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DÍRKEY VÍTĚZNÁ

Životy Svatých a Světic Božích.

Pořadem roku občanského

sepsal

František Ekert,
farář u Matky Boží Sněžné v Praze, majetník čestného kříže papežského

„Pro Ecclesia et Pontifice.“

Svazek třeti. — S 30 obrázky.

V PRAZE.

Tiskemknížecí arcibiskupské knihtiskárny (Rohliček a Sievers).
Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého.



„Všickní Svatí za nás proste, zahynouti nám nedejte '!“
Ze staročeské písně Svatováclavské.



Předmluva.

V období tomto maskytlo se tolik vděčné látky, že
mohl spisovatel slušně přestati na dvou prvnich měsicich
červenci a srpnu, neboť 1 takto byl by tento třetí svazek
„Církve vítězné“ objemnější svazku prvního. Jelikož ale při
hodné rozčlenění celého dila dle čtvrtletí ve čtyři svazky
bylo by se takto porušilo, neváhal spisovatel vložiti do této
knihy 1 měsic záři, čímž ovšem rozsah jeji nad miru vzrostl.
Příčinou velikého objemu tohoto svazku jsou především ži
voty předních svatých patronů českých, jichž výroční pa
mátka právě do tohoto období spadá, jakož i životy někte
rých slavných církevních Otcův i jiných slovutných světců,
u nichž nebylo radno přestati na skrovnějším rozsahu statí
jim věnovaných.

Bedlivý čtenář shledá, že i v tomto svazku bylo še
třeno zásad, jež spisovatel vytkl si v předmluvách k oběma
prvním svazkům „Církve vitězné.“ K životům svatých pa
tronů našich byly vyčerpány všecky vážné dostupné prameny
a spisy, jež všude na svém mistě udány jsou.

Vhodných vyobrazení dopátrati se nebýva vždy snadno.
Tuto podařilo se nalézti vesměs vkusné předlohy a pořiditi
dle nich sličné dřevorytiny. Pro obraz sv. Cyrilla a Metho
děje zvoleno známé sousoší Maxovo, ačkoli vyobrazení po
sledního soudu v ruce sv. Methoděje neshoduje se s dějinnou
pravdou. Po našem soudu nebylo toto umělecké dilo Maxovo
posud žádným jiným zobrazením slovanských apoštolů do
stiženo. Sv. Václav vyobrazen dle pěkné sochy Suchardovy



ve Staré Boleslavi, jejiž model zdobil střed hlavního paláce
Národopisné výstavy českoslovanské v Praze r. 1895. Obrázek
sv. Prokopa zhotoven dle známé předlohy a doplněn pohle
dem na klášter Sázavský v pozadí. Také sličný obrázek sv.
Ludmily od Fr. Ženiška bude se zajisté čtenářům líbiti.

Dá-li Bůh zdravi a sily, bude spisovatel o čtvrtém,
posledním svazku tohoto dila pracovati dále, aby jej údové
Dědictvi Svatojanského dostali za tři léta.

V PRAZE, v den památky sv. Sigmunda, mučedníka
a patrona českého, 1. P. 1896.

František Ekert.



Obsah svazku třetího.

Měsic červenec.

Str.
Dne 1. července.

1. Sv. Theobald, poustevník 3
2. Sv. Pambo, poustevník T

Dne 2. července.
Navštívení Panny Marie 9

Dne 3. července.
Sv. Otto, biskup, věrozvěst slovanských Pomořanů 15

Dne 4. července. :
Sv. Prokop, opat Sázavský, patron český 28

Dne 5. července.
Svatí bratří Cyrill a Methoděj, apoštolové slovanští 48

Dne 6. července.
1. Sv. Godoleva (Bohumila) . 99
2. Sv. Oldřich, biskup Augšpurský 103

Dne 7. července.
Sv. Vilibald, biskup 108

Dne 8. července.
1. Sv. Isabela, královna Portugalská 114
2. Sv. Kilian, biskup a mučedník 121

Dne 9. července.
Sv. Vavřinec z Brindisi, kněz Kapurín 124

Dne 10. červenee.
1. Sedmero svatých bratří mučedníků, synů sv. Felicity, mučednice 142
2. Sv. Olga, první křesťanská kněžna ruská 146

Dne 11. července.
1. Sv. Pius I., papež. .. 149
9, Blahosl. Petr Furer, zakladatel řádu 153

Dne 12. července.
1. Sv. Jan Gualbert, zakladatel řádu. . 157
2. Sv. Hermagoras a sv. Fortunát, mučedníci Voglejští 163

Dne 13. července.
1. Sv. Markéta, panna a mučednice 165
2. Sw. Eugen, biskup Karthaginský + 169



Dne 14. července.
Sv. Bonaventura, učitel církevní

Dne 15. července.
1. Sv. Jindřich, císař
2. Sv.

Dne 16.
Vladimír, kníže Ruský
července.

1. Slavnosť Panny Marie Karmelské .
2. Blahosl. Hroznata, zakladatel kláštera Teplského

Dne 17%.
1. Sv.
2. Sv.

Dne 18.
1. Sv.
2. Sv.

Dne 19.

červeuce.
Alexius, žebrák
Symforosa a sedmero synův jejích, mučedníků
července.
Kamil de Lellis, zakladatel řádu
Bedřich, biskup a mučedník
července.

Sv. Vincenc de Paul, zakladatel řádu
Dne 20. července.

Sv. Jeroným Aemiliani, zakladatel řádu
Dne 21. července.

Devatenácte svatých mučedníků Gorkumských
Dne 22. července.

Sv. Maří Magdalena
Dne 23.

1. Sv.
2. Sv.

Dne 24.
1. Sv.
2. Sv.

Dne 25.
1. Sv.
2 Sv.

Dne 26.
1. Sv.

července.
Apolinář, biskup a mučednik
Libor, biskup
července.
František Solano, kněz Minorita
Kristina, panna a mučednice
července
Jakub Starší, apoštol Páně
Krištof, mučedník

července.
Anna,matka Rodičky Boží Marie Panny

2. Blahosl. CČeslav,kněz Dominikán
Dne 27.

1. Sv.
2. Blahosl. Rudolf a čtyři soudruhové jeho, mučedníci Z Tov. Jež.

Dne 28.

července.
Pantaleon, mučedník

července.
1. Sv. Innocenc I., papež
2. Kněz Ondřej Faulhaber

Dne 29. července.
Sv. Marta, panna, učednice Páně

Dne 30. července.
1. Svatí Abdon a Sennen, mučedníci
2. Ondřej, biskup Pražský

Dne 31.
Sv. Ignác Loyolský, zakládatel Tovaryšstva Ježíšova

července.

Str.
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182
190

194
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220

222

240

o4L

252

298
260

263
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Měsíc srpen.
Dne 1. srpna.
Blahosl. Petr Faber, kněz Tovaryšstva Ježíšova
Dne 2. srpna.

Sv. Alfons Liguori, biskup, zakladatel řádu a učitel církevní
Dne 3. srpna.

Sv. Augustin Gažotič, biskup Záhřebský
Dne 4. srpna.

Sv. Dominik, zakladatel řádu

Dne 5. srpna.
1. Sv. Osvald, král Anglický
2. Sv. Afra, mučednice

Dne 6. srpna.
1. Slavnosť Proměnění Páně.
2. Sw. Nonna, matka tří světců

Dne %. srpna.
Sv. Kajetán, zakladatel řádu

Dne S. srpna.
1. Svatí Cyriak, Largus a Smaragd, mučedníci Římští
2. Blahosl. Altmann, biskup Pasovský

Dne 9. srpna.
1. Svatí Firmus a Rustik, mučedníci .
2. Blahosl. Jan Fermský, kněz řádu sv. Františka

Dne 10. srpna.
Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník

Dne 11. srpna.
1. Sv. Susanna, panna a mučednice
2. Sv. Tiburc, mučedník

Dne 12. srpna.
Sv. Klára, zakladatelka řádu

Dne 13. srpna.
1. Sv.Kasian,mučedník.
2. Blahosl. Jan Berchmans z Tovaryšstva Ježíšova

Dne 14. srpna.
1. Eusebius, kněz a mučedník
2 Sv. Radegunda, královna

Dne 15. srpna.
Slavnosť Nanebevzetí Panny Marie

Dne 16. srpna.
Sv. Hyacint, kněz Dominikán, patron polský

Dne 17. srpna.
1. Sv. Liberát a spolumučedníci Karthaginští
2, Sv Roch, patron proti moru

Dne 18. srpna.
1. Sv. Helena, císařovna .
2. Sv. Klára Montefalkonská, abatyše

Dne 19. srpna.
Sv. Ludvík, biskup Toulouský

Dne 20. srpna.
Sv. Bernard, druhý základatel řádu cistereienského, učitel církevní

Str.

330
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360

304
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393

396

400
408

411
416

418

422
425

427

435
D38

444
. 447

„ 449

455

463
406

470
414

411

484



Dne 21. srpna.
Sv. Johanna Františka de Chantal, zakladatelka řádu

Dne 22. srpna.
1. Sv. Symforian, mučedník
2. Sv. Jan Bernard Olivetský, zakladatel řádu

Dne 23. srpna.
Sv. Filip Benicius z řádu Servitů

Dne 24. srpna.
1. Sv Bartoloměj, apoštol Páně .
2. Angustin Strobach, mučedník z Tovaryšstva Ježíšova

Dne 25. srpna.
Sv. Ludvík IX., král Franconzský

Dne 26. srpna.
J. Sv. Genesius, mučedník .
2. Martin Středa, kněz Tovaryšstva J ežíšova.

Dne 27%.srpna.
Sv. Josef Kalasancký, zakladatel řádu

Dne 28. srpna.
Sv. Augustin, biskup a učitel církevní

Dne 29. srpna.
1. Sv. Serapia a sv. Sabina, mučednice .
2. Adam Kravařský, kněz Tovaryšstva Ježíšova

Dne 30. srpna.
Sv. Růžena Limská, panna

Dne 31. srpna.
Sv. Raymund Nonnatus, kardinál

Měsíc záři.

Dne 1. září.
Sv. Jiljí, poustevník a opat

Dne 2.záři.
Sv. Stěpán, král Uherský

Dne 3. září.
1. Sv. Remaklus, biskup. .
2. Blahosl. Bronislava, panna řehole premonstrátské

Dne 4. záři.
1. Sv. Rosalia, panna, poustevnice
2. Sv. Růžena Viterbská, panna

Dne 5. záři,
1. Sv. Vavřinec Justiniani, patriarcha Benátský
2. Sv. Viktorin, biskup a mučedník.

Dne 6. září.
Sv. Magnus, opať

Dne 7. září.
1. Sv. Korbinian, biskup Frisinský .
2. Blahosl. Melichar Grodecký a spolumučedníci

Dne 8. září.
1. Narození Panny Marie
2. Sv. Hadrian a spolumučedníci

Str.

508

514
. 516

520

D26
529

D33

542
546

550

560

579
582

589

599

607

611

624
627

628
631

634
641

643

648
655

656
660



Dne 9. září.
1. Sv. Gorgonius a sv. Dorotheus, mučedníci
2. Sv Pulcheria, císařovna

Dne 10. záři.
1. Sv. Mikuláš Toletinský, kněz poustevnického řádu sv. Augustina
2. Blahosl Karel Spinola z Tov. Ježíšova a spolumučedníci japonští

Dne 11. záři.
1. Sv. Pafnuc, biskup
2. Blahosl. Bernard Ofidský, bratr Kapucín

Dne 12. záři.
Sv. Kvido Anderlechtský, kostelník

Dne 13. září.
1. Sv. Amát, biskup
2. Sv. Kateřina Janovská, vdova

Dne 14. září.
1. Sv. Kornelius, papež a mučedník
2. Sv. Notburga, panna

Dne 15. září.
Sv. Cyprian, biskup, církevní otec a mučedník

Dne 16. záři.
Sv. Ludmila, první mučednice, dědíčka a matka Českého národa

Dne 1%. září.
1. Sv. Lambert, biskup a mučedník... .
2. Sv. Justin, kněz a spolumučedníci Římští

Dne 18. záři.
1. Sv. Josef Kupertinský, kněz Františkán
2. Sv. Hildegarda, abatyše

Dne 19. záři.
Sv. Januar, biskup a mučedník

Dne 20. záři.
Sw. Eustach, mučedník

Dne 21. září.
1. Sv. Matouš, apoštol a evangelista Páně
2. Sv. Mauric a spolumučedníci

Dne 22 září.
Sv. Tomáš z Villanovy, arcibiskup Valencijcký

Dne 23. září.
1. Sv. Thekla, panna a mučednice
2. Sv. Emeram, věrozvěst a mučedník bavorský

Dne 24. záři.
Sv. Gerard, biskup a mučedník

Dne 25. záři.
1. Sv. Pacifik, kněz Františkán
2. Sv. Kleofáš, mučedník Páně

Str.

665
608

674
776

689
691

694

698
701

703
709

(14

(21

138
141

144
147

157

163
103

Ta

181
184

188

193
197



Str.
Dne 26. září.

1. Sv. Cyprian, kněz i mučedník a sv. Justina, panna a mučednice 799
2. Sv. Nilus, poustevník a opat . 804

Dne 27. záři.
1. Sv. bratří Kosmas a Damian, lékaři a mučedníci, patronové čeští 807
2. Sv. Eleazar hrabě z Ariana a manželka jeho blahosl. Delfina 812

Dne 28. září.
Sv Václav, mučedník, dédic a přední patron český 817

Dne 29. září,
Sv. Michael archanděl 817

Dne 30. záři.
Sv. Jeroným, učitel církevní 843

Seznam přiložených obrázků.
Titulní list: Církev vítězná.

Navštívení Panny Marie ku str. 9
Sv. Prokop, opat Sázavský . 28
Svatí bratří Cyrill a Methoděj, apoštolové slovanští 48
Sv. Markéta, panna a mučednice 165
Sv. Bonaventura, učitel církevní 173
Sv. Jindřich, císař 182
Sv. Vincenc de Paul 222
Sv. Maří Magdalena 252
Sv. Jakub Starší, apoštol Páně 269
Sv. Krištof, mučedník 214
Sv. Anna 218

Sv. Ignác Loyolský 318
Sv. Alfons Liguori 347
Sv. Dominik 364
Sv. Kajetán . J96
Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník 418
Sv. Klára., 427
Sv. Helena, císařovna, 470
Sv. Bernard, učitel církevní 484
Sv. Bartoloměj, apoštol Páně 526
Sv. Ludvík, král Francouzský D33
Sv. Josef Kalasancký D50
Sv. Augustin, učitel církevní 560
Sv. Štěpán, král Uherský 611
Sv. Ludmila, první mučednice česká 726
Sv. Matouš, apoštol a evangelista Páně . 103
Svatí Kosmas a Damian, patronové čeští 807
Sv. Václav, mučedník, dědic český 817
Sv. Jeroným, učitel církevní 813



Abecední seznam
bd

jmen svatých a světic Božích na červenec, srpen a září.

Str.
Abdon sv., mučedník 313
Aemiliani Jeroným, sv. 240AdamKravařský,knězT.J.| 582
Afra sv., mučednice 383
Alexius sv., žebrák 200
Alfons Liguori, sv. učitel círk. 347
Altman blahosl., biskup 408
Amát sv., biskup 698
Anna sv., matka Panny Marie 277
Apolinář sv., biskup a muč. z58
Aguaviva Rudolf, blahosl. 288
Augustin sv., biskup, uč. círk. . 560
Augustin Gažotič sv., biskup. 340AugustinStrobach,mučedník© 529Bartolomějsv.,apoštolPáně© 526
Bedřich sv., biskup a muč. 220
Benicius Filip sv., Servita „ 520
Berchmans Jan blahosl., z T. J. 438
Bernard sv., opat, učitel círk. 484
Bernard Ofidský blah, Kapucín 691
Bohumila (Godolova) sv. 99
Bonaventura sv., učitel círk. 173
Bronislava blahosl., panna 027Cypriansv.,biskup,uč.círk.| 714
Cyprian sv., kněz a mučedník 799
Cyriak sv., mučedník 406
Cyrill sv., apoštol slovanský 48
Česlav blahosl., Dominikán 280
Damian sv., mučedník . 807
Delfina blahosl., hraběnka 812
Dominik sv., zakladatel řádu 364
Dorotheus sv., mučedník 205
Eleazar hrabě z Ariana sv.,muč. 812
Emeram sv., biskup a muč. 784
Eugen sv., biskup 169
Eusebius sv., mučedník . 444
Eustach sv., mučedník . „T517
Faber Petr blahosl., kněz T. J. 337
Faulhaber Ondřej, kněz . 302
Felicity sv. sedmero sv. synů, muč. 142
Filip Benicius sv., Servita 520
Firmus sv., mučedník 411
Fortunát sv, mučedník 163

Str.
František Solano sv., Minorita . 203
Františka de Chantal, zakl. řádu 508
Furer Petr blahosl., zakl. řádu . 152
Gažotič Augustin sv., biskup. 360
Genesius sv., mučedník 542
Gerard sv., biskup a muč. 188
Godolova (Bohumila) sv. 99
Gorgonius sv., mučedník 665
Gorkumští mučedníci sv. 244
Gordecký Melichar, kněz T. J.. 655
Gnalbert Jan sv.. 157
Hadrian sv., mučedník 660
Helena sv., císařovna 470
Hermagoras sv., biskup a muč. 163
Hildegarda sv., abatyše 747
Hroznata blahosl., Premonstrát 198
Hyacint (Jacek) sv., Dominikán 455
Chantal de, Johanna Frant. sv. 508
Ignác Loyolský sv. . 318
Innocence I. sv., papež |. 299Isabelasv.,královnaPortug.| 114
Jacek (Hyacint) sv., Dominikán 455
Jakub Starší apoštol Páně 269
Jan Berchmans blahosl., z T. J. 438
Jan Bernard Olivetský sv., „ 516JanFermskýsv.,Františkán| 416
Jan Gualbert sv., 157
Januar sv., biskup a muč. 153
Japonští mučedníci blahosl. 677Jeronýmsv.,učitelcírkevní.© 843
Jeroným Aemiliani sv. 240
Jiljí sv., opat . 607
Jindřich sv., císař 182
Johanna Františka de Chantal, sv. 508
Josef Kalasancký sv., zakl. řádu 550
Josef Kupertinský sv.,Františkán 744
Justin sv., mučedník —. 143
Justina sv., panna muč. 199
Kajetán sv., zaklad. řádu 396
Kamil de Lellis sv., zaklad. řádu 213
Karel Spinola blahosl., mučedník 677
Karmelské Panny Marie slavnosť 194
Kasiau sv., mučedník 435



Kateřina Janovská sv., vdova
Kilian sv., biskup a muč.
Klára sv., zakladatelka řádu
Klára Montefalkonskásv., abatyše
Kleofáš sv., učedník Páně
Korbinian sv., biskup
Kornelius sv., papež
Kosmas sv., mučedník
Kravařský Adam, 'kněz T. J.
Kristina sv., panna muč.
Krištof sv., mučedník
Kvido Anderlechtský sv.
Lambert sv, biskup a muč.
Largus sv., mučedník
Liberát sv., mučedník
Libor sv., biskup
Liguori Alfons sv., učitel círk.
Ludmila sv., první mučed. česká
Ludvík sv., „biskup
Ludvík IX. sv, král
Magnus sv., opat
Marie Panny Karmelské slavnosť
Marie Panny Nanebevzetí
Marie Panny Narození
Marie Panny Navštívení
Maří Magdalena sv.
Markéta sv., pana muč.
Marta sv., panna
Martin Středa, kněz T J.
Matouš sv., apoštol, evang.
Mauric sv, mučedník
Melichar Grodecký, kněz T. J.

Str.
701
121
497
474
797
648
105
807
582
267
24
694
138
406
463
260
347
797
477
D39

643
194
449
656

9
202
165
308
546
163
168
655

Methoděj sv., apoštol slovanský 48
Michael sv., archanděl 837
Mikuláš Tolentinský sv. 074
Mohor sv., biskup, muč. 103
Nilus sv., opat . 804
Nonna sv., vdova 398
Nothburga sv., panna 709
Olga sv., kněžna 146
Oldřich sv, biskup 103
Ondřej, biskup Pražský . 315
Ondřej Faulhaber, kněz 302
Osvald sv., král Angl. 380

Str.
Otto sv., biskup 15
Pacifik sv., Františkán (193
Pafnuc sv., biskup 689
Pambo sv., poustevník (
Pantaleon sv., mučedník 280
Petr Faber blahosl., kněz T. J. 337
Petr Furer blahosl, zakl. řádu 153
Pius I. sv., papež 149
Prokop sv., opat. 28
Proměnění Páně . 388
Pulcheria sv., císařovna 668

Radegunda sv., královna 447
Raymund Nonnatus sv., kardinál 599
Remaklus sv., biskup 624
Roch sv., patron proti moru 466
Rosalia sv., panna 028
Růžena Limská sv., panna D89RůženaViterbskásv.,panna© 631
Rudolí Aguaviva blahosl., muč. 288
Rustik sv., mučedník . 411
Sabina sv., mučednice 579
Sennen sv., mučedník 313
Serapia sv., mučednice . D19
Smaragd sv., mučedník —. „ 406
Spinola Karel blahosl., mučedník 677
Středa Martin, kněz T. J. 546StrobachAugustin,mučedník© 929
Susanna sv., panna muč.“ 422
Symforian sv., mučedník 514
Symforosa sv., mučednice 210
Štěpán sv., král uherský 611Theklasv.,pannamučednice| 781
Theobald sv., poustevník J
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I. Sv. Theobald, poustevník.

Hraběti Šampaňskému Arnulfovi na hradě Provinsu ve
Francii povila roku 1030. manželka Villa synáčka, jemuž
dáno na křtu sv. jméno Theobald (Děpolt). Rodičové vychová
vali ho velmi pečlivě. Jsa nadán výbornými vlohami a maje
něžnou mysl, přilnul Theobald záhy ku tichému životu a
kochal se modlitbou, četbou nábožných spisův a rozjímáním
o vznešených pravdách křesťanských. Pohrdaje radostmi a
rozkošemi světskými, uchoval si srdce čisté a domáhal se
cílů vznešenějších. Kdykoli býlo mu sůčastňovati se rozli
čných panských slavnosti a zábav, díval se lhostejně na ve
selý rej rozmařilých soudruhů svých, nechápaje, jak mladicitimohounalézatizalíbenívtakovýchpošetilostech| Nej
větší zálibu měl ve čtení životů starověkých poustevníků
egyptských, jichž ctnosti mocně ho dojímaly. Tehdaž přebý
val opodál Provinsu na ostrůvku řeky Seiny slovutný pou
stevník Burkard. Theobald docházeje často k němu, naslou
chal dychtivě slovům jeho a utvrdil se v úmyslu, že shosti
se úplně světa, aby vzdálen jsa všeho pokušení, mohl v bla
živém miru výhradně sloužiti Bohu a posvěcovati se mo
dlitbou, rozjimáním a zapiráním sebe sama. Na ten účel uklá
daí si potaji rozličné kajicí skutky, zejména postival se a
trávil noci na modlitbách.

Zatim, co Theobald takto se připravoval na život pou
stevnický, přemýšlel otec, jak by mu zajistil na světě stkvě
lou budoucnost. Hrabě Arnulf ucházel se synu o urozenou
nevěstu a chtěl mu opatřiti hodnost ve vojště a úřad na
dvoře královském. Aby ho ktomu připravil, brával jej někdy
do vojenského tábora. Avšak Theobaldovi zhnusilo se řemeslo
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válečné. Když mu bylo dvacet let, sůčastnil se chtě nechtě
S otcem vojenské výpravy, a tu dozrál v něm úmysl, že
zpřetrhá všecky úvazky poutajicí ho ku světu a půjde na
poušť. Vrátiv se oznámil otci tento svůj úmysl a prosil o po
voleni, aby směl jej provésti.

Neočekávanoužádosti touto byl však hrabě Arnulf nemálo
překvapen a rozmrzen. I pokáral syna přísně a zakázal mu
odcházeti z domova. Takto byl Theobald donucen ještě ně
jaký čas zůstati u rodičů. Nemoha však déle odpirati mocné
touze po životě poustevnickém, rozhodl se posléze, že otci
uprchne. I vyjel si pod zámínkou jakési návštěvy r. 1054.
s věrným přítelem Valtrem do opatství sv. Diviše u Remeše.
Tu zůstavil koně i sluhy v hospodě, a ztráviv celý den
v klášteře, ušel s Valtrem tajně za noci. Oba přátelé po
tkavše příštího dne v lese dva chudičké poutníky, vyměnili
si šlechtický oděv svůj za žebrácké šaty jejich, a cestovali
takto přestrojení až do biskupství Trevírského, kde blíže
města Lucemburku stanuli na osamělém místě Pitingu. Tu
zřidili si kapličku a dvě chýšky a žili po způsobě starově
kých poustevníků. Za dne chodilido sousedních vsi a dvorců
nádeničit; pomáhali oráčům, žencům a sekáčům na polich,
donášeli dříví a kamení ku stavbám, čistili stáje, dohlédali
k dobytku na pastvách, a propůjčovali se vůbec okolnímu
rolnickému obyvatelstvu jakýmikoli sebe namáhavějšími a
sprostějšími službami; a když nebylo práce v hospodářství,
poráželi v lese stromy a pálili dřevěné uhlí, jež chudým
lidem rozdávali. Pracujice takto v potu tváři za úpalu slunce
1 za třeskuté zimy a jakékoli nepohody po celý den na pro
spěch lidi, vraceli se za večera do svých pousteven a trvali
pozdě do moci na modlitbách a ve zbožném rozjímání.
Timto obětavým, sebezapíravým životem, i svou příkladnou
pokorou, nábožnosti a laskavostí získali si úctu a lásku ve
škerého obyvatelstva krajiny tě.

Časem uhodli lidé, že oba ti poustevnici nevyrostli
v chatrčich, aniž vychováni byli pro hrubou práci, kterouž
tak ochotně konali, a krajem šla pověsť, že mužové ti jsou
zajisté urození páni, a že ponižili se jen z veliké lásky ku
Kristu Pánu a slouží lidem v nejhlubší pokoře a chudobě
dobrovolně, z křesťanské lásky.

Sotva však poustevníci zaslechli, co lid si o nich vy
pravuje, opustili tajně svou poustku u Lucemburku a nastou
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pili dalekou cestu do proslaveného poutního místa Kompostelly
ve Španělích. Pomodlivše se tam na hrobu sv. Jakuba apo
štola, vrátili se Francii k Rýnu, a zmořeni dlouhou chůzí
přišli bosi a v žebráckém šatě do města Trevíru. Tu po mno
hých letech potkal Theobald sestárlého otce svého Arnulfa.
Srdce jeho pohnulo se mocně, ústa chvěla se mu, a jižjiž
chystala se zvolati: „Otče!“ Avšak Theobald dovedl se pře
moci, a potlačil v solě cit lásky synovské, aby rázem ne
zmařil veliké oběti, k níž odhodlal se opustiv rodiče, by ná
sledoval chudého Spasitele, jenž neměl, kdeby složil hla
vu svou.

Z Trevíru putovali oba poustevnici do Říma, a navští
vivše i jiná slavná poutni místa vlaská, uminili si, že vydají
se ještě na cestu do Jerusaléma. Za tim účelem odebrali se
do Benátek, aby tam vstoupili na loď. Zatim však nastala
válka se Saraceny, a oba přátelé odevzdavše se do vůle
Boží, shodli se, že zůstanou v Italii. I usadili se na poušti
u Salanigy nedaleko města Vicenzy v Benatsku. Nalezše tam
spustlou svatyni na počesť sv. mučedníků Mohara a Fortu
nata druhdy postavenou, obnovili ji, zřídili si u ní chýšky a
poustevničili na tomto mistě ve svaté spokojenosti a blaži
vém míru. Po dvou letech (1059) zemřel Valter. Theobald
oplakav milého soudruha, tušil, že asi brzo již půjde za ním
na věčnost a jal se rozmnožovati kajicí skutky svoje. Poži
val jen chleba a vody, a po čase zřekl se i chleba a byl
živ o kořinkách, zelinách a ovoci, spával jen málo na prkně
maje za podhlavničku špalek a jsa ustavičně oděn drsným
rouchem, a byl pilen modliteb 1 zbožných rozjimáni.

Časem stala se svatyně sv. Mohora 'a Fortunata na
poušti Theobaldově oblíbeným poutním mistem, na něž
z blizka i z daleka věřici lid přicházel, a Vicenzský biskup
seznav vzácné ctnosti poustevníka Theobalda, posvětil ho na
kněžství a svěřil mu duchovní správu při svatyni té. Theo
bald přijal potom řeholní roucho mnichů kamaldolských řádu
sv. Benedikta, a za krátko přidalo se k němu několik hor
livých jinochův a mužů, kteři za vedení jeho ovičili se na
poušti ve svatých ctnostech a sloužili Bohu i lidem.

Pověst o zbožném poustevniku knězi Theobaldovi roz
šifila se časem až za Alpy do Francie, až i staří rodičové
jeho uslyšeli, že tento jejich dávno oplakaný a za mrtvého
považovaný syn Žije v pověsti svatého muže na poušti u
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Vicenzy. I šli hledat ho, a shledavše se s ním, vrhli se mu
s pláčem“k nohám a děkovali Bohu, že po dlouhých letech
na Živě ho nalezli. Po nějakém čase odjel otec Arnulf, aby
rodinné záležitosti svoje ve vlasti uspořádal, matka však ne
chtějíc od syna více se odloučiti, dala si opodál jeho pou
stevny zřiditi přibytek a žila tu dle návodu jeho na mo
dlitbách.

Theobald vedl učně svoje i poutníky, kteří k němu na
poušť přicházeli, slovem i příkladem na cestu sebezapíravého
ctnostného života křesťanského. Posléze navštíven byl bolest
nou nemoci, tak že maje celé tělo ochromeno a vředy po
kryto, ani pohybovati se nemohl. Za těchto bolesti zůstal
klidným a liboval si s apoštolem sv. Pavlem ve svých ne
mocech a úzkostech pro Krista (II. Kor. 12, 10.) věda, že
jestliže s Pánem trpi, bude s ním také spolu oslaven (Řím.
8, 17.). Když blížil se mu konec života, povolal k sobě o
pata kláštera Vangaticijského, odporučil mu matku i učně
svoje, přijal nábožně sv. svátosti, a zesnul blaženou smrti
v Pánu dne 30. června 1066, ztráviv na poušti u Vicenzy
devět let. Tělo jeho bylo za účastenství převelikých zástupů
věřiciho lidu slavně doneseno ku pohřbu do chrámu Panny
Marie ve Vicenzi, a později přeneseno do města Šensu ve
Francii. Po čase dány jsou ostatky jeho do kaple v městě
Auxerre v Burgundsku, jež na jméno jeho posvěcena byla.
Papež Alexander III. prohlásil poustevníka Theobalda za
svatého.

Sv. Theobald zobrazuje se jako poustevník s nářadím
rolnickým. Pohrdnuv světem 1 pohodlím v domě otcovském,
opustil rodiče a sloužil v daleké cizině lidem praci náden
nickou. Zaměniv šlechtický háv za žebrácký šat, stal se do
brovolně chudým, zapiral se tuhou kázni, a domáhal se na
poušti dokonalosti křesťanské. Čelý život jeho zdá se ny
nějšímu pokolení býti nepochopitelným, jakož vůbec životy
starověkých poustevníků plny záhad jsou. Nezbývá leč ob
divovati se veliké oběti, již světec ten podstoupil, i hluboké
jeho pokoře, zapíravosti a nezištnosti, kterou osvědčoval,
slouže jako nádennik cizím lidem z lásky ku Kristu Pánu.
Ze života jeho je zřejmo, že starší poustevnici nikterak ne
byli zaháleči, za jakéž mnozi nevědomci je považují, a že
V chudičkých jejich chýškách rozkvětaly nejkrásnější ctnosti
křesťanské a přebýval nezkalený mir a pokoj, jehož tento
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svět lidem ani dáti ani vzltl nemůže. "IHobdivuhodní mu
žové byli věru velici charakterové a mudrci, jakéž jen doba
živou věrou a vrouci nábožnosti křesťanskou naskrze prosy
cená odchovati dovedla. „Kde jest pokora, tu jest i mou
drost.“ (Přísl. 11, 2) „Zdá-li se komu z nás, že jest moudrý
na tomto světě, budiž bláznem (dle soudu lidí světáckých),
abys by! (dle Boha) moudrým.“ (I. Kor. 3, 18.).

2. Sv. Pambo, posstevník.

Arciotec mnichův egyptských sv. Antonin Veliký od
choval množství zdárných učňů, kteříž kráčejice šlépějemi
jeho poskytovali světu vzácné divadlo života dle zásad Ježiše
Krista spořádaného.

Pambo, rodák egyptský, přidav se na poušti thebaiské
ku sv. Antoninu, prospival mlčelivosti, pokorou a láskou ku
bližním; ačkoli pak nikdy vědám se neučil, ba ani čisti
neuměl, dosáhl přeceneobyčejné moudrosti, prýštici se z usta
vičného spojeni s Bohem.

Jednou požádal Pambo starého mnicha, aby mu přečetl
některý žalm. Mnich jal se odřikávati žalm 38., jehož prvý
verš zní: „Řekl jsem: Ostříhati budu cest svých, abych ne
zhřešil jazykem svým. Položil jsem k ústům svým stráž,
když postavil se hřišník proti mně.“ Uslyšev slova tato, pře
rušil Pambo čtouciho mnicha, řka, že jediný tento verš mu
postači, a odešel. A od té chvile varoval se všeho zbytečného
mluvení; když pak onen mnich po šesti měsících mu vytýkal,
že vice k němu nepřišel, vece: „Až posud nenaučil jsem se
dokonale plniti, co obsahuje jediný ten verš, jejž jsi mně
přečetl.“ Jindy, když biskup Alexandrijský navštívil pouste
vniky thebaiské, byl Pambo vyzván, aby ho oslovil. On však
řekl: „Jestliže biskup nevzdělá se mlčelivosti svou, nevzdělal
by se ani mým mluvením.“

Jak pohrdal Pambo zbožim pozemským, ukázalo se,
když bohatá Římanka Melania přišedši do Alexandrie a usly
Ševšl o poustevnicích thebaiských, vyhledala ho a mnoho
stříbra mu nabidla. Pambo pletl právě koš, když vzácná
pani ta do poustevny jeho zavítala; a když mu stříbro po
dávala, zavolal učně svého a řekl mu: „Vezmistříbro a rozděl
Je klášterům a poustevníkům v Libyji; jsouť nuznější nežli
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my.“ Nevšimaje si cizinky, aniž ji děkuje, pracoval Pambo
na svém koši dále. Melania překvapena touto chladnosti,
podotkla: „Víš-li pak, že stříbra toho je tři sta liber?“ Avšak
poustevník nedal se nikterak vyrušiti, a pleta koš dále, ne
pozdvihl ani zraku a odpověděl: „Dcero, ten, jemuž stříbro
své jsi obětovala, zná váhu jeho, Ont zvážil na váze i hory
a lesy. Kdybysi kov ten byla darovala mně, právem mohla
bysi udati váhu jeho; že -však obětovala jsi jej Bohu, jenž
ani haléřem chudé vdovy nepohrdá, tedy pomlč o tom!“

Sv. Athanasius arcibiskup Alexandrijský, vzkázal jednou
Pambovi, aby ho navštívil. Přišed do Alexandrie potkal
Pambo na ulici prostopášnou herečku, a spatřiv ji dal se do
pláče. A. když lidé se tázali, proč pláče, řekl: „Pláču nad
zahubou této nešťastné ženy; pláču i proto, že sám nehledím
zalíbiti se Bohu tak, jako žena ta namáhá se, aby libila se
lehkovážným světákům.“

Dva bohatí bratří zřekli se jmění svéhoa stali se mnichy.
Jeden z nich rozdal statek svůj chudým a druhý vystavěl
z jmění svého klášter a sloužil v něm přichozím, nemocným
a starcům. Když pak Pambo od mnichů byl otázán, který
z obou těch bratří lépe učinil a větší zásluhu sliziskal, řekl:
„Oba jsou před Bohem dokonali.“

Po celý čas, jejž Pambo trávil na poušti, živil se skrovně
pletenim košů, tak že na konci života svého mohl o sobě
říci, že nikdy darovaného chleba nepožival, a že nebylo dne,
ve kterýž by byl nepracoval. Dosáhnuv osmdesátého roku,

pocitil, že blíži se mu smrť. I svolal okolní poustevníky,
a louče se s nimi litoval itěch nemnoho řeči, jež byl mluvil,
a řekl, že odchází na věčnosť jako člověk,jenž posud zbožně
a bohabojně žiti ani nezačal. Odkázav nejmilejšimu odcho
vanci svému na památku koš, jediný majetek svůj, zemřel
svatou smrtí.

Štědrá Melania nadála se, že poustevník Pambo za
veliký dar, jejž mu přinesla, ji pochválí, čehož on však ne
učinil. Dobré skutky prokazované bližním maji cenu a ziská
vají křesťanu zásluhy před Bohem jen potud, pokud je koná
z pravého úmyslu, z čisté nezištné lásky k Bohu a k bliž
nim, a nikoli pro chválu lidskou. „Pilně se varujte, abyste
spravedlnosti své nečinili před lidmi, abyste od nich vidíni
byli; jinak nebudete míti odplaty u Otce svého, jenž jest
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v nebesích. Když ty almužnu dáváš, ať nevi levice tvá, co
činí pravice tvá; aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec
tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplati tobě.“ (Mat. 6, 1. 3.)

Poustevník Pambo plakal nad osobou ve hřišném roz
košnictvi hynouci. Tak truchlivali starozákonní proroci nad
zatvrzelosti lidu svého; tak plakal Spasitel Ježíš Kristus nad
nevěrou a mravní zkázou města Jerusaléma; a když nesa
křiž na Kalvarii spatřil ženy hořekujicí nad nim, řekl jim:
„Neplačtež nade mnou, ale samy nad sebou plačte, a nad
svými syny.“ Který křesťan, maje upřímnou, z víry svaté
lynouci lásku ku bližním, nelitoval by nešťastniků v těžkých

hříších lehkomyslně žijicích a nekajicně umirajících! Kdo
z nás nežalostnil by nad bohaprázdnou nevěrou, jež za této
rozervané doby celé vrstvy svedených lidi, ba celé národy
mravně otravuje a do časné i věčné zkázy vrhá! „Obrať nás,
Hospodine, k sobě, a obnov dny naše, jakž byly od počátku.“
(Pláč Jer. 5, 21.)

Dne 1. července koná se také památka sv. Rumolda, biskupa a mučed
níka, patrona biskupského chrámu Mechlínského v Belgii (+ 775.), sv. Reginy,
zakladatelky kláštera Dunengského v Belgii, sv. mučedníků anglických Julia
a Aróna, sv. Simeona Salusa, vyznavače v Syrii, sv. Havla, biskupa Averu
ského, a j.

Dne 2. července.

Navštívení Panny Marie.

Archanděl Gabriel zvěstovav svaté Panně Nazaretské
Marii, že stane se moci Nejvyššího a zastiněním Ducha sva
tého Rodičkou Syna Božího, oznámil jispolu, že také přibu
zenka jeji Alžběta ve starobě své již před šesti měsici počala
syna, čímž osvědčilo se, že u Boha neni nemožné žádné slovo.
(Luk. 1, 26—37.)

Srdce lidské sděluje se rádo s jinými o každou radosť
1 žalosť svou. Co nás hluboce dojimá, toho nemůžeme uzam
knouti do hlubin své duše; toho nedovedeme zatajiti. Čím
větší radosť máme, aneb čím bolestnější zármutek nás zastihl,
tim mocněji jsme puzeni vyhledati přátelské srdce, buď aby
chom rozdělili se s nim o svou radosť, aneb abychom na
něm vyplakali svůj zármutek. A tak 1 Maria Panna pocitila
v sobě neodolatelnou touhu, nalézti věrné srdce a rozděliti
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se s ním otu vzácnou a neočekávanou radost, kteréž dostalo
se ji zvěstováním andělským. Než ale, kde mnedle nalezne
Maria srdce takové; srdce citlivé a přátelské,jemuž by mohla
a směla s důvěrou oznámiti vznešené tajemství, že Hospodin
vyvolil ji za matku zaslíbeného a toužebně očekávaného
Vykupitele světa? Kde na světě nalezne duši, kteráž uvěří
slovům jejím, že bez porušení panenství svého působením
Ducha svatého v životě svém počala Syna Božího, jenž
kralovati bude na stolici Davida otce svého v doměJakubově
na věky, a jehož království nebude míti konce?

K tomu dal Marii Panně sám anděl Gabriel pokýn.
Alžběta, milá přibuzenka a přítelkyně, choť Zachariášova
a Bohem vyvolená matka předchůdce Páně, porozumi nejlépe
velikému divu, jejž Hospodin s Marii učinil. I vstává Maria
a odchází s chvátáním na hory do města Judova (Karemu),
aby navštívila Alžbětu. Sv. Jan Zlatoústý piše, že ku této
cestě pohnul vyvolenou matku svou sám Syn Boži, aby svou
přitomnosti v požehnaném životě jejím od hříchu prvotného
očistil a posvětil předchůdce svého ještě před narozením jeho,
k čemuž dokládá sv. Ambrož: „Vznešenější přichází k men
šimu — Ježiš k Janovi.“ A sv. Jeroným dí: „Nejblahosla
venější Panna radujíc se převelice z té milosti, jíž dostalo
se zbožné přibuzence jeji Alžbětě, chtěla ji tuto svou radosť
osobně osvědčiti, ji blahopřáti, a společně s ni chváliti a vele
biti milosrdenství Boží, jež na nich obou tak. veliké věci
učinilo. Úmyslem Marie Panny bylo také, aby sestárlé Alžbětě
sloužila a v domácí práci ji ochotně zastala.“

Cesta z Nazareta do Karemu na horách judských, kde
Alžběta přebývala, trvala aspoň tři dny a byla namáhavá
a dosti nebezpečná,útlá panna Nazaretská nelekala seji však;
vždyť naplněna byla Duchem svatým, a Pán jsa s ní posiloval
ji. I spěchala drsnými stezkami horskými s chvátáním a bez
únavy, nemohouc ani dočkati se kýžené chvile, kdy Alžbětu
spatři.

V domě Zachariášově nenadál se nikdo příchodu Marie
Panny. Kdež mohla si Alžběta, ukrývajici bedlivě svůj po
žehnaný stav, pomysliti, že někdo doví se oněm až ve vzdá
leném Nazaretě! Jak velice podivila se tudiž Alžběta, když
do přibytku jejiho z nenadání vstoupila Maria, kteráž neče
kajíc předchozího uvítání jejiho, sama ji pozdravila a ji blaho
přála! V tu chvili, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie,
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zplesalo nemluvňátko v životě jejim. Svati Otcové uči jedno
myslně, že tehdáž Jan v životě matěině poznal přítomného
Pána a radostně ho pozdravil, a že v ten okamžik byl od
něho hříchu dědičného očistěn a posvěcen, jakož o něm byl
předpověděl Gabriel, že bude ještě v životě matky Duchem
svatým naplněn. Také Alžběta uslyševší pozdravení Marie,
naplněna jest Duchem svatým a. poznala z vnuknuti jeho, co
stalo se s mladší přitelkyní jeji. Poznávajíc v ní Rodičku
zaslíbeného Spasitele zvolala nadšeně hlasem velikým: „Po
žehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého.
A odkud mi to, že matka Pána mého přišla ke mně!“ Slovy
těmi osvědčila Alžběta, že Maria byla nade všecky ženy
Hospodinem povýšena a omilostěna, stavši se matkou Spa
sitele světa, jenž jest původce všech milosti a všelikého po
žehnání. Pro požehnaný plod života svého jest i Maria po
žehnaná mezi všemi ženami. A jako Jan Kftitel pokládal se
nehodna, rozvázati Pánu řeménky obuvi jeho, tak Alžběta
považovala se za nehodnu návštěvy tak omilostěné světice,
jakouž byla Maria. Z vnuknuti Ducha svatého uctila Alžběta
Marii Pannu týmiž slovy, jež na rozkaz Boží ji byl řekl
anděl Gabriel: „Požehnaná ty mezi ženami“ ; aby pak uctila
1 toho, od něhož Maria vyvolena a požehnána byla, dodala:
„A požehnaný plod života tvého.“

Maria Panna byla poselstvím Gabrielovým v Nazaretě
podrobena veliké zkoušce, nerozumějic tajemstvi, že stane se
bez porušení panenství matkou a že má poroditi Syna Bo
žiho. A přece uvěřila slovům posla nebeského 1 odpověděla
mu v hluboké pokoře: „Aj já divka Páně, staniž mi se podle
slova tvého.“ Proto velebila ji Alžběta volajic k ní dále:
„Plahoslavená jsi, že's uvěřila; neboť vykonány budou ty
věci, kteréž jsou povědiny tobě ode Pána.“

Uslyševši Maria slova Alžbětina, byla jimi v hlubinách
duše uchvácena, a pozdvihnouc mysl svou k nebesům, jala
se v posvátném nadšení vylévati nábožné city svoje vzne
šeným chvalozpěvem řkouc: „Velebi duše má Hospodina a
zplesal duch můj v Bohu Spasiteli mém. Že vzhlédl na po
nižení dívky své; nebo aj, od této chvile blahoslavenou
mne nazývati budou všickni národové; neboť veliké věci mi
učinil ten, jenž mocný, a jehož jmeno jméno svaté jest.
A milosrdenství jeho od pokolení do pokolení bojicím se
jeho. Učinil moc ramenem svým, rozptýlil pyšné v mysli
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srdce jejich Sesadil mocné se stolice, a povýšil ponižených.
Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné. Ujal
se Israele služebníka svého, rozpomenuv se na milosrdenství
své, jakož byl mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni
jeho na věky.“ (Luk. 1, 46—55.)

Jaká to spanilá, úchvatná, andělskou lahodou dýšici
piseň! Nade všecky chvalozpěvy, jimiž v Zákoně starém
dobrořečili Hospodinu Mojžíš se sestrou svou Marií po pře
chodu rudého moře (II. Mojž. 15, 1—21.), prorokyně Debora
po vitězství Israelitů nad vojevůdcem chananejského krále
Sisarou (Soude. 5, 1—31.) matka Samuelova Anna (I. Král.
2, 1—10.), král Ezechiáš (Isai. 38, 10—22.), a tři mládenci,
soudruhové proroka Daniela v zajetí babylonském, byvše
v peci ohnivé zázračně zachráněni (Dan. 3, 51—90.), po
vznáší se vysoko tento velebný chvalozpěv Rodičky Boží,
jejž proslovila v domě Zachariášově. Uznávajíc, že Hospodin
povýšil ji na vznešenou hodnost matky Spasitele světa beze
všech zásluh jejích, toliko z mevystihlého milosrdenství
svého, odnáší Maria pokorně všecku úctu a chválu, kterouž
ji Alžběta vzdávala, k Bohu samému. Počavši tento chvalo
zpěv velebením Boha, Spasitele svého, že vzhlédl na poni
ženi své pokorné divky a učinil ji věci veliké, skončila jej
dikůčiněním za spasení lidu svého. Znalať Maria slavné sliby
dané Abrahamovi, že z národa israelského vzejde požehnání
na celé člověčenstvo; znalať i naděje, jež učiněny byly Da
vidovi, že stolec jeho opět bude obnoven, povýšen a zve
leben. A hle! Nedávno zvěstoval ji Gabriel, že počne a po
rodi Syna Božiho, jenž seděti a královati bude na stolci
Davidově na věky; Alžběta pak nazvala ji požehnanou mezi
ženami, a požehnaným nazvala také plod života jejiho. Tuť
přesvěděila se Maria, že Hospodin jsa věrný, po tisicileti
začiná již lidu israelskému plniti, co byl slíbil otcům jeho.
Maria předvídá, že již přestane pokoření a nadejde povýšení
národa jejiho; že přejdou zmatky, potlačen bude hřích, a
vzejde pravda, milost, pokoj, láska a spaseni v Israeli všem,
kdož věrně přilnou k Pánu. Proto velebi Hospodina, jenž
mocné a pyšné rozptýlil a sesadil, a služebníka svého Israele
se ujal, rozpomenuv se na sliby, kteréž praotcům jeho byl
učinil. A prohlédajíc do budoucnosti, prorokuje Maria z vnuk
nuti Ducha svatého, že od té chvile blahoslavenou ji budou
nazývati všickni národové. Jak znamenitě naplnilo se pro
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rocké slovo toto! Králové a knižata křesťanští kladli sebe
i říše a národy svoje pod ochranu Rodičky Boži, osvědčujice
takto svou viru, že království jejich budou prospivati jen
tehdáž, budou-li panovníci míti pokoru Marie Panny, a
budou-li poddaní následovati jeji věrnosti a oddanosti. Na
počest Rodičky Boži bylo ve všech zemich katolického světa
zřízeno nesčíslně množství chrámů Páně a míst poutnich,
kde mocnou přimluvou jeji docházejí zarmoucení útěchy a
hřišnici odpuštění a milosti Boží; kde otcové i matky modlí
se za věčné i časné blaho svých ditek; kde jinochové a
panny uči se od ní milovati čistotu srdce, a kde Bůh ne
zřídka podivným, zázračným způsobem prosby zbožných
otitelův jejich vyslyšel a posud vyslýchá. Co jest tu jen
v naší vlasti slavných chrámů, v nichž po věky již Maria
Panna se blahoslavi a zbožně uctiva! Nejpřednější křesťanští
umělci, nadšeni vznešenosti panenské Matky vtěleného Syna
Božího, vytvořili ji na počesť velekrásné obrazy a sochy,
jež zbožnou mysl věřícího lidu sladkou rozkoši naplňují a
k nebi povznášejí. Na oslavu Rodičky Boží zřizovali měšťané
na náměstich památné sloupy a zdobili průčeli svých domů
sochami a obrazy jejimi. Každá svatyně naše má oltář Panny
Marie, každá domácnost katolická chová jeji obraz; a kde
město, vesnice a samota, tamť i chrám, kaple aneb aspoň
prostá zvonička, odkud třikráte za den hlas zvonu vybizi
křesťanský lid, aby zbožnou modlitbou pozdravil přesvatou
Pannu, v niž Slovo tělem učiněno jest. Každého dne opa
kuje Čirkev ve svých hodinkách, o nešporách chvalozpěv
„Magnificat,“ „Velebí duše má Hospodina“ ; a dojemná slova
té převelebné, z hlubin nejčistšího srdce Rodičky Boží vy
trysklé písně zaznívají nebeským souladem o všech svátclch
v prostorách předních chrámů celého světa katolického. Nej
slavnější básnici křesťanští složili na počest Marie Panny
nadšené chvalozpěvy, a nejslovutnější hudební mistři poklá
dali si za největší česť na slova chvalozpěvů těch skládati
hudbu. A jak krásné pisně na oslavu Matky Boží zpivaji
věřici všemi jazyky; jaká něžnost a lahoda vane zejména
v Marianských pisních slovanských vůbec a našich českých
zvláště! Tak ustavičně naplňují se prorocká slova Marie
Panny pronesená v domě Zachariášově: „Od té chvile blaho
slavenou mne nazývati budou všickni národové.“ Všickni

W!
národové všelikých jazyků, kteří věříce v Ježiše Krista,
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Syna Božího, věrně lnou k jeho Cirkvi, blahoslaví vyvo
lenou Matku jeho; a jen lidé od pyšných, zarytých bludařů
svedení a pravé Církvi odcizení, odpíraji Marii Panně tu
úctu, kterouž ona sama z vnuknuti Božího předvidala a
předpověděla.

Maria pobyla u Alžběty po tři měsice. Jestliže Ho
spodin za Starého Zákona hojně žehnal domu levity Obede
doma proto, že v něm po nějaký čas chována byla archa
úmluvy (II. Král. 6, 10.; I. Paral. 13, 14.), jakých teprv
milosti dostalo se domu Zachariášovu, když živá archa No
vého Zákona, požehnaná matka Páně plné tři měsice v něm
trvala! Sv. Ambrož nepochybuje o tom, že čistota a nevin
nosť srdce, již potom Jan Křtitel se stkvěl, byla ovocem té
milosti Boži, kteráž do duše jeho přitomnosti Marie Panny
již před jeho narozením vlita byla.

Svátek Navštívení Panny Marie začali ve třináctém
stoleti slaviti nejprv Menší bratři sv. Františka, jichž gene
rální představený sv. Bonaventura r. 1263. nařidil jej v celém
řádě tomto. V Čechách zavedl jej arcibiskup Pražský Jan
z Jenštýna, jenž za tou přičinou složil zvláštní modlitby ku
mši sv. a církevním hodinkám na den ten, i spis na obranu
téhož svátku. Arcibiskup ten zjednav u papeže Urbana VI.
a Bonifáce IV. svátku tomu odpustky, přispěl nemálo k tomu,
že rozkazem Bonifáce IX. slavení jeho znenáhla v celé Církvi
zobecnělo. Svátek ten byl tenkráte nařízen za tim účelem,
aby přimluvou Marie Panny ukončen byl neblahý tehdejší
rozkol v Církvi, 1 aby zase rozlil se pokoj na věřici. Z téhož
důvodu rozkázal poznovu r. 1441. 1 církevní sněm Basilejský
slaviti svátek tento, aby Matka milosti, zbožnou myslí oprav
dově ctěná, přimluvou svou smiřila požehnaného Syna svého
a věřici opět mirem oblažila. Tou měrou jest slavnosťNavští
veni Panny Marie svátkem miru, což osvěděil 1 papež Pius IX.
povýšiv a zvelebiv jej r. 1850. na věčnou památku své
vděčnosti ku blahoslavené, panenské Matce Páně, kteráž mu
podivuhodně přispěla ku pomoci, tak že mohl téhož roku
vrátiti se do Říma, jha nepřátel zbaveného. V Čechách slaví
se svátek Navštivení Panny Marie v první neděli měsíce
července; jinak světl se v ostatních zemích katolických, a
zejména také na Moravě, dne 2. téhož měsíce.
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Maria Panna podstoupila s chvátáním dalekou, obtížnou
cestu k Alžbětě. Když hlas zvonu svolává věřicí na služby
Boží do vzdálené svatyně; když povinnosť veli, bychom
zřekli se pohodli a podrobili se namáhavé, obětavé práci, a
kdykoli láska křesťanskánabádá nás, bychom spěchali bližním
ku pomoci, nelekejme se obtiži!

Nejblahoslavenější Panna majic v požehnaném životě
Syna Božího, přinesla domu Zachariášovu požehnání. Blaze
tomu domu, do něhož Maria zavitala, a blahoslavení lidé,
u nichž přebývá, neboť s ni přicházi a přebývá 1 Kristus
Pán; a kde on svůj stánek má, tam vládne mir a pravé
blaho. Ovšem pak přicházeji Ježiš a Maria jen do takových
domů, kde jsou lidé „spravedliví před Bohem, chodice bez
úhony ve všech přikázanich a spravedlnostech Paně.“ (Luk. 1,6)

Maria navštívila Alžbětu a setrvala u ni po tři měsice
z úmyslu nejšlechetnějšího. Obě ty svaté matky vzdávaly
společnou modlitbou Pánu diky za milosrdenství jeho a tě
šily se navzájem důvěrnými rozmluvami o brzkém vykou
pení lidstva. Kéžby měly i všecky návštěvy a schůze naše
povždy jen účel šlechetný! Co drahocenného času promar
ňují lidé návštěvami zbytečnými, jimiž zanedbávají svých
povinnosti a za nichž konaji se jen řeči všetečné, marnivé,
nactiutrhačné a pomluvačné! Sv. Bonaventura di: „Není
větší ztráty nad ztrátu času, neboť byl-li zmařen čas dobrotou
Boží nám ku spasení našemu uštědřený, nelze ho na věky
vice přivolati.“

Dne 2. července koná se také památka sv. Processa a Martiniana
umučených za Neróna v Římě, sv. Aristona a devíti spolumučedníků v Římě,
sv. Svituna, biskupa v Anglii, sv. Monegundy, vdovy v Toursu, a j.

Dne 3. července.

Sv. Otto, biskup, věrozvěst slovanských Pomořanů.

Z kmenů velikého národa slovanského slynuli za staro
dávna nejvice pomořanšti Luticové. Zemějejich na baltickém
přimoří mezi řekami Odrou a Vislou rozkvétala orbou, prů
myslem i obchodem a oplývala bohatstvím, tak že řikalo se
o ní, že kdyby ještě plodila víno a olej, byla by druhým
Chanaanem. Pomořané provozovali čilý obchod se všemi
přímořskými národy, a města jejich Štětín, Kamin, Volin,
Retra a Vineta vynikala výstavností i zámožnosti. Nád
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herné, lidnaté obchodní veleměsto Vineta na ostrově Uzno
jimu nemělo kromě Říma a Cařihradu rovně. Pomořšti
Slované šetříce zděděných staroslovanských řádův a zvy
klosti, byli lid dobromyslný a poctivý. Žebráků nebylo mezi
nimi, a o krádežích, loupežích i jiných zločinech nebý
valo v zemi jejich slechu. Veškeren rodinný i veřejný život
jejich byl proniknut a ovládán pohanským modlářstvím, na
němž houževnatě lpěli. Přední svatyně jejich ve slavném
hradě Arkoně na okřidli ostrova Rany (Rujany) byla po
svěcena Svantovítovi, jehož modla ze dřeva a kovů zhotovená
a bohatě okrášlená tu stála. V pohanském chrámě tom cho
vány příznaky Svantovitovy, zejména korouhev „stanica“
řečená, s niž vrhali se ostrované na útočici nepřátele, věřice,
že pod ochranoujeji zvítězí. Ke službě Svantovitově ustanoven
sbor modlářských žreců, a jen nejvyššímu z nich bylo dovo
leno vstupovati do svatyně, kde stála modla. Dle rozličných
znamení vynášel velekněz Svantovitův věštby a rozhodoval
o osudech jednotlivcův i celého národa. Na udržení chrámu
platila všecka města daň, a třetina kořisti válečné, 1 vše,
čeho dobyla četa 300 mužů, ke službě Svantovitově zasvěcená,
odváděno sem. S posvátnou bázní zírali všickni západní
pohanšti Slované ku svatyni této. V Retře měli Pomořané
chrám pohanského bůžka Radigasta (Radhoště) se zlatou
modlou jeho, a ve Štětíně slynul chrám modly Triglava
(Třihlava).

V národě takovém, jakým byli pohanšti Pomořané,
žijicl ve šťastných, spořádaných poměrech, oplývající blaho
bytem a srostlí s modlářstvím, jehož vážili si jakožto od
kazu svých předků, bylo velmi nesnadno zakotviti učení
Kristovo. Dályť se sice již po věky pokusy, aby víra kře
stanská v zemi té zaseta byla, ale neměly úspěchu hlavně
také proto, že tamním Slovanům bylo křesťanství nabízeno
a vnucováno z nenáviděné ciziny, od lakotných sousedů,
mezi nimiž pohříchu vyskytovali se zločiny, o nichž v ze
mich slovanských slýcháno nebylo.

Největších úspěchů dodělal se hlásáním evangelia Kri
stova v Pomořanech Bamberský biskup sv. Otto, jenž prá
vem sluje apoštolem slovanského kmene toho.

Otto (Ota), potomek šlechtického, schudlého rodu, na
rodil se okolo r. 1062. ve Švábích a osiřev v útlém věku,
vzdělával se v některém nám nepovědomém klášteře, kde
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jevil záhy výborné vlohy a lásku ku studiím. Dokonav klá
šterní školu a byv posvěcen na kněžství přál si, aby mohl
se dále vzdělávati ve vědách; nemaje však hmotných pro
středkův a nedostávaje od lakotného strýce, otcova bratra,
žádné podpory, rozhodl se, že po způsobu tehdejších mla
dých snaživých mužův ohlédne se po cizich zemích a najde
si výživu, aby ve studiích pokračovati mohl. I odebral se do
Polska, kde byl nedostatek učitelů mládeže, zřídil si tam la
tinskou školu, a živil se takto vyučováním a výchovou mla
díků. Vedle toho zdokonaloval se soukromi pilným studiem
ve vědách a přiučil se záhy jazyku slovanskému. Vynikaje
sličnou tváři, statnou postavou, uhlazenými způsoby, nepo
rušehými mravy a učeností i obratnosti, nabyl za nedlouho
zvučného jména a získal si důvěru 1 přizeň mnohých pan
ských rodů polských, jež pověřovaly bo záležitostmi svými
a svěřovaly mu syny svoje. Takovou měrou seznal ho také
bratr uprchlého krále Boleslava II., vraha Krakovského bi
skupa sv. Stanislava, vévoda Vladislav Heřman, a učinil ho
svým dvorním kaplanem a tajemníkem. Otto osvědčoval se
v tomto úřadě horlivostí, zručnosti a spolehlivostí svou tak,

dostalo se mu r. 1087. čestného úkolu, aby ucházel se pro
vévodu Vladislava Heřmana o ruku sestry císaře Jindřicha
[V. Judity. I nastoupil cestu na cisařský dvůr do Němec a
přivedl odtud vévodovi polskému choť. Nová vévodkyně pol
ská Judita, vdova po uherském králi Šalamounovi, zvolila si
Otu za učitele, rádce a důvěrného posla ku císařskému bra
tru svému; když pak za nedlouho v Polsku zemřela, povolal
cisař Otu k sobě a učinil ho svým dvorním kaplanem. K ů
řadu tomu bývali tehdáž povoláváni obyčejně jen synové
předních panských rodin říšských; a cisařšti dvorní kaplan,
jsouce zároveň tajemníky dvora císařského, měli nároky na

wyl! ,
nejvyšší církevní i státní hodnosti v říši. Tou měrou dosáhl
Otto za krátko důstojnosti říšského kancléře a strážce olsař
ské pečeti. A časem nabídl mu císař uprázdněné biskupství
Augšpurské, a potom biskupství Halberštadtské, jichž on
však nepřijal, ježto Jindřich IV. byl stižen církevní klatbou.

Když r. 1102. Bamberský biskup Rupert zemřel, bylo
od císaře poznovu na Otu naléháno, aby biskupství toto při
Jal. Otto zdráhal se i tentokráte, a teprv když císař stoje
neústupně na svém, odznaky biskupství, prsten a berlů jemu
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podal, podrobil se, při čemž však uminil si, že úřad biskup
ský spravovati bude dle zákonů cirkevnich a že hodnosti
této se vzdá, nedosáhne-li potvrzeni papežského. Potom sla
vil dne 1. února 1103 svůj vjezd do Bamberka. Obyvatel
stvo města vyšlo mu ve slavném průvodu, za hlaholu zvo
nův a zpěvu v ústrety. Před branou městskou sestoupil Otto
s koně a kráčel odtud za tuhé zimy ve sněhu bos do hla
vniho chrámu.

Po sesazení císaře Jindřicha IV. a korunování syna
jeho Jindřicha V. odebral se r. 1106.Otto do Italie ku papeži,
jehož zastihl v městě Anagni. Papež Paschal II. uvítal ho
se vši počestností, a seznav, že dostalo se mu úřadu biskup
ského cestou řadnou, beze svatokupectví, neváhal ho potvr
ditLla posvětil jej o svátcich svatodušních na biskupství.

Biskup Otto byl věrným pastýřem lidu svého. Při
kladna byla jeho skromnost a dobročinnost, Nosil prostý oděv,
jejž nejednou sám sl spravoval, zachovával přisněcirkevnich
postův a nepožival nikdy vybraných a drahých pokrmů; čeho
pak takto ušetřil, toho užival na dobré účely, ku cti a slávě
Boži, na stavbu chrámů a klášterů a ku časnému i věčnému
blahu lidu. Když někteří páni vytýkali biskupovi, že z míry
jest šetrný a všim přepychem pohrdá, řekl jim: „Nepohor
šujte se ze života mého, ale radujte se, že vynakládám svých
důchodů na almužny!“ Jednoho dne byla mu předloženana
stůl draze koupená štika. Otto odmitl tento pokrm a řekl:
„Chraň Bůh, abych za jediný den tolik peněz strávil. Do
neste toto drahé jidlo mému Pánu Ježiši Kristu; jsemzdráv
a spokojím se kusem chleba; rybu dejte některému nemo
cnému chuďasovi!“ Za nastalého hladu živil Otto tisice chu
dých, až veškeré zásoby svoje rozdal, sám navštěvoval dnem
1 noci nemocné, zaopatřoval svatými svátostmi umirajici, dá
val zemřelé uctivě pochovávati, a staral se o jich pozůstalé
rodiny. Když pak budouciho roku Bůh zase udělil hojnou
úrodu a hlad přestal, rozdělil biskup mezi chudé rolníky
množství srpů a peněz.

Horlivou péči věnoval Otto rozkvětu náboženského ži
vota v dlecési svoji. Sám dával duchovenstvu 1 lidu přiklad
bohabojného života, hlásal neunaveně slovo Boží, obnovoval
staré chrámy 1 kláštery, a zakládal svatyně i kláštery nové.
Celkem založil a nadal dvacet nových klášterů v biskupství
Bamberském i v Korutanech, kde hlavní chrám Bamberský
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z darování blahoslav. Emmy statky měl. Z klášterů těch
nejznamenitějším bylo opatství na hoře sv. Michala (Michels
berg) u Bamberka, kde Otto rád na modlitbách trval a kde
přál si jako prostý mnich žiti i zemříti. Na úpatí klášterní
hory zřídil špišál, v němž starce, sirotky, pocestné i nemocné
živil. Naučiv se v mládí uměni stavitelskému, řidil sám
stavbu chrámův a klášterů, na něž 1 náklad vedl. Zejména
dokončil novou stavbu znamenitého velechrámu Bamber
ského, pohřebiště sv. Jindřicha i sv. Kunhuty, zničeného
požárem r. 1081., a vysvětil jej v měsíci dubnu r. 1111.
s velikou slávou, a potom pečoval o to, aby ve svatyni té
služby Boži důstojně a slavně konány byly. Také o stavbu
slovutného románského chrámu Špýrského staral se horlivě,
Na tyto nákladné stavby bylo ovšem třeba mnoho peněz,
jichž opatřoval biskup netoliko spořivosti, nýbrž i ráznou
péči, abý statky biskupství Bamberského za předešlých časův
odcizené vykoupil a důchody biskupské zvětšil.

