nahrazuje, u—
držuje, rozmnožuje. obnovuje a oblažuje.

Každé tajemství Kristovo vrcholí tedy ve
vtělení, vykoupení a ve svatém přijímání. 5 vý—
šin nejsvětější Trojice sestoupilo vtělené Slo—
vo k člověku, aby prostřednictvím svatého
přijímání vystupoval člověk k svému posled—'lvl
nímu cíli — nCÍSVět€]SITrojici.

]. Jan VI. 51.
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Od nejsvěfe'jší Trojice !( svafému přijí—
mání je cesta, kterou kráčí Kristus, aby vy—
konal dílo rozlití božského života. Sestupná
cesta lásky k člověku, aby mohl dojíti spásy.

Od sv. přijímání !(nejsvěfější Trojici je
cesta, kterou musí kráčet očištěn &občerstven
člověk ve spojení s Kristem, jenž se stal jeho
společníkem na cestě, aby došel účasti na ne—
konečných dobrech. Cesta vystupující od lás—
ky lidské k lásce Boha, jenž přitahuje duši
k nevyčerpatelnému štěstí blaživého patření.

* Q
*

Děkujme Otci, jenž nás učinil hodny,aby—
chom měli účast v podíle svatých ve světle,
jenž nás vytrhl z moci temnosti a přeložil do
království svého milovaného Syna...

Onjestobrazem neviditelnéhoBoha,prvo—
rozeným ze všech tvorů,nebotv něm bylo stvo—
řeno všechno na nebi i na zemi, viditelné i ne—
viditelné... Vše bylo stvořeno skrze něho a
pro něho. On jest přede vším a všechny věci
v něm stojí.

On jest hlavou těla církve, nebot on jest
počátkem, prvorozeným z mrtvých, aby on
měl přednost ve všem, nebot se zalíbilo Bo—
hu, aby v něm přebývala všecka plnost a aby

13



ieho prostřednictvím vše smířilse sebou co
jest na zemi i co jest na nebi.

Také s vámi, kteří jste mu byli kdysi odci—
zeni &nepřáteli smýšlením &zlými skutky, se
smířil prostřednictvím smrti svého Syna, aby
vás vidělsvaté &neposkvrněné a bezůhonné
před sebou, áč—lizůstáváte pevni &nepohnu—
telni ve víře &neochvěini v naději.

Sv. pavel, Kolos. [. 12—25.



I

EUCHARISTICKÉ SPOJENÍ

JEŽÍŠ SE NÁM DÁVÁ ZVLÁŠTÉ

VE SVATÉM DŘIJÍMÁNÍ.

V denním životě je to zvláště svaté přijímá—
ní, jež nás spojuje s Kristem. Velký prostře—
dek, jak se obohatit božským životem. je jisti
chléb živofa.

podivuhodné spojení nastává v tomto oká—
mžiku. pozemská spojení i nejužší se s ním
nedají srovnáti. Abychom nalezli podobnost,
dlužno se utéci se sv. Jánem Chrysostonem
až ke spojení dvou přirozeností v Kristu a říci,
že prostřednictvím Eucharistie jsme spojeni
s Ježíšem jako jeho svaté člověčenství je
spojeno se Slovem.

Ovšem, život Ježíšův &náš zůstávají roz——
lišeny, jako jeho přirozenost &naše, jako jeho
duše a naše duše. Než tvoříse přece nesrov—
natelná jednota lásky.

15



Abychom si utvořili pojem o tomto sjed
nocení Krista s člověkem, odvolávají se cír—
kevní Otcové k úžasným přirovnáním. „Vlijte
rozpuštěný vosk do jiného vosku, praví svatý
Cyril Jerusalemský, zcela se navzájem pro—
stupují. Rovněž když někdo přijmetělo a krev
páně, je taková jednota, že Kristus žije v něm
a on v Kristu. ..Máme totéž tělo a tutéž krev. “
Sv. Cyprián připojuje: „Naše spojení s ním
sjednocuje touhy a přání. “

okamžiku sv. přijímání Ježíš opravdu
tak vchází do našeho srdce a naší duše, že
naše city a naše myšlenky možno nazvati je—
ho city a jeho myšlenkami. On sám je má nej—
dřívea pak je sděluje s námi podle míry lásky,
kterou právě máme.

Jestliže má duše jen málo lásky, je nucen
Ježíš tísniti se v úzkých rozměrech této duše
a omeziti své dary. Zato však přijímajícímu,
zbavenému tvorů a prázdnému sama sebe,
jenž se odevzdává bez výhrady, duši čisté,
jež se otvírá zcela vlivu Hostie, daruje se Je—
žíš v odměnu jak jen Bůh to může učiniti. Dů—
sobí proudění života, sdělení dober, jednotu
lásky, jež přesahuje každé lidské vyjádření.
Duše proniknuta Ježíšem stává se úrodnou
půdou, schopnou vydávati květy a plody. Ro—

ló



dí se v ní nádherné myšlenky a tvoří uchva—
cující úkony lásky.

Jsou naše? Ano, neboťse rodí z našeho
rozumu a našeho srdce; ale z našeho rozu—
mu spojeného s rozumem Ježíšovým, 2 naše—
hosrdce, spojeného s jeho srdcem, takže jsou
tak jeho jako naše. Společně se klaníme, spo—
lečně milujeme a děkujeme, společně se ode—
vzdáváme Otci nebeskému. Jeho láska a na—
še láska, jeho myšlenka a naše myšlenka vy—
stupují vzájemně prosíoupeny, jako dvězrna
kadidlová zapálená v téže kadidelnici, vyde—
chující k nebi jediný obláček vůně.

„Božské Slovo! Jako Oíec po celou věč
nostíě proniká a sebou naplňuje, takže je celý
v tobě, tak, můj Ježíši, ty pronikáš mne a sjed—
nocuješ se se mnou hlubokýmprosíupováním
celé mé bytosti. “ M. Olíer.

SVATÉ DŘUÍMÁNÍ NÁM DÁVÁ CELÉHO.

JEŽÍŠE.

V okamžiku svatého přijímání máme sku—
tečně v moci život. Máme celé vtělené Slovo

se vším, co jest a co učinilo, Ježíše človeka
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i Boha, všechny milosti jeho člověčenství a
všechny poklady jeho božství, nebo, abychom
mluvilijako sv. Davel, nepochopitelné bo
hafsfví Krisfovo.'

Ježíš je v nás jako člověk.
Svaté přijímání vlévá v nás život skutečný,

nebeský oslavený život jeho člověčenství, je—
ho srdce a jeho duše. Andělé v nebi oplývají
štěstím z vyzařování tohoto života. Někteří
svatí na zemi měli vidění oslaveného těla Kri—

stova. „Byla to krása, kde zmírá lidské slovo,“
vypravuje blahoslavená Anděla z Foligna, jež
si uchovala ze svého vidění „nezměrnou ra—
dost, hluboké světlo,neustálou a nevýslovnou
rozkoš, rozkoš oslňující, jež přesahuje vše—
chny rozkoše.“— A toto oslavené tělo se stá—
vá naší hostinou — tělo oživené srdcem, jež
je propastí lásky a duší nevýslovněkrásnou,
svatou, oslepující svým světlem, oplývající ži—
votem, milostí, mírem a radostí, jež je svatyní
a rájem Božím.

Ježiš přichází k nám jako Bůh.
To je vrchol Boží velkomyslnosti.Milovav

svoje, kfeří byli ve svěfě, miloval je na vý—
sasi,2 až k nejvyšším požadavkům, až k nej—
vyšší možnosti lásky. Učastníme se tedy na

]. Efes. lll. &. ——2. Jan Xlll. 1.
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božském životě Ježíšově, na jeho životě jako
Slova, jako jednorozeného Syna Otcova.

On sám nám to praví:Já žiji z Ořce.l po
celou věčnost dává Otec svému synu život,
jenž jest v jeho lůně. Dává mu jej zcela, bez
míry stak velkodušnou láskou, že ač zůstá—
vajírozdílní, tvoříjen jedno božství, účastnice
se téhož života, téže plnosti lásky, radosti a
míru.

Hle, takový život přijímáme.

O nestvořený Bože! O vtělený Bože! Člo—
věk jí tvé tělo a pije tvou krev. Dej, aby jednou
dle! s tebou po věčně věky!

Bl. Anděla z Foligna.

SVATE PŘIJÍMÁNÍ NÁM DÁVÁ

TŘI BOŽSKE OSOBY.

Slovo přichází k nám. Než nepřichází sa—
mo. Ja' jsem v Ofci a Ofec je ve mně.2Tam,
kde je Ježíš — ó úžasná pravdo — tam je
i Otec: Ten jenž mněposla/, jesi se mnou.
On mě nenechal samofna... Ofecpřebývá
vemně.3Atam,kdejeOtecaSyn,tamjei Duch

1. Jan Vl. 58. — 2. tamt. XlV. 10. — 5. tamt. Vlll. 29.
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v.va
svatý. Celá nejsvěteja Trojice přebývá v srd—
ci přijímajícího.Ježíš nám to řekl: Jesf/iže
měkdo miluje, můj Ofec ho bude milovafi;
i přijdeme k němu &učiníme si u něho pří—
byřek.l

Otec od věčnostivyslovujesobě podobné
arovné Slovo,jímžsezcelavyslovuje.podsiaÍ—
ně a živé Slovo. své Slovo. Vida toto Slovo.
svůj Obraz, Světlo,Myšlenku. Slávu, podobu
své tváře,jas rovnajícíse všem jeho dokonalo—
Siem,živé zrcadlo svého bytí a plod své lásky,
milujeje Oiecnezmčrnou láskou.Slovo oplá—
cí Otci podobnou láskou,rovněžvěčnou a ne—
změrnou. Jediná láska, třebaže vzájemná, ži—
vá a podstatná, objetí. sjednocení. nevýslovný
polibek, jenž je dokonává vjednotě Ducha sv.

To je ono velké tajemství, jehož nazíránína—
plňuje anděly slávou, krásou a štěstím. Tyto
mocné inteligence. ježnaráz odhalují hloubky
celého stvoření, mohou věčně patřili na tajem—
ství tříbožských Osob, aniž je kdy vyčerpají
nebo ukojí hlad své touhy. Jejich hluboký a
pronikavý pohled odkrývá neúnavně v pro—
pasÍiBožíhoživoÍavždynovédokonalosti,aby
na ně patřili v úžasu a rozplývali se v písních
chvály.

1. Jan XIV. 23.

20



Hle, tajemství, do něhož nás uvádí svaté
přijímání.

Ovšem neustálejsme chrámy Boha ži
vého,l poněvadž „milostí, praví sv. Tomáš,
celá nejsvětější Trojice je hostem duše.“

Než v okamžiku sv. přijímání ještě více pla—
ti tato pravda, protože v tom okamžiku při—
chází k nám Ježíš jako chléb živofa, výhrad—
ně proto, aby nám dal tento život,který má od
Otce: Ten, kdo ji z fohofo chleba, bude
míl'l' živof.

Ale jak bude žít? Jako Ofec, jenž měpo—
s/al žije a jako já žiji z Ofce, fak fen,kdo
jí mne, bude žífi ze mne.2

Duše přijímajícího se stává nebem nejsvě—
tější Trojice. V mé duši jako v nebi vyslovuje
Otec své věčně Slovo, plodí svého Syna a o—
pakuje mu, dávajemijej:Dnes zplodí/jsem
febe... Tyj'sz mu; milý Syn, v němž se mi
velmi zalíbilo. 3V mé duši vyměňují si nyní
Otec a Syn svou vzájemnou něžnou lásku,
drží se v tomto těsném, živém objetí, spojeni
nevýslovným polibkem, jejich láska vydechu—
je žhavým vánkem plamenný proud, jímž je
Duch svatý.

1.11.Kor.Vl. 16. _ 2. Jan VI. 58. - 5. Z. ll. 7.: Luk. III. 22.

21



O věčný Bože, všemohoucí Otče, žhavý
Dlameni lásky, můj Bože, můj Bože! Dar, jejž
jsi dal člověku, ukazuje tvou dobrotu a veli—
kost. Tímto darem jsi ty sám celý, ty věčná a
nekonečná Trojice. — A místo, kam jsi ráčil
sestoupit,abysesnám daroval,jechlévnašeho
člověčenství, jež se stalo doupětem zvířecím,
to jest smrtelných hříchů.

Věčná Trojice, má něžná lásko! Tys pra—
vým Světlem — dej nám světlo. Tys Moudro—
sti — dej nám moudrost.Tys nekonečnou Si—
lou — dej nám silu! Rozpraš, zapřisahám tě,
naše temnoty,abychom těmohli dokonale po—
znávat a kráčeti za tvou láskou s prostým a čis—
tým srdcem. Svala'KateřinaSienská.

SVATE DŘIJÍMÁNÍ NÁS DRUŽÍ

K VNITŘNÍMU ŽIVOTU NEJSV. TROJICE.

Jsem přidružen k tomuto životu, jenž jest
mi dán, k nevýslovným vztahům lásky tří bož—
ských Osob.

Ježíš mě uvádí ve svou něžnou synovskou
lásku k Otci. Dává mně proniknouti do své
ho srdce,zahrnuje mne žhavou láskou své du—
še, abych v něm, s nima jim miloval jeho Otce,
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jenž jei mým Otcem. Učí mě klančti se mu,“
chváliti jej, milovati jej, odevzdati se mu, jako
on se mu odevzdal, řícis ním: Hle, Ofče, při—
cházím plni! tvou vůli... a'o fvých rukou
kladu svou a'úve'ru.1A Ježíš prosí Otce. aby
mě uvedl do tajemství nejsv. Trojice: Ofče,
prosím, aby i oni byli v nás.2

Rovněž i Otec nás strhuj e ve své nezměr—
né zalíbeník svémuSynu.Nikdo nepřichází
ke mně, praví Ježíš, jesfliže ho Ofecnepři—
i'álme.3 A připojuje: Ofec sz'me'-zam1'loval.4
A jakou láskou! Láskou, která nemá jména
a přesahuje každé pojetí. A Ježíš prosí ještě
a dosahuje mého účastenství natéto nevýslov—
né lásce: Ofče,kéž láska, kferou jsi měmi
loval, je v nic/7.5

V Duchu svatém, Otče, mně vedeš k Ježí—
ši. V Duchu svatém, Ježíši, mě uvádíš k Otci:
je vaším Darem. poněvadž je vaším spojením
a vaším dokonáním, pečetí vaší jednoty, je ta—
ké mýmspojením, mýmdokonáním, pečetí mé
jednoty ve vás. On mně vyučí všemu. On do—
koná mé odevzdání. S tebou, Ježíši, přitahu
je i mě k Otci. S tebou, Otče, přitahuje i mě
kaežíši. Dřipoutává mě a ovládá mě.Sjedno—

1.2.5915; 50. a. — 2. Jan. XVII.21. — :. tamt. VI. 44.
4. tamt. XV. 9. — 5. tamt. XVII. 26.
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cuje mě s tebou, Bože. Prostřednictvím jeho
dochází k uskutečnění tvé nejvyšší modlitby,
Ježíši, svatý Mistře:

Prosím za všechny,aby bylijedno, jako
ty, Ofče, ve mně a já v fobě, aby i oni byli
vnás jedno ...Já jsem jim dal slávu, kferou
jsi mi dal, aby byli jedno, jako i my jsme
jedno, já v nich &fy ve mně, aby byli vdo—
konalé jednofě, aby své! poznal. že ly jsi
měpos/al &že jsi je miloval.jako jsi mi
loval mne.l

Dán pravil blahoslavené Anděle z Foligna:
„Jestliže mě chce někdo mítiv duši, nebudu
se ho straniti. Jestliže mě chce někdo viděti,
dám mu úchvatné vidění své tváře. Jestliže
někdo chce se mnou mluviti, budeme hovo—
řitispolu v nesmírné radosti.“

() nejsvětějšíTrojice. věčná Trojice! Ohni,
propasti lásky, plameni lásky! Nestačilo, žes
nás stvořilk svému obrazu a podobě, že jsme
se znovu zrodili k milosti v krvi tvého Syna?
Bylo ještě třeba, abys nám dal celou nejsv.
Trojici za pokrm? Tvá láska to chtěla.

věčnáTrojice, nedalas pouze své Slovo
v díle vykoupení a v Eucharistii, nýbrž dala

1. Jan 21 —25.
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ses celá láskou k tvoru. Ano, duše tě má, po—
něvadž tys nejvyšší dobro. sv, Kaka—„aSienská.

* ..
Conapsalsv.Tomášospojenímilostí,mož—

no říci tím spíše o spojení eucharistickém,že
je „počátkem věčné blaženosti “.1

Dán Ježíš nám to řekl:Kdojí fenfo chléb,
má živo! věčný.2Blažení v nebi a křesťané
na zemi, přijímajíce téhož Boha, mají tentýž
život. Ovšem vyvolení patří na Boha viděním,
kdežto my vírou. Avšak sv. přijímání jako pa—
tření nám jej dává bezprostředně. dokonale,
bez jakéhokoliv jiného prostřednictví nebo
překážky, leda našich hříchů a naší vlažnosti.

Kdyby naše víra byla dosti živá, schopná
vymítiti tuto vlažnost a připraviti volné místo,
kdyby naše láska byla dosti žhavá, schopná
odstraniti všechny překážky a připraviti sv.
Hostii přijetí,jež očistcová očista připravuje
věčnému patření, účinky by byly téměř tytéž.
Nasyceni eucharistickým životem, putující
křesťané by byli přetvoření v Boha svatým
přijímáním jako vyvolení nebeskou slávou.

Nezdá se nám, že Bůh uchvácen posvát—
nou netrpělivostí nemůže se rozhodnouti vy—

1. ". ".q. 24-a. 3. ad 2.. De verit. q. 14. a. 2. - 2.Jan VL52.
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čkat, až zazní pro každého z nás hodina bla—
ženého siednocení?Láska toužíuiednatispo
jení, iež nesmí končiti.Stává se chlebem, stá
vá se vínem.A praví nám: „Já jsem pokrmem
velkých duší. Věřa jez, nebot neproměníš mě
v sebe jako tělo svůj pokrm; ty se proměníš
ve mne...“1 Pojďfe, přáfele. jezfe &pijfe ! o—
pájejfe ke nejmilejší.2

. t.
„O Ježíši Kriste Stvořiteli!O Ježíši Kris

te tvore! O pravý Bože a pravý člověče, ó pra—
vé tělo, pravá krvi. pravé údy pravého těla!
O podivuhodné spojení, souzvuku nezměr—
ností | Dane, kráčím od tvého člověčenství k
tvému božství, od tvého božství k tvému člo—
věčenství, idu a vracím se. Duše se setkává
v nazírání s nevýslovným božstvím, jež nese
v sobě poklady bohatství a moudrosti.