Kláštery za tehdejší doby byly netoliko svatyněmi a
ústavy, na nichž lidé po vyšší dokonalosti bažici ve svatých
ctnostech se utvrzovali, nýbrž byly 1 školami věd, uměni a
řemesel; byly ústavy křesťanské lásky, v nichž chudí, po
cestní 1 starci bývali hostěni a nemocní ošetřování a vnichž
psanci a nevinně pronásledovaní docházeli útočiště a ochrany.
V těchto ústavech nalézali jinoši 1 mužové bezpečnou ochranu
proti všem pokušením světa; tuť byla mládež v bázní Boží
vychovávána a na budouci povolání svoje zdárně připravo
vána. Proto věnoval biskup Otto přední svou péči klášterům;
a když mu bylo za zlé bráno, že téměř všech svých důchodů
na ně vynakládá, odvětil: „Celá země naše je velikou cizinou,
a dokud na ní přebýváme, jsme tu jako hosté a poutnici ve
vyhnanství. Pro tolik hostí a poutníků je třeba množství
hostinců, kde jim kyne ochrana před velikými nebezpečen
stvími této ciziny. Čím více klášterů, tim lépe poutníkům.
V klášteřích možno snáze žiti zdrželivě, než ve světě.“

Roku 1107. přišel Pražský biskup Heřman do Bam
berka a zdržel se tu nějaký čas u přítele biskupa Otty.
Tehdáž válčili v Čechách nesvorní Přemyslovci o trůn, a
Cechové nevěděli, kdo z nich je vlastně pravým knížetem
jejich, zda Bořivoj II, jenž byv vyhnán, uchýlil se do
Němec ku cisaři Jindřichu V., či soupeř jeho Svatopluk,
Jejž cisař k sobě povolal a do žaláře vsaditi dal. Za těchto
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rozbrojů nechtěl biskup Heřman straniti nikomu ze soupe
řův a odešel proto z vlasti.

Řízením Božím byl biskup Otto povolán z Bamberka
za věrozvěsta pohanských Slovanů pomořanských. Roku
1121. přemohl Polský král Boleslav III. Křivoústý, syn vé
vody Vladislava Heřmana, západní Pomořany, a zavázal
knižete jejich Vratislava, aby s lidem svým přijal křesťanství.
Na ten účel byl od papeže do země té poslán s četným prů
vodem španělský mnich Bernard. Missionáři ti přišli do Po
mořan v apoštolské pokoře bosi, v chatrném rouchu řeholním,
avšak bohati a pyšní pohané tamní pohrdli chudobou jejich,
a zbili a vyhnali je s potupou, řkouce, že veliký Bůh, jenž
nebem i zemi vládne, zajisté nevypravuje k lidemžebráků
jakožto svých poslů. Vyhnaný Bernard usadil se v jednom
klášteře Bamberském a biskup Otto zvěděl od něho, co se
mu v Pomořanech stalo. A za nedlouho dostal Otto z Polska
pozvání, aby sám do Pomořan se odebral a tamní pohany
ku Kristu obrátil. Kral Boleslav III. znal Ottu z doby, kdy
on na dvoře otce jeho Vladislava Heřmana v Polsku se
zdržoval, a uslyšev o požehnané jého činnosti v Bamberku,
požádal ho r. 1123., aby vydal se na apoštolskou cestu do
Pomořan. K tomuto poslání zdál se Polskému králi biskup
Otto býti způsobilým 1 proto, že přebývaje druhdy v Polsku
naučil se jazyku slovanskému.

Koje se naději, že s Boží pomoci ziská Kristu Pánu
celý národ aneb si zaslouži koruny mučednické, přijal Otto
milerád pozvání do Pomořan. I vyžádal si k dilu tomu nejprv
schválení papeže Kalixta II., a byv od něho jmenován papež
ským splnomocněncem pro Pomořany, opatřil diecési Bam
berskou na čas své nepřítomnosti opatem Michelsberským
jakožto svým zástupcem v úřadě biskupském, a nastoupil
dne 14. dubna 1124 cestu do neznámé, pohanské země na
severu. Aby nádherymilovní, pyšní a bohati Pomořanéviděli,
že křesťanští missionáři nepotřebují statkův jejich a po nich
nebaži, i aby u nich zbudil pozornost a úctu, vypravil se
Otto na radu mnicha Bernarda do Pomořen ve stkvělém
průvodě sedmnácti kněží a četného služebnictva, na stkvost
ném povoze, s dlouhou řadou vozů naplněných bohoslužeb
nými nádobami, rouchy 1 knihami a drahocennými látkami
1 jinými dary pro velmože pomořanské. Tak s knižecím
leskem ubíral se Otto Českým lesem, Kladruby a Prahou,



Sv. Otto, biskup, věrozvěst Pomořanů. 21

kde od biskupa Menharta byl slavně uvítán; dále Sadskou
a Miletinem, kde ho kníže Vladislav hojnými dary poctil.
Potom jel Slezskem přes Vratislav do Polska. Tu uvital ho
v hlavním městě Hnězdně Boleslav III., a pohostiv družinu
jeho, dal mu na další cestu vozy, koně, zásoby potravy 1
četné služebnictvo, a přidal lidi znalé jazyků slovanského
i německého, mezi nimiž byl i výmluvný kaplan dvorní
Adalbert. Otto zdržev se ve Hnězdně po sedm dní, cestoval
po svátcích svatodušních s družinou svou značně rozmno
ženou dále. Na pomezi mezi Polskem a Pomořany rozkládal
se ohromný prales s neprostupnými houštinami a četnými
bařinami, kde bylo plno hadů a dravců. Tu zápasili missio
náři a služebnici jejich s velikými překážkami, až po šesti
dnech a bezsenných nocech konečně octli se v nižině po
mořanské. Otto vypravil ihned ku pomořanskému vévodovi
Vratislavovi posly se vzkazem, že přichází do země jeho
jakožto papežský splnomocněnec a důvěrník panovníka pol
ského hlásat evangelium Kristovo. Vratislav přijal již za
mládí křest svatý v Meziboru, kde od Němců za války držán
byl v zajetí, avšak vrátiv se potom do Pomořan, netroufal
si z obavy před pohany vyznávati víru Kristovu a odpadl
zase k modlářství. Také ve dvořanstvu jeho bylo mnoho
křesťanů odpadliků. Vévoda uslyšev o missionářské výpravě
přicházející z Polska, vyšel ji v ústrety, přijal biskupa Ottu
s velkými poctami, uvedl ho do svého hradu Pyřice, dovolil
mu na všech mistech v Pomořanech slovo Boží hlásati, přidal
mu služebnikův, a rozkázal, aby věrozvěstové všude ochotně
přijímáni a slyšáni byli. I bylo hned prvního dne v Pyřici
pokřtěno 30 pohanů.

Hned potom dne 8. července sešlo se v Pyřici z okoli
množství pohanů na slavnost ku poctě modly, jejiž chrám
tam stál. Tu přistoupil k zástupu tomu ve velekněžském hávu
biskup Otto. Lidé obdivovali se jeho skvělému komonstvu,
vozům 1 sluhům, a nejvice Žžásli nad biskupem a kněžími
jeho, oděnými zlatohlavem.

Biskup pokynuv rukou, aby bylo ticho, jal se jazykem
slovanským vlídně mluviti takto: „Požehnání Hospodinovo
budiž s vámi. Přišli jsme z daleké země k vám, abychom
přinesli vám blaho a spásu. Budete šťastni, jestliže nás po
slechnete a v pravého Boha uvěříte.“ Potom vykládal jim
pošetilost modloslužby a zvěstoval všemohoucího Boha Svo
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řitele 1 jednorozeného, vtěleného Syna jeho. Lid naslouchal
dychtivě lahodným slovům biskupovým a ztrácel znenáhla
viru ve své pohanské bohy. Tak učil Otto po celý týden
v Pyřici, a po sedmi dnech nařidil posluchačům, aby po tři
dny se postili, v čisté, bilé roucho se oděli a opět přišli.
Ustanoveného dne zavitalo do Pyřice 7000 mužův 1 žen,
a ti všickni přijali svátosti křtu a biřmování. Otto zřidil
jim potom v Pyřici křesťanskou svatyni, zůstavil tu jednoho
ze svých kněži duchovním pastýřem, a vzdávaje Pánu diky
za tento nadějný úspěch evangelia v Pomořanech, odebral
se do města Kamina, kde přebývala manželka vévody Vrati
slava, která již před lety pokřtěna byla. Jejímpřičiněním
dařilo se missionářskému dilu v Kamině dobře. Otto zdržel
se tu po 40 dnů hlásaje slovo Boži s velikým úspěchem.
Vévoda Vratislav přiznal se zjevně ku křesťanství; přikladu
jeho následovali ti dvořané, kteří byvše pokřtěni, k modlář
ství odpadli, a jini posud pohanšti dvořané 1 mnozí kmeti,
vladykové a zemané s rodinami i čelediny svými uvěřili
a žádali si křtu svatého. Biskup Otto dal jim zhotoviti dře
věný chrám a pokřtil tu s velikou slávou 3000 pohanů,
a ustanoviv této nově křesťanské osadě duchovního správce,
plavil se do bohatého obchodního města Volína, kde vévoda
měl dům. Chtěje na radu svých průvodců zameziti sběh lidu,
vstoupil biskup do města až v noci, a teprv následujícího
dne vystoupil zjevně a jal se pohanům zvěstovati evangelium.
Tu sběhli se modloslužební kněží, a vzbouřivše lid, hnali útokem
na dům, v němž missionáři se ukryli. Poslům vévody pol
ského 1 knižete Vratislava, kteříž byli v průvodě biskupově,
podařilo se stěži vyváznouti; missionáři byli ztýráni, a sám
Otto byl kyjem zasažen a do přistavní mělčiny hozen, odkud
jen úsilím některých sluhů svých byl živ odnesen.

Biskup Otto neztratil touto nehodou mikterak mysli,
ale raduje se, že bylo mu dáno trpěti pro Krista, plavil se
bez meškání do staroslavného Štětina. Tu kázal denně mě
šťanstvu 1 obyvatelstvu z okoli do města na trh přicházejí
címu. Štětinští nečinili mu příkoří, naslouchali lhostejně
slovům jeho, dívali se zvědavě na missionáře i jich komon
stvo, setrvali však v modlářství; když pak domlouval jim
biskup, aby upustili od lichých bohů a uvěřili v Boha pra
vého, odpověděli pohané ti: „Nezapřeme bohů svých a ne
spustíme se zděděných zákonů svých otců. Nechceme míti
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žádného společenství s křesťany, poněvadž vime, že mezi
nimi je mnoho zlodějů, lupičů, věrolomců a jiných zločinců,
jichž u nás neni.“ Bylať skutečně mezi pomořanskými Slo
vany taková poctivost, že neznali zámkův ani klíčů, tak že
vidouce na vozích missionářů okované, zámky opatřené bedny,
nemálo se tomu divili tážice se, nač to jest.

Biskup Otto nemoha pohříchu popřiti, co tito slovanští
pohané křesťanům vytýkali, vypravil za těchto rozpaků ku
králi Polskému poselstvo žádaje o pomoc. Také Štětínšti
vyslali do Polska posly vzkazujíce králi, že byli by ochotni
přistoupiti ku křesťanství, kdyby jim bylo uleveno v poplat
cích a mír se jim zajistil. Zvěděv Otto o těchto podmínkách,
slíbil, že se za ně přimluví. Zatím snažil se ziskati si vlí
dností a štědrosti v městě náklonnosť. Nejprv naklonil si
krásnými dary několik hochův a jinochů z předních měšťan
ských rodin, vyučil je a udělil jim potají křest, a za nedlouho
získal si přízeň všeho obyvatelstva, tak že když poselstvo
z Polska s příznivou odpovědí se vrátilo, všeliký odpor proti
missionářům ve Štětíně přestal. Tu dalo se téměř veškeré
obyvatelstvo tohoto města pokřtiti. Hned potom jal se Otto
bořiti čtyři modlářské chrámy, jež ve Štětíně byly, při čemž
samo obyvatelstvo pomáhalo. Ve chrámech těch byly veliké
poklady zlata a stříbra nahromaděny, jež Štětinští z válečné
kořisti modlám byli obětovali. Poklady ty byly Ottovi darem
nabízeny, on však řka že jich nepotřebuje, rozdal je lidu
a nepřijal ničeho kromě zlaté modly pohanského boha Tří
hlava, kterou potom do Říma poslal. Ve Štětíně stál prastarý,
pohanským bohům zasvěcený ořech, o němž bájeno, že má
duši. Strom ten chtěl biskup poraziti, ušetřil ho však, když
strážce. jeho, bývalý modloslužebný kněz, dav se pokřtiti,
prosil, aby jsa chud, i nadále měl užitek z ovoce jeho. Také
v městě Přibyslavě, západně od Štětina, pobořil Otto chrám
Svantovitův a zřídil na mistě jeho svatyni na počestnejsvě
tější Trojice Boží.

Uslyševše Volínští, jaká změna stala se ve Štětině, vy
pravili k Ottovi posly žádajice za odpuštění a zvouce ho
k sobě. Biskup nevzpominaje jim příkoří, jež mu byli učinili,
vyhověl pozvání jejich, byl od nich vlídně přijat, hlásal jim
Krista Pána, pokřtil mnoho tisic Voliňských pohanů, pobořil
v městě dva modlářské chrámy, a založil tu dvě svatyně
křesťanské, z nichž potom jedna stala se chrámem stoličným.
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Později kázal Otto evangelium v Kolobřehu i jiných městech
pomořanských a udilel všude četným zástupům křest svatý.
Uváděje takto Slovany pomořanské do lůna Církve katolické
staral se horlivý biskup spolu o vyhubení pohanských zlo
zvykův a utvrzení křesťanských mravů v lidu tom, zejména
pak pečoval opotlačení mnohoženství, uzavírání sňatků mezi
pokrevenci, hadačství, kouzelnictví, otrokařství, pálení mrtvol
a pohřbívání zemřelých v lesích, pod stromy, skalami a na
rozcestich dle staroslovanského způsobu, sám pak vykoupil
a na svobodu propustil množství otroků.

Požehnanou tuto činnost na vinici Páně v Pomořanech
byl biskup Otto nucen přerušiti z jara r. 1125.jsa povinnosti
volán do Bamberka. I posvětil kaplana svého, polského kněze
Adalberta za biskupa Volinského, a zůstaviv v Pomořanech
dvanácte křesťanských chrámů s kněžími, nastoupil Polskem
přes Hvězdno skrze Čechy cestu do Bamberka.

Téhož roku kniže Český Vladislav I. rozstonav se na
svém hradě Zbečně dal se převézti na Vyšehrad, kde na
smrtelném loži ulehl. Předvidaje smrť ustanovil svým ná
stupcem mnatrůně Olomouckého knížete Přemyslovce Ottu,
vyloučiv vlastního bratra Soběslava. Zatím dlel šlechetný
Soběslav v cizině, jsa s bratrem rozvaděn a zlým osudem
krutě stihán. Uslyšev o nemoci bratrově přišel s nevelikou
družinou do vlasti a vyčkával v kruté zimě vhodné chvile,
kdy mohl by bezpečně přijíti na Vyšehrad a s umirajicím
bratrem se smířiti. Tu zavítala na Vyšehrad vdova po králi
Vratislavu I. Svatava, matka obou těchto bratři, kteráž do
jemnými slovy prosila Vladislava, aby s bratrem se smířil.
Zatim „přiblížil se ku Praze cestou do Bamberka biskup
Otto, jenž na Vyšehradě se zastavil a prosby Svataviny sám
důrazně podporoval. Nemocný Vladislav vyzpovidal se bisku
povi, přijal z rukou jeho Tělo Páně i svátost pomazání, a
nakloniv se ku přímluvám vzácného hostě toho i královské
matky své, povolal dne 25. března 1125 ksobě bratra Sobě
slava, smiřil se s ním, a zemřel potom dne 12. dubna na
Vyšehradě v náručí matčině.

Do Bamberka přijel s družinou svou Otto na svátky
velkonoční dne 29. března. Věřici uvítali nadšeně slavného
věrozvěsta, skrze něhož Bůh v daleké cizině věci veliké
učinil. Horlivý biskup vzdělával potom neunaveně svěřené
stádce svoje dále, až po čase došla ho smutná zpráva z Po
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mořan. Po odchodu jeho z této země vystoupili opět někteři
modloslužební kněží a odvraceli nedávno na viru obrácený
lid od Krista. Zejména bouřili obyvatelstvo ve Volině a
Štětíně a strhli k sobě dosti přívrženců, s nimiž jali se pro
následovati věřících, bořiti svatyně jejich a zřizovatl zase
oltáře a chrámy modlářské. Z toho rozhněval se král Polský
a pohrozil věrolomcům v Pomořanech válkou. Biskup Otto
poznávaje nebezpečenství hrozici spasitelnému dilu v zemi
té nadějně začatému, vydal se ihned dne 19. dubna 1128
z Bamberka na druhou apoštolskou cestu svou do Pomořan,
opatřiv se i tentokráte četným průvodem s různými potře
bami a dary. Chtěje pak co nejdříve dojiti cile, jel tento
kráte nejkratším směrem, Saskem a územím polabských Slo
vanů do Pomořan, a zavitav tam, snažil se všude, kudy jel,
získati si laskavosti a štědrosti obyvatelstvo a utišiti lidi od
modloslužebníků svedené. Na žádosť jeho svolal potom vévoda
Vratislav o svatodušnich svátcích r. 1128. valný sněm poslů
měst a předních zemanů ze západních Pomořan na ostrov
Uznojim, a tu po dlouhém a živém rokování učinili sně
movnici tento nález: „Jelikož již téměř celý svět ku kře
stanství se přidal, je zjevno, že veliký Hospodin Bůh toto
náboženství všem lidem ukládá, a tudiž mají 1 Pomořané
povinnost, jemu se podrobit1.“ Tímto slavným osvědčením pro
spělo se znamenitě víře křesťanské v Pomořanech. Odpadlici
vraceli se ku Kristu, mnozi pohané přijali křest, a křesťanské
od modloslužebniků pobořené svatyně, zejména chrámy ve
Volegošti a v Goštkově, byly znova vystavěny.

Veliké opatrnosti a sebezapření bylo třeba, aby města
Štětín a Volín, znásilněná pohanskými kněžími, opět ku
Kristu přivedena byla. Modloslužebnici spikli se, že missio
náře křesťanské pobiji, odváží-li se do měst těch vkročiti.
Otto znal toto nebezpečenství, a přece chystal se do těchto
měst, a když duchovní jeho společnici mu zbraňovali, řekl
jim: „Rád bych byl sice, abyste všickni se mnou na smrť
mučednickou odhodláni byli, nechci vás však k tomu nutiti.
Prosím ale, neminite-li mně pomáhati, abyste mne aspoň
nezdržovali. Každý vládne svým životem; jste svobodni,
a svoboden jsem i já, pročež nebraňte mně.“ To promluviv
odešel od nich, a za následující noci vydal se na cestu do
Štětina sám; zatim však zastyděli se společnici jeho, a do
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honivše biskupa slíbili mu, že ho nikdy neopustí, a šli
S nim dále.

Spiklenci Štětinšti uslyševše, že Otto s kněžími svými
se vrátil a v křesťanském chrámě za městem trvá, srotili se
a táhli ozbrojeni na něho. Biskup zvěděv o tom přichystal
se na mučednickou smrť, a oděv se v roucho bohoslužebné,
vzal do rukou křiž 1 ostatky svatých, a zpívaje s ducho
venstvem svým žalmy, vyšel útočníkům v ústrety. To zara
zilo hřmotici dav. Znenáhla ztišili se buřiči a naslouchali
mlčky laskavým slovům biskupovým; když pak jakýsi vá
žený měšťan jal se vytýkati, že modlařšti kněží maji bohů
svých hájiti rozumem a uikoli zbraní, a vypravoval, jak po
divně Bůh křesťanský z očitého nebezpečenství života ho
zachránil, rozešel se klidně zástup, a biskup vešel potom
S průvodol svými do města. Tu podařilo se mu záhy napra
viti, co modloslužebnici byli pokazili, tak že lid pykaje své
vrtkavosti, vrátil se kajicně ku Kristu. Také veVolíně nastal
přichodem biskupovým záhy obrat, a svedené obyvatelstvo
odvrátilo se zase od modloslužebnikův a vyznalo viru kře
sťanskou.

Otto byl by rád prodlel v Pomořanech déle, aby oby
vatelstvo ve viře utvrzoval, avšak císař Lothar volal ho do
Němec, aby konal tu jakožto řišský kancléř službu svou.
I rozloučil se horlivý věrozvěst s věřícími, jež v zemi této
byl získal Kristu Pánu, zůstavil tu svoje kněze, odporučil
nové biskupství Volinské pod ochranu arcibiskupa Hnězden
ského, a pokleknuv pomodlil se na rozloučenou takto: „Otče
svatý! Zvěstoval jsem jméno Tvoje lidu tomuto a oznámil
jsem mu Tvoje učení, jak přikázal's ině. I přijali a poznali
je. Oslaviž nyni to dilo, které jsem začal, posvětiž je v pravdě,
a ostřihej od zlého těch, kteři jsou již Tvoji!“

Vrátiv se koncem r. 1128. ze své druhé apoštolské cesty
do Bamberka, zůstal Otto i nadále ve spojení s mladou
cirkvi pomořanskou, a pracoval na vinici Páně ve své diecési
s neůmornou horlivosti dále. Vystupovav na cestách missio
nářských v knížecí nádheře, žil v Bamberce opět pokorně,
skromně a chudě, zapiral se posty 1 bděním, a zveleboval
chrámy 1 kláštery svého biskupství.

Biskup Otto zavital ještě jednou do vlasti naši. Byltě
Pražský biskup Menhart vrátiv se r. 1131. z pouti do Jeru
saléma, křivě obviněn z účastenství ve spiknutí proti životu
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knížete Soběslava I., jež zosnovali Miroslav a Střezimír, sy
nové mocného někdy župana českého Jana. Menhart dotvr
zoval směle svou nevinu, avšak Soběslav a kmetové češti
odevzdali vyšetření tě věci arcibiskupovi Mohučskému Adal
bertovi a biskupu Bamberskému Ottovi, k nimž Pražský
biskup s dvěma kanovníky poslán jest. Menhart vrátil se
před sv. Václavem do Čech, a s ním přišel do Prahy sám
Otto Bamberský. Tu byl v den sv. Václava r. 1131.ve chrámě
sy. Vita u přítomnosti knižete Soběslava i mnohých pánův
a zemanů českých čten list arcipastýřů Mohučského 1 Bam
berského, jimž dotvrzováno, že biskup Pražský je prost
každého podezření. Pravdivosť toho dosvědčil ústně také
přítomný biskup Otto, což stvrdili slavnou přísahou Olo
moucký biskup Zdík a přítomní opatové.

Roku 1189. roznemohl se Otto na smrť. Seznav, že dnů
pozemského života jeho již jest na mále, přijal nábožně svaté
svátosti a povolal duchovenstvo svoje, aby modlilo se uněho
církevní hodinky. Za modlitby té pozdvihl biskup oči knebi,
a vztáhna ruce, jakoby Krista Pána objati chtěl, vypustil
duši dne 30. června 1139 dosáhnuv věku svého let 77. Dle
přání svého byl pohřben v oblíbeném svém klášteře M1
chelsberském. Papež Klement ITI. prohlásil jej za svatého,
a Michelsberský opat zřidil mu tehdáž nádherný náhrobnik,
jenž do dneška se zachoval.

Štětinští pohané zdrábali se přijati křesťanství nami
tajice, že mnozí z křesťanských sousedů jejich dopouštějí
se zločinů, jichž pohanští Slované ani neznali. Takové ná
mitky slýchali křesťanští missionáři 1 v jiných zemich po
hanských. Vypravuje se o náčelníku jednoho jihoamerického
indianského kmene, jemuž horlivý katolický missionář vy
kládal vznešené učení Kristovo, že uslyševo radostech ne
beských, jež po smrti kynou věrným křesťanům,slíbil, žeon
1 všickni jeho poddaní dají se rádi pokřtíti, avšak s tou vý
hradou, bude-li jim zaručeno, že do křesťanského nebe žádný
Spaněl se nedostane. Tehdáž plížili se za katolickými mis
stonáři v Americe španělští dobrodruhové a vyvrhelové, kteří
z ohavné lakoty ubohé Indiany olupovali a vraždili, aby ma
Jetek jejich uchvátili. Odtud vzešla neuhasitelná nenávist
Indianů proti Španělům. Za prvních století šířila se zázračně
rychle Církev Kristova, ač krvavě pronásledována, jelikož
tehdáž křesťané svatě žili a velikými ctnostmi svými pohanyuchvacovali© Věru,světbylbyjiždávnocelýkřesťanský,
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kdyby všickni členové Církve svaté byli povždy žili dle
vzoru starověkých věřících. Přisloví di, že kde Kristus Pán
sil buduje chrám, tam že opodál staví si ďábel kapli. A ďábel
nemá horlivějších pomahačů v pekelném hubení dila Kristova
nad špatné, zlotřilé, viry i mravnosti prázdné křesťany,kteří
kromě jména na sobě nic křesťanského nemají. „Tak svěť
světlo vaše před lidmi, ať vidi skutky vaše dobré, a slaví
Otce vašeho, jenž jest v nebesich.“ (Mat. 5, 16.) „Obcování
své mezi pohany mějte dobré, aby v tom, v čemž utrhají
vám jako zločincům, spatřujíce vaše dobré skutky, velebili
Boha v den navštívení.“ (I. Petr. 2, 12.)

Pomořanšti Slované vraceli se pohříchu opět a zase ku
svým modlám. Nejurputněji z nich vzdorovali víře Kristově
obyvatelé ostrova Rujany, až r. 1168. Dánský král Valdemar
slavného hradu Arkony dobyl, chrám Svantovítův ohněm
navždy zničil a ostrovany si podmanil. Tak 1ostatni Pomo
řané, odpírajice křesťanství, stali se časem kořistí výbojných
sousedů, až původní slovanské obyvatelstvo země té bylo na
čisto vyhlazeno. Takový osud byl by zastihl i národ náš,
kdyby díky Bohu předkové naši nebyli z rukou svatých
bratří Cyrilla a Methoděje ochotně přijali víru Kristovu.
Buďme si toho vděčně vědomi, a snažme se, abychom viru
svatou katolickou proti nynějším nevěrcům si uchovali, dle
ni žili, a ji potomkům svým neporušenou v odkaz dali.

Dne 3. července koná se také památka sv. Heliodora biskupa, sv. Tri
fona, mučedníka v Alexandrii, sv. Hyacinta (Jacka), mučedníka za císaře
Trajana, sv. Anatolia, biskupa Laodicejského, sv. Marka a sv. Muciana,
mučedníků, sv. Eulogia a spolumučedníků Cařihradských, sv. Felixe, Irenéa
a spolumučedníků z doby císaře Aureliana, a j.

Dne 4. července.

Sv. Prokop, opat Sázavský, patron český.

Mile a sladce zni Čechu katoliku jméno sv. Prokopa,
jemuž ve sboru oslavených rodákův a dědiců našich ze staré
doby čelné misto náleží.

Rodištěm tohoto svatého krajana našeho byla dědina
Chotouň opodál Českého Brodu, v někdejším území kmene
Zlěčanů. Jméno „Prokop“ jest původu řeckého znamenajic
muže v práci pokračujiciho. Dle starého podání byl otec Pro
kopův počestný zeman či starý kmet v Chotounia žil s man
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Xelkou svou bohabojně. Manželům těm narodil se Prokop
někdy za panování knižete Boleslava II., když biskupství
Pražské spravoval sv. Vojtěch (982—997). Neznámo, zdaž
světec jméno svoje již na křtu sv. od rodičů dostal, či je až
později stav se mnichem přijal. Nábožní rodičové vychovávali
syna vzorně po křesťansku, tak že počal již v útlém věku
rospivati bázní Boží. Straně se dětských her měl zvláštní

zálibu v pobožnosti a působil rodičům chováním svým ra
dosť. A. jelikož nadaný pacholik utěšeně se rozvíjel, odhodlali
se rodičové opatřiti mu potřebného vzdělání, aby jednou
mohl vstoupiti do stavu duchovního. Toho času byli v Ce
chách kněží dvojího druhu, latinšti a slovanšti. Duchovnich
latinských byla většina, ježto biskupství Pražské bylo roku
973 od papeže Jana XIII. zřízeno s tou podmínkou, aby
v něm vládl obřad římskolatinský ; zatim však udržovalo se
i nadále na mnohých mistech vlasti naši obřadnictví slovan
ské zavedené druhdy od sv. Methoděje. Právě duchovenstvo
slovanské těšilo se oblibě lidu českého jsouc mu smýšlením
bližší, než kněží a mniši latinšti. Proto rozhodl se Prokop
pro přípravu ku kněžství dle způsobu slovanského. I vypravili
ho rodičové na Vyšehrad, kde uchovalo se při chrámě sv. Kle
menta z doby sv. Methoděje slovanské duchovenstvo, jež vzdě
láváním žáků se zanášelo. Tu odevzdán Prokop slovutnému
knězi, a ten uváděl jej ve známosť posvátných věd a učil ho
konati, co sluhům Páně jest uloženo. A snaživý jinoch prospí
val rychle nejen učením, ale 1 bohumilými ctnostmi, tak že
ziskal si úctu a lásku všech, kdož ho znali.

Svěcení kněžského došel Prokop asi na Moravě, kde i
po zániku arcibiskupství Velehradského býval biskup, jenž
duchovenstvo slovanské světil. Morava náležela od r. 1008.
pod panství Polského knížete Boleslava Chrabrého, a jak
podobá se k pravdě, opatřil tento panovník zemi tu řádným
slovanským biskupem snaže se posilniti ony řády, jež tam
z doby sv. Methoděje zbývaly, aby srdce Moravanů si na
klonil. Má se tudíž za to, že Prokop na Moravu zašel někdy
po roce 1003. a že tam časem byl na kněžství posvěcen.*)

*) Z některých kronikářských zpráv jde na jevo, že Prokop za mlad
ších let byl ženat. Činíť kronikář, mnich sázavský, zmínku o synu jeho
Jimramovi a dí, že světec dávaje výhost ošemetnému světu i marnostem
jeho, odřekl se manželky z lásky ku Kristu Ježíši, maje na mysli slova
jeho Mat. 19, 29.
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Stav se knězem vynikal Prokop bohumilou pokorou
a sebezapiravosti tou měrou, že byl již tehdáž pokládán za
mnicha. Neni povědomo, zdaž zprvu na Moravě v duchovní
správě pracoval; tolik však jisto, že důstojnosťkněžská horli
vosti jeho nestačila a že zatoužil po životě mnišském, aby
zachovávaje přisněevangelických rad řeholní chudoby,čistoty
a poslušnosti, mohl v dokonalosti křesťanské snáze pokračo
vati. Kterou řeholi kněz Prokop si vyvolil a ve kterém klá
šteře pravidlům mnišským se učil a řeholními sliby Bohu
úplně se obětoval, o tom nejsme dosti poučeni. Jest však
zřejmo, že podrobil se řeholní kázni v takovém samostanu,
jenž byl mu potom při zakládání kláštera Sázavského vzo
rem, totiž v samostanu s obřadnictvím řeckoslovanským. Ta
kového řeholního ústavu nebylo však tehdáž v Čechách. Oba
tehdejší mužské kláštery ve vlasti naší, Břevnovský i Ostrov
ský, hostily mnichy Benediktiny obřadu řimskolatinského.
Tudíž bylo Prokopovi hledati klášterního útulku mimo Čechy.
I našel jej nejspiše v Uhrách. Tam totiž bylo i po zániku
Velkomoravské říše a metropole sv. Methoděje stále dosti
kněží slovanských; tam udržovaly se bohoslužebné řády za
vedené sv. bratry Soluňskými; tam byl značný počet slovan
ských klášterů řádu sv. Otce Basila. Známy jsou zejména
basilianské kláštery uherské na úpati hory Soboru u Nitry,
na Vyšehradě nad Dunajem, ve Starém Aradě a v Čanadu
nad Marošem, jež byly za stoleti jedenáctého osazeny mnichy
slovanskými.

Prokop přijav mnišské roucho dal světu nadobro vý
host a zdokonaloval se v křesťanské moudrosti. Dospěv takto
ve zdech klášterních řeholní dokonalosti zatoužil po životě
poustevnickém, aby mohl ještě horlivěji Bohu sloužiti a ještě
více sebe zapirati. Byloť tehdáž v řeholich sv. Basila 1 sv.
Benedikta zvykem, že klášterní představení mnichům obzvláště
horlivým a osvědčeným dovolovali zacházeti na samotu a
poustevničiti. Poušť bývala povždy matka posvátného klidu
a odloučené samoty, a největši světcové byli odchováníi na
poušti. A tak 1 Prokopovi stala se poušť novou školou, ve
které činil znamenité pokroky na úzké stezce vedouci do
nebe. Zdali Prokop poustevničil zprvu někde v Uhrách či
na Moravě a teprv později za příhodné doby do Čech se
odebral, toho nelze se dopátrati.

Zatím byla země Česká zmítána hroznými rozbroji a
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zmatky, jimiž lid, nedávno teprv v křesťanství utvrzený,
mravně hynul. Syn a nástupce Boleslava IT. kniže Boleslav ITI.
příjmým Ryšavec (999 - 1002), ohavný násilník, zuře proti
vlastním bratřím, dal staršího Jaromíra zohaviti na těle a
strojil mladšímu Oldřichovi úklady na hrdlo; utlačoval lid
a zavinil, že veleřiše Česká se rozpadla. I spikli se proti
němu Čechové a povolali na trůn Vladivoje Polského, ale
i tento kníže byl ničemník. Po brzké smrti jeho (1083) na
stoupil trůn Jaromír, avšak Polský kniže Boleslav Chrabrý
donutil Čechů, aby opět Ryšavce přijali. Tu pozdvihli se Če
chové proti Ryšavci a na žádost jejich zajal ho Chrabrý a
vydal v moc příbuzných, kteřiž dali jej oslepiti. (Potom
zmocnil se Čech i Moravy sám Boleslav Chrabrý, ale hned
r. 1004. byl přispěním Německého krále Jindřicha II. z Čech
vypuzen, a Jaromír dosedl zase na trůn. Nešťastného knižete
toho svrhl r. 1012. vlastní bratr Oldřich s trůnu, a uchvátiv
vládu v zemi dal ho potom zbaviti zraku. Za těchto převratů
byly Čechy vinou domácích knižat zavlečeny do podruží ně
meckého dvora, a Morava zůstala od r. 1003—1029. v moci
Poláků. Zdá se, že právě tyto smutné události přispěly valně
k tomu, že Prokop se rozhodl dáti světu výhost a raději
přebýval v daleké cizině na poušti, než aby zůstávaje ve
vlasti byl viděl, co se tu dálo. Máme za to, že svatý poustev
nik trvaje o samotě modlival ce horlivě za svůj těžce zkou
šený národ a spolu přemital, jak by mu prospěti mohl. Pa
trně pojal již tehdáž velikou myšlénku, založiti v Čechách
klášter slovanský a uchrániti v něm dědictví sv. Methoděje.
Avšak myšlénku tu provésti bránily mu prozatim veřejné
události v Čechách. Za doby, kdy domácí knížata přisluho
vali dvoru německému a nejsouce na stolci svém dosti utvr
zeni zanedbávali duchovních prospěchů země své, nebyla
ovšem naděje na posilnění a zvelebení zbytků slovanského
obřadnictví v Čechách, po němž Prokop prahnul. Teprv když
Oldřichův syn kněžic Břetislav r. 1029. prudkým útokem
Moravu Polákům odňal, byla naděje, že v Čechách poměry
se zlepší, a Prokop vrátil se po mnohých letech do vlasti.

Na středním toku ladné řeky Sázavy táhne se utěšené
údoli obklíčené horami lesem porostlými. Tu nalezl Prokop
opodal lidských příbytků příhodný útulek, ve kterýmž skryt
jsa před světem mohl poustevničiti a s důvěrou v Boha vy
čkávati času, kdy bude moci úmysly svoje ve skutek uvésti.
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Krajina Sázavská je podnes klidná a byla za doby Proko
povy ovšem mnohem klidnější, ale mistem liduprázdným a
neznámým přece nebyla; jestiť opodál bývalého klaštera
drahně obci původu prastarého, staršího, než byl počátek
kláštera toho. Světec znal snad již z mladých let svých toto
odlehlé, lesnaté údolí, nepříliš vzdálené od Chotouně, a zřidil
sI tu na vrchním okraji jakési pusté jeskyně nebo skalní
rozsediiny z kolů a klestí chatrnou chýši za příbytek. Kolem
této poustevny počal mýtiti stromoví a vzdělávati půdu, aby
plodila mu, čeho k zachování života třeba jest, a za krátko
vystavěl si na skále dřevěnou svatyňku ku cti Panny Marie.
Na této poušti sloužil horlivě Bohu modlitbou i svatým roz
jimáním a podroboval tělo svoje kajicným skutkům mrskaje
se a požívaje jen sporého pokrmu 1 nápoje, jejž poskytovala
mu blizká studánka.

Sousednimu lidu nezůstal poustevník Sázavský dlouho
skrytým. I přijímal ob čas okolní venkovany a hlásal jim
spasitelné pravdy víry svaté. Jest pravděpodobno, že tehdáž
přebývali v Posázaví porůznu také slovanští poustevnici a že
kněz Prokop propůjčoval se jim udílením sv. svátosti; ba
an1 se slovanskými mnichy v Uhrách nepřerušil styků přá
telských trvaje na poušti Sázavské.

Po vůli Boži neměl Prokop zůstati dlouho na poušti
Sazavské pod kbelcem, ale měl býti postaven na svícen, abý
světlem svých ctnosti svitil zubožené vlasti své a pomáhal
v národě českém šiřiti a zvelebovati království Boží.

Roku asi 1030.vyjel si jednoho dne kniže Oldřich s hojnou
družinou na lov do krajiny Sázavské. Když lovci hlouběji
pronikli, osaměl kniže a spatřil krásného jelena. I hnal se
koňmo za ním až k vrchnímu kraji hluboké rokle, a tu na
lezl chatrnou chýši a u ní poustevníka oděného rouchem mniš
ským. Pověsť vyličuje tuto přihodu obširněji takto: Prokop
osekával právě sekerou dub u své poustevny, an stihaný
jelen stanuv mu za zády uvrhl se na zemi, a obrátiv se hlavou
ku knižeti složil běhy. u nohou světcových. I vzpřimil se
poustevník, a překvapený lovec pozapomenuv již na jelena
otázal se ho: „Kdo jsi, z jakých krajin přišel jsi, a proč
uminil jsi sobě na této poušti bydleti?“ A světec sprostný
jako holubice, odpověděl pokorně: „Nehodný hříšník jsem,
sluji Prokop, odřekl jsem se z lásky k Bohu světa, přebývám
na této poušti slouže Bohu o samotě v mnišské řeholi pro
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odplatu království nebeského, a bude-li se Bohu libiti, setrvám
tu až do konce.“ Prostičká slova ta dotkla se mocně knížete,
a vzpominka na hřichy, v nichž vězel, otřásla svědomím
jeho. I pozdvihl obě ruce k nebi, a vyrozuměv, že Prokop
je knězem, sestoupil s koně, a odloživ svrchní roucho sklonil
pokorně hlavu a odporoučel se snažně do modliteb svatého
poustevníka. Pověst dokládá, že kniže pojal ihned takovou
důvěru ku Prokopu, že vyzpovídal se mu litostivě ze všech
hříchů svých a prosil za svátostné rozhřešení. I vyhověl
Prokop žádosti jeho. Oldřichovi oplývalo srdce radosti. Vzdá
val diky Bohu a blahořečil zpovědníku za otcovská napome
nuti jeho. Potom setrvali oba déle ve spasitelné rozmluvě.
Tehdáž byl horký den, a kniže lovem unavený požádal
o nápoj, aby palčivou žízeň uhasil. Žádosti tou byl světec
uveden do nemalých rozpaků. Nemělt jiného nápoje, než
pramenitou vodu, I nabral jí tedy malou nádobou, vyrobenou
ze dřeva, a požehnav čiši křižem, podal ji knížeti. A hle,
požehnáním světcovým chutnala Oldřichovi voda nad nej
lahodnější víno. Kníže užasnuv děkoval Bohu a sliboval Pro
kopovi, že hodlá se příště ve všem řiditi radou jeho, a roz
loučiv se s nim odjel do sidla svého na Vltavě.

Prokop ziskav si takto přizeň knižete Oldřicha snažil
se ho výmluvnými slovy přesvědčiti o veliké ceně 1 pro
spěšnosti slovanského obřadnictví cirkevního 1 o možnosti
toho, aby toto dědictví sv. Methoděje v národě českém
uchováno a zvelebeno bylo, a kniže dovolil mu pokusiti se
o zřizení aspoň jednoho mista, kdež by slovanští duchovní
dle dávné cirkevní výsady konali služby Boží v jazyku
staroslovanském.

Od toho dne, kdy Prokop stal se knížecím rádcem,
rozmáhala se pověsť o jeho ctnostech, a lidé z blizkých
i vzdálenějších krajů přicházeli k němu hromadně přinášejice
dary a poroučejice se zbožně k modlitbám jeho. A svatý
poustevník pln jsa ohně lásky, přijímal ochotně všecky při
chozi, svlažoval jako déšť, v pravý čas vylitý, srdce poslu
chačů slovem Božim, vzdělával s překypujicí horlivostí
mysli jejich, těšil zarmoucené, napominal a rozhřešoval
kajicníky, pomáhal chorým ku zdraví, a z přijatých darů
živil lačné a žebráky slouže jim s takovou dobrotivou ště
drosti a ochotnou vlidnosti, jakoby s Kristem samým obcoval.
Spěchalo k němu také množství věřicich, kteří toužili po

3
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tom, dle příkladu jeho odříci se světa a přebývati s nim na
poušti. Ty pak přijímal dobrotivě a choval je jako kvočna
kuřátka svoje pod křídly.

Takovým způsobem vznikla na Sázavě družina pouste
vniků, kteříž řídíce se mistrem svým Prokopem sloužili
modlitbou i zapiravým životem Bohu a propůjčovali se ko
náním milosrdných skutků lidem chudým, opuštěným a chu
ravým. Kniže Oldřich pečoval o nadání osady této. Darovalt
Prokopovi řeku Sázavu od Milobuze až k Zákolnici s lukami
a lesem vůkol.

Když poustevnická družina Prokopova jevila se zři
zením bohumilým a věřícímu lidu velmi prospěšným těšic
se také přízni na dvoře knížecím, pomýšlel zakladatel její
záhy na to, aby proměněna byla v klášter. Světec pouste
vničil zprvu na strmé stráni, kde ovšem nebylo mista pro
klášter. I vyhledal si stanoviště opodál v údolí u řeky a jal
se tu asi r. 1032. budovati příbytky pro mnichy a sborný
chrám ku cti Spasitele světa, Panny Marie a sv. Jana
Křtitele ustanoviv sám tvar této svatyně.

Nesnadno jest objasniti, jak státi se mohlo, že za stoleti
jedenáctého byl v Čechách přízní domácích knížat i samého
biskupa Pražského zřízen klášter s obřadnictvím řeckoslo
vanským. Záhadu tuto snaží se někteří spisovatelé rozluštit

takto: Po zániku metropole sv. Methoděje dostaly se Čechy pod
německé biskupství Řezenské, a i po založení samostatného
biskupství Pražského zůstala vlast naše v ohledu církevním
závislá na Německu, anož biskupové Pražští byli podřizeni
metropolitům Mohučským. Za těchto poměrů nastupovali dě
dictví sv. Methoděje v Čechách namnoze cizí duchovní
z Němec, a synové knížete Boleslava II. zavlekli vlasť naši
v úplné podruží dvora německého. Z tohoto úpadku povznesl
Čechy bohatýrský syn a nástupce Oldřichův kniže Břetislav I.
(1084—1055). Již za života otcova učinil r. 1029. pantvi
polskému na Moravě konec a připojil ji opět k Čechám.
Přišed na ona mista, kde někdy za sv. Cyrilla a Methoděje
křesťanství tak nadějně rozkvétalo, a spatřiv slavný někdy
Velehrad v rozvalinách a chrámy Páně v něm spustlé, vzpo
minal na moc a slávu zaniklé říše Svatoplukovy i metropole
sv. Methoděje a byl až k slzám poknut. I uminilsi v pobo
žném nadšení vynaložiti celou válečnou kořisť na novou
stavbu a opětné nadání chrámů těch. Po dobytí Moravy
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ožily v Čechách vzpominky Cyrillomethodějské, a statečný
Břetislav nastoupiv trůn pojal úmysl zřiditi mocnou slovan
skou říši, jejimž střediskem měla býti Praha. Samostatnost
této říše v ohledu cirkevním měla býti pojištěna zřízením
vlastního arcibiskupství Pražského, tak aby Čechy vymaněny
byly z příslušnosti pod metropoli Mohučskou. Veliké tyto
záměry byly neposlední příčinou, že Břetislav podmaniv si
r. 1039. Polsko a dobyv hlavního města Hnězdna přenesl
odtud tělo sv. Vojtěcha do Prahy. Jako ostatkové tohoto
apoštolského biskupa a mučedníka stkvěli se ve Hvězdně
jsouce svědectvím samostatnosti a slávy říše polské za Bole
slava Chrabrého, podobně náleželo jim býti v Praze posvá
tným národním pokladem slovanské říše české, kterou kníže
Břetislav na mysli měl. Ku provedení svého úmyslu potře
boval Břetislav pomoci duchovenstva. Avšak tehdejší Pražský
biskup Šebíř, ačkoli spřátelil se s myšlénkou na zřízení samo
statného arcibiskupství v Čechách s řády slovanskými, nemohl
v této věci jednati zjevně proti metropolitovi Mohučskému,
jenž by nikdy nebyl Čechům dovolil novot ve zřízení círke
vním. Za těchto poměrů troufal si Břetislav znenáhla dojiti
cile svého jinou cestou. K tomu měl mu nad jiné býti po
mocen slovanský klášter Sázavský. Nová tato řeholní osada
měla býti štěpnici duchovenstva slovanského ; odtud měly
řády Cyrillomethodějské znenáhla šiřiti se po vší slovanské
říši, kterou Břetislav založiti hodlal. Mniši byli vyňati
z právomocnosti biskupů; k těm neměl práva ani metro
polita ani biskup, v jehož dliecési se usadili, a právě tato
výsada přišla Břetislavovi vhod a stala se biskupovi Šebiři,
příznivci kláštera Sázavského, štítem, jimž mohl proti metro
politovi Mohučskému dobře se hájiti. Ovšem byla za tehdejší
doby malá naděje, že Stolice papežská povolí na Sázavě
konati služby Boži jazykem slovanským, prozatim však zá
leželo na dobré vůli biskupa Pražského a přizni knižete
Břetislava, aby mniši Sázavšti při pokoji a řádech slovanských
zůstaveni byli, při čemž Čechům tkvělo na mysli schválení
slovanského obřadnictví někdy papežem Janem VIII. r. 880.,
aniž vzpominalo se na zákaz bohoslužby slovanské vydaný
papežem Janem XIII. při založení biskupství Pražského.

První členové samostanu na Sázavě byli kněži a pou
stevnici čeští, milovníci církevních řádů Cyrillomethodějských,
a kromě nich doplnila se nová tato mnišská osada členy
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slovanských klášterů v Uhrách, kde i Prokop v řeholní kázni
se byl utvrdil. Bratřim těm ustanovil Prokop klášterní řády
a služby Boží dle pravidel zakladatele mnišství na východě
sv. Basila spojiv s nimi některá ustanovení z řehole sv. Bene
dikta. V dějepisných pramenech zove se řeholní osada Sázav
ská klášterem benediktinským a sv. Prokop pokládá se za
mnicha řádu sv. Benedikta. Z toho soudí se, že zřízení samostanu
Sázavského hned od počátku nachylovalo se ku způsobu klá
šterniotvlí západního, a že dlužno sv. Prokopa pokládati nejen
zakladatelem kláštera Sázavského, nýbrž i původcem nové
mnišské řehole, kteráž byla účelně přizpůsobena zvláštním
poměrům a potřebám duchovním národa českoslovanského.

Kniže Břetislav I. potvrdil hned na počátku svého
panovánír. 1035.darování, jež byl otec jeho OldřichProkopovi
učinil, kromě toho vykoupil darované pozemky od dědin
niků, kteříž na to darování nápad činili, a přidal klášteru
nových pozemků.

Ačkoli Prokop hned z počátku sám všecko řidil, co
dálo se na Sázavě ku založení a upravení kláštera, dal se
přece teprv o několik let později pohnouti, aby přijal název
opata a takto byl na roveň postaven představeným klášterů
Břevnovského a Ostrovského. Straniv se již od mladosti vše
likých důstojnosti a libuje si mezi nejmenšími býti posled
ním, zamital ještě za doby knižete Břetislava I. z pokory
důstojnost opatskou, a teprv po mnohých domluvách, a když
byl seznal, že povolnosť v té věci prospěje klášteru, poddal
se vůli knížete i velmožů českých a vzal na sebe břímě
úřadu opatského, Dle zpráv letopisců z pozdějších dob byl
nový klášterní chrám Sázavský dokončen a posvěcenr. 1035.
od biskupa Šebíře u přítomnosti knižete Břetislava, jenž při
slavnosti té sám položil na oltář svoje nadační listiny.

Prokop ustálený v pokoře a v sebezapiravosti, nezměnil
povahy své ani vhodnosti opatské, ale rozhojnil se v horlivé
snaze, aby vlastním příkladem učil bratry zákonu Páně
a vedl je cestou dokonalosti křesťanské. Býval pak tak ve
selé tváře a pln dobrotivosti, že podřizení mívali k němu
vice lásky než bázně. Jim on dával veřejně isoukromi spa
sitelná napomenutí a naučení, jež doličoval příklady z dějin.
Sám první vstávaje z tvrdého lože svolával bratry k cirkev
ním hodinkám do chrámu; při svatých zpěvech a modlitbách
podněcoval je svým příkladem k nábožnosti, a po službách
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Božích chodil s nimi pracovat na pole nebo do zahrady,
na luh nebo do lesa. Byl svědomitým, štědrým a opatrným
správcem jmění klášterního. Vydržoval se jen tím, co přiči
něním rukou svých ziskal. Pokrm, jehož požíval, 1 oděv,
kterýmž tělo kryl, nebyly než ovocem vlástní práce jeho,
a při veliké střídmosti zbývalo mu vždy ještě, aby o výtěžek
práce s chudými mohl se sdileti.

V klášteře Sázavském byla hned od počátku také škola,
již ovšem třeba bylo, aby v tomto jediném českém řeholním
domě s obřadnictvím slovanským vzděláván byl dorost
mnišský, jakož 1 aby českým jinochům žádostivým věd na
základě přirozeného jazyka, dostávalo se potřebného učení.
Učitelem a vůdcem mladých řeholnikův 1 jiných žáků byl
sám opat Prokop. Znaje se výborně v písemnictví slovanském
hned od mladosti své a jsa milovníkem bohoslužebných řádů
Cyrillomethodějských přepisoval nejvice sám a učil bratry
přepisovatislovanské evangeliáře, žaltáře 1 všecky jiné knihy
obřadné. Pod správou jeho pěstovala se v klášteře Sázavském
i jiná umění, zejména zpěv, malířství, sochařství a stavitel
stv. Tou měrou vznikla na Sázavě prvni umělecká škola
česká, a klášter ten stal se vůbec lidu českému netoliko
úrodnou štěpnici zbožnosti a bohabojnosti, ale 1 bohatým
zdrojem ušlechtilé vzdělanosti.

Klášter Sázavský slynul za krátko daleko široko. Tiché
tamni zákouti oživlo neobyčejně. Přikladná zbožnost, s jakou
služby Boží v jazyku slovanském tam se konaly, vtělená
pokora 1ochotnosť, s jakou Prokop každému v potřebách jeho
se propůjčoval, 1 kázaní, jež k lidu činival, vábily z blízka
1 zdaleka zástupy věřicich do kláštera toho. Osamělé druhdy
břehy Sázavské podobaly se krajině nad Jordánem, kde Jan
Křtitel pokání kázal; podobaly se koněinám, do kterých
sbihali se zástupové za Spasitelem, aby slyšeli slovo Boží.
Prokop vzdělávaje český lid spasitelnou naukou Kristovou
hubil staré pověry a obyčeje pohanské, jež v lidu tom posud
zakořeněny byly, a přijímal ochotně všecky, kdož poddávajíce
se otcovské péči jeho toužili po tom, aby dle řeholních
pravidel sloužili Bohu. A když klášterní stavení návalů
těchto zbožných jinochův a mužů vice již nestačilo, rozhostil
je svatý opat po poustevnických chýškách vůkol kláštera.

Opat Prokop bděl úzkostlivě, aby v klášteřejeho vládla
přisná kázeň řeholní. Miloval bratry sobě podřizené, ale při
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tom nespouštěl s oči pravidel života mnišského a tudiž také
napominal, káral i trestal přestupky jejich po zásluze. Leto
pisec zaznamenal na doklad toho následující příhodu: Kdysi
sloužil u přitomnosti zástupu věřících řeholní kněz v klášter
ním chrámě zpívanou mši sv. pronášeje posvátné zpěvy
hlasem tak vysokým a strojeným, že byla patrnou snaha
jeho, aby došel pochvaly u lidu. To se mu také povedlo,
byloť mezi věřícími slyšeti, že prý zpíval krásně jako anděl.
Opatovi neušla tato marnivosť. I svolal bratry v hromadu
a pokáral před nimi ješitného pěvce takto: „Jest nám toho
líto, milý bratře, že ty hledaje chvály lidské, připravuješ se
o zásluhu z pokorného konání nejsvětější oběti, ba v nebez
pečenství uvádíš duši svou. Znáš pravidlo naše, aby nikdo
nebyl žádostiv chvály lidské. Zpíval jsi prý jako nějaký
anděl. Za to přijmi nyni šlehy prutů, aby hořkost trestu vy
léčila tě z bažení po chvále lidské.“

Nemáme určitých zpráv o tom, že by byl sv. Prokop
1 mimo svůj klášter v lidu českém osobně působil, nelze však
o tom pochybovati. Pověst dí, že světec kázav kdysi slovo
Boží v Polabí, byl přepaden v lese u Čelakovic od zbůjníků,
kteří horlivého missionáře nelitostně ztýrali. Ale Prokop od
pouštěje modlil se za ně.

Mniši Sázavští konali služby Boži, zejména mši sv.,
cirkevní hodinky, svatá čtení, zpěvy a modlitby v jazyku
staroslovanském, jak pravděpodobno, dle obřadu řeckého, uži
vajíce církevních knih psaných písmem glagolským. Vedle
toho zavedl sv. Prokop do svého samostanu i některé po
božnosti dle obřadu římského, jichž východní řecká cirkev
nemá. Zejména konány na Sázavě vedením Prokopovým
v křížových dnech prosebné průvody. Mnichové nesouce
kříže prozpěvovali dojemné prosby (litanie) k Bohu na přímluvu
svatých, lid pak modle se 1 postě, kráčel za nimi.

Klášter sv. Prokopa zůstával ve spojení se slovanskými
basilianskými samostany nejen v Uhrách, ale i na Rusi.
O tom svědčí dar ostatků těl kněžiců ruských a mučedníků
sv. Romana Borisa a sv. Davida Glěba, jenž mnichů Sá
zavských někdy po r. 1071. z Ruska došel. Byliť mučednici
t1 právě r. 1071.na Rusi počteni za světce a patrony zemské.

Sv. Prokop byl muž neobyčejný, Boha i bližních svých
milovný, hrdina odříkavého života a výtečný vůdce duší po
cestě křesťanské dokonalosti, jenž uměl veliké skutky nejen
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mysli osnovati, ale i ve skutek uváděti. Letopisy vypravují,
že Bůh skrze něho mnoho divů učinil. Jakýsi Mena, jenž
řebýval v krajině Sázavské po levém břehu řeky, chtěl se

súčastniti prosebného průvodu v klášteře, avšak přišed k řece
neshledal tu ani převozníka ani jediné lodice, aby po ní mohl
se dostati na protější břeh. Zatím byla v pravý čas počata
v klášteře pobožnosť. Tu spatřil Mena pod klášterem na
břehu řeky loď, jež byla přivázána na tyči do země zara
žené. Tu jal se Mena vroucně vzývati Boha takto: „Bože,
jenž pro zásluhy vyvolence svého Prokopa veliká dobrodini
nám prokazuješ a jimi srdce naše důvěrou plníš v mocnou
pomoc svou, učiň na přímluvu jeho, aby ona loď sem se pře
nesla a mně pomocna byla, abych mohl včasně dopraviti se
k pobožnosti.“ Sotva domluvil, pohnula se loď 1 s tyčí a
spěla prudce k levému břehu řeky. Mena oznámil to potom
vděčně Prokopovi, ale světec odmitaje díky řekl: Nemysli,
že Pán učinil to pro mne nehodného, nýbrž zbožná důvěra
tvoje stala se příčinoudivu, jakož přislíbil Kristus: Budete
miti víru jako zrno hořčičné, nic nebude vám nemožno.“
Jiný druh zázračných činů, jež připisují se přímluvě sv. Pro
kopa, prospíval nemocným, že totiž jeho přispěním náhle
ozdravěli. Životopisec jeho dokládá, že dálo se tak zhusta,
jenže světec dle příkladu pokorného Spasitele zapovídal uzdra
veným, aby za života jeho ničeho o tom nerozhlašovali. Přece
však zachovala se zpráva o jisté ženě, která drahně času
byla slepotou stižena, až posléze utekla se o pomoc ku sva
tému opatu a modlitbou jeho i znamením křiže opět zraku
nabyla. Podání lidu pokládá sv. Prokopa 1křisitelem mrtvých.
Utonul prý v řece Sázavě jakýsi muž, když převážel se ku
službám Božim, a světec modle se nad mrtvým tělem vy
prosil mu nového života. Obzvláště pak slaví se sv. Prokop
vítězem nad zlým duchem a nástrahami dábelskými. Pověsť
báji, že v jeskyni, v niž na poušti Sázavské se usadil, pře
bývalo tisic běsů, a že světec bděním, modlitbami i posty
proti nim bojoval, až je křížem z jeskyně vypudil. Jiná
pověsť vypravuje, že svatý opat ďábla řetězem upoutal, ku
pluhu zapřáhl, a pobádaje ho křižem v pravici, vyoral roz
sedlinu na pravém břehu řeky, kteráž sluje „Čertovou brázdou.“
Podnět k těmto pověstem zavdal především tuhý život sv.
Prokopa na poušti. Peklo podniká boj proti ctnosti, a čím
úsilněji snaží se křesťan uchrániti si duši bez úhony hřichu,
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tim pruděl bývají nájezdy zlého ducha, jenž obchází jak lev
řvouci bledaje, koho by pohltil. Sv. Prokop nebyl ani na poušti
prázden pokušení zlého ducha, ale odpíral mu srdnatě, utvrdil
se v pokoře, utužil se v ctnosti, a takto přemohl nepřítele
lidstva. K tomu přistupuje, že světec žil za doby, kdy v Če
chách udržovaly seještě pověry pohanské. Pohanským Čechům
byla mista odlehlá bydlištěm zlých duchů, běsů, jež před
stavovali si jako bytosti černé postavy, opatřené křidly a dlou
hými ohony, a o nichž bájili, že zhoubné nemoci, různá ne
štěstí i přírodní pohromy jsou jimi působeny. Sv. Prokop
vzdělav pusté okoli kláštera hostil u sebe a ošetřoval ne
mocné, pomáhal nešťastným a povznášel ubožaky, a tak co
vedle domnění lidu působili běsové, bylo rukou jeho zase ve
deno k dobrému. Také dlužno uvésti, že světec veda lidi ku
poznání pravého Boha nevyhýbal se boji proti pohanským
bůžkům. Rozšiřiv vůkol kláštera světlo evangelia zapudil
navždy pohanské pověry 1 běsy z krajiny Sázavské.

Dle úmyslu knižete Břetislava I. měl slovanský klášter
Prokopův na Sázavě miti důležitý úkol v zamýšleném zno
vuvzkřísení Cyrillo-Methodějských církevních řádův Čechách.
Avšak Břetislav byl již r. 1041. donucen vzdáti se svých ve
likých záměrů, když nový král NěmeckýJindřich IIT. s vojsky
svými do Čech vtrhl a k míru ho donutil. Tu poznal kníže,
že minuli již časové, za nichž mohla samostatná říše Česká
vzniknouti 1 obstáti a kdy slovanské obřadnictví mohlo v zemi
opět půdy nabyti.

Zatim přibývalo Sázavskému klášteru odpůrcův a opatu
jeho strojeny obtiže. Pokud však Prokop žil, neškodily tyto
nepřátelské snahy slovanskému klášteru jeho, neboť slovut
ného opata chránil a vážil si kniže Břetislav, a také dru
horozený syn jeho Vratislav choval ku světci tomu velikou úctu.

Po dvacet let spravoval Prokop klášter Sázavský, až
pocitil, že pozemskému životu jeho nadcházi chvile poslední.
I připadla na ducha jeho starost o budoucí dobré kláštera,
když vážil malý hlouček přátel slovanských obřadů, zejména,
ve sboru těch, kdož rozhodovali o budoucích osudech země.
Letopisec di, že vnuknutiím Ducha svatého zvěděl i dobu
svého skonání 1 těžkou školu utrpení, kterou projíti bude
duchovním synům jeho z kláštera Sázavského. Dva dny
před smrti povolav ksobě dva z mnichů, zdárného sestřence
Vitoše a zbožného syna Jimrama, vyložil jim, co sběhne se
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v letech příštích, a kterak jest jim pevně státi 1 neztráceti
srdce v neštěstí. Pravilt: „Synáčkové moji, kteréž jsem já
vychoval jako kvočna kuřatka, považte, že jest tu čas mého
skonání; nebo třetí den s vůlí Boží odeberu se ze stánku
této tělesnosti, poruče vás Bohu. Než oznamuji vaší opa
trnosti, že po odchodu mém zmitání budete prudkou bouří
a trýznění mornou pohromou pronásledování; budete učinění
vyhnanci na šest let v zemi cizí, a toto misto bude mocným
rozhodnutím knižete odevzdáno ke jmění cizozemců. Ale vy,
synové moji nejmilejší, nechtějte proto odpadati od víry,
utvrzujte bratry svě, Boha snažně chvalte, ve štěstí mu diky
vzdávejte, v neštěstí prosby k němu vylévejte, v radostech
mu vděční buďte, ve smutných přihodách pomoci jeho hle
dejte; a konec nesmírnou dobrotivostí jeho útěchy dojdete.
Nebo po šesti letech slituje se nad vašim vyhnanstvím, ob
noví vám stav pokoje, a utrhačům vašim odplati rovným
dle zásluhy, vás pak uvede do přístavu utěšenií.“

Druhého dne potom předstoupil před světce jakýsi chu
ravec, jemuž v klášteře bylo poskytnuto týdenní pohostinství,
aby děkoval již za ně opatovi, chtěje vrátiti se do svého
kraje Sv. Prokop byl by mu rád propůjčil daru na cestu,
ala rozdav již všecko a nemaje ničeho, žádal ho, aby setrval
v klášteře aspoň den, potom že může si odněsti plášť opatův.
Potom světec chystaje se na smrť modlil se zaduchovnisyny
svoje a poroučel duši svou Bohu. Nadešel den třetí. Zatim
co mriši konali služby Boži v chrámě, modlil se nemocný
opat hodinky kněžské na lůžku. Na večer uzaviraje po
božnosťsvou pocítil prudký záchvat choroby. I kázal bratřím
přijiti, a když plačice dostavili se k němu, posilňoval je
útěchou a napominal ku svornosti i stálosti v dobrém. V tom
usnul svatou smrti v Pánu. Dokonal pak sv. Prokop běh
života svého ve druhé polovici měsice března r. 1053. Jim
shaslo vzácné světlo národu českému, odešel vlastenec upřimný
a věrný opatrovník dědictví po svatých apoštolech slovanských
potomkům zůstaveného. Mniš., kteří stáli při ctihodné mrtvole,
byli si toho vědomi, že odchodem Prokopovým rozmnožen
jest počet přímluvců za lid český v nebi u Boha, avšak
jsouce žalostně sklíčeni plakali a nařikali: „Komu nás, milý
otče, ostaviš, komu-li nás po sobě poručiš? Myť jsme po
tobě osiřeli! Pokud jsi byl mezi námi, přebývali jsme v blahu
a v pokoji, nyní pak jsme opuštěná nebožátka!“
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Biskup Pražský Šebiř doslechnuv o smrti slovutného
opata Sázavského vydal se na cestu do osiřelého kláštera
a byl dne 25. března r. 1053přítomen slavnému pohřbu jeho.
Pochovali pak mnichové bezduché tělo otce svého v klá

swv? w
šterním chrámě, kterýž přičiněním jeho zbudován byl. Při
tom udály se dva zázraky. Churavec, jemuž odkázal světec
plášť svůj, jakmile jim se oděl, dosáhl úplného zdraví. V touž
hodinu taká jakýsi slepec prose Boha pro zásluhy Proko
povy o navrácení zraku, prohlédl pojednou u přitomnosti
všech účastníků pohřbu.

Nástupcem sv. Prokopa v hodnosti opatské na Sázavě
zvolen jest sestřenec jeho Vitoš, muž svatého života, jenž o
klášter horlivě pečoval. Pokud ještě žil kniže Břetislav I,
neodvážil se nikdo křivditi klášteru, avšak brzo nastaly mu
smutné časy, když kniže tento r. 1055. zemřel a syn jeho
Spytihněv II trůn nastoupil. Tu jali se nepřiznivei proti 0
patu Vitu a bratřím jeho při knižecim dvoře nastrojovati 0
sidla pomluv pravice, že prý mniši Sázavšti pod rouškou
slovanských plsem jsou v sektu kacířství a pokrytectví pa
trně zapleteni a převrácení, a že by slušné bylo je vypuditi.
I byl opat Vitoš se slovanskými mnichy r. 1057. z kláštera
sv. Prokopa vyhnán. Vypovězenci vzavše bohoslužebné knihy
svoje, uchýlili se do Uher, kde v některém basilianském slo
vanském samostanu nalezli přístřeší. Do kláštera Sázavského
uvedeni jsou Benediktini obřadu latinského, bezpochyby
z Břevnova, jimž kníže Spytihněv dal opata původu něme
ckého. Avšak mniši ti narazili tu hned na těžké překážky;
patrně kladl jim okolní lid odpor. Podání vypravuje, že sám
sv. Prokop hájil proti nim zapuzených synů svých. Zjevilť
prý se opatu po třikráte nočního času v chrámu dávaje mu
výstrahu, aby z kláštera rychle odešel, a když opat toho
nedbal, zjevil se mu světec čtvrtou noc a pravil: „Proč jsi
odporoval poslechnouti napomeuuti mých? Prosvé duchovní
syny vyžádal jsem od Boha toto misto, nikoli pro tebe, jenž
jsi vešel podloudně.“ A to řka začal jej biti pádnými ranami
berlou, kterou v ruce držel. Tu již opat nemeškal a oznámil
tuto věc knižeti, ale ten užásl sice a rozpakoval se, ale mni
chů slovanských z vyhnanství přece nepovolal.

Po brzké smrti knižete Spytihněva II., r. 1061. nastou
pil vládu v Čechách bratr jeho Vratislav II., jenž r. 1063.
opata Vita a bratry jeho z Uher povolal a jim klášter Sá
zavský navrátil. Tak dostalo se mnichům těm pro zásluhy
sv. Prokopa po šestilstém vyhnanství útěchy od světce před
pověděné. Kniže Vratislav II. pečoval o rozhojnění statků
kláštera Sázavského a byl mu mocným ochráncem. Přispě
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ním jeho jal se opat Vitoš zvelebovati klášter a přistavěl
k němu kapli sv. Kříže, kterou biskup Pražský Jaromir r
1075. posvětil. Po Vítovi spravoval klášter nábožný opat
Jimram, za něhož vidělo se knižeti Vratislavu II. prospěšno,
aby při stolici papežské ucházel se o svolení a schválení
bohoslužby slovanské pro Cechy. I vypravil r. 1079. posel
stvo do Rima a žádal napapeži Řehoři VII., aby svolil ku
slavení služeb Božich v Čechách podle jazyka slovanského,
oněvadž svatí mužové prvotní církve české slovanskému

obřadnictví hověli, a lid oblibiv si tento způsob bohoslužeb
rád jej vyhledává a od náměstka apoštolského stvrzen miti
si přeje. Avšak tehdejší papež Rehoř VII., jemuž záleželo

na tom, aby zavedením jednotného obřadniotví pode řimského způsobu a latinského jazyka upevněna byla jednota

cirkve na zápac dal Vratislavovi odpověď, že žádosti jehonikterak vyhověti nemůže, a rozkázal mu, aby vši silou
zbraňoval slovanským obřadům v Čechách. Po tomto zákazu
netroufal si Vratislav obřad slovanský v Čechách šířiti, přece
však chránil ho i nadále v klášteře Sázavském, jemuž 1Praž
ský biskup Jaromir popřával dokonalého pokoje. Po smrti
Jimramově zvolili si mnichové opatem Božetěcha, muže ště
drého, učeného a výmluvného, jenž oddán jsa umění výtvar
nému, vlastnima rukama provozoval maliřství 1 sochařství a
racemi svými budil obdiv u vrstevníků. Jeho přičiněním

byl klášterní chrám na Sázavě takořka znova založen a lepě
upraven, a r. 1095. posvětil jej Pražský biskup Kosmas.
Vratislav (od r 1086. králem) nepřestával klášteru Sázav
skému prokazovati svou přízeň, tak že opat Božetěch zdál
se v důstojenství vznešenějším skoro nade všecky opaty če
ské. Ale právě tim zpyšněl Božetěch a vešel takto v nevůli
s biskupem Kosmou. I stalo se, že ojakési slavnosti před
stihl opat biskupa a odvážil se sám vziti korunu s oltáře
a vsaditi ji králi na hlavu. To však pokládal Kosmas za
opovážlivé sáhání do úřadu biskupského, a žádal proto za
složení Božetěcha s úřadu opatského a jen na přímluvu
panstva svolil ku pokutě menší a uložil opatovi, aby vydla
bal ze dřeva obraz Ukřižovaného zvící své postavy a donesl
jej na bedrách svých do velechrámu sv. Petra v Rimě. Jak
se zdá, měl Božetěch také uloženo, aby vyžádal si v Rimě
klášteru svému schválení a vyvrátil různé žaloby od nepřátel
nahromaděné. Opat podrobil se tomuto těžkému pokání a
vykonav je skroušeně usmiřil biskupa Kosmu.

Když všeliká naděje v budoucnosť, že dostane se slo
vanským bohoslužebným řádům pro Čechy církevního schvá
lenív Římě, docela klesla, záviselo další trvání slovanského
kláštera Sázavského již jen na blahovůli zemského knižete.
Blahovůli takovou osvědčoval klášteru tomu král Vratislav I.
jsa až do smrti štědrým přiznivcem jeho (+ 1092). Kníže
Břetislav II. syn a nástupce jeho, nechoval sice ku slovan
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ským obřadům té lásky, jako otec, ale ochrany přál jim přece,
pokud klášterní kázeň na Sázavě nedávala příčiny k nespo
kojenosti. Avšak někteří mnichové nenávidějice opata Bože
těcha, že mnoho vynakládal na zvelebení chrámu i kláštera,
jali se ostatní bratry popouzeti a způsobili mezi nimi ve
liké různice. I rozmrzel se konečně Břetislav II. a rozkázal
na počátku roku 1097. uprostřed zimního času i Božetěcha
1 svárlivé mnichy jeho z kláštera Sázavského vyhnati a
uvésti do něho latinské Benediktiny z kláštera Břevnovské
ho. Tak umlkl navždy hlahol staroslovanského jazyka při
službách Božích na Sázavě nesvornosti mnichův a nekázní
v klášteře.

Zatim lid český chovaje sv. Prokopa u vděčné paměti
neustával putovati na hrob jeho a docházel tu přimluvoujeho
od Boha mnohých dobrodiní. Také Benediktini Sázavšti vá
žili si památky svatého opata a opatrujice věrně hrobu jeho
zvelebovali zbožnou úctu, kterouž věřici lid k němu lnul.
Duch světcův neopouštěl kláštera ani za Benediktinův, a bý
valo mezi nimi povždy drahně synů domácich, kteři upřímnou
lásku k němu přenášeli na své budoucí. Mniši zaznamenávali
bedlivě všecky zázračné činy, jež připisovány přímluvě jeho
u Boha, a čim dále rozmáhala se více touha jejich i všeho
lidu českého, aby oslavený zakladatel kláštera Sázavského
byl po zákonu církevním prohlášen veřejrě za svatého. Možná,
že papežský vyslanec kardinal Kvido meškaje r. 1203. v Ce
chách sámporadil, co v té příčiněbylo třeba vykonati. I sepsána
jsou svědectví o životě slovutného zakladatele kláštera Sázav
ského o podivuhodných činech, jež dály se u hrobujeho, po
čemž Sázavský opat Blažej opatřiv se přímluvami Pražského
biskupa Daniela II., českého duchovenstva a mnohých svět
ských pánů nastoupil cestu do Rima, aby v radě papežově
doličoval žádost věrných Čechů za církevní oslavu slovut
ného krajana jejich Prokopa. Zdá se, že jednání Blažejovo
v Rimě potkávalo se s nějakými překážkami, ale posléze
bylo přece korunováno zdarem. Kronikař vypravuje, že prý
papež Innocene III. dlouho váhal žádosti opata Sázavského
vyhověti, a že opat již odcházel z Rima s nepořizenou, an
sv. Prokop papeži se zjevil a jemu pohrozil; tuť prý povolal
papež Blažeje nazpět a dav svědectví o Prokopovi pilněji
prozkoumati, prohlásil ho za svatého a sloužil potom na po
česťůjeho mši svatou.

Dle nařizení papeže Alexandra III. z r. 1170. neměl
nadále nikdo, byť 1 svatosť jeho přemnohými divy se jevila,
veřejně jako světec cotěnbýti bez přivolení Stolice apoštol
ské. I jest Prokop prvni světec český, jenžprohlášen za sva
tého na základě cirkevniho vyšetřování v Rimě. Slavnostní
zdviženi tělesných ostatků sv. Prokopa a prohlášení jeho za
svatého dálo se u přitomnosti biskupa Daniela, řeholního 1
světského duchovenstva a četného zástupu věřicích v klášteře
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Gázavském v neděli dne 4. července r. 1204., kterýžto den
památce jeho posvěcen až posaváde.
Od té doby rostla nábožná úcta českého lidu ku sv.

Prokopu i důvěra k němu. Čechové vzývali ho vedle ostat
ních svatých patronů zemských obzvláště v dobách zlých.
Jemu vedle ostatních svatých dědicův českých přičitáno slavné
vitězství českého vojska krále Přemysla Otakara II. v bitvě
u Kressenbruňnu dne 12 července 1260. nad Uherským krá
Jem Belou IV. Vůbec byl sv. Prokop za hrozicích celému
národu nebezpečí jmin a vzýván jako patron království Ce
skéko a ochránce jeho cti. ó

Ve stoleti třináctém a čtrnáctém byl klášterní chrám
Sázavský od přičinlivých mnichů slohem gotickým velkolepě
řestavěn a hrob sv. Prokopa stkvěl se tu leskem služeb

Božích. Velici zástupové lidu putovali na Sázavu konat po
božnost u hrobu sv. Prokopa, a mnozi věřící docházeli tu
jeho přimluvou u Boha vzácných milosti. Předním ze ctitelů
tohoto svatého patrona českého byl Otec vlasti Karel IV.,
jenž vzav sl příklad z něho založil v Praze siovanský klá
šter v Bmausich, aby památka slovanských apoštolů sv. Cy
rilla a Methoděje v požehnané činnosti jejich povždy tanula
Čechům na očích. Pohříchu zastížen byl klášter Sázavský
v husitských bouřích žalostnou pohromou. Roku 1421.uchvá
tili jej husitšti Pražané a mniši byli odtud násilně vypuzeni.
Roku 1433. vrátili se někteří mniši do kláštera spustošeného,
ale nemajíce hmotných prostředků živořili jen a klášter hy
nul, až hrob sv. Prokopa za náboženských převratů v zemi
hrubě osiřel. To zavdalo příčinu k úmyslu, ostatky tohoto
světce přenésti do Prahy, kde by katoličtí Cechové spiše
měli příležitost jej ctiti a jemu vděčnosť svou horlivě osvěd
čovati.

I byl posvátný hrob sv. Prokopa na Sázavě otevřen,
a tělo Jeho převezeno dne 29. května 1588 do Prahy. Arci
biskup Martin Medek přijal posvátný klenot v hlučném prů
vodu,jehož sůčastnil se cisař Rudolf II. s čestným komonstvem,
a mimo to veliké množství duchovenstva 1 zástupy věřlciho
lidu. Ostatky světcovy uloženy v novém oltáři uprostřed
presbytéře kolegiatního chrámu Všech svatých na bradě
Pražském, a od té doby množila se opět úcta a sláva sv.
Prokopa po vši vlasti naši. Po třicetileté válce, když stará
katolická vira opět v Čechách rozkvétala, nadešla 1 klášteru
Sázavskému lepší doba, a Pražský arcibiskup Sobek navrátil
ku chrámu Sázavskému rámě sv. Prokopa, jež před tim cho
váno bylo ve velechrámě sv. Víta v Praze, a sám přinesl je
r. 1669. na Sázavu. Tim obživla zase v klášteře na Sázavě
starobylá pocta sv. Prokopa a věřící lid jal se tam opět pu
tovati. Mnohé osady v Čechách začaly o své ujmě světiti
výroční památku sv. Prokopa dne 4. července slavnými služ
bami Božími, čeští hornici začali ctiti ho jakožto zvláštního

jest
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ochránce svého a lid rolnický zvykl si utikal se k němu
o přímluvu za úrodu polní. Tato horlivost katolického lidu
českého přiměla arcibiskupa Fražského Jana Breunera, že
postaral se o to, aby v Praze i po veškerém království

oském výroční den sv. Prokopa aspoň dopoledne jakožto
cirkevní svátek svěcen byl.

©Roku 1785. byl benediktinský klášter Sázavský zrušen,
a od té doby jest tu pouhá fara. Tehdáž byly také zapově
děny poutnické průvody na Sázavu i ku hrobu sv. Prokopa
na hradě Pražském. Hrobní oltář tohoto světce v chrámě
Všech svatých byl r. 1768. přenesen do nedůstojného ústranní
pod nizkou postranní kruchtu, kde posud stoji. Bohdá do
stane se jednou ostatkům sv. Prokopa důstojnějšího mista
v dostavěném velechrámu sv. Vita.

Ze starého, opatem Božetěchem přestavěného román
ského chrámu Sázavského zachovala se pouze krypta pod
kněžským kůrem. Z nádherné gotické stavby chrámové, po
bořené za husitských bouři, zbyly jen arkády střední lodi
na jižní straně, jižní hlavní zeď a přiléhajíci věž. Východní
polovice bývalého chrámu upravena jest slohem novějším
v trojlodní svatyni. Na ostatkovém oltáři ochraňuje se tu
koflik sv. Prokopa s nálevkou ze dřeva jalovcového, kterou
prý světec vlastní rukou vyrobil. Jak pověsť di, dal sv.
Prokop z této nádoby napiti se vody knížeti Oldřichovi,
a voda proměněna jest ve víno. Nálevka spočívá nyni na
stříbrném, bohatě zlaceném podstavci a jest opatřena stříbrnou
puklici. První zminka o tomto kofliku zachovala se nám ze
13. stoleti, kdy vedle podání pozdravil se na Sázavě člověk
šilený napiv se z něho. Ode dávna je na Sázavě obyčej po
dávati poutníkům po sv. přijimání z památné této nádoby
vina. Jinou památkou po sv. Prokopu na Sázavě jest dře
věná, střibrem ozdobená lžička. V chrámě tom visí nad po
bočným oltářem sv. Prokopa starý obraz velkých rozměrů
představující téhož světce v opatském ornátě, an pravici
drží na řemeni ďábla. V pozadi vypodobněn jest na jedné
straně světec, an jako mnich oře pluhem maje zapřažena
zlého ducha. Pravou rukou třímá křiž a pobádá jím ďábla.
Na druhé straně spatřuje se sv. Prokop jako vitěz nad zlými
duchy, jež z okoli své poustevny byl vypudil. O tomto obrazu
jde pověsť, že r. 1638 nalezli jej mnichové v ssutinách klá
štera, načež prý dali jej opraviti. Podáni vypravuje, že když
sv. Prokop zemřel, zatoužili prý mniši po tom, aby věrným
obrazem zachována jim byla podoba světcova. I zhotovil prý
jeden z nich obraz svatého opata, jak v rakvi mrtev ležel.
V klášteře byla udržována pověsť, že obraz Sázavský roku
1638. v rumech nalezený jest asi původním dilem mnicha
malíře z r. 1053. Byť pak tento památný obraz sv. Prokopa
pocházel i z doby mnohem pozdější, lIne k němu zbožný lid
s velikou úctou domnivaje se spatřovati v něm pravou po
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dobu světoovu. V minulém stoleti byl tento obraz církevním
úřadem Pražským prohlášen milostným. V hlavním chrámě
sv. Vita v Praze chová se již ode dávna v úctě kus holi
sy. Prokopa. Na mostě Karlově v Praze stoji vedle sochy sv.
Vincence Ferrerského znamenitý pomník sv. Prokopa zhoto
vený r. 1712. od sochaře Ferdinanda Brokova. V nejbližším
okolí Pražském, na osadě Jinonické, vypíná se od r. 1711.
v Dalejích na skále kostelík sv. Prokopa, po němž sluje
úžlabina pod skalou se vinoucí údolím Svatoprokopským.
Pod svatyní tou byla až do r. 1890. rozsáhlá jeskyně. Podnět
ku stavbě tohoto chrámečku zavdala lichá pověst, že prý
sy. Prokop vstoupiv do benediktinského kláštera v Břevnově
vyžádal si od opata, aby směl poustevničiti, a že si vy
hledal jeskyni u Jinonic, kde nějaký čas mrtvě tělo svoje
sám s Bohem přebýval, až na úkryt jeho připadli pastýři
a pověděvše jiným, zapudili bezděky svatého poustevníka
na misto odlehlejši, do samoty Sázavské.

Překrásná, lesnatá kotlina Sázavská, v niž sv. Prokop
oustevničil a zemřel, jest oživena četnými pověstmi ze ži

vota jeho. Misto, na němž zřídil si poustevnu, nelze zevrubně
udati. Lid nazývá kryptu pod klášterním chrámem jeskýnií
Svatoprokopskou a bájí, že světec vyhnal z ni tisic běsů.
Pravdě nejpodobnější jest domněnka, že sv. Prokop zřídil si
poustevnickou chýši na vrchním okraji rozsedlimy zvané
„Čertovou brázdou“, asi čtvrt hodiny na východ od kláštera,
na pravém břehu řeky. O hluboké rokli té je pověsť, že ji
vyoral sv. Prokop s ďáblem zapřáhnuv ho v pluhu a popo
hánějejej křížem. Misto, kde kniže Oldřich se sv. poustevnikem
se setkal, klade lid ku studánce Vosovce na levém břehu
řeky nedaleko městečka Sázavy. Ode dávna jest tu obyčej,
že o svátek sv. Prokopa dne 4. července, shromážďuji se
zvána mnozi věřící u studánky Vosovky, a vykonavše tu
pobožnosť, ubiraji se v průvodu na druhý břeh řeky, aby
obcovali službám Božim v klášteře. U studánky vystavěli
Benediktini dům lázeňský. Pobliž studánky stoji kaple sv.
Prokopa, v niž zobrazeno jest setkání se jeho s Oldřichem,
a nápis nad vchodem do kaple zvěstuje, že stalo se to prý
na tomto místě. Na strmém levém břehu řeky, půl hodiny
od kláštera, prýšti ze země mohutný pramen řečený Rakovka.
Uhlazenou skálu nad Rakovkou nazývá lid „lůžkem sv. Pro
kopa“. Tu odpočíval prý světec, když praci v těchto mistech
unaven býval.

Dávno již umlkly na Sázavě zbožné zpěvy a modlitby
mnichův, a nynější Řarní chrám při bývalém klášteře je
pouhým stínem někdejší velkolepé a nádherné svatyně, jež
nad hrobem sv. Prokopa druhdy se vypínala, Avšak památka
tohoto milého světce jest tu stále v požehnání, a věřici lid
český z blízka i z dáli spěchá každého roku obzvláště dne
4 června na Sázavu vzdát mu poctu a prosit ho za pří
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mluvu u Boha. Chrámů Svatoprckopských máme nyni v Ce
chách 78, na Moravějest jich 14. Utikejme se dle přikladu
starých katolických Čechů pod ochranu sv. Prokopa, aby
neustával býti věrným strážcem dědictví, jež nám odkázal,
víry svaté i slovanského jazyka našeho, a snažme se násle
dovati hrdinských ctnosti jeho, odřikavosti, kajicnosti, ho
roucí lásky k Bohu i účinné, milosrdné lásky ku bližním !“)

Dne 4. července slaví se také památka sv. Oldřicha, biskupa Augš
purského, sv. Jukundiana, mučednika afrického, sv. Lauriana, mučedníka,
biskupa španělského, sv. Theodora, mučedníka v libyjské Cyreně, sv. Fla
viana, biskupa Antiochijského, sv. Eliáše, biskupa Jerusalemského a j.

Dne 5, července.

Svatí bratří Cyrill a Methoděj, apoštolové slovanští.

Dobrotivý Bůh ustanovil vedle nezpytatelné moudrosti
svoji časy, v nichž by jednotlivé národy povolal za dělníky
na vinici svou. Také národ český 1 jiní kmenové slovanští
byli z vůle Boži povoláni na vinici Kristovu, do Cirkve
svaté. Hospodin slitovav se nad praotei našimi poslal jim
v devátém stoleti apoštolské věrozvěsty, aby jim rozžehli
světlo pravdy Kristovy a obrodili je v lid Boži. Byli to
svatí bratři Cyrill a Methoděj, po Bohu největší naši dobro
dinci, na něž všichni Slované s dikučiněním vzpomínají a
jichž památku v nejněžnější úctě chovají.

Vlasti těchto svatých bratří byla úrodná Macedonie
rozkládající se na pobřeží egejského moře severně od Řecka,
v niž doposud bydlí v krajích severních obyvatelstvo slo
vanské jazyka dilem bulharského, dilem srbského; v přímoří
hlavně Řekové promichaní zhusta lidem slovanským, a

*) Dr. Frant. Krásl: Sv.Prokop. Vydalo Dědictví sv. Prokopa v Praze
1895. Prameny dějin českých: Česká legenda o sv. Prokopu; Latinská le
genda o sv. Prokopu; Mnich Sázavský; I. 349. 360. II. 238. Dr. B. Dudík
Dějiny Moravy II. Palackého Dějiny II. 1., 2. Život sv. Prokopa od Vác.
Štulce, 1859. Časopis kat. duch. 1882 ; článek Mat. Prockázky: Zánik
metropole sv. Methoda. Kostely v Čechách od Fr. Vacka v Methodu r. 1891.
Dějiny umění středověk. v Čechách od Jos. Braniše I. 1892. II. 1898.
Črty Sázavské od Jos. Šindeláře, Blahověst r. 1887.
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X.ú. J. Patočky v Praze. Nákl. Děd.sv. Jara Nep.

Svatí apoštolové slovanští Cyrill a Methoděj.
Sousoší od Em. Maxe v chrámu Týnském v Praze.
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v městech většinou Turci. Hlavním městem Macedonie byla
a jest Thessalonika, staroslavné přímořské obchodní město,
kde sv. Pavel na své druhé apoštolské cestě evangelium
Kristovo hlásal a kamo potom oba svoje listy „ku Thessalon
ským“ poslal. Slované přezděli toto město Soluni. Za stoleti
devátého byla Soluň předním tržištěm macedonských Slovanů,
a obyvatelé Solunští byli dilem Řekové, dílem Slované;
avšak i řečti Soluňané znali jazyk slovanský.

Kolébka svatých apoštolů slovanských stála v Soluni.
Pocházeli z rodu vznešeného a bohatého. Otec jejich Lev,
vysoký důstojník u vojště, byl muž zbožný a spravedlivý,
a rovněž vynikala manželka jeho Marie bohumilým životem.
Manželé tito měli sedm synů, z nichž Konstantin, později
Cyrillem přezvaný, narodil se r. 827. Methoděj pak byl
starším bratrem jeho. Oběma těmto bratřím dostalo se v oteov
ském domě pečlivé křesťanské výchovy. Prospivali věkem
i moudrosti a přilnuli záhy ku bohumilým vědám. Obzvláště
pak mladší Konstantin jsa nadán podivuhodnou pamětí a
vzácným ostrovtipem, vzlétal již v útlém věku jako orel
duchovními křídly k Bohu, z čehož bylo lze uhodnouti, že
stane se vyvolenou nádobou Ducha svatého. Když mu bylo
sedm let, spatřil ve snách sbor spanilých panen zobrazujících
různé ctnosti, a uslyšel hlas: „Vyvol si!“ Procitnuv vyklá
dal potom rodičům sen svůj řka, že zvolil si Sofii (moudrost),
z čehož otec 1 matka velice se zaradovali. Synáček jejich
vynikal skutečně učením nade všecky soudruhy svoje, a byl
všední příhodou utvrzen v úmyslu, aby srdce svého nepoutal
ku věcem pozemským, ale raději domáhal se statků nehy
noucich.

Dle obyčeje jiných urozených jinochů bavival se Kon
stantin rád lovem. Jednoho dne vyšel si s několika společníky
na pole maje oblibeného sokola svého, aby jim ptáky lapal;
ale když jej pustil z ruky, odnesl mu vitr toho oblíbeného
ptáka. Ztrátou tou zarmoutil se jinoch tak, že pro žalosť po
dva dny ani nejedl. I poznal, jak nebezpečno může býti
člověku, kdyby k některému stvoření celým srdcem přilnul,
a přemitaje o tom pomyslil si: „Hle, takový jest tento život:
na misto radosti přichází žalost! Ode dneška dám se jinou
cestou a nebudu vice tráviti dnů svých ve všedním hluku
tohoto života“. I odřeklse na vždy všelikých zábav světských
a věnoval se výhradně modlitbě a studiím. Nejvice liboval

C 4
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si ve spisech slavného učitele církevního sv. Řehoře Nazian

ského, jejž zvolil si vzorem ve vědách a ve zbožnosti. Na
kresliv si na stěně své jizby kříž, napsal pod nim modlitbu
k tomuto světci: „Ó Řehoři! Tělem jsi člověk, ale duchem
zdáš se mi býtl andělem, neboť ústa tvá jako Seraf oslavují
Boha a osvěcuji výkladem pravé víry celý svět. Přijmiž
tedy s láskou a věrou i mne za svého učně, an před tebe
padám, a buď mně učitelem i osvětitelem.“ "Tu modlival se,
rozjímal a studoval snaživý jinoch připravuje se takto na
budoucí povolání svoje.

Po čase ohližel se Konstantin po učených mužich, kteři
by hona vrchol vzdělanosti uvedli. Tehdáž žil v Solunijakýsi
mudrc cizinec, muž jinak drsný a nepřistupný. Konstantin
prosil ho po dvakráte na kolenou, aby k němu na učení do
cházetl směl, avšak nevrlý učenec odbyl prosebníka tvrdě.
I jal se Konstantin prositi Boha, aby touhu jeho po učenosti
jinou cestou ukojil. A modlitba ta došla vyslyšení.

Asi r. 839. byl Konstantin od rodičů poslán na cisař
ský dvůr do hlavního města Cařihradu. Přiznivec otce jeho,
dvorní hodnostář, uvedl jej tam, aby byl společníkem mla
dičkého Konstantina, syna tehdejšího císaře Theofila (829—
842) a společně s ním se učil. Tu naskytovala se velice na
danému a pilnému jinochu hojná příležitost, aby nabyl vše
stranného vzdělání. Maje za učitele slovutného mudrce Lva,
potomního biskupa Soluňského, a pověstného Fotla, učil se
Konstantin v Cařihradě všem tehdáž známým vědam, a naučiv
se za tři měsice celé mluvnici, četl potom dila slavných spl
sovatelů řeckých a cvičil se v počtářstvíi,hvězdářství, měřictví,
hudbě, řečnictví i mudrosloví. Tak dosáhl vrcholu tehdejší
vzdělanosti, odrůstaje ve společnosti jinochů z předních rodů,
kteři v hlavním městě připravovali se k nejvyšším hodno
stem řišským.

Na císařském dvoře řeckém vládla té doby žalostná
porušenosť mravní, a i ze spolužáků Konstantinových pro
padl nejeden mravní zkáze. Avšak Konstantin zůstal s mi
losti Boží 1 mezi lidmi zkaženými jinochem otnostným a
zbožným. Skvělť se netoliko učenosti, ale 1 živou věrou, ne
porušenou čistotou srdce, milou pokorou a vlidnosti, čímž
ziskal si právem krásné a významné příjmi, jež vůbec mu
dáváno bylo: „Konstantin filosof (mudro)“. I nebylo divu,
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že pokládán byl za ozdobu cisařské školy a těšil se vše
obecné úctě A lásce.

Jednoho dne otázal se Konstantina říšský kancléř Theo
ktist: „Filosofe, rád bych zvěděl, co jest filosofie»“ Mladý mudro
odpověděl sličně: „Jest to umění učící, jak rozuměti máme
věcemBožským, pokud možnojest člověku k Bohuse přibližiti,
j věcem lidským“. Po této odpovědi vážil si kaneléř Konstan
tina ještě více a poctival ho častěji různými dary.

Asi r. 841. zemřel Konstantinovi otec Lev. Snaživý

jinoch ten zůstal 1 potom v Cařihradě a znaje již z domova
jazyk řecký 1 slovanský učil se cizím řečem, k čemuž na
skytala se mu ve světovém tomto městě hojná přiležitosťt.

O mladém věku staršího bratra Konstantinova Metho

děje nemáme zpráv zevrubnějších. Také on nabyl vzdělání
nejprv v domě otcovském, a dle příkladu otcova měl sloužiti
císaři a vlasti v úřadech občanských. Dospěv, byl potom
ustanovemvladařem v končinách horní Macedonie, v krajině
Strumské, obydlené Slovany. V úřadě tom byl laskavým
dobrodincem a ochráncem lidu sobě svěřeného a ziskal si
všeobecnou vážnost i lásku. Avšak šlechetnému Methoději
znechutil se záhy tento světský úřad. Za tehdejší doby, kdy
Řecká říše přepychem a prostopášností císařských dvořanů
s někdejší výše moci a slávy klesala, nebylo Methodějovi
možno, zjednati lidu, nad nímž vládl, žádouci úlevu v da
ních a blaho, jakož útlé svědomi jeho velelo. Proto zošklivil
si svět ovládaný nespravedlnosti 1 neřestmi, a úřad jeho stal
se mu břemenem nesnesitelným. I zatoužil po životě od
všedního hluku odloučeném, aby mohl se věnovati výhradně
Bohu a svaté službě jeho. Na ten účel vzdal se světského
úřadu svého a odešel na horu Olymp na rozhraní Macedonie
a Thessalie, kde vstoupil do kláštera řehole sv. Basila. Tu
prospival svatými ctnostmi; pokorou, střizlivosti, mlčelivosti
1 bděním na modlitbách, a vzdělával se pilným čítáním
Pisma sv. i spisů sv. Otcův ve vědách bohoslovných. Jak
jest pravděpodobno, byl Methoděj v tomto klášteře záhy
posvěcen na kněžsví.

Zatim dospěl v Cařihradě mladší Konstantin. Přiznivec
jeho kancléř Theoktist zamýšlel mu opatřiti státní úřad a
dáti za manželku svou křestěnku. Avšak Konstantin zvěděv
o tomto úmyslu, řekl kancléři, že nelákají ho ani pomijejicí
rozkoše ani sláva světská, a že hodlá zůstati panicem pro
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království Boží a zasvětiti se duchovní službou Kristu Pánu,
jakož byl učinil bratr Methoděj. Kancléř obávaje se, aby
snad učený Konstantin neodešel z Cařihradu, oznámil úmysl
jeho císařovně Theodoře, kteráž po smrti manžela svého
Theofila (+ 842) na mistě nedospělého cisařoviče Michala
vládla, a zašel 1 k patriarchovi Cařihradskému Ignaociovi,
jehož poprosil, aby Konstantina nějakým duchovním úřadem
připoutal ku hlavnímu chrámu sídelního města. Patriarcha
vyhověl ochotně této žádosti a přijal Konstantina do stavu
duchovního uděliv mu nižší svěcení. Konstantin zastával
potom úřad správce knihovny při velechrámu sv. Žofie.
Maje však na zřeteli stav kněžský, chtěl se k němu v klá
šterní samotě připraviti, a proto odešel již za měsíc potají
z Cařihradu a skryl se v klášteře opodál města na břehu
mořském. Tu trval na modlitbách a ve zbožném rozjímání
konaje spolu s mnichy všecky uložené práce, až úkryt jeho
po šesti měsicích byl vyzrazen. Potom dal se Konstantin
od kancléře Theoktista přemluviti, aby vrátil se do Cařihradu
a nastoupil dvorní úřad veřejného učitele filosofie. I vyučo
val krajany i cizince křesťanskému mudroslovi tak zname
nitě a horlivě, že pověsť o jeho učenosti daleko široko se
roznesla.

Okolu roku 850. byl Konstantin v Cařihradě posvěčen
na kněžství. Tehdáž pozdvihoval opět hlavu bývalý
Cařihradský patriarcha Jan Grammatik, zatvrzelý nepřitel
mnichův a posvátných obrazů, jenž po smrti přiznivce obrazo
borců cisaře Theofila r. 842. byl pro bludy svoje sesazen a
vyhnán. Konstantin, ač mu nebylo ještě ani zcela čtyřiadvacet
let, podnikl s timto kaciřem v Cařihradě učenou hádku o poctě
svatých obrazův a přivedl ho k mlčení. A za nedlouho nastaly
učenému Konstantinovi ještě jiné náboženské půtky zejména
s mohamedánskými Saraceny, kteříž pokládajíce se za potomky
Abrahamova syna Ismaele, po matce jeho Agar zvali se
Agarjany.

Roku 851. vybidl panovník mohamedánských Sara
cenů v městě Melitě Omar Reky k hádání o viru, zvláště
o tajemství nejsvětější Trojice. Vzkázalť cisařoviči Michalu:
„Můžete-li zjevně vyložiti ono tajemství, pošlete nám muže,
jenž dovede nás o tom přesvěděčitia překonati.“ Pozvání
tomu nebylo lze se vyhnouti; jinak by hrdí Saraceni byli
řekli, že Řekové nedovedou své víry hájiti. I povolal cisa
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w*v)
rovič nejslovutnější kněze a učence Cařihradské k sobě, a
zejména také Konstantina a řekl mu: „Slyšíš-li, filosofe,
co proti víře naši mluví hnusní Agarjané? Ty jakožto sluha
a učedník sv. Trojice jdi a opři se jim. Bůh ti dá milost
a silu ve slovech, abysi zvitězil, jako přemohl David Go
liáše.“ Konstantin znaje již jazyk arabský přijal toto čestné
poslání a opatřen jsa cisařskými listy vydal se v průvodu
dvou soudruhů na cestu. Zavitav do Melity zpozoroval, že
Agarjané pomalovali dvéře tamních křesťanů obrazy ďáblů;
a sotva potkali se s nim Agarjané, otázali se ho uštěpačně,
rozumi-li, co obrazy ty znamenají. Konstantin odpověděl
jim klidně: „Vida dáblovo znamení vně na dveřích domnívám
se, že v domich těch jsou uvnitř křesťané. Ale kde toto
znamení zveněi na dveřich neni, tam patrně přebývají dá
blové uvnitř.“ Vtipnou odpovědi tou odrazil mudrc hned
první útok Saracenů a zahanbil je. Za učené hádky o víru
namitali Agarjané nejprv, že mezi křesťany jsou roztržky
u víře a že jejich Život nesrovnává se s věrou křesťanskou.
Na to řekl Konstantin: „Bůh náš jest jako hlubina mořská.
Mnozi chtějice bytost jeho vyzkoumati, vydávají se na hlu
binu tu; ale jen ti, kdož jsou duchem silni, poznávají ho
s milosti jeho a přeplavují se šťastně virem pochybnosti ku
pravdě; kteříž pak jsou rozumu slabého aneb se plavi na
zpukřelých korabech porušené vůle, ti utonou. Vaše (moha
medánské) náboženství jest však úzkým potůčkem, jejž může
každý pohodlně překročiti. Váš Mohamed noeuložil vám nic
těžkého, ale povolil vám oddávati se hněvu 1 žádostem tě
lesným. Jinak Kristus; on povznesl člověka od země k ne
besům, a proto žádá od člověka těžkých věci, aby sebezapi
ravosti a přemáháním tělesných chtičů přibližoval se an
dělům.“ Když potom Agarjané opovážili se mluviti rouhavě
a uštěpačně o tajemství nejsvětější Trojice, zakřikl je kře
stanský mudrc ostrou důtkou a vyložil jim toto tajemství
slovy samého Mohameda, čímž nevěřici ti nemálo zaraženi
byli a náhle se odmlčeli. Posléze vychloubali se Saraceni
domnělou učenosti svou, Konstantin však zahanbil chvá
stavost jejich důmyslným podobenstvím řka: „Člověk nějaký
nabral z moře vody a nose ji ve vaku chlubil se cizincům,
že vody takové nikdo jiný nemá. I přišel kněmu muž z po:
moří a řekl mu: Blázne, nestydiš se vychloubati se timto
smrdutým vakem? Čo tu ve vaku chováš, tohoť my celé
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moře máme. Tak i vy Agarjané proti nám Řekům si vedete.
Od nás zajisté vyšla všecka umění.“

Takovou měrou překonal mudrc Konstantin nevěřicí
Saraceny, oni však zůstali v nevěře a pověře své zatvrzelí,
a chtějice se mu pomstiti dali mu píti jedu. Ale Bůh za
chránil ho a popřál mu šťastně ve zdraví vrátiti se do Ca
řihradu.

Toho času vystoupil Konstantin také proti bývalému
učiteli svému Fotiovi, jeuž hlásal, že prý člověk má dvě
duše, jednu vyšší a druhou nižší. Konstantin vyvrátil tento
blud, a tim přetrhl se bývalý přátelský svazekjeho s Fotiem.

Brzo potom odřekl se Konstantin hlučného života
vyhlavním městě a odešel za hlasem svědomí svého ku zbož
nému bratru Methodějovi do kláštera na horu Olymp. Avšak
dlouho nebylo mu popřáno v tomto útulném zátiší s milým
bratrem setrvati. Prozřetelnosť Boží volala ho jinam.

V sousedství Řeků na severu měli tehdáž polodivocí
Kozaři (Chazaři) plémě uralskočudské, mohutnou říši, již
1 Slované v jihozápadních krajích nynějšího Ruska podrobeni
byli. Mezi Kozary bylo křesťanství již poněkud známo, avšak
Židé i Mohamedáni, s nimiž bylo jim v obchodě se stýkati,usilovalivšemožněsvouvíruvnichzaštípit.© Kagan(král)
Kozarů jsa na rozpacích, komu dlužno za pravdu dáti, vy
pravil tudíž posly k Řeckému císaři Michalu III. do Caři
hradu s prosbou za učeného muže, jenž by lid jeho zbavil
dotěrných Židův i Saracenů a vyučil jej víře Kristově. Cisař
vyvolil k tomuto posláni učeného Konstantina, a ten ne
váhal mu vyhověti. I opustil klášter Olympský a vydal se
v důstojném průvodu bez prodlení na apoštolskou cestu do
Kozarska. Jest pravděpodobno, že Konstantina na této cestě
doprovázel věrný bratr Methoděj, ač to neni zjištěno.

Konstantinovi bylo nejprv z Cařihradu plouti po lodi
Černým mořem na polouostrov Taurický (Krim), do řeckého
přistavního města Chersonu (Korsuně), sidla arcibiskupova
a vladaře císařského. V tomto obchodním městě scházeli se
za příčinou kupectví četní Židé, arabsky mluvící Saraceni,
Kozaři i Slované, zvláště Rusové. Tu setrval Konstantin
delší čas uče se jazyku kozarskému, jenž přibuzen byl tu
rečtině, i jazyku hebrejskému, by mohl se pouštěti v nábo
ženské hádky se Židy. Nějaký Samaritán přebývající v tomto
městě, docházel ke Konstantinovi a učil ho jazyku hebrej
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skému, a přinesl mu také knihy samaritánské, jež mudre ten
od něho si vyprosil a studovati počal. A dostav od Boha
rozum, jal se Konstantin za krátko knihy ty bez chyby
čísti, což naplnilo Samaritána úžasem, tak že uvěřilv Krista
a přijal křest svatý, což 1 jeho otec učinil. V Chersoně
stýkal se Konstantin také se slovanskými Rusy a rozmlouval
s nimi o náboženství křesťanském přizpůsobuje slovanské ná
řečí svého rodiště jazyku ruskému. Tu byly mu podány
některé části Pisma sv. zejména evangelia a žaltař, přeložená
na jazyk ruský, napsané jakýmsi písmem. A Konstantin
učiniv k Bohu modlitbu, naučil se za krátko tomuto pismu
a jal se knihy jim psané čísti a vykládati, čemuž mnozí se
divili chválice z toho Boha.

Na polouostrov Taurický dostala se již záhy vira kře
stanská. Cisař Trajan poslal do těchto vzdálených končin
třetího papeže sv. Klementa u vyhnanství, a ten shledal tu
vice než 2000 křesťanův odsouzených ku těžké práci v mra
morových lomech, jichž počet novými vyhnanci stále byl
rozmnožován. Světec hlásal těmto ubožákům horlivě viru
Kristovu, a 1 mnozi pohané hrnuli se k němu, uvěřili a při
jimali křest svatý. Tim však popuzen byl pohanský cisaf,
a na rozkaz jeho byl r. 100. sv. Klement s kotvici o hrdlo
přivázanou uvržen do moře. Tělo svatého mučednika nalezli
křesťané, když moře odtokem ustoupilo, a pohřbili je na
blízkém ostrůvku, a později byla nad hrobem jeho. zřízena
svatyně. Za bouři stěhování se národů byla svatyně ta zni
čena a město Cherson zaniklo; když pak později město to
opět z rumů povstalo, nebylo tu vice pamětnika věci bý
valých. Učený Konstantin věděl, že u Chersonu byl hrob
sv. Klementa a pátral dlouho po něm marně, až zaslechl
podáni, že tělo sv. mučedníka odpočívá na blízkém ostrůvku.
I zjednal si dovolení tehdejšího arcibiskupa Chersonského
Jiřího a odebral se v průvodu duchovenstva 1zbožného lidu
na ostrůvek ten. Tu počali kopati a odkryli základy bývalé
svatyně. A v sutinách jejich nalezl Konstantin s Boží po
mocí ostatky sv. Klementa i nástroj mučednické smrti jeho,
kotvici. Plésaje v duši a vzdávaje Bohu díky za tento šťastný
nález nesl Konstantin drahé ostatky ty na své vlastní hlavě
na loď a donesl je do hlavního chrámu v městě, kde jim
od křesťanů náležitá pocta vzdána. Nález ten stal se dne
30. prosince 861. Potom vyprosil si Konstantin od arcibi
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skupa svatých ostatků těch, aby je směl na svých cestách
miti při sobě.

Nález kosti sv. Klementa byl dilem Prozřetelnosti Boží.
Události touto bylo srdce mudrce Konstantina hluboce pro
niknuto vrouci úctou k náměstku sv. Petra, a spolu byl mu
naznačen směr i cil budouci jeho apoštolské dráhy — do
Říma, kde sv. Klement za živa působil a kde nástupce jeho
papež sidlil.

Když Konstantin ještě v Chersoně meškal, došla ho
zpráva, že jistý kozarský vévoda nenadále oblehl blizké
křesťanské město a vším úsilím ho dobývá, z čehož tamni
obyvatelstvo velice se děsilo. I pospišil Konstantin hned
k ohroženému městu, a vkročiv do tábora vévody kozarského,
pohnul ho důstojnou postavou i výmluvnosti svou, že nejen
od obléhání města upustil, ale i slíbil, že na viru Kristovu
se obrátí. Vraceje se pak s družinou svou do Chersona potkal
se se zástupem divokých kočovníků Uhrů, kteří chystali se
ho přepadnouti právě an službu Boží konal. Průvoděi lekl:
se nemálo, ale Konstantin dokoněiv služby Boží volal dou
fanlivě k Bohu zpivaje: „Gospodi pomiluj“ a oslovil potom
tlupu jazykem kozarským. A divoši ti zkrotli rázem, a vy
slechnuvše poučná slova z úst kněze Konstantina počali se
mu klaněti a propustili jej i družinu jeho v pokoji.

Připraviv se dostatečně opustil Konstantin Cherson a plul
po korábu mořem Azovským ku břehům řišeKozarské. Tato
řiše rozprostirala se na východ k ústí řeky Volgy vlévajici
se do moře Kaspického, a na západ k moři Azovskému a
Černému. Počátkem devátého stoleti podmanili si Kozaři
také Slovany na březích řek Dněpru a Oky, tak že řišejejich
zaujímala také čtyřiadvacet gubernii z nynějšího evropského
Ruska.

Sotva došla kagana zpráva, že křesťanšti věrozvěstové
z Cařihradu k němu vyslaní na půdu kozarskou zavítali,
poslal jim několik vážných mužů v ústrety a nabídl jim
u sebe pohostinství. Jeden z těchto mužů chtěl ihned moudrost
učeného Konstantina podrobiti zkoušce a oslovil jej sebe
důvěrně řka: „Vy křesťané čerpáte všecku svou moudrost
z knih, my však knih nepotřebujeme a čerpáme moudrost
sami ze sebe.“ Konstantin odvětil mu: „Potkáš-li muže na
hého, an ti mluví, že má mnoho zlata i rouch, uvěříš mu?“
A když Kozar vece: „Neuvěřim“, dí mu Konstantin: „Nuže,
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tak dim 1 já tobě“ a zahanbil domnělou moudrosť jeho ně
kolika dalšími otázkami.

Slavně a čestně uvital kagan ve svém sídle věrozvěsty
křesťanské, a přijav dary cisařem mu poslané, zval Kon
stantina 1 druhy jeho ku stolu svému a nařidil, aby nábo
ženské rozpravy a učené hádky se Židy a Mohamedány ko
naly se před nim.

Prvního dne konala se na dvoře kaganově hádka se
Židy. Sám kagan dotazoval se věrozvěstů po učení o nej
světější Trojici. A když přítomní Židé začali drze a rou
havě mluviti o vtělení Syna Božiho Ježiše Krista, jal se
Konstantin námitky jejich z Mojžíše 1 z proroků, zejména
z Isaiáše a Daniela tak důkladně a rázně vyvraceti, že bylo
jim s hanbou odmlčeti se. Důmyslně odbyl Konstantin ná
mítku, žeť prý nemožnojest, aby Bůh se vtělil a v člověkupře
býval, takto: „Nesmyslní jsou, kdož říkají: Bůh nemůže se
vtěliti a v člověku přebývati. Vždyť Hospodin vměstnal se
v keř 1 v oblak a zjevil se v bouři a v dýmu Mojžiši
i Jobovi! A bylo nutno, aby Bůh sám přišel k nám, měl-li
člověk spasen býti; neboť od koho jiného měl člověk dojiti
obnovy své přirozenosti, ne-li od toho, jenž stvořil jej? Lékař
chtěje uzdraviti člověka masti, nepřikládá ji na strom neb
kámen, ale přikládá ji člověku nemocnému. Bůh tedy chtěje
spasiti člověka mohl, ba musil ubytovati se v něm.“ Usly
ševše tato slova řekli kagan 1 dvořané jeho ku Konstantinu:
„Bohem jsi byl poslán semo k našemu poučeni, a dosyta
oblažil jsi nás slovy medové sladkosti Písma svatého!“

Nazitří bylo se potýkati Konstantinovi s učenci moha
medánskými, kteři vychvalujíce Mohameda jakožto prý nej
většiho z proroků kladli ho nad Krista Ježiše. Avšak Kon
stantia dokázal jim pádnými důvody, že Mohamedbyl prorokem
lichým a že jeho učení vrhá člověka v propast hříchů, zejména
chlipnosti a ukrutnosti. Po těchto vývodech povstal první
náčelník kaganův, a obrátiv se ku shromážděným učencům
židovským i mohamedánským řekl: „Host náš porazil s Boží
pomoci vaši pýchu židovskou, a rovněž zvrátil vaši nadutosť
mohamedánskou. Jen křesťanům dal Bůh víru dokonalou,
a kromě ni nedojde nikdo života věčného. Budiž z toho Bohu
chvála na věky“. A kagan i přítomní velmoži 1 lid projevili
hlučným voláním svůj souhlas s tímto slavným osvědčením.

Vida a slyše to Konstantin rozplakal se radosti a na
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pomenul přítomných Kozarů, aby přijali křest svatý. I dalo
se z velmožů kozarských pokřtiti dvě stě, a tak položeny
v tomto národě první základy viry křesťanské. Sám kagan
dopsal o této radostné události císaři do Cařihradu vzdávaje
mu diky, že lidu jeho poslal tak výtečné věrozvěsty.

Konstantin konal potom apoštolské cesty mezi Kozary
až ku průsmykům hor Kavkazských hlásaje evangelium Kri
stovo, a zůstavil další práci na této vinici Páně svým ná
stupcům. A ponechav v Kozarsku několik soudruhů svých,
aby v dile šťastně zahájeném pokračovali, chystal se k ná
vratu do Cařihradu. Kagan podával mu z vděčnosti mnohé
dary, on však odmítl zlato i stříbro a vyžádal sl pouze, aby
mu vydáni byli zajatí Řekové, kteří v Kozarsku otročili.
Kagan svolil milerád, a takto dostalo se na 200 řeckých za
jatců na svobodu, kteří s Konstantinem a družinou jeho do
vlasti se navratili.

Ubíraje se z Kozarska nazpět do Cařihradu pobyl Kon
stantin ještě nějaký čas na polouostrově Taurickém. Tu stál
u města Fully (nyní Ruskofilu) starý dub srostlý s třešní,
pod nimž tamní pohané konali modloslužebné oběti ctice
strom ten jako božstvo, o němž bájili, že jim dává dešť
a úrodw.zemskou. Konstantin uslyšev o tom vážil cestu ku
modloslužebníkům těm, doličoval jim pošetilosťpověry jejich,
a velel jim strom ten skáceti a spáliti, což oni ochotně učinili.

Přinášeje ostatky sv. Klementa i děkovací list kagana
kozarského vrátil se Konstantin s družinou svou do Caři
hradu. Radosť ze stkvělého výsledku jeho apoštolské práce
u Kozarů byla v Cařihradě veliká. Prozatím usadil se potom
Konstantin jakožto kněz při chrámě sv. apoštolů v Cařihradě
a vzbudil všeobecný obdiv, an vyložil hebrejský a samari
tánský nápis na číši z drahého kamení dila Šalomounova,
kteráž chovala se v pokladnici velechrámu sv. Žofie a jejihož
nápisu posud nikdo přečísti nedovedl. Konstantinův bratr
Methoděj byl toho času opatem kláštera Polychromského, kde
tehdáž sedmdesáte mnichů přebývalo.

Bulhaři zachovali s1 podání, že svatí bratři Solunšti
praotcům jejich osobně hlásali evangelium Kristovo, a proto
oti je jakožto apoštoly svoje. Ze zachovaných pisemních
pramenů není sice působení těchto bratří v Bulhařích na
jisto postaveno, avšak nelze míti za to, že by horliví věro
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zvěstové ti nebyli obrátili zřetele svého k těm Slovanům,
kteříž rodišti jejich Soluni i hlavnímu městu Cařihradu byli
nejbližší a jichž mateřský jazyk již z domova znali.*)

Zatim stala se v Cařihradě osudná změna ve věcech
církevních. Mladý cisař Michal IIT. (856—867) byl úplně ve
vleku prostopášného ujce svého, Ťišského kancléře Bardasa
(Vardy), a ten způsobil svými piklemi, že pravověrný patri
archa Cařihradský sv. Ignác byl r. 857. sesazen a do vy
hnanství poslán. K hanebnému tomu činu spojil se Bardas
s tajemníkem císařského dvoru pověstným Fotiem, jenž přízní
jeho uchvátil arcibiskupský stolec Cařihradský a od jistého
sesazeného biskupa proti církevním zákonům vysvětiti se
dal. Uchvatitel Fotius lichotil mladému cisaři a mlčel ku
všem ohavnostem ošemetného kancléře. Papež Mikuláš I. ne
uznávaje Fotia pozdvihl proti němu hlasu svého a kára! ho
z úskoků, což nezůstalo tajno obou bratři Soluňských ; a zdá===

*) 'oho času vládl v Bulharsku mocný král Boris (852—888), jehož
říše zaujímala díl nynějších Uher, krajinu Sréěmskou, Sedmihrady, Valašsko,
Multány, kraj u srbské Moravy, Albánsko, vlastní Bulharsko a značnou čásť
Macedonie. Boris pomýšlel na uvedení víry křesťanské do své říše, jsa však
na sporu S Řeky i s Franky, váhal dlouho, odkud má povolati věrozvěstů.
Zatím snažili se Řekové získati ho. Při dvoře jeho byl držán v zajetíjakýsi
mnich Konstantin Kufaras, jejž potom vyměnila císařovna Theodora za sestru
královu, vychovanou a pokřtěnou v Cařihradě, ata naléhala na bratra, aby
se dal pokřtíti. Avšak i potom váhal Boris, až teprv stal se povolnějším,
když v zemi jeho nastal hlad a mor. Tu zavítal k němu mnich Methoděj,
a chtěje ho víře křesťanské získati, namaloval živými barvami obraz posle
dního soudu, jehož král velice se zděsil. A když Methoděj celý význam
obrazu tolo vyložil, dotkla se krále milosť Boží. Boris chtěje ujíti hrozným
trestům zavrženců, požádal ihned Methoděje, aby ho víře křesťanskévyučil,
což se i stalo. Boris však znaje nechuť četných bulharských velmožů ku
křesťanství, odkládal křtem, ačkoli potom ještě jiní kněží k němu docházeli
a ho napomínali, zejména ilatinský kněz Pavel, a sám císař Michal IIT. na
něho doléhal. Teprv r. 864 přijal Boris z rukou GCařihradského biskupa
Josefa křest, při čemž dostal jméno Michael. Mnozí velmoži bulharští ná
sledovali potom Borisa, a od té dobyšířila se valně víra Kristova v Bul
harsku. Dle podání byl prý oním malířem, jenž Borisa obrazem posledního
soudu obrátil, apoštol slovanský sv. Methoděj, pročež i světec ten bývá
zobrazen s deskou, na níž vylíčen jest poslední soud. Avšak za novější doby
dovozuje většina historiků, že zmíněný mnich malíř Method byl osoba roz
dílná od našeho slovanského věrozvěsta Methoděje. Tak dokazují na základě
historických pramenů zejména Jireček, Ginzel, Dudík, Sasínek, Kos a Rački.
Vývody jejich není ovšem vyloučena činnosť buď sv. Methoděje, buď obou
bratří Soluňských v Bulhařích vůbec.
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se, že řádění Bardasovo a Fotiovo v Cařihradě bylo jednou
z přičin, že Konstantin ať sám, ať s bratrem Methodějem,
přijal ochotně posláni do Kozarska, aby byl vzdálen po
horšlivých třenic v hlavním městě. Když pak Konstantin
z této apoštolské cesty se navrátil a shledal, že cirkevní věci
v Cařihradě se nepolepšily, zatoužil po Římu, hodlaje tam
donésti nalezené ostatky sv. Klementa. Možnotaké, že právě
toho času Konstantin vyšel si do Bulhar a tam aspoň na
krátko viru Kristovu hlásal. Zatím byli Prozřetelnosti Boží
oba bratři Solunšti nenadále povoláni na Moravu.

První pokusy, zaštípiti křesťanství v zemích národa
českého 1 sousedních kmenů slovanských, dály se z Němec;
avšak způsob, jimž se to dálo, nesnášel se s duchem evan
gelia Kristova. Od roku 800., kdy Karel Veliký od papeže
Lva III. za císaře korunován byl, považovali se Němečtí
králové, jsouce spolu císaři Římskými, za ochránce Církve
křesťanské, a odvozovali si z toho právo ku panství nad
celým křesťanským světem. Kdožkoli tehdáž přijal z rukou
německých věrozvěstů křest, musil podrobiti se cirkevnimu
zřízení říše Francké a uznati císaře za pána svého. Králové
němečti uživali tudiž náboženství Kristova jakožto prostředku
ku šíření svého světského panství. I nebylo divu, že pohanšti
kmenové slovanšti dlouho se zdráhali přijati viru Kristovu
od missionářů, kteříž byli spolu zřizenci zemělačných pa
novniků svých, a kromě toho neznali ani jazyka těch, k nimž
vysláni byli. Pod záminkou šíření evangelia Kristova vedli
němečtí králové se sousedními národy kruté valky, aby si
je podrobili. Sám Karel Veliký válčil takto skrze syna svého
Karla proti Čechům, ale s nepořizenou, leda že Čechové pod
volili se odváděti do Němec roční poplatek, aby nepřitele tak
mocného se zbavili. Za vpádů vojů Karlových do Čech při
cházeli semo také kněží frančti hodlajice tu za úspěchem
válečným vštěpovati křesťanství, ale lid český nedůvěřoval
těmto cizincům, a tudiž neměly snahy jejich žádného ovoce.

Menší odpor kladli Frankům a jich missionářům Slo
vané v Pannonii (západních Uhrách) a když Karel Veliký
svými vojsky zaplavil Pannonii, rozdělili němečtí biskupové
o své ujmě tuto zemi tak, aby Pannonie doléní podřizena
byla arcibiskupství Solnohradskému, a Pannonie hoření aby
přislušela pod biskupství Pasovské, což však stalo se bez
přisvědčení papežova.
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Na Moravě vládl v prvni polovici devátého stoleti kniže
Mojmír, muž obezřetný a moudrý, jenž vida, jak hrabiví
Frankové okolní země pod zástěrou křesťanství si podmaňují,
snažil se proti nim nejbhžší sobě kmeny slovanské spojiti
v pevný celek. Zatím nepouštěl se však s Franky do zjev
ného boje snášeje na čas svrchovanost jejich a odváděje jim

oplatek. Uznávaje pak, že by lid jeho najisto zahynul, kdyby
i nadále tvrdošijně odpiral křesťanství, přijal Mojmir od Pa
sovského biskupa Urolfa křest svatý a pečoval o šíření víry
Kristovy na Moravě. Odtud Morava byla považována za
zemi příslušnou k biskupství Pasovskému.

Vedle Mojmíra byl tehdáž na Slovensku knižetem slo
vanských čeledí Moravanům příbuzných Nitranský kniže
Přibina. Seznámiv se s arcibiskupem Solnohradským Adal
ramem (821—836) naklonil se víře křesťanské, přijal od něho
křest, a zbudoval potom ve svém sídle Nitře chrám sv. Jim
rama, jejž týž arcibiskup posvětil. Avšak po letech jal se
Mojmír s Přibinou válčiti, vyhnal ho, a připojil Nitransko
k Moravě. Vypuzený Přibina podal se potom pod svrcho
vanosťkrále Ludvíka a dostav r. 848. od něho krajinu dolní
Pannonie v léno vystavěl si v sousedství jezera Blatenského
hrad Blatno, na němž se usídlil. V knižectví Blatenském pe
čovali o utvrzení víry křesťanské kněží ze Solnohradska, a
slovanští zemané podporovali snahy jejich, následujice při
kladu knižete Přibiny 1 syna jeho Kocela.

Zatím jal se král Ludvík dotírati na Slovanyv Čechách
a na Moravě, aby se mu úplně podrobili. Prostředkem k tomu
mělomu opět býti křesťanství. Na ten účel vysýlal do Čech
missionáře a lákal k sobě různými sliby zemany české 1mo
ravské. Na Moravě nedodělal se úspěchů žádných, poněvadž
tam Mojmír pevnou rukou vládl a vira křesťanská již po
někud rozšířena byla. Možná, že tou dobou křesťanství z Mo
ravy 1 do některých krajin českých vniklo, ale celkem obá
vali se Čechové přijati víru Kristovu od Franků, aby nemusili
podrobiti se panství jejich. Pouze čtrnácte českých lechů,
přebývajicích někde na pomezi bavorském, odebralo se roku
845.na dvůr krále Ludvíka v Řezně a dalo se tam se svým
komonstvempokřtiti. Učinili to nepochybněz ohledů světských,
aby si tim zjednali pomoc od německého krále ve svých
vzdorech proti zemskému knížeti českému. 'Timto skutkem
uznali svrchovanost německou a osvědčili souhlas, aby při
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čtení byli k biskupství Řezenskému. Pokřtění několika českých
lechů z pomezi bavorského nemělo však pro víru křesťanskou
v Čechách žádných následků, a národ i kníže český zůstávali
i nadále v pohanství. Že ono pokřtění stalo se z důvodů
světských, ukázalo se hned následujícího roku 846. Tu pod
nikl král Ludvik válečnou výpravu na Moravu proti knižeti
Mojmirovi, a maje jeho moc za nebezpečnou, sesadil ho a do
sadil misto něho synovce jeho Rostislava. Potom vtrhl Ludvik
válečně do Čech, byl tu však poražen. A od té doby byla
válka mezi Čechy a Franky bezmála po třicet let.

Kniže Rostislav stal se záhy Frankům kromě jich na
dání nebezpečným. Veškerá snaha jeho čelila k tomu, aby
svrhl jho cizinské vlády a zjednal své řiši úplnou samo

statnost. Znamenaje to král Ludvik podnikl r. 855. opět vá
lečnou výpravu do Moravy a byl zase poražen. Následkem
toho byly utuženy přatelské svazky mezi Moravany a Čechy
a moc Rostislavova rostla. Také za následujících válek upe
vňoval vítězný Rostislav svou moce, dosadil do Nitranska
za údělného knižete synovce svého Svatopluka, a připoutal
k sobě Přibinova syna, knižete Blatenského Kocela. Tak
byla založena a utvrzena říše Velkomoravská.

Zatim, co lakotní Frankové neustávali pod rouškou
křesťanství národům slovanským vnucovati svoje panství,
vážili si pannonšti Slované víry křesťanské; při tom toužili
však, aby vedeni byli ku Kristu od mužův nezištných, na
základě svého jazyka a svých řádů národních. Na Moravě
nečinilo pak křesťanství valných pokroků, poněvadž duchovní
z řiše Francké neznajice jazyka slovanského, nedovedli si
ziskati důvěru lidu a více o šiření světské moci Franků, než
o rozšiřovani víry Kristovy pečovali. Proto hověli Moravané
namnoze pořáde ještě pohanským zvykům a pověrám a kla
něli se vedle Krista Pána i modlám.

Kniže Rostislav vytkl si úkolem spojiti sousední slo
vanské kraje v mocnou říši a utvrditi na příští časy jeji
neodvislost. Aby toho dosáhl, nezbývalo mu leč zpřetrhati
všecky svazky s výbojnými panovníky německými netoliko
v ohledu politickém, nýbrž i v ohledu církevním. Meči ně
meckému opřel se šťastně, a tudiž hleděl také uhnouti se
kříži z Němec hlásanému a učiniti svou říši nezávislou na
arcibiskupství Solnohradském i biskupství Pasovském, tak
aby národ jeho byl trvale ku Kristu obrácen přímo skrze
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apoštolskou Stolici v Rimě a v ohledu církevním bezpro
středně ji podroben. Toho bylo lze jen tou cestou se dodělati,
aby do země povoláni byli kněží a učitelé, kteří nejsouce
Němci, nedrželi by s Franky, znajíce zároveň jazyk 1zvlášt
nosti lidu slovanského. I smluvil se Rostislav se svým sy
novcem Svatoplukem, knižetem Nitranským, i s knižetem
Blatenským Kocelem, a knižata ta vypravila současně po
selství ku papeži do Říma a k císaři Michalu III. do Caři
hradu žádat od nich věrozvěstů. Papež neposlal žádných,
snad proto, že chtěl předkem zevrubně vyšetřiti církevní po
měry v Pannonil a na Moravě. V Cařihradě naopak poroz
uměl císař ihned, jaký prospěch by mu vzešel, kdyby řiše
Moravská k němu přilnula. Tehdáž trval Rostislav v dobrém
přátelství s císařem Michalem III. a proto svěřil mu svoje
smýšlení, maje naději, že dojde souhlasu tohoto na rozpi
navou moc Franků žárlivého panovnika.

Poslové knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela zvě
stovali jich jmenem císaři v Cařihradě toto: „Lidé naši
odstoupili od pohanství a zachovávají křesťanský zákon, ne
máme však učitele takového, kterýž by nám vyložil pravou
víru křesťanskou jazykem naším, aby i jiné země vidouce to
následovaly nás. Pošli nám tedy učitele takového, neboť od
vás vychází vždy na všecky strany dobrý zákon.“ I svolal
cisař radu, a povolav Konstantina řekl mu: „Vím, že jsi
unaven, filosofe, ale jest záhodno, abysi tam šel, nebo nikdo
jiný kromě tebe nedovede toho vykonati. Vezmi tedy bratra
svého Methoděje a jdi, neboť oba jste Soluňané, a všickni
Soluňané hovoří čistě po slovansku.“ Konstantin poznal v žá
dosti té hlas Boží a podrobil se vůli císařově, ale nechtěje
v úkol ten se uvázati, pokud by neměl bohosiužebných knih
přeložených na jazyk slovanský, otázal se, mají-li Moravané
nějaké vlastní písmo. A když uslyšel odpověď zápornou, želel
toho, namitaje, že kdoby takové písmo sestaviti chtěl, snadno
uběhne v podezření kaciřstva. Avšak císař vyvedl ho z této
obavy řka: „Chceš-li, může Bůh na prosbu tvou dáti tobě
dobré vnuknuti o piísmě Slovanům přiměřeném, neboť on
dává je beze vší pochybnosti všem prosicím.“ I odebral se
Konstantin s bratrem Methodějem i jinými pomocníky do
chrámu a vyprosiv si od Boha daru osvícení sestavil zvláštní
pismo k jazyku slovanskému přiměřené.*)

+) Není pochybnosti, že již před sv. Konstantinem aspoň někteří
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Upraviv si takto písmo, jal se Konstantin překládati
na jazyk slovanský bohoslužebné knihy, věda ze svých mis
slonářských cest v Kozarsku, jak výhodno jest křesťanskému
věrozvěstu, může-li kromě vyučování ústního dáti lidu 1ná
boženské spisy v jeho jazyku. První slova,jež novým písmem
napsal, byla počatečná slova evangelia sv. Jana: „Na počátku
bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Bůh byl Slovo.“

Cisař Michal zvěděv, že Konstantin vynalezl pismo
Slovanům přiměřené a překládá v jich jazyk knihy cirkevní,
zaradoval se velice a vypravil Konstantina 1 bratra jeho
Methoděje s četnými pomocníky na Moravu opatřiv je hojně
potřebami na cestu i dary i listem doporučovacím k Rosti
slavovi. Ku poslání tomuto nedožadovali se oba bratří zvlášt
niho dovolení od patriarchy Cařihradského aniž ho potřebovali,
ježto klášter Olympský, k němuž jakožto řeholníci přislušeli,
nenáležel pod Cařihrad, nýbrž k diecési macedonské, kteráž
patřila pod patriarchát Římský.