O nehynoucí poklade božství! V tobě čer—
pám živné rozkoše a vše, co pravím a vše, co
nejsem sto říci.Vidím drahocennou duši Je
žíšovu se všemi ctnostmi, dary Ducha sv.,ví
dím celou obět svatou a bez poskvrny.

Vidím to tělo, cenu našeho vykoupení. Vi
dím krev, z níž čerpám spásu života. A pak

1. 5. Aug. Vyznání. — 2. Piš. V. 1.
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vidím. co nedovedu říci.— Zde. pod tímto zá—
vojem jest ten. jemuž se klaněií Danstva, před
njmž se chvějí v bázni Duchové &Mocnosti.
O kdyby se otevřely naše oči jako jejich, ja—
ké divy by se děly v nás, blížíme—lise tajemství
s úctou & pokorou! Bl. Andělaz Foligno.



ll

TRVÁNÍ EUCHARISTICKÉHO
SPOJENÍ

SPOJENÍ SE SVATÝM ČLOVĚČENSTVÍM
JEŽISOVÝM.

Trvá toto eucharistické spojení?
Svaté přijímání je úkon a každý úkon je

přechodný. Jsme tedy zbaveni přítomnosti
Dáné, když posvátné způsoby končí a trvá
toto podivuhodné svátostné spojení jen né—
kolik minut?

Církev přece nás má k tomu, abychom tou—
žilipo jehotrvání, když klade na naše rty voka—
mžiku sv. přijímání podivuhodnou modlitbu:

„Dane Ježíši Kriste, Syna Boha živého,
jenž jsi z vůle Otce, za spolupůsobení Ducha
svatého svou smrtí dal život světu, vysvobod
mětímto přesvatýmtělema svou krvíode všech
mých neřestí &ode všeho zla. Dej, at vždy lnu
k tvýmpříkazůma nedopust, abych se kdy od
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tebe odloučil, jenž s Otcem a Duchem svatým
žiješ a kraluješ po věčné věky věkův.

Kéž nikdy nejsem oa' febe odloučen !To
je modlidba každé milující duše. Duše chce
to, co trvá. Každý dar, který pomíjí, at jakkoliv
velký, ji neukojí. Duše, jež přijímala vroucně
a pronikla do hloubky eucharistického tajem—
ství, cítí, jak se v ní vzmáhá neukojitelný hlad
po svaté Hostii. Třebaže přijímáníkaždéráno
jí přínáší úchvatné radosti, nestačí již její tou—
ze; žízní po věčném přijímání,po ustavičném
spojení s eucharistickým tajemstvím.

Kdo okusí tě, lační zas.
kdo z tebe pije, žízní víc -—
a každé jeho touhy hlas:
jen Ježíše — a více nic.1

Není to přílišné sníti o neustálém, skuteč—
ném spojení s Ježíšem ve sv. Hostii, o trvalém
spojení s jeho svatým člověčenstvím?

Nikoliv, nebotsám Mistr dává vznik a po—
vzbuzuje k těmto mimořádným tužbám. Kdo
ji má fělo a pije mou krev zúsfává vemně
a já v něm?2

* *

l. Hymnus ze svátku Jména Ježiš -— 2. Jan Vl. 57.
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Bože, můj Bože. hned z jitra tě hledám.
žízní po tobě má duše.
Nyje po tobě mé tělo
jak pustá, neschůdná a vypráhlá půda.
proto jsem chodíval do tvé svatyně,
abych spatřil tvou moc a slávu,
Rty mé budou tě chválit. Z. 62.

O Bože lásky, můj Spasiteli, tys mou útě—
chou a mýmkouzlem pro celou věčnost. Tys
žízní mého srdce,nasycením mého ducha. A
přece, čím více tě okouším, tím se vzmáhá má
žízeň, čím více piji z tvého pramene, tím větší
žízní trpím. Přijď, Dane Ježíši, přijď!

Sv. Gerlruda.

Naše spojení se svatým člověčensfvím.

Trvání eucharistického spojení je možné
a skutečné. [ když přestávají posvátné způ—
soby, zůstává přijímající úzce spojen se sva—
tým člověčenstvím Ježíšovým.

Ale je nutno dobře pochopiti toto spojení.
Svaté Člověčenství je v nebi a ve svato—

stánku. Ve své oslavené podobě je pouze v
nebi, ve své eucharistická podobě je pouze ve
svatostánku. To je učení bohovědy. Když pře—
stávají způsoby v přijímajícím, jistě přestává
Ježíš v něm býti ve stavu eucharistickém. O
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tom není pochyby. A byl by to blud ztotož—
ňovati pravidelnou přítomnost svatého člově—
čenství v naších srdcích s jeho přítomnosti v
posvěcené Hostii.

Než přece možno říci,že zůstáváme v usta—
vičnémspojení se svatým člověčenstvímPána
Ježíše, nebot nezůstává—liv nás svou podsta—
tou, zůstává vyzařováním své lásky, sdílením
své moci, světla a milostí, jež nám neustále
vysílá ze svatostánku.

Věčný Otec pravil svaté KateřiněSienské:
„Uvažuj, jaké vznešenosti se dostává duši,
která přijímá jak náleží chléb života, pokrm
andělský. Dřijímajíctuto svátost, zůstává ve
mně a já v ní. Jako ryba je v moři a moře v
rybě, tak jsem já v duši a duše ve mně, Oce—
ánu pokoje. Milost tohoto přijímání trvá, ne—
bot když přijme duše ve stavu milosti tento
chléb života, shromažďuje milost i když pře—
staly vnější vlastnosti chleba.

Nechávám za sebou otisk milosti, jako pe—
četítko,přiložíme—lijena teplývosk,zanechává
svůj otisk, když je odtrhneme. Totéž působí
síla této svátosti v duši; nechává zde po sobě
žár mé božské lásky,dobra Ducha svatého &
světlo moudrosti, mého jediného Syna.“
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Naše spojení se svafým člověčensfvím
na základě jeho zásluh &jeho lásky.

Svaté člověčenství je vždy ve mně neustá—
vajícím působením jeho zásluh a stálým vy—
zařováním lásky.

Kristus, praví svatýPavel,je sfa'le živ, aby
se přimlouval za nás.1

V nebi a ve svatostánku neustále důtklivě
se přimlouvá u svého Otce. připomínaje mu
své zásluhy. Ukazuje toto člověčenství. jež
přijala jímžse o nás zasloužil, své rány, znám—
ky oběti. Ukazuje žhavou touhu po naší spá—
se. již hoří jeho svatá duše, touhu, jež je da—
leko lepší než modlitba. Odvolává se na svá
nekonečná práva a dosahuje ihned vyslyšení.

Dřimlouvá se za všechny. jež vykoupil, za
všechny a za každého zvlášt. Vždyť má pro
každého pohled a zvláštní projev lásky. Já
jsem dobrý Pastýř. Dobrý pasfýř volá své
ovce každou jejím jménem &vodí je na do—
brou pasfvu. Já znám své ovce.2Není to
pouhá znalost, praví sv.Tomáš, nýbrž znalost
spojená s přízni a láskou, kde srdce má svůj
podíl tak jako rozum.

Ze svatostánku Ježíš stále na mě pohlíží
1. Žid. VII. 25. — 2. Jan x. 14.
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pohledem pronikajícímaž do hloubiPozorný
a něžný pohled! Svěflo fvé fváře, Pane, se
vfiskuje do mne jako pečeť1 Ani jedna my—
šlenka ani jediný úkon neunikne Ježíši. Není
ani jediné touhy, kterou by neznal lépe než já.
Účastní se všech mýchduševních stavů, všech
starostí, všech mých nebezpečí, všech tužeb.
A to nejen proto, aby byl svědkem, nýbrž aby
mně dal prostřednictvím svého oslaveněho
člověčenství potřebnou milost v těchto okol—
nostech.

Vkaždém okamžiku měmiluje.Ajakou lás—
kou! Nestvořená láska Slova nás jistě všude
provází. Je vtom nevýslovná útěcha, když ví—
me, že jsme stále v této lásce a že nikdy z ní
nemůžeme vyjíti.

Ježíš i jako člověk nás rovněž miluje. Ze
svatostánku na mě sype květy své něhy. Za—
hrnuje mě láskou. Láskou, která neumdlívá;
ani jediný okamžik nemohu říci:nyní Ježíš na
měnemyslí.lv noci bdí nad mýmspánkem.Na
cestu, kferou kráčím shlíží Pán.2Milujemě
láskou, která nemalomyslní. Já na něj zapo—
mínám, urážím ho, a on neustále mně rozdá
vá své milosti.

Miluje mě družnou a něžnou láskou, lás—
1. Z. 4. 7. — 2. Soudc. 16. 6.
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kou přítele, bratra, ženicha. Ve dne i v noci
jsem pod vlivným pohledem lásky Ježíšovy.

Není vzácné toto sjednocení Ježíše s duší.
tvořené stálým vyzařováním lásky Srdce Je—
žíšova?

* .
*

Hospodin je můj pastýř. nebudu míti nedostatku:
kde hojnost pastvy tam léhat smím.
K vodě, kde možno si odpočinout, mne vodí;
duši mou občerstvuje...

I když mi projít jest údolím stínu smrti,
nebojím se zlého,
neboť ty jsi se mnou; kyj tvůj a hůl tvá —
ty jsou potěchou mou.

Vystrojuješ hostinu před mou tváří,
navzdor mým protivníkům.
Pomazáváš olejem mou hlavu,
plná má číše jak vzácná jest! Z. 22.

Spojení na základě jeho živofní činnosfi.

Je ještě jiná přítomnost svatého člověčen—
ství, daleko hlubší účinnosti: tajemná přítom—
nost prostřednictvím jeho životní činnosti.

Ja' jsem Zii/of,l pravi Ježíš. Když se obje—
vil před lidmi ve dnech svého smrtelného ži—

]. Jan XIV. 6.
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vota, ieho svaté člověčenství dalo často zazá—
řitijeho podivuhodné moci.Jeho dotknutí sta—
čilo k vykonání největších věcí. Jakási síla
%něho vycházela &uzdravovala všechny.l
Učinnost této sílynebyla zmenšena a ani dnes
nezná překážky nebo přerušení. Každým oka—
mžikem působí. Každý z nás se nachází ve
šťastné nemožnosti vymknouti se její působ—
nosti, nebo jak říkajítheologové a'ofeku její
moci.

Svaté člověčenství je střediskem nadpřiro—
zeného světa, sluncem, jež osvěcuje veškero
duchovní tvorstvo Boží, nadpřirozeným o—
vzduším, mimo něž není možný žádný život,
žádné světlo, žádné bezpečí, žádný poměr k
Bohu. Svaté člověčenství na vrcholku všeho
stvoření,vbezprostředním doteku s božstvím,
zaplaveno v nesmírné mířebožským životem,
stává se samo pramenem života,východiskem
božských výlevů lásky. Sklání se k tvorům a
hle, z duše a ze srdce Ježíšova vycházíživot
ve velkých proudech, příval světla a lásky, kte—
rý se řítíjako úchvatný vodopád postupně na
všechny vyvolené až do konce světa, aby na—
plnil světlem a radostí všechny dítky Boží.

Jako slunce každou hodinu vysílá své pa
l. Luk. Vl. 19.
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prsky, jako přeplněný pramen, z něhož vyté—
kají živé proudy, tak Srdce Ježíšovo, aniž se
kdy ochudí, rozlévá nevyčerpatelné proudy
milosti, jež začínají oblažováním nebe a pak
proudí na zemí jako sedm toků svatých svá—
tostí a tisíce jiných potůčků, jež vytékají z to—
hoto oceánu lásky, aby posvětilypředurčené
a daly rozkvět ctnostem, označujícím křestan—
ský život.

Na Kalvárii nám svaté člověčenství zaslou—
žilo život; nyní nám jej rozděluje: Každému
z nás je dána milos! podle míry daru Kri—
sfova.1 Co jiného jsou svátosti než svaté člo—
věčenství, zabývající se posvěcením lidstva?

l mimo svátosti vždy činné sv. člověčenství
neustále působí přímo na duše vnitřním osvě—
cováním a působivým vnukáním. Jsem—live
stavu milosti, je to od něho a jeho prostřed—
nictvím.Každá nadpřirozené pomoc přichází
z jeho Srdce a každý paprsek božského svět—
la z jeho duše. Nemohu nic konati bez něho,
ani míti dobrou myšlenku, ani říci: Pán Je—
žíš. Je principem mé nadpřirozené činnosti,
mého pokroku. mého rozletu k Bohu. Můj
život tryská z tohoto pramene od svého po—
čátku až k svému plnému rozvoji.

1, Efes. 4. 7.
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Kdyby zmizelo na okamžik svaté člověčen—
ství Ježíšovo, nebo kdybych já byl vyňatz je
ho světla, upadl bych bezprostředně ve smrt.
„Jako hlava rozkazuje údům, praví koncil tri—
dentský,1 jako vinný kmen proniká svou mí—
zou všechny ratolesti,tak Kristus působí svým
vlivem na všechny spravedlivé a sice každým
okamžikem. Tento vliv předchází, provází a
korunuje jejich dobré skutky a činí je milými
a záslužnými před Bohem.“

Apoštol praví jedním slovem totéž: Chri—
sfus vifa vesfra, Kristus je váš život.A svatý
Tomáš připojuje: je hybnou silou vašeho ži
vota, quia ipse est actor vitae vestrae.2

Viv,
O nejsvětqsn Trojice, všemocný Bože! My

jsme stromy smrti &tys strom života. Nezměr
ný Bože, jaké to divadlo viděti ve tvém světle
strom tvéhostvoření!NejvyššiČistoto, tys dal,
Bože, tomuto stromu jako větve schopnosti
duše, jež jsou: rozum, pamět a vůle. A jaké
plody mělypřinésti tyto ratolesti? pamět měla
na tebe myslet, rozum tě chápat, vůle tě milo—
vat. O strome, v jak stastném stavu tě zasadil
božský zahradník!

]. Sess. Vl. can. 16. — 2. Comm. in Coloss. lll. 4.
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Běda, můj Bože, tento strom padl. Strom
života se stal stromem smrti, mohl již přinášeti
jen otravné ovoce.

Ale nejsvětější Trojice, tys milovala svého
tvora až k šílenství. Když jsi viděl, Bože, že
tento strom je schopen přinášeti jen ovoce

smrti, poněvadž byl oddělen od tebe, jenz 151
Život, zachránil jsi jej toutéž láskou, která tě
pudila, abys jej stvořil,tys naštěpoval své boz—
ství na zkažený strom našeho člověčenství.O
výborné a dobročinné štípení, tysspojilo svou
sladkosts naší hořkostí, jas s temnotami, mou—
drost s bláznovstvím, život se smrtí — neko—
nečno s konečnem!

Kdo tě přiměl k tomuto spojení, jež nám
vrací život po urážce, již ti způsobil tvůj tvor?
Láska to byla,jen láska. A tento zázračný roub
přemohl smrt.

Než to nestačilo žáru tvé lásky, věčnéSlo
vo; tys chtěl, Ježíši, zalíti tento strom svou
vlastní krví. Krev svou teplotou způsobila, že
strom přináší plody, od té doby, co člověk se
rozhodl spojiti se a žíti v tobě. Jeho srdce a
jeho city musí být svázány s nebeským rou—
bem_páskou lásky a poslušnosti. Od té doby,
co jsme spojeni, přinášejí ratolesti ovoce.

nezměrná Lásko, jaké divy působíš ve

39



tvorech. Droč nepřicházeií lidě ke studánce.
kde je Krev, již musi zavlážiti svůj strom? Te—
če tam pro nás věčný život, pro nás ubohé
tvory &my ji neznáme &nečerpáme z nižád—
něho užitku.

Jsem hříšnice, Dane. bud mně milostiv.
Ježíši Lásko! Ježíši Lásko!

Sv. Kateřina Sienská.

Naše spojení se svatým člověčensfvím
v Eucharistii.

Kde je toto sv. člověčenstvi, pramen mého
života?

Jistě v nebi. Ale blíže mne a ve větší do—

stupnosti v Eucharistii. Zde žije a působí. Je
zde především proto, aby udržovalo styk se
mnou, aby mě živilo svým životem, abych se
účastnil na Životěduše a srdce Ježíšova. Já
jsem chléb živofa ...chléb živý,jenž sestou
pil s nebe. Kdojí fenfochléb, bude žíf věč
ným živofem.

Tento život se rozlévá na měpředně voka
mžiku sv. přijímání. Ale přebývá—lisvaté člo—
věčenství v mé duši, i po rozplynutí svatých
způsob pokračuie ve sdělování svého života,
své milosti. Zůstávám s ním ve spojení jako
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větve s kmenem vinné révy, jako úd těla
s hlavou.

Je trvalé a působivé spojení větve s kme—
nem? Je skutečné a trvající spojení údu s hla—
vou? Tak skutečné a trvalé a účinné je spo
jení přijímajícího se sv. člověčenstvím Ježíšo—
vým.Mezi dušíJežíšovou a duší přijímajícího
je ustavičně vzájemné sdělování, příliva odliv
života. Co záleží na vnější vzdálenosti, jestliže
je tentýž život?Ve svaté Hostii &v duši je pod—
statně týž život, táž milost.

. ..
Pane, tvůj všemohoucí život není k naší zá—

hubě,nýbrž k našemu životu.Tyzůstáváš vždy
jeden a vždy týžv sobě, ale neustále z tebe vy
chází moc a síla, jež svým dotekem jsou naší
sílou a naším dobrem...

Bůh žijící je Bůh oživující.Tys pramenem
a střediskem a zároveň rozdavatelem všeho
dobra.

Učiň mne podobným sobě, můj Bože, ne—
bot přes nedostatky, jež jsou ve mně, ty mě
můžeš takovým učiniti.

Dane, prosím tě o tebe. Nežádám nic než
tebe, můj Bože, jenž jsi nám dal sebe celého.
Vejdi osobně a podstatně do mého srdce a
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plně je sebou, naplň je vroucnosti. Jen ty mů—
žeš naplnit srdce člověka, a tys slíbil, že to
učiníš.

Tys živým plamenem a hoříš stále láskou
k lidem. Dříjd ke mně. abych ti byl podoben,
zapal mě svým ohněm. Newman.

Dúvěmosf eucharisfického spojení.

Nic pozemského nebo lidského nelzesrov—
nati s důvěrnosti eucharistickéhospojení. Ani
sami andělé, třebaže mají úžasnou moc řiditi
světy. nemohou bezprostředně působiti na
náš rozum a pohnouti jej k tomu, aby dobro—
volně myslel a věřil a tím méně mohou půso—
biti na mou vůli a přiměti ji, aby chtěla. Jen
Bohu náleží uchopiti duši vnejhlubší jejisile
a říditi ji.