Ve jménu Páně vydali se oba bratři Solunšti s pomoc
niky svými na Moravu z jara r. 863. Cesta vedla je říší
Bulharskou, kde panoval Boris. I zastavili se na krátko u
něho, an ke křtu se chystal, ukázali mu slovanské pismo,
a rozmlouvali s ním o víře Kristově. Dlouho však nezdrželi
se tu, a putovali dále zemí Kocelovou a knižectvim Svato
plukovým, až v červnu téhož roku zavítali na Moravu. Cestou
hlásali Slovanům evangelium, a nesouce ostatky sv. Klementa
sloužili nad nimi nekrvavou oběťNového Zákona. Na mnohých
mistech, kde se to dálo, byly potom stavěny na památku
chrámy a kaple na počesť sv. Klementa, z nichž některé

kmenové slovanští pokoušeli se psáti slovansky písmem řeckým i latinským,
ovšem velmi nedokonale a zmateně, ježto abecedy řecká i latinská nemají
liter k označení zvuků výhradně slovanských. Konstantin položil písmu
svému základem starobylé kursivní litery řecké ze 6. a 7. století a doplnil je
značkami přiměřenýmizvláštním zvukům slovanským. Písmo to sluje glagolicí
(hlaholštinou). Glagolicí psalo se potom na Moravě, v Pannonii, v Čechách,
v Illyriiav Bulhařích. Když později, koncem 9. století učňové sv. Methoděje
přešli do Bulhar, netěšily se tam nesličné tvary glagolice oblibě a byly
nahrazovány novějším písmem řeckým (unciálkou), jakéhož tehdy se užívalo.
Má se za to, že přeměnu tuto dokonal slavný žák sv. Methoděje, Velický
biskup sv. Klement, zakladatel kláštera Ochridského (+ 916.). Písmem
Cyrillovým (eyrillicí) jest tudíž glagolice, kdežto obecně tak zvaná cyrillice
je písmo řecké z 9. století, doplněné značkami slovanskými. Tak dovozují
Šafařík, Miklošié, Hattala, Rački i. j.
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osud stoji jsouce svědectvím, kudy svati bratři Soluňšti
z Cařihradu na Moravu se ubirali. Jsou to sv. Klementské
svatyně u Jajců v Bosně, v Kelemenu (t. j. Klementu)
v Charvátsku, u jezera Blatenského, v Kostelci mezi Budinem
a Ostřihomem, a v Močonku před Nitrou, kde bylo sidlo
knížete Svatopluka. Lid slýše, že věrozvěstové nesou ostatky
sy. Klementa a evangelium na jazyk slovanský přeložené,
přicházeljim v ústrety a vital je s nábožnou uctivosti. Tak
došli hlavního města řiše Velkomoravské Velehradu. Bylo
to město prostranné a Široce ohražené. Rostislav vyšel při
chozim věrozvěstům v průvodu lidu v ústrety a uvital je
s plesáním jako anděly Boží.

S Boži pomoci jalise Konstantin a Methoděj pracovati
na moravské vinici Páně. Přivedše si ze své vlasti několik
slovanských pomocniků, rozmnožili zahy jich počet schopnými
mladiky moravskými a vychovávali si je za spolupracovníky
a ti působili potom s nimi věrně a horlivě v apoštolském
dile jejich. Lid moravský přilnul k novým věrozvěstům
s dětinnou úctou a láskou jako ku svým duchovním otcům,
vida, že nepřišli jako zřízenci výbojné a lakotné ciziny, ale
že přišlijako nezištní apoštolové a hlásají slovo Boží jazykem
sroznmitelným. Jazyku jejich, nářeči macedonskoslovanskému,
rozuměli Moravané dobře.

Posavadní činnost duchovních z diecése Pasovské na
Moravěbyla nedostatečna. Kněží tl neznali jazyka slovanského,
nepřihliželi ku zvláštním zvyklostem a řádům v zemi,
a hovice sami pověrám mlčeli k různým nepořádkům v lidu.
Takto zůstávalo na Moravě mnoho pohanských zvykův a
dosti pohanů. Zejména uzavirána manželství mezi blizkými
příbuznými, ba 1 mnohoženství bylo tu ještě v obyčeji, a
mnozí od Franků pokřtění Moravané chovali modly klanějice
se jim. „Konstantin a Methoděj obcujice s knižetem, vlady
kami a lidem získali si nejprv zevrubnou vědomost všech
poměrův a potřeb v zemi a vykořeňovali všeliké zlozvyky
odporujici náboženství Kristovu. Zamezovali, aby nebyly
sňatky mezi přibuzenci uzavírány, aniž sňatky řádně uza
vřeně lehkomyslně rozpouštěny, a naléhali, aby přestalo
obětování modlám. Poživajíce důvěry knižetei lidu pracovali
s velikým požehnáním. Hlásali neunaveně slovo Boži, vy
učovali mládež kromě náboženství i jiným užitečným a po
třebným vědomostem, káceli modly, hubili stopy pohanských
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pověr a vedli lid ku otnostnému, bohabojnému životu. "Tak
apoštolovali v úrodných rovinách na Hané, v poříčí Moravy,
Váhu i Hronu, pod Karpaty a Tatrami. Tu teprv otevřela
se Moravanům dokořán brána do říše pravdy Kristovy, do
království Božího na zemi, Církve katolické. Tma starého
pohanství ustoupila dokonce a světlo viry Kristový rozlévalo
se plným proudem po zemi.

Dle podání rozbořil sv. Cyrill (Konstantin) také modlu
pohanského bůžka Radigasta na hoře Radhošti na Valašsku
a modlu Peruna na Špilberku u Brna. V Osvětimanech u
Kyjova založili svatí bratři Solunští pro svoje učedníky klášter
řehole sv. Basila, jenž byl semeništěm nových horlivých
kněží moravských. Podnes zachovaly se na tomto mistě stopy
někdejší svatyně sv. Klementa *). Památkou po činnosti jejich
je kostel sv. Klementa v Hořením Břečkově na Znojemsku,
a také o chrámu ve Špičkách u Kelče je podání, že byl od
svatých bratři těch vystaven. O mnohých studánkách na
Moravě praví se, že tu udileli křest svatý. Jsou to zejmena
studánka „Cyrillův důl“ u Velehradu, „Svatá voda“ u Sti
navy na Plumlovsku, podzemní kaplička Cyrillka se studán
kou v Podivině, pramen řečený „Apoštolská voda“ v Při
bicich blíž Hustopeče a studánka ve farnosti Dědické bliže
Výškova. Stopy apoštolské činnosti svatých Soluňanů zacho
valo podání také v Žarošicích jižně od Brna, v Uhřicích, ve
Svitavě,u Pernštýna nad Bystřicí a v Lipůvce u Brna. Ku
mnohým starobylým kamenným křižům víže se ústní podání,
že pocházejí z doby sv. Cyrilla a Methoděje a že na jich
mistech kázali, a i o třech kazatelnách, v Třešti, ve Starém
Petřině na Znojemsku a v Telči je pověsť, že věrozvěstové
ti s nich slovo Boží hlásali. Podání přičítá také první po
svěcení mnohých ohrámů moravských na počesť Pozdviženií
sv. křiže, Panny Marie a sv. Petra i Pavla apoštolům slo
vanským. Úctu ku sv. Petru a Pavlu šiřili na Moravě svatí
bratří dávajíce tim výraz synovské přítulnosti své k Římu
a osvědčujíce spolu proti svým franckým protivníkům, že

*) Na vydržování samostanu sv. Klementa u Osvětiman rozkázal
Rostislav kraji mezi Cáhnovem a Trenčínem odváděti poplatek zeměpanský.
Jest pamětihodno, že tento poplatek vybírá se podnes jménem „daně sv.
Klementské“ uherskou vládou na Slovensku po 20 kr. z hlavy ročně. Lehnerův
Method r. 1894, Hora sv. Klimenta u Osvětiman, od Fr. Přikryla,žŽstr. 27—28.
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Morava je územím přímo Stolici papežsképodřízeným. Ze
jména činil to sv. Methoděj vrátiv se z Ríma, kde na bi
skupství posvěcen byl. Zachovala se pověsť, že posvětil chrám
sv. Petra v Brmě, a že také kostel sv. Petra a Pavla na Před
hradí Olomouckém v době jeho vystavěn byl. Jakožto kněží
a mnichové východní cirkve řecké konali svatí bratři na
Moravě veškeré služby Boží obřadem i jazykem řeckým,
jemuž od mladosti přivykli. Zatim vidouce úspěchy působení
Jatinsko-německých kněží na Moravě i nechuť lidu k nim,
přemítali, jaké zřizení církevní nejlépe by tu prospivalo i jak
by nejvýhodněji bylo upraviti služby Boží ve slovanské zemi
té, I kmitla se jim posléze myšlénka, aby se pokusili zavésti
do bohoslužby jazyk slovanský. Sami ovšem toho zvláště při
mši sv. neučinili, pokud Stolice apoštolská k tomu nesvolila,
avšak majice důvěru v Boha, chystali, čeho k novotě té
třeba bylo. Počavše již v Cařihradě, pracovali o překládání
církevních knih na Moravě dále. Tu dokončili čtení ze sv.
ovangelil a epištol ku mši sv., čtení ze Starého Zákona (Pa
ramejník), brevíř (Casoslov), mešní knihu (Služebník), knihu
obřadní (Trebník) a zpěvník sv. Jana Damascenského (Ok
toich), při kteréžto práci pomáhali jim přední učedníci jejich
Kiement, Naum, Angelar, Sáva a Gorazd. Překládali z ie
čtinyna jazyk macedonsko-slovanský(slověnský), jemuž všickni
Slované dobře rozuměli, postihujice zároveň a přijímajíce
zvláštnosti nářeči, jimiž mluvilo se v Pannonii a na Moravě.

S diecési Pasovskou nevstoupili apoštolové slovanští
v nijaký svazek a nedomáhali se ovšem na biskupu jejim
nižádné pravomoci, ježto kniže Rostislav právě proto, aby
se 1 cirkevně vymanil z nadvlády německé, prohlásil svou
říši za území missionářské a požádal přímo z Říma a z Caři
bradu věrozvěstů pominuv biskupa Pasovského 1 arcibiskupa
Solnohradského.

Za příčinou bohoslužebného jazyka bylo Konstantinu i
Methoději podnikati mnohé boje. Duchovní frančti na Moravě
doslechše o pismu slovanském i o překladu církevních knih
horšili se a horlili proti oběma bratřím. Byloť tehdá obecné
minění, že při službách Božích smí se užívati pouze tří ja
zyků: hehrejského, řeckého a latinského, jakož jazyky těmi
od Piláta napsána byla vina Kristova na kříži. Také v Římě
bylimnozi, kteří zavrhovali slovanské cirkevní knihy pravice:
„Nesluší žádnému jinému národu míti písmo svoje kromě
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Židů, Řekův a Římanů.“ Ale Konstantin i Methoděj vyvr:
tili důvody z Pisma sv. i z dějin námitky těchto „trojjazy:
niků“, a papež zavrhl domnění jejich nazvav je Pilátovc
že se odvolávali na nápis Pilátův na křiži Páně.

Toho času řídil Církev katolickou věhlasný papež M
kuláš I. (859—867),jemuž bojovati bylo proti četným nepř:
telům jednoty a kázně církevní. Nejhorším z nich byl Fotiu
jenž vetřev se na arcibiskupský stolec Cařihradský, byl pů
vodcem potomního rozkolu řeckého. Avšak také v Italii
v Němcich vyskytovaly se snahy proti Stolici apoštolsk
v Římě, a zejména bouřili proti papeži pod ochranou proste
pášného cisaře Ludvika II. arcibiskupové Kolinský a Trevi
ský. Odpor jejich zlomil však statečný papež, a za napjatýc
poměrů mezi Římem a Cařihradem vyhnal Bulharský kr;
Boris z říše své duchovní řecké a prohlásil sebe 1 poddan
svoje za sluhy církve Římské. Když pak papež Mikulá
z listu knižete Rostislava uslyšel o spásonosné činnosti apc
štolů slovanských Konstantina a Methoděje na Moravě, na
manula se mu myšlénka, že by apoštolské dilo těchto brati
pod ochranou mocné slovanské řiše Rostislavovy mohlo stái
se papežské Stolici znamenitou oporou proti přepychu a pře
hmatům lakotných panovníků německých i závislých n
nich biskupů franckých, jakož 1 také proti rozkolnickýr
choutkám Cařihradu. I pozval papež Mikuláš oba bratry So
Juňské, aby k němu do Říma přišli, Pozvání toto bylo jir
právě vhod, neboť již drahně času chystali se do Říma, ab
tam donesli ostatky sv. Klimenta, aby poklonili se papeži
skládali mu účty z posavádní činnosti své, a spolu ho popro
sili, by učedníky jejich vysvětil a slovanský překlad Pism:
sv. schválil.

Pracovavše tři roky a tři měsíce s velikým úspěcher
na vinici Páně v zemi moravské, vydali se tudíž Konstanti
a Methoděj v průvodu četných žáků r. 867. na cestu d
Říma nesouce ostatky sv. Klementa i slovanské církevn
knihy. Čestou prodleli asi pět měsíců v dolní Pannoni
v zemi knižete Kocela. Kníže tento přijal věrozvěsty s pocti
vosti a hosůil je na dvoře svém v Blatně. Kocel byl hogliv:
křesťan a podporoval úsilovně snahy duchovních Solnohrad
ských, kteříž v zemi jeho křesťanství šířili. Roku 865. slavi
Solnohradský arcibiskup Adalvin svátky vánoční u něh
na hradě Blatně. Avšak duchovní Solnohradšti, jazykem
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smýšlením cizinci, neuměli se přizpůsobovati poměrům a
ovaze lidu slovanského, v němž bylo jim pracovati. Pře

vraceli rychle, bez rozvahy, řády staroslovanské, aniž starali
se o poučování lidu jazykem jeho. Jinak vedli si Konstantin
a Methoděj, tak že veškeren lid velikou úctou a láskou
k nim přilnul jsa unesen jich kázaním v jazyku srozumitel
ném. Také Kocel zalíbil si horlivé věrozvěsty tyto, a poznav
veliký rozdil mezi nimi a duchovenstvem franckým, jal se
přemítati, odkud by zjednal církevním poměrům ve své zemi
nápravu. I zalíbil si velice církevní knihy slovanské, naučil
se slovanskému písmu, a nařídil asi padesáti žákům, aby se
mu také naučili. Tak mohli Konstantin a Methoděj v dolení
Pannonii pod ochranou knižete Kocela blahodárně na četných
místech slovo Boži kázati, a činili to tiše a pokojně bez
odporu franckých kněží.

V dolení Pannonii přebývali tehdáž hlavně Slované
příbuzní alpským a krašským Slovincům, mezi nimiž bylo
mňoho Moravanův a dosti osad německých, založených od
Franků.

Na podzim roku 807. rozloučili se Konstantin a Metho
děj s Kocelem, nepřijavše od něho nabízených jim darův
a vyprosivše jen svobodu zajatým cizincům, a potom ubirali
se dále v průvodu nových padesáti učedníků, ziskaných
v Pannonil. Cesta do Italie vedla je územím ŠSlovincův,jimž
slovo Boži hlásali. „Proto cti Slovinci právem svaté bratry
Soluňské,jichž apoštolské nohy kráčely jejich zeměmia jichž
ústa zvěstovala praoteům jejich spasení v Kristu Ježiši.
Dle podání jsou kostely sv. Klementa v zemich slovinských
památníky na apoštoly slovanské, kteři na těchto mistech
buď sami, buď prostřednictvím svých učedníků slovo Boži
hlásali. Jsou to v Krajině sv. Klementské kostely v Suchdode
v dekanatu Kamnickém, v Bukovšici v dekanatu Lóckém, v Tu
pahči v dekanatu Kraňském, v Ródinech v dekanatu Ra
dovljickém, a v Mojstráně na Sávě pod Triglavem ; dále
v Kalech u Horní Krky a ve sv. Klementě u Selč. Také
v Ptuji jsou stopy činnosti svatých bratři těch.

Prošedše Alpami octli se věrozvěstové ve Furlánsku,
kde tehdáž valně přebývali Slovinci. Tu dle podání kázali
a sloužili mši sv. také v Povoletě na tom místě, kde podnes
stoji kostel sv. Klementa.

V Benátkách bylo jim podstoupiti hádání s duchovními
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latinskými. Ti pravili Konstantinovi: „Člověče, pověz nám,
jak směl jsi vzdělati Slovanům zvláštní pismo a v jazyk

Jejich přeložiti cirkevní knihy, čehož nikdo dřive neučinil,
ani apoštol, ani papež, ani bohoslovec Řehoř, ani Jeroným,
ani Augustin. Známe toliko tři jazyky, jjmiž sluší v. knihách
slaviti Boha: hebrejský, řecký a latinský.“ Odpověděl jim
Konstantin: „Zdaž nepadá déšť od Boha stejně na všecky?
Zda nesvítí slunce na všecky -a zdaž nedýcháme všickni
vzduchu? Jak tedy smíte odpirati všem národům, co povo
lujete výhradně třem, an přece Bůh všecky stejně miluje?
Nebyloť by vám se cti, kdybyste chtěli, aby všecky ostatni
jazyky a plemena byly slepé a hluché. Či snad chcete rou
havě učiniti Boha málomocným, jakoby toho dáti nemohl,
anebo závistivým, jakoby nechtěl? Ostatně známe mnohé
národy, kteří v pismě se znají a svým jazykem Boha osla
vuji.“ Další důkaz vedl Konstantin z Pisma a překonal odpůrce
svoje tou měrou, že získal si tím v Italii pověst výborného
řečníka.

Cestou z Benátek do Říma dověděli se svatí bratři, že
papež Mikuláš I. právě zemřel (13. listopadu 867). Nástup
cem jeho zvolen hned 24. prosince Hadrian II. Bezpochyby
vyslali svatí bratří do Říma před sebou některé ze svých
společníků, aby papeži zvěstovali příchod jejich a oznámili,
že přinášejí ostatky sv. Klementa. Z toho zradoval se papež
velice. Vždyť tehdáž usiloval Fotius v Cařihradě odštěpiti
cirkev řeckouod Říma, a tu přicházeli řečtí kněží Konstantin
a Methoděj do Říma osvědčit svou věrnosť Stolici papežské.

V Římě byli svatí bratří přijati s převelikými poctami.
Hadrian II. věda, že přinášejí ostatky sv. Klementa, vyšel
jim v ústrety se slavným průvodem kněží a měšťanůnesoucích
planoucí svice. A tu oslavil Bůh sv. Klementa divy; mnozi
nemocní nabyli náhle zdraví, zejména jeden mrtvicí raněný
1 jini, kteří z toho prozpěvovali Bohu chválu. I byly sv.
ostatky doneseny do prastarého chrámu sv. Klementa a tam
navždy uloženy.

Dle způsobu missionářů skládali Konstantin a Meshoděj
v Římě nejprve počet z dosavadní činnosti své. Možná, že
někteří papežšti rádcové chovali k nim zprvu nedůvěru, že
jsouce původem Řekové požívali příznědvoru Cařihradského,
a zvláště proto, že Konstantin býval žákem neblahého od
štěpence Wotia. Ovšem rozptýlila se tato nedůvěra záhy,
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jakmile rádcové ti seznali oba bratry a povážili skutky,
imiž oni prosluli a věrnosť svou ku Církvi katolické osvěděili.

Svatí bratří přišli do Říma také jakožto poslové knížat
Rostislava, Svatopluka a Kocela, v jichž zemích evangelium
Kristovo hlásali. Knížata tito prosili papeže, aby v území
jejich zřídil samostatná biskupství slovanská, neodvislá na
iši francké, 1 aby jim posvětil biskupy. Za tou příčinou ko
nána v Římě vážná vyjednávání, Papež Hadrian II. ač ob
tíže žádosti této uznával, byl ovšem přesvědčen, že užší
svazek Pannonie a Moravy se Stolici apoštolskou velice by
Cirkvi prospival. Zatím ukázali mu Konstantin a Methoděj
bohosležebné svoje knihy slovanské, prosíce o jich schválení.
Není pochybnosti, že jakož stalo se v Benátkách, také v Římě
papežštibohoslovci proti zavedeníjazyka slovanského do bobo
služby jakožto neslýchané novotě odpor zdvihli, a že i tu
bylo svatým bratřím hájitl obřadnictví slovanského, jednak
poukazováním na jiné liturgie, zejména armenskou a kopti
ckou, jednak poukazováním na rychlejší pokrok křesťanství
mezi slovanskými kmeny a na přání slovanských knižat i na
jich nezávislosť na říši francké, kterážto samostatnost bude
znamenitou oporou papežské Stolice proti zpupnosti Franků,
když S.ované ve věcech cirkevnich bezprostředně papeži pod
robeni budou.

Po zralé úvaze schválil posléze papež Hadrian II. ob
řady slovanské a posvětil bohoslužebné knihy na jazyk
slovanský přeložené. Přijav tyto knihy zruk.u bratři Soluň
ských, položil je jako oběť Bohu na oltář chrámu Panny
Marie,který slove „v jesličkách“. I blahoslovil Konstantina
a Methoděje nazývaje je otci, žádoucími syny, vlastní svou
rozkoši, věncem viry a korunou slávy i krásy Církve svaté.

Hned potom sloužil jeden z obou bratři ve velechrámě
sv. Petra u přítomnosti papeže, biskupův a kněží Římských
mši svatou v jazyku slovanském, a vlašti biskupové For
mosus a Gauderik posvětili po rozkazu papežovu slovanské
žáky, a sice tři na kněžství a dva za lektory. Byli to učňové
svatých bratři Soluňských Bulhaři Klement, Naum, Angelar
a Sáva, a Moravan Gorazd. Podobně konány služby Boží
po slovansku nazitři v chrámě sv. Petronelly, a třetího dne
v chrámě sv. Ondřeje. Když potom nadešla noo, sešli se opět
Konstantin a Methoděj se svými žáky v chrámě sv. Pavla
apoštola za městem zpívat na jeho hrobě církevní hodinky,
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a k ránu slavili tu opět za přísluhy biskupa Arsenia a pa
pežského bibliotekáře Anastasia slovanskou mši sv. vzdávajíce
Hospodinu diky za nesmírnou, Slovanům od Stolice apoštol

ské prokázanou milost.
Dle přání Rostislavova měli Konstantin a Methoděj

v Římě posvě.eni býti na biskupství, Dříve než se to stalo,
osvěděili svou pravověrnosťvyznáním katolické víry, zejména
1 co se týče učení o vycházení Ducha sv. z Otce i ze Syna,
proti Fotiovi, jenž tohoto článku víry popiral, a zavázali se
Stolici apoštolské slibem poslušnosti. Potom byli oba svatí
bratři dne 6. ledna 869 bezpocbyby od samého papeže po
svěcení na biskupy, a sice biskupy misslonářské, s právem,
aby mohli učedníky svoje světitl na kněžství. Svatí bratří

zůstali i potom v Římě, bezpochyby proto, že konaly se
v radě papežské porady, jaká právomoc jim vyměřena býti
má. V prodlení toho času nepřestávali vzácnější Římané
k nim docházeti vyptávajice se jich o všelikých věcech,
zvláště o bohoslužbě slovanské; 1 přijímali od nich vý
klady jejich.

Tu pojednou, hned po svém posvěcení na biskupství,
ochuravěl Konstantin Božím dopuštěním. A předvidaje, že
dnův života jeho jest na mále, zřekl se vši další činnosti
na. světě, uchýlil se do benediktinského kláštera při chrámu
sv. Klementa v Římě a oblékl setu vřeho'ní roucho, a Spo
volením papežovým přijal misto posavadního jména svého
jméno Cyrill, jméno to dvou velikých světcův, Cyrilla Ale
xandrijského a Cyrilla Jerusalémského. Svatý mudrcenepo
třeboval ovšem v nemoci své potěchy a posily od lili jsa
hojnou měrou potěšován a posilován od Pána, přece však
radoval se mivaje svoje věrné u sebe. Horliv po celý život
svůj o rozkvět královstvi Božiho mnazemi, a plana ohněm
otcovské lasky ke Slovanům, myslil na něina lůžku smrtel
ném. Čtyřicátého dne po vstoupení do kláštera pocitil, že
nadchází mu poslední hodina. I pozdvihl rukou k Bohu a
modlil se v slzách za věrné stádo, k němuž byl poslán, za
rozmnožení i zvelebení Církve a za utvrzeni věřicich v jedno
myslnosti a pravé viře, řka: „Hospodine, Bože můj, vyslyš
modlitbu mou a zachraň věrného stáda svého, k němuž jsi
byl ustanovil mne, nezpůsobilého a nehodného služebníka
svého. Zbav všecky od všeliké bezbožné a pohanské zloby
1 od všelikého mnohomluvného a rouhavého kaciřstva, a roz
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množ velice svoji Církev a shromáždí všecky v jednomysl
nosti, a stvoř lidi vzácné, smýšlejici jednostejně o pravé
víře tvoji a vdechni v jich srdce slova učení svého. Když
jsi přijal nás, nehodné, ku hlásání evangelia Krista svěho,
odevzdávám ti všecky od nás pravdě ziskané. Opatruj je
silnou pravici svou a pokrývej je krovem svých křídel, aby
všickni chválili a slavili jméno tvoje.“ A přijav svaté svá
tosti líbal všecky žáky svoje a chválil Boha řka: „Požehnán
budiž Hospodin, jenž nevydal nás v zachváceni; osidlo se
třeno jest, a my jsme osvobozeni.“ Polibiv pak bratra Metho
děje, a znamenaje, že touží po klášterní samotě, jal se mu
domlouvati, aby dila u Slovanů počatého neopouštěl řka mu
pohnutým hlasem: „Hle, bratře, až posud byli jsme oba spře
ženi jednu brázdu táhnouce. A nyni já padám na liše den
svůj ukončiv. Vím, že miluješ velmi horu (klášter Olympský),
ale nechtěj pro horu opustiti učení svého na Moravě. Zůstaň
u toho dobrého lidu a vyučuj ho pravdě Boži.“ A takto roz
žehnav se se všemi, zesnul Cyrill v náruči bratra Methoděje
svatou smrti, dosáhnuv 42 let života svého, dne 14. února
869. Slavný žák sv. Cyrilla Klement napsal o blažené smrti
jeho tato slova: „Zesnul pokojně v Pánu a připojil se životem
i věrou svatým oteům dokonav sám hodnosti a práce všech,
a stal se s anděly andělem, s apoštoly apoštolem, s proroky
prorokem, a se všemi svatými účastníkem slávy Boži.“

Umrtim sv. Cyrilla ztratila Cirkev katolická kněze a
biskupa veleučeného, zkušeného a žádoucího prostředníka
mezi Slovany a Stolici papežskou, a Slované ztratili apoštola
a výmluvného obhájce. Proto byl v Římě srdečný zármutek
nad ztrátou tak velikou. Sám papež rozkázal všem Římanům
i Řekům v Římě přebývajícím, aby shromáždili se se sví
cemi, a zpivajíce nad mrtvým tělem zesnulého biskupa vy
strojili mu průvod slavný, jakýž samému papeži strojen bývá.
Když pak vykonaly se posvátné obřady a tělo do hrobu
uloženo býti mělo,jal se Methoděj prositi papeže řka: „Matka
naše loučic se s námi, když jsme šli na Moravu, zapřisáahala
nás, aby kdo z nás druhého přečká, mrtvé tělo bratrovo
nezůstavil v cizině, ale přinesl do kláštera (na Olympu), kde
Jsme dříve byli a tam je pohřbil.“ Papež svolil k tomu a
rozkázal, aby mrtvé tělo vloženo bylo do rakve a chováno
po sedm dní na cestu. Ale biskupové v Římě přítomní jakož
1 duchovenstvo a věřící protivili se tomu řkouce: „Prošel

d
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mnohé země, a Bůh přivedl ho sem a ráčil duši jeho odtud
vziti do svého království. Proto sluší se, aby muž tak slavný,
jimž město naše pokladu tak drahocenného (t. j. ostatků sv.
Klementa) dosíci si zasloužilo, pohřben byl tuto; neboť je
záhodno, aby muž pověsti tak slavné pochován byl v městě
tak přeslavném.“ Tu chtěl papež přestoupiti obyčej Římský
a pohřbiti Cyrilla pro jeho svatý život a lásku ku Stolici
apoštolské ve svém vlastním hrobě v chrámu sv. Petra; po
sléze však svolil na prosbu Methodějovu, aby drahé tělo to
pochováno bylo v chrámě sv. Klementa, po boku ostatkův
sv. Klementa, jež zesnulý věrozvěst byl nalezl a všude nosil,
až s nimi do Říma přišel. I stalo se tak, a tělo sv. Cyrilla
bylo přeslavně uloženo na pravé straně oltáře v chrámu sv.
Klementa, s poctou, jakáž se vzdává pouze nebešťanům.
A Bůh oslavil záhy hrob tento divy, což vidouce Římané
jali se Cyrilla ctiti jako světce, a namalovavše nad hrobem
obraz jeho svitili tu dnem 1 noci chválice Boha

Kniže Kocel uslyšev o smrti sv. Cyrilla vypravil ihned
r. 869. ku dvoru papežskému poselství, jimž dožadoval se
sv.Methoděje, aby byl vrchním pastýřem Slovanů pannonských.
Kocel neměl asi v úmyslu vytrhnouti se ze svazku a z přá
telství arcibiskupa Solnohradského, nýbrž hodlal spiše ziskati
biskupa krajinského, jenž by Slovanům jemu poddaným
upřímně byl oddán a o duchovní potřeby jejich bedlivě se
staral. Zatim však rozhodnuto v radě papežské jinak. Byloť
v Římě známo, že Rostislav a sám Kocel rádi by se sebe
střásli církevní jho Franků, kteři pod zástěrou víry národy
slovanské si podmaňovali. Rovněž znali v Římě, jak nedo
statečně frančti kněži obstarávali duchovní potřeby Slo
vanův neznajice jazyka jejich. Také vědělo se na dvoře pa
pežském, že Pannonie dostala se pod právomoc německých
biskupů bez zřejmého přisvědčení a schválení Stolice apo
štolské. A jelikož zatim Bulhaři přidali se ku patriarchátu
Cařihradskému, kde hrozilo jim nebezpečenství, že budou
stržení v rozkolnictví, rozhodl se papež Hadrian II. uděliti
Slovanům veliké milosti nejen schválením slovanských bo
hoslužeb, ale 1 zřízením samostatného stolce arcibiskupského,
na říši Francké úplně neodvislého. Toto nové arcibiskupství
mělo zřízeno býti na základě zaniklé diecése Srěmské v jižní
Pannonii, kudy řeka Sáva teče. Tam dle starobylého podání
byl prvnim biskupem žak sy. Pavla apoštola sv Andronik,
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a koncem čtvrtého stoleti byl Srčm povýšen na arcibiskupství,
jemuž, jak se za to má, podřízeno bylo šestero biskupství,
jichž sidly byla města Bělehrad, Ptuj, Sisek, Osěk, Stridon
a Cibale. Metropole Srěmská náležela ku patriarchátu Řím
skému, zahynula však ve válečných bouřích stoleti pátého,
a posléze připojili Bulhaři Srčémku své říši. Tato prastara
metropolitní stolice Srčmská měla býti obnovena a přikázána
Methoději za hlavní sídlo pro veškerou Pannonii 1 Moravu.
A tim měla také připravena býti cesta k obnovení cirkevní
jednoty mezi řeckými a římskými křesťany, k čemuž právě
tehdáž byla naděje, když po svržení odštěpence Fotia (24.
dubna 867) sv. Ignác opět na arcibiskupském stolci v Caři
hradě seděl.

Proto rozhodl papež Hadrian II., že Pannonie a Mo
rava náležeji bezprostředně ku správě Štolice apoštolské,
a jmenoval Methoděje řádným arcibiskupem pannonským
propůjčiv mu právomoc někdejších metropolitů ŠSrčmských;
a pokud se týče zemi moravských, propůjčil je papež Me
thoději jakožto svému vyslanci a missionáři slovanskému.
V zemích těchto měl arcibiskup Methoděj s vůli papežovou
konati velepastýřský úřad svůj 1 mimo vůli biskupů ně
meckých, kteři neprávem osobovali si výhradní vládu v Pan
nonii a na Moravě. Zároveň udělil papež novému arcibiskupu
Methoději výsadu konati veškeré služby Boží jazykem slo
vanským, s tim dodatkem, aby při mši sv. zpívány byly
epištola a evangelium prve latinsky a potom teprv slovansky.,

Na pomoc a k ochraně sv. Methoděje pozýval papež
Hadrian II. slovanská knižata Rostislava, Svatopluka a Ko
cela poslav jim tento památný list: „Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle! Slyšeli jsme o vás věci
duchovni, po kterých prahli jsme s touhou a modlitbou pro
spasení vaše; kterak Hospodin pozdvihl srdce vaše, abyste
hledali jeho, a ukázal vám, že sluší Bohu sloužiti netoliko
věrou, ale 1 dobrými skutky. Vira zajisté beze skutků mrtva
jest, a bloudi tudiž, kdož se domnívají, že Boha znaji, skutky
však ho zapiraji. Neboť prosili jste za učitele netoliko u této
duchovní Stolice, ale i od pravověrného císaře Michala;
1 poslal vám blahoslaveného filosofa Konstantina is bratrem,
když my jsme opomenuli. Omnipak seznavše, že země vaše
k apoštolské Stolici sluší, neučinili proti zákonu církevnímu
mičeho, nýbrž přišli k nám nesouce ostatky sv. Klementa.
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My pak nabyvše trojnásobné radosti vysvětili jsme Metho
děje, syna to našeho, s učedníky, a rozhodli jsme se, tohoto
duchem dokonalého i pravověrného muže poslati do zemi
vašich, aby vás učil, jakož jste prosili, vykládaje Písmo na
jazyk váš dle všelikého církevního řádu úplně i ss mší
svatou, to jest se službami Božími i křtem, jakož jest filosof
Konstantin začal s milosti Boží a na přímluvu sv. Klementa.
Také když někdo jiný bude moci náležitě a pravověrně učiti,
budiž to svato a požehnáno Bohem i námi a vši katolickou
a apoštolskou Církvi, abyste přikázaním Božim snadno se
naučili. Ten pak jediný zachovávejte obyčej, abyste na mši
četli epištolu a evangelium prve latinsky a potom slovansky,
by naplnilo se slovo Pisma: Chvalte Hospodina všickni ná
rodové; a jinde: Všickni mluvili rozličnými jazyky veletice
veliké skutky Boží, jakož Duch sv. dával jim zvěstovati.
Kdyby pak někdo z přišlých k nám učitelů, kteří v uši
lehtaji a od pravly ku bludům odvracují, opovážil se jinak
sváděti vás, haně knihy jazyka vašeho, budiž vyobcován
a na soud Církvi vydán, až se napraví, neboť to jsou vlci
a nikoli ovce, jež sluší po ovoci jejich znáti a jich se chrá
niti. Vy ale, synové nejmilejší, poslouchejte učeni Božího
a nezapomínejte rozkazů Církve, abyste stali se pravými
etiteli Boha Otce našeho nebeského se všemi svatými.“

S tímto apoštolským listem vrátil se Methoděj z Říma
nejprv do země Kocelovy, kde od knížete i lidu jakožto arci
biskup s nevýslovnou radosti a slávou přijat byl. Lid slo
vanský vida a slyše konati služby Boží v přirozenémjazyku
svém, byl unešen a odvracel se od duchovních franckých.
A tak nauka Kristova zapouštěla horlivou činnosti sv. Me
thoděje 1 žáků jeho kořeny v lidu slovanském a vydávala
hojné ovoce, z čehož srdce světcovo svatou radosti plésalo.

Opiraje se o výsady papežské směl Methoděj samostatně
vykonávati velepastýřský úřad svůj nejen na území Kocelově,
k němuž 1 dil Charvátska náležel, nýbrž 1 v krajinách sou
sednich; v jižním Štýrsku, v Korutanech, v Krajině, v Sla
vonii, kde sám biskupem Srčmským byl, v Charvátsku,
v Srbsku, v Dalmacii, v Bosně i v Hercegovině a na ostrovech
jaderského moře, kde všude Slované bydle'i, což také dilem
sam, dilem četnými žáky svými s velikým úspěchem konal
V některých těchto jihoslovanských krajinách nalezl Metho
děj kněze, kteří odvolávajíce se na sv. Jeronýma slavili mši
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sv. dle obřadu římského jazykem slovanským. Světec schvá
lil to a přihlížel k tomu, aby v těchto krajinách ziskáni
byli četní žáci, kteřižby schopni byli jakožto kněží a jahnové
duchovním potřebám lidu slovanského vyhovovati.

Na Moravu nemohl se sv. Methoděj tehdáž prozatim
ještě odvážiti, neboť tam strhly se zatím kruté války s Něm
ci. Znamenaje totiž kral Ludvik, že Rostislav chce svou
zemi také církevně z nadvládíi franckého vytrhnouti, jal se
s ním válčiti. Ale Rostislav uhájil válkou r 868. a 869.
šťastně samostatnosti své říše proti tomuto králi a octl se
takto na vrchu své moci a slávy. Avšak v tom nastal ne
šťastný obrat domácí zradou. Údělný kníže Nitránský Sva
topluk dal se proti strýci Rostislavovi v dorozumění s krá
lem Ludvíkem. Uslyšev to Rostislav chtěl se zrádce toho
zmocniti, ten však zvěděv o tom přepadl strýce a vydal ho
králi německému. I byl Rostislav zavezen do Němec, a tam
ho dal král Ludvík oslepiti a zavřiti do kláštera, kde boha
týrský tento zakladatel Velkomoravské říše bidně zahynul.
Zatím zaplavila německá vojska Moravu, aby tu panství
německé utvrdila. Zrádný Svatopluk stal se knižetem Morav
ským, ale jen dle jména, neboť zemi tu spravovali voje
vůdcové němečti. Ačkoli pak Svatopluk se snažil ve všem
býti jim po vůli, vzbudil přece jich nedůvěru a byl r. 871.
jat, do Řezna odvezen a uvězněn. Tu zdvihli se Moravané
proti nenáviděným vetřelcům a štěstí válečné přálo jim.
Následkem toho hleděl syn krále Ludvika Karloman udobřiti
Svatopluka, aby jeho pomoci vzbouřené Moravany utišil.
I postavil ho v čelo nově německé výpravy, aby zmocnil
se opět brannou rukou Moravy. Avšak Svatopluk zradil
Němce, a dorozuměv se s Moravany, přešel k nim a způsobil
bliže Velehradu německému vojsku r. 871. krvavou porážku,
a vitězil 1 v létech nasledujicich, tak že r. 873. donutil krále
Ludvika ku přiměři.

Pádem Rostislavovým padla též mocná podpora sv. Me
thoděje. Svatý arcibiskup jsa spravedliv ku všem, zaváděl
v lidu slovanském bohoslužby slovanské, ponechával však
v osadách německých, založených od Franků, bohoslužbu
latinskou. Než, sotva nastoupil vrchnopastýřský úřad svůj a
jal se v zemi Kocelově dle svolení apoštolské Stolice konati
služby Boží v jazyku slovanském, rozhořčili se z toho kněží
frančti, a zástupce Solnohradského arcibiskupa Adalvína na
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dvoře Kocelově arcikněz Richbald položil odpor proti Me
thoději pokládaje ho za cizince a vetřelce, a znamenav, že
hd houfně odyvracise od franckých kněží a chvátá na služby
Boží slovanské, odešel hněvivě z Blatna a pospišil do Solno
hradu. Tu roznitil se arcibiskup Adalvín prchlivostí, a ne
chtěje ani slyšeti o arcibiskupské důstojnosti sv. Methoděje
prohlásil ho zpupně za jakéhosi Řeka cizince, jenž prý ve
dral se v úděl biskupů německých. I volal se ku právu
světské moci a popudil duchovenstvo 1 lid svého sidla proti
sv. Methoději, jenž prý porušuje mír v zemi. Tak strhla se
proti sv. Methoději prudká bouře.

Přiznivec Methodějův, Blatenský kniže Kocel, nemaje
té moci, aby sile říše německé odolal, nemohl při nejlepší
vůli svatého arcibiskupa chrániti proti násilí protivnikův, a
Svatopluk nemohl se ho též ujati, an sám na jaře r. 871.
v žaláři německém se octl, a i potom, byv z vězení propu
štěn a zvitěziv u Velehradu nad Němci, byl nucen stále s nimi
valčiti,

Za těchto okolnosti byl sv. Methoděj, od samého pa
peže na biskupství posvěcený a za velepastýře pannonských
1moravských Slovanů ustanovený, rozkazem německých bi
skupů násilně jat, do Němec odvezen a do tuhého žaláře
uvržen, kde potom byl držán půl třetího roku, od podzimku
871 až do jara 874.

Hned koncem r. 871. shromáždili se biskupové církevní
provincie Solnohradské a pohnali po vůli císaře Ludvika II.
sv. Methoděje na svůj soud. Tu bylo Methoději jako něja
kému zločinci za prudkého mrazu státi na dvoře v rubáši
a s hlavou obnaženou. Němečtí biskupové, jsouce vice vo
jáci a úřednici svého lakotného krále, než duchovni, pova
žovali apoštolského, nezištného Methoděje za úlisného vetřelce,
jenž neměl jiného cile, než aby panství jejich v zemích slo
vanských zlomil a je o vydatný pramen příjmů jejich při
pravil! I opovážili se arcibiskup Solnohradský Adalvin a
biskup Pasovský Hermanrich svatého muže toho tlouci dohlavy,baHermanrichsmýkaljimpozemia chtěljejibičem
na koně zmrskati, kdyby jiní ho nebyli od toho odvrátili.
Dotirajíce pak na Methoděje u přitomnosti krále Ludvikai
syna jeho Karlomana, obořili se na něho biskupové němečtí,
proč učí na území, k němuž prý mají právo výhradně bi
skupové bavorští, a jak může si tu osobovati právomoc bi
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skupskou. Mathoděj snášeje trpělivě protivenství toto, odpo
věděl: „Kdybych věděl, že to vaše země jest, byl bych se
ji vyhnul; ale země ta jest sv. Petra a přísluší pod jeho
náměstka v Římě, já pak jeho jménem ji spravuji.“ Když
pak Methoděj dále se hájil, pohrozili mu soudcové, až sám
kral jich napomenul, aby ho déle nesužovali. A nemoha proti
nespravedlivým a ukrutným soudcům jinak se brániti, od
volal se světec ku papeži. Avšak to mu prozatim neprospělo.
Byl odsouzen do žaláře a odevzdán F'risinskému biskupu
Hannónu, jenž potom věznil ho až do r. 873. A tento ne
hodný biskup opovážil se potom v Římě před papežem za
pirati, že prý sv. Methoděje ani nezná, ačkoli byl vlastním
podněcovatelem a původcem všeho soužení tohoto apoštol
ského muže.

Zatim zemřel slavný papež Hadrian II. a na stolec
Petrův dosedl r. 872. Jan VIII., jenž rovněž pilně usiloval
o to, aby církevní správa Pannonie byla dokonale papežům
navrácena. A dověděv se záhy o nátiscich, jež biskupové
bavoršti sv. Methoději činili, otázal se biskupa F'risinského
Hannóna, jenž do Říma přišel, po této věci; ale biskup ten,
vězně sám sv. Methoděje, zapřel všecko. Brzo však potom
podařilo se uvězněnému světci zpraviti zevrubně papeže o všem,
co ho bylo potkalo. Také Kocel ujal se Methoděje. I nařidil
ihned papež Jan VIII. arcibiskupu Solnohradskému, aby
bratra jeho Methocěje uvedl do Pannonie. Když pak arci
biskup ten se zdráhal opiraje se o císaře, vypraven z Říma
zvláštní papežský vyslanec, Parel, biskup Jakýnský, aby
odpor bavorských biskupů zlomil a Methoděje sám v úřad
jeho uvedl, nechť si biskupové němečtí jakkoli tomu se vzpí
raji. Naproti tomu složili bavoršti biskupové pamětní list
toho znění, že prý „jakýsi Řek, filosof Methoděj“ vplížil se
do územi, jež dle práva náleží pod právomoc arcibiskupa
Solnohradského a biskupa Pasovského, kteří prý v zemích těch
maji výhradně právo, poněvadž je na víru obrátili. Avšak
papež znaje tyto důvody jakožto liché zamítl nároky arcibi
skupa Solnohradského 1 biskupa Pasovského a odepsal císaři
Ludvikovi, že Pannonie od starodávna náleží ku výsadním
krajinám Stolice apoštolské.

Zároveň vyřkl papež na všecky ty, kdož sv. Metho
děje sužovali, velmi přisné tresty. K arcibiskupu Solnohrad
skému Adalvinovi promluvil papežský vyslanec takto: „Bez
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cirkevního nálezu pokutovali jste biskupa od apoštolské Sto
lice poslaného; žalařovali a zpoličkovali jste jej,a zapudivše
ho ze sídla jeho odlučovali jste jej po tři léta od svatého
úřadu, an dovolával se mnohými podáními a listy Stolice
apoštolské.“ I byl z nařizení papežova týž arcibiskup od le
gáta za svůj zločin zbaven práva konati služby Boží na
tolik času, na kolik byl sv. Methoděj donucován zdržovati
se posvátného úřadu svého. Avšak arcibiskup Adalvin ne
mohl více za živa pykati svého přepychu proti sv. Metho
ději, an brzo potom dne 14. května 873 zemřel.

Mnohem přisnější pokuta stihla ostatní biskupy bavor
ské, kteří, jak se zdá, měli větší vinu, než arcibiskup Solno
hradský zatim k soudu Božímu je předešlý. Psalť papež
Jan VIII. Pasovskému Hermanrichovi v srpnu roku 878.
tato slova: „Na oplakávání tvé nepravosti nestačil by věru
leč tok slzi proroka Jeremiáše. Odvážlivosť tvá překonala vzte
klosť tyrana, ba divokostťšelem, když jsi bratra a spolubiskupa
našeho Methoděje vězením týral a pod širým nebem po delší
dobu krutosti nejostřejší zimy a nepohody trýznil, od řízení
cirkve jemu svěřené ho vzdaloval a v zběsilosti svě tak po
kročil, že když on do schůze biskupů zavlečen byl, chtěl jsi
ho koňským bičem sešlehati, kdyby jiní nebyli toho zabrá
nili. Ó běda biskupu, jenž takto vystupuje proti biskupovi,
a to posvěcenému z rukou držitele Stolice apoštolské, a
s mocí jeho poslanému.“ A ku přísným těmto vyčitkám
doložil papež, že Hermanrichu netoliko dočasně odnimá právo
konati služby Boží, nýbrž nad to že ho vylučuje od stolu
Páně i z obcování spolukněží, a posléze rozkázal mu, aby
dostavil se po boku legáta Pavla aneb přesvatého biskupa
Methoděje ku výslechu do Říma.

Také Frisinský biskup Hanno došel trestu zaslouženého.
Papež mu dopsal tato slova: „Drzost a opovážlivost tvá pře
vyšuje oblaka 1 samá nebesa Uchvátil jsi práva Stolice apo
štolské, osobil jsi sobě po způsobu patriarchy soud nad arci
biskupem, ano, což ještě trestuhodnějším jest, choval jsi se
ku bratru svému Methoději spiše tyransky než kanonicky
(dle práva cy'kevniho).“ Dále vytkl mu papež, že když Me
thoděj dožadoval se, aby byl postaven na soud do Říma, on
mu toho nedopustil a se soudruhy svými nad ním rozsudek
pronesl, služby Boží konati mu zamezoval a ve vězení ho
drže netoliko žadné zprávy ojeho žalářování a pronásledování
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do Říma nepodal, ale jsa potom v Římě přítomen lhal a po
přel, že Methoděje ani nezná, ač byl všech těchto přikoří
původcem a podněcovatelem. Za to uložil mu papež, aby ne
odkladně dostavěl se na soud do Říma, jinak že průběhem
měsice bude vyloučen od sv. přijímáni.

Jest pamětihodno, že z biskupů bavorských, kteři proti
sv. Methoději tak neslýchaných zločinů se byli dopustili,
kromě Solnohradského arcibiskupa ještě tři jini náhle na soud
Boží povoláni byli. Pasovský biskup Hermanrich zemřel již
dne 2. ledna 874, a jiní dva šli brzo za nim na věčnost.

Dříve než papež Jan VIII. na biskupy bavorské těmito
tresty dokročil, smlouval se opatrně s Moravským knižetem
Svatoplukem. Při jednání tom běželo hlavně o sv. Metho
děje, po němž Moravané volali, aby jim byl za arcibiskupa
dán. Papež vykládaje si surový útok bavorských biskupů na
sv. Methoděje nejspíše z odporu jejich proti slovanskému ob
řadnictví, a vida, že oni z neobvyklých těchto obřadů se
pohoršují, jakoby sv. Methoděj pod rouškou jazyka slovan
ského nauku bludnou šířil, poslal mu po svém vyslanci Pav
lovi list, v němž zbraňoval sloužiti mši sv. jazykem slovan
ským a doporoučel konati mši sv. buď jazykem latinským
buď řeckým. To pak učinil papež Jan VIII. také z té při
činy, ježto Svatopluk, neznámo proč, nekladl na slovanský
jazyk v bohoslužbě takové váhy, jakož byl činil Rostislav,
a tudíž v brzku za jedno byl s papežem, jenž skutečně po
myslil na zrušení výsady v té věci Slovanům dané. Zdá se však,
že papežský vyslanec Pavel zkoumaje zevrubněji poměry u
Slovanů, přesvědčil se o prospěšnosti slovanského obřadnictví
a tudiž rozkazu papežova neprovedl, vyčkávaje dalších po
kynů z Říma, neboť jisto jest, že na Moravě konaly se od
učňův slovanských apoštolů služby Boží nepřetržitě v ja
zyku slovanském.

Vyproštěn byv ze žaláře vrátil se sv. Methoděj z jara
r. 874. na Moravu. Téhož roku učiněna mezi vítězným Šva
toplukem 1 spojenci jeho Čechy a císařem Ludvíkem II. pa
mátná smlouva o mír, v niž císař uznal politickou 1 ocír
kevní neodvislost říše Svatoplukovy, a Svatopluk mu slibil,
že bude s ním žiti v přátelství. Tak po dlouholetých krva
vých a vitězných bojích proti útočným Frankům vzešlo
Moravanům slunce miru a neodvislosti, a radost jejich do
vršena 4im, že vrácen jim byl milovaný Methoděj. Tak ko
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nečně proklestěna na Moravě sv. Methoději cesta ku klidné
a volné činnosti apoštolské, nerušené již více duchovními
z francké říše, kteří duchovnímu blahu slovanského lidu
málo prospívali a věrozvěstům slovanským jen samé pře
kážky v cestu kladli.

Téhož r.874., kdy sv. Methoděj ze žaláře na Moravu se
vratil, zemřel příznivec jeho Kocel, a v Dolení Pannonii
uvázal se Karloman, zarputilý nepřitel Slovanů, jenž sice
byl nucen, sv. Methoděje jakož'o arcibiskupa Srěmského pro
tuto čásť Pannonie uznati, avšak svatému arcibiskupu tomu
1 slovanským kněžím jeho mnoho nesnází a protivenství způ
sobil. Právě proto obrátil sv. Methoděj tou dobou hlavní
zřetel svůj k národu českoslovanskému na Moravě, na Slo
vensku i v Čechách, a pile jeho nesla nejkrásnější ovoce.
Světec chodil tu jako posel nebeského miru od místa k mistu
hlásaje slovanskému lidu nauku Páně, konaje služby Boží,
zřizuje po obcích duchovní správu a dosazuje na ni způsobilé
učedníky svoje. Pečoval 1 o budování chrámů Páně a světil
je, zakládal křesťanské školy pro mládež, učil, napominal a
napravoval s rozumnou laskavosti stádce sobě svěřené, a při
měl zbývající ještě pohany, aby od modlářství odstoupili a
do CČirkvekatolické vpočteni byli. Tak působil zejména také
na Slovensku (Nitransku), jež za Svatopluka bylo nerozdil
nou části říše Velkomoravské.

V Čechách bylo zatím křesťanství již poněkud známo
z ustavičných, ponejvíce nepřátelských styků se sousedními
Franky; ovšem pak nemohlo náboženství to pohanským pra
otcům našim se zamlouvati, pokud jim bylo nabízeno od
těchto lakotných a výbojných sousedů, a jen jednotlivci
byli působením některého nábožného a nezištného franckého
kněze a důvěrným obchodním stykem s říši německou cbrá
ceni na víru křesťanskoua přijali křest. Když však Čechové
za pohnutých dnů válečných věrně po boku Moravanů bo
jovali proti vojům německým; když apoštolské dilo svatých
bratři Soluňských na Moravě znamenitě prospivalo, a když
žáci těchto věrozvěstů z Moravy 1 do naší vlasti přišli, ne
mohli předkové naši uzavírati se nadále tomu náboženství,
jež z Velehradu světlo a teplo v šiř i v dál rozesýlalo.

Tou dobou panoval v Čechách Přemyslovec kníže Bo
řivoj, syn Hostivitův, pohan, jenž záhy přilnul ku Svato
plukovi a jemu proti králi Ludvikovi brannou mocí věrně
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pomáhal. Roku 871. pojal Svatopluk sestru Bořivojovu za
manželku, a ta ovšem stala se křesťank.u. Mezi Čechy a
Moravany bylo tudiž bratrské dorozumění, a Svatopluk 1
manželka jeho, a tim vice sv. Methoděj přáli s1, aby Bořivoj
vstoupil do Církve Kristovy. I byl Bořivoj dotknut milosti
Boži, a maje na paměti blaho svých poddaných, neváhal
již déle. Roku 874. zavítal opět s četným komonstvem na
Velehrad a poprosil sv. Methoděje, aby byl pokřtěn. Svatý
arcibiskup zaradovav se z toho učil sám Bořivoje vznešeným
pravdám náboženství Kristova, a po málo dnech udělil jemu
1 třiceti jeho urozeným průvodčím českým křest svatý, při
čemž Svatopluk byl kmotrem. Svatý Methoděj předpověděl
tu Bořivojovi slavné potomstvo a velikou moc i slávu ze
mě jeho.

Pokřtění knižete Bořivoje skrze sv. Methoděje bylo
události pro Čechy na výsost důležitou, nebo tím teprv uči

něn Jest veliký a rozhodný krok, aby veškeren národ český
na víru křesťanskou obrácen byl. Všeckyýposavadní pokusy
franckých kněží, aby v Čechách křesťanství se zakotvilo,
měly výsledek jen nepatrný, a teprv když zemský kníže
stal se křesťanem, vzešla Čechům zora nebeského slunce a
šiřila se ve vlasti našli nauka Kristova velmi rychle. Přiji
malit Čechové ochotně a rádi křesťanství hlásané jazykem
slovanským od apoštolského světce Methoděje 1 jeho učedníků.
Tak stal se sv. Methoděj pravým apoštolem a prvním bisku
pem země České.

Propouštěje pokřtěného Bořivoje, dal mu sv. Methoděj
jednoho z předních žáků svých, kněze Pavla 1 jiné slovanské
kněze, kteři jali se v rozličných krajinách českých hlásati
evangelium. Pavel byl potom domácím kaplanem v knižeci
rodině české. A hned přilnula ku Kristu Pánu manželka
Bořivojova kněžna Ludmila, a oba knižecí manželé jali se
v Čechách stavěti chrámy Páně, z nichž byly prvními chrám
sv. Klementa na oblíbeném sidle jejich Levém Hradci nad
Vltavou, a kostel Panny Marie na hradě. Pražském. Potom
zavítal sv. Methoděj do Čech, pokřtil kněžnu Ludmilu s mno
hými, posvětil kostel na Levém Hradci i jiné právě vysta
věné svatyně, a hlásal na mnohých mistech slovo Boži. Bo
řivoj podřídil svou zemi pod duchovní právomoc sv. Metho
děje a Čechy náležely odtud k arcidiecési moravské. Služby
Boží konány v Čechách v jazyku slovanském týmž řádem,
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jehož sv. Methoděj i žáci jeho dle povolení papeže Hadriana
šetřili v Pannonil a na Moravě.

Že sv. Methoděj skutečně v Čechách byl a netoliko
prvni křesťanský chrám ve vlasti naší na Levém Hradci,
nýbrž 1 jiné svatyně vysvětil, dosvědčuje ta pamětnosť, že
právě na cestě z Velehradu na Levý Hradec i do Prahy
nacházejí se nejstarší chrámy a kaple sv.-Klementské, jež
jsou stopami posvátných kroků jeho. Jsouť to svatyně v Li
tomyšli, v Králové Hradci, v Dobřenicích mezi Chlumcem
a Králové Hradcem, v Sadské a v Praze. Také na Vyšehradě
stávala prastará kaple sv. Klementa. Ze středu země šiřilo
se potom zakládání kostelů na počesťsv. Klementa na všecky
strany, o čemž svědčí svatyně ve Staré Boleslavi, v Bub
nech u Prahy, na Vodolce, v Chlumčanech u Loun, v Chržině
u Velvar, v zašlé obci Murách u Doksan, v Hradišti neda
leko Pořičl Sázavského, v Mirovicich a na Práchni.

K arcipastýřskému obvodu sv. Methoděje náležely ne
toliko Morava, Slovensko a Čechy v tehdejším rozsahu svém
(s Kladskem, Vitorazskem, jižním svahem Šumavy až k Čer
nému Řeznu a s krajinou Onosedlskou na vrchovišti řeky
Ohře), nýbrž i rozsáhlé, dosud pohanské země slovanské roz
prostirajici se na sever a východ od říše Svatoplukovy, ja
kožto územi missionářské. A ve všech těchto širých krajinách
hlásal sv. Methoděj slovo Boží dílem sám, dilem četnými,
horlivými žáky svými. Zejména těšili se blahočinnosti sv.
Methoděje polští Slezané, Vislané a Bělocharváti, mezi nimiž
působili učňové Methodějovi Viznog a Oslav. Také ve sta
rém Polsku, jehož hlavním městem bylo Hnězdno, jsou stopy
činnosti žáků sv. Methoděje, a dle podání bylo od tohoto
věrozvěsta založeno v Krakově biskupství s obřadnictvim
slovanským. Jisto jest, že v národě Polském bylo štípeno
křesťanství od sv. Methoděje, a že slovanský obřad Cyrillo
methodějský nabyl do Polsky přístupu. Také na mohutné
větve Slovanů ruských vztahovala se apoštolská činnosť
svatých bratří Soluňských. Již na svě cestě do Kozarska
stýkal se sv. Cyrill s jihoruskými Slovany, a dle podáni
zavital tehdáž až do Kyjeva; když pak r. 869. poslal patri
archa Cařihradský sv. Ignác do Kyjeva prvního biskupa,
přišli potom, jak jest pravděpodobno, do těchto končin žáci
sv. Methoděje šířit víru Kristovu a Rusové přijali 1 slovan
skou bohoslužbu Cyrillomethodějskou. Sv. Methoděj sám ce
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stoval do jihovýchodních krajin nynější Haliče, kde ruské
obyvatelstvo bylo sužováno nájezdy divokých Uhrův, a při
cházeje tamo od Dunaje, navštívil chagana těchto kočovníků,
jenž přijav ho vlídně rokoval s ním, a obdarovav jej pro
pustil ho řka: „Vzpominej na mne, ctihodný otče, ve sva
tých modlitbách svých.“ Ježto pak Svatopluk říši svou na
všecky strany ustavičně rozšiřoval, tak že na severu polabšti
Slované až po Děvín jemu poplatni byli, není pochybnosti,
že sv. Methoděj 1 těmto slovanským kmenům žáky svoje
posýlal a mezi nimi slovanské obřady svoje zaštěpoval. Aspoň
mezi lužickými Srby zachovaly se podnes stopy apoštolské
činnosti jeho. Když pak r. 884. Svatopluk kraje pannonské
přímo ku své říši přivtělil, přichýlilo se tamní obyvatelstvo,
většinou slovinské, opět k dilu sv. Methoděje. A tou měrou
ziskal si sv. Methoděj buď osobni činnosti, buď působením
svých horlivých učedníků nesmrtelné zásluhy o zakotvení a
rozšiření viry katolické ve všech kmenech slovanských, a
všickni Slované cti ho právem jakožto apoštola svého. Nej
déle ovšem pracoval sv. Methoděj zprvu s bratrem Cyrillem
a po smrti jeho sám v národě českoslovanském a mezi
Slovinci.

Podoben sv. Pavlu apoštolu horlivosti o rozšiřování
království Božího mna zemi, sv. Methoděj podobal se mu i
protivenstvimi, jež bylo mu v apoštolském povolání snášeti.
Biskupové bavorští sužovavše ho žalářem, nepřestávali stro
jitL mu úklady, ani když Stolice apoštolská nejpřísnějšími
církevními tresty je stihla a když hlavní původcové těchto
soužení náhlou smrti na věčnosť povoláni byli. I vyčkávali
vhodné doby, kdy by proti sv. Methoději poznovu vystoupili
a možno-li dilo jeho zničili. Zdálo se jim, že čas ten nadešel,
když Svatopluk, vešeds cisařovičem Arnulfem, údělným vé
vodou v Dolní Pannonii a v Korutanech, později však svým
úhlavním nepřítelem, ve svazek přátelský, opět připouštěl na
svůj dvůr německé duchovní z řiše. Ti pak neustávali před
Svatoplukem sočiti na sv. Methoděje, že prý pod rouškou
slovanské bohoslužby, papežem mu zakázané, rozšiřuje blu
dařství Fotiovo, a že prý spása knižete ocitá se u velikém
nebezpečí, an zahrnuje přízní svou takového šiřitele bludných
nauk. Takto odcizili znenáhla tito ošemetnici Svatopluka
sv. Methodějovi a získali ho pro sebe tim snáze, čim vice
tento kniže zpyšněv posavádním svým štěstím válečným, ho
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věl nezřizenému životu a otcovské domluvy svatého arci
biskupa nelibě nesl. I začal Svatopluk skutečně pochybovati
o pravověrnosti sv. Methoděje. Zběhlyť se zatím události,
kteréž onomu osočování sv. Methoděje jakousi tvářnost pravdy
dávaly. Byltě totiž sv. Ignác, řádný, pravověrný patriarcha

Cařihradský r. 877. zemřel, a úskočný Fotius uměl se tak
přetvařovati, že stavě se pravověrným, zjednal si v Římě

jakési podminečné potvrzení na úřad patriarchy Cařihrad
ského. Potom však získav si neobmezenou přízeň císaře Ba
sila I. vystoupil Fotius zjevně proti Římu, následkem čehož
dal jej papež do klatby. Mimo to snažili se tehdáž Řekové
odtrhnouti Bulhary od Stolice apoštolské v Římě a vlákati
je do svého rozkolu, což bylo franckému duchovenstvu vi
tanou zbraní proti sv. Methoději, někdejšímu žáku Fotiovu
a rodem Řekovi. I vypravil Svatopluk kněze Jana z Benátek

S poselstvím ku papeži Janu VIII., a ten přednesl v Římě
pochybnosti jeho 1 žaloby protivníků sv. Methoděje, žádají
cich jeho sesazení.

Papež Jan VIII. přijal tyto žaloby s podivenim, a
nemoha ovšem jich si nevšimati, oteslal listem dne 14.června
879 sv. Methoděje do Říma, aby z úst jeho zpraven byl
o víře a učení jeho. Spolu pak poslal papež Svatoplukovi
list napominaje ho v pochybnostech jeho, aby povždy tak
věřil, jak sv. církev Římská od knížete apoštolů se naučila
a drží a do skonání držeti bude; ať již kdokoli, buďto
biskup, buď kněz některý bludné věci hlásá.

Světec Methoděj dostav obsýlku do Říma zradoval se,
že bude mu dáno přiznivci svému papeži Janu VIII. osobně
svou oddanost vysloviti, nových milosti od něho si vyprositl,
1 pravověrnosť svou poznovu osvěděiti. Jsa pak jist, že nad
úklady svých nepřátel zvítězí, poradil také Svatoplukovi, aby
říši svou do zvláštní ochrany Stolice apoštolské poručil a
spou papeže za potvrzení arciskupství moravského i za zřízení

nových biskupství v něm poprosil. [ vypravil Svatopluk na
ten účel do Říma svého dvořana Zemižizna, s nímž sv. Met
hoděj na cestu se vydal.

V Římě přednášel sv. Methoděj se Zemižiznem oddanost
knižete Svatopluka i lidu moravského ku Stolici apoštolské,
1 prosbu, aby panovník ten u Stolice této ochraně se těšil.
Potom osvědčoval svatý arcibiskup ve shromáždění biskupů
svou přesnou katolickou víru, zejména, že o vycházení Ducha
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sv. z Otce i Syna proti blrdu Fotiově smýšli pravověrně, při
čemž vykládal, jak biskupové bavorští i jich pomocnici ob
mýšleji úkladně zničiti veliké dilo, jež zvěčnělý bratr Cyrill
1 on s vůli Stolice apoštolské vykonali na prospěch národů
slovanských 1 na oslavu Církve katolické. Posléze vyložil
sv. Methoděj důvody pro zavedení slovanského jazyka v boho
službě, doličuje, že právě za příčinou slovanských služeb
Božich víra katolická poušti hluboké kořeny mezi Slovany
a v srdcích jejich pevně se zakotvuje.