Avšak svaté člověčenství přijalo sdílení tě—
to božské moci, takže nejen zakrývá mou bí—
du ochranou své modlitby a vyzařovánímsvé
nekonečné lásky. nýbrži působí pronikavou
účinnosti božské moci až v hloubi mého du—
cha a mé vůle.

Spojení nevěsty s ženichem, spojení duše
s tělem není tak úzké. jako spojení mé duše
se svatým člověčenstvím. Milost, kterou se
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mnou sděluje, plod jeho oběti,proniká samu
podstatu duše. Jako vůně proniká nádobu,
v níž se uchovává, jako paprsek zasahuje
krystal a dává mu svou čistotu a lesk, jako
žár proniká železem, rozžhavuje je, přetvo—
řuje a rozohňuje: tak milost vychází z Eucha—
ristie, rozlévá se na mou duši, zmocňuje se jí,
aby ji ovládala, ji pronikala a podle slov sv.
Tomáše ji přefvořila v Boha a opoji/a
Bohem.l

Tato milost je opravdu mýmživotem, mým
pravým Životem, více než tělesný život nebo
přirozený život duševní. Je já mého já, duší
mé duše, praví Contenson, takže můj život
ve své nejhlubší podstatě, ve svém nejvniter—
nějším středisku, ve své nejvyšší hloubi je mi—
lostí. jíž se mi dostává každého okamžiku ze
sv. Hostie. Dán pravil blahoslavené Anděle
z Foligna: „Já jsem hlouběji ve tvé duši než
ona sama.“

Pro mne žíz'ijesi Krisfus,2 volal sv. Da—
vel. S touže pravdou a podobným jásotem
vnitřním mohu říci: život pro mě je Eucharis—
tie. A já opakuji pouze, co řekl na počátku
Mistr: Kdo mějí, bude žífi ze mne.3. .

o

1. ln Joan. c. Vl. lect. 7. - 2. Filip. l. 21. - 3. Jan Vl. 58.
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Ú Dane Ježíši, nezměrné moře,proč váháš
přijmouti tuto malou kapku vody do své pl—
nosti? Všechna touha mé duše, touha právě
tak žhavá jak sladká, je: vyjiti nyni ze sebe a
přijíti k tobě.

Otevři mně své milované srdce jako útulek
spásy! Co se týče mého srdce, nevládnu jím
již. Je tvé, můj drahý poklade. Ty sis je vzal,
nuže, střez je u sebe. Jen z tebe žije a tys je
bídné přetvořilvesvou božskou podstatu.Má
duše ponořena v tebe ve své žhavé lásce žije
jen pro tebe.

Jak nevýslovné je toto spojení! Jak převy
šuje tato hluboká důvěrnost k tobě každý jiný
způsob života! Jak opojná je tvá vůně!Jaká
rozkoš vdechovati božský mír a tvé velkoduš—
né milosrdenství! Tys bohatý a oplývající po—
klad všech ůtěch.

kéž bych mohla obdržeti odtud po čem
toužím! Kéž bych mohla dosíci, aby se má
duše konečně obrátila k tobě a abys ty mi dal
život sladkým polibkem svého milosrdenství !

mé nejmilejší Dobro, dej mi uchopiti tě v
nitru mého bytí! Dovol mi rovněž vtisknout
tipokorný polibek. abych spojena stebou zů—
stala nerozlučitelně k tobě připoutána.

Svatá Gertruda.



NAŠE SPOJENÍ s NEJSVETEJŠÍ
TROJICÍ.

Je dobře poznamenati, že pravidelně ne—
začíná přebývati v nás nejsvětější Trojice te—
prve v okamžiku sv. přijímání. Tato přítom—
nost tříbožských Osob vzniká i v okamžiku,
kdy duše je ve stavu milosti. Mluvíce o eucha—
ristickém spojení s ohledem na nejsvětější
Trojici, chceme prostě říci,že svaté přijímání
je prostředek,jenž nejdokonaleji provádí hlu—
bokédílo nadpřirozeného přetvořeníduše,že
rozmnožuje přítomnost tříbožských Osob a
pokaždé, když se blížíme ke stolu Daně, vzni—
ká nový, neviditelný příliv božského života.

Trvání nejsvěfe'jší Trojice v přijímajícím.

Přítomnost tří božských Osob není vázá—
na jako fysická přítomnost svatého člověčen—
stvína neporušenost eucharistickýchzpůsob.
Dřebývaly v naší duši před svatým přijímá—
ním, přebývají tedy i když byla sv. Hostie strá—
vena, ale přítomnostíhlubší, jížsvaté přijímání
dodalo síly a účinnosti. po svatém přijímání
vzrostla schopnost duše přijmoutiBohapří—
jdeme !( němu — praví Dán, já, Otec a náš
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společný Duch — přijdeme &příbyfek si
u něho učiníme.l

Spojení je ustanoveno tak dobře, tak hlu—
oce, tak pevné, že jeho přirozenost je trvalá.

Je to dar, jenž se nevrací. Nejsvětější Tro—
jice koná více než pouze naši návštěvu; sta—
noví si u nás příbytek. Naše duše se stává
nebem a náš vnitřní život předehrou a po—
čátkem věčné blaženosti. Dán Ježíš pravil:
Království Boží je ve Vás.2Proto se odva—
žuje sv. pavel napsati: Chrám Boží je svafý
&vyjsfe fímfo chrámem... Vyjsfe chrámem
Boha živého.3

Tři božské Osoby nezůstávají v tomto
chrámě nečinny. Tvoří neustále. působí kaž—
dá podle své vlastní povahy. Tajemství nej
světější Trojice se odráží v činnosti a lásce,
jež přinášejí tři božské Osoby duši. Duše je
milována každou Osobou zvlášt a přece jen
jedinou láskou. Láskou jedinou, nebot kdy—
koliv působí tři božské Osoby na venek, pů—
sobí nutně jako jednota. A přece jest to trojí
výlev lásky, jehož vlastnosti zjevují něco 2 při—
rozenosti každé ze tříOsob, jež je jejím pra—
menem.

1. Jan XIV. 23. — 2. Luk. XVII. 21. — 3. ]. Kor. III.
13: VI. 16.
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Otec přichází jako pramen života a míru.
Jest Stvořitelem, jenž zplodiv duši pro nad—
přirozený život, staví ji v určitý řád. Jest
Otcem, jenž obklopuje své dítě dobrotou a
nevýslovnou něhou.

Slovo přichází jako pramen světla. My—
šlenka Otcova, jeho živé Slovo, jeho Obraz
spojuje se s rozumem, aby jej uvedl v nad-—
přirozeně poznání božství.

Duch svatý přichází jako pramen lásky.
Láska Otce a Syna, jejichvzájemnýPolibek,
věčnýpohyb a nevýslovně vytržení jejich lásky,
dokonání jejich života, spojuje se s mou vůlí,
aby ji uvedl do nadpřirozené lásky Otce a
Syna. . ..

O věčná Trojice, jediný Bože! Jediný v
podstatě a trojjediný v osobáchl Dovol mi
srovnati tě s vinným kmenem, majícím třivět—
ve. Učinils člověka k svému obrazu a odles—
ku. Třemi mocnostmi duše se podobá tvéTro—
jici a tvé Jednotě. pamětí se podobá a spo—
juje s Otcem, jemuž se připisuje moc. Rozu—
mem se podobá a spojuje se Synem, jemuž
se připisuje moudrost. Vůlí se podobá &spo—
juje s Duchem svatým, jemuž se připisuje mír
nost a jenž jest láskou Otce a Syna...
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Ú věčnýBože, tys tichý oceán, v němž žijí
duše v nadbytku. Nalézají zde odpočinek ve
spojení lásky. Sv. KaieřinaSienská.

Vzájemnépronikání božských Osob
v naší duši.1

V duši přijímajícího vzniká podivuhodné
napodobení vzájemnéhopronikání božských
Osob.

V Bohu není nehybnosti, nýbrž věčný po—
hyb, věčné proudění lásky, nebot láska nutně
vyráží na venek, nutně se dává. Otec by nebyl
Bohem, kdyby zůstával sám v sobě; vlévá se,
vrhá se do svého Syna, jehož neustále plodí.
Syn by nebyl Bohem, kdyby nevnikál do Otce.
Mezi nimi je nezměrný vzlet, neodolatelný pů—
vab, tíha lásky, jež vrhá jednoho do druhého
&dokonává jejich život v jednotě. A ukonče—
ním tohoto věčného pohybu božského života,
ukončením od věčnosti trvajícím, je Duch sv.

Táto Láska, vycházející z dechu nesmírné
lásky. Láska, spojující Otce &Syna ve věčném
vzrušeníradostianevýslovnéhorozletu,Duch

l. Vzájemné pronikání (circuminsessio) božských osob
je theologický výraz, jenž znamená. že tři Osoby nejsv. Tro
jice přebývají jedna v druhé a jaksi se navzájem prostupují.
podobný úkaz vzniká svatým přijímáním mezi Bohem a duši.
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svatý,sděluje se s duší o podobný pohyb, jenž
sbližuje Otce a Syna a dovoluje jí účastniti se
na jejich hlubokých vztazích.

V nebi je účastenství dokonalé. Bez závo—
je, bez překážky patří blažení na třibožské O—
soby. S Otcem obdivují, milují a objímají ú—
žasný jas Slova. Se Slovem obdivují, milují a
objímají nezměrnou dokonalost Otce. Otec
je poutá k Synu a Syn k Otci. Věčný pohyb
Lásky je strhuje, uchvacuje a unáší ve vytržení
Otce a Syna, aby je dokonal vjednotě Ducha
svatého.

Na zemi máme pouze počátek tohoto nevý—
slovného štěstí. Ale máme opravdové účas—
tenství, nebot život milosti zde na zemi a ne—
beská sláva jsou podstatně totéž: milost začí—
ná, co ukončí sláva. Je tedy již nyní v nás ně—
co z tohoto podivuhodného tajemství vzájem—
ného pronikání tříbožských Osob.

Ježíš nám to dává chápat: Nikdo nepři—
chází k Ofci leč skrze mě.„' Nikdo nepři—
chází ke mně,jesi/lže ho Ofecnepřifa'lme.2
Co jiného to znamená než: Nikdy nepříjdete
k Otci, nevstoupíte—liv pohyb lásky, jež mě s
ním pojí. A nepřijdete nikdy ke mně, jestliže

]. Jan XlV. 6. — 2. tomt. VI. 44.
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vás nestrhne Otec v pohyb lásky, jenž jej vrhá
do mne a nás dokonává v jednotě Ducha sv

Duše, jež miluje třibožské Osoby, je tedy
stržena Duchem svatým v tento proudící po—
hyb vidění a lásky, jenž působí blaho ze sa—
mého Boha. blaho v celé náplni sdílené andě—
lům a svatým.

Tak můžeme říci se svatým Augustinem:
„Svatí nosí Boha, jejich duše je nebem, ne—
bot v ní přebývá Bůh.“l A se svatým Janem:
Naše spo/ečensfvíjes Ofcem&jeho Synem
Ježíšem Kristem.2 Mezi třemi božskými O—
sobami a námi jespolečenství,důvěrnost,spo—
lečný život. .;- a

*

Otče, přijmi mě ve své otcovské lásce, a—
bych ukončíc běh, jejž jsem z lásky k tobě po—
čala, tě přijala jako cenu svého běhu ve věč—
ném dědictví.

Nejmilejší Ježíši, přijmimě ve své bratrské
něžnosti! Nes se mnou tíhu dne a horka. Bud
mi útěchou ve všech útrapách, mým společní—
kem a vůdcem po celou dobu mé cesty.

Duše svatý, Bože Lásko, přijmi mě ve své
slitovné lásce. Bud mi učitelem a rádcem po
celý můj život a něžným přítelem mé duše.

]. ln Psal. 22. — 2. 1. Jan. 1.5. SME Gertruda;
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Ill

UDRŽENÍ A ZDOKONALENÍ
SPOJENÍ

Aby se udrželo spojení naší duše se svatým
člověčenstvím Dana Ježíše a s nejsvětější Tro—
jicí, stačí zůstati ve stavu milosti. Jen těžký
hřích může zničiti trvalé spojení. At na to my—
slíme nebo ne, jsme přivtěleni ke Kristu, žije
me z něho.

Ale plody, jež získáváme z tohoto spojení,
jsou různě podle toho, jsme—lisi ho vědomi
nebo ne, to znamená: podle toho, zda je naše
duše pozorná nebo roztržitá vzhledem k Bo—
hu, přítomnému v nás. Můžeme býti spojeni
s Bohem jako dítě je spojeno s matkou, když
spív jejímnáručí, nebo jako milovanýapoštol
večer při poslední večeři se skláněl pln lásky
na srdce Mistrovo, jehož tajemstvím naslou—
chal.

Bez pochyby již první neuvědomělé spo—
jení je velmi vzácně. Ale jak daleko dokona—
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lejší je druhé! Jen toto vede k dokonalosti,k
svatosti. Jen tehdy můžeme těžiti plně z po—
kladů svatého přijímáni, jestliže spojení jím
stanovené neustále Obnovujemesvobodnou
vůlí, jestliže je neustále chceme, nebo abych
užil theologickě mluvy,jestliže je spojení stále
aktuelnější. Nespokojujme se láskou živou:
hledejme lásku bdělou, vždy činnou, jejíž tou—
hou je dosíci toho, abychom neustále žili pro—
střednictvím Ježíše s nejsvětější Trojici.

To by bylo poměrně snadné, kdyby náš ži—
vot, nikdy neznepokojován vnějšími záleži—
tostmi,se mohl vyvíjeli tiše na úpatí svatostán—
ku. Ale většině z nás je to zcela nemožněPo
svatém přijímánímusíme se vrátit ke svým bra—
třím,kpovinnostem stavu a k zaměstnáním ne—
zřídka vyčerpávajícím. Každému z nás určila
Prozřetelnostúkol. Kristus k nám nepřichází,
abychom se mu vyhýbali, nýbrž aby nám po—
máhal jej naplniti. A chce, abychom k němu
přistoupili odhodlaně.

Ale pak vzniká velká pochybnost
Je třeba přerušiti kontemplaci posvátných

tajemství, již zbudovalo v naší duši sv. přijí—
mání? Máme opustiti Boha, abychom se od—
dali službě bližnímu? Nebo je-li třeba zůstati

IV! v.
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vnitřníkontemplací? Zkrátka: jak vésti nutný
život vnější a nezmenšiti život uvnitř?

pokusíme se to vysvětlitia vyložiti,že naše
snahy musí směřovat nejdříve k udržení spo—
jení s Bohem uprostřed našich zaměstnání a
v různých životních okolnostech a pak. že tře—
ba toto spojení zdokonalovat.

* *
*

Vyuč mě, Dane. cestě svých přikázání,
abych jí kráčel až do konce života.

Dej mi rozum. abych střežil tvůj zákon
&zachovával jej celým svým srdcem.

Nakloň mé srdce ke své nauce. dej.
at' žijí na tvé cestě.

Toužím horoucně činili tvá nařízení;
dej mi žíti ve své spravedlnosti. Z. 118.

poznání Boha! O radosti všech radostí,
Dane! Ono předchází a láska je následuje,
láska přetvořující. Kdo poznává v pravdě, mi—
luje žhavě. Bl. Anděla z Foligna.
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UDRŽETI SPOJENÍ.

Náš vzor.

Jako ve všem je i zde Ježíš naším doko—
nalým vzorem. On sám vždy zůstává v Otci:
Já jsem v Ofci &Ofec je ve mně.] Spojení
jeho svaté duše se Slovem a následkem toho
s Otcem a Duchem Svatým bylo vždy doko—
nalé. At ležel na slámě v Betlémě, af byl na—
kloněn nad hoblici v Nazaretě, ubíral se po
cestách Judských nebo pněl na kříži,mohl
vždy říci:Já jsem v Ofci.

Byl v něm svými myšlenkami, takže žádná
námaha nebo utrpení nemohly ho odvrátiti
od Boha ani na okamžik. Jeho svatá duše ne—
ustále nazirala na ias blaženého patření.Vše
co viděl na zemi, viděl v božském světle. Vše
cenilasoudilien podlevěčného úsudku Otco—
va. Jak slyším, fak soudím . .. Co mluvím,
mluvím fak, jak mi pověděl Ct'ec.2

Byl v Otci svou vůlí, jež byla vždy tak úzce
spojena s vůlíOtcovou, že nikdy netoužil, ne—
miloval ani nehledal, po čem netoužil, co ne—
milovalanehledalOtec. Ten,jenž měposla/,
je semnou. On měnenechá samofného, ne—
bof činím vždy, co se mu líbí.3

1. Jan XIV. 10. - 2. V. 30; X". 50. _ 3. Jan Vlll. 29.
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Byl v Otci svou láskou. Jeho svaté Srdce
hořelo pro Otce láskou nezměrnou, nejčistší,
nejnezištnější, nejhoroucnější. Všechny jeho
myšlenky, všechny jeho skutky, celý jeho ži—
vot se sléval v ustavičný úkon nevýslovné lás—
ky:Já miluji Ofce.'

Ten, jehož viděli Židé pracovati jako děl—
nika, choditi jako jednoho z nich, snášeti ú—
navu, hlad, Žízeň, utrpení, ten byl vždy v Otci,
v nezměnitelném klidu, v nevyslovném štěstí.

To je první vzor křestanské duše.
* *

(:

O Ježíši, žijící v Marii, přijď a žij ve svých
služebnících. prostřednictvím Ducha svato—
sti, náplni moci, svých ctností, dokonalých
cest, sdělování svých tajemství vládní v nás a
získej každou nepřátelskou moc svým Du—
chem pro slávu Otcovu. 1m,oz,-„_

Základní podmínka živofa sjednocení :
usebranosf.

Ideal předložený přijímacímu je tedy: žíti
neustále s Bohem, v Bohu. Aby ho dosáhl,
musí se nezbytně cvičitiv usebranosti.

]. Jun XIV. 51.
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Duše se usebírá, když soustředujíc všech—
ny mohutnosti vchází do sebe, aby tam na—
lezla Boha. Střici se neužitečných hovorů,
prchati před světskými zábavami, vyhraditi si
dlouhé hodiny mlčení je povinnost — zá—
kladni povinnost — každého, kdo touží žíti
životem pravého křesťana.

Doufat,že možno vésti zároveň život zbož—
ný a život světský, je nebezpečný přelud. Je
třeba vyvoliti buď Boha — nebo svět.Já při—
vábím duši, vyvedu ji na poušf &mluvili
jí budu k srdci.'

Než vnější mlčení nestačí. Co pomůže u—
ložiti jazyku mlčení, jestliže vnitřní hlas pů—
sobí povyk? Je třeba se ponořití ve vnitřní
mlčení, to znamená vyloučiti starostlivosti,ne—
užitečné myšlenky, snění a všechnu tuto zby—
tečnou činnostobrazotvornosti, jež často po—
buřuje srdce hlouběji než dlouhé rozhovory.
Dáti volnýprůchod obrazotvornosti, bavitise
vzpomínkami na zašlý život, zabývati se zby—
tečnými myšlenkami, stále přemýšleti o usku
tečnění přirozené touhy, budovati vzdušné
zámky: to vše prostírá mezi Bohem a duší zá—
voj, klade překážku k dokonalému spojení.

Jsou na neštěstí duše, které plni všechny
]. Osc. ll. 14.
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podstatné povinnosti křesťanského života,
jsou pravidelné ve stavu milosti a přece žijí
prostředné,čerpaji jen málo užitku ze svého
skutečného spojení s Bohem a končí nezříd—
ka ztrátou povolání k svatosti z nedostatku
smyslu pro usebranost a mlčení.Bůh je vnich,
ale ony nedovedou žíti v něm.

Žalmista pravil: Má duše je vždy vmých
rukou, prolo jsem nezapoměl na lvů/' zá—
kon.' Zářné slovo, vrhající lesk světla na zá—
kladní povinnost: míti se v plné moci před
nejsvětější Trojici.

Křesťan musí bdíti s úzkostlivou péčí, aby
nikdy ani na okamžik nepozbyl vlády nad
vnitřními mohutnostmi. Výsledkem prázdné
činnosti obrazotvornosti jerozptýlení sil duše,
jež seslabena a na všechny strany tahána je
neschopna se oddati, jak by se slušelo,služ—
bé lásky. Ukolem usebranosti je shromážditi
rozptýlené a promrhané síly a uvésti je k Bo—
hu. Až duše usjednocena nabude opět vlády
nad sebou samou, může pak obcovati se svý—
miHostmi, třemi božskými Osobami, jež jine—
ustále zvou k tichým rozhovorům. Slyš, dce—
ro, viz &nak/oň ucho: zapomeň na svůj
národ a domov,aby král zafoužil po fvé

1. Z. 118.
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kráse, neboť on jesf fvůj pán, jemuž se
dlužno klaněli.1

Chcete naslouchati Bohu? Umlčte všech—
ny tvory aobratte se k němu. „Bůh pronesl
jediné slovo. Tím Slovem je jeho Syn. Dro
náší je věčně a ve věčném mlčení. A v tomto
mlčení mu musí duše naslouchat. “2

„Zákon modlitby, praví blahoslavená An—
děla z Foligna. je jednota. Bůh vyžaduje ce—
lého člověka, a ne jeho části. Modlitba žádá
celé srdce a dáme—lijí jen část, nic nedosáh—
nem... Vězte, že ničeho vám není třeba, niče—
ho, vyjma Boha. Nalézti Boha, soustřediti na
něj všechny mohutnosti, hle,jedině nufné. K
dosažení této usebranosti nutno zničitikaždý
zbytečný zvyk, každou zbytečnou zvědavost,
každou zbytečnou činnost a zaměstnání.
Zkrátka: je třeba, aby se člověk zbavil vše—
ho, co rozděluje.“

Křesťan musí následovati rady svaté Ka—
teřiny Sienské, jež ráda doporučovala svým
žákům, aby si vystavěli světničku uvnitř, kde
by žilis Bohem, upoutání jediným nufnýmř
Tam máme duši stále ve svých rukou. A mu—
síme zvolati s nevěstou Velepísně, hledající

1. Ž. 4-4. — 2. Sv. Jan od Kř., Zásady. — 3. Luk. X. 4-2.

58



miláčka: Nescivi,' nevim nic, na vše jsem za—
pomnél, kromě na Boha a věciBoží. Nebo se
sv. Davlem: Pro jeho lásku vše jsem obě—
foval,abych získal Krisfa a byl nalezen
v něm.2

„Chce—likdo dosíci stavu sjednocení, musí
se naprosto zbaviti všeho a pak docela use—
brati v sobě. Ve svém nitru nesmí mít nic ji—
ného před duchovním zrakem, než Ježíše po—
krytého ranami. Vynasnaží se rovněž se vší
péčí a všemi silami proniknouti jim k němu
—jím člověkem, k němu Bohu, jeho zraně—
ným člověčenstvím až k tiché svatyni bož—
SÍVÍ. “ 3 * *

*

v'vo
O můj Bože, nejsvětej51Trojice, pomoz mi

zapomenouti zcela na sebe, abych se pono—
řila do tebe nezměnitelného a tichého, jako
by již byla má duše na věčnosti. Kéž nic ne—
může rušiti můj klid a způsobiti, abych vyšla
z tebe, ó můj Nezménitelný, nýbrž kéž každá
minuta mé unáší dále do propasti tvého ta—
jemství.

Uklidni mou duši. Učiň si v ní nebe, svůj
milovaný příbytek a místo svého odpočinku.

]. Pís. Vl. 11. — 2. Fil. H[. 8. — 3. Joan. de Castello.
De adhnerendo Deo c. ll.
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Necht tě nikdy tam nenechávám samotného,
nýbrž stále at jsem s tebou, stále bdělá ve víře,
stále se klanici, stále oddaná tvé tvůrčí čin—
nosti.

Můj milovaný Kriste, ukřižovaný pro lás—
ku, chtěla bych být nevěstou tvého Srdce.
Chtěla bych tě zastřiti slávou, chtěla bych tě
milovati až k smrti. Než cítímsvou neschop
nost a prosím tě, abys mě oděl v sebe, sjed—
notil mou duši se všemi hnutími své duše,
abys mě ponořil v sebe, zaplavil sebou, na
hradil mne sebou, aby můj život byl jen vy
zařováním tvého Života. přijď ke mně jako
klanitel, jako obnovitel a jako Spasitel.

O věčně Slovo, Slovo mého Otce, chci
tráviti svůj život naslouchánim tobě. Chci
býti zcela učelivá, abych se naučila všemu
od tebe. pak během všech noci, všech vy—
práhlostí, všech slabostí chci se přimknouti
k tobě a zůstávati pod vlivem tvého velkého
světla. Má milovaná hvězdo, oslň mě, abych
se nemohla vymknouti ze tvé záře.

O sžírající Ohni, Duše lásky, sestup na
mě, aby se vtělilo v mé duši Slovo a opětova
lo celé své tajemství.

A ty, Otče, rozlii se na svého slabého tvo
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ra. Viz ve mně jen svého milovaného Syna,
v němž se ti velmi zalíbilo.

O nejsvětější Trojice, mé všecko, mé bla—
ho, nezměrná samoto, nezměrnosti, v níž se
ztrácím, vrhám se k tobě jako kořist,zahal se
ve mne, abych já se zahalila v tebe, očekáva—
jíc, až půjdu nazírati ve tvém světle na tvou
úžasnou vznešenost.

Sestra Alžběta od nejsv. Trojice.

Při prá ci.

Náš vzor. —- Ježíš přišel na zemi, aby
pracoval. Celý jeho život se vyvíjel v plnění
úkolu :Jsem chudýa od mládí Vprčíci.1Vě—
noval se mu bez výhrady a nikdy nic ho ne—
mohlo zadržeti nebo mu překážetiv jeho plné—
ní, ani synovský cit k svaté Matce: Pročjsfe
mě hledali? Nevífe, že musím býfi v fom,
co náleží mému Ofci ?2Miloval své práce a
aby je mohl splniti, chtěl je konati ve svaté
svobodě.

Umyslpřipra'ci.— Jeho práce byla úko—
nem klanění nebeskému Otci, uznáním jeho
svrchovaných práv. Ježíš především chtěl
sloužit Bohu, nebot to je povinností každého

1. Z. 87. ——„2._Luk._u. 49.,
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tvora.Jsem uprosfřea' Vásjako služebník...
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužif,
nýbrž aby sloužil.1 Oddati se službě Boží
bylo jeho cti a radostí. At byl jakýkoliv způ
sob jeho vnější činnosti, at osekával klády se
svým adoptivním otcem, kázal zástupům, ko
nal dlouhé cesty nebo nesl kříž— plnil svou
práci se zbožnosti plnou lásky s nevyjádřitel—
nou pokorou a v úmyslu oslaviti Boha.

Večer při poslední večeři mohl vydati svě—
dectví Otci, že splnil svůj úkol: Oslavi/ jsem
tě na zemi, dokonav dílo, kferé jsi mi dal,
abych je učinil.2 DracoVal pro Otce, proto—
že ho miloval. Láska jej uchvátila: Aby svě!
věděl, že miluji Olce, pojďme, pravil v oka—
mžiku, kdy bral na sebe těžký úkol — umu—
čení

Dracovati pro něho znamenalo plniti spra—
vedlnost: předně proto, že jeho svaté člově—
čenství mělopovinnost oddati se službě toho,
jenž je tak bohatě a nezištně obdaroval a pak,
že přišel na zemí jako obnovitel, jako kajícník
za všechny. poněvadž vzal na sebe všechny
naše hříchy, stala se náprava jeho úkolem,
práce jeho údělem — práce namáhavá, trud—

1. Mat. XX. 28. — 2. Jan XVII. 4.
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ná, bolestná. A přece zakoušel nesmírnou ra—
dost z nezměrné 'odevzdanosti, z neúnavné
práce. Práce se mu stala pokrmem, hostinou
duše: Mým pokrmem jesfp/nifi vůli foho,
jenž měpos/al, &dokonafi jeho dílo.1

Křesťan musí míti totéž smýšlení jako Je—
žíš Kristus, musí spojovati své úmysly s úmy—
sly božského Dělníka. Především milujme
práci, poněvadž je službou Boží, úkonem
spravedlnosti, dílem zbožnosti, vyznáním po
kory a zavislosti, uznáním svrchovaných práv
Stvořitele vůči tvoru.

Milujmei únavu a bolest, jež rodí práce,
nebot je spravedlivé a dobré, aby hříšníkod
pykával své hříchy. Jestliže Ježíš, neposkvr—
něný Beránek, dobrovolně tolik snášel. ač na
se vzal toliko podobu hříchu, kolik by měl

- snášet skutečný hříšník!
Jak pracovafi? — Je důležitépoznati,že

Ježíš, jda ke svým pracem, zůstával se svým
Otcem. Dopustili bychom se velkého bludu,
kdybychom věřili,že Ježíš, opouštěje Naza—
ret, aby se oddal apoštolské službě, zmenšil
čas, který obyčejně věnovával modlitbě. Ni—
koliv, jeho činný život nikdy nebyl na újmu
životu rozjímavému. V hlubinách jeho svaté

1. Jan IV. 54.
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duše zůstal vždy tentýž hluboký a trvalý zák—
lad, vnitřní modlitba a láska k Otci, o něž se
opíraly všechny stavy a na nichž vykvétala
všechna tajemství. Během třiceti let soukro—
mého života věnoval se Otci sice výhraclněji,
ale nebyla to oddanost bohatší, než ta,kterou
mu věnoval ve veřejném životě. Opouštěje
Nazaret, přidal si těžké námahy, ale neopustil
nic ze svého vnitřního života.

Tak i my připráci zůstaneme s Bohem. Do—
tlačme, pokud je nám to možno, rozdíly mezi
dobou vyhraženou modlitbě a dobou práce.
Vždy můžeme rozmlouvati se svými vnitřní—
miHostmi.Cokoliv činífe slovem neb skul
Írem,vše čiňfe vejménu Pána Ježíše Kris
fa,děkujíce Bohu Ofci skrze něho.1

Málo záleží na druhu práce: namáhejme
se, studujme, mluvme, jezme, ale neustávej—
me milovat Boha.

Jde—lio konání dobra bližnímu, neopou—
štějme Boha, abychom šli za svými bratry, ný—
brž přinášejmejím raději Boha. Vzpomeňme
si na základní pravidlo. ovládající křesťan—
skou činnost: každý apoštolát, který neprýští
z hlubokého rozjímavého života, je neplodný
a může se státi i neužitečným tomu, kdo jej vy—

1. Kol. Ill. 17.
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konává. Každý činný život, který se rozvíjí na
úkor vnitřního života, je proti vůli Boží. Část
věnovaná bližnímu, nesmi umenšovat část pa—
třícíBohu. Naše činnost se nesmí odlučovati
od rozjímavého života, nýbrž musí býti našim
rozjimavým životem, jenž se sděluje na venek,
jenž se rozlévá na duši našich bratří.

Jestliže tedy někdo, puzen přílišnou čin
ností — byťto bylo i v úmyslu bratrské lásky
— se oddal nadbytečné námaze a si uložil
práce,které ničípravidelněvnitřníusebranost,
dusí jeho vnitřní život, musí si pospíšiti je od—
straniti přivzpomínce na slova sv. Bernarda:
Maledicta occupatio, qnae te retrahit a Deo:
zlořečené zaměstnáni, jež tě odvádí od Boha.

Činnost v církvi je nutná, ale rozjímavý ži—
vot ještě nutnější.

. .
.

Otče, pro lásku, jižse odráží na mně světlo
tvé tváře, dej mi bližiti se k tobě svatosti a
ctnostmi.

O Ježíši Kriste, pro lásku, která tě pudila
k tomu, abys mě vykoupil svou vlastní krví,
oblec měv čistotu svého nejsvětějšího života.

Božský Utěšiteli,jehož moc se rovná svaf
tosti, pro lásku, která tě přiměla upoutati- mě
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ksobě,když isi mi dal jméno nové, zcela du—
chovní, dei, abych tě milovala celým srdcem,
lnula'ktobě celou duší, čerpala všechnu sílu
ze tvé lásky a služby, z života podle tvé vůle a
abych připravena tebou byla připuštěna v ho—
dinu smrti v neposkvrněněm rouchu k božské
svatbě, kterou ty připravíš. svatá Gertruda.

Vpokušení.

Není příliš těžké udržeti si spojení v poku—
šení?

Nikoliv,iestliže dovedeme býtipevni ve víře
a připomínati si, že Bůh se často skrývá ve
imf—ích.lSkrývá se v našem srdci a dovoluje
ďáblu,abyse k nám přiblížil.Alezůstává vnás.

V životě svaté Kateřiny čteme událost pl—
nou světla.Kateřina právě podstoupila nanej—
výš pokořuiící a nesmírně prudká pokušení
proti čistotě. Bouře se přehnala a pán Ježíš
se zjevil:„Dane,zvolala, kdes byl,když mě srd
ce bylo mučeno takovýminečistotami ?— Byl
jsem ve tvém srdci. — Dane, tys pravda sama,
klaním se před tvou velebností. Ale jak mohu
věřiti,žes byl v mém srdci, když bylo naplně—
no tak hanebnými myšlenkami? — Důsobily

1. Z. 17.

66



ti tyto myšlenky a tato pokušení radost nebo
zármutek, rozkoš nebo bolest? ——Velký zá—
rmutek a velkou bolest. ——Věz, má dcero, žes
proto trpěla, že jsem byl skryt ve tvém srdci.
Kdybych byl vzdálen, byly by tě tyto myšlenky
pronikly a způsobily by ti radost, ale má pří—
tomnost je učinila nesnesitelnými. Působil
jsem v tobě: chránil jsem tvé srdce proti ne—
příteli. Nikdy jsem ti nebyl blíže. "

Tato božská slova naznačují, jak si vésti v
pokušení: zachovati pevné spojení s Ježíšem.
Zda nedoráží ďábel na samého Boha, když
doráží na náš nadpřirozený život? pronásle—
dujey nás Krista, jehož by rád znovu ukřižo—
val. Zivot Kristův by v nás rád zničil. Tajem—
ství vítězství nespočívá v tom, abychom se zne—
pokojovali, přímoodráželi dábelská vnukání
nebo se přeli o jeho lstech, nýbrž abychom ce—
lou vůlí přilnuli k tomu, jenž ďábla jižpřemohl
a chrání víc než mysami život, který nám dal.
V tomto okamžiku můžeme více než kdy jindy
provádět radu sv. Davla:Zijfe vJežíši Kris—
fu vněm vkořeněnia vněm vzdělániabuď
fepevní ve víře.1

Kdo klidně zůstává ve spojení s Kristem,
noří se v něho a důvěřuje vněho, nemůže býti

l. Kol. ll. 6.
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přemoženod ďábla,nebof věfšíjesť fen,jenž
jes! ve vás, než fen,jenž jes! vesvěfe'.„*Byf'
i fábor vojska profi mněpovstal, neleka'se
mě srdce. Kdyby se zdvihla profi mně ívá/—
ka, ja' přece jen doufám, nebof Pán mě u—
krýva' ve svém sfa'nku.2

Svatá Gertruda zvolala: „Děkuji tvé och—

nedovoluieš, abychom byli pokoušení nad sí—
ly. třebaže připustíš někdy, abychom byli po—
koušeni, bychom pokročilí ve ctnosti. A když
vidíš, Ževšechnu svou naději klademe na tvou
pomoc, bereš na se naše útrapy ve velkoduš—
nosti, iížnení rovné, zbavuješ nás tíhy boje a
dáUŽšnám odměnu za vítězství.“

Když si vyžádala svatá Teresie milost, aby
mohla zůstávati vždy spojena s Bohem, připo—
juje: „Nyní budu mít ke všem ďáblům jen po—
hrdání a opovržení a oni sami se mne budou
bát. Nechápu ony bázlivce, kteří křičí:ďábel,
ďábel, když můžeme zvolat: Bůh, Bůh! “

Oddané .siednocení s našimi vnitřními
Hostmi je tedy záchranou v pokušení, nebot
nikdo není schopen uchvátiti Bohu duši, aniž
by tomu sám chtěl.Kdo nás'oa'loučí oa' lás—
ky Krisfovy ?... Ve všech zkouškách vífězí—

]. |. Jan. IV. 4. — 2. Ž. 26.
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me pomocí foho, jenž si nás zamiloval.
Jsem zajisfé přesvědčen, že ani smrťani
živofani andělé ani knížafa ani kferéko
livjiné sfvoření nebude nás moci odlouči—
fi od lásky Boží, kferá je v Ježíši Krisfu,
našem Pánu.1 .. ..

Hospodin ie světlo mě &spása má.
koho bych se měl báii?
Hospodin je ochránce mého života.
koho bych se lekál? '
Když se přibližují ke mně škůdci.
aby hryzli mé tělo,
sami slábnou &padají...

Ukrývá mě ve svém stánku
v dobách ulrpení,
opatruje mne v úkrytu své—hostánku,
ná skálu mě zdvihá...

Toliko v Bohu spočívei. má duše,
neboť od něho přichází mi pomoc.
On jen jest má skála &spása moie.
bezpečný hrad můj. valně se kolísal nebudu.

Z. 26 a 61.

V fě/esném ufrpení.