Papež Jan VIII. sbledav Methoděje úplně pravověrným,
a chtěje vyhověti prosbě Svatoplukově, ustanovil světce toho
řádným stoličním arcibiskupem rozsáhlé metropole moravské
1 představeným veškerého tamního duchovenstva, domácího,
slovanského, 1 cizího, v duchovní správě pracujícího. V té
přičině napsal papež Svatoplukovi tato slova: „Nalezše
Me hoděje ve všelikém učení církevním pravověrným a
v potřebách našich užitečným, poslali jsme vám jej nazpět ku
správě cirkve Boží jemu svěřené, a poroučíme, abyste ho
přijali jakožto vlastního pastýře se slušnou poctivosti, od
danosti a radostnou mysli, poněvadž dle apoštolské právo
moci své potvrdili jsme mu výsadu arcibiskupského úřadu
jeho; 1 chceme, aby pomocí Boží budoucně vždycky trvala.
Nařizujeme také, aby kněží, jáhnové i veškeři duchovni
vůbec, Slované neb z kteréhokoli národa, pokud zůstávají
uvnitř hranic té země, řečeného bratra našeho a arcibiskupa
vašeho ve všech věcech poslouchali a jemu poddání byli,
nepojnikajíce ve věcech církevních ničeho kromě vědomi
jeho. Kdyby však přece jsouce vzpurni a neposlušni odvá
žili se tropitl nepořádky a rozkoly, a nepolepšili se ani po
prvním, ani po druhém napomenutí, přikazujeme, aby byli
jakožto rozsévači koukolu mocí naší vypuzení z kostelův a
končin vašich.“

Zároveň schválil papež poznovu pismo slovanské a do
volil konati služby Boži jazykem slovanským, an v témž
listu Svatoplukovi napsal: „Pismo slovanské, jež někdy
Konstantin filosof nalezl, aby jim zaznívaly chvály Bohu
přislušné, právem schvalujeme, a poroučíme, aby týmž jazykemhlásánybylychvályBohuaKristuPánu© Vždyťvážnost
Bžská napominá nás, abychom oslavovali Boha netoliko
třemi, ale všemi jazyky: „Chvalte Hospodina všickni náro
dové, chvalte jej všickni lidé. I apoštolové naplnění byvše
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Duchem sv. velebili všemi jazyky veliké skutky Boži. Za
tou příčinou také veliký hlasatel nebeský Pavel volá napo
minaje: „Každý jazyk vyznávej, že Pán náš Ježíš Kristus
jest ve slávě Boha Otce“. Aniž zajisté jest nějak na úkor
zdravé viře neb nauce týmž jazykem slovanským zpívati mše
sv. nebo evangelium aneb čtení Boží Nového i Starého
Zákona dobře přeložená a vykládaná, předčitati, aneb prozpě
vovati všecky ostatní části hodinek protože ten, jenž učinil
tři nejpřednější jazyky, to jesS hebrejský, řecký a latinský,
stvořil i jiné všecky ku své chvále a slávě“ K tomu při
pojil papež poznovu rozkaz, aby na znamení jednoty s Římem
bylo zpiváno na mši sv. čtení a evangelium nejprv latinsky
a potom slovansky. Posléze vzkázal papež Svatoplukovi, jenž
nebyl přitelem slovanského obřadnictví: „Libi-li se tobě a
tvým dvořanům raději slyšeti mšejazykem latinským, naři
zujeme, aby před tebou mše sv. byly slaveny po latinsku.“

Dle přání papeže Jana VIII. měl Svatopluk poslati dva
způsobilé kněze, aby v Římě na biskupy a pomocníky Met
thodějovy posvěcení byli. Sv. Methoděj toužil ovšem po tom,
aby přidání mu byli biskupové z národa slovanského, kteřiž
by v šlépějích jeho věrně kráčejií e, nezištně a horlivě v apo
štolském dile jeho pokračovali. Avšak pohřichu, neproziravý
Svatopluk nakloniv se více cizincům, a jsa nepřízniv boho
službě slovanské, neuznával žádného ze žáků sv. Methoděje
hodným důstojnosti biskupské, a poslal do Říma Vichinga.
Tento cizi, německý kněz a milec vévody Arnulfa, uměl se
Svatoplukovi tak zalichotiti, že zaslepený kniže tohoto
ošemetnika sl zalíbil, svým dvořanem učinil a dokonce k úřadu
biskupskému jej vyhlédl ado Říma poslal žádaje, aby papež
ho posvětil. Jan VIII. dostal sice od sv. Methoděje výstrahu,
nemoha však žádost Svatoplukovu zhola zamítnouti, posvětil,
ač nerad, Vichinga za biskupa, ovšem s rozkazem, aby arci
biskupa svého Methoděje dle cirkevnich zákonů ve všem po
slušen byl. Novému tomuto biskupovi vykázána za sídlo
Nitra na Slovensku, a někdejší država Přibinova zřízena za
diecési podřizenou arcibiskupství moravskému. Aby pak
papež budoucně nebyl nutkán, světiti na biskupství muže
Methoději nemilé, dopsal Svatoplukovi, aby mu se srozuměním
arcibiskupovým poslal ještě jednoho způsobilého kněze neb
jáhna, kterýž hoden jest, přijati od Stolice apoštolské svěcení
biskupské a ujati se řízení nové diecése v arcibiskupství
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moravském, tak aby Methoděj s oběma svými pomocnými
biskupy také na jiných mistech své arcidiecése mohl samo
statně světiti a ustanovovati ještě jiné biskupy. Zdá se, že
byl dle tohoto pokynu potom do Říma poslán a na biskup
ství posvěcen milý žák Methodějův, Moravan Gorazd.

Tak vyšel Methoděj podruhé ze zápasu s úkladnými
nepřátely svými vitězně, a vrátiv se s požehnáním papeže
Jana VIII. na Moravu, jal se pro blaho svého stádce poznovu
horlivě pracovati. Avšak mira jeho utrpení nebyla posud
naplněna.

Sotva dosedl chráněnec Svatoplukův Viching na biskup
ský stolec v Nitře, počal ihned proti Methodějovi strojiti
pikle. Zrádný pletichář ten nedbaje rozkazu papežova, aby
svého arcibiskupa poslušen byl, neštitil se nejohavnějších
prostředků, aby sv. Methoděje 1 dílo jeho zničil. I nalhával
Svatoplukovi, žeťt papež prohlásiv Methoděje úplně pravo
věrným, učinil to prý jen na oko, ježto prý velice pochy
buje o pravověrnosti arcibiskupově. Vichingovi prý udělil
papež zvláštní, tajné rozkazy, zavázav jej přísahou, aby bděl
nad činnosti podezřeléhobiskupa a oní do Říma tajné zprávy
podával. Posléze vytasil se tento zrádce dokonce padělaným
listem papežským, jímž snažil se Svatopluka přesvědčiti, že
prý Methoděj z vůle papežovy jest postaven pod jeho do
hlidku a poručenství. Bohužel měly tyto hanebné pletichy
úspěch. Svatopluk uvěřilprohnanému tomuto lháři a odvrátil
se od svého arcibiskupa.

Sv. Methoděje nezůstaly ty úklady tajny. Jsa bolestrě
skličen, počal již 1 věřiti že nepřátelé připravili ho o důvěru
a přízeň papežovu. I nezbývalo mu než obrátiti se ku papeži
listem, v němž vyličiv všecky práce svoje podniknuté ku oti
1 slávě Boži a na prospěch Čirkve katolické, otázal se, zdaž
skutečně byly v Římě Vichingovi nějaké tajné rozkazy dány.
V listu tom pronesl se světec na konec, že jest hotov, po
znovu dostaviti se do Říma, a bude-li v tom vůle Boží, zříci
se svého arcibiskupského úřadu a setrvati v městě tom navždy
u hrobu zesnulého bratra Cyrilla.

Papež Jan VIII. odpověděl Methodějovi listem dne
23. března r. 881., jimž skličenou mysl jeho pozdvihoval, a
chvále pravověrnosť 1 pastýřskou horlivost jeho, ujišťoval, že
Svatoplukovi žádného zvláštního listu neposlal a Vichingovi
žadných, anl tajných, ani veřejných rozkazů nedal, nerci-li
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nějaké zvláštní přísahy na něm nežádal. Lituje utrpení a
protivenství, jež Methoděj nevinně snášel, oznámil mu posléze
papež, že až do Rima zase přijde, budou všecky přestupky,
jichž proti němu Viching se byl dopustil, přísně vyšetřeny,
a zarputilá zpurnost tohoto zpronevěřilce dojde zaslouženého
trestu. Má se za to, že zrádce Viching byl potom pohnán
do Říma na soud, ale že prodléval vymlouvaje se nějak, až
papež Jan VIII. r. 882. zemřel.

Otcovská odpověď papežova potěšila Methoděje a byla
mu i zbraní proti Vichingovi, jenž neodvážil se vice dalších
úkladů proti svému arcibiskupovi, obzvláště když Svatopluk
S přiznivcem jeho Arnulfem r.883. nadobro se rozešel, vojsko
jeho porazil, a dolní Pannonii ku své říši připojil. "Takmohl
sv. Methoděj aspoň poslední tři léta svého života beze všeho
pronásledování v apoštolském dile svém klidně pokračovati.

V podvečer svého života jal se Methoděj pořádati
překlad celého Pisma sv. Již v Cařihradě převedl Cyrill na
jazyk slovanský ty části evangelií a čtení biblických, jež
jsou v mešní knize, a potom způsobili oba svati bratři na
Moravě pomoci svých žáků překlad všech knih ku službám
Božím potřebných. A na konci života Methoděj vzdáliv se
všeho hluku a vloživ péči svou na Boha, pořídil překlad
ostatních části Písma sv. a kázal svým žákům všecko znova
přehlédnouti, sjednotiti a opsati, aby Slované měli celé
Písmo sv. v jazyku svém přesně vyloženo. Kromě toho
přetlumočil Methoděj již dříve spis bratra Cyrilla obsahujici
hádání jeho se Židy a Mahomedány v Kozarsku, stručné
životy poustevnikův a církevních Otců, a nejstarší sbírku
cirkevních zákonů od Jana Scholastika, patriarchy Cařihrad
ského (+ 578).

Překlad Pisma sv. dokončil Methoděj dno 26. měsice
řijna, ve svátek sv. Demetria, patrona hlavního chrámu Soluň
ského 1 velechrámu Srčmského. Za tou přičinou konal Metho
děj s duchovenstvem svým na poděkování Bohu téhož dne
slavné služby Boži. Tímto překladem dovršil sv. Methoděj
miru své veliké lásky ku Slovanům 1 své apoštolské horli
vosti pro věčné i časné blaho jejich. Tim posvěcenbyl jazyk
slovanský, druhdy nevážený a za řeč surovou považovaný;
tim položen důstojně i základ ku písemnictví slovanskému.

Za posledních let svého života dostal sv. Methoděj od
Řeckého císaře Basila list tohoto znění: „Ctihodný otče,
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žádam si velice, abych tě viděl; račiž tedy laskavě vydati
se k nám, bychom tě spatřili, dokud jsi na tomto světě, 1
modlitbu od tebe přijali“ Jaké záměry cisař měl, není známo,
aniž povědomo jest, zda sv. Methoděj do Cařihradu skutečně
cestoval. Někteři dějepiscové domnivaji se, že císař Basil
volaje sv. Methoděje k sobě, chtěl skrze něho uvésti mezi
Slovany své říše a v Bulharsku výhradně řecký východní
obřad v jazyku slovanském, aby utvrdil jejich spojení s Caři
hradem. Bylaťtod nepaměti na severu říše Řecké, v lyrii,
bohoslužba obřadu západního, latinského, v jazyku slovan
ském s plismem hlaholským, kdežto bohoslužba Cyrillometho
dějská konala se dle obřadu řeckého. Dle jedné avšak velmi
pochybné zprávy odebral se prý sv. Methoděj do Cařihradu,
a byv císařem s velkými poctami uvitán, snažil se ho odvrá
tit1 od ošemetného rozkolnika Hotia. Cisaf prý vyslechl
moudré řeči sv. Methoděje a zahrnoval ho uoctivosti 1 dary,
prozatim však ještě neodvážil se vykonati, co mu světec
radil. Sv. Methoděj zůstavil prý na prosbu císařovu dva
žaky svoje, jednoho kněze a jednoho jáhna v Cařihradě, aby
tamním Slovanům konali služby Boží, a potom vrátil se na
Moravu. K těmto záhadným zprávám sluší doložiti, že cisař
Basil na konci života svého počal se zase kloniti k Římu, a že
po smrti jeho “$ 886), za cisaře Lva VI. byl Fotius svržen
a do vyhnanství poslán, kde potom r. 891. bidně zahynul.
Tak potlačen aspoň na čas neblahý cirkevní rozkol Fotlův,
a východní řecká církev zůstala od té doby bezmála po
200 let spojena s apoštolskou Stolicí v Římě.

Sv. Methoděj ztrávil ve svém apoštolském dile mezi
Slovany plných 22 let (863 —885)a byl asi v šedesátém roce
věku svého, když po tolikerých námahách a těžkých proti
venstvich počal znamenati, že sil tělesných mu ubývá. I ne
chtěl odejíti na věčnosť, pokud se nepostaral o svého ná
stupce na stolci arcibiskupském. Na ten účel svolal ducho
venstvo svoje, a když byl otázán: „Koho uznáváš, otče 1
učiteli ctihodný, mezi učedníky svými, aby v učení tvém
byl tvým nástupcem ?“ ukázal na přítomného Gorazda, řka:
„Tenť jest vaši země muž svobodný, dobře znalý v knihách
latinských a pravověrný; ten s vůli Boží a z lásky vaší i
po přání mém budiž nástupce můj.“ Světec přál si Gorazda
za svého nástupce z moudrých důvodů. Jsa rodem Moravan
a syn rodu v zemi předního, přivinul se Gorazd záhy ku
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svatým bratřím Soluňským, byl horlivým jich pomocníkem,
a stal se známosti Pisem svatých i přikladným životem
svým ozdobou duchovenstva; a jsa také obrancem slovan
ského jazyka v bohoslužbě, znal také dobře jazyk latinský
a byl tudiž nad jiné způsobilý, zprostředkovati jednotu a
svornosť mezi duchovenstvem slovanským a kněžimilatinsko
německými, jichž v řiši Moravské nějaký počet byl. Zdá se,
že Gorazd již tehdáž vedle Vichinga byl druhým biskupem
moravským, dosáhnuv na žádost Methodějovu v Římě po
svěcení. Ustanoviti nástupce na Stolci arcibiskupském při
slušelo ovšem Stolici apoštolské po radě zemského knižete
a sněmu biskupův i kněžstva, sv. Methoděj však projeviv
svou vůli, aby nástupcem jeho stal se Gorazd, důvěřoval
v Boha, že srdce Svatoplukovo nakloni se tomuto vřelému
přání jeho.

Zatím počal sv. Methoděj chystati se na cestu do vlasti
nebeské. Ač byl churav a zemdlen, odebral se na květnou
neděli dne 4. dubna 885 naposled do stoličného chrámu na
Velehradě, aby ještě jednou slavil nekrvavou oběť novo
zákonní a rozžehnal se s duchovenstvem i lidem svým. 1 že
hnal císaři Řeckému, knížeti Svatoplukovi i všem svým du
chovním a věřlcím, a předvidaje smrť, vece: „Střezte mne,
děti, až do třetího dne.“ Dle tohoto přání setrvali duchovni
1 věřici v hlubokém zármutku na vwroucich modlitbách za
milovaného, otcovského arcipastýře svého. A když nadešel
předpověděný den 6. dubna, zvolal Methoděj za svitání:
„V ruce tvé, Pane, poroučím Ducha svého!“ a na rukou
shromážděných kněži zesnul svatou smrti v Pánu. Učedníci
pak jeho poradivše se vzdali tělesným ostatkům svatého
arcibiskupa náležitou poctu a obětovali za něho mši sv. la
tinsky, řecky 1 slovansky, a pohřbili jej ve sborném, stolič
ném chrámu moravském na Velehradě po levé straně ve zdi
za oltářem Panny Marie. Ku slavnému pohřbu tomu shro
máždili se nesčíslní zástupové lidu, a plačice provodili se
svícemi apoštolského arcipastýře svého, „mužské pohlavi i
ženské, mali i velcí, bohati i chudí, svobodnici 1 nevolnici,
vdovy i sirotkové, cizinci i domáci, neduživci 1 zdraví;
všickni, jelikož všechněm všecko učiněn jest, aby všecky ku
spasení přivedl.“

Životopiseo sv. Methoděje, jenž (v legendě pannonské)
tyto zprávy zaznamenal, zakončil je nábožným povzdechem
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k tomuto světci: „Ty pak, svatá a ctihodná hlavo, pozirej
modlitbami svými shůry na más, toužicí po tobě; zbavuj
učedníků svých ode všeho nebezpečenství rozšiřuje učení a
vyháněje kaciřství abychom žili zde, jakož důstojno jest
povolání našeho, a jakožto stádce tvoje stanuli s tebou po
pravici Krista Boha našeho a život věčný přijali od něho.“

„Cyril a Methoděj byli z těch mimořádných veleduchů,
z těch zjevů vznešených, které z lásky nebes občasně na
světě se objevují jsouce ku požehnání ve všem a na podiv
lidskému pokolení. V Cyrillu a Methoději zosobněno jest
vše, co nejdražšího a nejlepšího v dějiných slovanských..““)

Svati bratři Soluňšti získali si o národy slovanské zá
sluhy nevystihlé. Obrátili praotce naše 1 jiné kmeny slo
vanské trvale na viru křesťanskou po způsobu apoštolův
cestou mírnou. Uvedli národy slovanské do lůna Církve ka
tolické, upravili jim zvláštní pismo, vymohli jim od Stolice
apoštolské vzácnou výsadu slovanské bohoslužby, odchovali
jim horlivé domácí duchovenstvo a dali jim řádné cirkevní
zřízení. Zakládali mezi nimi prvni křesťanskéškoly, na nichž
mládež vyučována jazykem mateřským a zušlechtovali svým
a, oštolským „působením veškeren rodinný 1 občanský život
jejich dle zřízení Božího a úchval cirkevnich. Pečovali, aby
z rodin v pravdě křesťanskýchvyrůstali hodni členové Církve
svaté, zjednávali svobodu zajatcům, tlumili nepřátelství lidi
rozvaděných a nabádali všecky k mirnosti a lásce. Zavádě
jice posvátné obřady provázané zpěvem, jimali tim mysl
zpěvumilovného lidu slovanského, a lid přiloživ srdce ku
zpěvům těm, napodobil je rád. Vzácným pozůstatkem těchto
duchovnich zpěvů jest staroslovanská naše piseň „Hospodine
pomiluj nás.“ Staří Čechové vážili si převelice "této písně,
a sv. Vojtěch, biskup Pražský, rozmnožil potom obsah jeji
novými prosbami. Cyrill a Methoděj byli prvními spisovateli
slovanskými a získali si o rozvoj jazyka našeho veliké zá
sluhy. Byli též v zemich našich zakladateli uměni výtvarných,
stavitelství, řezbářství a maliřství, k nimž přinesli vzory
z Recka. Tou měrou stali se svatí bratří Soluňšti největšimi
dobrodinci národů slovanskýchjakožto apoštolšti věrozvěstové
a původcovéjich vzdělanosti i osvěty křesťanské, kterou za
roubili u nás na kmen staré vzdělanosti domácí. A: právě
tato Cyrillem a Methodějem u nás vypěstovaná slovansko
křesťanská vzdělanost měla býti praotcům našim nejpevnější
hrázi proti lakotným a útočným sousedům Frankům.

*) Vlašský opat Petr Pressati. Sborník Velehradský III. str. XIX.
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Svatí Cyrill a Methoděj jsou povahy na výsosť spanilé,
vznešené, svaté. Jsouce sami náboženstvím Kristovým osvi
ceni, posvěcení a oblaženi, vynaložili veškerého úsilí svého
k tomu, aby náboženstvím tim oblažili a spasili mnohé a ve
liké národy. Majice na mysli krásné heslo: „Ne nám Hospo
dine, ne nám, ale jménu svému dej slávu!“ hledali ve všem,
co podnikali, nezištně jen česť i slávu Boži, prospěch Čirkve
svaté a věčné i časné blaho lidi. Nadáním i vysokým vzdě
Jánim svým předčili všecky svoje řecké i slovanské vrstevniky.
Zejména byl Cyrill veleduch vzácného ostrovtipu a neoby
čejné paměti. Zjevem jeho byl sám papež Hadrian II. tak
unesen, že chtěl tělo jeho ve svém vlastním hrobě pohřbiti
a vystrojil mu pohřeb tak slavný, jakýž jen papežům strojen
bývá. A největší soudobý učenec na západě, papežský kni
hovník Anastasius, byl stkvělými dary ducha 1 spanilými
ctnostmi sv. Cyrilla tak okouzlen, že oslavuje ho ve svých
spisech nejvyššími chvalami a překypujícím pocitem obdivu.
Avšak 1 sv. Methoděj byl muž neobyčejný, jenž byl netoliko
věci velikých žádostiv, nýbrž i ku provedení jich nejschop
nější. Lnul vroucí láskou ku mladšímu bratru Konstantinu,
a uznávaje jeho veliké schopnosti bral si přiklad z apoštolské
horlivosti jeho. Obcuje s lidem i duchovenstvem jevil svatou
prostotu, srdečnou laskavost 1 meličenou zbožnosť, a před
knižaty vedl si vážně a přesvědčivě. Pomluvy, pikle a úklady
jemu strojené rozpadaly se v niveč, když vůči nepřátelům
hlasu pozdvihl. Jakmile dostavil se před trůn náměstka Kr1
stova, ziskal si rázem srdce jeho a prodlením krátké roz
mluvy dosáhl v Rímě více milostí a výsad, nežli jiná du
chovní knižata přimluvou nejmocnějších panovníků. Proti
venství tužila ducha jeho a dávala mu vědomí, že nesa je

šrpělivě, následuje Krista Pána a tudiž kráči cestou Bohumilou.

Svati apoštolové slovanští byli do posledního vzdechu
svého věrní synové a kněží svaté katolické Církve. Stojice
pevně na skále Petrově uznávali papeže za nejvyššího pastýře
všech věřicich na zemi, za viditelnou hlavu veškeré Cirkve
Kristovy na tomto světě. Za doby, kdy ošemetný Fotlus
usiloval odtrhnouti řecký východ od Rima, neustávali osvědčo
vatl svou věrnost Stolici apoštolské. Pravověrnosť svou dozná
vali též úctou ku sv. Klementu, papeži a mučedniku, jehož
ostatky na svých apoštolskýchcestách nosili, až je do Rima
donesli. Povoláni byvše do Říma vzdali papeži hold nej
hlubši úcty i synovské poslušnosti a osvědělli před ním svou
pravověrnosť. V Rimě dosáhli posvěcení biskupského, a
v Rimě zemřel sv. Cyrill i pohřben jest vedle ostatků sv.
Klementa. Z Rima dostalo se sv. Methoději nevinně ža ařo
vanému ochrany, a papežové Hadrian II. i Jan VIII. udělili
mu vzácných milosti a výsad cirkevnich. A tak stoji tito
dva svati bratří v Cirkvi Kristově jako dvě spanilé lilie bez
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úhony a beze skvrny; tak kvetou a budou věčně rozkvětati
před trůnem Božim. Hospodin oslavil je již za živa nadpři
rozenými dary proroctví a divotvornosti. Tělajejich v pokoji
pochována jsou a jméno jejich živo jest od pokolení do
pokolení.

| Hned po smrti sv. Methoděje přišlo na jeho žáky veliké
protivenství. Nástupcem jebo měl se státi Gorazd. Avšak
Viching vetřev se jako dravý vlk do ovčince Methodějova,
usiloval stůj co stůj, aby sám nastoupil stolec arcibiskupa
moravského, by takto dilo svatých bratři Solunských zničil
a země slovanské v ohledu církevním panství Franků po
drobil. Pohřichu krátkozraký Svatopluk, jenž přísným mravo
kárcům sv. Methoději a učňům jeho nikdy přizniv nebyl,
důvěřoval tomuto zrádci nechápaje, že samostatnosť řiša jeho
obstojí jen na základě samostatné, na Němcich nezávislé a
přímoStolici papežské podřizené církve slovanské. I neustával
Viching před Svatoplukem zemřelého sv. Methoděje ohyzdně
pomlouvati a proti jeho žákům sočitia vydal se v létě r.885.
do Rima. A tu maje doporučení od Svatopluka opovážil se
před papežským dvorem viniti sv. Methoděje z pověr a
z bludů, pomlouvati Gorazda 1 veškeré duchovenstvo slovan
ské a ličiti cirkevní poměry v zemich slovanských v nej
horším stavu, vydávaje sebe za jediného, jenž mohl by v té
příčině učinitl nápravu. V Rimě panovaly tehdáž veliké
zmatky. Slavný papež Jan VIII byl r. 882. úkladně za
vražděn, a po něm vystřídali se na stolci Petrově rychle za
sebou Marinus a Hadrian III., a právě roku 885. zvolen
papežem Štěpán VI., jenž nerozhlédnuv se ještě v úřadě
svém a nemaje o celé věci jasného názoru, dal se Istivým
Vichingem oklamati, a tudiž jmenoval ho správcem osiřelého
arcibiskupství moravského a poslal pe něm Svatoplukovi list,
v němž zmiňuje se o žalobách proti Methodějovi přednesených
a zakazuje konati služby Boží v jazyku sl vanském. K uro
vnání domnělých nepořádků poslal Štěpán VI. na Moravu
tři legáty, před nimiž Viching všecky učedníky sv. Metho
děje prohlašoval za zrádce a škůdce zemského pokoje, kteří
neustále k zemřelému arcibiskupu lnou příkladu jeho násle
dujice.e Marně hájili sv. Methoděje i duchovenstva jeho
Gorazd s Klementem. Svatopluk nepohnul na obranu svatého
arcibiskupa a učňův jeho ani rukou, a v nepřitomnosti jeho
dal Viching nejpřednější žáky sv. Methoděje: Gorazda,
Klementa, Angelara, Sávu, Nauma, 1 jiné, železnými okovy
spoutati, do vězení odvléci, ukrutně zmrskati, hladem trápiti,
a posléze od německých vojáků z Velehradu za hranice
moravské, do krajů podunajských odvěsti, odkud prchli do
Bulhar, kde potom horlivě na vinici Páně pracovali Bulhaři
oti tyto věrozvěsty svoje spolu s apoštoly slovanskými pod
názvem svatých Nedmipočetníků. Avšak ohavný pletichář
Viching přese všecku přízeň Svatoplukovu a přese všecky
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klamy, jimiž na papeži Štěpánu VI. vylstil list žákům sv.
Methoděje nepřiznivý, nedosáhl přece arcibiskupství morav
ského. Byltě za války mezi Svatoplukem a Arnulfem r. 892.
nucen odejiti z Moravy, stal se říšským kancléřem, a r. 899.
došel nezákonitým způsobem biskupství Pasovského; ale již
po roce byl sesazen a zemřel potom, aniž se vikdy a kde.

Vypuzením žáků sv. Methoděje podvrátil Svatopluk sám
základy samostatnosti své říše, ku veliké radosti arcinepřitele
Slovanů Arnulfa, jenž potom roku 896 stal se císařem. Již
r. 892. rozešel se Svatopluk s Arnulfem a válčil s ním až
do smrti své r. 894. vítězně. Potom svářili se však synové
jeho mezi sebou; mladší Svatopluk bojoval proti staršímu
bratru Mojmíru II. s pomocí německou, a v Čechách vytrhli
se knižata Spytihněv a Vratislav ze spolku s Moravou a dali
se Arnulfovi v ochranu proti Mojmiru II. V této tisni, kdy
Velkomoravská říše na kraji záhuby se octla, obrátil se kniže
Mojmir II. r. 899. ku papeži Janu IX. s prosbou za obno
veni arcibiskupství moravského se slovanskými řády jeho.
A Jan IX. poslal ihned tři biskupy na Moravu s plnou moci,
aby cirkvi moravské dali nové a pevné ústrojí, tL pak roz
dělivše říši Mojmirovu na čtvero diecési, jedno arcibiskupství
a tři biskupství, (dle domněnky některých učenců byla (sidla
těchto biskupů na Velehradě, v Nitře, v Olomouci a ve Vidni,
posvětili hned pro tato mista na biskupství žáky sv. Metho
děje, kteři ušedše násilí Vichingovu v zemi zůstali.

Tento pro Slovany blahodárný skutek papeže Jana IX.
vyvolal v Němcich ohromnou bouři, a bavoršti biskupové
pustili se ve zjevnou vzpouru proti Stolici apoštolské. I slo
žili náruživý, stižný list ku papeži, v němž vyhrožuji, že
nikdy nedopusti, aby slovanské země, na něž prý jim vrchní
moc při-luši, z poručnictví jejich se vymkly, a že budou se
chápati všelikých prostředkův 1 násilí až do krve prolévání
k zachování své svrchovanosti v zemich těch; a že Slované
chtice nechtice, volte nevolte, panství jejich podrobeni bu
dou. Návrat Slovanů ku slovanským obřadům sv. Methoděje
opovážili se tito nehodní biskupové nazva'i odpadnutím od
křesťanství a dilem dábelským, a dokončili tento zbujnický
list svůj drzou potupou papeže Jana IX. řkouce: „Ty jsi
nástupce sv. Petra; kéž bysi měl i ctnosti jeho!“

Hned potom splnilo se, čímž pohrozili biskupové ně
mečti. Bavoři, jimž pohříchu 1 Čechové pomáhali, vtrhli vá
lečně do Moravy plenice ji ohněm a mečem. A jelikož sou
časně na Moravskou říši doráželi od jihu sveřepi pohané
Maďaři, nezbývalo Mojmíru II. než požádati v Řezně o mír
a podrobiti se podmínkám, jež mu stanoveny byly. Zatim
trvala slovanská metropole moravská dále, ježto tamní bisku
pové těšili se ochraně Stolice papežské. Avšak divoci Maďaři
nepřestávali podnikati loupežné vpády do říše Moravské,
a v obranném boji proti nim zahynul šlechetný Mojmir II.,
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zničen posvátný Velehrad a zanikla i říše Velkomoravská,
pod jejimiž ssutinami bylo pohřbeno také dílo sv. Metho
děje, slovanská metropole moravská.

Nevystihlé jsou cesty Prozřetelnosti Boží. Dle úmyslu
papežů Hadriana II. a Jana VIII. měla řiše Velkomoravská
státi se mocnou oporou Stolice apoštolské proti zpupným
a lakotným králům německým 1 proti rozkolnickému Caři
hradu, a sv. Methoděj doufal, že slovanskou bohoslužbou, od
těchto papežů povolenou, připoutá všecky Slovany k Rimu.
A všecky tyto veliké úmysly přišly nazmar. Po zničení dila
sv. Methoděje stali se časem jižní a východní Slované, ze
jména Srbové, Bulhaři a Rusové oběti řeckéhorozkolu, v němž
posud vězí. Zachovavše sil z dědictví svatých Cyrilla a Me
thoděje jen slupku, totiž bohoslužebné obřady v jazyku staro
slovanském, jsou zapleteni v osidlo neblahého pleticháře Fotia,
proti němuž sv. Čyrill již v Cařihradě rozhodně vystoupil a
jehož oba svati bratři opět a zase se odřikali. Co pak se týče
výtky, jakoby slovanské Cyrillomethodějské obřadnictví u
zapadních Slovanů byli potlačili papežové, dlužno po pravdě
vytknouti, že Stolice papežská tim nikterak vinna nebyla.
Arcidiecése moravská se svými slovanskými řády nezanikla
vinou papežů, nýbrž zahynula úklady panstvichtivých ně
meckých králův 1 ochotných sluhů jejich biskupů bavorských,
kteřiž se ani neostýchali pohrdati rozkazy, výhrůžkámi a
tresty papežův, ochránců to dila sv. Methoděje; zahynula
neproziravosti knižete Svatopluka, nesvornosti jeho synův,
a pohříchu též vinou Čechů samých. Jinak jest jisto, že
1 když knižata česká Spytihněv a Vratislav r. 895. v Rezně
králi Arnulfovi se poddali, následkem čehož potom do vlasti
naší přicházeli z Bavor kněži němečti obřadu latinského;
ba i po zničení Velkomoravské říše a arcidiecése Velehradské,
v Čechách stále trvalo obřadnictví slovanské vedle obřadů
latinských, zaváděných u nás od kněži Rezenských. Potom
kniže Boleslav I. založiv na mistě někdejší říše Svatoplu
kovy mocný stát Český, pojal přání, aby v Praze zřízeno
bylo samostatné biskupství slovanské. Žeť pak toto přání
nesplnilo se úplně, a že nové biskupství Pražské bylo pa

ežem Janem XIII. povoleno jen s podmínkou, aby v něm
vládl obřad latinský, stalo se za poměrů úplně změněných
hlavně také proto, že tehdejší mocný a papeže ovládající
císař Otto I. by nikdy nebyl svolil, aby země Ceská v ohledu
církevním nepodléhala říši Německé Avšak i potom zacho
valo se v Čechách vedle obřadů latinských dlouho ještě ob
řadnictví slovanské, čehož svědectvím je sv. Prokop a jeho
klášter Sázavský. Posléze benediktinský klášter Emauský
v Praze založený Otcem vlasti Karlem IV., v němž se svo
lenim papeže Klementa VI. z r. 1346. konány služby Boží
v jazyku staroslovanském, nebyl potlačen z Rima, nýbrž za
nikl v bouřích husitských.

e (
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Milostí Boží bylo nám, Slovanům katolickým, přes
všecky bouře a převraty z dědictví svatých bratři Cyrilla
a Methoděje zachováno jádro, totiž jednota se Stolici apo
štolskou, svatá katolická víra. Jest to dobrodiní neocenitelné,
z něhož ani nelze těmto věrozvěstům dávných praotců našich
s dostatek vděčiti.

Za potomnich velkých zmatkův a převratů byla pa
mátka svatých apoštolů slovanských na dlouhý čas zastřena
závojem nepaměti, ba zásluhy jejich upadly u zapomenutí
tou měrou, že dokonce v některých jihoslovanských kra
jinách, zejména v Dalmacii, tito velici katoličtí světcové
byli z nevědomosti pokládáni za bludaře a původce cirkev
niho rozkolu v Bulhařich. Teprv za stoleti čtrnáctého bylo
na Moravě uctivání věrozvěstů těch za slovutného biskupa
Olomouckého Jana ze Všerub obnoveno, od kteréžto doby
slavila se výroční památka jejich dne 9. března, až na žádost
biskupů moravských papež Pius IX. r. 1863. svátek ten pře
ložil na den 5. července.

Ohniskem a středem nábožné úcty, kterou všickni Slo
vané, a po výtce katolický národ českoslovanský, vzdávají
svatým bratřím Cyrillu a Methoději, jest posvátný Velehrad
na Moravě. Zahynulť sice starý, kralovský Velehrad, metro
pilitní sídlo a pohřebiště sv. Metheděje, stávavší na místě
nynějšího Starého města u Hradiště Uherského na řece Mo
ravě, avšak v někdejším obvodu jeho založil r. 1202. zbožný
markrabi moravský Vladislav Jindřich na počesťMarie Panny
chrám a klášter řádu cistercienského, na nějž přenesennázev
Velehradu starého. Po zrušení tohoto kláštera r. 1781. pustl
památný jeho chrám, až za naši paměti byl štědrosti ctitelův
sv. apoštolů slovanských nádherně obnoven. Tu konána roku
1863. za ohromného návalu věřících velikolepá slavnosť na
tisloiletou paměť blahoslaveného příchodu svatých bratři So
luňských na Moravu,a podobným způsobem byla tu r. 1869.
a r. 1885. oslavována památka úmrti jejich. A ozvěna těchto
velebných slavnosti Velehradských nesla se po všech ná
rodech slovanských a roznitila v nich úotu i lásku ku svatým
bratřím těmto, a dala zejména na Moravě podnět k novému
náboženskému ruchu katolickému.

Veliký papež Lev XIII. jenž s vysoké strážnice na
stoloi sv. Petra bystrým okem všecky národy obzirá a po
třeby jejich výborně zná, vydal dne 30. září 1880 svou
věčně památnou okružnici „Grande munus“, již nařidil, aby
výroční památka slovanských apoštolů sv. Cyrilla a Metho
děje po celé Církvi katolické slavena byla. Sv. Otec poctiv
takto svaté věrozvěsty naše dal na jevo, jak velice leží mu
na srdei blaho 1 spása národů slovanských a jak horoucně
želá, aby pořád vice rozmáhalo se nábožné uctivání těchto
světců, kteři hlásánim viry katolické zachránili Slovany od
záhuby a nyní na nebesích jsou mocnými orodovniky jejich.
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Kéž Hospodin naplní také přání tohoto papeže, aby náro
dové slovanští ctice památku sv. Cyrilla a Methoděje byli
posilování u vyznávání pravé viry a v upřímné poslušnosti
k Církvi Ježíše Krista! Kéž naplní se vroucí touha jeho,
aby svati věrozvěstové naši vyprosili svými přimluvami
u Boha netoliko vytrvalost u víře Slovanům katolickým, ale
i žádost po opětném návratu do Církve katolické Slovanům
od Cirkve té ať rozkolem, at bludařstvím odštěpeným! Téhož
vznešeného účelu domáhá se také zbožný a missijni spolek
„Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda“ s ústředním sidlem na
Velehradě.

Svati Cyrille a Methoději, prvoučitelé předkův našich,
buďte pamětlivi svého dědictví a orodujte za nás i za všecky
Slovany !“).

Dne 5. července koná se také památka sv. Zoe, mučednice Římské,
vrstevnice sv. Sebastiana, z jejíhož těla značnou čásť dostal velechrám
Pražský; sv. Domicia, poustevníka perského umučeného za Juliana Od
padlíka, sv. Cyrilly a spolumučednic Cyrenských v Libyi, blahosl. Petra
Lucemburského, arcibiskupa Metského a kardinála (+ 1387) a j.

Dne 6. července.

I.) Sv. Godoleva (Bohumila).

Životem sv. Godolevy podává se nám vzácný příklad
křesťanské tichosti a trpělivosti v soužení.

Godoleva (po česku Bohumila) narodila se v polovici
jedenáctého stoleti z rodičů stavu zemanského, otce Vilfrida

*) Prameny Dějin českých. V Praze, 1873. I. str. 1—107. Vackovy
Círk. dějiny české, I. 1600—316. Dudíkovy Dějiny Moravy I. 79—252. Fr.
Račkého Viek i dielovanje s C. i M., slovjenskih apostolov. Záhřeb 1857.
Dr. Fr. Kosa Spomenica tisočletnice Metodove smrti. Lublaň 1885. Štulcův
Život ss. C. a M. V Brně 1857. Dr Bílého Dějiny sv. apoštolů slov. C. a M.
V Praze 1863. Život sv. Methoda, sepsal Dr. Matěj Procházka. V Brně,
1885. Časopis katol. duchov.r. 1881, 1882, 1885, 1887. Sborník Velehradský
Roč. I. 1880 v Brně. Roč. III. 1883 v Praze. Almanah na oslavu biskup.
jubilea Lva XIII. V Praze, 1893. Články od Fr. Vackastr. 84. a Dr. Jos.Kupkystr.162© ČasopisMaticemoravské1891č.3.ŠafaříkovyStaroži
tnosti slovanské. Ginzlova Geschichte der Slawenapostel C. u. M. V Lito
měřicích 1957. Palackého Dějiny národa č. I. 1, 123—171.
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a matky Oginy, v nizozemské obci Londefortu. Dostala pe
člivé vychování, prospivala nábožnosti, vážnou mysli 1milou
povahou, a vyspěla v sličnou pannu. Záhy ucházeli se o ni
urození nápadníci, a rodičové zvolili ji z nich bohatého ze
mana DBertulfa z Flanderska. Poslušná dcera podrobila se
této volbě a odjela se svou výbavou do Flander, kde svatba
se vykonala.

Mladé manželce nastalo brzo veliké soužení. Vášnivá
tchyně pojala proti ni zuřivou nenávist. Neustávajíc synu
svému vytýkati, že pohrdnuv divkami své domoviny, zvolil
si cizinku, popouzela ho proti manželce a odvrátila takto
srdce jeho od ni. A Bertulf, povahou drsný a necitelný, za
hořel hned po svatbě proti Godolevě rovněž nenávisti. Ne
chtěje ji ani viděti, sužoval ji surovým způsobem, odstěho
val se zase k rodičům, a vykázal ji ku bydlení zvláštní dům.

Godoleva osvědčovala v tomto protivenství hrdinskou
trpělivosť. Jsouc opuštěna od lidi hledala a nalézala útočiště
u Boha, a nepřestávala se modliti za chotě svého. A Bůh
udělil ji statečnosti i sily, aby smutný stav svůj klidně
snášela. Modlic se horlivě pracovala také pilně, a chovala
se povždy tak, že ani nejjizlivější jazyk neosměloval se vi
niti ji z nejmenšího nějakého provinění.

Bertulf vida, že nenáviděná manželka jeho osud svůj
trpělivě nese, přemýšlel, jak by ji do smrti usoužil. I pod
řídil ji jednomu ze svých čeledinů, člověku to nad miru su
rovému a rozkázal mu, aby ji denně na výživu jen kus chleba
s vodou dával a ustavičně bedlivý pozor na ni měl. A če
ledin chtěje pánu svému se zalibiti, urážel a týral ubohou
paní seč byl. Avšak trpitelka zůstávala i proti tomuto su
rovel klidnou. Majic na paměti slova apoštolova „neodpla
cujte zlého za zlé, ani zlořečení za zlořečení, ale naproti
tomu dobrořečte“ (I. Petr. 3, 9.), nenařikala nikdy, ale děko
vala Bohu, že bylo ji dáno nevinně trpěti, a při tom všem
pamatovala na chudě, s nimiž o skrovný pokrm svůj se
dělila. Znamenav to Bertulf poručil, aby ji dávána byla to
liko polovice chleba, jehož doposud denně se jí dostávalo;
ale ani tim nebyla jeji trpělivost a odevzdanost do vůle
Boži zlomena.

Zlomyslná matka Bertulfova nadála se, že Godoleva
hladem a souženim brzo se umoří; když pak se to nestalo,
naléhala na syna, aby nenáviděné manželky zbavil se skut
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kem násilným. Bertulf otálel, obávaje se pomsty příbuzných
jejich. Zatím seznala trpitelka, že strojí se životů jejimu
úklady, a rozhodla se posléze, že z tohoto nebezpečenství
spasí se útěkem. I vyčka!a příhodné doby a ušla tajně, bosa
a v chatrném oděvu, s věrnou služkou svou.

Po nesmírných námahách dostala se do své domoviny.
Rodičové užásli nemálo, spatřivše milou dceru svou ve stavu
tak zbědovaném a slyšice, jaká protivenství a soužení bylo
ji snášeti. I obrátili se na hraběte Flanderského i biskupa
Nimvegského žádajíce, aby byl Bertulf přinucen, nevinnou
Godolevu do svého domu přijati a s ní dle zákona Božího
po křesťansku laskavě zacházeti. Bertulf, obávaje se právem
velikého trestu za svoje zlečiny, přetvařoval se, jakoby u
krutnosti své litoval. I sliboval s přísahou, že bude nadále
žiti s Godolevou v lásce a že vynahradí ji, čímž proti ní se
byl provinil. Godoleva nedůvěřovala sice těmto slibům, znajic
povahu jeho, avšak majic na mysli svou povinnosť manžel
skou, podrobila se vůli rodičův a vrátila se zase k manželu.
Tu nastaly ji poznovu časy nových soužení. Necitelný Ber
tulf, chtěje se ji vymstiti, že na něho u rodičů svých žalo
vala a že dostalo se mu proto od zeměpána přísné důtky,
choval se k ní ještě surověji, než byl dřive činil, tak že
patrno bylo, že hledá bezživoti jejiho. A Godoleva zname
najic to, uminila si, že již vicekráte nebude z mista svého
soužení prchati, ale že veškeré svoje utrpení bude obětovati
Bohu. I připravovala se ustavičně na smrť modlic se a po
roučejic každodenně svou duši v ruce Boži. Někteří známi
vidouce toto soužení horšili se velice, zlořečili ukrutnému
muži a litovali ubohé trpitelky; avšak Godoleva zatim již
v ohni protivenstvi dokonale vyzkoušená a od věcí pozem
ských nadobro odvrácená řekla jim: „Nezlořečte manželu
mému, ale raději se mnou dobrořečte a modlete se za něho,
jakož Bůh přikazuje. Nežádám si již žádných radostí po
zemských, nebo nač mělo by se rozkošemi kochati toto smr
telné tělo moje, jež brzo v prach se rozpadne? Neplačte nade
mnou a nemyslete, že jsem nešťastna, neboť nade všecky ženy
Flanderské budu milosti Boží povýšena. To učiní mně vše
mohoucí Hospodin, jenž pozdvihuje poražených, rozvazuje
spoutané, obveseluje zarmoucené a ulevuje bolestem jejich.“

Zatím neustávala tchýně popuzovati syna, aby manželku
svou ze světa sprovodil a vytýkati mu, že ze zbabělosti
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zdráhá se to učiniti. Tou měrou svedený Bertulf vyzval
posléze dva sluhy svoje, aby Godolevu zavraždili. Aby pak
ušel podezření, že sám jest původcem této vraždy, vešel
k manželce své pod záminkou, že hodlá nastoupiti cestu do
Bruselu. I rozloučil se s ní na oko laskavě, prose s líčenon
skroušenosti za odpuštění všeho, co zlého ji byl učinil a sli
buje, že všecko napraví, až se zase vrátí, a že ji bude u
přimně milovati. Potom odebral se na cestu. Godoleva tušic,
co ji nastává, chystala se po křesťansku na smrť. A po ně
kolika dnech, když v noci spala, vplížili se najati vrazi do
ložnice jeji, hodili ji na hrdlo provaz a zardousili ji takto
ukrutně, a vzavše provaz ten položili zase na lože a přikryli
mrtvé tělo jeji, aby lidé myslili, že zemřela smrti přirozenou,
což stalo se r. 1070. Bůh oslavil hrob této svaté trpitelky
mnohými divy, a sám Bertulf vzpamatovav se oplakával
hořce smrť své manželky, a vstoupiv do kláštera kál se tam
potom až do smrti,

Sv. Godoleva dává krásný příklad obzvláště křesťan
ským ženám, jichž manželství z Božího dopuštění jest ne
šťastné, aby nereptaly proti Bohu, ale smutný osud svůj
trpělivě nesly, manželům svým nezlořečily, jim zlého ne
přály, zlým nesplácely, a raději za ně se modlily. Souženi
snášené nevinně, s trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boži,
ziskává křestťanuveliké zásluhy před Bohem, kdežto utrpení,
jež člověk z rukou Božích přijimá nerad, s reptánim a zlo
řečením, netoliko žádných zásluh mu nedobývá, nýbrž nad
to ještě uvaluje na duši jeho vinu hříchů. Sv. Bernard di:
„Běda těm, kdož křiž svůj nenesou tak, jako Kristus nesl
křiž. Jsou dvojnásobně ubozi, neboť souži se na tomto světě
časně a budou trápení na onom světě věčně.“

Hrozného, přímo dábelského hříchu dopouštějí se ti
zlomyslnici, kteří po způsobu zlé matky Bertulfovy rozsé
vají mezi manžely nesvornosť, nesváry a nenávist. Jestliže
dle svědectví Pisma sv. má Bůh v ošklivosti ty, kdož mezi
bratřími působi roztržky, jak ohavnými jsou před očima
jeho rušitelé miru a lásky mezi manžely! „Clověk převrá
cený vzbuzuje sváry, a mnohomluvný rozlučuje knižata.“
(Přísl. 16, 28.) „Běda člověku tomu, skrze něhož přichází
pohoršeni.“ (Mat. 18, 7.)

Někdy bývají sváry a roztržky mezi manžely trestem
za hříchy, jichž dopustili se vespolek dřive, než do stavu
manželského vstoupili. Anděl Rafael řekl mladému Tobiášovi,wv
že ďábel má moc nad těmi, kteříž v manželství tak vcházeji,
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že Boha od sebe i od své mysli odlučuji, a své chlipnosti
tak hověji, jako kůň a mezek, v nichžto neni rozumu; pročež
1 napomenul ho, aby dřive než manželku svou pojme, po tři
dny se s ní modlil. (Tob. 6, 16—22.) Takovým manželům
nezbývá, leč aby z hříchů svých upřímně se káli a Boha za
milost pokoje, svornosti, snášelivosti a trpělivosti prosili.
Ovšem pak mivá nesvornosť v manželství 1 jiné přlčiny, a
tu jest třeba, aby manželé po nich pátrali a upřimněse vy
nasnažovali, tyto prameny svého neštěstí ucpati a zničiti.
„Ve třech věcech má zalíbení duch můj, kteréžto schváleny
jsou před Bohem i před lidmi: Svornost bratři, a milování
bližních, a muž i žena dobře se snášejici“ (Sir. 25, 1.2.)
Sv. Jan Zlatoústý di, že svornost mezi manžely přináší jim
Boži požehnání a zamezuje množství hřichů, jichž prame
nem bývá nesvornosť. Sv. Pavel piše: „Muži, milujte man
želky své, jakož 1 Kristus miloval svou cirkev a vydal sebe
samého za ni.“ (Efez. 5, 25.) Kristus Pán miluje svou cirkev
láskou pravou, obětavou a ustavičnou, a podobně jesti láska
církve svaté k němu čistá a trvalá. A podobnou má býti
také vzájemná láska křesťanských manželů, a je-li takovou,
přebývá zajisté v takovém manželství pokoj, svornosť,
spokojenost a snášelivosť, jakožto sladké ovoce požehnáni
Božího.

2. Sv, Oldřich, biskup Augšpurský.

Hraběti Hupaldovi na Kyburku a Dillingách povila
manželka Dětpircha v městě Augšpurku r. 890. synáčka,
jemuž mnakřtu sv. dáno jméno Oldřich (Udalrich, Ulrich).
Tělesně slabý a duševně nadaný hošík poslán na výchovu a
učení do slavného benediktinského kláštera sv. Havla na
jihu od Bodamského jezera. Tu rozvíjel se tělesně a prospí
val nejen učením, ale i bázní Boží tou měrou, že mniši
přáli si ziskati ho svému klášteru navždy. Rozvážný jinoch
chtěje poznati vůli Boži, jaký stav by si zvoliti měl, modlil
se horlivě a podroboval se rozličným kKajicímskutkům, a
posléze šel na radu k nábožné poustevnici Viboradě, kteráž
opodál kláštera o samotě Bohu sloužila a milodary svými
slynula. Svatá poustevnice tato vzývala po tři dny Boha
o dar osvícení a oznámila potom Oldřichovi, že po vůli Boží
nemá býti řeholníkem, nýbrž že stane se biskupem na místě
ležicim ua východ, kde řeka (Lech) dvě země dělí.

Dokončiv studie vrátil se Oldřich do Augšpurka, kde
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biskup Adalbero učinil jej svým komořím a udělil mu kněž
ské posvěcení. Brzo potom nastoupil pouť po Říma. Zatím
zemřel biskup Adalbero, a Oldřich navrátiv se ze své pouti,
složil úřad biskupského komoří, a zůstávaje kanovnikem stolič
ného chrámu, spravoval po smrti otcově statky ovdovělé
matky svoji. A po několika letech, když nástupce Adalbe
rův Hiltin na věčnost povolán byl, naplnilo se proroctví
poustevnice Viborady; Oldřich povýšen r. 924. od krále
Jindřicha I. na biskupství Augšpurské.

Za předcházejicích loupežných výprav divokých pohanů
Maďarů bylo území biskupství Augšpurského žalostně pople
něno. Biskup Oldřich nastoupil tudiž úřad svůj za poměrů
velice smutných. Chrámy Páně byly pobořeny, vsi a dvory
vypáleny, obyvatelstvo dílem povražděno, dilem rozprášeno,
a ti, kdož smrti unikli, trvali v hrozné bidě. I jal se biskup
napravovati tyto škody seč byl. Stavěl znova chrámy 1 klá
štery a dal je umělecky upravovati, zbudoval znova zdi a
obranné věže města Augšpurku, a snažil se zuboženému lidu
pomoci. Dle tehdejšího zřízení v říši byli biskupové spolu
knižaty a zeměpány, a tudiž bylo jim často prodlévati na
cisařském dvoře, konati jisté říšské služby 1 úřady, a za
války jezditi v čele svých vojů do pole, tak že mnozi z těchto
duchovních knižat byli vice světskými pány, cisařskými dvo
řany a vojevůdci, než pastýři věřícího lidu. Také Oldřich
býval dle své povinnosti častěji na cisařském dvoře, ač činil
to nerad, ježto touha jeho nesla se k tomu, aby mohl se vě
novatl výhradně pastýřskému úřadu svému. Znechutiv si
tedy světských úřadů navrhl císaři za svého zástupce synovce
Adalbera a dostal od povinností dvorských i vojenských
odpuštění. Potom staral se výlučně o věčné i časné blaho
stádce svého. Sám hlásal neunaveně slovo Boží a bděl, aby
vira svatá i bázeň Boží v lidu rozkvétaly. Objižděje každo
ročně jednu čásť svého biskupství svolával farni osady a na
léhal, aby duchovní pastýřské svoje povinnosti věrně plnili
a věřici jich poslušní byli, svátky světili, služby Boží horlivě
navštěvovali a po křesťansku ctnostně žili. Chválil a potvr
zoval, co bylo dobré; káral bez přijímání osob, co bylo vadné,
a napravoval, co nápravy zasluhovalo. K lidu mluvival la
skavě, napomínal jej otcovsky, vyslýchal prosby i žaloby jeho
a uklizel spory. Budoval znova školy válkou zničené a stavěl
nové, a dával svým nákladem mládež vychovávati i učiti.
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Sam žil velmi prostě a přísně zachovávaje dobrovolně pravi
del sv. Benedikta. Konal denně se svými kanovníky církevní
hodinky, trávil nad to většinu dne na modlitbách ve chrámu
Páně, a putoval častěji na proslavená poutní místa ve sv.
Havlu, v Einsiedelnu a ve sv. Mořici ve Vallisu. Postivaje
se přísně nepožíval nikdy masitých pokrmův a jídal z misek
dřevěných, z nichž jedna posud se zachovala. Nikdy nespal
na měkkém loži leč toliko na hrubé rohožce. Jsa dobrotiv
krmil denně několik žebráků u stolu svého, hostil příchozí
1 cizince sám jim slouže, a rozesýlal polovici pokrmů, jež
na stůl jeho přinášeny byly, chudým nemocným po městě.
Kromě toho rozdával chudým obilí i oděv, zřidil v městě
rozsahlý špitál pro starce a nemocné, ustanovil zvláštní du
chovni, aby pátrali po lidech pomoci potřebných, a založil
rozhěné dobročinné nadace. K lidem služebným 1 nevolní
kům choval se laskavě jsa jim milostivým a dobrotivým
otcem.

Zatim přikvačila na biskupství Augšpurské nová zkázo
nosná bouře. Roku 955. vrazili loupežní Maďaři v ohromném
počtu 100.009 jezdců poznovu do Bavor plenice a vraždice
napořád. Venkované prchali se svým movitým zbožím do
opevněného Augšpurku, aby se zachránili. Tu nařidil biskup
Oldřich veřejné modlitby a prosebné průvody, povolal mě
šťany do zbraně, rozmnožil jich počet vojiny z venkova a
napomínal jich nadšenými slovy k důvěře v Boha a k hrdin
ské obraně viry 1 vlasti proti útočicím pohanům. (Chtěje
pak lidu dodati mysli postavil se sám v čelo obrancův města
a objižděl hradby nedbaje nepřátelských střel a pomáhaje
všude radou 1 skutkem. Měšťané odpirali statečně nepřáte
lům a odrazili šťastně několik útoků jejich, ale město bylo
by přece podlehlo, majíc jen nízké hradby, kdyby nebyla
přišla pomoc odjinud. Když bylo nejhůře, přitáhl k Augšpurku
král Otto I. s říšským vojskem, k němuž se přidalo 1000
výborně ozbrojených Čechův. Biskup Oldřich přivedl do
pole městskou posádku, sloužil zjitra dne 10. srpna před
vojskem mši sv., podal králi i knížatům Tělo Páně a udělil
všem bojovníkům požehnání, Potom jeli král a biskup maje
v ruce křiž, před šikem vojínů povzbuzujíce je k důvěře
v Boha a ku statečnému boji. A hned potom začala na po
lich od Augšpurku» k jihozápadu u řeky Lechu rozlehlýchvv
jedna z největších a nejkrvavějších bitev středověkých, v níž
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Maďaři úplně na hlavu poraženi byli. Tisicové padlých ne
přátel pokrývali bojiště, a tisicové Maďarů jsouce říšským
vojskem honěni utonuli v rozvodněném proudu řeky Lechu.
A poslední zbytky maďarského vojska, jež chtěly obořiti se
na Čechy, potřel a zahladil úplně vévoda Český Boleslav I.
Od té doby měla západní Evropa od Maďarů pokoj.

Vítězství nad Maďary u Augšpurku památného dne
10. srpna 955 bylo draze vykoupeno. Biskup Oldřich sám
ztratil tu bratra i synovce, a poddaní jeho přišli v té válce
na mizinu. I snažil se biskup, ač sám ohromné škody utrpěl,
pomáhati seč byl, rány způsobené od nepřátel hojiti. Vy
stavěl poznovu mnohem krásněji pobořený chrám sv. Afry
v Augšpurce, kteroužto světici obzvláště ctil a jejiž přimlu
vou mnoho milosti od Boha dostal; založil panenský klášter
sv. Štěpána, a přihlížel, aby všecky svatyně na venkově od
nepřátel zničené opět zbudovány byly. Obyvatelstvo valkou
skličené povzbuzoval k trpělivosti, odevzdanosti do vůle Boži
1 ku pilnému stavění pobořených domů a ku vzdělávání
zpustošených roli, by takto smutné následky nepřátelských
nájezdů napraveny byly.

Tak pracoval svatý biskup neunaveně pro časné i věčné
blaho lidu svého, a horlivá tato činnost jeho neochabovala
ani kdy již byl stářim skličen. Ještě roku 971. jsa kmet
osmdesátiletý, vykonal nábožnou pouť do Říma. Vraceje se
z Říma navštívil v Ravenně císaře Otu I., od něhož radostně
a slavně přijat byl. Tu vyprosil si, aby mohl správu svého
biskupství přenésti na svého sestřence, sám pak chystati se
v klášterním zátiší na křesťanskou smrť. Potom odložil od
znaky biskupské a oblékl se v řeholní roucho sv. Benedikta.
Když ale církevní sněm Ingelheimský tohoto přenesení bi
skupského úřadu na osobu jinou neschválil, ujal se stařičký
Oldřich zase řizení své diecése a spravoval ji osobně do
smrti. Bůh vyznamenal ho milodary divů, a zejména zacho
vala se zpráva, že svatý biskup tento uzdravil mnoho ne
mocných svatým olejem, jejž na Zelený čtvrtek byl posvětil.

Znamenaje bližici smrť, dal se Oldřich dne 18. června
973 dovésti do chrámu, obcoval mši sv. a modlil se dlouho
leže s rukama rozpjatýma na koberci před oltářem. Potom
rozkázal komorniku, aby přinesl všecko movité zboži jeho a
rozdal je chudým duchovním a několika přátelům. Nebylo
toho mnoho; dva pláště, několikeré šaty, stolní náčiní a něco
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peněz. Na den sv. Jana Křtitele sloužil svatý biskup naposled
mši svatou. Na slavnosť sv. Petra a Pavla přioděl se rubá
Šem, a dne 4. července potom dal podlahu své komnaty poeh
sypatl ve tvaru kříže popelem a pokropiti svěcenou vodou,
a leže na této podlaze vypustil ducha, biskupovav téměř
půl stoleti a dosáhnuv 83 let věku svého. Upraviv sl již za
živa hrob ve chrámu sv. Afry v Augšpurku, byl v něm po
chován od Řezenského biskupa sv. Volfganga, jenž i při

vy! ,
pohřbu tom řečnil. Věřící vzývali tohoto slovutného biskupa
hned po smrti jeho jakožto světce, a hned po dvaceti letech
prohlásila ho Církev slavně za svatého. Pohrobni chrám jeho
přezván potom jeho jménem. Roku 1353.vyprosil si Karel IV.
z tohoto chrámu některých ostatků sv. Oldřicha a daroval
je velechrámu Pražskému, zejména rámě 1 čásť hlavy jeho,
a také korouhev a kousky z biskupských rouch, jež světec
ten za Živa nosil. Památka sv. Oldřicha slaví se dne 4. čer
vence.

Sv. Oldřich maje si zvoliti doživotní stav prosil Boha
za dar osvícení a hledal také poučení u moudré,svatosti ži
vota slýnouci osoby. Tak by si měli vésti všickni mladici
dříve než se rozhodnou o svém budoucím povolání. To plati
ovšem 1 o pohlaví ženském. Jestit velice důležito, aby člověk
dříve než zvolí si životní dráhu svou a nežli rozhodne se
pro ten který stav, nejprve bedlivě uvažoval, troufá-l si
v tomto povolání věrně Bohu sloužiti a takto spaseni věčné
sl zabezpečiti, a ovšem jest také potřebno, aby zkoumal
svoje vlastnosti a vážně přemital, dovede-li též plniti všecky
povinnosti a snášeti obtiže, jež stav ten ukládá. Aby pak
křesťan všecko to poznal, má prositi Boha za dar osviceni a
poraditi se také s moudrými, zkušenými a ctnostnými lidmi.
„Synu, bez rady nic nečiň, a po účinku nebudeš želeti.“
(Sir. 32, 24.) „Všelikého času dobrořeč Bohu, a pros od něho,
aby cesty tvé spravoval, a všecky rady tvé ať v něm zů
stávaji.“ (Tob. 4, 20.)

V Kolíně nad Rýnem chová se schránka ostatků s nápisem, že jsou
to ostatky sv. Angely, panny zřádu karmelitského, pochované prý v Praze.
Na ostrově Sicilii koná se na počesť této světice každoročně v první neděli
měsíce července veliká slavnosť, a také ve Španělích požívá tato světice
zbožné úcty. V chrámě sv. Havla v Praze býval obraz světcův z řádu kar
melitského, mezi nimiž spatřovala se i sv. Angela, a také ve Staré Bole

-slavi byl obraz její s nápisem: „Sv. Angela, panna Karmelitka, dcera krále
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Vladislava.“ Dle Bohuslava Balbina měl prý český kníže Vladislav IL.
(potom král tohoto jména první), jenž panoval od r. 1140—1173., s první
manželkou svou Ketrudou dceru Angelu (jinak Helenu), která vychována
byvši v bázni Boží, putovala do Jerusaléma a na cestě této z rukou dru
hého představeného Karmelitů Brokarda přijala řeholnízávoj. Byvši zvolena
za převořiši slynula svatými ctnostmi i milodary a vrátila se potom do
Prahy, kde o samotě až do blažené smrti své dne 6. července 1220 Bohu
zbožně sloužila. Zůstavila několik náboženských spisů, zejména „Napomenutí
k jeptiškám“, „Nebeská zjevení“, „O nejsv. Svátosti“ a j. (Bohusl. Balbin:
Miscellanea histor. Bohem. I. 4, 28.) Zprávy tyto jsou záhadné. Dějiny
české nezachovaly nižádného podání, žeby byl měl král Vladislav I. s man
želkou svou Ketrudou (+ 1151) dceru Angelu, a v Praze nebylo nikdy slý
cháno o hrobu sv. Angely z řehole karmelitské. Český původ sv. Angely
spočívá na nějaké pověsti téhož rázu, jako domněle český původ španělské
světice Eurosie (25. června).

Dne 6. července koná se také památka sv. Goára, poustevníka, jenž
na místě nynějšího města Sv. Goaru na řece Rýnu žil a zemřel 1575.),z je
hož těla částky ostatků Karel IV. r. 1372. daroval velechrámu Pražskému;
sv. Trankvilina, mučedníka Římského, vrstevníka sv. Sebastiana, blahosl.
Petra z kříže z řádu Servitů (— 1522), sv. Lucie, panny a mučednice
v Kampanii, sv. Dominiky, panny a mučednice za císaře Uiokleciana, sv.
Romula, biskupa a mučedníka, učedníka sv. Petra apoštola a j.

Dne %. července.

Sv. Vilibald, biskup.

vw ,
O zaštípení, rozšíření a utvrzení víry, mravnosti a vzdě

lanosti křesťanské v šírých zemích evropských získali si
nehynouci zásluhy duchovní synové sv. Benedikta. Kdekoli
zbudovali klášter, tam záhy divoká, nehostinná poušť zali
dnila se pilnými osadníky, tam nastal nový život, tam pro
spivaly vědy, umění, orba i řemesla,a kolem nejednoho klá
štera vyrostlo časem kvetoucí město. Tak povstalo také ba
vorské město HBichstaedt zásluhou sv. řeholníka a biskupa
Vilibalda.

Vilibald narodil se kolem roku 700. v Anglii (buď
v Southamptonu aneb v Devonu) z rodičů stavu urozeného.
Otec jeho Richard byl spřízněn s anglosaským dvorem krá
lovským, a matka Bona byla blízká příbuzná (snad sestra)
sv. Bonifáce, věrozvěsta kmenů německých. Manželé tito
měli kromě Vilibalda ještě mladšího syna Vunibala a dceru
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Vaiburgu. V třetím roce roznemohl se Vilibald, a rodičové
vidouce, že všecka lidská pomoc je marna, obětovali chla
pečka před křížem a učinili slib, že pozdraví-li se, zasvětí
ho službě Boží. A synáček nabyl kromě naděje lékařů opět
zdravi, a když mu bylo šest let, dali jej rodičové na výchovu
1 učení do kláštera Valtheimského. Tu vládla pod opatem
Egbaldem přisná řeholní kázeň a snaživí mniši pěstovali
vědy i umění. Vilibald zalíbil si život jejich a prospival
učením i bázní Boži. Již v útlém věku zachovával dobro
volně všecka pravidla klášterní jsa řeholníkům vzorem nábo
žnosti, pokory, poslušnosti a sebezapiravosti.

Dokonav takto studie v klášteře pojal Vilibald touhu,
putovati do Říma a do Jerusaléma doufaje, že touto cestou
v dokonalosti křesťanské se utvrdi. I neustával naléhati na
otce, aby mu k tomu udělil povoleni. A otec Richard rozmyý
sliv se, netoliko svolil, ale rozhodl se, že sám s mladším
synem Vunibaldem Vilibalda na této pouti provázeti bude.