Je nezbytné Írpěti.
Je napsáno o naší Hlavě:Musí Krisfus

frpe'fi &fak vejífi do slávy.2 A totéž platí o
1. Řím. Vlll. 55-39. — 2. Luk. 24. 46.
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údech. Všichni, kteří chtějí žífi pobožně v
Ježíši Kristu, budo upronásledováni.' Krá—
číme k nebi cestou Kalvarie, nesouce kříž.
Chce-li ka'o jíti za mnou, zapři sebe sám,
vezmi kříž &pojď za mnou.2

Je však důležité uměti trpěti.
Každá bolest není dobrá. Jsou utrpení ne—

užitečnáa jsou utrpení škodliváMnohé duše
mají chorobnou snahu vyhledávati utrpení
pro utrpení sama, milovat je, míti v nich zalí—
bení.Jednají proti úradkům Božím, zapomí
najíce, že utrpení není nikdy cílem, nýbrž vždy
prostředkem,z něhož má tryskati láska.Vnitř—
ní příprava trpícího činí utrpení svatým a zá—
služným.5amonenídílemBoha,nýbržhříchu.
Jestliže je neproniká láska, aby je znovu při—
jala a uschopnila sloužiti k očišťování naší
hříšně'přirozenosti, zůstává ďábelským plo—
dem.Na Kalvarii víseli Kristu po boku lotři;
jednomu bolest otevřela ráj, druhému byla
předehrou věčné bídy, dokonávajíc jeho zlo-—
bu.

Nejde tedy tak o to, abychom mnoho trpěli,
nýbrž abychom dobře trpěli,ve shodě s Boží
vůlí, abychom trpěli s Kristem a jak on trpěl.

Na této královské cestě kříže,musíme pro—
!. ll. Tim. lll. 12. — 2. Mar. VIII. 54.
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jíti třemistupni: utrpeními tělesnými, bolestmi
srdce a mukami duše.

Nejdříve utrpení tělesná. Vydejfe své 1610
v oběť živou, svafou, příjemnou Boh u.l
Utrpení zachvacuje především tělo a nižší
schopnosti duševní, kdežto bolest v pravém
slova smyslu dotýká se srdce.Tělesná utrpení
jsou prvním stupněm účastenství křesťanana
svatémutrpeníKristověNežmůžedosáhnou—
ti toto účastenství jižhodně vysokého stupně,
nebot snáší tělesná utrpení, slabosti a útrapy,
jež mohou býti velmi těžké přirozenosti &tu—
díž velmizáslužné a mohou dodávati duši vel—

ké slávy před Bohem.

Na této cestě nás Ježiš předešel a dospěl
tak daleko, že nikdy ho nemůžeme dostih—
nouh.

protože chtěl stoupati na Kalvarii, uzpů—
sobil Duch svatý jeho tělo zvláště pro utrpe—
ní,dal mu jemné a něžné tělo,nesmírně citlivé,
aby mohl trpěti nesmírně mnoho. Jeho doko—
nalost byla schopna trpěti v neslýchané míře.
A opravdu ve dnech umučení přišla na něj
záplava utrpení a muk. lsaiáš neví, jak by je
popsal:

1. Řím. X". 1.
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Podoby neměl ani krásy. bychom naň patřili,
neměl vzhledu, bychom se kochali v něm.
Dovržen byl a posledním z lidí.
mužem bolesti. zkušeným v utrpení.
před jakým lidé tvář si zastíraji.
tupen byl. že jsme si nic ho nevážili...
pánu se zalíbilo zdeptat ho utrpením.'

Jak si počínat, když na nás přichází utrpe—
ni?

Býti úzce spojen stím, jenž tolik trpěl.
Je to snadné a zároveň útěchyplné. Dřipo—

meneme si, že jsme údy Kristovými a že má—
me pokračovati v jeho umučení. účastnice se
předně na utrpeních a ranách jeho božského
těla. Dnes, ve slávě tak draze vykoupené, ne—
může jižtrpěti.Ále co nemůže snášeti na svém
osobním člověčenství,chce snášeti na našem
člověčenstvi,na nás, a tak pokračovati vesvém
Umučení.

Nezdá se, že chce dnes rozšířiti pokoření
tohoto požehnaného utrpení až za hranice,
jež mu tehdy bránila překročiti jeho dokona—
lost? Neboť třebaže během svého smrtelného
života podstoupil utrpení. jichž se nám nikdy
nedostane, přece zbyla ještě utrpení.jež ne—
mohl poznati ze zkušenosti,na příkladnemoc.
Co nemohl snášeti sám, chce snášeti v nás.

1. tsai. 53.
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Vchází v náš život. přivtěluie nás k sobě, &—
bychom mohli irpěii neien pro něho, nýbrž
opravdu s ním a v něm.Vpravdě můžeme říci:
5 Krisfem jsem ukřižován.'

Každé utrpení dobře snášené urychluje
v nás dílo Boží. Nie více neposvěcuje. Utrpe—
ní dokonává naši hlubokou podobnosts Je—
žíšem. působí podivuhodné dílo, o němž mlu—
vísv.pavel: vyfvoření Krista v nás...2Zafím
co náš vnější člověkhyne, obnovuje se den
ze dne náš vnifřní člověk.3„Každá bolest.
praví Mgr. Gay, je jako polibek křížea nový
rys naší podobnosti s Ježíšem. “

Kdo by nechtěl, opřen o takovou jistotu,
snášeii nejen trpělivě, nýbrž i se svatou rado—
stí v duši hořkézkoušky? Překypujiradosfi
při všem svém soužení.4 pravil sv. pavel.
Raduji se z ufrpení pro vás, neboť vypl—
ňujina sve'm fě/e fo, co zůstává z úfrap
Krislových, pro jeho fe'lo,klerým jes! cír—
keu5

DrotoblahopřálkřesťanůmžeieBůhzkou—
šel: Toje pro vás znamením spásy &sice
od Boha, neboťvámbylo dáno pro Krisla
nejen věřifivně/io, nýbrž ifrpěfi pro něho.ó

]. Gal. ||. 19. — 2 lomí. IV. 19. — 5. ". Kor. IV. 16.
4. (cm!. V". 4. — 5. Kol. |. 24. —-6. Fil. [. 29.
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Matka Markéta Marie Doens. v níž hlo—
dala dlouhá a krutá nemoc, jevila známky

„jásání ve svých mukách. „Zdá se nám, že se
radujete," pravila ií jedna ze sester. — „Ano.
odpověděla, raduii se, že Dán Ježiš jedná se
mnou. jak se mu líbí.“— —

Naším cílem musí býti: přivlastniti si v u—
trpení s Ježíšem a v Ježíši slova velkého
Apoštola:Jsme souženi v každé příčině,
ale nepodléháme; býváme vnesnázích, ale
nezoufáme, pronásledování, ale ne opu—
šfěni,poraženi, ale ne zabubení; povža'y
nosíme mrfvení Ježíše na svém fe'le, aby
i živo!Ježíšův se zjevil na našem fěle.My
Íofiž, kfeří žijeme, býváme vždy vydávání
na smrťpro Ježíše, aby i živofJežíšúv se
zjevil na našem smrfelném fěle... Nynější
naše soužení, kleré je pomíjející, lehké,
zjednává nám v nesmírné míře slávu věč
nou, bohaťou.' * *

3

Můj Dane Ježíši, věříma tvou milostí chci
věřili &vyznávati a vím, že je pravda a že to
bude pravda až do konce světa,že nicvelkého
se nestane bez utrpení, bez pokoření &že
všechno ie dosažitelné těmitoprostředky. Vě—

1. 11.Kor. lv. 5-17.
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řim,můj Bože, že chudoba má větší cenu než
bohatství, útrapy než radosti, nízkost a pohr—
dání než proslulost, potupa než pocty.

MůjDane,nežádám,abysmězkrušilzkouš—
kami, protože nevím, zda bych je byls to sné—
sti. Než aspoň, Dane, at jsem ve štěstí nebo
v neštěstí, chci věřiti tomu, co isem řekl. Ne—
chci důvěřovati bohatství, hodnostem, moci a
vážnosti. Nechci svým srdcem spočinout ve
světských úspěších ani výhodách. Nechci tou—
žiti po tom,co lidénazývaií štěstím života. Chci
naopak tvou milostí více si vážiti těch, kdož
se zanedbávaií a pohrdají, ctíti chudé, míti
úctu k trpícím, obdivovati se s úctou tvým vy—
znavačům a svatým a zvoliti svůj úděl v jejich
středu na úkor světa.

A konečně, drahý Spasiteli, třeba že jsem
tak slabý, že nejsem sto žádati od tebe utr—
pení jako dar a nemám síly je snášeti, prosil
bych tě alespoň o milost, abych se ho dobře
uchopil, až ve své moudrosti a lásce mně je
pošleš. .

Toužím se pokořovati ve všem, odpovídati
na zlá slova jen mlčením a býti trpělivým,když
bolest a utrpení se prodlouží. A vše to z lásky
k tobě a tvému kříži, věda, že takto si zaslou—
žím přislíbení pro tento život i pro životvěčný.

Newman.
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Vbolesfi srdce.

Bolestsrdcejedruhýmstupněm.Velmirůz—
ná ve svých příčinách a způsobech zasahuje
přímo srdce. Zármutek, hoře, neshody, roze—
rvanost, vnitřní tíseň dostupují až k agonii.

Bolest je hroznější přirozenosti než utrpe—
ní, více očišťuje, nebot zavazuje k tuhému od—
říkánía přináší bohatší plody svatosti.Bolestí
vnikáme daleko hlouběji v umučení Kristovo
než utrpením.Tělesně trpěl Ježíš velmi krutě;
ale kdovypoví hloubku jeho bolesti,agonii je
ho Srdce? protože byl propastí lásky,bylo je—
ho Srdce propastí bolu. Je známo, že lsaiáš
nazývá Krista mužem bolesti. Jeho životbyl
dlouhou agonii, kterou ještě sílily jeho nes-—
mírná moudrost, svatost a láska. Již v oka—
mžiku vtělení, kdy počala tato agonie, byla
zdrcující, aby dosáhla vrcholného bodu ve
dnech umučení. Nevýslovné mučednictví, jež
po třiatřicetlet každou hodinou vyčerpávalo
jeho schopnost trpěti! — Byl ponořen v bo
lesti, jak praví bl. Anděla z Foligna.

Kdo touží po dokonalém spojení,musí od—
hodlaně vniknouti do bolestíJežíše Krista a
snášeti s nímvšechnny útrapy, rozervanosti a
agonie srdce.Svatý Pavel si přáljej poznaii,
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účaslm'li se naj'eho ufrpení &připodobnit?
se k jeho smrti.1

Věřicimujedosti snadné přebývativBohu,
nebot at na se bere jakoukoliv nám'ahu,atje
tísněn jakoukoliv agonii, třeba i nejhroznější,
již není pomoci. vždy nalezne u sebe Ježíše
obtíženého toutéž námahou. podstupujíciho
tutéž agonii a ještě daleko horší, která posvě—
cuje a obožuje, abychom přebývajíce s ním
v bolesti, neustávalipřebývafi vlasce.

Alelujal

připraveno jest mé srdce. Bože!
Nuže, budu zpívati a hráti.
Probuď se duše má, probuď se harto a citaro!
Vyslyš mě, Dane. neb dobrotivá jest milost tvá.
dle množství soucitu shlédni na mne.
pomoc lidská je marná,
ale s Bohem se nám vše zdaří.
Dane. o tvém milosrdenství chci pěti na věky!

Alelujal Žalmy.

Vduševních úfrapách.

Jsou doby, kdy se nám zde.. jakoby sám
Bůh se proti nám Spikl a uložil nám hrozný

]. Fil. lll. 10.
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zápas. Bolesti, jež nám posílá, jsou ze všech
největší a nejhroznější. Bývá to však málo—
kdy, nebot většina je neschopná je poznati.
Ony ukončují vše.

Na počátku bylo účelem utrpení učiniti
zadost božské spravedlnosti a vyzkoušeti
lásku. Nyní maji bolesti poznačit duši nejvyš—
ší pečetí dokonalosti, vtisknouti v ni největ—
ší podobnost s Kristem.

Přicházejí přímood Boha. Jejich hluboký
kořen je nekonečná svatost Boží, jejich bez—
prostřední příčinatajemné a hrozně působení
Ducha svatého, jenž chtěje účastniti duši na
věčné,svrchovanéCistotě,uchvacujeji,svléká,
poráží,opouští aznovu přijímá,ponořujevne—
smírnou hořkost &zasazuje tisíce hrozných
ran, až jidokonale přetvoří.Sám zde působí,
bez prostředníka, aby zasáhl hlubiny, sestou—
pil až na dno duše, jižsám má právo zpytovat,
aby vyzkoušel přísně všechny schopností du—
cha a všechnyzáhybysrdce. Zive' jesf slovo
Boží, účinnéa říznější nad každýmeča'voj—
břit/ry,-proniká až do rozdělení duše a da—
cha, kloubúvimorku,arozeznávámyšlen—
ky &úmysly sra'ce.1

V těchto hodinách je vše bolestné, i vzpo—
1. Žid. IV. 12.
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mínka na milosti dřívepřijaté,nebot Duch sv.
rozlévá v duši skryté, velmi jasné světlo, jež
osvětlujíc s jedné strany jejíbídu, s druhé stra—
ny velikost Boží, vše ostatní zahaluje temnou
nocí, bortí všechnu přirozenou oporu, staví
dušive vyprahlou poušt před tváříNejsvětéjší—
ho, a obklopuje jiduchovní temnotou, nesmír—
né hroznou, nezřídka i strachem plným úzko—
stlivosti. To Bůh ji chce zcela očistiti, neboť
náš Bůhje oheň sžírající.l

Co si tu počíti? Donechati se Boží činno—
sti. Odpor by byl škodlivý a ostatně často ne—
možný.Protože toto působení ječinnost Du
cha sv., proto byti v této očistující bolesti zna—
mená býti v Bohu.

Spojení s Ježíšem Kristem a s jeho umu—

vétšípustotavduši, nikdyse nepříblížínapros—
té opuštěnosti svaté duše Kristovy v krutých
hodinách, kdy jsme jej slyšeli úpěti: Smufná
je má duše až k smrfi...Mú/' Bože, mújBo—
že,pročjsiměopusfil?2a kdysezdálo,jakoby
Bůh Otec povolil proti svému milovanému
Synu všem mocnostem pekelným a zbavil jej
vší nebeské ochrany. Jeho bolest, praví pro—
rok,byla nezměrné jako moře.5

1. Žid. XII. 29. _ 2. Mat. 26. se; 27, 46. - :>.Pláč II. 13.
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l samo spojení s Ježíšem, pravidelně tak
sladké a útěchy plné, je nyní jakoby ledové,
něméa plné bolesti. Srdce ho už necítíUdržu—
je se jenvírou.Vírou musí se duše držeti Boha,
jakoby byla k němu přibita.Víra je jedinéúto—
čiště,neofřesené krá/ovsz'ví,l o němž mluví
sv.Davel,nebofvěrou siojíme pevně.2

Ubohá opuštěná duše musí více než kdy
jindyvěřitinesmrlelné lásce3 a jako Mojžíš
zúsfa'vafi neochvějně ve víře, jakoby fak—
řka vidělafoho,jenž jesf nevidifelnýfMusí
věřiti,že nikdy jiBůh tak nemiloval jakovtěch—
to okamžicích.kdy se zdá,jako byji zavrhoval,
a že nikdy jí nebyl více přítomen. „ ímvíce se
domníváš, že jsi opuštěna, pravil Dán Ježiš
blahoslavené Anděle z Foligna, tím více jsi
s ním spojena a milována... 0 má milá, věz,
že v tomtostavu jsi s Bohem spojena úžejinež
kdy jindy.“ připomeňme si znovu slova sv.
Jana: Co se nás fýče, my věříme lásce
Boží.5

V těchto požehnaných hodinách vnitřní
pustoty, nebo lépe řečeno nadpřirozeného
očišťování, dochá'zejí uskutečnění velké věci:
Láska dokonavá spojení duše s Bohem podle

1. Žid. Xll. 25. —2.H. Kor. 1. 23. - :. Ef.ll.4. -4. Žid.
X1. 27. - 5. |. Jan IV. 16.
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daného přislíbení:Í zasnoubím fě sobě na
věky, zasnoubím fě sobě v právu i Spra—
vedlnosfi v milosrdensfví & slifováních.'
Dílo očištěni je dokonáno, nevěsta se zjeví
oděna včistotu,radost a sílu: Kdojesf fa,jež
sfoupá zpouště, rozkoší oplývajíc,opřená
o svého milého ?2

Svatý Bernard praví: „Co budeš činiti,ne—
věsto Kristova? Chceš proniknouti do svaty—
ně tak svaté &velebné, kde vidíme Syna v Otci
&Otce v Synu ? Chceš přebývati v nejsvětější
Trojici ?—Múžeš, máš—livíru, nebofvěřící—
muje vše možné. Čeho by nedosáhla víra?
Dosahuje nedosažitelné, odhaluje nepozna—
né, překračuje nezměrné. — Otevři své srdce
a uzavři v ně Věčnéhol“3

Zkrátka, duše vržena do zkoušek musí býti
úzce spojena sJežíšem Kristem a ranami je—
ho svatého člověčenství vnikati v božství.

Obětovaná duše je celopalem, žertvou.
Musí svoliti, nejen aby se spojila její obět s
obětí Ježíšovou, nýbrž aby splynula, aby se
stala s Ježíšem Bohu jedinou, velmi slavnou
obětí. Celá nejsvětější Trojice má v ní své zalí—
bení.Otec pozoruje vní rysy svého milované—
ho Syna,zahrnuje jinevýslovnou něhou; Slo—

1. Osc. II. 19. — 2. Pís. V111.5. — 5. S. 76. in Cant.
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vo pozorujíe, jak pokračuje v jeho vykupitel—
ském utrpení, přitahuje ji jako vyvolenou ne—
věstu; Duch svatý ji miluje jako dokonalý ná—
stroj své milosti v posvěeování církve a stává
se jejím vnukatelem a vůdcem.

Nenaříkejme, že trpíme. Pojďme ke kříži
dobrovolně, jako Ježíš, jenž se oběfovalja—
ko obě! k vúni líbezné.1 „Kdyby mohla pro—
niknouti do království věčné lásky závist, pra—
ví sv. František Saleský, andělé by záviděli li—
dem utrpení, jež jim dává Bůh a utrpení, jež
snáší člověk pro Boha.“

Blahoslavení trpící, blahoslavení mrtví,
jimž dovoleno zvolati s Apoštolem: S Kris—
femjsem ukřižován; &žiji-li ještě, fo nežijí
já, nýbrž žije vemně Krisfus. Co však žijí
v fěle, žijí ve víře v Syna Božího, jenž si
mě zamiloval a sebe sama vydal za mne.2

Zachraň mne, Bože. neboť vody
derou se na mne, že již o život jde.
Zabořen jsem v hlubokém bahně.
jež nemá dna. by bylo lze na něm postát.
Dostal jsem se do prohlubně mořské,
takže příval mě zaplavuje.