Vilibald nastoupil dalekou pouť s otcem a bratrem
r. 720. Předním cilemjejich byl Řím, avšak nežli tam došli,
zemřel otec ve vlaském městě Lucce. I pochovali ho zarmou
cení synové v tomto městě a cestovali potom dále, až dne
12. listopadu 720 dorazili do Říma. Tu vstoupili do kláštera,
kde modlitbou, postem, zbožným rozjimáním a čtením roz
máhali se ve svatých ctnostech. Avšak v nezvyklém Římském
podnebi nesvěděilo jim valně zdraví, tak že již z jara r. (21.
roznemohli se zimnici, kteráž dlouho je soužila. V nemoci
té sloužili si vespolek, a když opět se pozdravili, rozloučili
se po velkonocich r. 722; Vunibald zůstal ještě nějaký čas
v Římě a Vilibald nastoupil v průvodu dvou anglosaských
tovaryšů další cestu. Putujice odpočívali všickni na holé
zemi, žili o chlebě a navštěvovali památné chrámy Páně.
V Neapoli vstoupili na loď, a přirazivše k ostrovu Sicilii
pomodlili se na hrobě sv. Agathy v Katanii, a plavili se
potom na ostrovy Kos, Samos a Cypr, kde uctili hrob sv.
Epifania v Salamis. Zatim připojili se k nim čtyři jiní
poutnici, tak že všech bylo sedm. Z Cypru cestovali mořem
do Syrie. Tu přišedše do města Emessy vstoupili podle
obyčeje nejprv do chramu Páně. Zatím pojali proti nim tamní
mahomedánšti Saraceni podezření, že jsou vyzvědači. I jali
je a vsadili do žaláře. V tomto smutném stavu ujal se jich
jistý křesťanský kupec. Opatřoval je pokrmem, získal jim



110 Dne 7. července.

povolení, aby směli v průvodu syna jeho navštěvovati chrámy
Páně i městské lázně, a snažil se vůbec jak moha vězení
jim ulehčovati. Sami Saraceni vidouce tyto mladé muže
ušlechtilých tváří a pěkného vzrůstu choditi po městě, za
líbili si je a měli s nimi soustrast. Posléze vymohl vězňům
jistý příchozí Španěl, jenž na dvoře Emesského mohamedán
ského vladaře veliké úcty požíval, že byli bez výkupného
na svobodu propuštěni. Poděkovavše Bohu i svým dobro
dincům ubirali se potom dále, poctili v Damašku mista po
svěcená památkou sv. Pavla apoštola, a přišli na podzim
roku 724. do Palestiny. Tu navštívili zbožně všecka mista
památná událostmi ze života Krista Pána, přesvaté matky
jeho Marie i svatých apoštolův; Nazaret, Kánu galilejskou,
horu Tábor, Tiberiadu, Kafarnaum, Betsaidu, Korozaim a
řeku Jordán, kde vykoupali se na mistě křtu Páně. Dále
putovali do Jericha a odtud do Jerusaléma libajíce s posvá
tnou úctou a skrápějice slzami vděčnosti tuto půdu, po níž
kráčel Spasitel světa. Duše jejich planula horouci láskou ku
Kristu Pánu rozjimajic, co všecko z nesmirné lásky k nám,
hříšným lidem, na těchto mistech vykonal a vytrpěl. Tu
odumřel Vilibald navždy světu a neměl od té doby jiné žá
dosti, než aby sloužil Bohu a pečoval o spasení svoje-1
bhžnich svých.

V Jerusalémě rozstonal se Vilibald těžce. Nemoc tuto
snášel radostivě, vzpomínaje na utrpení Páně a jsa šťasten,
že právě v tomto svatém městě může za Spasitelem ochotně
křiž svůj nésti; a když zase vrátil mu Bůh zdraví, putoval
dále do Betléma, Gázy, Joppe, Tyru a Sidonu navštěvuje
památné chrámy a kláštery. Dokonav takto pouť svou ve
Svaté zemi nastoupil zpáteční cestu přes Cařihrad. Tu zdržel
se po dvě léta navštěvuje proslulá mista, kde svatí mučedníci
trpěli a slovutní obhájcové viry katolické žili a působili.
Zejména navštívil také velechrám Nicejský, v němž r. 325.
byl slaven první všeobecný sněm církevní proti bludaři
Arliovi. Ztráviv takto sedm let ve východních zemích, plavil
se s vyslanci papežskými a cisařskými do Italie. U Neapole
uctil hrob sv. Severina v Lukullaně, a zavital posléze r. 729.
do slavného mateřského kláštera řádu sv. Benedikta na
Montekasině, jenž právě tehdáž znovu vystaven byl. Tu byl
milerád přijat do sboru řeholníků a nastoupil úřad klášter
niho vrátného. Mniši vážili si ho nemálo pro jeho pokoru,
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laskavost a nábožnosť i pro veliké zkušenosti, jichž na da
lekých cestách svých byl nabyl.

Roku 738. cestoval sv. Bonifác z Němec po třeti do
Říma, a uslyšev, že Vilibald trvá na Montekasině, poprosil
papeže Řehoře III, aby mu ho dal za spolupracovníka na
vinici Páně v Německu. A právě toho času navštívil Monte

kasinský klášter jistý španělský kněz, jenž vyžádal si Vili
balda za průvodčího na své dalši cestě do Říma. Opat
Patronax svolil k tomu, a tak přišel Vilibald podruhé do
Říma. Tu povolal ho k sobě papež, dal si od něho vypra
vovati cesty jeho po východních zemích, a oznámil mu, že
Bonifác velice si ho žádá za spoludělníka v apoštolské práci
své. Vilibald uslyšev, že také bratr jeho Vunibald Ronifácovi
v Němcích pomáhá, zradoval se velice, a vzav od opata
svého odpuštění, vydal se na cestu do Německa. Prodlev na
otcově hrobě v Lucce bral se dále Lombardskem a Tyrol
skem do Bavor. Tu setrval po osm dní u vévody Odila a
navštívil potom franckého hraběte Svitgara, jenž byl se
Bonifácovi nabídl, že založí nové biskupství, k čemuž byl
ochoten darovati lesnatou krajinu Eichstaedtskou. I dopro
vodil Svitgar Vilibalda do Durynska k Bonifácovi. Světec
uvítal Vilibalda s nevýslovnou radosti a vzdával Svitgarovi
s požehnáním díky za nábožnou štědrosť jeho. Potom vyslal
Vilibalda shlédnout krajinu Eichstaedtskou, hodi-li se ku za
ložení sidla nového biskupství, a vykonat, čeho k takovému
dilu třeba jest.

Krajiště Eichstaedtské, mohutnými doubravamizarostlé,
byvši válkami vypleněno, bylo tehdáž jen nepatrně zalidněno.
Pouze několik po lesich roztroušených chýší stálo tu porůznu,
a obyvatelé těchto chýši chodivali do kostelika Panny Marie,
jenž v poušti té za válek zkáze ušel. Vilibald zvolil právě
toto misto k založení nového kláštera a biskupství. I jal se
tu stavěti chrám Matky Boží a budovy klášterní. A hned
dne 22. června 740 posvětil v tomto chrámě Bonifáce Vili
balda na kněžství. Zatim dával Vilibald okolní lesy kácet,
v úrodné lány vzdělávati a lidmi z blízka i z daleka při
chozimi osazovati. U nového chrámu vyrostla za nedlouho
lidnatá osada, a Vilibald neustával těmto osadnikům hlásati
horlivě slovo Boží a voditi je cestou svatých ctnosti křesťan
ských A hned po roce povolal ho Bonifác k sobě na Sálu
a posvětil jej za prvního biskupa Eichstaedtského. Za dobu



119 Dne 7. července,

ku podivu krátkou zdvihal se neuvnavnou péčí Vilibaldovou
v krajině dříve pusté nový stoličný chrám s klašterem, pod
nímž stále příbytků lidských přibývalo. Tak vzniklo biskup
ské město Eichstaedt.

Vilibald sůčastnil se již r. 742. prvního národního
sněmu církevního v Němcich, jenž slaven byl v Attigenách.
Nový klášter svůj v Eichstaedtu osadil dílem ze svých anglo
saských tovaryšů, jež sám získal, dilem z bratři, které mu
Bonifác poslal. 'Tyto řeholníky vzdělával a vychovával si
Vilibald za věrozvěsty, kteří pomáhali mu v okolních kra
jinách hubiti zbytky pohanství a zakládati osady křesťanské.
K těmto spoludělníkům jeho přidružil se 1 bratr Vunibald,
který již po léta byl v Duryňsku na vinici Páně horlivě
pracoval. Roku 748. přišla do Němec také sestra obou těchto
bratři Valburga a vstoupila do nově založeného panenského
kláštera v Bischofsheimu. Potom zakoupil Vilibald opodál
Eichstaedtu v horách lesnatou krajinku, vystavěl v ni pro
zatim malý ženský klášter a ustanovil Valburgu první
abatyší jeho. A za nedlouho zbudoval tu Vilibald s Vuni
baldem dva nové veliké kláštery, mužský a panenský nazvav
toto misto Heidenheimem. Vunibald stal se opatem kláštera
mužského, a Valburga spravovala i nadále ženský. Těmito
1 jinými kláštery, jež Vilibald zakládal, šiřila se požehnaně
vira svatá a vzdělanost křesťanská v celém biskupství
Hichstaedtském.

Biskup Vilibald neustával vzdělávati lid sobě svěřený
v duchu Krista Pána a pečovati netoliko o jeho spasení
věčné, ale také o jeho prospěch časný. Neunavená horlivost
jeho nelekala se při tom žádných nesnázi a překonávala
všecky překážky. Tak dočekal se svatý biskup sladkého
ovoce své apoštolské činnosti; v zemi dřive pusté rozkvětaly
lidnaté osady, a obyvatelé jejich majice tak výborného pa
stýře prospívali ctnostmi křesťanskými. Vilibald sám žil
pokud možno 1 jako biskup dle pravidel řeholních; šetřil
přisných postů, vzdaloval se světského hluku, byl pokorný,
ku všem laskavý, a prokazoval chudým, nemocným 1nešťast
níkům skutky křesťanského milosrdenství. Takto získal si
všeobecnou úctu 1 lásku svého stádce, a duchovenstvo jim
vzorně vychované kráčejic ve šlépějích jeho pomáhalo mu
věrně, aby nová diecése byla kvetouci vinici Páně.

Ziskav si takto na zemi veliké zásluhy a přečkavbratra
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Vunibalda (+ 761) i sestru Valburgu + 773), sv. Bonifáce
(+ 754) 1 všecky učedníky jeho, zesnul Vilibald svatou smrti
dne 7. července léta neznámého (někdy po r. 786., ve kte
rémžto roce obdaroval klášter Fuldský). Lid ctil ho vždy
jakožto světce, a za stoleti třináctého byly ostatky jeho pře
neseny do nového chrámu v Eichstaedtu, jenž posvěcen tehdáž
na počesť a jméno jeho. Dva kusy z těchto svatých ostatků
dostaly se chrámu sv. Vita v Praze. Život sv. Vilibalda se
psala příbuzná jeho, řeholnice kláštera Heidenheimskéhodle
zprav, jež byla od něho samého dostala.

Putovati na místa posvěcena pozemským životem vtě
leného Syna Božího i přesvaté matky jeho Marie, jakož 1
na mista oslavená činnosti a hroby svatých a světic Božích,
bývalo odjakživa milým zvykem zbožného lidu křesťanského.
Věřící putovali a putují s posvátnou toužebnosti zvláště také
do takových, třeba sebe vzdálenějších chrámů, kde dle
zjištěných zpráv všemohouci Bůh na přímluvu Marie Panny
a Svatých obzvláštně milostivým se prokazoval a namnoze
posud se prokazuje, vyslýchaje tu modlitby zbožných proseb
niků způsobem často přímo zázračným. Bůh sice přitomen
jest na všech mistech; všude můžeme 1máme se mu „v duchu
a v pravdě“ klaněti (Jan 4, 24.), a všude slyši modlitby naše;
avšak rady jeho jsou nezpytatelné a milosrdenství jeho jest
nevyvážné. Již v Zákoně starém osvědčoval se Hospodin na
mistě, kde bývala archa úmluvy, milostivějším, nežli na
jiných, a o novém chrámě vystavěném v Jerusalémě od Sa
lomouna, slibil tomuto králi, že oči jeho i srdce jeho budou
tu po všecky dny. (III Král. 9, 3.) Tak až posud prokazuje
Bůh v nevystižitelné moudrosti své na některých posvátných
mistech lidem hojnějších milosti, nežli na mistech jiných, a
toť právě jest přičinou, že věřici na taková Bohem vyvolená
a omilostěnáamísta rádi putují. Kromě toho dlužno uvážiti,
že my lidé jsouce tvorové smyslni, slabi a křehci, nedove
deme všude stejně vroucně se modliti, mysl svou z prachu
země k výšinám nebeským povznášeti, ošklivosť hřichu roz
jimati a dobrá předsevzetí vzbuzovati. K tomu hodi se nej
lépe mista poutni, jak dokazuje každodenní zkušenost. Ovšem
pak jsou pouti věřicím prospěšny jen potud, pokud konají
je dle předpisů Církve svaté v dobrém a spasitelném úmyslu,
totiž aby na čas ze svých všedních starosti se vymanili, a
nejsouce ničím vyrušováni výhradně Bohu, Marii Panně a
Svatým česť a slávu vzdávali, horlivě se modlili, o spásu
duše své se starali, z hříchů svých dokonale se káli a v do
brém se utvrzovali. V takovém úmyslu konal sv. Vilibald
dalekou pouť do Jerusaléma, a proto měl z ní převeliký u
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žitek. Kdo však na posvátná mista putuje z úmyslů svět
ských, pro zábavu, ze zvědavosti, aby domácí práci na čas
se vyhnul, volněji živ byl, něco pozemského ziskal aneb
konati mohl, co smyslům lahodi a k čemuž domapřiležitosti
nemá, tomu ovšem návštěva poutních mist neprospivá, ba
naopak velmi nebezpečnou a škodnou státi se může. V tom
smyslu di sv. Jeroným, že člověka neposvěcuje místo, nýbrž
že ho posvěcuje jen svatý úmysl; a že chváliti sluší nikoli
ty, kdož v Jerusalémě žili, ovšem ale že dlužno chváliti. ty,
kteří tam svatě žili.*)

Dne 7. července koná se také památka sv. mučedníků Římských a
vrstevníků sv. Sebastiána: Klaudia, Nikostráta, Kastoria, Viktorina a Sym
foriána; blahosl. Benedikta XI. papeže (+ 1304), sv. Panténa, věrozvěsta
v Alexandrii (+212), sv. Odóna, biskupa španělského ($ 1122), sv. Edilburgy,
panny, královské dcery anglické, sv. Apollonia, biskupa v Brescii, sv. Mi
chaela de Sanctis z řehole Trinitárů (+ 1624), a. j.

Dne 8. července.

I. Sv. Isabela, královna Portugalská.

O svaté královně Isabele plati slova Pisma sv.: „Cesty
jeji jsou krásné a všecky stezky jeji pokojné.“ (Přisl. 3, 17.)
Jako anděl miru uklízela sváry, prostředkovala smířenía roz
sévala bohumilou láskou svou požehnání. Narodila se r. 1271.
z otce králeviče Pedra, potomniho Aragonského krále toho
jména třetího, a manželky jeho Konstancie, královské prin
cezny Sicilské. Na křtu sv. dáno ji jméno sv. Alžběty Du
rynské. Jméno Alžběta, jež ve Španělsku a v Italii přezděno
jest v Isabelu, znamená Bohuslavu. Světice Isabela následujic
patronky své a jsouč věrna významu křestného jména svého,
oslavovala skutečně po celý život svůj Boha krásným! ctnost
mi, jimiž ozdobena byla. Narození jeji přineslo do kralovské
rodiny aragonské smír. Byltě otec jeji Pedro dlouho již zne
svářen s královským otcem svým Jakubem I., sotva však
rozhněvaný král milostnou vnučku v kolébce spatřil, byl

*) V životopise sv. Valburgy v l. svazku „Církve Vítězné“ na str.
316. ř. 12. a 15. zdola vysázeno omylem „Vilibald“ místo správného „Vunibald“.
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zjevem jejím tak dojat, že s otcem jejím se smířil. Potom
vzal sl ji děd k sobě a pečoval sám o jeji výchovu. Milá
divka prospivajíc duchem 1 tělem oblažovala mu poslední léta
života jeho a oslazovala soužení, jichž zakoušel od mohame
dánských Arabův i od zbujné šlechty domácí. Stařičký král
předpovídal nejednou milované vnučce, že stane se z Boží
milosti korunou všech žen z panovnického domu aragon
ského.

Po smrti dědově vrátila se šestiletá Isabela k rodičům
a byla od výborných učitelů vzdělávána. Již v útlém věku
byla vážna a libovala si výhradně ve zbožnosti a dobročin
nosti. Rozvijejic se ve sličnou pannu stranila se zbytečných
her 1 zábav, opovrhovala marnosti světskou, modlila se a
rozjimala ráda o věcech nebeských, navštěvovala často chrám
Páně, a pomáhala jak mohouc lidem ubohým. Od svého
osmého roku postivala se v sobotu i ve svatvečery svátků
Panny Marie, a činila mimořádnou svou nábožností i boha
bojnosti hluboký dojem na všecky, kdož ji znali, tak že po
živala všeobecné úcty.

Po vůli otcově byla Isabela již ve svém dvanáctém
roku zasnoubena Portugalskému králi Dionysovi (Divišovi)
a zůstala 1 na trůně královském zbožnou, pokornou a do
brotivou. Královskou důstojnost 1 bohatství svoje pokládala
za hřivny svěřené ji od Boha, aby jimi na prospěch svých
poddaných těžila, a radovala se tudiž, že může dle nejvře
lejšího přání srdce svého prokazovati bližním mnoho skutků
křesťanského milosrdenství. Byla pravou matkou chudých,
těšitelkou trpitelů, ošetřovatelkou opuštěných nemocných
a ochranitelkou pronásledovaných. Pečovala o schudlé rodiny
a nuzné vdovy, jež ostýchaly se žebrati; ujimala se osiřelých
a opuštěných divek, aby chudoba nebyla úskalím ctnosti
jejich, opatřujic jim službu v bohabojných rodinách a dávajic
jim výbavu, aby za hodné muže vwdátise mohly; zřídila
útulnu pro nešťastné padlé ženštiny, aby majice tu opatření
vedeny byly na cestu kajicnosti a ctnosti; založila nalezinec
pro ubohá nemluvňata pohozená, a kromě toho vystavěla na
několika mistech v zemi nemocnice a vykupovala křesťanské
vězně ze zajetí mohamedánského.

V soukromém životě svém šetřila královna Isabela
přesně určitého denního pořádku. Vstávala záhy zjitra a
modlila se každodenně kromě obyčejných ranních modliteb
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1 hodinky cirkevni, potom bývala na mši sv, při níž častěji
přistupovala ku stolu Páně, a za dne řikala hodinky Ma
rianské a někdy také hodinky za zemřelé. Ostatek dne vě
novala skutkům milosrdným, a čas, jenž přebýval, trávila
se svými společnicemi doma čtením nábožných knih a šitím
kostelních rouch a šatů pro chudinu. Jsouc v jidle 1 v piti
velice střidmá nepoživala nikdy vina, a když ji to vytýkáno
bylo, řekla: „Nikde není zapirání sebe sama tak potřebno,
jako na trůně, kde nejvice náruživosti se rodi.“

Vznešená královna neostýchala se navštěvovati při
bytky nejchudších lidi a donášeti jim almužny, a kde na
lezla ubožáky stižené odpornými nemocemi, sloužila jim sama.
Za tuto milosrdnou lásku vyznamenal ji Bůh milodarem
divů. Jednou přišla k chudé ženě, jejiž celé tělo bylo po
kryto ošklivými vředy, a sotva se ji dotkla, ozdravěla tato
osoba náhle. Jindy, na Zelený čtvrtek, když podle obyčeje
myla nohy třinácti starým žebračkám, a jedné z nich nohu
políbila, zahojila se ihned tato nemocná noha. Kdysi nesouc
v zástěře almužny domácím chudým potkala se neočekávaně
se svým chotěm, a ten otázal se ji, co to nese. Královna
minic vysloviti, jak libezny jsou Bohu almužny, řekla s ú
směvem: „Růže“. Král však věda, že tou dobou růže nekvetly,
chtěl se přesvěděiti, co královna v zástěře má, a nalezl tam
skutečně růže. Byly to růže do věnce zásluh, jejž svatá krá
lovna na zemi splétala si pro nebe.

Po několika letech šťastného manželství přišlo na Isa
belu veliké soužení. Král Dionys byl muž velkomyslný,
spravedlivý, o blaho své řiše pečlivý a výtečné manželky
své milovný, avšak později stal se lehkomyslným, a nedbaje
svých povinnosti manželských žil prostopášně se zvrhlými
ženštinami. Byla to těžka zkouška pro ctnostnou královnu,
ona však podrobovala se ji s podivuhodnou tichosti a trpě
livosti. Před Bohem, o samotě plakávala ovšem hořce rmoutic
se z poklesků nevěrného manžela, ale před lidm1nestěžovala
si a nežalovala nikdy K chybujicímu manželu nepřestávala
chovati se vlídně, laskavě a ochotně, ba potlačujic v sobě
každou hořkosť ujimala se nemanželských děti jeho a starala
se o jich vychování 1 opatření. Jsouc hluboce vkořeněna
v lásce Boží zůstávala klidnou 1v tomto soužení, jako obloha
nebeská vysoko nad mraky a bouřemi nepohnutě se klene;
a nemohouc muže svého na lepši cestu obrátiti, neustávala
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za něho se modliti, almužnu rozdávati a se postiti, aby Bůh
sám milosti svou ho napravil. Dříve však, než modlitby její
vyslyšeny byly a král dokonale se polepšil, stala se paměti
hodná přihoda.

Isabela zvolila si nábožného panoše za almužnika, a
znajic jeho poctivost 1 věrnosť, věnovala mu všecku svou
důvěru. I svěřovala mu potraviny, prádlo, šaty 1penize, aby
je tajně po domech chudým a nemocným osobám roznášel.
Avšak lidská zloba odvážila se jedovatým jazykem pomlou
vati z toho svatou královnu. Ničemný jeden královský slu
žebník vyslovil ze závisti ku královninu almužnikovi hanebné
podezření, že královna žije s ním v hřišném poměru. A král,
sam manželce své nevěrný, uvěřil ihned této pomluvě a
vzplanuv pomstou, uminil si, že potrestá almužníka smrtí.
I odebral se zlostně ku královské vápenici, pokynul tamnímu
správci a rozkázal mu přísně: „Panoše, jejž zitra ráno pošlu
sem s otázkou, zdaž rozkaz králův již jest vykonán, dáš bez
milosrdenství polapiti a do žhavé peci uvrhnouti“ Druhého
dne zrána poslal král bohabojného a zle nařknutého krá
lovnina almužníka k vápenici, aby správci rozkaz jeho vy
řidil. Ale Prozřetelnost Boží zachránila nevinného mládence
toho. Ubiraje se k vápenici zaslechl cestou hlas zvonku zvou
cího na mši svatou. Zvonek zněl tak lahodně a libezně, ja
koby oslavoval lásku Boži, která mocně chrání těch, kdož
jsou čistého srdce a vysvobozuje je z osidel zlobou lidskou
jim kladených. Zbožný panoš nemoha odolati mocnému puzení
srdce svého zapomněl rozkazu králova a vstoupil do svatyně
u cesty. Pokleknuv pohřižil se tu v modlitbu, a jsa tajemnou
moci držán prodlel v kosteličku 1 když mše svatá byla již
dokonána. Zatim nemohl se netrpělivý kral dočekati zprávy,
je-li panoš již usmrcen, a poslal tudiž k vápenici křivého
žalobce s otázkou, zdaž rozkaz králův byl vykonán. A druhý
tento posel vysloviv králův rozkaz, byl ihned jat a do ohnivé
peci hozen. A teprv potom přispěchal rychlým krokem k vá
penici opozdilý almužnik královnin, a vrátil se potom ku
králi zvěstuje mu odpovíď správcovu: „Co král rozkázal,
stalo se již.“ Král ustrnul hrůzou Poznalť, že Bůh sám opo
vážlivého pomluvače smrti+potrestal a takto nevinnost kra
lovnina almužníka osvědčil. A právě timto hrozným soudem
Božím, jakož 1 trpělivosti a tichosti svaté manželky své byl
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král posléze obrácen. Roztrhal pouta svých hříchů a byl
potom zase věrným a hodným manželem.

Za posledních let života krále Dionysa byla Isabella
opět těžkým křížem navštivena. Královna Inula plnou mateř
skou láskou ku králeviči Alfonsovi, kdežto stárnoucí král
byl vice nakloněn jednomu z nemanželských synů svých,
jmenem Sanchovi. Odtud vznikla domněnka, že král zamýšlí
proti zákonům zemským a všelikému právu zajistiti násle
dnictví na trůnu Sanchovi. Tím podrážděn byl Alfons, a jsa
ustavičně od přátel svých popuzován, vzbouřil se proti otci.
Dobrotivá Isabela octla se takto náhle mezi dvěma ohni,
mezi manželem a synem. I snažila se modlitbami a dobrými
skutky vyprositi jim od Boha daru smiřlivosti a přiměti oba
ku pokoji, ale marně. Král uzavřel zmocniti se stůj co stůj
odbojného syna, a sebrav vojsko táhl k Cintře, aby ho náhle
překvapil a polapil. Isabela obávajíc se hrozného neštěstí
poslala rychle k synovi posly s výstrahou, aby uprchl. Z toho
rozhněval se král tou měrou, že vypověděl svou manželku
a zbavil ji všech důchodů, aby prý nemohla odbojníka pod
porovati. Toto ponižení přijala a nesla Isabela trpělivě, až
přátelé jali se žalovati a reptati proti králi, že s vlastním
synem válčí a manželku z domu svého vyhnal, což ho zara
zilo, tak že za nedlouho zase královnu s poctivosti k
sobě přijal a ji odprosil. Avšak válka mezi otcem a synem
trvala dále, a u Koimbry sešikovala se vojska jejich k bitvě.
Tu přikvapila Isabela nejprv do tábora králova a hned potom
do tábora králevičova, zapřisáhajíc manžela i syna, aby upustili
od krveprolévání a vešli ve smír. Prozatím podařilo se ji
vyjednati příměřína čtyři dny, ale potom došlo přece k bitvě,
ač nerozhodné. Zarmoucená královna nemohla leč se modliti,
plakati, manžela 1 syna prositi, napominati, varovati a za
přisáhati, aby pamětlivi jsouce Boha i spasení duší svých
a ubohých poddaných, ve válce ustali a se vyrovnali, až
konečně se ji to podařilo. Z toho byla veliká radost v zemi
a kralovna velebena jako Bohem poslaný anděl míru. Avšak
mir netrval dlouho. Sanches vrátil se z vyhnanství, a král
vzal ho zase k sobě na svůj dvůr. Z toho pojal Alfons po
znovu podezření, a svolav vojsko táhl na Lisabon proti otci,
ten pak rozhněval se a vytáhl do pole proti němu. Tu za
letěla opět na bojiště holubice miru, Isabela. Zastihla obě
vojska u Lumiaru právě k boji se chystající, a tento
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kráte zamezila prosbami, domluvami i slzami svými podruhé
krvavou srážku a způsobila, že král 1 králevič se rozešli.

Za nedlouho potom král Dionys skličený věkem a sta
rostm1 roznemohl se těžce v Lisaboně. Tu osvědčila Isabela
opět šlechetné a dobrotivé srdce. Povolalať syna, aby smířil
se s otcem. A králevič poslechnuv matky přišel kajicně,
odprosil skroušeně otce, smířil se s nim a dostal od něho po
žehnání, což královně nevýslovnou radosť učinilo. Nemocnému
manželu sloužila Isabela s něžnou oddannosti trvajic usta
vlčně u lůžka jeho, od něhož odcházela jen do domácí kaple
modlit se za něho. A když král r. 1325 kajicně zemřel, odlo
žila ovdovělá Isabela královská roucha a vykonala v prosti
čkém šatě se dvěma společnicemi pobožnou pouť do Kompo
stelý na hrob sv. Jakuba apoštola. Potom vstoupila do kláštera
řádu sv. Kláry v Koimbře,jejž sama byla založila, zamýšlejic
tu až do smrti setrvati. Avšak moudři a zbožní mužové
radili ji, aby raděj' zůstala ve světě, kde svým přikladným
životem, dobročinnosti a dozorem na královského syna svého
bude moci blahodárněji působiti a více dobrého činiti, než
možno jest v klášterním ústraní. I poslechla této rady a
usadila se u kláštera ve skrovném příbytku, jejž na ten účel
si pořídila. Tu žila potom ještě deset let na modlitbách a
duchovních ovičenich, neustávajíc konati skutky lásky ku
bližním. Odtud putovala za milostivého léta ještě jednou
do Kompostely, kde zůstavila tamnímu chrámu bohaté dary.
Také chrám v Alangueru, kde manžel její pohřben byl,
obmyslila královskými dary, a kromě toho dala ze svého
zlatého 1 stříbrného stolního náčiní 1ze svých drahocenných
šatů zhotoviti bohoslužebné nádoby a roucha, jež rozdala
chrámům Páně. Vdovských důchodů svých uživala na obecný
prospěch, a kdekoli se stavěly chrámy, nemocnice a chudo
bince, mosty a silnice, pomáhala všude štědrou rukou svou,
pročež obecně slula matkou a světici lidu svého.

Ještě jednou osvědčila se Isabela andělem miru. Když
syn jeji, Portugalský král Alfons IV. chystal se válčiti s vnu
kem jejim, Kastilským králem Alfonsem XI., vydala se Isa
bela, ač churava, na cestu, aby válku tu zamezila. Zastihla
syna na pomezí Kastilském v ohraženém městě Estremosu a
nasadila všecko, aby mezi soupeři zjednala mir, což konečně
se ji podařilo. Ale cestou zachladivši se ochuravěla horečkou
a poznala, že nadchází ji poslední hodina. I učinila posledni
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vůli, a jsouc oblečena řeholním rouchem sv. Kláry přijala
na kolenou svaté svátosti, napomenula syna, aby miloval
pokoj a varoval se různic i válek, a chystala se potom na
smrť. Jako po celý život svůj činila, vzývala 1 na loži smrtel
ném obzvláště Rodičku Boží opakujíc ustaviéně oblíbený
svůj povzdech: „Matko milosti a milosrdenství! Chraň mne
od nepřítele zlého a přijmiž mne v hodinu smrti!“ A Maria
Panna naplnila toto přání a oblažila srdce umirajici světice
převelikou útěchou. Tak zesnula Isabela blaze v Pánu dne
4. července 1336. Tělo jeji bylo převezeno do Koimbry a
pochováno v klášteře od ni založeném, kde Bůh hrob její
divy oslavil. Roku 1612. byl tento hrobotevřen a neporušené
tělo svaté královny přeloženo do nové stkvostné rakve. Papež
Urban VIII. prohlásil ji r. 1625. za svatou a ustanovil vý
roční památku jeji na den 8. července. Světice Isabela zobra
zuje se buď jako Klariska v řeholním rouchu s křížem v ruce,
s trnovou korunou na hlavě a s královskými odznaky u no
hou, buď jako královna držlci v zástěře růže.

Od světice Isabely mohou se křesťanévšech stavů učiti,
jak by měli Bohu sloužiti a po dokonalosti bažiti. Mládeži
dává sv. Isabela přiklad, jak má již záhy libovati si v modlitbě
a chrámu Páně. Osobám svobodným poskytuje vzor, jak maji
straniti se svůdných přiležitosti ku hříchu a snažiti se mo
dlitbou, postem i jinými skutky sebezapiravosti uchovati si
nejvzácnější poklad, neporušenou čistotu srdce. Manželům
naskytuje se v životě jejim krásný příklad vzájemné snáše
livosti, trpělivosti 1 obětavé lásky a smiřlivosti. Vdovy nohou
se od ní učiti, jak maji světských radovánek se zřikati, mar
nivosti pohrdati, samotu milovat, a pokud možno bližním
dobré skutky prokazovati. Osoby vyšších stavů maji světici
tuto následovati pokorou a snahou, aby konali co možná
mnoho dobrého, ku cti 1 slávě Boží a na věčný i časný pro
spěch bližních, vědouce, že komu bylo od Boha vice dáno,
od toho bude také jednou vice požadováno. „Sláva a čest,
a pokoj každému, kdo činí dobře.“ (Rim. 2,10.) „Spravedlivi
na věky živi budou, a u Pána jest odplata jejich, a myšlení
na ně u Nejvyššího.“ (Moudr. 5, 16.)
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2. Sv. Kilian, biskup a mučedník.

Zatim, co německé země na Dunaji a na Rýně již
dávno osvíceny byly světlem evangelia Kristova, zůstávaly
ještě dlouho šíré krajiny u vnitru Německa pohříženy v mrá
kotách pohanství, a teprv znenáhla vnikaly hlavně zásluhou
věrozvěstů z Anglie, Irska a Škotska i do těchto končin
paprsky pravdy křesťanské. Do země východofrancké v ny
nějším severním Bavorsku dostalo se křesťanství hlavně apo
štolským působením sv. Kiliana a společnikův jeho.

Kilian pocházel ze šlechtického rodu ve Skotsku a byl
vychován v některém anglosaském klášteře. Tu vzdělal se
v posvátných vědách a dosáhl vysokého stupně dokonalosti
křesťanské. Zřeknuv se navždy světa přijal řeholní roucho,
byl posvěcen na kněžství a spravoval klášterní školu. Casem
nestačil mu však klášter, a v srdei jeho vzplanula mocná
touha, aby odebral se do ciziny a hlásal evangelium pohanům.
Rozjiímaje jednou o slovech Páně: „Chce-li kdo přijiti za
mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj, a následuj mne“ byl
tak dojat, že svolal soudruhy a žáky svoje a oznámil jim,
že opusti vlasť a půjde rozsévat símě slova Božiho do zemí
posud bejlim modlářství zarostlých. I přihlásilo se mu ihned
jedenáct společníků, mezi nimi i kněz Kolonat (Koloman)
a jáhen Tatnan (Donát) kteřiž kyli ochotni přikladu jeho
následovati.

S těmito tovaryši vydal se Kilian na cestu Francii a
Austrasii, kde jich zůstalo devět, až r. 686. přišel s Kolo
nátem a Tatnanem ku hradu Wůrzburku na levém břehu
řeky Mohanu, kde vládl Durinský vévoda Gosbert. Tato
krajina byla tehdáž hlubokými lesy zarostlá a jen málo za
lidněna, a vévoda i poddaní jeho vězeli posud v pohanství.
Kilan zalíbil si tuto zemi i dobromyslné a přívětivé oby
vatelstvo jeji a uminil si zůstati zde a zaštípiti v těchto
končinách náboženství Kristovo. Dříve však, než do tohoto
dila se pustil, vybral se koncem roku 686. do Říma, aby od
papeže dostal poslání a požehnání. Papež Konon přijal Ki
lana i soudruhy jeho Kolonáta a Tatnana s velkou radosti,
a přesvěděiv se o jich pravověrnosti i horlivosti, udělil jim
ochotně svolení, aby v krajině Wůrzburské evangelium hlá
sali. Zdaž Kilian teprv tehdáž v Římě na biskupství posvěcen

f
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byl, či zdali již dříve ve své vlasti důstojnosti této do
sáhl, nelze zjistiti.

Vrátiv se do Wůrzburku jal se Kilian s tovaryši svými
horlivě učiti pohany víře Kristově. A Bůh žehnalspasitelnou
práci těchto věrozvěstů. Pohané poslouchali dychtivě slova
jejich a uvěřivše v Ježíše Krista přijímali křest svatý. Také
vévoda Gosbert byl výmluvnosti biskupa Kiliana hluboce
dojat a nakloniv se ku křesťanství, dal se pokřtiti, a při
kladu jeho následovali dvořané 1 přední šlechticové v zemi.
Tou měrou utvrzovala se víra svatá v celém vévodství velmi
utěšeně, z čehož horliví věrozvěstové velikou radost měli.

Když takto vévoda Gosbert na víru křesťanskouobrácen
byl, naléhal na něho Kilian, aby také v životě svém kře
stanskými zákony se spravoval. Dle starého obyčeje po
hanských Němců měl vévoda vdovu po bratru svém za man
želku. Kilian vytýkal mu toto manželství nesrovnávajíci se
se zákony cirkevnimi řka: „Milý synu, jsi nyni křesťanem
a staneš se Bohu ve všech věcech milým, propustiš-li man
želku, s níž neprávně žiješ, neboť nesluší tobě miti manželku
bratra svého.“ Tato výtka zarazila Gosberta, an miloval svou
ženu Gailanu; brzo však vzpamatoval se a řekl biskupovi:
„Nyní kážeš těžší věci, než dříve. Že jsem ale z lásky
k Bohu všemohoucimu opustil všecko, co bylo mi draho,
opustíim z lásky ku Kristu 1 milovanou manželku.“ Dříve
však, než vévoda tento úmysl provedl, bylo mu táhnouti do
boje proti králi Theodorichovi. A za nepřítomnosti jeho umi
nila si Gailana, že Kilianovi se pomstí. I uplatila dva zlo
syny, aby svatého biskupa 1 oba společniky jeho tajně za
vraždili. Kiliana nezůstal tento záměr tajným, a proto chystal
se po křesťansku na smrť. Bděl s věrnými spoludělníky svými
ustavičně na modlitbách a očekával s radostnou mysli chvile,
kdy bude korunou mučednickou ozdoben. Konečně nadešla
noc dne 8. července 689, v níž najati vrahové měli svůj
zločinný úmysl provésti. Světec trval za té noci s oběma
soudruhy svými na modlitbách a prozpěvoval žalmy. O půl
noci nastal v předsíni hřmot, a biskup věda, že vrahové
přicházejí, řekl k tovaryšům Kolonátovi 1 Tatnanovi: „9y
náčkovéě,již nadešla nám kýžená hodina; buďme poslušní
hlasu Páně a nebojme se těch, kteří zabiji tělo, ale duše za
biti nemohou.“ A sotva domluvil, vrazili zločinci do svět
nice a zavraždili meči všecky tři věrozvěsty. Aby pak zločin
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ten byl zatajen, vykopali na témže mistě jámu a zahrabali
v ni těla mučednikův 1 všecky bohoslužebné knihy, nádoby
a roucha jejich, jakož byla Gailana rozkázala. Tak zemřel
Kilian návodem druhé Herodiady podobnou smrti, jako sv.
Jan Křtitel. Smrť jeho zůstala prozatim před lidmi utajenou,
ale Bůh vyzradil přece vrahy. Když vévoda Gisbert z války
se navrátil a po Kilianovi i společnícich jeho se pidil, lhala
ošemetná (ailana, že neví, kam odešli. Zatim však jeden
z vrahů svědomím jsa hrozně trápen zešilel a vyznal vinu
svou. Vévoda zhroziv se toho dal vraha svázati a svolal lid
svůj, co by se mělo se šilencem tim stati. Tu vyvstal muž
od Gailany najatý a navrhl, aby zločinec byl rozvázán a na
svobodě ponechán, aby prý se ukázalo, zdaž Bůh křesťanů
jest mocný a spravedlivý, jak se praví; je-li tomu tak, že
prý pomsti se za služebniky svoje, a lid pokřtěný setrvá
ve víře Kristově; nepomsti-li se však Bůh, nechať prý lid
vrátl se zase k bohům, jimž otcové jeho sloužili. Rada tato
libila se všem. I byl šilenec rozvázán, ale ihnedjal se hrozně
zuřiti a sápal sam své tělo, až bidně skonal. Děsným zjevem
tim byli křesťané u víře potvrzeni. Také druhý vrah zahynul
bidně sebevraždou, a posléze došlona Gailanu, která nemajic
pokoje svědomi soužila se a za velikých bolesti duši svou
vypustila.

Hrob sv. Kiliana a společníkův jeho byl po padesáti
letech nalezen, a těla těchto mučedníků dal r. 743. biskup
Burkhart přenésti do chrámu Panny Marie na hradě Wůrz
burském. Později byly tyto ostatky uloženy v novém pod
hradním chrámě vystavěném na mistě, kde světcové ti smrti
mučednickou zemřeli. Sv. Kilian jest patronem biskupství
1 města Wůrzburku. Také chrám sv. Víta v Praze dostal
některé části ostatkův jeho, zejména dvě kosti ramenní, jež
r. 1370. v Norimberce zjednal Karel IV. V Čechách máme
prastarý farni chrám sv. Kilana v obci téhož jména na
levém břehu řeky Vltavy. Chram ten založili z Němec přišli
benediktinšti mnichové kláštera Ostrovského,jenž byv založen
již r. 999., stával až do bouři husitských na ostrově řeky
Vltavy u Davel, kde Sázava ústí.

Sv. Kilian nemlčel ku hříchu vévody Gosberta, ale do
mlouval mu vážně, aby svých povinnosti křesťanských pa
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mětliv byl a nepořádnou ženu svou od sebe zapudil. Jest
povinností naši snažiti se, abychom laskavou domluvou,
spasitelným napomináním a vůbec jakýmkoli přiměřeným
způsobem zamezovali hříchy svých bližních a jim takto v du
chovním ohledu prospivali; kdo však toho nečiní, ač by to
činiti mohl, stává se sám vinným těmito cizími hříchy maje
podil v nich. Sv. Tomáš z Villanovy di: „Ježíš před očima
našima jest znova na křiž přibíjen, a my k tomu mlčímo?“
Znova jest Spasitel křižován hřeby hřichů, jichž vykoupenci
jeho lehkomyslně se dopouštějí; a nesnažime-li se tyto hříchy
zamezitl mohouce to učiniti, stáváme se spoluvinniky jejich,
jakobychom sami pomáhali Krista Pána opět na kříž přibi
jet1. Mnohem větší vinou poskvrňují ovšem svědomí svoje
ti, kdož bližní svoje ku hřichům přímo svádějí, jako svedla
Gailana najaté zločince ku zavraždění sv. Kiliana a soudruhů
jeho. Sv. Řehoř dí: „Jsi vinen tolika vraždami, kolik cizich
hříchů jsl zavinil,“ a sv. Tomáš z Villanovy napsal: „Kdybych
jistě věděl, že jsem vinen věčným zahynutim jediné duše,
nemohl bych rozloučiti se s timto světem leč jen v největší
úzkosti, v hrůze a strachu, jako člověk, který sto lidi za
vraždil tělesně.“

Dne 8. července koná se také památka sv. Akvily a manželky jeho
sv. Priscilly, obrácených na víru sv. Pavlem apoštolem, sv. Prokopa, mu
čedníka Cesarejského v Palestině za císaře Diokleciana, sv. Auspicia, bi
skupa Trevírského, sv. Adriana I. papeže (+ 795.), sv. Disiboda, řeholníka
a, biskupa, zakladatele kláštera Disenbergského v biskupství Mohbučském.

Dne 9, července.

Sv. Vavřinec z Brindisi, kněz Kapucín.

Na břehu moře jaderského v Kalabrii leži starobylé
městoBrindisi (Brundusinum), proslulé velkým počtem svatých
rodáků, z nichž vděčné paměti a úoty naši zasluhuje ob
zvláště světec Vavřinec. Učený a horlivý tento řeholnik za
vitav do vlasti naší za času, kdy víra katolická od vitěziciho
německého protestantství byla u nás zle utiskována, uvedl
do Prahy řád Kapucinů a sám naučiv se jazyku českému,
hlásal lidu našemu slovo Boži.

Vavřinec narodil se dne 22. července 1559 ze vzácných
rodičů otce Viléma de Rossi a matky Alžběty Maselly a
dostal na křtu svatém jméno slavného vojevůdce a cisaře
Římského Julia Caesara. Ve tváři sličného Julia bylo cosi
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neobyčejného a duch jeho osvědčoval již záhy přezvácné
schopnosti, tak že šťastní rodičové jeho nadáli se, že synáček
jejich od Boha ku věcem velikým povolán bude. Proto šetřili
si ho jako zřitelnic svých očí a radovali se v Pánu vidouce,
jak milý hošik, jejž malým andilkem zvali, prospívá věkem
i bohabojnosti a nábožností. Dle zvyku v Italii oblíbeného
byl Julius již ve čtvrtém roce věku svého dán na výchovu
do kláštera Menších bratří sv. Františka (Minoritů) v rodišti
svém a oblečen v řeholni roucho jejich. Tu učil se bedlivě
pod správou výtečného řeholnika a přilnul k tichému životu
v ústraní klášterním. Když mu bylo šest let, naučil se ně
kolika krátkým duchovním řečem a přednášel je dle vlaského
obyčeje o vánocích ve hlavním chrámu Brindisijském tak
sličně a důrazně, že shromážděný lid byl hluboce dojat a
mnozi hřišnici zjevem tohoto mladičkého kazatele byli po
hnuti, aby na cestu pokání se dali.

Zatim, co Julius takto zbožnosti a učením prospíval,
přišla na něho těžká zkouška. Zemřelťmu drahý otec, a ovdo
vělá matka zapřisáhala synáčka, aby klášter opustil a k ní
domů se vrátil. Om však uprosil ji, aby mu dovolila pro
zatim v klášteře zůstati, a neustával horlivě modliti se, aby
Bůh ho osvitil a jemu vnukl, na kterou cestu dáti se
má, aby mohl si zabezpečiti spasení. I pocitil v sobě mocnou
toubu, odebrati se do Benátek ku strýci, bratru po ze
snulém otci, aby u něho dále vzděláván byl. Dobrá matka
vyslechla tento úmysl s velikým zármutkem majic rozloučiti
se s milovaným synem, on však potěšil ji řka: „Drahá
matko, zmírní žal svůj! Matka Makkabeovců napomínala
synů svých, aby za víru zemřeli. Nejsem sice tak šťasten,
abych za věc tak svatou prolil krev svou, ale právě nábo
ženství veli mně, abych odcestoval. NSetřitedy slzy svoje,
utiš se a modli se za mnel“

Rozloučiv se s matkou vstoupil Julhus na loď a plavil
se do Benátek Cestou po moři vzdělával slovy a nábožností
svou lodniky 1 spolucestující tak, že oni příznivý výsledek
této nebezpečné plavby jeho modlitbám a zásluhám přičítali.
Připluv do Benátek octl se Julius na náměstí sv. Marka,
kde pátral po příbytku strýce svého, kněze Petra de Rossi,
ředitele školy při velechrámu sv. Marka, na níž mladí čekatelé
duchovního stavu vychováváni byli. Tu nabídl se mu za
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vůdce přívětivý jinoch, chovanec školy u sv. Marka, jenž
potom byl mu nejmilejším přitelem a bratrem řeholním.
Důstojný strýc přivíšal příchozího bratrovce s nevýslovnou
radostí, tak že ani slova mocen nebyl. Pozdvihl Julia, jenž
poklekl, žádaje požehnání, přitiskl ho k srdci, a mlčky, hlu
boce jsa dojat, pozoroval tvář jeho, o níž mu zvěčnělý bratr
kdysi psal, že něco nadpřirozeného projevuje.

Domácnost kněze Petra de Rossi byla vzorně spravo
vána třemi nábožnými sestřenicemi mladého Julia, a také
soudruhové jeho na škole u sv. Marka byli jinoši bohabojní.
Julius odložil v Benátkách řeholní roucho a přijal oděv žáků
školy u sv. Marka. Pilnosť jeho v učení nesla bohaté ovoce,
tak že strýc právem kladl jej ostatním chovancům za vzor.
A pokračuje ve vědění cvičil se Julius také v modlitbě a se
bezapiravosti. Nosil hrubý kajicný pás, bičoval se do krve,
spával na tvrdé podlaze a postíval se přísně, aby tělo své
v uzdu pojal a proti nástrahám hřichů obrnil. Již tehdáž
osvědčoval mimořádné povolání ku svatosti. Klekávaje v do
máci kapli na modlitbách a vroucim rozjímání o tajemstvích
svaté víry, zapominal v nadšeném roznicení všeho, co kolem
něho bylo a proléval hojné slzy, tak že misto, na němž kle
čival, slzami jeho svlaženo bývalo. Proto strýc, sestřenice,
učitelé i spolužáci ctili ho jako světce a zjev andělský.

Ze všech soudruhů svých oblibil si Julius nejvíce prvního
známého, jenž v Benátkách přišel mu vůstrety. Oba tito ji
nochové lnuli k sobě jako duše Davidova a Jonathanova.
Zatim přemital Julius častěji o svém budoucím povolání, až
nabyl přesvědčení, že Bůh přeje si, aby vstoupil do nejpo
kornější a nejchudší družiny Menšich bratři sv. Františka
Serafinského, do řádu kapucinského. Také nejmilejší spolu
žák jeho pojal úmysl, do řehole této vstoupiti. I požádali
oba jinoši provinciála kapucinské provincie Benátské o při
jeti do řádu. Provincial Vavřinec z Bergama znaje tyto vý
borné žáky školy sv. Marka potěšil se nemálo ze žádosti
jejich, avšak nechtěje se ukvapiti, líčil jim výmluvnými
slovy tuhá pravidla svého řádu a ponechal je prozatim po
několik dní v klášteře na zkoušku, aby měli přiležitosť po
znati, jsou-li skutečně k životu vtak přisném řádu povoláni.
Avšak úmysl obou jinochů byl nezvratný, a provinciál při
jal je tudiž a poslal do noviciátu do města Verony. I spě
chal Julius radostnou tuto zprávu zvěstovati strýci, a po
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kleknuv před nim prosil o požehnání a prominutí všech
poklésků, jichž na škole u sv. Marka snad se byl dopustil.
Petr de Rossi stav se farářem u sv. Jana v Benátkách, přál
sl učiniti Julia knězem světským, znaje však výborné jeho
vlastnosti, nebránil mu, a schváliv volbu jeho, napomenul
ho, aby v dokonalosti prospival a stavu svému čest dělal,
a posléze udělil mu požehnání. Slova zbožného strýce vryla
se hluboko do srdce loučicího se jinocha a nabádala ho usta
vličně k úsilovné snaze, aby s Boži pomoci stal se svatým
řeholníkem.

Přišed do Verony byl Julius dne 18. února 1575 v ka
pucinském klášteře oblečen řeholním rouchem sv. Františka
a dostal od provinciála Vavřince z Bergama na důkaz zvláštní
oddanosti klášterní jméno jeho. Od tohoto dne řídil se mladý
novic radou sv. Jeronýma: „Zapomeň úplně na všecko, co
posud vykonal jsi ku svému zdokonalení a pro spasení svoje.
Mysli každého dne, že právě nyní jsi teprv na počátku svého
obrácení.“ L nesl ochotně a radostně sladké jho klášterní
chudoby, pokory 1 poslušnosti jsa spolubratřim živým vzorem
spanilých ctnosti.

Horlivý novic Vavřinec byl záhy v klášteře podroben
těžké zkoušce. Roznemohl se zlou chorobou prsní, až po
mýšlelo se na to, že nezbude leč propustiti jej z řádu. Jaký
to žal pro Vavřince! Chodil bledý, vyhublý, pokašlávaje, po
mistnostech klášterních, rmoutě se, že snad nebude připuštěn
ku složení řeholních slibů. Zatim odevzdával se úplně do
vůle Boži nenařikaje a nestěžuje si nikomu, až Bůh kromě
lidského nadání vrátil mu zdraví, tak že mohl dne 24. března
1576 řeholní sliby složiti. Hned potom byl poslán na studie
do Padovy.

Doba tehdejší byla nad míru smutná. Vzpoura proti
Cirkvi katolické roznicená od Ilžireformátorů v Němcich,
zpustošila hrozně vinici Páně, a dravý proud jeji zaplavoval
čim dále širši krajiny. Tu potřebovala Církev schopných a
statečných obránců, kteři by útoky bludařův odráželi a sve
dené národy opět na cestu pravdy uváděli. Toho byl si
Vavřinec dobře vědom, a proto cvičil se pilně, aby stal se
s Boží pomoci vzorným knězem, učitelem svedeného lidu a
obhájcem katolické pravdy proti bludnikům. I studoval bedlivě
filosoůi a bohosloví rozjímaje při tom i modle se vroucně;
a maje výtečné schopnosti činil ve vědáeh podivuhodné po



128 Dne 9. července.

kroky, tak že dovedl svým spolužákům nejednou 0 nejtěž
šich záhadách vědeckých podávati jasnější výklady, nežli
sám proslulý učitel jejich František z Messiny. Zvláštní
pih věnoval Písmu svatému, mívaje je stále po ruce, a kdo
konalému pochopení smyslu jeho naučil se zevrubně jazykům

řeckému, hebrejskému, syrskému i chaldejskému. Hebrejsky
naučil se mluviti tak správně a plynně, že Židé posloucha
jice ho domnívali se, že mluví k nim některý proslulý rabbin.
Schopnosti jeho byly tak mimořádné, že uměl skoro celé
Písmo sv. zpaměti; ba říkalo se dokonce o něm, že kdyby
hebrejský Starý zákon úplně se ztratil, mohl by jej prý zpa
měti celý napsati. I nebylo divu, že Vavřinec ještě před
vysvěcením na kněžství ustanoven od představených řádu
k úřadu kazatelskému. Nejprv konal postní kázaní v chrámě
sv. Jana v Padově a dosáhl ihned velikých úspěchů. Libilť
se všem posluchačům, učeným i neučeným, a což vice platí,
dobýval svými kázanimi i srdci nejzatvrzelejších hřišniků.
Byv r. 1583. posvěcen na kněze měl postní kázaní ve vele
chrámu Veronském, a 1 jiná města přála si tohoto slovu
tného duchovního řečníka slyšeti. Kázanimi svými nechtěl
Vavřinec ziskati si slávu světskou, nýbrž hleděl dosáhnouti
především obrácení hříšníků. Proto modlival se a rozjimal
vroucně a dlouho, nežli na kazatelnu vystupoval; proto maje
jiné lidi naváděti ku kajicnosti sám podroboval se tuhým
skutkům kajicným. V rozkřičeném městě Pavii napravil
Vavřinec kázaními svými spustlé mravy studentů i lidu, a
když zpráva o tom dostala se do Říma, pozval ho papež
Klement VIII. do tohoto města, aby tamním Židům učení
Kristovo hlásal a je obrátil. Vavřinec uposlechl, a do
stav od papeže požehnání, dal se do missionářského dila
svého. I kázal v jazyku hebrejském tak znamenitě, že rabbini
žásli a mnozi Židé křest svatý přijali. Podobných úspěchů
dodělal se Vavřinec hebrejskými kázanimi svými ve Ferraře,
v Mantově, v Padově, ve Veroně, v Benátkách, a později
také v Praze, v Mnichově i jinde.

Osvědčiv se takto v úřadě kazatelském povolán byl
Vavřinec za učitele bohosloví do kláštera v Benátkách, a
mnozi ze žáků jeho kráčejice po stopách jeho stali se ozdo
bami řádu kapucinského. Potom byl postupně kvardiánem
v Benátkách a představeným řeholních provinoil Toskánské
a Benátské. V úřadech těchto dával svým spolubratřim do
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konalý přiklad svědomitého plněni všech povinnosti a jasný
vzor svatého života. Sám k sobě jsa velmi přísný, byl ku

prabřm shovivavý, laskavý, mirný a dobrotivý, nikoli všakslabý.
"Zatím roznemohli se v Benátkách kněz Petr de Rossi

na smrť, a Vavřinec zvěděv o tom spěchal bez prodlení
k lůžku jeho. Příchod milovaného synovce osladil umírajícímu
poslední okamžiky vezdejšího života. Petr de Rossi byl kněz
vzorný, a přece chvěl se před smrti a prosil synovce, aby
přimlouval se u Boha za odpuštění chyb, jichž snad v du
chovní správě byl se dopustil. Vavřinec nezapomněl nikdy.
těchto slov, naléhal od té doby na řeholní bratry svoje ještě
důrazněji, než byl dříve činil, aby smrť ustavičně na mysli
měli a svědomitým plněním všech svých povinnosti na ni
se připravovali.

Roku 1596. byl Vavřinec povolán do vrchniho dozor
čiho sboru celého řádu kapucinského a uloženo mu, aby
v různých řeholních provinciich prohlížel kláštery a ustano
voval, čeho třeba bylo ku rozvoji a zvelebení řádu. Vedle
toho skládal učený Vavřinec výborné spisy a nepřestával
kazati. R. 1598.kázal v postě z nařízení papeže Klementa VIII.
poznovu ve Werraře, a sám papež poslouchal jeho kázani, na
něž velici zástupové lidu přicházeli. Také Rakouská prin
cezna Markéta bývala na těchto kázaních a pojala k výteč
nému kazateli takovou úctu, že zvolila si ho svým zpovědní
kem. Provdavši se potom za Španělského krále Filipa III.
pohnula ho r. 1609. k tomu, že rozkázal, aby Vavřinec při
cházejíci jakožto vyslanec do Španěl, na královském dvoře
s největšími světskými poctami přivítán byl.

Cirkevní sněm Tridentský radě se o různých cestách
a prostředcích ku nápravě škod způsobených Církvi něme
ckým protestantstvím a ku zvelebení katolického života ná
rodů, nařídil, aby do zemí nasáklých kaciřstvím zaveden
byl také řád kapucínský. Tudíž založeny kláštery kapucin
ské r. 1593. v Innsbruku a r. 1596. v Solnohradě. Zatim do
cházel chudičký řád tento čim dále větší obliby obzvláště
ve vrstvách šlechtických. Několik italských knižat a jeden
vévoda vstoupili do něho, a člen jeho Anselm z Monopoli
byl povýšen za kardinála.

Již od r. 1597. snažil se arcibiskup Pražský Zbyněk

Berka z Dubé, aby řád kapucinský zaveden byl jaké do



130 Dne 9. července.

Čech náboženským sektářstvím hrozně rozervaných, a r. 1599.
požádal císař Rudolf II. papeže Klementa VIII., aby několik
členů této řehole odeslal do vlasti naši, „aby 1 tato země
stala se účastnou požehnání, jemuž jiné země již dávno se
těši.“ K missii této zvolen byl jakožto muž nejschopnější
Vavřinec. Jmenován byv generalním komisařem řádu v Ce
chách, pojal dvanácte řeholních bratří, totiž šest kněží, tři
kleriky a tři bratry laiky, z nichž byli dva Tyrolané a
ostatní Vlachové jazyka německého znali, a vydal se s nimi
z Benátek na cestu do Prahy. Cestou Tyrolskem do Vidně
putovali řeholníci ti bosi, v hrubém oděvu řádu svého a
strádajíce ve věcech pozemských, vydáni jsouce proto po
směchu lidí pošetilých. Přišedše do Vídně umínili si tu vy
čkati návratu arciknížete Matyáše, jenž tehdáž za příčinou
turecké války dlel v Uhrách. I usadili se tu ve starém
domku na předměstí. Zatím roznemohla se jich většina dílem
z nezvyklého ponebi, dílem z útrap dlouhé cesty. Po dvou
měsících vrátil se arcikniže Matyáš do Vidně, poctil velice
přichozí řeholníky a přiměl Vavřince k tomu, aby několik
bratří zůstavil ve Vidni ku zřizení nového kláštera. Potom
odebral se Vavřinec na další cestu do Prahy, prozatim se
čtyřmi bratřími, za nimiž prodlením roku přišli z Vídně jiní
čtyři pozdravivše se z nemoci své. Arcibiskup Berka přijal
tyto řeholníky s velkou radosti, hostil je zprvu ve svém
domě, a vykázal jim potom dočasné bydliště a výživu ve
špitále křižovnikův s červenou hvězdou, jichž velmistrem byl.
Ale bratří majíce na paměti řeholní sliby svoje prosili, aby
směli žití z vyžebraných almužen. Také jali se ihned svoje
pobožnosti v chrámu křižovnickém konati a třikráte do tého
dne kázati. Katolici Pražští měli z toho nemalé potěšení a
přicházeli u valném počtu poslouchat kázaní i církevní ho
dinky chudičkých těchto duchovních synů sv. Františka.

Arcibiskup Berka nabízel Vavřinci ku založení kláštera
v Praze některé zničené řeholní domy a jiná spáleniště, maje
přání, aby Kapucini usadili se v některé lidnaté čtvrti mě
sta, by takto mohli tím snáze lidu prospivati. Avšak Vavřinec
neshledal tato mista přihodnými nechtěje, aby bratří hlučným
životem městským v rozjimavém životě svém vyrušováni
byli, a vyhlédl si místo pro klášter v nejodlehlejší části
města na konci Hradčan, mezi Pohořelcem a hradbami. Tu
na mistě, kde byla zahrada paní Markéty Lobkovicové s jed
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nim starým domem, byl na svatodušní ponděli r. 1600. po
ložen základní kámen nové osady bratři Kapucinů. Klášter
1 kostel stavěny dle návodu Vavřincova obvyklým prostým
a chudým způsobem kapucinským, na kteréžto dilo přispívali
arcibiskup 1 jiní dobrodincové z české katolické šlechty,
zejména pán z Talmberka.

Cisař Rudolf II. zdržoval se tehdáž v Plzni, kamo se
byl za příčinou moru v Praze již v měsíci záři r. 1599.utekl,
a vrátiv se po deviti měsících zase do Prahy, ujistil Kapu
ciny svou přízni, a prohlížel si stavbu kláštera jejich. Brzo
potom propadl však císař temné zádumčivosti. Štítil se lidí
a neměl za dne ni v noci pokoje. Tu navrhl mu katolický
pán z Dietrichšteinu, aby poslal pro kněze Vavřince a ná
božným modlitbám jeho se poručil. I posláno hned do Vídně,
kamo Vavřinec se byl odebral, aby záležitosti tamního klá
štera uspořádal a také v Štýrském Hradci klášter založil.
Vavřinec spěchal tudíž bez prodlení do Prahy. Ale cisař
zdráhal se ho připustiti k sobě, poněvadž prý „Kapucini
přišli do císařských zemi, aby mocnáři odňali poklid a strojili
mu zármutek.“ Náhlou tuto změnu způsobili protestanté.
Hledice s nelibosti na stavbu nového kláštera, snažili se stůj
co stůj Kapuciny z Prahy vypuditi, a opětné ochuravění
císařovo zdálo se jim býti nejvhodnější příležitosti ku pro
vedení záměru toho. Za nástroj k tomu propůjčil se jim
cisařský hvězdář Tycho de Brahe, jenž u cisaře veliké úcty
požíval. Zatim, co nový klášter stavěn byl, přebývali Kapu
cíni v sousedním domku. Tu konali řeholi předepsaná nábo
žná cvičení, zejména bičovali se třikráte do téhodne a mo
dlili se i za noční doby cirkevní hodinky, zvonice pokaždé,
kdykoli do kůru se ubirali. Tycho de Brahe měl tehdáž
svou hvězdárnu nedaleko kláštera, na mistě, kde nyni stoji
Loreta, a zvonění Kapucinů rušilo myšlénky tohoto zasmu
šilce a kazilo jeho práce; nad to připočital nezdar svých
zkoumání tvrdému bičování a přísnému životu těchto řehol
niků. Proto nepřál jim, a sám jsa protestant, hleděl se jich
zbaviti. I namluvil cisaři, že prý hvězdy a shvězdění ne
omylně ohlašuji hroznou věc: Kapucini prý stojí o Život
císaře a chtěji ho zničiti. Nemocný panovník dal učenému
chytrákovi tomu skutečně víru, a proto nepřipustil k sobě
Vavřince z Vidně se vrátivšiho, a vydal k papežskému vý
slanci a Pražskému arcibiskupovi určitý a přísný rozkaz,
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aby Kapucini z Prahy odešli. Marně pokoušel se arcibiskup
o zrušení tohoto rozkazu. Vavřinec odpověděl klidně, že jest
se svými bratřimi každé chvile hotov, dle rozkazu císařova

Prahu opustiti, žádal však, aby mu císařský dekret písemně
dán byl, by mohl jej doručiti papeži, jenž Kapuciny do
Čech byl poslal. Avšak k sdělání písemného rozkazu nedošlo,
poněvadž nejvyšší kancléř Zdeněk Popel z Lobkovic znaje
pikle protestantského hvězdáře, odepřel dekret císařský pode
psati. Kapucini zůstali tedy v Praze, nepřáteléjejich brojili
však u cisaře proti nám dále. Té doby míval císař časté
záchvaty srdce a císařský komorník Makovský, protestant,
namluvil mu, že prý ty bolesti pocházejí od modliteb Kapu
cínů, jimž prý od nepřátel cisařových bylo poraděno, aby
modlitby za něho konali. Tomu uvěřil císař a volával vzá
chvatech: „Ať Kapucini odtud se klidi, at odejdou !“ Zatím
vzývali tito řeholnici na ustavičných modlitbách pomoc Boží
očekávajíce každé hodiny, že budou z města vyhnáni. Aby
stalý odpor churavého cisaře proti Kapucinům umirněn byl,
vymaloval člen sboru jejich, výborný umělec kněz Kosmas,
krásný obraz svatých tři králův klanějicích se Ježíškovi,
jenž byl císaři odevzdán a jemu velice se zalíbil, následkem
čehož potom cisař ke Kapucinům mírněji se choval. Zároveň
zadal dne 5. listopadu r. 1600. arcibiskup k císaři obšírný
list, v němž doličil, že záměr na vypuzení Kapucinů z Prahý
vychazi od protestantů z nenávisti proti katolikům.

Tyto úklady trvaly ještě r. 1601., a Vavřinec připravil
se zatím, aby s bratřími Čechy opustil. Nechtěl však odejiti,
pokud mnarozloučenou nepromluví k horlivým katolikům
Pražským slova útěchy. I vystoupil jedné neděle jako oby
čejně na kazatelnu, a chtěje již nazitři odejíti, měl kázanií
na rozloučenou. Na kázaní toto přišli také skoro všickni
cisařštl dvořané, mezi nimiž bylo i několik protestantů, a
četní katoličtí šlechticové. Horlivý kazatel připomínal svým
posluchačům všecky vznešené pravdy, které slýchali z úst
jeho, a vybizel je znova, aby životem je osvědčovali. Posléze
louče se doložil: „Zítra vydáme se do Říma, odkud na prosbu
cisařovu papež nás do města tohoto vyslal. Odtamtud přišli
jsme s křižem a holi, a to jest také vše, co odtud vezmeme.
Kdyby nám vice nebylo popřáno, císaře spatřiti, prosíme vás,
abyste mu řekli, že nikdy nepřestaneme na vroucich modli
tbách vzývati o požehnání Boži pro něho a říši jeho“ Tu
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byl řečník přerušen pláčem posluchačů, a nemoha pro žalosť
mluviti dále, udělil jim požehnání a opustil kazatelnu.

Hned potom odebrali se katoličti šlechticové k císaři
zvěstovat, co Vavřinec kázal. Ličili, jak všickni přítomní
slovy jeho až k slzam dojati byli slyšice, že Kapucini chtějí
odejiti do Říma, aby svou přitomnosti déle nezarmucovali
panovnika, pro jehož blaho jsou ochotni i životy svoje dáti.
Cisař odpověděl po chvili: „Vavřinec je pravý apoštol a
světec. Neodcestuje, neboť mocnější pán nade mne poroučí
mi, abych ho zdržel“. Toto cisařské slovo překvapilo. Katolici
zaplésali, Tycho de Brahe a přátolé jeho byli ohromeni.
Kapucini zůstali tudiž v Praze a klášter 1 chrám jejich na
Hradčanech byl r. 1602. dokončen a vysvěcen. Zatím do
končil Vavřinec také stavbu klášterů ve Vídni i v Štýrském
Hradci, a tyto tři kláštery staly se mateřincemi tří řeholnich
provincii kapucinských, české, rakouské a šťýrské.

Vavřinec zavděčil se velice cisaři r. 1601. ve válce
s Turky. Sám odebral se na dvorý německých knižat, aby
přispěli cisaři na pomoc, a ustanoven byv od papeže za pol
ního kazatele a duchovního správce křesťanského vojska,
pojal tři řeholní spolubratry svoje za pomocníky a spěchal
s nimi do Uher. Tu zastal u královského Bělehradu kře
stanské vyjsko v žalostném stavu. Byloť toto vojsko v počtu
jen 18.000 mužů téměř odevšad obkličeno od Turků, jichž bylo
pětkráte tolik, tak že vůdcové jeho vzdávali se vší naděje
na vitězství. Vavřinec vzkřísil záhy nadšenými kázanimi
svými ocháblou mysl vůdcův 1 vojínů a předpovídal jim
jisté vitězství. Dne 15. řijna došlo k veliké bitvě. Vavřinec
sedě na konia maje v pravici kříž, jel v čele vojska povzbu
zuje k udatnosti a vytrvalosti. Sami vojáci pokřikovali na
něho, aby se uchýlil nazad, a oba vůdcové Rueswurm a Althan
přiběhli, aby ho odvedli, on však nedbaje nebezpečí zvolal
k nim: „Zdeť mé misto! Ku předu! Vitězství je naše!“
T jezdil všude, kde boj nejvice zuřil nic nedbaje nepřátel
ských kuli a šipů, kteréž se ho nedotýkaly, a takovým způ
sobem dodával křesťanskýmvojínům mysli a statečnosti, tak
že dobyli nad Turky slavného vitězství. Sám vévoda Mercoer
vyznal ve Vidni, že Vavřinec v této bitvě vykonal více, než
všickni vojevůdcové. Proto byl od všeho vojska křesťanského
ctěn jako muž právě apoštolský a světec. Vavřinec radoval se
pak z tohoto vitězství 1proto, že mnozi protestanté byli jim
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pohnuti, aby do lůna Církve katolické se navrátili. V Praze
bylo toto vitězství na rozkaz císařův oslavováno v chrámech
Páně chvalozpěvem „Tě Boha chválime“. Cisař přijal Va
vřince vrátivšího se z Uher laskavě a měl od té doby Kapu
cíny u veliké vážnosti. Odpovědný nepřítel jejich Tycho de
Brahe byl již dne 4. Jistopadu 1601 zachvácen při hostině
náhlou smrti. 9

Roku 1602. vydal se Vavřinec na cestu do Ríma, aby
súčastnil se volby generala kapucínskébo. I byl sám zvolen
generalem, z čehož papež i kardinálové se zaradovali, a jen
on sám tesknil z této volby. Nastoupiv tento úřad považoval

za přední povinnosť svou, navštiviti všecky provincie svého
řádu a pracovati úsilovně o jeho rozšíření i zvelebení. Na
ten účel odebral se nejprve do Milána, odtud do Švýcar,
Flander, Francie, Španěl, a vrátil se Německem do Italie,
kterou prošel až do Neapole a Sicilie. Tyto daleké cesty
konal za horka i zimy, v dešti i sněhu pěšky, až mival
bolesti v nohou a papež mu dovolil, aby na cestách užival
buď vozu buď koně. Při tom spokojoval se chlebem se zele
ninami a spával na holé zemi. Sotva do některého kláštera
zavital, jal se bez odkladu konati ku bratřím duchaplnou
řeč nedbaje unavenosti. S řeholníky staršími jednal jako
s otei,s mladšími jako se syny, se všemi jako s bratry. Býval
rázný a přisný, kdykoli šlo o potlačení nepořádku a nápravu
uvolněné řeholní kázně, ale tato přisnosť vycházela z pravé
křesťanské lásky pokorného srdce jeho, a proto snášeli ji
všickni řeholnici ochotně a rádi. Jakožto nejvyšší předsta
vený celého řádu kapucínského způsobil Vavřinec, že bývali
za představené jeho voleni jen mužové vzorní a znameniti,
címž kázeň v celém řadě výborně prospivala. Kamkoli na
svých visitačních cestách zavítal, všude, v Italii, v Německu,
v zemích Rakouských, ve Francii, ve Flandrech a Španělich
sbihal se lid, aby spatřil tohoto generala nejchudšího řádu
v Čirkvi a dostal od něho požehnání. Jakožto kazatel slynul
Vavřinec po všech zemích katolických, a když jednou
v Neapoli za ohromného návalu lidu kázal, zvolal přítomný
jeden biskup: „Věru, kdyby svati Petr a Pavel znova přišli,
nevzbudili by větší shon a nadšení“.

Roku 1605. sešel se opět generalní sbor řádu kapucin

ského v Římě, aby vykonal volbu generala. Vavřinec zahájil
tuto schůzi úchvatnou řeči, že všickni přitomníse rozplakali.



Sv. Vavřinec z Brindisi, kněz Kapucín. 185

Skládaje o svém úřadování účty žaloval pokorně na sebe,
jak prý dopustil se tisicerých chyb, a skončil prosbou, aby
zvolen byl někdo dokonalejší. I byl na jeho návrh zvolen
výtečný kněz Silvestr z Assissi. Potom odebral se Vavřinec
do Benátek. Tu byl ode všech stavů slavně uvitán, a nemocni
dávali se k němu do kláštera donášeti, aby svou modlitbou
přimlouval se za ně u Boha, a nemálo z nich pozdravilo se.

V Benátkách nezůstal Vavřinec dlouho. Císař Rudolf IT.
žadal papeže Pavla V., aby mu ho opět poslal do Prahy, a
papež neváhal této žádosti vyhověti. I vydal se Vavřinec
dne 12. května 1607 na cestu. Putuje jako obyčejně pěšky,
došel unaven do města Donauwórtu na Dunaji v Bavořich,
kde povykujicí zástupy protestantského lidu ho tupily a jemu
přezdivaly, až utekl se do tamního benediktinského opatství.
Tato opovážlivosť došla zaslouženého trestu. Město propadlo
říšské klatbě, a Bavorský vévoda zmocnil se ho a odklidil
z něho protestantství.

Toho času vznikly spory mezi cisařem Rudolfem IL. a
bratrem jeho Matyášem. Vavřinec přišed do Prahy vyna
snažil se z rozkasu papežova konati mezi nimi úřad smírce,
a skutečně podařilo se mu aspoň na čas oba bratry smiřiti.
Do kláštera na Hradčanech docházel pravidelně každého
odpoledne tehdejší náčelník katolické strany na císařském
dvoře Karel z Lichtenšteina, nejvyšší hofmistr, a konal
s Vavřincem důvěrné porady, jak by prospěchy katoliků
v Čechách proti rostoucí odvážnostiútočivých protestantů nej
lépe ochrániti se daly, a také jiní katoličtí šlechtici češti schá
zeli se tam v jidelně za týmž účelem. Zatím působili Kapucini
v Praze horlivě na kazatelně i ve zpovědnici. Vavřinec
naučil se dobře také jazyku českému a hlásal v něm Pra
žanům slovo Boži háje pravdy katolické proti bludařům a
napomínaje k nápravě mravů. Vedlé toho konal také veřejné
učené přednášky o náboženství a neustával soukromými roz
mluvami potirati bludařství. Roku 1608. přišel do Prahy
v průvodu Saského vévody pověstný luthcránský kazatel
z Dánska Polykarp Layser, jenž začal ihned útočiti na viru
katolickou a odvážil se dokonce na nádvoři královského
hradu po dvakráte kázati, žeť prý ku křesťanské spravedl
nosti neni třeba dobrých skutkův a že z nich neplyne žádná
zásluha, při čemž chvástavým způsobem dovolával se Pisma
sv. v původním znění hebrejském, chaldejském a řeckém.
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Vavřinec vyzval ho k řádné učené hádce o tuto věc, což
když se nestalo, ohlásil, že řeči Layserovy s kazatelny vy
vráti. V ustanovený den hrnul se do chrámu kapucinského
veliký zástup posluchačů, mezi nimiž byly také papežský
vyslanec, vyslanci cizich knížat, ministři, šlechtici a dvořané
saští. Vavřinec vyvrátil stkvěle bludy chlubného Laysera, a
chtěje odhaliti drzou nevědomost jeho, vzal do ruky Pismo
sv. v původním znění a skončil řeč svou povýšeným hlasem:
„Vezměte tyto knihy, které, jak on tvrdí, jediné pravé pismo
v řeckém,chaldejském a hebrejském jazyku obsahují, vezměte
je, pravím, a doneste je tomuto kazateli, a dávám v základ
své hrdlo, že tento nadutý člověk není ani schopen je čísti,
natož jim rozuměti!l“ (Císařský tajemník pan Birbissi vzal
tedy tyto knihy a donesl je do bytu Layserova. Ale kazatel
ten zvěděv o tom zmizel té noci z Prahy a zemřel brzo
potom. Vavřinecvydal proti němu na obranu katolické pravdy
dva učené spisy. Podobným způsobem vystoupil Vavřinec
r. 1610. na obranu katolického uctívání Rodičky Boží proti
dvornimu kazateli Saského kurfirsta, jenž bludy svoje hleděl
dotvrditi slovy sv. Bonaventury, a byv usvědčen z bludů
náhle se odmlěčel.

Proti výbojné unii knižat protestantských spojili se kni
žata katolická v obrannou ligu za vůdcovství vévody Maxmi
lhána Bavorského, a Vavřinec dostal poslání, aby pohnul ku
vstoupení do této ligy také ty katolické panovniky, kteří posud
k ní se nepřidali. Především měl se vypraviti do Španěl ku
králi Filipovi IIT. Vavřinec, ač churavěl pakostnici, podrobil
se tomuto důležitému posláni, a opatřenjsa potřebnýmilisty,
dorazil do Madridu. Španělský král přivítal ho uctivě a
slavně, svolil ku všem jeho požadavkům, a kromě toho přijal
také Kapuciny do Kastilie a rozhodl se, aby v Madridě a
v Pardu vystavěny byly kláštery tohoto řádu. Timto zna
menitým výsledkem svého poslání osvěděil Vavřinec vzácné
nadání diplomatické, a tudíž byl jmenován papežským vy
slancem a španělským splnomocněncem na dvoře vévody
Bavorského. I odebral se ze Španěl do Mnichova, kde s ve
likými poctami uvitán byl. Vévoda Maxmilián svěřoval mu
všecka svoje tajemství, radival se s ním v politických 1 ná
boženských záležitostech a řídil se moudrými radami jeho.
Zkušený a opatrný Vavřinec navrhoval, aby k nápravě ná
boženských zmatků v říši byli nevědomí pouéováni a bloudici
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na pravou cestu uváděni, i aby na ten účel zřízena byla
velká katolická missie. Aby pak sám ukázal, jak třeba v tom
směru pracovati, jal se vedle svých povinnosti poslaneckých
často a horlivě kázati nejprv v Mnichově a okoli, a potom
1 v Sasich a v Rýnské Falci. Vévoda dával mu výstrahu,
aby do těchto zemi nechodil, ježto protestanté toužili po
jeho bezživoti, avšak zmužilý sluha Páně odpověděl mu:
„Nebojte se o můj bidný život, neboť ten, kterýž mijej dal,
ochrání ho, bude-li to vůle jeho, A když dopusti, abych
zuřivosti svých nepřátel podlehl, bude mi smrťziskem. Apo
štolové byli jako beránkové vysláni mezi vlky, a když byli
zabiti, stala se krev jejich úrodným semenem nesčetného
počtu věřicích.“ Vévoda nařídil tudiž, aby Vavřince na mis
slonářských cestách jeho provázela stráž 25 jezdců 1 proti
vůli jeho. Vavřinec chtě nechtě byl nucen tuto stráž přijati,
zvolal však: „Tato stráž připravuje mne o korunu mučed
nickou; prodlužuje můj život o několik dní, ale překáží mi,
abych dřive do nebe vešel.“ I opustil takto s vojenským
průvodem v květnu r. 1611. Mnichov a konal po osm měsičů
missionáfské cesty po Sasku a Falci s převelikým požehná
nim. Přemnozi odštěpenci vrátili se jeho zásluhou do Církve
katolické, tisicové zatvrzelých hříšníků dali se na cestu po
kání, a všude, kde působil, povznesla se víra katolická a
rozkvetly zase mravy lidu. Ovšem byly horlivému missio
náři na nejednom mistě od poštvaného lidu strojeny úklady,
ale on dovedl povždy nad nimi zvítěziti. Kdykoli bližili se
k němu nepřátelé, chápal se vždy kříže a pozdvihuje jej
pravici kráčel proti nim neohroženě, tak že útočníci neod
važovali se na něho sáhnouti. Vykonav takto nevýslovně
mnoho dobrého vratil se v lednu 1612 do Mnichova, kde již
vévoda nemohl se ho dočkati.

Zavítav do Mnichova uslyšel Vavřinec, že císař Ru
dolf II. zatím dne 20. ledna 1612 v Praze zemřel, což hlu
boce ho dojalo. Věda však, že císař zesnul kajicně a nábožně
radoval se Vavřinec a spěchal projeviti nástupci jeho cisaři
Matyášovi osobně svoje přání a doporučiti mu prospěch Cirkve
katolické i milé řehole své. Řád kapuciínský rozkvétal sku
tečně v dědičných zemích Rakouských i v říši tehdáž zna
menitě a honosil se horlivými členy. Toho času byl Vavřiu
cem také hrabě Valerian de Magni pohnut, že zřekl se světa
a vstoupil do kapucinského kláštera v Praze. Slovutného
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muže toho žádali si někteří mocnářové míti na svých dvo
rech za rádce, a papež chtěl na přání Polského krále učiniti
jej kardinálem, on však zamítl tyto hodnosti a volil raději
zůstati prostým Kapucinem.

V letech 1612. a 1613. navštívil Vavřinec všecky klá
štery svého řádu v zemích císařských i v říši, aby utvrdil
v nich přísnou řeholní kázeň, a založiv tu několik nových
klášterů, odebral se do Říma. Cestou zastavil se v Lorettě,
kde vykonal pobožnost k Rodičce Boží, jejíž mocné ochrany
na missiích svých tak hojně byl zakusil. V Římě radoval
se papež Pius V. z jeho příchodu a rokoval s ním o věcech
církevních v říši, a také kardinálové prokazovali mu velikou
úctu. V obecném sboru představených řádu kapucinského
byl potom Vavřinec proti vůli své ustanoven za generalního
definitora, a nově zvolený general jmenoval jej komisařem
a dozorcem řeholní provincie Janovské. Tu byl Vavřinec
zvolen za provinciála, ač tomu se vzpíral churavě pakostnici,
a přijal úřad tento až kdy generál z rozkazu papežova mu
to nařídil s výsadou, aby nemoha choditi konal cesty vozmo
neb koňmo. V tomto úřadě seznámil se Vavřinec s vévodou
Savojským Karlem Emanuelem a byl ustanoven za prostřed
nika ku zjednání pokoje mezi Španěly a Savojskem. Mezi
oběma zeměmi těmi byl spor o následnictví v knižetství
Mantovském, a marně namáhali se mnozí panovníci, i papež
a císař, aby spor ten uklidili a krvavou válku zamezili. Tu
vzpomněl si papež na obratnost, s jakouž Vavřinec byl těžké
poslání svoje ve Španělích provedl a také vóvoda Savojský
seznav jeho neobyčejný ostrovtip, požádal ho, aby mu byl

ve sporu se Španěly prostředníkem. A čeho nedokázal ani
papež, ani císař, to provedl chudičký řeholník Vavřinec.
Smiřilů oba soupeře ustanoviv jim podmínky míru, jež oni
dne 9. řijna 1617 podepsali.

Roku 1618. konal Vavřince postní kázaní v Miláně, a
potom jsa trápen pakostnicí odebral se do Benátek. Avšak
za nedlouho bylo mu jiti do Říma ku generální kapitole
řádu. Bratři prosili ho, aby vrátil se k nim a zbytek života
svého u nich ztrávil, on však tuše blízkou smrťřekl jim“ „Umru
v provincii sv. Antonina.“ I myslili bratři, že mluví 0 pro
vincii Benátské, kde sv. Antonin Paduánský zemřel, ale on
myslil na Lisabon, kde světec ten se narodil. V Římě byl
Vavřinec od papeže, kardinálův a všeho lidu s velkými po
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ctami přivitán, a věřici hrnuli se k němu do kláštera
sv. Bonaventury, aby „svatého Kapucina“ toho spatřili a
uctili.

Zatim dal Bavorský vévoda Maxmilian z úcty k Va
vřincovi na mistě rodného domu jeho v Brindisi vystavěti
Kapucinkám nákladný klášter s nádherným chrámem Páně,
a když řeholnice tyto zdráhaly se vstoupiti do tohoto klá
štera, jehož zařízení nesrovnávalo se s pravidly chudičké
řehole sv. Kláry, byl Vavřinec od vévody požádán, aby je
k tomu pohnul. Vavřinec podjal se nerad tohoto úkolu a
zlomil odpor jeptišek teprv rozkazem papežovým, aby do
nového kláštera se odstěhovaly. Cestou z Neapole do Brin
disi byl Vavřinec po dva měsíce držán pakostnici na lůžku,
a 1 když poněkud okřál, nebylo mu popřáno klidu. Přišloť
k němu poselstvo Neapolitánů s prosbou, aby odebral se do
Španěl a přednesl králi Filipu III. stížnosti proti španěl
skému náměstkovi, jenž šlechtu urážel, svobody Cirkve skra
coval, obyvatelstvo daněmi přetěžoval, a nedbaje rozkazů
královských, zákony rušil a takové zmatky v zemi plodil,
že lid již bouřiti se počal. Vavřinec, ač zdraví jeho bylo
nestálé, nerozpakoval se po přání papežově i svého generála
vyzvání tomu se podvoliti. I odebral se na ten účel nejprv
do Neapole, kde přeslavně uvitán byv, napsal vévodovi Ba
vorskému list na omluvu, že za příčinou nemoci nemohljíti
do Brindisi, a potom maje potřebné listiny, odeplul s dvěma
řeholními bratřími do Španěl. A královský náměstek zvěděv
o tom, co proti němn v Neapoli se stalo, dal Vavřince po
moři od námezdniků stihati, ale Vavřinec ušel těmto nástra
hám a přistál v červnu r. 1619. šťastně na břehu španělském,
Tu však uslyšel, že král Filip nedávno odcestoval do Por
tugal, aby tam za krále korunován byl. I jel Vavřinec bez
prodlení za králem a zastihnuv ho v klášteře v Belemu o
podál Lisabonu, byl od něho uctivě přijat a vylíčil mu dů
razně všecky stižnosti dolnoitalského lidu proti zpupnému
náměstkovi, při čemž neopomenul králi přednésti i svoje rady,
jak by politické záležitosti v Neapolsku na prospěch tamního
obyvatelstva i koruny Španělské napraviti se měly. Král
Filip III. přemýšlel vážně o těchto mnávrzich a hleděl
stižnostem Neapolitánů proti násilnickému náměstkovi vyho
věti, však záležítosť tato nebyla tehdáž vyřízena, ježto Va
vřinec záhy roznemohl se nebezpečně červenkou. Král maje
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toho času slavně vjeti ku své korunovaci do Lisabonu, po
ručil, aby nemocný od nejslavnějších lékařů ošetřovan byl,
a markýz Don Pedro dal ho na přání královo přeněsti do
svého paláce v hlavním městě. Tu ležel Vavřinec po dvacet
dní až do smrti. Královská rodina byla o něho velmi starost
liva, hostitel jeho dlel téměř stále při něm klekaje každého
večera u lože jeho a prose o požehnání, a všickni královští
dvořané, zejména i bývalý španělský vyslanec v Praze Bal
tasar Zunika, předstihovali se v projevech úcty k nemocnému.
V předposlední den pozemského života svého povolal Vavři
nec k sobě oba spoluřeholníky a průvodce svoje, aby s nimi
se rozloučil. I poděkoval jim za lásku jejich a uložil jim,
aby poprosili jeho jménem všech spolubratři za odpuštění,
jestliže proti nim se byl prohřešil, i aby celému řádu vyři
dili diky jeho za všecko dobré, jehož v něm stal se účast
ným. Nazitři dne 22. července, ve svátek sv. Maři Magda
leny r. 1619. přijal Vavřinec nábožně svaté svátosti a podo
baje se více andělu než člověku, opakoval s horouci touhou
po Bohu slova: „Toužim rozdělenu býti, abych s Kristem
Ježíšem spojen byl!“ Uděliv hostiteli svému 1jiným přitom
ným šlechticům požehnání, obrátil nemocný oči k nebesům,
a zatím co přítomný kněz říkal modlitby umirajicich, vyslo
vil naposled nejsvětější jméno Ježíš a zesnul blaženě v Pánu
právě téhož dne, kdy před šedesáti léty byl se narodil.

Zpráva o smrti P. Vavřince způsobila vwLisaboně ve
liké pohnutí. Král i markýz Pedro oplakávali ztrátu muže
tak milovaného a zástupové lidu hrnuli se k mrtvole jeho,
aby viděli tvář tohoto sv. Kapucina. I ustřihovali si na pa
mátku částečky z řeholního roucha jeho. Don Pedro dal
zhotoviti obraz zesnulého, balsamovati mrtvolu jeho, a po
nechal si breviř a brejle světcovy.

Na mrtvolu zemřelého P. Vavřince činily si nároky
všecky tři větve řádu sv. Františka; Minorité, poněvadž
světec za mládi svého jejich oblek nosil; Františkáni přísné
observance, protože od jejich kněze přijal poslední pomazání,
a ovšem také Kapucini. Avšak Don Pedro, v jehož paláci
Vavřinec zesnul, vyprosil si od krále dovolení, aby směl
tělo světcovo přenésti do svého markrabství Villafranky
v provincii Galecijské a pochovati je v tamním klášteře sv.
Kláry, kde sestra jeho byla jeptiškou. Pohřeb svatého Kapu
cina podobal se vitězoslavnému průvodu, a mnozí nemocní,
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kteří na cestu, kudy průvod ten se ubiral, přineseni byli,
dosáhli náhle zdravi. Rovněž byly často a podivuhodným
způsobem vyslyšeny modlitby na hrobě a v rodišti světoově.
Hrob jeho nalézá se posud v kůru klášterního chrámu Kla
risek ve Villafrance. Vnitřnosti jeho byly uloženy v Lisabonu
vyjma srdce, o něž rozdělili se oba průvodcové a řeholní
bratři jeho, kteří potom částečky těchto ostatků darovali
Kapucinům v Benátkách, vévodovi Bavorskému Maxmilianovi
a Kapucinkám v Brindisi. Kovový kříž, jejž sv. Vavřinec
v bitvě u královského Bělehradu r. 1601. v pravici třímal
a jimž křesťanské vojiny k udatnosti pobízel, chová se v ucti
vosti v kapucinském klášteře Innsbruckém. Ve večeřadle
kapucinského kláštera na Hradčanech v Praze visí pěkná
podobizna sv. Vavřince z Brindisi držicíiho v ruce vyobra
zení sochy Panny Marie Rottenburské, kterou klášteru tomu
daroval císařský rada Jan Fernemont a kteráž podnes v kapli
po evangelijní straně tamniho chrámu na oltáři stoji.

Vavřinec z Brindisi již za živa obecněnazývaný „svatým
Kaupcinem“, byl hned po smrti své pokládán ode všech,
kdož ho znali, za muže svatého, a záhy šířila se pověsť, že
Bůh svatosť jeho osvědčuje divy. Za tou příčinou docházely
Stolice papežské žádosti, aby neobyčejného muže toho do
počtu blahoslavencův a světců zařadila. Žádosti takové podali
postupně zejména cisařové Ferdinand II., Leopold I., Josef I.
a královna Marie Terezie, vévoda Bavorský Maxmilian i1jiní
katoličtí panovnici, zástupcové italských měst 1 mnozi bisku
pové a řadové. Tudíž rozkázal papež Urban VII. již r. 1624.,
aby život a hrdinské ctnosti Vavřince z Brindisi úředně vy
šetřovány byly. Avšak vyšetřování toto nebylo tehdáž ukon
čeno, a teprv papežem Piem VI. byly cirkevně potvrzeny
dva zázraky, jež na přimluvu Vavřincovu v Neapoli a v Mi
láně se staly. Potom byl Vavřinec dne 1. června 1783 slavně
prohlášen za blahoslavence. A po opětném vyšetřování a
stvrzení nových dvou divů, jimiž Bůh věrného sluhu svého
Vavřince oslavil, prohlásil jej papež Lev XIII dne 8. pro
since 1881. za svatého, ustanoviv, aby výroční památka jeho
konala se dne 7. července. V české církevní provincu kapu
cinské slaví se svátek sv. Vavřince z Brindisi každoročně
dne 9. července.

Světec tento)působiv na prospěch katolické viry 1v Praze,
náleží tudíž i naší vlasti, a zasluhuje, abychom my, katoličtí
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Čechové, zářící ctnosti jeho zbožně si připomínali, památku
jeho v požehnání chovali, za přímluvu ho vzývali a svatého
života jeho následovati se snažili. *)

. Dne 9. července koná se také památka sv. Zenóna a spolumučedníků
Římských, sv. Cyrilla, biskupa na ostrově Kandii a mučedníka, sv. Brikcího
(Brixia), biskupa Martulského, sv. Anatolie panny isv. Audáce, mučedníků
Římských, sv. Veroniky Giuliani, Kapucínky (+ 1727), sv. Agilolfa, biskupa
a mučedníka, jehož kus ramene r. 1861. získal a velechrámu Pražskému
daroval Karel IV., blahosl. panny Johanny Karmelitky (+ 1491), devatenáctisv.mučedníkůGorkumských,blahosl.Ceslavazřádukazatelského,a j.

Dne 10. července.

I. Sedmero svatých bratří mučedníků, synů
sv. Felicity, mučednice.

Pismo sv. Starého Zákona velebi stálosť u víře a hrdin
skou statečnost matky sedmi bratří makabejských, která s nimi
raději podstoupila muka a smrť, než aby zákonu Božímu se
byla zpronevěřila. Když ukrutný pohan král Antioch rozka
zoval syny jeji jednoho po druhém biči a žilami mrskati,
jazyky jim vyřezávati, kůži s hlavy stahovati, ruce a nohy
usekávati a je na pánvích smažiti, neustávala hrdinská žena
ta napominati a zapřisáhati je, aby nelekajice se katů vy
trvali a život svůj ochotně Bohu obětovali. Proto di Pismo
sv., že tato matka „hodna jest nad obyčej podivení a dobré
památky.“ (II. Mak. 7, 20.)

Rovné chvály hodna jest také křesťanská mučednice
Felicita, matka sedmera svatých bratři mučedníků, jichž pa
mátku Církev katolická oslavuje dne 10. července.

Za panování císaře Marka Aurelia (161—180)žila v Římě
urozená a vzácná paní Felicita (po česku Blažena), matka
sedmi synů Januára, Felixe, Filipa, Silvána, Alexandra, Vi
tála a Marciála. Ovdověvší odložila nádherné roucho a za
slíbila se Bohu čistotou, trvala dnem i noci na modlitbách,

*) Sw. Vavřinec z Brindisi. Sepsal prof. dr. Jos. Schindler. Časopis
katolického duchovenstva ročník XIII. 1882. Blahověst r. 1881. Str. 554
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a dávala křesťanům 1 pohanům přiklad svatého života, tak
že mnozi pohané vidouce spanilé ctnosti jeji, zamilovali si
viru Kristovu a vstoupili do Církve svaté. Syny svoje vy
chovávala s nejněžnější pečlivosti v bázni Boži, aby stali se
vzornými učedníky a následovníky Krista Pána. A předví
dajíc, co asl jim nastane, vyprávěla jim často o statečnosti
svatých mučedníků doličujic, jakého štěstí a vyznamenání
docházejí ti, kdož z lásky ku Spasiteli milerádi podstupují
jakékoliv utrpení. Za těchto rozmluv říkala Fellcita nejednou
k synům svým: „Jak šťastnou stala bych se vidouc vás
z lásky ku Kristu krev i život obětovati! Jak blaženými
stali byste se tim i vy na věky!“ Tou měrou zahořeli bratři
posvátnou žádosti, aby mohli z lásky ku Kristu Ježiši ze
mřiti smrti mučednickou, a neustávali navzájem posilovati
se k nastávajiícímu boji, z čehož matka převelice se těšila a
Bohu diky vzdávala.

Modloslužební kněži vidouce, že Felicita 1 synové jeji
životem svým pohnuli mnoho Římanů, aby zřekli se pohan
ství a vstoupili do Cirkve, obžalovali tuto matku u císaře
řkouce: „Vdova tato se syny svými rouhá se našim bohům
na újmu tvého blaha. Věz, že bohové naši hněvají se proto,
a nedají se usmířiti, pokud žena ta nebude se jim klaněti.“
I rozkázal cisař městskému sudimu Publiovi, aby vdovu 1
syny jeji odvrátil od křesťanství k modloslužbě. Publius
povolav tuto vzácnou paní k sobě, domlouval ji nejprv lichot
nými slovy, aby bohům se klaněla, a když mu to neprospělo,
jal se ji hroziti přísnými tresty, ba i bolestnou smrti. Feli
cita odpověděla na tyto hrozby: „Mám Ducha svatého, jenž
nedopusti, aby mne ďábel přemohl. I jsem jista, že překonám
tě již za Živa; jestliže mne pak usmrtiš, bude vitězství moje
tim slavnější.“ Takové řeči nenadál se soudce a řekl tudiž
hněvivě: „Bidná ženo, je-li ti smrť vitána, šŠetřiaspoň ži
vota svých děti.“ Felicita odvětila: „Děti mé budou živy,
nebudou-li modlam obětovati, pakliby ale takového zločinu
se dopustily, propadnou věčné smrti.“ Po těchto slovech byla
odvedena.

Příštího dne zasedl Publius na stolici soudnou a kázal
Felicitu 1 syny jeji přivést:. I dostavili se všickni povzbu
zujice se vespolek k vytrvalosti u víře a statečnosti v mu
kách. Soudce vida, jak bratří ku matce se tuli, řekl ji vlídně:
„Doufam, že jsl smýšlení svoje již napravila. Pohleď na tyto
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své syny a měj slitování s dobrými mládenci těmi. Můžeš
učiniti je na celý život jejich šťastnými.“ A obrátiv se k bra
třím jal se jim domlouvati řka: „Pojďte, synáčkové milí,
poslechněte rozkazu císařova, a stanete se šťastnými. Kdy
byste neuposlechli, bylbych donucen, naložitl s vámi co nej
přísněji.“ I odpověděla Felicita vážně a rozhodně: „Útrp
nosť tvá je bezbožna a domluvy tvoje jsou ukrutny,“ a obrá
tivši se k synům pravila: „Milé ditky, pohleďte vzhůru
k nebesům! Tam očekává vás Kristus se všemi svatými
svými, ahy vám dal korunu slávy. Onť krev svou prolil za
vás, nuže obětujte i vy krev svou ku cti a slávě jeho. Ne
dbejte muk a myslete na radosť, kterouž Bůh slibil vám na
nebi. Bojujte statečně za duše svoje a zůstaňte věrni v lásce
Kristově!“ Tu zvolal soudce hněvivě: „Ty se opovažuješ přede
mnou syny svoje ponoukati, aby zákony císařskými pohr
dali?“ a rozkázal matku tu zpoličkovaši. Vida pak, že s Fe
licitou ničeho nesvede, pokusil se Publius syny jeji jednoho
po druhém buď po dobrém buď po zlém oblomiti.

Nejprv zavolán byl Januar. Soudce řeklmu: Buď mou
dřejší a poslechni císaře, jinak dám tě zmrskati a usmrtiti,“
Avšak Januar vece: „Rada tvá jest pošetilá. Matka má mlu
vila moudře. Nebojim se bičování ani smrti, neboť moudrosť
Boží pomůže mně, abych to všecko šťastně přestál.“ Po slovech
těch byl zmrskán a do žaláře uvržen.

Potom byl na soud postaven Felix, jenž mluvil k soudci
takto: „Nedomnívej se, že snad já či některý z bratři mých
ustoupime od lásky Pána našeho Ježiše Krista. Vira naše
nezviklá se ani ranami ani smrti.“ Podobně odpovídali i
ostatni bratří na všecky lichoty 1 hrozby soudcovy.

Filip byv vyzván, aby obětoval všemohoucim bohům,
řekl: „Bohové ti nejsou všeroohouci, než jsou jen bidné a
marné modly bez citu, a kdo jim obětuje, jest v nebezpečí,
že ztratil život věčný.“

K Silvanovi pravil soudce: „Vidim, že umluvili jste
se s daremnou matkou svou, že zákony císařskými pohrdati
budete a vespolek zahynete.“ Silvan odvětil: „Kdybychom
báli se zahynutí časného, upadli bychom do zahynuti věč
ného. Ale my víme, jak veliká odměna připravena jest spra
vedlivým a jak veliký trest čeká na hřišniky, a proto po
hrdáme zákony lidskými, abychom tim dokonaleji zachovati
mohli zákonů Božích. Kdo pohrdá modlami a slouží všemo
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houcimu Bohu, najde život věčný; ale kdo klaní se zlým
duchům, zahyne a bude s nimi v ohni věčném.“

Alexander odmitl lichocení soudcovo takto: „Jsem slu
žebník Kristův. Vyznávám ho jazykem, nosím jej v srdci a
klaním se mu bez ustání. Mládi moje má zkušenost starců,
poněvadž klanim se jedinému Bohu a vím, že modly tvoje
zahynou 1 s těmi, kdož jim slouží“

Posléze došlo na nejmladší dva bratry. Publius nadál
se, že aspoň tyto pacholiky odvrátí od Krista a řekl tudíž
Vitalovi: „Snad aspoň ty žádáš si zůstati na živu a ujíti
zahubě.“ Avšak Vitalis odvětil mu: „Právě proto, že chci
živ býti, klaním se pravému Bohu a nikoli zlým duchům.“
Tudíž zbýval jediný Marcial, jenž obávaje se,že pro mládí svoje
zůstane ušetřen, zvolal: „Jsem křesťan a zavrhuji modly jako
bratři moji. Kdožkoli nevyznává, že Kristus je pravý Bůh,
bude do ohně věčného uvržen.“

Publius žásna nad statečností 1 vytrvalosti těchto mu
čedniků, dal sepsati zevrubnou zprávu o jich soudním vý
slechu a předložil ji cisaři. A cisař odsoudil Felicitu i všecky
syny jeji na smrť ustanoviv, aby odsouzensi popraveni byli
od různých katů různým způsobem. Z toho zradovali se
mučednici převelice a kráčeli na smrť jako na svatební ho
stinu. I byl Januar do smrti ubičován, Felix a Filip byli
kyji utlučeni, Silvána shodili kati se skály do hlubiny, Ale
xander, Vital a Marcial byli meči stati. Felicita jsouc těmto
popravám přitomna, neustávala po způsobu matky bratří
makabejských syny svoje těšiti a ku statečnosti vybizeti, až
posléze i wa ni došlo. Bylat do hnusného žaláře uvržena,
rozličným způsobem týrána, a po čtyrech měsicich mečem
sťata. Památka sv. Felicity koná se dne 23. listopadu.

Těla těchto bratři mučedníků byla na různých pohře
bištích Římských uložena, a misto, na němž byla pochována
hrdinská matka jejich, nazváno jest „hřbitovem sv. Felicity.“
Cirkev katolická chovala povždy památku této mučednice
i synův jejích u veliké úctě, a již záhy byly v Římě jim
na počesť stavěny chrámy a kaple. Rámě jednoho ze sedmi
svatých mučedníků dostal velechrám sv. Vita v Praze.
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Světici Felicitu oslavil sv. Řehoř papež na kázaní
těmito slovy: „Bála se zůstaviti po sobě sedmero synů svých
v. životě tělesném tou měrou, jak obyčejně rodičové dle těla
strachují se, aby synové jejich nezemřeli dřívenež oni. Když
byla v čas pronásledování jakožto křesťanka polapena, utvr
zovala srdce synů svých v lásce ku vlasti nadzemské, a po
rodila opět duchovně ty, jež byla porodila tělesně. Slovem
Božím porodila Bohu ty, jež byla tělesně porodila světu.
Ona jest větší nad mučednici obyčejnou. Onať vypravila
sedm synů před sebou do království nebeského. K muče
dnické smrti byla povolána nejprv, a došla ji teprv na osmémmistě.

2. Sv. Olga, první křesťanská kněžna ruská.

Dle starobylého podání přišel již sv. Ondřej apoštol
na Rus a kázal evangelium Kristovo v krajinách prý okolo
města Kyjeva. Jisto jest, že náboženství křesťanské vniklo
již záhy na Rus, a zejména staral se sv. Jan Zlatoústý o
rozšíření jeho v Skytii 1 zemich sousedních, an sám do krajin
těch poslal duchovni pastýře a učitele, aby tamní suroví a
nevzdělaní kmenové poznali Krista a naučili se dle zákona
jeho žiti. Avšak simě svatého evangelia jedva zaseté pošla
páno bylo sveřepými Huny; všeobecné stěhování národů po
několik věků trvajici utlumilo poslední jiskru víry na Rusi
doutnajici, a toliko polouostrov Krymský zachovalsi ze star
šich dob zbytky křesťanství. Teprve v druhé polovici devá
tého stoleti vzešla Rusům dennice viry Kristovy.

Mocný kniže Rurik (862—5879)sidle v Novgorodě, po
ložil základ k Ruské říši. Nástupce jeho Oleg (879—912)
stav se pánem Kyjeva učinil jej sidlem svým a neustával
řišl svou rozmnožovati. Zatim vniklo křesťanství hlavně zá
sluhou sv. Cyrilla a učňů sv. Methoděje od jihu i západu
na Rus, a již r. 867. poslali cisař Basil I. a Cařihradský
patriarcha Ignác do Kyjeva biskupa, jenž nějakou čásť tam
niho obyvatelstva na víru obrátil. Vláda Olegovanebyla však
křesťanství přizniva. Větší svobody a rozšířenosti dosáhla
víra Kristova na Rusi za knižete Igora (912—945). +Po za
vražděni jeho od Drevanů ujala se vlády vdova po něm Olga
a panovala jmenem nedospělého syna svého Svatoslava
(945—957).
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Olga, dcera Gostomyslova, narodila se ve Vykobutině
opodál Pskova v severozápadním Rusku a provdala se ve
dvacátém roce svého věku za knižete Kyjevského Igora. Dle
pohanského zákona ruského připadla ji úloha, aby pomstila
násilnou smrť muže svého, ježto po něm nezůstal bratr, aby
pomstu tu provedl, a syn jeho Svatoslav ještě děckem byl.
I vykonala Olga, jsouc ještě pohanka, krutou pomstu na
Drevanech, a spravovala moudře řiši od nepřátel ohrožovanou.
Zatim přesvědčila se z bezůhonného života křesťanů, k nimž
i mnozi dvořané jeji náležeii, že pohanství takových ctnost
ných lidí nevychovává, a majíc často přiležitosť patřiti na,
krásnou bohoslužbu křesťanskou, zalíbila si viru Kristovu,
seznámila se s pravdami jejími a zatoužila po křtu svatém.

Roku 957. nastoupil vládu Svatoslav a uminil si vy
praviti na císařský dvůr do Cařihradu stkvělé poselstvo bo
jarů a kupců ruských. Olga postavila se tomuto poselstvu
v čelo, majic úmysl přijati křest svatý v Cařihradě, aby
slavné obřady jeho učinily hluboký dojem na pohanské bo
jary a získaly je Kristu. I vydala se tedy s knězem Řeho
řem do Cařihradu. Právě tehdáž byl v Cařihradě nový pa
triarcha Theofylakt u přitomnosti papežských vyslanců po
svěcen a slavně nastolen. Theofylakt přijal Olgu s velikou
radosti a řekl ji: „Blahoslavená jsi mezi ženami ruskými,
že js1 oblibila sobě světlo a ostavila tmu. Tebe budou bla
hoslaviti synové ruští až do posledního rodu vnuků svých.“
I vypravoval ji o modlitbě, o postě, o almužně, o zachování
čistoty, a připravil ji takto ke křtu svatému. A Olga poklo
nivši se mu pravila: „Kéž modlitbami tvými zachráněna budu
od síti nepřátelské!“

Sám patriarcha pokřtil Olgu za veliké slávy a císař
Konstantin VII. Porfyrogeneta byl jí kmotrem, nazvalji
sobě dcerou a podaroval ji hojně. Na křtu svatém dostala
Olga jméno matky cisaře Konstantina Velikého sv. Heleny.

Pokřtěná Olga předvidala, že bude ji na Rusi s pohany
bojovati, a proto loučic se s patriarchou řekla mu: „Blaho
slaviž dům můj, aby Bůh zachoval mne ode všeho zlého;
nebo syn můj 1 lidé moji jsou pohané.“ I pravil ji Theofy
lakt: „Dcero věřici, byla jsi v Kristu pokřtěna a oblékla jsi
se v Krista. Onť ochrání tebe, jako ochránil Enocha za prv
nich rodičů a Noema v korábě, Abrahama před Abimelechem,
Lota před Sodomskými, Mojžíše před Faraonem, Davida před
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Saulem, tři mládence v peci ohnivé, Daniela před dravci.
Tak zbaví 1 tebe od nepřitele a sití jeho.“

Nasycena byvši chlebem nebeským vrátila se Olga do
vlasti a přišla do Kyjeva. Tu snažila se roznítiti lásku ku
Kristu Pánu a napominala především syna ŠSvatoslava, aby
se dal pokřtiti. I líčila mu bludy pohanství a řikala: „Synu
můj, hle, já jsem poznala Boha a raduji se. Poznaš-li 1 ty
pravého Boha, počneš také se radovati.“ Avšak hrdý Svato
slav nedbaje slov matčiných lpěl houževnatě na pohanství,
jako válečná družina jeho, jež vysmívala se každému, kdo
křest přijal. Kdykoli matka domlouvala mu, odpovídal zhurta:
„Kterak mám cizí viru přijati? Družina moje vysmála by se
tomu.“ Olga odpovídala: „Dáš-li se pokřtíti, všickni učiní
totéž“ ale Svatoslav ji neposlechl; nicméně však nezbraňo
val nikomu, kdož chtěl křest svatý přijati a víru Kristovu
vyznávati.

Jinak milovala Olga vroucně syna svého, a když
zdráhal se ji poslechnouti, říkala: „Ať stane se po vůli Boží.
Chce-li Bůh smilovati se nad rodem mým a nad zemi
Ruskou, zajisté vloží jim, aby se obrátili, jakož 1 mně toho
dopřál.“ Na ten účel modlila se za syna i za lid dnem i nocí
a vystavěla mnoho křesťanských chrámů.

Okolo roku 960. vypravila Olga posly do Němec k ci
saři Ottovi I., aby jí poslal biskupa, jenž by pohanský lid
ruský viře Kristově učil a jej obrátil. Císař vyvolil k tomu
mnicha benediktinského kláštera v Trevíru Adalberta a dal
jej posvětiti za biskupa. I odebral se Adalbert s několika
kněžími do Ruska, avšak nepořídil tam ničeho; společníci
jeho byli od pohanů zavražděni, a on sám vyváznuv sotva
životem vrátil se r. 962. do Německa. Vraceje se zavital
v Čechách na hrad Libici, kde byl pohostinu přijat od moc
ného Slavnika, s nimž vešel v trvalé přátelství. Poslání to
hoto biskupa na Rus nezdařilo se, poněvadž Rusové znajice
smýšlení knižete Svatoslava, nenáviděli křesťanství, a kromě
toho báli se, aby nová víra z Němec nebyla pláštěm, pod
kterýmž by je výbojní Němci v porobu uvésti chtěli, jakož
stalo se polabským Slovanům.

Olga umirajíc zbožně zapověděla synu i dvořanům, aby
neslavili dle obyčejepohanského na hrobě jejim žádné tryzny;
a majic devadesáte let života svého, usnula v Pánu dne
11. července 969. I plakal: kníže a lid smrti jeji, a zvláště
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křesťané truchlili, ztrativše v ní velikou podporů. Dle řožs
kazu svého byla Olga pohřbena od kněze po křesťansků.
Památka jeji koná se dne 11. července.

Prvni křesťanská kněžna a světice na Rusi ziskala si
velikou zásluhu, že víra Kristova za nedlouho po smrti jeji
v zemi té úplně nad pohanstvím zvítězila. Stalo se to již za
panování vnuka jejího knižete Vladimira (980—1015), jenž
přijav křest svatý, uvedl celý národ svůj do Cirkve Kristovy.
Zeť pak Olga byla dcerou Církve katolické, jest zřejmo z toho,
že byla pokřtěna od pravověrného patriarchy Theofylakta,
1 ze žádosti její, aby císař Otto I. poslal na Rus katolické
věrozvěsty. Proto cti právem sv. Olgu katoličtí Rusové ob
řadu východního majíce ji u vděčné paměti, jako my Ce
chové ve zbožné památce chováme a vzýváme první křesťan
skou kněžnu a matku národa našeho světici Ludmilu*“).

Dne 10. července koná se také památka sv. sester a mučednic Rufiny
a Sekundy, jichž ostatky jsou uloženy v chrámě Lateranském v Římě, sv.
Januára a spolumučedníků afrických, sv. Leoncia a spolumučedníků v Ni
kopoli, sv. Apollonia mučedníka, sv. Amalie, vdovy po knížeti Lotrinském
Vitgerovi ($ 690), sv. Amalie, panny ($ 772 v Gentu v Belgii) a j.

Dne 11. července.

[. Sv. Pius I., papež.

Římský císař Antoninus Pius (138—16 ) byl panovník
naskrze šlechetný. Vynikaje spravedlnosti i mirumilovnosti,
neměl vřelejšího přání, než aby všecky národy žezlu svému
podrobené do opravdy oblažiti mohl, o čemž svědčí i krásné
heslo jeho: „Raději volim jednoho občana zachovati, než
tisic nepřátel zabiti.“ Proto nedopouštěl, aby nevinní křesťané
od pohanské luzy stiháni a katováni byli, a ujímal se jich,
k čemuž byl pohnut zvláště znamenitou Obranou, sepsanou

*) Nestorův Letopis ruský. Přeložil K. J. Erben. V Praze, 1867. Po
čátky křesťanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek. Čásť II. V Praze, 1880.
Kuldův Círk. rok. IV. 358. Kryštůfkův Všeob. círk. dějepis II. 1, 451. Dě
jiny národa Ruského. Napsal Dr. J. Píč. V Praze, 1889.
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mudrcem sv. Justinem. Když pohané od modloslužebných
kněží poštvaní jali se tehdejší obecné nehody, totiž povodeň
v Římě, zemětřesení v Asii i v Řecku, hlad a požáry na
mnohých místech, přičitati pomstě bohů od křesťanů prý
rozhněvaných, vydal moudrý císař přísné rozkazy, aby nikdo
pro víru křesťanskounebyl pronásledován, a nařidil propustiti
na svobodu křesťany uvězněné. Ovšem nebylo těchto roz
kazův všude šetřeno, a zvláště v odlehlejšich zemich říše
Římské byli věřící i za tohoto dobrotivého a spravedlivého
cisaře proti vůli jeho pronásledováni.

Tou dobou spravoval Církev katolickou svatý papež
Pius I. (142—157.) Narodil se z otce Rufina v městě Akvi
leji v hoření Italii, a byv od něho poslán na učení do Říma,
prospíval svatými ctnostmi i horlivostí pro víru Kristovu
tou měrou, že byl ochotně přijat do stavu duchovního. Potom
pracoval po mnoho let na vinici Páně v Římě. Tu vyučoval
mládež i čekatele křtu svatého pravdám křesťanským, navště
voval nemocné i vězně, povzbuzoval věřící k bohabojnosti
a nábožnosti, ujimal se chudých, vdov i sirotkův, a získal
si touto horlivosti 1 účinnou láskou úctu veškerého ducho
venstva 1 lidu křesťanského.

Po smrti papeže sv. Hygina r. 142. byl nástupcem jeho
zvolen Pius. Církev poživala tehdaž pokoje, a proto mohl
papež bez překážky pracovati o jeji rozkvět a hubiti nebez
pečné bludy, které tehdáž obzvláště gnostičti sektáři v lidu
rozsóvali. Z náčelníků jejich přišel po smrti papeže Hygina
do Říma pověstný Marcion. Tento vysoce nadaný muž zvolil
s1 za mladých let přisný, sebezapiravý život, ale za nedlouho
zpyšněl a svedl křesťanskou pannu, začež od vlastního otce,
biskupa Sinopského v Pontu, byl z Církve vyobcován. A když
marně se byl snažil, aby tato klatba s něho sňata byla,
vydal se na cestu do Říma, a tu jal se tupiti Církev kato
lickou a šiřiti bludy gnostické. Proti kacířství tomu bojoval
statečně papež Pius spolu se sv. Justinem, jenž toho času
měl v Římě mudrckou školu, na níž křesťanské jinochy vy
učoval.

Kromě toho měl papež Pius bedlivou péči o ustálení
církevního řádu i kázně v duchovenstvu i lidu věřícím.

Jemu připisují se prastará cirkevní nařízení, jak při
nejsvětější oběti novozákonní Tělo a Krev Páně s největší
pozornosti a uctivostí přijímati se má, jak církevní statky
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a odkazy chudým učiněné k účelům vyznačeným chovány
býti maji, a kterak povolání svému zasvěcovati se maji panny,
jež uminily sl žiti dle evangelických rad v chudobě, čistotě
a pokoře. Mimo to vydal Pius rozkazy proti lehkovážnému
přisaháni a neuctivému vyslovování jmen svatých.

Toho času vzešly mezi křesťany západními a východ
nimi spory v příčiněslavení výroční památky smrti a zmrtvých
vstání Páně. V Římě a v zemích západních byla památka
tato konána přesně v ty dny týdenní, kdy Spasitel na kříži
zemřel a nad smrtí zvitězil, totiž v pátek a přištl neděli,
kdežto východní křesťané umučení a vzkříšení Páně slavivali
každoročně dne 14. a 16. židovského jarního měsíce Nisanu,
kterážto různosť často k neshodám a hádkám vedla. Avšak
moudrý a mirumilovný papež Pius nečinil proto křesťanům
východním žádných obtíží a zůstavoval je při obyčeji jejich.

Otcovská péče tohoto svatého papeže o Církev zrači se
najmě v listě jeho k Viennskému biskupu Justovi v Jižní
Francii, kde kromě jiných napomenuti čtou se tato slova:
„Starej se bedlivě o to, aby těla svatých mučedníků, kteříž
jsou údové Ježíše Krista, uctivě pohřbena byla, jakož byli
apoštolové učinili sv. Štěpánu. Navštěvuj také vyznavače
v žalářích, aby žádný z nich neochabl ve víře. Zkoumej
v duchu Božím trpělivost jejich, a kdo by rady i útěchy
potřeboval, poraď mu a potěš ho. Ku kněžím a jáhnům ne
chovej se jako pán, ale jako bratr a služebník Kristův. Pod
poruj věřici svou vlastni svatosti.“

Spravovav Církev katolickou asi patnácte let, zemřel
papež Plus svatou smrti r. 157. Tělo jeho bylo pohřbeno dne
11. července na pahorku Vatikánském vedle hrobu sv. Petra
apoštola. Římské církevní knihy nazývají Pia I. mučednikem;
nezdá se však, že svatý papež ten došel koruny mučednické,
ježto za císaře Antonina Pia zejména v Římě nebylo žádného
veřejného pronásledování křesťanů. Snad byl tudiž přívlastek
ten sv. Piovi dán jakožto čestné jméno na svědectví, že
papež i za tehdejší doby v pohanském Římě mnoho strasti
zakoušel a ve stálém nebezpečenství života trval. Jedna
čásť ostatků sv. Pia I. dostala se roku 1370. velechrámu
Pražskému.

— ee — ———+ —
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Sv. Pius kladl biskupu Viennskému na srdce, aby měl
uctivou péči o hroby sv. mučedníků. Církev katolická vy
slovila se na sněmu Tridentském o svatých ostatcich takto:
„Těla svatých mučedníků a jiných svatých, kteráž byla ži
vými údy Kristovými a chrámy Ducba sv., a též budou od
něho k životu věčnému vzkřiísena a oslavena, maji věřicí
v poctivosti miti, jakožto taková, skrze něž od Boha mnoho
dobrodiní lidem se prokazuje.“ Již přirozený lidský cit vede
nás k tomu, abychom vážili si všeho toho, co pochází od
osob nám drahých a vzácných; a čím vzácnější osoba, tim
dražší věc, kterouž pozůstavila. Jestliže tudiž již pohanšti
Rimané popel a ostatky zemřelých miláčků svých jakožto
věci posvátné chovali, oč vice důvodů máme my křesťané,
abychom otili ostatky svatých. kteří jsou dědicové DBoži,
spolu pak dědicové Kristovi? (Řím 8, 5.) Oni posvětili těla
svoje vlastní krví svou, pro Krista Ježíše vylitou; posvětili
je živou věrou, pevnou nadějí a svatou láskou i všemi
ctnostmi, jimiž se zdobili a v nichž do konce setrvali. A Bůh
oslavil nejednoho svatého tim, že tělesnou schránku jeho
duše chránil od zetlení, a že celé údy těl svatých zůstaly po
věky neporušeny, jakož stalo se u nás na jazyku sv. Jana
Nepomuckého. Bůh vzkřísila oslavi v den soudu těla svatých,
a Pismo sv., dějiny i stálá zkušenost dosvěděuji, že Bůh na
oslavu svých vyvolených miláčků skrze ostatky jejich divy
činil. Prorok Eliseus netoliko za živa moci Boží činil veliké
divy, ale ani po smrti neopustila tato milost Boží těla jeho,
neboť vime z Písma sv., že mrtvý člověk, byv položen do
hrobu jeho, pouhým dotknutim se kosti jeho byl vzkřisen
(4. Král 13, 21.) A netoliko těla svatých, nýbrž i různé věci
od nich pocházející byly od Boha touže mocí opatřeny.
Sátky a pásky apoštola Pavla uzdravoval Bůh nemocné, na
něž kladeny byly (Skutk. 19, 11.) a věřici vynášeli nemocné
na ulice, aby, když tudy apoštol Petr šel, aspoň jeho stín na
někoho z nich padl. I byli ti, kdož takovou důvěrnost měli,
pouhým stinem Petrovým nemoci svých zbaveni (Skutk. 5, 15).
Ovšem nemohou ostatky svatých samy o sobě způsobiti div
a vůtec ziskati nám nějaké dobrodiní, neboť nejsou nic ji
ného, než pozůstatky lidí bytisvatých, přecejen smrtelných
a tudiž nemají v sobě žádné nadpřirozené moci; avšak chce-li
tomu všemobouci Bůh, mohou skrze tyto ostatky působeny
býti divy, jako skrze kosti Eliseovy vzkřísen byl mrtvý a
jako stínem Petrovým a pásky Pavlovými byli zázračně
uzdravování nemocní. Bůh může i z kamení vzbuditi syny
Abrahamovy (Mat. 3, 9.), Proti planým námitkám nevěrců
a bludařů, jakoby uctivání ostatků svatých bylo na úkor
pocty všemohoucímu Bohu příslušné a tudiž pověrou, odpo
věděl již sv. Jeroným, an napsal: „Všetečná hlavo, kdo někdy
klaněl se ostatkům mučedníků? Kdo pokládal kdy člověka
za Boha? Ctíme ostatky mučedníků, abychom klaněli se tomu,
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jehož oni mučedníky jsou; ctime služebníky, abychom Pánaoctili.
* Žádáme-li si dojíti od Boha skrze ostatky svatých ně
jakého dobrodiní, jest především třeba, abychom pokáníčinili,
ve stavu milosti Boží trvali, a život svůj přikladem svatých
spravovali. Takto-li si vedeme, můžeme s důvěrou poklek
nouti na posvátném místě, kde chovají se ostatky svatých,
a modliti se: „Skrze zásluhy svatých, jichž ostatkové v tomto
oltáři jsou, prosime tě, O Pane, budiž nám milostiv, jakož
jsi byl k těmto svatým; odpusť nám, jakož těmto svatým;
posvěť nás, jako tyto svaté; oslav nás, jakož jsi je oslavil
na věky věkův. Amen.“

2. Blahosl. Petr Furer, zakladatel řádu.

Roku 1730. prohlásil papež Benedikt XIII. kněze Petra
Wurera, zakladatele řeholní družiny Panny Marie, za blaho
slaveného.

Petr příjmím Fourrier (Furerius) narodil se roku 1565.
v lotrinském městysi Mirecii z chudých rodičů a osvědčoval
již v útlém věku něžnou nábožnosť a náklonnost k tichému,
rozjimavému životu. Poslán byv na studie do Ponta Moussonu,
učil se pilně a prospival vědomostmi 1 bázní Boži tak, že
byl obecně nazýván mladým učencem a světcem. Maje dvacet
let věku svého vstoupil do kláštera řeholních kanovníků sv.
Augustina, a dokonav rok přípravný studoval vědy boho
slovné a byl potom na kněžství posvěcen. Důstojnosť kněžská
pobádala ho ku větší ještě zbožnosti a horlivosti v plnění
vůle Boží.

Avšak povinnosti svých úzkostlivě dbalý Petr stal se
záhy svým pohodlným a vlažným spoluřeholníkům nesnesi
telným břemenem, tak že hleděli toho přísného mravokárce
se zbaviti. I nabidli mu tři fary na vybranou, aby ho do
stali z kláštera. Petr netroufaje si rozhodnouti se sám, vzal
útočiště k Bohu a poradil se s příbuzným knězem Tova
ryšstva Ježišova Janem Fourrierem, co by činiti měl. Zku
šený kněz ten odpověděl mu: „Dvě z těchto far jsou hojně
nadány a nevyžadují velké práce, třetí fara však je hubená
a nadmíru namáhavá.“ Byla to fara v Marinkuru. Petr
nehledal pozemského zisku a netoužil po pohodlí, nýbrž měl
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na mysli toliko česť a slávu Boží i spásu lidi, a proto zvolil
si bez rozpaku faru Marinkurskou.

Osada Marinkurská byla náboženskými bludy a prosto
pášnosti obyvatelstva žalostně spustlá, a kněz méně horlivý
a v bázní Boži utvrzený, než jím byl Petr, vida tuto spu
stlosť, byl by ztratil všecku naději, že se mu podaří, bludné
ovce ty na pravou cestu uvésti. Ale Petr věda, jak drahou
cenou duše lidské vykoupenyjsou, nemalomyslněl a ustanovil
se na tom, že se přičiní, aby osadníky svoje stůj co stůj
napravil. I jal se jim horlivě hlásati slovo Boži, napomínal,
prosil a zapřísahal jich, propůjčoval se jim službami křesťan
ské lásky, a vzdělával je svatým životem svým tak, že
pastýřská práce jeho vydávala znamenité ovoce. Takovou
měrou změnila se celá osada Marinkurská, že již po třech
letech byla vzorem bohabojnosti a kázně křesťanské. Z toho
radoval se kněz Petr převelice, a nemaje dosti toho, co na
své osadě byl vykonal, hleděl i v okolních farnostech vyko
řeňovati koukol bludů i hříchů a uváděti na cestu pravdy
a ctnosti lidi zbloudilé. A práce z lásky k Bohu 1 lidem
podnikaná dařila se mu výborně. V hrabství Salmském, kde
bludaři měli vrch, obrátil průběhem šesti měsíců všecky
odpadliky a naučil veškeré obyvatelstvo žiti dle zákona
Božiho.

Úspěchů tak znamenitých docházel Petr mimořádnými
ctnostmi svými. Milovalť Boha dokonale a neměl horoucnější
žádosti, než aby mohl pro něho pracovati a trpěti, co možno
nejvíce jím se obirati, s ním mluviti a o něm poslouchati.
Rikával: „Kdo Ježíše opravdu m*luje, ten netrpí ani v my
šlénkách, ani ve slovích a skutcích svých ničeho, což by
třeba 1 jen zdaleka proti přikázáním Božím čelilo.“ Podobně
miloval 1 svoje osadníky staraje se jako otec o duchovní
1 tělesné blaho jejich. Když hříchy vykořeňoval, zlé zvyky
vyvracel a bludy potiral, bylo mu sice nejednou od lidí
snášeti rozličné přikoři, avšak z toho se nikdy nermoutil, a
nakládal povždy s rrotivníky svými jako by byli přátelé
jeho. Jistý v hřiších zatvrzelý člověk nechtěje výčitky a
domluvy tohoto horlivého kněze děle snášeti, jal se ho pěstmi
tlouci, a byl by jej snad ubil, kdyby lidé nebyli přiběhli
a mu v tom zabránili. A když rozkacený lid vrhl se na
útočníka toho, aby ho potrestal, ujal se ho Petr a skryl
jej v doměsvém. K lidem nuzným byl Petr milostiv a laskav,
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sám pomáhal jim jak moha, a napominal osadníků zámo
žnějšich, aby jim almužnu dávali. Milerád navštěvoval ne
mocné, trávil u jich loži celé noci a prokazoval jim s něžnou
láskou všeliké služby. Pro věčné spasení lidí nelekal se žádné
práce a oběti. Za obrácení a polepšení hříšníků modlival se
dnem 1 nocí, sloužival mši sv. a sám ukládal si tuhé pokání.

www ,
Nejednou poklekl před zarytými hříšníky a se slzami v očich
prosil jich, aby pro Boha nad sebou se smilovali, hříšný život
opustili a na cestu pokání se dali. Sám pak neustával nad
sebou bditi a o vlastní spasení pečovati. Modlil se téměř
ustavičně a ukládal si tuhé posty, bičoval se a odpočíval na
holé zemi. Nikdy nevyřkl jediného slova neslušného, a ne
mluvil, nežli čeho třeba bylo. Oči své měl vždy na uzdě
a utikal každé přiležitosti ku zlému. A při tom jsa pokorný
považoval se za velkého hřišníka. Jednou řekl mu vznešený
muž, že rád stal by se žebrákem, kdyby spasenim svým byl
tak jist, jako on. Ale Petr odpověděl mu: „Pane, věztež, že
Bůh jinak soudí, než lidé., Když sv. Pavel se obával, aby
od Boha zavržen nebyl, kterak neměl bych se báti já?“ A to
pověděv dal se do hořkého pláče.

Na radu apoštolského kněze Petra zaslibilo se několik
zbožných panen Bohu ustavičnou čistotou se závazkem, že
budou ženskou mládež ku bohabojnosti voditi a čtení, psani 1
užitečné práci učiti. Petr nazval sbor těchto panen řeholní
družinou Panny Marie a složil jim řeholní pravidla, jež došla
schválení Stolice apoštolské. Družina tato rozšířila seku
veliké radosti zakladatele svého velmi rychle a nesla krásné
ovoce zbožnosti a bohabojnosti. Jedna řeholní sestra zne
chutila si život v klášteře a chtěla zase do světa se vrátiti.
Petr domlouval ji, aby toho nečinila; vida ale, že domluva
jeho je marna, řekl posléze: „Jdi tedy, sestro, kamti libo;
než ale toto misto opustiš, vstup do chrámu a říkej modlitbu,
kterou ti napiši.“ Modlitba zněla takto: „Přicházím, Matko
Boži, abych se poděkovala, že jsi mne mezi dcery svoje
přijati ráčila. Této milosti nechci vice poživati, poněvadž
jest mi svět milejší, než ty a Syn tvůj. Proto opustím vás
a navrátím se do světa. Nechať slouží vám, kdo chce; já
pak déle sloužiti vám nemohu.“ Vrtkavá sestra vzala list,
na němž modlitba napsána byla, a nevědouc, co modlitba
ta obsahuje, šla do chrámu. Když tu však před obrazem
Marie Panny poklekla a napsanou modlitbu řikati začala,
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vw . *, w * v
pohnulo se mocně srdce jeji, že dala se do usedavého pláče
a pevně si uminila, že až do smrti v klášteře zůstane.

Již jako mladý kněz snažil se Petr uvolněnou kázeň
svých řeholních spolubratří napraviti 8 je ku svědomitému
zachovávání klášterních pravidel pohnouti. Tato ušlechtilá
snaha potkávala se často s odporem, Petr neochaboval však
přemáhaje odpor bratří trpělivosti, vytrvalosti, modlitbou a
vlastním příkladem, tak že posléze se mu podařilo, kázeň
rozličných klášterů svého řádu napraviti. Posléze stal se
představeným jednoho z těchto klášterů a působil v něm až
do r. 1636, kdy byl válečným nepokojem donucen odejiti
z Lotrink. I odebral se s několika bratřími do Burgundska

„a přebýval tu v městysi Graji vyučuje útlou mládež bázni
Boží. Zatím přiblížil se mu den smrti, jejímž návěštím byla
prudká zimnice. Stařičký nábožný kněz dal se zaopatřiti sv.
svátostmi, a očekával tiše, až ho Pán k sobě povolá. Sná
šeje trpělivě tělesné bolesti obiral se stále Bohem a Marii
Pannou vyslovuje krátké, střelné modlitby. Často libal kříž
maje jej ustavičně v rukou, a pohližel na obraz Rodičky
Boží řikaje: „Maria, ukaž mnedle, že jsi matkou moji, a
uznej mne za své byť i nehodné dítě:“ Poslední radosti bylo
mu, že dočekal se ještě svátku neposkvrněného Početí Marie
Panny, jejž v nábožné roznicenosti slavil. A hned nazitři
dne 9. prosince povolal Pán duši tohoto věrného služebníka
svého do radosti věčné. ©

Blahoslavenec Petr Furer zobrazuje se jako řeholní
představený s berlou, mající v ruce bilou lilii a kříž. Lilie
značí neporušenou čistotu srdce, a křiž jesi odznakem jeho
sebezapiravosti a kajicnosti. Jen dvě cesty vedou do nebe,
cesta neporušené nevinnosti a cesta kajicnosti. Kdo pozbyl
milosti Boží na křtu sv. dosažené, tomu nezbývá, než aby
činil pokání; jinak zahyne. Blahosl. Petr zachoval si po celý
život milost křestnou bez úhony, a přece mrtvil tělo svoje
tuhou kajicností, jakoby se byl dopustil největších hříchů.
S bázní a třesením pracoval o spasení svém věda, že králov
stvi nebeské uchvacují jen ti, kdož sobě násilí čini (Mat. 11,
12.), a že ti, kdož jsou Kristovi, ukřižovali tělo své s hříchy
a žádostmi. „Vcházejte těsnou branou, nebo široká brána a
prostranná cesta jest, kteráž vede k zahynuti, a mnoho jest
těch, kteříž vcházejí skrze ni. Jak těsná brána, a úzkájest
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cesta, kteráž vede kživotu, a málo jest těch, kteříž ji nalé
zají.“ (Mat. 7, 13. 14.)