1. Ef. V. 2. — 2. Gal. II. 20.
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Unaven jsem voláním, hrdlo mi chraptí
oči mi hasnou tohou po mém Bohu...

O Bože, svaté jsou tvé cesty...

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
a vše, co ve mně jest, jeho svatému jménu.
On ti odpouští všecka tvá provinění,
uzdravuje všecky tvé neduhy.
Nasycuje dobrem tvoji žádost.
že se tvé mládí jak orlice obnovuje...
Milost páně je věčnál
Blahoslavení. kteří důvěřují v pána.

Aleluja ! Žalmy.

V ra dosfi.

Je velmi důležité, abychom bděli nad svý—
mi radostmi.

Co jiného je vlaštně radost, než rozkoš du—
še z toho, Že má, co miluje? Vnitřní hodnota
naší radosti ukazuje vnitřní hodnotu naší lás—
ky, její čistota čistotu našeho srdce. Je tedy
třeba, abychom velmi pilně bděli, bychom se
vradosti nevzdálili od Boha. Musíme prová—
děti slova svatého Pavla : Mějfe smýšlení v
sobě, kfere'bylo i vKrisfu J ežíši.1Radovati
se s Ježíšem a jen ztoho, co jeho těší,atv nás
nebo v bližním nebo v něm samém musí být

]. Fil. il. 5.
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naši touhou. Ve všech okolnostech musíme
býti spojeni s Bohem, ale zvláště v radosti a
lásce.

Dramen radosti.

Stvořené věci nám poskytuji radosti. Ně—
které, jako na příklad radosti z přátelství,jsou
vzácné. Je dovoleno jich okoušeti, vždyt po—
cházejí od Boha. Než snažme se je uvésti na
Boha. Nic nemilujme kromě něho. Nic nemi—
lujme bez něho. Milujme vše jak on miluje. Mi—
lujme v něm.Toto spojeni s Bohem učiní naše
radosti čisté, bezpečné, naprosto svobodné.

Než tytoradosti jsou pouze druhotné. Pro
křesťanazákladní radost je věděti, že je Bůh.
Bůh jest! Nekonečný, podstatné a nutné By
tí, příčina všeho, Pravda, Krása, Dobro, Do—
brota, Moc, Svatost, svrchovaná Čistota,
Spravedlnost a Láska... Bůh jest a jest toto
vše! Je od věčnosti, nezměnitelný, nekoneč—
ný..! Bůh jest a poznává se a miluje se. Je
jeden a trojjediný: Otec, Slovo, Duch. Otec
rozlévá svůj nekonečný život na Syna, jenž
jest jeho Myšlenkou a jeho Slávou a oba se
dokonávají v jednotě společné Lásky, v Du—
chu svatém, podstatném a věčném ukončení
jejich tajemného objetí, jejich radosti, jejich
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nezměrného jásotu. Otec. Syn a Duch svatý
se milují nezměrnou láskou. jsou šťastni. ne—
smírně blaženi, věčně blaženi nezměnitelně
blaženi... A zvou nás věčně k účasti, k účasti
na svém životě!

Věděti to je pro milující duši pramenem ne—
konečné radosti. nejvyšší ze všech. Radovati
se z toho. že Bůh je Bohem. radovati se ra
dostí z Boha je vznešený a velmi svatý úkon:
je to čistá láska. Tato radost vytrhuje duši z
běd ubohého lidského života, aby jipozvedla
nade vše a uvedla ji ve skrytý život nejsvětější
Trojice. v to, co nazývá svatý pavel hlubo
kosli božslné.1

Tato radost nutilaDavida pěti:Pane, kdo
na fěpohlíží je pln jásofu. Je jedním z nej-—
božštějších plodů přítomnosti a činnosti Du—
cha svatého vetvoru vykoupeném — obožuje
duši.

Všechny ostatní radosti třeba uvésti na tu—
to. Bude to snadné. když si uvědomíme. že
všechny naše radosti jsou a mohou býti pou—
ze odleskem nekonečné radosti Ducha sva—
tého, jenž nám byl dain.2

Pramen veškeré radosti je v nás. Kdo věří
vemne.proudy živé vodypop/ynou z jeho

1. Kor. II. 10. — 2. Řím. V. 5.
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nífra. Evangelistapřipojuje:Topak řekl Je
žíš o Duchu svatém, kfere'ho věřící v něho
měli příjmoufí.1 Křest svatý otevřel tento
vnitřní pramen. Každé svaté přijímání jej roz—
šiřuje.Hojnosf voa'obveseluje měsfoBoží,
kferé síposvěfí/ Nejvyšší za své sítí/0.2

Nejmenší pravda víry je nesmírnou rado
stí,v níž se může naše duše kochati každou ho—
dinu.Profožejsfe uvěřili,budefe naplnění
nevýslovnou radosfí,3 praví Kníže apoštolů.
A lsaiáš připojujezBudešjako zahrada hoj
ně zvlaz'ovaná ajako zřía'lo,jehož vodyne—
vyse/mou."

Závisí to tedy od nás, budeme—li žíti v ra—
dosti. A v jaké radosti! Jsou radosti lidské,
pravé a čisté, ale dovedou se dotknouti jen po—
vrchu duše; božské radosti pronikají až do
nejhlubšího nitra. Áno, pravá, podstatná ra—
dost, o niž nás nic nemůže oloupiti. tryská z
přítomnosti nejsvětější Trojice v nás. Co by
mohlo brániti klidu a rušiti soulad duše. ježse
cítí obklopena božským?

Žíti v radosti.
Radujfe se v Pánu neusfa'le, opěf vám

pravím, radujfe se? Bůh stvořilsvé dítky k
1. Jan VII. sa. — 2. Z. 45. _ 5. 1. Petr. I. a. —

4. lsai. 58. 11. — 5. Fil. IV. 4.
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radosti. Vše učinil, aby žilo v radosti. Co je
stvoření, co je posvěcení, ne—listoupání k při-—
rozené nebo nadpřirozené blaženosti, jakési
rozlití božské radosti? Co je Eucharistie, ne—li
nevyčerpatelný pramen radosti,otevřenývcír—
kvi a v duši? Chce, abychom žili v radosti. Je—
žíš prosil ve své velekněžské modlitbě: Ofče,
prosím, aby měli v sobě radosf moji úpl
nou.1

l bolest se musí obrátiti a přejítiv radost.
Svatá duše Kristova obsahovala zároveň ne—
změrné radosti a nezměrné boly. Jejínižší část
se nořila v úžasnou agonii, svýmivznešenými
schopnostmi pronikala v božský jásot. Ale ra—
dost ovládala všechno ostatní cítění, v ní se
rozplývaly všechny oběti a utrpení, neb Ježíš
věděl, že čím budou jeho oběti tvrdší, tím větší
slávu vzdá Bohu a připraví svému člověčen—
ství větší oslavení.

Naše duše může býtizároveň zarmoucena
i plna radosti. Zarmoucena v nižší své části,
blízké smyslům, plná radosti vevyšších schop—
nostech, jež řídívůle. lv krutých chvílích není
v nás pouze bolest, nýbrž i ten, jenž těší: Bu—
a'uprosifi Ofce &jiného Ufěšifele vám a'a',

]. Jan XVll. 15.

87



aby s vámivždyzúsfával, Ducha pravdy...
Ten bude ve vás.]

Zůstávejme vradosti, to znamená v Duchu
svatém. Uvědomme si, že svaté přijímání nás
noří do toho, jehož svatá Kateřina Sienská
ráda nazývala oceánem míru. „O Bože věč—
ný, volala, tys tichý oceán. kde žijí a vyrůstají
duše! Nalézají zde svůj odpočinek ve spojení
lásky. “

Radost jest poctou, již třeba vzdávati Bo—
hu.Je barometrem duše — její stupeň ozna—
čuje stupeň lásky. Církev, nejhlubší typ duše,
v ustavičných zkouškách a pronásledováni
neustále se raduje. Její liturgie je svátkem.
jenž se každého dne znovu rodí. počítá své
dny svátky. Kráčí v bolesti. ale s očima obrá—
cenýma k nebi,zpívajíc o dokonalostech a lás—
ce Ženichově. Žije vradosti, radosti volné,sil—
ně a jasně, která je plodem lásky.

Křesťanje rozsevačem lásky a proto koná
velké věci.Radost je jednou z nejneodolatel—
nějších mocí světa: tiší.odzbrojuje,dobývá,u—
chvacuje. Duše plná radosti je apoštolkou.
přitahuje k Bohu lidi,zjevujíc jim, co v ní pů—
sobí přítomnost Boží. Proto nám radí Duch

]. Jan XIV. 16.
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svatý;Nermuffe se nikdy, neboť radost v
Bohu je vaší silou.l

Radost a jásot ti zaznívej ode mne, ó Bože
mého života,pro svrchovanost tvéTrojice,pro
skutečnou jednotu tvépodstaty, pro vlastnosti
tvých Osob, pro jejich spojení a jejich důvěr—
né vztahy,pramen tvého nevýslovného štěstíl

Radost a jásot tobě pro tvou nepochopitel—
nou velikost, neměnící se věčnost, svrchova—
nou svatost, která vylučuje každou poskvrnu
a je pramenem veškeré čistotya pro tvou slav
nou a dokonalou blaženost!

Radost a jasot tobě pro přečisté tělo tvého
člověčenství, jímž jsi mě očistil, pro tvou vzne
šenou duši, pro tvé božské Srdce, jež proklá—
la láska ke mně až k smrti!

Radost a jásot tobě v tomto přemilém Srd—
ci, plném něžné péče o mne, tak žíznivém lás—
kou ke mně, že si nikdy neodpočine, dokud
mě nepřijme k sobě na věčnosti.

Radost a rozkoš tobě pro hodné srdce a
duši slavné Danny Marie, tvé Matky, kterou
jsi dal i mně za Matku v díle mé spásy, aby mi
vždy otvírala poklad své mateřské dobroty.

1. Nchcm. Vlll. 10.
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Radost a jásot tobě ode všech tvorů. kteří
naplňují nebe. zemi a propasti. Kéž tivzdávají
tuto věčnou chválu. která vychází od tebe a
vrací sek tobě jako k svému původci!

Radost a jásot necht stoupá k tobě z mé—
ho srdce a mé duše, z mého ducha a mého
těla, ode všech tvorů vesmíru!

Tobě, od něhož pochází všechny věci,skr
ze něhož všechno. v němž jest všechno; jen
tobě čest a sláva na věky! Amen!

Svatá Gertruda.

ZDOKONALOVATI SPOJENÍ.

Spojení s Bohem, založené na stavu po—
svěcující milosti, může míti různé stupně. Stu—
pně žebříku dokonalosti jsou jako do neko—
nečna. Ranní svaté přijímání nám zjednává
toto spojení v lásce. které jsme se právě sna
žili popsati. Bohužel. může se toto spojení u—
volniti, ale může se také stále zdokonalovati.
Během dne musí se křesťan snažiti hlavně o

to, aby rozmnožil &zdokonalil eucharistickě
spojení. Velmi účinným prostředkem ktomu
je opakování úkonů touhy a lásky.
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Opakování úkonů fouby.

Danielovi se dostalo poznání o tajemství
Kristově, protože byl mužem fouhy. Duše,
která touží po Ježíši,jistě dosáhne hlubokého
poznání a okoušení jeho tajemství.

Touha odstraňuje překážky,otvírá bránu
duše, aby se na ní uskutečnila slova Apoka—
lypse:Hle, sfojím ua'veřía fluku; jesfliže
kdo uslyší můj hlas a ofevřemi dveře,ve
ja'u k němu a budu večeřefis ním a on se
mnou.1

Touha rozšiřuje duši a uzpůsobuje ji k při—
jetí toužebněho předmětu, připravuje ji,aby—
chom tak řeklipro Boha. Nebeský Otec uji—
stilotom svatou KateřinuSienskou: „Žádnou
cností, pravil, nemůžeš si zasloužiti věčný ži—
vot, sloužíš—limi způsobem konečným, nebot
já, nekonečný Bůh, chci, aby se mi sloužilo
nekonečným způsobem. Tymáš však pouze
touhu duše nekonečnou a její vzlet. Ale, do—
dal, tato touha má cenu jen ve spojení s ukři—
žovaným Kristem, mýmjediným Synem. “

Velmi prospívá vzbuditi vduši touhu po sv.
přijímání.„Dokonalým cvičením lásky je,praví
Bossuet,toužiti neustále přijmoutiJežíše Kri—

1. Apok. m. 20.
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sta. Stůl je připraven; scházejí hodovníci, ale,
Ježíši, ty je zveš. “

Život mnoha svatých byldlouhou a žhavou
touhou jejich duše po eucharistickěm sjedno—
cení. Svatý Ignác mučedník psal Římanům:
„Netoužím po světských rozkoších, nýbrž
toužímpo chlebu Božím,po chlebu nebeském,
chlebu života, potěle Ježíše Krista, Syna Bo—
ha živého. Hořím touhou opojiti se tímto ka—
lichem, jímžto jest jeho krev a jenž zapaluje
ve mně nezničitelnou lásku, dávaje mi záru—
ku věčného života.“

Svatá Kateřina Sienská vzdychala ve dne
vnoci po svatém přijímání. Již za úsvitu bě—
žela do chrámu, přímo unášena touhou, jejíž
žár dal pohyb jejímu zuboženěmu tělu. „Můj
Otče, mám velký hlad,“ pravila často blaho—
slavenému Rajmundu, aby mu vyjádřila po—
třebu přijímati.„pro lásku Boží, dejte měduši
pokrml“

Svatá Markéta Mariepravila: „Cítím,že se
měsrdce stravuje touhou milovati Boha a to
mi působí nenasytnou touhu po svatém přijí—
mánía po utrpení Jednou na Velkýpátek,
vypravuje, maje horoucí touhu přijmoutiPána
Ježíše, pravila jsem mu v slzách: Milý Ježíši,
chci se stráviti touhou po tobě a nemoha tě
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dnes přijmouti, neustanu po tobě toužiti. —
Těší ji svou přítomnosti a praví: Dcero, tvá
touha pronikla do mého srdce, takže kdybych
nebyl ustanovil tuto svátost lásky, učinil bych
to nyní, abych byl tvým pokrmem. Mám tako
vou radost, když se po mně touží, že kdykoliv
srdce projevuje svou touhu, vždy na ně pohlí—
žím s láskou, abych je přitáhl k sobě.“

Zdá se, jakoby si počínal Ježíš ve svato—
stánku jako druhdy pod sloupovím chrámo—
vým,kdy sfál &volal hlasitě. Zízní—likdo,
pojď ke mně a pijl' nebo obnovujepozvání
božské Moudrosti: Pojdi'e ke mně všichni,
kdož po mě foužífe &nasyfím Vás.2

Vzbuzujme tedyvsobě touhy stále častější
a stále žhavější. Kéž je naše duše neustále
obrácena k Eucharistii! Žijme ve stavu přá—
ní, ve stavu tužeb, jako Žalmista: Usfa svá
ofvirám &popada'm dechu.“"Tato žízeň po
božském je jednou z nejvzácnějších milostí,
jež Bůh zaslíbil prorokem: Aj, dny jdou,
praví Hospodin, kdy pošlu na zemi hlad,
ne hlad chleba ani žízeň vody,alehlad sly
šef slovo Hospodinovof

Jak daleko se smírozletnouti naše touha?

1. Jan VII. 37. — 2. Si. XXIV. 26. — 5.2116. ——
4. Amos. Vlll. 11.

95



Můžeme toužíti po skrytých tajemstvích bož
ského spojení?

Ano, jen když je naše touha pokorná, v ra—
dostně odevzdanosti do vůle Boží.

Není pochyby, že toužiti po mimořádných
darech, ježbohovědanazývává milostmi zdar—
ma danými, jako jsou zjevení, vidění a pod.,by
znamenalo v hloupě pýše se vydati nebez—
pečným přeludům. Ale toužiti po nejužším
spojení dušes Bohem je dovoleno a posvěcu—
jící.Ú bys měpolíbil polibkem svých úsf,'
volala nevěsta ve Velepísni. A mluví jménem
všeho tvorstva, vykoupeného a posvěceněho
milostí, toužícího po tomto blaženěm stavu,
kde duše při/ne k Pánu a je s nímjedním
duchem.2

Kdo dal vzklíčitiv bídné půdě naší duše
touhám tak svatým a odvážným ?

Duch svatýOn vedenašidušikBohu.Ne
víme.zač bychom se měli mod/iii,jak jesi
pofřebí ; ale Duch svafý sám se přimlouva'
za nás nevýslovnými vzdechy? Nejvzneše—
nější prostředek kprojeveni a oduševnění na—
šich tužeb je vzíti útočiště k písmu a vypůjčiti
si jeho slova, jimiž často dává výraz potřebě
Boha:

1. Dis. l. 2. — !. Kor. VI. 17. — 5. Řím. Vlll. 26..
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Jako prahne jelen po bystřinách,
tak dychtí duše moje po tobě. Bože.

ízní má duše po Bohu silném, živém...
Bože. můj Bože. hned z jitra tě hledám.
žízní po tobě má duše.
nyje po tobě mé tělo,
jak pustá neschůdné, vypráhlá půda.

Z. 41. a 62.

Opakování úkonů lásky.

SvatýJan napsolzBúhje láska.' Můžeme
rovněž říci: Ježíš je láska. A mohli bychom
připojiti: Křesťan je láska.

Život Slova v lůně nejsvětější Trojice spo—
čívá vtom, že milujeOtce, že se vlévá nezměr
nou láskou do svého Dramene &vrací mu co
přijalo.

[ na zemi byla láska jeho životem.Slovo se
vtělilo z lásky k Otci, aby nám jej zjevilo &zí
skalo nás pro něho. Láska jej učinila člově—
kem, láska jej přibila na kříž. Na dně všech
jeho tajemství,všech prací, všeho utrpení byla
láska kOtci: Ž iji pro Oi'ce.2

Táž láska ho učinila chlebem &jej udržuje
v tojemnu svatostánku.Co činív neproniknu—

toelnémmlčení sv. Hostie? především milujetce.
]. 1. Jan IV. 6. — 2. |. Jan Vl. 58.
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Dřijímající se musi snažiti žíti jako Ježíš,
musí předně milovat Boha. Musí jej milovat.
jak toho vyžaduje první přikázání. jež obsa—
huje všechna ostatní: z celého srdce, z celé
duše. ze všech sil.Ovšem není možno lidské
slabosti konati neustále skutečné úkony lásky.
Aspoň s milostí Boží je můžeme rozmnožo—
vati,tak aby co nejvice ovládalyostatní ctnosti
a měly na náš život vlivstále hlubší a pronika—
vější.

Tak snadný je úkon lásky! Vzlet srdce sta—
či. Nejnižší skutek, nejmenší obět se mohou
přetvořiti v lásku. „Vše, co se koná z lásky,
praví svatý František Saleský. práce, únava
i smrt, je láska,když je podstupujemezlásky. “
A proto, praví D. Lacordaire, „láska k Bohu
je nejvyšší úkon duše a hlavní dílo člověka.“
„Nejmenší úkon čisté lásky, připojuje svatý
Jan od Kříže, má větší cenu před Bohem a je
užitečnější církvi, nežvšechna ostatní díla do—
hromady.“

„Nic není na světě tak skutečného a pod—
statného jako láska k Bohu.Ve srovnání s její
obrovskou hodnotou všeostatní jeopravdový
přelud; vše ostatní je prázdné smyslu a brzy
vyprchá. Ukon lásky je dokonalé dílo. Jehovivi
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v-v'

ného úkonu. Ani smrt sama v sobě se nevy—
rovná velikosti lásky. — A přece čeho třeba
k vzbuzení úkonu lásky? Pohledu srdce. jenž
súchvatnou rychlostí proniká nebe.Dodobné
úkony se mohou množiti bez počtu i upro
střed zaměstnání v okolnostech, jimž je nej—
vlastnějši roztržitost. Aniž se seslabí, čerpají
v opakování novou sílu, nepoznanou moc.
Přesto nevyžadují žádného násilí, ba jejich
konání nám působí rozkoš. “ (Faber.)

„Kdo touží žhavě po lásce. praví svatý
František Saleský, bude brzy milovat žhavě.“
Neustávejme tedy nikdy milovat. „Ach, kéž
bychmělatisíc srdcí,abych jejmilovala,vo|ala
svatá Markéta Marie, nebylo by to mnohol“
Svatýpavel nám praví, želáska je nejen cílem
přikázání. nýbržináplníza'kona.1 právě tak.
jako dala láska Boha tvoru, tak dává tvora
Bohu a dokonává jejichspojení. Láska je sjed—
nocuje; když vrhla jednoho do druhého, pů—
sobí, aby spolu zůstali.Kdo přebývá vlásce.
přebývá vBohu a Bůh vněm.2

„Je nanejvýš důležito. praví svatý Jan od
Kříže, by se duše mnoho cvičila v lásce, aby
po kvapném životě se nezastavila zde na zemi,

1.1. Tim. ]. 5. — 2. [. Jan, IV. 6.
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nýbrž dospěla rychle k vidění Boha tváří v
tvář. Ustavíčné cvičení lásky, pokračuje svě—
tec, je velkým úkolem. Duše, která dospěla
k dokonalosti a kvrcholu lásky,nemůže dlou—
ho zůstati anivtomto životě ani v jiném,aniž
by viděla tvářBoží. “'

Můj Bože, rozšiř mě srdce a naplň je lás
kou, abych se naučil v útrobách svých okou—
šeti, jak sladko iest milovati, v lásce se rozplý—
vati a v ní tonouti.

Zadržui mne láska, když bych snad vybočil
z míry pro přílišnou vroucnost a nesmírný
úžas.

Kéž mí dáno pěti píseň lásky a se vzněsti
vzhůru k tobě, Miláčku svému.a duše má tebe
chválíc a iásotem lásky plesaiíc af třebas za—
ide.Kéž tebe vícemilujinež sebe.sám sebe pak
miluji jen pro tebe a vtobě. těž miluji všechny.
kteří tebe opravdu miluií, jakož velí zákon lás—
ky, který z tebe vyzařuje.

Následova'ní. kn. 111.H. 5.

]. Zásady.
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New'a'ifelnábožská poslání.

pravda schopná vznítitiv duši nekonečné
touhy a vyvolati v ní nejnenasytnějši lásku!

Víme, že bohověda nazývá neviditelným
posláním božským jedno z nejhlubších tajem
ství náboženství. Jsou to nová vylitíBoha, no—
vá světla, jež Slovo sděluje s naším rozumem
a vzrůstající vtisky lásky. jimižnaplňuje Duch
svatý naši vůli. Jsou odleskem a pokračová
ním věčného vycházení Syna a Ducha sv.

Kdykoliv duše svou horlivostí a velkoduš—
ností učiní nový pokrok v lásce Boží a zaslou—
ží si novou milost,vždy posílá Otec této duši
Slovo a Ducha svatého. kteříjípřinášejí nová
práva na božskou důvěrnost A poněvadž tři
Osoby jsou nerozdělitelné, přichází Otec, a—
niž byl poslán. Zaplavuji duši novým prou—
dem života; nastává nový styk. osobnější, sku—
tečnější, důvěrnější než před tím.

Toto vznešené tajemstvíse může opakovat
každým okamžikem. Každému vzrůstu lásky
odpovídá neviditelná návštěva nejsvětějšíTro—
jice. lkdyby to bylo každou minutu, jestliže
duše vykoná skutek, rozmnožující její lásku.
nejsvěte151Trojice znovu sestupuje do ní a
vlévá v ni nové proudy světla a lásky.
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Jak daleko můžepokračovat duše v tomto
tajemném vzestupu!

O křestane,kdybys znal dar Boží!

v'v'
O nejsvětejS| Trojice, Bože nejvyšší, milos-—

tivý,dobrotivý, Otče, Synu a Duše svatý, Bo—
že jediný, důvěřuji v tebe.

Vyuč mě, veď mne, podpírej mnel
Otče, pro svou nekonečnou moc upři na

sebe mou pamět a naplň ji svatými a božskými
myšlenkami.

Synu,pro svou věčnou moudrost osvěfmůj
rozum, dej mipoznání své naprosté pravdy a
mé vlastní nízkosti.

Duše svatý, jenž jsi Láskou Otce a Syna,
pro svou nepochopitelnou dobrotu uchvat
mou vůli k sobě a zapal ji neuhasitelným oh—
něm své lásky.

Můj Dane a můj Bože, můj začátku a můj
cíli,svrchovaně prostá podstato, svrchovaně
tichá a svrchovaně milálÚ propasti sladkosti
a rozkoše, mé milované světlo a svrchované—
štěstí mé duše, oceáne nevýslovnýchradostí,
dokonalá náplni všeho dobra, můjBože a mé
vše, co mně ještě schází, mám—litebe?
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Tys mé dobro jediné &neměnlivé.
Nic nemusím hledat než tebe.
Nic nehledám & po ničem netoužím než po

tobě.
Dane, přitáhni mě k sobě.

Tluku, Dane, otevři mi.Otevři sirotku, jenž
tě prosí. Dej jednoho ducha s tebou. abych se
mohl ve svém nitru kochati z tvých rozkoší.

Bl. AlbertI Veliký.
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IV

CÍL EUCHARISTICK-ÉHOSPOJENÍ

JSME DŘIJ ATIZA SYNY JEŽÍŠEM KRISTEM.

Naše nadpřirozené povolání &nejsvětější
Trojice.

Paže/mén budiž Bůh &Ofec pána na—
šeho Ježíše Krista, jenž si nás v něm vy
volilpřed usfanovením svěfa,abychom by—
li před ním sva fí &neposlali—mění.l

Bůh se námi zabýval po celou věčnost.
Otec mělo nás myšlenku,která je zároveň

vůlí.Řekl o každém z násslovo, které nás stvo
řilo, které nás vyjadřuje, které obsahuje celý
náš časný &věčný život. a určuje, co máme
býti,mísío,kdesemámezdržovati,dokonalost,
kterou máme uskutečniti. slávu, které máme
dosíci.Toto slovo pronesl nebeský Otec, když,
chtěje vyjádřiti svou svrchovanou myšlenku

]. Efcs. ]. 4.
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o nás, určil naše napřirozené povolání. Je
nejvyšším pravidlem a božskou theorií naše—
ho bytí; udává,v jaké mířevstoupíme v božský
plán stvoření.

Mimotuto myšlenku nás Otec nechce po
znávati poznáním lásky. potud se námi obírá,
vlévá nám svou milost a dává sama sebe, po—
kud se pohybujeme ve světle jeho velitelské
myšlenky,pokud jiuskutečňujemea vcházíme
v božský řád věčnéskutečnosti.

Naše základní povinnost tedy je: plniti vůli
nebeského Otce, žíti podle slova, které vyřkl
nad námi. pak přijímati vše, co toto slovo ob—
sahuje, radosti nebo bolesti a konečně laska—
vé vyhovětvšem jeho požadavkům, jak nám je
projevuje v denním životě.

Než jaká jetato tajemná myšlenka? Co pra—
ví toto slovo?

Svatý pavel odpovídá: Ty,kferépřea'zvě—
děl,fake předurčil, aby byli připodobněni
obrazu jeho 5yna.' Je vůleBoží, abychom
vnikli v tajemství Kristovo. Slovo, jež nad ná—
mi pronáší, vyjadřuje míru a způsob, jak ob
novíme Ježíše k slávě nebeského Otce. Ve
své lásce nás předurčil ku přijefí za syny

1. Řím. VIII. 29.
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skrze Ježíše Krisfa, aby se velebí/a sláva
jeho milosti.l

Naše nadpřirozené povolání je:připodob
niti se Ježíši. žíti jak Ježíš, státi se Ježíšem.

Vtělené Slovo je jediným a všeobecným
ideálem, který musí napodobovat a osvědčo
vat všichni předurčení Láskou: světští lidé.
kněží nebo řeholníci, svobodní nebo ženatí.
pro všechny je pouze jeden vzor, jejž musí na—
podobovat pod trestem vyloučeníz království
milosti, jímž jest Ježíš Kristus.Míra jejich do—
konalosti a jejich nadpřirozené plodnosti bu—
de se rovnat přesněstupni jejich přilnutík Je
žíši a jejich věrné podobě s ním,neboť není
v nikom jiném spásy.2

V jakém stupni musím jej napodobit vso
bě? Nevím. To je nejskrytější tajemství věčné—
ho předurčení. Ale jistě jej musím napodobit.
Musím neustále pohlížet na Ježíše. napodo—
bit Ježíše. stávat se Ježíšem.

Jak mohu splniti tak vznešené povolání?
S milostia spolupůsobením Ducha svaté

ho. Duch svatý, zúsfávaie vždv s námi.) stá—
vá se vykonavatelem Otcových záměrů. děl—
níkem na obožení člověka. k němuž Otec vy
pracoval plán podle vzoru vtěleného Slova.

]. Efes. l. 5. — 2. Skut. lV. 12. — 5. Jan XlV. 16.
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Digifus pafernae dexferae, zpívá církev,ty,
Duše svatý,jsi moc vOfcověpravici. J ako
malířnebo sochař používá ruky,aby dal výraz
své myšlence, tak nebeský Otec, aby vyjádřil
svou myšlenku, vepsal v nás a vyrylsvůj Ob—
raz, používá Ducha svatého.

Hlavním dílem tohoto Ducha stvořitele a
posvětitele v nás je, přetvořiti nás v podobu
Syna Božího a dáti nám životshodný s naším
synovstvímbožím. Všichni fi,kteří se dávají
vésfi Duchem Božím, jsou synové Boží.
Nepřijali jsfe zajisfé ducha služebnosfi,
abysfe se zase sfrachovali, nýbrž přijali
jsfe ducha synovsfví, ve kferém voláme:
Abba, Otče. Ano, iDuch vydávásvědecfvi
s duchem naším, že jsme dítkami Božími.'

Duch pravdy vrhá světlo na věčnou My—
šlenku Otcovuv naší duši. iní nám ji jas-—
nější, určitěiší,půvabnější,zjevuje námJežíše.
Kdyžpřijde duch pravdy, naučívásvšeliké
pravdě... On mě oslaví,2 dávaje vám doko—
naleii poznávati mou milost a božství.

Jsa dokonáním a posvěcením všeho, neu-—
stále vtiskuie do naší duše tuto posvátnou
Myšlenku Otcovu, jíž je Ježíš. Činí iipevnou,
stálou apokud my chceme neodvolatelnou.

1. Řím. V111.14—16. — 2. Jan XVI. 15.
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Tajemství, o němž uvažoval David, když pěl:
Vznáší se nad námi jas Ivěfva'ře,Hospo
a'ine,' nebot Tvář Daně, jeho Jas a Sláva je
Slovo!

Poněvadž Duch svatý je duchem života &
původcem nadpřirozeného života, provádí
Myšlenku Otcovu. Dudí nás, abychom usku—
tečnili úplnou podobnost s Kristem,povzbu
zuje nás a pomáhá nám, abychom se stali
mužem dospělým, v míře plnosti Krisfo—
vy...,až by se Krisfus ufva'řelv nás?

Konečně jsa osobně Láskou, stanoví me-—
zi nejsvětější Trojici a námi vzájemné vztahy
lásky, ustavičnou snahu po spojení. Naklo-r
ňuje nejsvětější Trojici k nám, přitahuje nás k
ní. Je ustavičným voláním, živou přitažlivostí,
neodolatelným vnukáním, jež nás připoutává
k Ježíši. Čím více se oddá duše Myšlence
Otcově, prováděné Duchem svatým, tím se
stává spojení užší a úplnější až k okamžiku,
kdy jako Otec je v Synu a Syn v Otci, bude
duše vKristu a Kristusvduši, obavdokonalé
jednotě, podle nejvyššího slibu velekněžské
modlitby.

Pak člověk vykoupen a posvěcen může se
představiti s důvěrou nebeskěmu Otci a říci

1. 2. W. 7. — 2. Efes. IV. 15.: Gal. IV. 19.
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mu: Popalř, Bože &pohlea' na fva'řsvé/io
pomazané/70.1 . ..

O věčná Trojice, tys bezedným mořem!
Čím hlouběji se v tebe nořím, tím více tě nalé—
zám a čím více tě nalézám, tím více tě hledám.
O tobě nikdy nemožno říci: již dosti. Duše.
která se sytí ve tvých hlubinách, neustále po
tobě touží, nebot vždy hladoví po tobě, věčná
Trojice. Vždy prahne viděti tvésvětlo ve tvém
světle.Jako jelen vzdychá po pramenech vod.
tak má duše touží vyjitíz temného žaláře těla,
abyividěla tebe v pravdě....

O věčnéBožství, bezmezný oceáne, můžeš
mně dáti více než samo sebe? Tys oheň, jenž
neustále plá a nikdy nehasne. Tys oheň. jenž
spaluje vsobé všechnu samolásku duše, tys
oheň, jenž taví všechen led a který ozařuje.
V jeho světle jsi mi dal poznati pravdu. Tys
světlonadvšechnasvětla

Tys svrchované a nekonečné dobro. Do—
bro nad všechna dobra. Dobro, jež působí
blaho. Dobro nepochopitelné. Dobro neoce—
nitelné. Tys Krása. jež přesahuje veškeru krá
su. Moudrost nad všechnu moudrost. nebo
lépe. Moudrost sama. Tys Chléb andělský;

1. Z. 825.
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v žáru své lásky ses daroval lidem.Tys rou
chem, jež přikrývá nahotu, pokrm, jenž na
plňuje rozkoší svou sladkosti všechny hlado
vici, neb tys sladký, bez přiměsku hořkosti.

ÚvěčnáTrojice, tymi ukazuješ cestu velké
dokonalosti, abych ti sloužila ve světle a ne
v temnotách, abych byla zrcadlem čistého a
svatého života a abych se konečně vzdala to
hoto bidného života, jímž jsem ti dosud pro
svou vinu sloužila v temnotách.

Dřioděj mě, věčná Trojice, přiodéj mě se—
bou, abych trávila tento smrtelný životv pravé
poslušnosti a ve světle přesvaté víry, již jsi o
pOlll mou dUŠl. Sv.KateřinaSienská.

Svafé přijímánía naše nadpřirozené
povolání.

Svaté přijímání nám dává vniknouti v ta—
jemstvi našeho předurčení a našeho posvě
cení. Když přijímáme, celé tajemství přechází
v nás, aby tam zůstávalo.

Otec je v nás, aby s námi sděloval svou
Myšlenku a dal nám své Slovo; Duch svatý,
aby jevnás upevnil.A jestliže naševroucnost
odpovídá dobré vůli Boží, každé svaté přijí
mání vyvolává ve skrytu naši duše, osvícené
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věrou, důvěrnějši spojeni, tvoří nový tah po—
doby s Ježíšem, vrytýjeho božským Duchem.

Všichnijsme byli napojeni jedním Du—
chem,' praví svatý pavel. Svaté přijímánísku
tečněnedává nám pouze TěloJežíšovo, nýbrž
i jeho Ducha, jenž vniká do nás jako přečistá
krev, aby působil-vnaší duši, co působí krev
v těle.Je principem života. Jako v Ježíši řídil
člověkaod prvního až do posledního dne jeho
smrtelného životaavnukal musvou myšlenku
a svou lásku, tak se stal Duch svatý naším
Vládcem a řídínaše nadpřirozené přetvoření.
V Ježíši a v přijímajícímje týžDuch života, týž
princip činnosti. Je—lipřijímající učelivý, na—
stane brzy dokonalá podobnost. nebot táž
milost musí vytvořiti tytéž ctnosti, týž Duch
vzbuditi tytéž úkony.

Vidíme, že svatí dospěli k takové podobě
s Ježíšem, žetvořili s ním jednotu: jediné srd—
ce a jedinou duši. Dohlížejí na vše jako J ežíš,
soudí jako on, mají tytéž touhy,tatáž přání,tu—
též lásku. „Cor Pauli, cor Christi, “ pravil sva—
týJan Chrisostom: srdce Davlovoje srdcem
KristovýmA neprohlásil totéž sám Apoštol?
Jesfliže žiji, nejsem fojiž já, nýbrž žije ve
mně Krisfusí Kristus zaujímá místomé du—

]. l. Kor. Xll. 13. — 2. l. Gal. II. 20.
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še. “ pravil svatý Makarius. A svatá Kateřina
Janovská:„Nemám jižduše,nemám jižsrdce;
mám srdce a duši Ježíše Krista. “

Na svaté Kateřině Sienské se vyplnilo
tajemství přetvoření v okolnostech, jevících
zvláštní něhu páně: „Jednoho dne, vypra—
vuje bl. Rajmund, opakovala s velkou vrou—
cností modlitbuproroka: Srdce čisté sfvoř
ve mně, ó Bože a ducha přímého obnov v
úfrobách mých.1prosila pána, aby jívzal její
srdce a vlastní vůli. Tu uzřela svého nebeské—
ho Ženicha přicházeti k sobě jak obyčejně, o—
tevřeljí levý bok. vyňal srdce a odešel, takže
zůstala bez srdce. Dojem vidění byl tak moc
ný a svědectví smyslů to tak dotvrzovalo, že
Kateřina řeklazpovědníku, že nemá jižsrdce
v těle...

Brzy po tom zjevil se jí Dán, maje v posvát—
ných rukou lidské srdce, červené a zářící...
Dán se přiblížilk ní,otevřel znovu její levýbok
a vložil tam srdce, jež měl v rukou, se slovy:
„Nejsladší dcero,tak jakojsem ti onehdy vzal
tvé srdce, tak ti dnes dávám své, jež ti dá žíti
věčně.“

podobné vypravování nalézáme v životě
Markéty Marie: „V pátek, v oktávě svátku

1. Z. 50:
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Božího Těla, vypravuje, po svatém přijímáni,
řekl mi Ježíš tato slova: „Dcero, přišel jsem
k tobě, abych nahradil tvou duši svou, abych
vložil na místo tvého srdce své a místo tvého
ducha mého, abys žila jižze mne a pro mne. “
— Tato milost měla takový účinek, že od to
hoto okamžiku, nic nebylo sto porušiti jen po—
někud klid mě duše a cítila jsem ve svém srdci
schopnost milovati jen Boha.“

To je účel svatého přijímáni:splynutí srdci
a duší.

Je pravda, že tato dvě poslední vypravo—
vání obsahují mimořádné skutky zázračného
řádu. Než odložíme-li tyto mimořádné připa—
dy stranou, svaté přijímáníspěje k tomu, aby
způsobilo vnás podobně přetvoření.Směřuje
k tomu, abychom ztratili svůj vlastní život a
nahradili jejživotem Kristovým,jenž sám pro—
hlásiltento úmysl:Jakoja' žiji pro Ofce, fak
fen, kdojí mne,bude žifipro mne.1

Zkrátka, účelem svatého přijímání je: vy—
tvořiti druhé Kristy, druhé syny Boží.

]. Jan Vl. 58.
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O mocná a věčná Trojice, ó přesladká a
nevýslovná Lásko! Kdo by se nezapálil od ta—
kové lásky? Které srdce by se mohlo zdráhati
stráviti se pro tebe?

propasti lásky, ty lneš tak šíleně k tvorům.
že se zdá, jakobys bez nich nemohl žít.A přece
tysnašímBohem.naprosto nás nepotřebuješ.
Naše dobro nic nepřidává ketvé velikosti.neb
tys nezměnitelný.Naše zlo tinemůže způsobit
žádnou škodu, neb tys svrchovaná &věčná
Dobrota.

Co tě tedy strhuje k takovému milosrden—
ství? Láska. Vždyťnemáš k nám žádných zá
vazků,nemáš žádné povinnosti.

Kdo tě unáší, nekonečnýBože. ke mně,ne—
patrnému tvoru? Nikdo jiný než ty,Výhni lás—
ky.Láska, vždy jen Láska tě pudila a pudí tě
dosud, abys byl milosrdný ke svým tvorům a
zasypával je nekonečnými milostmi anezměr—
nými dary.

O Dobroto nad všechnu dobrotu, jen tys,
Bože,naprosto dobrý.Tys nám dal Slovo,své—
ho jediného Syna, aby žil s námi, ve styku s
naší bytostí porušenou a vrženou v temnoty.
Jaká je příčina tohoto daru? Láska. Neboť
tys nás miloval dříve než jsme byli.

0 věčná Velikosti, Velikosti dobroty! Ty
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ses snížil, Bože, stal ses maličkým, abys člo—
věka učinil velkým. Kamkoliv se obrátím,všu—
de nalézám propast a žár tvé lásky.

Sv. Kateřina Sienská.

SLÁVA NEJSVÉTĚJŠÍ TROJICE.

Nejvyšší cíl sfvoření.

Můžeme postoupiti v poznání svého nad—
přirozeného povolání a tázati se, proč nás
chtěl přijmouti Bůh za syny prostřednictvím
Ježíše Krista.

Jistě je to knašemu blahu.Jeho láska,prá
vě tak nezměrné, jako velkodušná, nemohla
se spokojit tím,že nás z ničeho stvořila;chtěla
nás učinitištastnýmiapozvednout nás ažk ná—
plni štěstí, zvouc nás k neslýchanému daru,
k účasti na své přirozenosti, na svém životě.

Avšak blaho tvora nemůže býtiposledním
cílem božské činnosti.Tímto cílem je úchvat—
nýprojev božských vlastností zvláště dobroty
a dokonalé oslava nejsvětějšíTrojice.

Bůh, čině mě šťastným, chtěl sebe oslaviti;
chce sebe oslaviti v mém štěstí.

Konečně Bůh nás přijímáza své syny pro
sebe,pro svousláquaše synovstvíBožímu—
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si se ukončitiv lásce a vchvále pána: Podle
usfanovení toho, jenž všechnopůsobípo—
dle úradku své vůle,bylijsme předurčení
!( fomu, abychom byli !(chvále jeho veleb—
nosz'i.lNeboť Bůh, protože je Bohem, koná
všechno pro sebe. Neodvolatelný řád vyža—
duje, aby všechno bytí i bytí našeho štěstí
spělo k Bohu a vzdávalo mu poctu. Oslava
Pána je prvnímpodstatným úkonem tvora od
té doby, co existuje. Ovládá všechno. Je nut—
nou a naléhavou spravedlnosfí, po nížchce
Ježíš, abychomlačněli a žízní/i.

Tato spravedlnost byla prvním dílem, jež
přišelnaplnit na zemi,a hlavním zaměstnáním
jehosvatéhočlověčenství po dobujehosmrtel—
ného života a v Eucharistii. Kristus přišel,aby
nás spasil. ale ještě více,aby se klaněl Otci a
vzdával mu chválu; aby nás učinil štastnými.
ale zvláště, aby vyplnil povinnosti pocty, již
Bůh očekával od stvoření světa. Jeho vnitřní
život byl ustavičným klaněním. At pracoval,
kázal, konal mnohé zázraky. at trpět nebo u—
míral,vše konal, aby oslavil Otce. Hořel tou
hou vzdáti mu slávu, jež ho stravovala jako
vnitřní oheň a nedopřála odpočinku jeho du—
ši, žíznící po spravedlnosti a lásce.

1. Efes. ]. 11.
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,Ma'mbýfi pokřfěn křfem a jak jsem lís—
něn, dokud se nevykoná! ' Tímtokřtembylo
prolití krve, jež měla nahraditi Bohu slávu
stvoření.

5 foužebnosfí jsem žádal tohofo berán—
ka jísfis vámi;2tímto Beránkem byla obětní
žertva. on sám jako slavný celopal.

ízním, volal v okamžiku smrti. Touto žíz—
ní byla nevýslovné potřeba dáti lásku Otci. Ží—
zeň po oběti, kterou nemohla ukojiti ani Kal—
varie, jejnutí ustanovili Eucharistii, aby znovu
prolěval svou krev a všem ji podával po všech—
ny věky.

Hlavním účelem jeho Života a smrti bylo,
předně podati Bohu nejdokonalejší obět, ja—
kou možno pochopit a pak vzbuditi ve světě
duše, ježby se připojilyk jeho myšlence,k jeho
lásce, k jeho oběti a vzdávaly s ním slávu jako
pra víklanifelé va'ucbua vpra vdě,jicbž hle—
a'a'nebeský Otec — klanětise a zjednati kla
nitele. ,. *

*

Veleben budiž Bůh a Otec pána našeho
Ježíše Krista,kterýnás požehnal vKristu vše
likýmpožehnáním duchovním v nebesích. jež—
to si nás byl v něm vyvolil před ustanovením

]. Luk. X". 50. —- 2. Luk. 22. 15.
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světa,abychom bylipřed ním svatí a neposkvr
nění,vlásce nás předurčivku přijetízasyny své
skrzeJežíše Krista podlezalíbenísvé vůle,aby
se velebila sláva jeho milosti...

V něm také jsme se stali dědici, byvše k to—
mu předurčení podle ustanovení toho, jenž
všecko působí podle úradku své vůle, aby—
chom byli k chvále jeho velebnosti...

Proto skláním svá kolena před Otcem Dá—
na našeho Ježíše Krista, aby vám dal podle
bohatství své velebnosti prostřednictvím Du—
cha svatého velkou silu s ohledem na vnitřní
ho člověka, tak aby přebývalvěrou Kristus ve
vašem srdci, zakořeněném a založeném v
lásce. byste mohli pochopiti se všemi svatými,
která jest šířka a délka, výše a hloubka a po—
znati Kristovu lásku, převyšující veškeré po—
znání, abyste byli naplněni veškerou plnosti
Boží.

Tomu pak. jenž může učiniti všechno, mno—
hem více, nežli prosíme neb rozumíme. podle
síly, kterou v nás působí, tomu budiž sláva v
církvi a to vJežíši Kristu po všecka pokolení
na věky věkův. Amen.

Sv. Pavel, Lis! k Efes. I.. II].
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Jediná lifurgie.

Kristus přišel mezi nás, aby přinesl oběť
chvály, vykonal dílo bohopocty.

A vykonává je dosud, neboť J ežíš jako vtě—
lené Slovo, je knězem,vyslancem a velekně
zem našeho vyzna'ní.1

Bude je plnit věčně, neboť kněžství je jeho
základním stavem, je s ním nejúžeji spojeno;
Má kněžsfví nepomíjející.2 A Otec mu řekl:
Ty jsi knězem na věky.3

Tak jej vidíme, jak stojí na nebi i na zemi
v čele jednotné bohopocty, liturgie.

Vjednom z nejhlubších viděníApokalypse
ukazuje nám svaÍýJan našehoVelekněze, jak
vykonává svůj úřad kněžský ve shromážděni
vyvolených,uprostřed vykoupeného tvorstva
u trůnu, na němž sídlí Dán. Duch sedmitvárný
v darech svýchvkládá na něho a vnuká mu
kněžství.Stojí zpřímajako obětnik. Je oběto
ván jako všeobecná žertva. Vzdává slávu fo—
mu,jenž byl,jenž jesf a jenž bude. A hle,
všichni obyvatelé nebeští se jednotí s Berán—
kem. aby oslavovali toho, jemuž se Beránek
obětuje:Hoden jsi, náš Pane a Bože, přij—
moufi slávu a čes! a moc, neb jsi sfvořii

1. Žid. 111.1. — 2. Žid. 7. 24. — :>. Z. 109.

118



všechny věci...Svafý,Svafý,Svafýjesf Pán
všemohoucí ...Klanějíse, padají na tvářa má
vají křídlý na svědectví, že jejich vítězství a je—
jich sláva pochází jen od pána.

Tu se obracejí vyvolení k Beránkovi, jenž
rovněž přijímápovinnou chválu. Zatím co vy
konává své nejvyšší kněžství, padají před ním
na tvář a všichni vyvolení dávají vyzněti moc—
nýmakordůmnovépísně: Beránek, jež byl
obětován, ie hoden přijmoufi moc &bobaf
sfví,moudrosfa sílu, česfa slávu i chválu.l

To je v hlavních liniích liturgie, jež neustále
plní jasem nebe pod vrchním vedením Ježíše.
všeobecného Veleknězeapod dechemDucha
svatého.skrze něhož se oběfovalBeránek
Bohu jako bezúhonná oběť.2

Je to přesně vzato tatáž liturgie, jež se děje
u nás na oltáři; totéž kněžství, tentýž kněz, týž
obětní dar, táž obět. týžúčel.pouze vnějšífor
ma je jiná: Církev vítězná slaví obět ve vidění,
církev bojující ve víře.Ale je to jedna a táž bo—
hopocta.Jedinápodivuhodnáharmoniestou
pá každé hodiny od tvorstva očištěného a po—
svěceného k trůnu Všemohoucího, aby mu
žehnala, jej vyvyšovala, oslavovala prostřed
nictvímBeránka. jenžse obětuje — obrovské

1. Apok. IV. V. -— 2. Žid. IX. 14.
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hlasy nesmírného množství vykoupených, kte—
ré se vznáší ze všech končin země a celého ne—
be,ale všechny tytohlasy tvoříjedinysouzvuk,
pějíce jedinou slávu.slavíce jedinou liturgii—
bohopoctu.

proto přinesl Ježíš svou obět na Kalvarii
a proto se neustále obětuje v Eucharistii, aby
věčněstoupala k Bohu chvála slávy.

Takový je rovněž nejvyšší účel Svatého při—
jímání.

Liturgii, jež se koná před trůnem Božím &
na oltáři jako naprosto totožná, chce Ježíš
opakovat v duši přijímajícího.Dřicházík nám,
aby nás uvedl v obrovské hnutí chvály, jehož
on je Hlavou a Veleknězem. Řekl jednoho
dne svaté Marii Markétě: „Dřicházímk tobě
jako svrchovaný Obětnik. “

Na křtu svatém jsme se stali posvátným
chrámem, místem liturgickéobětí.ChrámBo-
ží, jímžjsfe vy,jesi svafýf V tomto chrámě
sídlí všemohoucí Bůh. jemuž se obětuje. Pře—
bývávněm nejsvětější Trojice: Příbyfek si
u něho učl'níme.2A svaté přijímání přivádí
obětní dar. obětovaného Beránka, jenž se
znovu obětuje &sjednocuje svou obět s obětí
duše, která ho přijímá,nebot chce.abychom

]. l. Kor. lll. 17. —- 2. Jan XlV. 23.
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s ním oběfovali své srdce jako obě!živou,
svatou, příjemnou Bohu.l „Křesťanská du—
še, praví Origenes, je stálým oltářem, kde se
obětuje ve dne v noci“ obět, která nesmí býti
přechodnou, nýbrž stálou,protože obětovaný
Beránek zůstává v nás i po strávení svatých
způsob,jak přislíbil,abychomjeho prostřed
nicfvím přinášeliBohu vždycky oběfch va'—
ly, fojes! ovoce rfú velebících jeho jméno.2

Svaté přijímánídovoluje duši slaviti ve své
svatyňce oběť,kterou podává vítězná a boju
jící církev neustále Pánu. Týž obětní dar se
v ní podává, témuž Bohu, k téže chvále.

Nic zde neschází, ani kadidlo a hudba ci—
tar slavného vidění svatého Jana. Modlitba
duše vystupuje z obětí jako líbá vůně, jež
praví Pánu, že nevěstavystupujejako sloup
dýmu z vonného kadidla, myrhy i prášku &
všech druhů vonidel.3

Zvuk citar -—tot harmonie'všech úkonů
lásky, všech tužeb a pocitů tak různých, jež
zářívsrdci pod inspirací Ducha svatého.l'lar
monie, jež se stává vznešenou, pravou ozvě—
nou Písně nové sboru vyvolených, když
všechny duševní i tělesné schopnosti jako
struny lýry jsou uvedeny v souzvuk čistotou.

1. Řím. Xll. 1. — 2. Žid. XIII. 15. — 5. Pís. III. 6.
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a kajícností. „Dak, praví nebeský Otec svaté
Kateřině Sienské, zpívá rozkošnou píseň za
doprovodu nástroje, jehož struny tak doko
nale uspořádala moudrost, že všechny vylu—
zují svatý souzvuk k chvále a cti mého jména.
provozuje se tato harmonie na silných stru—
nách, jimiž jsou schopnosti duševní a na sla—
bých strunách, jimiž jsou vnější schopnosti
tělesné. Všichni svatí získali duše touto har—
monií.Drvní,kdo jí naslouchá, je má milované
Slovo, poněvadž se odělo ve vaše člověčen—
ství a spojilo je s božstvím. použilo na kříži
této nevýslovně hudby a — uchvacuje lidské
pokolení.“

V nebi, na oltáři i v duši se slaví táž věčná
liturgie.

Uměrně s jejím rozvojem v nás pokračuje
posvěcení toho, kdo ji slaví. Když duše pod—
porována dokonalou láskou, spojena v roz—
umu a lásce's obětí Beránkovou dospěje tak
daleko, že se ničím nedá odvrátiti od díla
chvály a od nepřetržité vnitřníbohopocty,do—
sáhla dokonalosti na této zemi, žije ve stínu
'víry, jako blažení ve věčném patření a její
“vnitřníživot,pravíblahoslavený AlbertVeliký,
;je „předehrou a počátkem života v nebi “.
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v'v'
Nejsvětej51Trojice, v jejímž lůně září věčný

jas živého Božství, Lásky a Moudrosti!
Otče, jediný prameni moci, jež je tvou

podstatou! V tobě je moudrost podstatná, v
toběneustále prýští dobrota, láska žhavá jako
oheň, svatost, jež se rozpíná nade všemi by—
tostmi, dobrota. jež se rozlévá na vše, co jsi
stvořil.Tobě budiž chvála, čest a sláva! Tobě
díkučinění, moc-asvětlo !Tot přání mého srdce
naplněného vděčností.

O Slovo, jež jsi nejvyšším Cedrem liban—
ským a rozpínáš nad Cheruby větve svého
božství se svrchovanou velebností, tobě se za—
líbilo hledati až v nejhlubším údolí bídy nepa—
trný trs ysopu, abys jej úzce připoutal k sobě
a učinil jej svou nevěstou v nezměrné lásce.

O Duše svatý, Duše lásky, jenž láskou po—
jíšnejsvětějšíTrojici, je tvourozkoší usazovati
se mezi syny lidskými ve svaté čistotě, jež vli—
vem tvé síly a tvé něhy vzkvetla zde na zemi
jako růže mezi trním.

Duše svatý, Lásko. Lásko! Řekni mi,která
cesta vede k tak rozkošnému pobytu, kudy
\ ede stezka života k luhůmzůrodněným bož—
skou rosou, kde se napájejí srdce žíznivá. O
Lásko. jen ty znáš cestu vedoucíkživotu a k
pravdě. V tobě se ukončuje svazek plný roz—
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koše, jenž pojí mezi sebou božské Osoby nej—
světější Trojice. Tvým prostřednictvím, Duše
svatý, se na nás rozlévají nejvzácnější dary.
Od tebe pochází úrodné símě,jež vydává plo—
dy života. Z tebe kane med tak sladký rozko—
šemi, jež jsou jen v Bohu! Tebou sestupují na
nás zůrodňující vody a božská požehnání, da—
ry Ducha svatého tak vzácné, ale, bohužel, tak
řídké u nás.

O Synu Boží, Lásko, Lásko, připrav mi
stezku vedoucí k tobě, stezku krásné lásky.
připoutának tobě čistýmcitem chtěla bych tě
od nynějška následovati, kam půjdeš. až k vý—
šinám, kde vládneš a rozkazuješ ve svrcho—
vané velebnosti své božské podstaty, až tam,
kde rozléváš poklady své něhy vždy živé a u—
držuješ plameny božské lásky, jež těstravuje,
vodíšvnebesích zářnésbory tisíců a tisíců pa—
nen ozdobených v bílý šat jako sníh a opaku—
ješ v opojení něžnou píseň věčnésvatby.

Zatím, Ježíši, Lásko, ochraňuj měv tomto'
údolí běd ve stínu své lásky. A po dlouhých
útrapách tohoto vyhnanství, uchovanou ode
vší poskvrny uved mě milostivě do své svaty—
ně; dej mi místo ve sboru panenském. Tam
se napiji zvod prýštících z tvé božské něhy.
Tam se nasytím v radosti tvé sladké lásky.

Sv. Gertruda.
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