Dne 11. července slaví se také památka sv. mučedníků Januaria a
Pelagia v armenské Nikopoli, sv. Marciana, mučedníka v Ikonii, sv. Cindéa,
mučedníka v Pamfilii, sv. Jana biskupa Bergamského a mučedníka, sv.
Abundia mučedníka v Kordóvě, a j.

Dne 192. července.

I. Sv. Jan Gualbert, zakladatel řádu.

Mezi nejpřisnější odvětví starého řádu sv. Benedikta
náležela řehole sv. Jana Gualberta ve Valombrose v To
skánsku.

Jan Gualbert, potomek starobylého šlechtického rodu,
narodil se asl r. 995. ve Florencii. Otec jeho, drsný vojín,
vychovával jej dle svých zásad výhradně pro svět, zanedbá
vaje vštěpovati mu lásku k Bohu a snahu po dokonalosti
křesťanské. Tak dorůstal Jan v rozmařilosti. Byl marnivý,
ctižadostivý, svěvolný, a nepamatuje na Boha tonul v prosto
pášnostech, až zdálo se, že z nich asi sotva již vybředne.
Avšak cesty Prozřetelnosti Boži jsou nezpytatelny. Bůh sám
smiloval se nad lehkomyslným jinochem timto a probudil
ho neobyčejným způsobem ze spánku hřišnosti.

Jediný bratr Janův Hugo byl od jistého šlechtice z ne
známé příčiny zavražděn. Dle tehdejšího surového zvyku
zavázal se otec zavražděného přísahou, že nepopřeje si klidu,
pokud nevykoná na vrahovi krevní pomstu. I rozkázal Janovi,
aby vraha stihal a zabil, kdekoli ho nalezne. Divoký mladik
pokládaje tento rozkaz za svou povinnosť, pátral po vrahu,
aby na něm krvavou pomstu vykonal a takto bezpráví rodu
svému učiněné potrestal.

Dlouho slídil Jan po vrahu marně, až konečně jeda na
Velký pátek v průvodu ozbrojeného služebníka z venkov
ského statku do města, náhle s ním se setkal. Cesta v úžla
bině byla úzká a vrah nemohl nikterak uniknouti. Jan spatřiv
ho vzplanul pomstou a tasil meč, aby jej zabil. Tu seskočil
bezbranný vrah s koně, poklekl, složil ruce své křížem na
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prsou a jal se prositi o smilování volaje: „Jsem-li vrahem
já, nedopouštěj se vraždy ty! Prolil jsem v návalu divoké
vášně krev nevinnou, avšak pomni, že Ježíš Kristus dnešního
dne umiraje za všecky lidi modlil se na kříži za svoje vra
žedníky, a tudiž odpusť mi a ponechej mne na živu!“ Pohled
na tohoto nešťastnika prosicího na kolenou pro Boha o milo
srdenství, dotkl se mocně pomstou kypicího Jana. Zachvěl
se, bojoval chvili těžký vnitřní boj, až sklesla mu ruka a
napřažený meč z ní vypadl. Potom podal klečicimu pravici
a dal mu polibení pokoje řka: „Zač prosíš mne ve jménu
Ukřižovaného, toho nesmím ti dnes odepřiti. Odpouštim tobě,
bratře. Jdi a modli se za mne, aby Bůh také mně odpustil.“
A pobídnuv koně odjel rychle.

Cestou zamyslil se Jan a vzpomínal na množství hříchů,
jimiž byl až posud Boha urážel, a srdce jeho zmocnila se
převeliká úzkost. Spolu však citil v duši sladkou útěchu
z toho, že odpustiv nepřiteli vykonal skutek šlechetný. Zatim
dojel benediktinského opatství u sv. Miniata. 'Tu sestoupil
s koně a poslav sluhu s nim napřed vstoupil do chrámu,
kde pokleknuv před křížem počal se vroucně modliti. Srdce
jeho naplnilo se nebeským mirem, oči jeho slzely, duše milosti
Boži dotknutá rozplývala se lítosti a činila dobrá předse
vzeti. I bylo mu, jakoby Spasitel na kříži hlavou mu kynul
a jakoby nad ním zněla slova s nebe: „Odpustte, a bude
vám odpuštěno.“

Jan Gualbert změnil se touto příhodou nadobro. Umi
nilť si pojednou, že dá výhost světu a zasvětí celý život
svůj Bohu. I předstoupil k opatovi toho kláštera a prosil ho
na kolenou o přijetí do sboru řeholních bratři. Avšak opatrný
a zkušený opat zdráhal se k tomu svoliti, považuje tuto
žadosť za náhlý výbuch rozčilené mysli a obávaje se právem,
že otec Janův mohl by proto klášteru se pomstiti. I jal se
ličiti Janovi těžké povinnosti klášterních bratři a namitati
mu, že on byv vychován v bohatství a rozmařilostech, nikdy
by nezvykl přísnékázni řeholní. Ale Jan nepřestával úsilovně
prositi, až posléze opat mu dovolil, aby prozatim směl v -klá
šteře zůstati a ve světském oděvu s řeholními bratřími ob
vyklých klášterních pobožnosti se sůčastňovati.

Zatim dověděl se otec, kde Jan se zdržuje, a že zamýšli
státl se mnichem. I přijel bez meškání do kláštera, aby ho
odtud násilně odvedl. Als Jan skryl se, nechtěje s rozhněva
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ným otcem se setkati. Opat vypravoval otci vše, co se bylo
sběhlo, a byl ochoten Jana mu vydati; ten však spěchal za
tim do chrámu, odložil svůj světský šat, vzal kdesi starý
mnišský háv, oblékl se do něho, ostříhal si sám vlasy, po
stavil se v kůru do řady mnichův, a očekával takto otce
svého. A otec vstoupiv po chvili do svatyně a spatřiv syna
oblečeného mnišským šatem, div si nezoufal; když však vy
slechl celý průběh vnitřní proměny jeho, zmírnil se, udělil
mu na prosbu opatovu požehnání, a dovolil mu posléze, aby
v klášteře zůstal.

Jan přijav řeholní roucho, nastoupil novou dráhu ži
votni. Bojoval vytrvale proti svým posavadním zlozvykům,
potlačoval převrácené náklonnosti a žádosti srdce svého,
mrtvil smysly, podroboval vůli dokonalé poslušnosti, a stal
se takto vzorem dokonalého mnicha.

Po smrti starého otihodného opata v klášteře sv. Miniata
dotřel se na jeho misto svatokupeckým způsobem mnich
Hubert a řeholní kázeň kláštera klesala pod jeho vládou ža
lostně. Za takových poměrů nechtěl přisný a povinností
svých dbalý Jan v klášteře tomto déle trvatl a odebral se
s jedním stejně smyšlejicím soudruhem do jiného řeholního
domu. Navštivil ještě několik jiných klášterů, a shledav, že
v žádném z nich nezachovávají se pravidla řeholní přesněa
dokonale, odebral se posléze ku poustevníkům sv. Romualda
do Kamaldol, kde po několik let poustevničil. Když ale bylo
převorem na něho doléháno, aby dal se vysvětiti na kněze,
opustil toto misto a putoval dále, až r. 1038. zavítal do od
lehlé kotliny půl dne cesty vzdálené od Florencie, jež pro
množství starých košatých stromů slula „Stinným dolem“
(Valombrosa). Tu nalezl dva poustevníky, a zalibiv si tiché
údoli to, uminil si, že zde založí poustevnickou osadu dle
pravidel svatého Benedikta. A za nedlouho připojilo se k němu
několik jiných tovaryšů, kteřížto poustevnici zřídili si tu
chýšky. Jan předepsal jim řeholní pravidla, a nová poustev
nická osada prospivala nábožnosti 1 bohabojnosti, tak že po
věsť o ni záhy se roznesla, a mnozi spásychtivi mužové du
chovního i světského stavu prosili, aby do ní přijati byli.
Zatim darovala těmto poustevníkům abatyše panenského
kláštera sv. Hilaria Stinný dol s příslušnými lukami, vinicemi
a lesy za roční nájemné libry oleje a libry vosku. I zbudo
vali sl tu poustevnici prozatím dřevěný kostel, zvolili opatem
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Jana G-ualberta, ač Z pokory tomu se vzpíral, a žili v přísné
řeholní kázni. Pravidla daná jim od opata, byla nad míru
tuhá. Bratři měli šetřiti ustavičné mlčelivosti, nesměli s nikým
se stýkati, klášterní území nikdy opouštěti, ani v cizích sva
tyniích služby Boží konati, aniž jim obcovati. Potřebné práce
mimo klášter vykonávali bratří služebníci, kteřiž obstarávali
i nutný styk řeholní družiny se světem požívajice některých
úlev v tuhé kázni domácí. Avšak i těmto bratřím bylo še
třiti přísného zákazu, že kromě oběda nesměli ani za nej
většího vedra v namáhavé práci hasiti douškem vody palči
vou žizeň, i jiných nemírně obtižných předpisů, dle nichž
býval každý jakýkoli přestupek řeholních pravidel trestán
bičováním. Jan Gualbert sám zachovával těchto pravidel
přesně; když ale několikráte za horkých dnů slabosti omdlel
a se přesvědčil, že řehole jeho lidské sily přemáhá a příliš
nou přísnosti mnohé odráží, zmírnil předpisy svoje a přeměnil
poustevnickou osadu Valonmbroskouv družinu klášterní. A tim
teprv dal své řeholi pevný podklad. Potom vystavěl ve Vá
lombrose rozsáhlý klášter a způsobil, že řeholní ústav ten
daleko široko slynul, tak že přicházeli do něho biskupové
1 šlechtici prosice, aby horlivý opat na územich jejich dílem
nové kláštery zakládal, dilem staré řeholní domy dle pra
videl svých opravoval. Tou měrou čital řád mnichů Valom
broských či Gualbertinů již za života zakladatele svého
dvanácte klášterů, a byl jakožto odvětví řehole sv. Bene
dikta od papeže Alexandra II. r. 1070. schválen. Představe
ným této řeholní družiny býval opat Valombroský.

Jan Gualbert uvedl svoje podřizence slovem i skutkem
k dokonalému zachovávání všech předpisů řeholních. Do
řádu svého přijímal jen ty, kdož po dokonalosti křesťanské
upřímně toužili, a podroboval na ten účel všecky žadatele
přísné zkoušce, zdaž jsou ochotni vzdáti se v pokoře vlastní
vůle a mrtviti tělesné žádosti svoje. Ku bratřím liknavým
vedl si rázně, s bratry křehkými nakládal laskavě, všem pak
osvědčoval otcovskou lásku. Po celý život neustával opla
kávati poklésků svého mládí, a z hluboké pokory nepřijal
ani nižších svěcení. Lidem chudým a ubohým prokazoval
štědře milosrdenství a žádný chuďas neodcházel od něho bez
almužny. Bůh oslavil ho již za živa milodarem divů, tak že
mnozí nemocní jeho modlitbou a požehnáním náhle uzdra
veni bývali.
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Dohližeje na kláštery svého řádu bděl Jan se vši pe
člivosti, aby v nich vládla přísná řeholní kázeň. Jednou bylo
mu zvěstováno, že dojistého kláštera byl přijat bohatý jinoch,
jenž pominuv chudých přátel svých, veškeré jmění svoje
klášteru tomu odkázal. I nemeškal Jan odebrati se do klá
štera toho, a dav si předložiti darovací listinu tohoto jinocha
roztrhal ji, a vytýkaje mnichům lakotu, hrozil jim trestem
Božim. Jindy přišel do kláštera nedávno nádherně přestavě
ného a řekl opatovi: „Vynaložili jste na stavení svoje mnoho
peněz, jimiž mohl býti chudým lidem opatřen chléb, a vzdě
lali jste si palác, v němž jako vzácní páni bydlite. To však
nemůže a nesmi zůstati !“

Kromě péče o zvelebení řeholní kázně horlil Jan proti
různým nepořádkům tehdejší doby a zvláště proti svato
kupectví. V té příčině neostýchal se odhodlaně vystoupiti 1
proti biskupovi Florenckému, o němž se proslechlo, že úřad
svůj byl si penězi koupil. I odvrátili se věrní katolici od
tohoto biskupa a podali proti němu v Římě žalobu. Papež
nařidil vyšetřování, ale obžalovaný ziskal si podplacením
přivržence, a tak rozstoupil se lid ve dvě krvavě se potýka
jicí strany. Zatim dal nehodný biskup ze msty jeden z klá
šterů Gualbertových vypáliti a mnichy jeho vyhnati. Opat
Jan vstoupil potom neohroženě k němu a prosil i zapřisahal
ho, aby k vině své se přiznal a opravdovým pokánim ji
smazati se vynasnažil. Posléze nabidl se Jan na žádosťlidu,
že dle tehdejšího zvyku prokáže pravdivost své obžaloby
proti biskupovi tak zvaným soudem Božím, totiž zkouškou
ohněm. Zkoušku tu podstoupil Valombroský mnich Petr, a
když byl prostředkem dvou hořících hranic prošel bez úrazu,
volali přítomní zástupové, že Bůh sám takto zjevil pravdu,
a od té doby požívali řeholnici Valombrošti se zakladatelem
svým ještě větší úcty a vážnosti.

Opat Jan neochaboval ani u vysokém věku v péči o
svou řeholi, až v klášteře Passignaně těžce se roznemohl. I
povolal k sobě všecky opaty svého řádu a požehnav jim roz
loučil se s nimi. Posléze kázal ještě napsati všem bratřim list,
v němž pohnutlivými slovy napomenul je ku lásce a svor
nosti řka: „Láska je ta ctnost, kteráž pohnula Tvůrce všech
věcí, že stal se tvorem; lásku schvaluje Spasitel svým učed
níkům jakožto souhrn všech povinnosti, an di: Přikázanií
nové dávám vám, abyste se milovali vespolek. O lásce di

11
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apoštol Petr, žeťůona přikrývá množství hříchů. Láska je
zřidlem, z něhož všecky ostatni ctnosti vycházejí; jest kme
nem, na němž větve dobrých skutků rostou. K lásce vede
svornost podrobující se vůli jediné osoby. Neboť jako řeka
vyschne, rozproudí-li se mnohými směry, podobně vymůže
sbor bratří málo dobrého, rozptyluje-li se sila jeho.“ A při
praviv se přijal s největší skroušenosti Tělo Páně a neustá
val opakovati slova: „Duše má žízní po tobě, ó Bože; kdy
přijdu a stanu před tváři Hospodinovou“ (Žalm 41, 3.), až
dne 12. července 1073 v Pánu zesnul.

Roku 1193. prohlásil papež Celestin IIT. Jana Gual
berta za svatého. Řád mnichů Valombroských jim založený
čítal sto let po smrti jeho v Italii více než padesát opatství.
Světec tento zobrazuje se v šedém řeholním rouchu s křižem
v ruce.

Sv. Jan Gualbert odpustil z lásky ku Kristu Pánu
nepřiteli svému vinu jeho. Tak jednati má každý křesťan,
chce-li právem slouti a býti učedníkem Ježiše Krista, jenž
naučil nás modliti se k Bohu „Odpusťnám naše viny, jakož i
my odpouštime našim vinnikům.“ Smimet od Boha doufati
odpuštění hříchů jen tehdy, jestliže ze srdce odpouštime ne
přátelům svojim. Čo medle jsou 1největší proviněni lidi proti
nám, srovnáme-li je s hříchy, jimiž provinili jsme se my
slabi, smrtelní, bidní tvorové proti věčnému, nejsvětějšímu a
svrchovaně spravedlivému Pánu nebe 1 země! Bůh odpouští
nám dle podobenství Páně v evangelium deset tisic hřiven,
a my neměli bychom odpustiti bližnímu nepatrný dluh ně
kolika peněz (Mat. 18, 23—35.)? Jestliže nepřítel náš neza
sluhuje, abychom mu odpustili, zasluhuje toho Kristus Pán, jenž
pravil, že co dobrého učinili jsme bližnímu, jemu samémujsme
učinili. Bůh sám veli nám, abychom nepřátelům svým od
pouštěli a je milovali, a je-li nám to odporno, poklekněme
před křižem, pohleďme na ukřižovaného Spasitele a rceme:
„Pane Ježiši Kriste, z lásky k tobě, poněvadž to veliš, od
pouštím ze srdce všem lidem, čimkoli se proti mně provinili,
jakož 1 já si přeji, abysl ráčil odpustiti mně hříchy moje !“

— ————
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2. Sv. Hermagoras a sv. Fortunát, mučedníci
Voglejští.

Akvileja, slovanský Voglej, nyni malý městys přislušici
do rakouského hrabství Gradišky, dvě mile od moře jader
ského, bývala za světovlády starých Římanů lidnatým a
bohatým městem obchodním, „druhým Římem“ V městě
tom založili dle starobylého podání r. 46. první křesťanskou
obec apoštol sv. Petr a průvodčí jeho evangelista sv. Marek.
Po odchodu Petrově zůstal Marek nějaký čas v Akvileji, a
když odcházel do Říma, přidal se k němu měšťan Akvilej
ský Hermagoras, věrný učedník jeho, jenž potom byl v Římě
od samého Petra posvěvenna biskupství a pověřen důstojnosti
duchovního pastýře mladistvé církve Akvilejské.

Biskup Hermagoras (slovansky Mohor), bdělý pastýř
stádce sobě svěřeného, obdařený Bohem milodary divů,šiřil
v Akvileji i pookolních zemich s velikým požehnáním učení
Kristovo. Kázal neunaveně evangelium, světil kněze 1 jáhny
a rozesýlal je do severních krajů italských i do sousedního
Norika a hoření Pannonie, v území nynějších korunnich
zemi Rakouských Krajiny a Korutan. Toho času panoval
ukrutný pronásledovatel křesťanů císař Nero (54—68),a tudiž
byl 1 biskup Hermagoras od pohanů u Akvilejského vladaře
Sebasta jakožto nepřitel bohů a hlasatel učení Kristova udán,
I pohnal ho vladař na soud a kázal jej nejprv kyji ztlouci.
Mučedník snášel tyto rány trpělivě pohrdaje zuřivosti soud
covou, začež byl hned potom na skřipec natažen, ostrými
nástroji trápen, a na prsou 1 bocích žhavými plotnami a
hořicimi pochodněmi pálen. Avšak čím větší bylo mučení,
tim vroucnější diky vzdával statečný biskup Kristu Pánu.
Z toho začal se lid jitřiti, tak že vladař obávaje se vzpoury,
dal mučedníka odvěsti do ohyzdného žaláře. Tu nastalo za
tmavé noci jasné světlo, a žalářník Pontian padl k nohám
svatého biskupa prose, aby od něho víře Kristově vyučen a
pokřtěn byl. Příkladem timto povzbuzen, odebral se zástup
měšťanů Akvilejských k Hermagorovi do žaláře, a ti všichni
vyslechnuvše přesvědčivou řeč svatého biskupa, že Kristus
jest jedinou cestou vedouci k Bohu a do nebe, žádali, aby
do Cirkve přijati byli. Mezi nimi byl také vzácný šlechtic
Řehoř, jehož syn již po tři léta zlým duchem ovládán byl.
Svatý biskup uzdravil tohoto jinocha, a vyšed ze žaláře,
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pokřtil Řehoře i celou rodinu jeho, po čemž zase vrátil se
do vězení. Zalář ten učinil Hermagoras mnohými divy, jež
tu ve jménu Páně na nemocných vykonal, svatyní, v jejiž
prostoře bylo mu, jakoby již trval u Krista Pána v nebi.
Kromě jiných divů vrátil svatý biskup v žaláři zrak osleplé
vdově Alexandrii, kteráž k němu byla s důvěrou přišla, a
jáhen Fortunát udělil jí potom křest svatý.

Vidouce duchovní i věřici, že Hermagoras touži po
smrti mučednické, otázali se ho: „Co učiníme, až budeš od
nás vzat?“ I řekl jim svatý biskup: „Zvolte si za biskupa
mého jáhna Fortunáta.“

Posléze byl Hermagoras po nových strašných mukách
v žaláři mečem stat. Obrácený žalářník Pontian sebral
pečlivě krev svatého mučedníka, a tělo jeho bylo od vdovy
Alexandrie za pomoci šlechtice Rehoře drahou masti poma
záno a za městem uctivě pohřbeno.

Nástupcem umučeného biskupa v Akvileji stal se jáhen
jeho Fortunát, jenž následuje tohoto učitele svého, pokračoval
v apoštolském dile jeho, a později za cisaře Nerona rovněž
mučednickou smrti zemřel. Velechram sv. Vita v Praze dostal
r. 1355. od Karla IV. z ostatků sv. Mohora rámě a jiné dvě
kosti, přinesené z Akvileje.

Biskupové Akvilejští přijali v polovici šestého stoleti
jméno a hodnost patriarchů, a za cisaře Karla Velkého byla
řeka Dráva ustanovena hranici mezi arcibiskupstvím Solno
nhradským a patriarchátem Akvilejským. Tou měrou náležely
nynější Gorice, Krajina a jižní Korutany 1 Štýrsko pod
právomoc velepastýřů Akvilejských. Z těch důvodů jsou
první Akvilejský biskup sv. Mohor 1 společník jeho sv.
Fortunát patronové diecése Lublaňské. Jméno mučednika
sv. Mohora hlásá také znamenitá slovinská „Družba sv.
Mohora“ v Celovci, založená r. 1851. od slovutného biskupa
Lavantského Antonina Slomška na vydávání a šíření nábo
ženských 1 jiných dobrých spisů mezi katolickými Slovinci,
která čitajic přes 70.000 členů má hlavní zásluhu toho, že
slovinský lid podnes drží se pevně katolické viry, mravnosti
1 nábožnosti předků svých.

Dne 12. července koná se také památka sv. mučedníků Milánských,
vojínů Nabora a Felixe, z jichž ostatků darovali král Vladislav I. r. 1159.
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a císař Karel IV roku 1370. některé velechrámu Pražskému; sv. Paulina,
biskupa Luckého v Toskánsku a spolumučedníků (+ 09), sv. Prokla a Eli
lariona umučených za císaře Trajana, sv. Marciany panny a mučednice
v Toledě, sv. Epifánie, panny a mučednice v Leontině, sv. Paterniana, bi
skupa Bonónského, a j.

Dne 13. července.

I. Sv. Markéta, panna a mučednice.

Ve sboru svatých panen, jež z lásky k nebeskému choti
Kristu Ježíši krev svou prolily a nyní v Církvi vitězné ho
následují prozpěvujíce mu chvalozpěvy a držice palmy v rukou,
stkví se také světice Markéta.

Markéta (Margareta, t. j. Perla) narodila se ve druhé
polovici třetího stoleti v Antiochii, hlavním městě Plisidie
v Malé Asii. Otec jeji Idesius byl pohanský kněz. Již záhy
zemřela Markétě matka, a otec odevzdal dcerušku na vý
chovu pěstounce na venkově. Žena ta byla tajná křesťanka
a vychovávala svoji svěřenku ve víře Kristově. Markéta
přilnula celým srdcem ku Kristu Pánu, a když povyrostla,
přijala křest svatý a učinila slib ustavičné panenské čistoty,
ač ještě nechápala dosahu jeho. Po letech povolal Edesius
Markétu, zatím již ve sličnou pannu vyspělou, z venkova
domů, ale seznal brzo s hrůzou, že dcera jeho jest křesťanka.
I snažil se zprvu domluvami a prosbami ziskati ji modlo
službě. Avšak Markéta byla ve víře Kristově tak utvrzena,
že nikterak nedala se v ní zviklati. Tudiž jal se ji otec ličiti
hrozná muka, k nimž křesťané bývají odsuzováni a kteráž
1 ji by hrozila, kdýby bohům obětovati nechtěla. Markéta
odpověděla otci klidně: „Žádná moc tohoto světa nevyrve mi
ze srdce viru v jediného pravého Boha i Syna jeho Krista
Ježíše. Jsem hotova z lásky k němu proliti krev svou, jakož
1 on položil život svůj za mne.“ Takového odporu nenadál
se Edesius, a vzplanul proto hněvem a prohlásil, že Markétu
nebude vice miti dcerou, leč že ji bude pokládati za otro
kyni. [ rozkázal obléci ji v ošumělý šat a vyhnalji z domu,
aby pásla dobytek. Domnmivalt se, že dcera jeho takového
snižení nesnese a za nedlouho jinak se rozmyslí.
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wv
Markéta od vlastního otce zavržená a k nejopovrženější

práci Odsouzená nermoutila se, ale vědouc, že Syn Boží
z lásky k lidem přijal podobu služebnika, radovala se, že
může ho následovati.

I opatrovala s neomrzelou trpělivosti pod širým nebem
na pastvě dobytek spokojujíc se chudičkou stravou a oslazujic
si trudné zaměstnání toto modlitbou a prozpěvováním žalmů.

Jednoho dne spatřil Markétu Pisidský vladař Olibrius
a byl neobyčejnou sličnosti jeji tak zaujat, že dal se s ní
do řeči. Markéta odpovídala mu tak uctivě, skromně a du
chaplně, že si ji zalíbil a nařídil, aby se k němu dostavila.
Toho ulekla se dívka obávajíc se, aby snad nepodlehla v na
stávajícím boji, jejž předvidala. I modlila se vroucně k Bohu
o dar trpělivosti a sily, aby svou viru ani v největších
mukách nezradila a panenství proti jakémukoli pokušení bez
porušení zachovala. Připravivši se takto odebrala se k Olibriovi,
a ten otázal se ji nejprv po rodišti a rodu jejím. Markéta
přiznala se ku všemu a vyznala statečně, že jest křesťanka.
To zarazilo vladaře, neboť citil k ni lásku a chtěl ji pojati
za manželku. Proto domlouval ji laskavě, aby odvrátila se
od Krista a přilnula k bohům, a ličil, jaké štěstí kyne ji na
světě; a na důkaz toho řekl, že vezme si ji za manželku.
Tak octla se Markéta u převelikém pokušení, avšak milosť
Boží silila ji a dopomohla ji k vítězství. Hrdinská panna
odpověděla vladaři, že klani se Kristu Ježíši již od nej
útlejšího věku a že do smrti nikdy ho nezradí; a co sňatku
se týče, že zvolila si chotě mocnějšího, jenž učinil ji dědičkou
svého království na nebi. Po této odpovědi pokusil se vladař
Markétu zastrašiti výhrůžkami, že neopusti-li Krista, bude
krvavě mučena; avšak hrozby ty byly marny. I byla Mar
kéta odsouzena k mukám. Nejprv byla ukrutně zbičována,
až celé tělo jeji krví se zalilo, a potom drásali ji katané
železnými hřebeny tak nemilosrdně, že přitomní pohané
útrpnosti jati prosili ji, aby sama nad sebou se smilovala
a vladaře poslechla. Mučednice řekla jim však: „Kdybyste
znali Krista, nesváděli byste mne, abych cestu pravdy jeho
opustila, nýbrž sami vydali byste se pro jméno jeho na mu
čednictvi.“ Tim rozhněval se vladař ještě více, a rozkázal
Markétu poznovu na skřipec natáhnouti a mučiti, až nabaživ
se tohoto trapného divadla, nařidil ji uvrhnouti do žaláře.
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Polomrtva mučednice děkovala Pánu za milosť, že do
vedla všecka trápení klidně přetrvati, a prosila za dar útěcby
a vytrvalosti u víře. A Bůh vyslyšel modlitbu jeji; temný
žalář osvitil se a rány její se zacelily. Patrný tento div dodal
svaté panně nové síly a naplnil srdce jeji nevýslovnou ra
dosti.

Nazitři dal vladař Markétu z vězení k sobě přivésti,
a vida ji uzdravenu, řekl, žeť prý div tento učinili bohové,
aby ji zachránili, pročež prý zasluhují, aby jim vděčnabyla
a obětovala. Ale mučednice odvětila: „Toho nedokážou ani
mrtvé modly ani smrtelní lidé. To mi učinil Syn Boži. Onť
uzdravuje moci a dobrotou svou duši od hříchů a tělo od
neduhů a potěšuje takto věrné svoje.“ 'Tu pohrozil vladař
Markétě ohněm, nebude-li ihned obětovati modlám, avšak ona
řekla mu: „Nehrozim se muk tvých a nebojím se ohně. Ani
oheň, ani meč, ani smrt neodloučí mne od Ježiše Krista !“
I trápili katané tělo jeji na skřipci hořicími hlavněmi, a
potom svázavše ji ruce 1 nohy hodili ji do studené vody.
Světice neustávala v těchto mukách velebiti Boha a význá
vati svou viru. A Bůh oslavil svou věrnou služebnici novým
divem; provazy, jimiž byla spoutána, rozvázalý se, a země
se otřásla. I vystoupila Markéta z vody a jala se přítomné
napominati, aby odvrátili se od lichých bohů pohanských a
uvěřili v Krista. A skutečně mnozí z nich vidouce mučed
nictvl svaté panny této, pojali náklonnost k vířejeji a chvá
hli Krista. Uleknuv se toho vladař, poručil na konec, aby
Markéta byla mečem sťata. I poklekla mučednice, a modlic
se zaslechla hlas: „Pojď, nevěsto Kristova, vejdi v stánek
svatých a vezmi korunu slávy věčné.“ Tak přijala smr
ticl ránu mečem. Památka jeji slavi se obecně v katolické
Církvi dne 20. července, v Čechách dne 13. téhož měsíce.

Světice Markéta zobrazuje se obyčejně anaž hledic
k nebi pozdvihuje v pravici kříž, a v levici drži na řetěze
uvázaného draka; což znamená, že křižem, totiž stálou a
živou věrou v Ježiše Krista přemohla ďábla a modloslužnosť,
kteráž byla plodem jeho. U nohou světice bývají zobrazeny
mučednické nástroje, jimiž pro víru trápena byla.

V cirkvi řecké byla sv. Markéta již od nejstarších časů
velice ctěna a nad hrobem jejím v Antiochii Pisidské byl záhy
zbudován ji na počest chrám. Od století sedmého šířila se



úcta ku této svaté panně a mučednici 1 v západních zemích
evropských. Později byly ostatky jeji přeneseny do města
Montefiascone v papežském území. Sv. Markéta náleži do
sboru čtrnácti svatých pomocníků.

Také v Čechách zvšeobecněla zbožná úcta ku této slo
vutné světici. Bohatýrský král Přemysl Otokar II. dostal na
památku svého velikého vitězství nad Uhry v památné bitvě
u Kressenbrunnu ve svatvečer svátku sv. Markéty dne 12. čer
vence 1260 od papeže Alexandra IV rámě, zub a dvě částky
z lebky této svaté mučednice, jež věnoval chrámu sv. Víta
v Praze. Roku 1262. bylo v Čechách veliké sucho a odtud hrozil
hlad. [ nařidil tehdejší Pražský biskup Jan III. z Dražic na
vyprosení Božské pomoci kajici průvod z Prahy do benediktin
ského kláštera Břevnovského. V průvodě tom neseno jest
rámě sv. Markéty. A jakmile prosebný průvod ten do Břev
nova přišel, vydalo nebe kýžený déšť, jenž vypráhlou půdu
zvlažil. Na vděčnou památku tohoto dobrodiní ponecháno
jest rámě sv. Markéty klášteru Břevnovskému, a lid začal
jej jmenovati klášterem sv. Markéty, jak podnes sluje. Ramě
sv. Markéty chová se v nádherném opatském chrámu Páně
na postranním oltáři Panny Marie za sklem. V klášteře
zachovala se také skvostná stříbrná gotická schránka na sv.
ostatek ten ze 14. stoleti, ozdobená drahými kameny a smal
tovými obrázky čtyř evangelistů ze starší doby. Pokud
známo, býval v Břevnově již ve čtrnáctém stoleti výroční
den památky sv. Markéty slaven, a posud koná se tu každo
ročně v neděli po sv. Markétě slavná, Pražanům nad jiné
oblibena pouť. Světici Markétu zná český lid 1po starém po
řekadle: „Svatá Markyta hodila srp do žita,“ vzniklém odtud,
že ve mnohých krajích vlasti naši kolem výroční památky
jeji počinají žně.

Perlou vzácnou v koruně nebeského krále Ježíše Krista
je světice Markéta, jakož 1 jméno jeji značí. Jak horoucně
milovala Spasitele, jak hrdinsky bránila si viry v něho, a
jakou oběť podstoupila, aby tomuto nebeskému choti svému
zůstala věrnou a uchovala si neporušené panenství! Dobyla
slavného vitězství nad největšimi nepřately spasení lidského,
světem 1 ďáblem. Ten pekelný drak, jenž na obraze jejím
na řetězu se spatřuje, nemohl ji ubližiti, poněvadž se mu
nepoddala. Sv. Augustin di: „Satan podobá se psu na řetězu
uvázanériu; může štěkati a se vztěkati, ale kousati nemůže
leč jen toho, kdo sám tomu chce. Neškodí nucením, než to
liko radou; nemůže nám násilím vynutiti svolení, nýbrž žádá
si ho jen.“ Podobně nemohou ani svět ani tělo nikoho při
nutiti ku hřichu, leč jen toho, kdo jich poslouchá a lákáním
jejich podléha. Proto stůjme bedlivě na stráži a s milosti
Boží potirejme statečně nepřátely, kteři duši naši zahubiti
usilují, abychom po šťastně dokonaném boji tom, v hodině
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Sv. Markéta, panna a mučednice.
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smrti, jako sv. Markéta slyšeli hlas věčného Soudce, zvoucí
nás do stánku svatých a nabízející nám korunu slávy.

2. Sv. Eugen, biskup Karthaginský.

Bonifácius, římský místodržitel v Africe, pojal neblahý
úmysl, že odtrhne se od říše a učiní se samostatným vládcem.
A nemoha sám s vojskem svým zvítěziti proti císaři povolal
si v hrozné zaslepenosti z jižních Španěl na pomoc pověst
ného krále arianských Vandálů Gensericha. I přistál Gen
serich v květnu r. 429. s 80.000 Vandály v Africe a hmed
přidalo se k němu mnoho kaciřů Donatistů a kočovných
Maurů. Vandalové sesilení touto sběří, jali se ihned Afriku
hrozně pustošiti a s nelidskou ukrutností katolické obyvatel
stvo domácí hubiti. Tehdáž napomenul sv. Augustin zaslepe
ného Bonifácia, aby od zrádného jednání svého upustil, a
Bonifácius poznal záhy svou chybu; avšak bylo již pozdě.
Marně snažil se Bonifácius přiměti Gensericha, aby Afriku
opustil, a marně chopil se proti němu zbraně; bylt poražen
a zavřel se v městě Hippu, jež potom po dlouhém obležení
padlo v ruce Vandálů, za kteréhožto obléhání zemřelv tomto
městě dne 28. srpna 430 biskup jeho sv. Augustin.

Vandálové zmocnivše se hlavního města Karthaginy
i všech pevnosti římské Afriky, řádili v zemi té hůře než
dravci. Nejkrutěji nakládali s katolickými biskupy a kněžími
mučiíce,vraždíce a vyhánějíce je. Vážené katolické šlechtice
i měšťany odírali o majetek a činili je otroky, nejvzácnější
paní a divky prodávali obchodníkům s velbloudy do otroctví,
starce vraždili, a matkám rvali z rukou ditky a zabíjeli je.
Vůbec nezůstavil žádný jiný národ, ani Turků nevyjímaje,
po sobě v dějinách paměti tak ohavné, jako sveřepí kacíři
Vandálové. Pozavírali všecky katolické chrámy, odňali ducho
venstvu veškeren majetek a vyhnali pravověrné biskupy,
tak že kvetoucí druhdy církev africká takořka na vymření
se octla.

Po smrti surového krále Gensericha nastoupil r. 477.
trůn potřísněný krví velikého množství katolíků, syn jeho
Hunnerich, jenž zpočátku ku katolíkům mirněji se choval
a na žádost Cařihradského císařského dvora jim dovolil, aby

h
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si zase v Karthagině zvolili biskupa. Z toho měli ubozí
katolíci velikou radosť, neboť již od pětadvaceti let nebylo
v Karthagině žádného katolického biskupa. I byl dne 18 čer
vence 479. zvolen za biskupa horlivý kněz Eugen.

Eugenius (po česku Blahorod) vyrostlý v nejhroznějším
pronásledování věrných katoliků, byl muž veliké víry, vrouci
lásky k Bohu i ku bližním a nadšené obětavosti pro Církev
svatou. Vynikaje moudrosti, opatrnosti, výmluvnosti a nábo
žnosti, staral se dnem i nocí, jak by hrozné rány, katolické
obci Karthaginské zasazené, aspoň poněkud zahojil. Především
hleděl pomáhati ožebračenému lidu hmotně. Byloť veškeré
katolické obyvatelstvo v městě i okoliod Vandálů na mizinu
přivedeno. Sám biskup neměl ničeho, ježto bylo mu všecko
pobráno. A přece rozdával Eugen každodenně penize, šŠatstvo
1 potraviny starcům, nemocným dělníkům, chudým vdovám,
osiřelým dětem a žebrákům. Nikdo nevěděl, odkud biskup
to všecko béře, a on sám nevěděl to často. Dostávalt od
neznámých dobrodinců menší dary, značnější přispěvky
1 veliké obnosy peněz, a rozdával ihned všecko pone
chávaje si z toho jen skrovnou čásť na nepatrné osobní
potřeby svoje. Z toho požival veliké lásky katoliků, a sami
Vandálové obdivovali se mu, ctili ho a chodili do chrámu.
Páně na kázaní jeho. Proto záviděli mu a nenáviděli ho
kacifští duchovní arianšti, a lichý biskup jejich Cyrila po
pudil krále Hunnericha, že rozkázal Eugenovi, aby na svoje
služby Boží nepouštěl nikoho, kde nosí vandálský kroj. Ale
Eugen odpověděl: „Dům Boží je otevřen každému a nesmím
nikoho z něho zapuzovati.“ To pak řekl i proto, že ve
službách králových byli také mnozí římští katolici, kteři
vandálský kroj nosili. Po této odpovědi dal král postaviti
ku dveřím katolického chrámu pochopy, kteří každého vandál
sky oblečeného příchozího, jenž chtěl dovnitř vstoupiti, po
padli týči se zahnutým ostrým bodcem za hlavu a táhli
násilím zpátky, při čemž vyrvali mnohým vlasy a s nimi
1 kůži s hlavy. Někteři přišli takto o zrak, a jini zemřeli
touto ukrutností. Ženy takto zohavené bývaly od biřičů
voděny na podívanou městem, ale ani jediný katolik nezapřel
své víry.

Jelikož toto nařízení, pokládané od Vandálů za mírné,
nemělo výsledku, jal se král všecky katoliky vůbec co nej
nkrutněji pronásledovati. I ztratili všickni katoličtí dvorští
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úřednici i služebníci svoje mista a byli odsouzeni k nej

hladu a žizni konali. Bohu zasvěcené panny byly odevšad
sehnány a ohavnýra způsobem mučeny, aby z nich vynuceny
byly výpovědi o domnělých hanebnostech, jichž prý tyto
svaté osoby se byly dopustily; kněží, jáhnové i duchovní
nižších řádů byli do děr nastrkáni, kde zůstali o hladu, až
byli odtud odvlečení na poušť. Tato doprava byla samé
mučednictví; kdo nemohl dále, byl kamením a bodcem po
bádán ; kdo vysilen klesl, tomu svázali vojáci nohy a vlékli
jej, až ducha vypustil. Toto soužení katolíků bylo ukrutnější
a hanebnější, než pronásledování křesťanů od pohanských
císařů Římských. Nadmira těchto muk a strasti byla tak
veliká. že i zbožné duše nejednou byly pokoušeny zoufati
nad dobrotivou Prozřetelnosti Boži. A přece zůstávali všickni
katolici afričti své víře věrni, a nikdo z nich nedal se svěsti,
aby odpadl ku kaciřství arianskému. Když vypovědění bisku
pové a ostatní duchovní byli vlečení na poušť, sbíhali se
odevšad zástupově katoliků, aby tyto slavné vyznavače a
mučedníky Kristovy spatřili a takto u víře se posilnili.

Za tohoto smutného času utvrdil Bůh katolíky ve víře
a věrnosti k biskupu Eugenovi velkým divem. Jistý slepec,
jehož v Karthagině každý znal, byl v noci před svátkem
Zjevení Páně po třikráte ve snách mnapomenut, aby šel
k biskupovi, až bude křestnou vodu světiti, a ten že mu
navrátí zrak. MSlepecdál se k Eugenovi dovésti, a ten po
světiv vodu poznamenal mu oči křížem. A slepec prohlédl
ihned, z čehož veškeren v chrámě shromážděný lid jásal a
Boha velebil. Král Hunnerich dalsi tento zázrak od Eugena
vypravovati, ale nepřestal katolíky soužiti. Chtěje katolickou
viru v Africe úplně zničiti, rozkázal, aby na den 2. února
484. sešli se všickni katoličtí biskupové v Karthagině, by
měli s kaciřskými biskupy arianskými rozmluvu o nábo
ženství. Byla to pouhá záminka, což ihned se ukázalo. Lži
biskup Cyrila nechtěl se pouštěti do žádné náboženské roz
pravy, a tudiž nezbývalo biskupům katolickým leč že při
znali se slavně ku vyznání víry Nicejsko-Cařihradskému a
odůvodnili je Písmem sv. i cirkevním podáním. A hned potom
prohlásil Hunnerich, že zákony vydané na kaciře plati proti
katolikům, a rozkázal všecky katolické chrámy pozavírati a
zboži jejich pobrati. Katolici měli býti pokládáni za lidi
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bezectné a bezprávně, kteří nesměli na soudech svědčiti, ani
děditi, ani odkazovati. Již dříve byli přední z biskupů do
vyhnanství odvedeni, 88 zahynulo jich útrapami tohoto vy
bnanství a jeden byl v Karthagině upálen. A ze zbývajících
biskupů katolických bylo jich r. 484. vyhnáno 46 na ostrov
Korsiku, 302 odyvlečeni na rozličná odlehlá mista v Africe,
a 28 jich uprchlo. Nebyloť tehdáž mista v Atrice, kde ne
povznášely se pláč a nářek k nebesům.

| Také biskup Eugen byl vypověděn a do Tamallumy na
kraj pouště odveden. Tu byl dán na opatrování zuřivému
arianskému biskupovi, jenž zavřel ho do špinavé diry. V tomto
tmavém a vlhkém vězení onemocněl Eugen za krátko hostcem,
tak že leže na zemi snášel trapné bolesti a nemohl se ani
hýbati ani ochrnulým jazykem mluviti.

Po smrti netvora Hunnericba nastoupil roku 484. trůn
král Gunthamund, jenž ku katolikům mirně si vedl, odcizené
svatyně jim vrátil, a vyhnané biskupy, pokud ještě na živě
zůstali, nazpět povolal. Tak vrátil se 1 Eugen ku svému
stádci do Karthaginy. Avšak tohoto klidu požívali katolici
afričtí nedlouho. Gunthamund zemřel již r. 496., a nástupce
jeho Thrasamund, král vzdělaný a umění milovný, uminil
si svésti katoliky k arianství prostředky jinými, totiž licho-.
cením, sliby, penězi a udilením milosti. Ale ani touto cestou
nebyla víra katolická vyhlazena. Hlavnim pilířem pravo
věrnosti byl v Africe vysocectěný, Bohem omilostěný vele
pastýř Karthaginský Eugen. Tudiž přemitali arianšti bisku
pové, jakby se ho zbavili, a lžibiskup Cyrila neustával krále
proti němu popuzovati. V jedné veřejné hádce o náboženství
dotvrdil Eugen pravdu katolickou a vylíčil prolhanosť ari
anského bludařství tak znamenitě, že král Thrasamund byl
zlosti nad miru uchvácen a v návalu hněvu nad ním roz
sudek smrti vyřkl. Eugen poklekl a byl již hotov přijati
smrtici ránu mečem. Tu byla mu dána ještě otázka, je-li
skutečně a do opravdy odhodlán, za svou víru umřiti. Světec
pohlédl radostně vzhůru a zvolal odhodlaně: „Jsem hotov !“
A král rozhodl se ihned jinak a rozkázal odvěsti ho přes
moře u vyhnanství do Gallie. Rozkaz tento byl vykonán
tak rychle, že Eugen neměl vice ani času, aby se stádcem
svým se rozloučil. Teprv na cestě do vyhnanství napsal svým
milým věřícím do Karthaginy na rozloučenou list dýšici apo
štolskou statečnosti a láskou.
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V Gallii usadil se svatý vyhnanec u hrobu sv. mu
čedníka Amaranda na řece Tarnu v Albách (v jižní Francii,
v Laaguedoou), kde setrval do smrti. Tu založil klášter,
a r. 505., jak se pravi dne 6. září, položiv se s rozpjatýma
rukama na hrob sv. Amaranda a modle se vypustil ducha.
Tělo jeho bylo později přeneseno do stoličného chrámu Alb
ského.

Odpadlici od pravé viry, kacíři Ariani, nenáviděli Církev
katolickou a pronásledovali ji krutěji než pohané. Tak
zpravdilo se latinské přislovi: „Věcnejlepší, zkazi-li se, jestvěcínejhorší.© Podobnětrpi1zanašidobyCírkevsvatá
více od zrádných, zpronevěřilých, špatných křesťanů, než od
pohanů. Ani v zemich nevzdělaných pohanů nedějí se na
viru katolickou takové útoky a neni svoboda Církve tak
obmezována, jako v zemich křesťanských, kde maji vrch od
padlíci a zedňaři. Tak bývalo povždy. Jidáš byl horšim Pi
láta, Poturčenec je horší Turka. Tak pohříchu i v našem
národě zvrhlí lidé, kteří krom jména nemaji na sobě nic
křesťanského, hanobí za nynější doby písmem 1!slovem, v no
vinách, knihách, spolcich a sborech víru svých poctivých
katolických předků a snažil se ji vyhubiti. Kéž věrní katolici
chovají se k těmto zvlčilým odpadlíkům a náboženským od
rodilcům tak, jak vedli si katolici afričti proti sveřepým
arianským Vandálům; kéž vytrvají ve své svaté víře a při
čiňují se o jeji rozkvět tím vice, čim zuřivěji usilují brány
pekelné ji zničiti!

Dne 13. července koná se také památka sv. Anakléta (Kléta), druhého
náměstka sv. Petra apoštola na papežském stolci v Římě a mučedníka, sv.
Síly (Silvána), soudruha sv. Pavla apoštola na cestách jeho, sv. Serapiona,
mučedníka, sv. Myropy, mučednice na ostrově Chiu za císaře Decia, a j.

Dne 14. července.

Sv. Bonaventura, učitel církevní.

Středověci mudrci křesťanští, zvaní scholastikové, snažili
se pravdy zjeveného náboženství Kristova soustavně uspořá
dati, a pokud možno, rozumem objasniti a zdůvodniti. Když
však tento náboženskomudřecký směr zvšeobecněl, byla obava,
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aby bohoslovci samým učeným badáním nepozbyli náboženské
vroucnosti a neutonuli takto ve školské moudrosti. Proto
odporoučeli za příkladem sv. Bernarda zbožní učenci vedle
vědy i rozjímavý život, aby takto pojímání nejvznešenějších
pravd bylo oživováno náboženským citem; aby věda posvě
cována byla láskou. Tento nábožensko-mudřecký směr sluje
obecně mystikou. Mezi nejslavnější učence, kteři uměli obě
řečené soustavy, scholastiku 1 mystiku, v krásný soulad uvá
děti, a v nichž byla dokonalá shoda rozumu i srdce, vědy
1 zbožnosti, náleží sv. Bonaventura, vrstevnik, a duchem
i srdcem blíženec andělského učitele sv. Tomáše Akvinského.

Bonaventura slul křestným a rodným jmenem Jan Fi
danza. Narodil se z otce Jana Hidanzy a matký Marie ro
zené Bitellové r. 1221. v městysi Bagnarei opodál Viterba
v Toskánsku. Jako čtyřletý hošik roznemohl se nebezpečně,
a když lékaři nedovedli mu pomoci, obrátila se zarmoucená
matka jeho na sv. Františka, jenž právě tehdáž v té krajině
trval, odporučujic chlapečka do modliteb jeho a slibujic, že
uzdraví-li se, zasvětil ho v řádu Menších bratři Bobu. I modlil
se František za nemocného hocha a vyprosil mu zdravi. Sv.
Bonaventura vyznává ve svých spisech, že měl po celý život
ve vděčné paměti tuto událosť ze svého dětství, jak modlitbou
1 zásluhami sv. Františka a zbožným slibem matčiným unikl
tehdáž smrti. Odkud a kdy dostal jméno Bonaventura, vy
kládá se různě. Obyčejně piše se, že jméno to pocházi od
sv. Františka, jenž uslyšev, že těžce nemocný hošik ozdravěl,
radostně zvolal „Bona ventura“ (po česku „šťastná událost“
či vlastně „budouci blaho“), čimž předpověděno, že pacholik
ten stane se jednou oslavou Církve. Někteří spisovatelé do
mnívají se však, že Bonaventura toto jméno teprv v řádu
dostal.

Rodičové pozorujíce, že syn jejich nadán jest od Boha
neobyčejnými dary ducha, vychovávali ho s něžnou pečli
vosti, kKladoucedo srdce jeho simě lásky k Bohu a pěstujíce
v něm cit náboženský, jimž potom duše jeho tak mocně
prodchnuta byla. Dle slibu matčina vstoupil dvaadvacetiletý
Bonaventura do řádu Menších bratří sv. Františka, a po od
bytém noviciátě byl poslán na studie do Paříže.

Tu studoval s neunavenou pilí filosofii a bohosloví maje
za učitele členy řádu sv. Františka slavného učence Alexandra
Halesského a Jana Rupellu. Dvakráte opsal vlastní rukou
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sličně celé Pismo sv. a naučil se mu skoro napaměť. Čítal
nejdůležitější spisy sv. Otcův, čerpal z nich bohaté poklady
vzdělání, a posiloval se jimi v bohabojnosti a nábožnosti.

Bonaventura byl muž štihlé postavy, významné, ušlech
tilé tváře a jasných oči, jimiž prohlédal bystrý duch. Zjev
jeho tajil v sobě něco, co každého ctnostného a zbožného
člověka neodolatelně poutalo, a stkvělá výmluvnosť jeho bu
dila obdiv. Následuje sv. Františka stkvěl se andělskou či
stotou srdce, milou prostomyslnosti i upřímnosti, tak že učitel
jeho Alexander Halesský učinil o něm výrok: „Ejhle pravý
Israelita, v němž, jak se zdá, Adam nezhřešil.“ Všickni, kdož
ho znali, vzdělávali se jeho velikou láskou k Ukřižovanému,
jeho pokorou 1 poslušnosti a milovali jej. Bonaventura ne
ustával každodenně rozjimati o hořkém utrpení Páně a obě
tovati několik hodin uctivání nejsvětější Svátosti, a přijimaje
ji proléval slzy něžného pohnuti, zvláště když býv posvěcen
na kněžství sloužival mši sv. Nemaje ještě plných třicet let
věku byl Bonaventura ustanoven lektorem (domácím učitelem)
bohosloví v klášteře, a po třech letech, roku 1253. jmenován
po odstoupení Jana Rupelly veřejným učitelem na vysokých
školách Pařižských, kde také již od r. 1251. Tomáš Akvinský
úřad samostatného učitele bohovědy zastával. Universita Pa
řižskáazdráhala se chudobným Františkánům a Dominikánům
udileti hodnosť doktorů či mistrů, ale papež Alexander IV.
ujal se jich, a na jeho rozkaz byli professoři těchto škol do
nuceni Bonaventuru, a r. 1257. také Tomáše Akvinského pro
hlásiti za doktory. Právě tito dva řeholníci vynikali nadáním
1 učenosti nade všecký tehdejší mistry university Pařížské
a potirali vítězně jejich útoky na svoje řády, zejména nej
většího odpůrce jejich, pověstného Burgunďana Viléma de
St. Amour. Na utrhačný a lživý spis jeho vydal Tomáš
Akvinský „Obranu klášterů kazatelských,“ a Bonaventura
složil na obhájeni svého řádu proti tomuto útočníku rovněž
znamenitou odpověď, Stkvěleji než tímto spisem vyvrátil
Bonaventura námitky odpůrců proti povyšování členův že
bravých řádů na hodnost mistrů na vysokých školách, svým
působením učitelským. Když o nejvznešenějších pravdách a
nejzáhadnějších otázkách bohosloveckýcha filosofických před
nášel, obrážel se na spanilé tváři jeho nebeský mír srdce
jeho, a slova jeho zněla tak lahodně, že všickni posluchači
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bývali uneseni. V přednáškách jeho byla hloubka a bystrosť
ducha spojena s ušlechtilou krásou proslovení v milý soulad.

Toho času složil Bonaventura několik znamenitých
spisů, jež budily obdiv. Jednou navštívil ho přítel Tomáš
Akvinský a otázal se, ze kterých knih váži svoje hluboké
myšlénky. Bonaventura ukázal na obraz Ukřižovaného na
svém psacím stolku, řka: „T'ot moje knihovna, z níž naučil
jsem se všemu, co umim.“ Nežli začal pracovati, a kdykoli měl
nějakou pochybnosť aneb octl se na rozpacích, jak má o ně
které záhadné věci psáti, poklekl před křížem a prosil po
korně o dar osvicení, a takto nabyl vice vědomosti, než ve
škerou pilnosti svou. I později, při mnohonásobném zaměst
nání, skládal až do smrti krásné spisy, jimiž pravdy kře
stanské vykládal a hájil, jméno Páně oslavoval, a ku pokáni
pohnutlivě napomínal. Přítel Tomáš Akvinský nazval ho již
za Živa světcem, a učenci, duchovní i věřící v Paříži jme
novali ho pro lahodnou mysl i neposkvrněnou čistotu srdce
jeho obecně „učitelem (doktorem) serafickým.“

Řád sv. Františka honosil se tehdáž valným počtem
bratři učenosti i ctnosti znamenitých, a bylo tudiž Bona
venturovi s velikou cti, že byl r. 1256. zvolen za vrchního
představeného celého tohoto řádu, ač mu bylo teprv pěta
třicet let. Bonaventura ulekl se této volby a zdráhal se z po
kory nabidnutý úřad přijati, a teprv po rozkazu papeže
Alexandra IV. uvázal se v něj. Tim však bylo na něho
vloženo břímě velice těžké. Sv. František založil svou řeholi
na evangelické chudobě a pokoře; bratři neměli miti žádného
jmění ani výsad ani jakýchkoli hodnosti; měli se věnovati
vice nábožnosti než studiim a tráviti život v naprosté sebe
zapiravosti, jakoby ani na světě nežili. Avšak záhy již, když
řad rychle se rozšířil a všude blahodárně působil, nastaly
v něm různé změny. Bohatě plynouci dary velmožů 1 lidu
dusily podstatu řeholní chudoby; udílení papežských milosti
řádu vyvolávalo třenice s duchovenstvem světským, a duch
tehdejšího času uchvacoval mnohé nadané řeholniky, že pě
stovali horlivě vědy a ucházeli se o mista učitelů na uni
versitách. Již sám sv. František, ač zprvu sl nepřál, aby
bratři obirali se vědami, by takto do řádu s učenosti ne
vedrala se ctižádost a pýcha, poslal vysoce nadaného mla
dého Antonína Paduanského na slovutné školy do Vercell,
aby nabyl hlubšího vzdělání, a svěřil mu potom učitelský
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úřad v řádě. Zatim naléhali mnozí bratři na přísné zacho
váváni všech řeholnich pravidel, zejména úplné chudoby, a
tou měrou byly již za života sv. Františka v řádu jeho dva.
směry, přisnější a mírnější. Hned první nástupce sv. Fran
tiška v úřadě vrchniho představeného řádu Eliáš z Kortony,
mysle, že naprostá chudoba v řeholi nedá se navždy udržeti,
zaváděl proti pravidlům svatého zakladatele v řádu různé
novoty, a četní bratři následovali ho. Ale přiísní bratři ma
jice v čele Antonina Paduanského povstali proti němu, a
papež Rehoř IX. sesadil ho r. 1230. Avšak Eliáš stal se hned
roku 1236. opět generálem řádu, a když jal se druhou
stranu krutě pronásledovati, byl poznovu s úřadu svého
složen. Nástupcové jeho náleželi směru přísnému, ale strana
Eliášova trvala v řádu dále. Tudíž papež InnocenceIV. chtěje
obě strany smířiti a spojiti, ustanovil některé úlevy v prvot
ních přísných pravidlech řeholních, zejména že řád může
miti knihy, nářadí, domy i pozemky a jich uživati, o čemž
však přísluší rozhodovati výhradně Stolici papežské, bez
jejihož svoleni řád nesmi ničeho podnikati a odprodati.
S tímto zmírněním nebyli spokojeni bratři přisní (zelatores,
horlivci), a druhá strana zneuživala ho k nesmirnému obo
hacování klášterů. Předchůdce Bonaventurův v úřadě gene
ralního představeného Jan z Parmy osvědčoval přílišnou
horlivost pro obnovení přísné kázně řeholní neznaje shovi
vavosti a lásky. Z toho byla v celém řádu všeobecná nevole;
i starší, horlivi učňové sv. Františka zavrhovali jeho přikré
vystupování přičici se základnímu pravidlu řádu, lásce, a
bratří mladší, zvlášť nadanější, pohrdali jim. A když Jan
z Parmy pokusil se vynutiti si poslušnosť bezohlednou přis
nosti a jal se každé jakékoli přestoupení řeholních pravidel
krutě trestati, propukla nespokojenost s ním v hlasité reptání
a přímou vzpouru. I obžalovali ho nespokojeni bratři u pa
peže, že zavrhuje všeliké mírnější výklady svaté řehole,
schválené od nejslavnějších učitelů 1 od samých papežů ; že
proti vůli sv. zakladatele řádu klade bratřím nadlidské po
žadavky; že chlubí se darem prorockým a předpovidá řádu
roztržky a vnitřní rozklad, a že dokonce je podezřelý z ka
ciřství. Za těchto poměrů nezbývalo generálovi, než aby
S papežskou úchvalou vzdal se úřadu svého, a přetěžké břímě
to vloženo na Bonaventuru.

Bonaventura snažil se nejprv utišiti rozjitřené bratry
12
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a uvésti do celého řádu svornost i jednotu. Tu nezbývalo,
než aby Jan z Parmy a přední jeho přívrženci byli pohnáni
na soud a potrestáni. Vina jejich záležela vlastně v nadmíře
horlivosti pro řád a v nevčasnosti jejich jednání, a tudiž
zželelo se jemnému Bonaventurovi tyto jinak ctihodné muže
souditi, ale k upokojení řádu nebylo možno tomu se výhnouti.
I byli z horlivců dva nejvášnivější odsouzeniku vazbě v klá
šteře, a bouře v řádě utichla.

Jakožto general řáduzachovával Bonaventura řeholnich
pravidel co nejsvědomitěji a jednal s bratřími moudře a la
skavě. Posýlal jim dojemné pastýřské listy napominaje ku
zevrubnému šetření klášterních předpisů, varuje od zabývání
se záležitostmi světskými, zamezuje spory a zavrhuje všeliký
přepych 1 nákladné výdaje. Různé nepořadky v řádu napra
voval výhradně po dobrém neuživaje nikdy hrozeb ani trestů.
S bratry bloudicimi jednal tak dobrotivě a shovivavě, že mu
to bývalo častěji za zlé pokládáno a vytýkáno; ale on od
mital takové výtky ráznou odpovědi, že mirnosť jeho neni
ovocem slabosti neb bázlivosti, nýbrž že je plodem křesťan
ské lásky, jakož psáno jest, že nemá se nalomená třtina do
lomiti a doutnající svíce uhasnouti. Bratry svoje povzbu
zoval nejvice vlastním příkladem. Zůstávaje chudobě a po
koře sv. Františka věren konal jako kterýkoli bratr všecky
domácí práce a ošetřoval nemocných, a když byl prosen, aby
se tak nesnižoval, řikal: „Což snižuje se bratr, když bratřím
slouži?“ Ubiraje se jednou na schůzi bratří (kapitolu) byl
cestou zastaven od přichoziho bratra nekněze, jenž řekl mu:
„Velebný otče, již dlouho žádal jsem si mluviti s tebou; jsem
sice jen bratr prostý a neučený, ale přece prosím tě, vyslyš
mne!“ Bonaventura vystoupil ihned z průvodu svého a po
odstoupil s onim bratrem stranou, a když tento bratr svou
zaležitost loudavou řečí protahoval, posadil se general na zem
a naslouchal mu s neomrzelou trpělivosti dále. Přitomní
kvardiáni stávali se již netrpělivými, a když Bonaventura
zase k nim se připojil, dali mu na jevo, že přece nesluší se,
aby kterýkoli zpozdilý bratr nejvyššího představeného řádu
na cestě zastavoval a obtěžoval. Ale Bonaventura usmivaje
se řekl: „Což nejsem generalní ministr (t. j. obecný služeb
nik) řádu ?“

Tak ziskal si svou pokorou, lahodou, dobrotou i sva
tosti úctu a lásku všech bratři, kteříž ochotně ho poslou



Sv Bonaventura, učitel církevní. 179

chali. Aby vnich roznitil touhu po nebi, říkával jim: „Bůh
sám a blahoslavení duchové a obyvatelé nebeského Jerusa
léma očekávají nás a touži dychtivě po tom okamžení, kdy
vejdeme do blaženosti věčné. Kterak tedy neměli bychom
celou duší žádati si býti do společnosti jejich přijatu. Ale
jak velké mnedle bude naše překvapení, až státi budeme
před nimi vědouce, že jsme v tomto slzavém údolí duše svoje
k nim nikdy nepovznášeli a nikdy netoužili, státi se občany
nebeskými!“ Na otázku jednoho bratra, jak lidé neuměli
přikázaní Boži plniti a spasení dojiti mohou, odpověděl Bona
ventura: „Prostá, bohabojná žena může Boha mnohem vice
milovati, než kterýkoli učený bohoslovec.“ Jindy řikal bra
třím: „Dokonalost života nezáleží v hluboké učenosti, ani
v rozjimavé modlitbě, ani v jiných jakýchkoli vznešených
výkonech stavu duchovního, nýbrž záleží hlavně v tom,
abychom každodenní povinnosti svoje svědomitě plnili a věci
všední a obyčejné konali způsobem nikoli všedním, nýbrž
dokonalým. Právě věrnosť ve věcech nepatrných jest velkou
a krásnou ctnosti.“

Na schůzích řádu, jimž Bonaventura předsedal, byly
mnohé výnosy na prospěch řeholní kázně ujednány. Roku
1260. bylo v Narbonnu připojeno k řeholi několik prospěš
ných dodatků, a Bonaventura převzal úlohu, že na potlačení
rozličných bludných pohádek o sv. Františku v lidu rozšiře
ných, sám složi správný životopis tohoto světce, jejž skuteč
ně již za přištlího roku dokončil. Když spis ten skládal, za
vital k němu jednoho dne Tomáš Akvinský; uslyšev pak,
co dělá, nechtěl ho v práci vyrušovati a odešelřka: „Nech
me s pokojem svatého pracovati o svatém.“ Vrouci lásku a
něžnou úctu jevil Bonaventura ku panenské Rodičce Boží
Marii. Do jeji ochrany poroučel sebe i svůj řad, a nařidil,
aby ve všech klášterních svatynich každého večera dávalo se
po třikráte znamení zvonem, by bratři 1 jiní věřlcí modlil
se Pozdravení andělské.

Jsa v úřadě svém mnohonásobně zaměstnán, želel Bona
ventura, že nemůže osobně působiti v lidu; za to však snažil
se odchovávati členy svého řádu v horlivé kněze a způso
bilé kazatele, jež do nejvzdálenějších zemi na vinici Páně
vysýlal. Sám pak, aspoň pokud možno bylo, hlásal lidu slovo
Boži a uváděl jej na cestu kajicnosti všude, kdekoli v zále
žitostech řádu trval.
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Převelika vážnost, již Bonaventura pro zásluhy svoje
v Čirkvi právem požíval, pohnula papeže Klementa IV., že
r. 1265. jmenoval ho arcibiskupem Yorským v Anglii. Usly
šev to Bonaventura spěchal k papeži, vrhl se mu k nohám
a prosil tak snažně, aby úřad ten na něho skládán nebyl,
že papež přání jeho vyhověl a jej propustil řka: „Stůj
v smlouvě své, a v ni rozmlouvej (t. j. jednej dle ni), a
v práci přikázaní svých sestarej se.“ (Sir. 11, 21.)

Po smrti papeže Klementa IV. (1 1268) zůstal Stolec pa
pežský pro roztržku ve sboru kardinálů po tři léta uprázdněným,
až posléze r. 1271. došlo k volbě; i byl dilem také zásluhou
Bonaventurovou zvolen za papeže věhlasný arcijáhen Lutyš
ský Theobald z rodu Viscontů, jenž právě dlel na cestě do
Jerusaléma v Ptolomaidě. Nový tento papež Řehoř X. pře
svěděiv se osobně o smutném stavu křesťanů na Východě,
pojal úmysl jim pomoci, a kromě toho umínil si přiměti roz
kolnické Řeky k jednotě s Církví katolickou a napraviti
různé nepořádky v zemích křesťanských. Na ten účel svolal
na rok 1274. všeobecný cirkevní sněm do Lyonu ve Francii,
kde měl Bonaventura býti mu v nejdůležitějších věcech
radou a pomoci. Proto povýšil ho papež r. 1273. na důstoj
nosť kardinála biskupa Albanského a vzkázal mu, aby se
přichystal na cestu do Lyonu. Kardinálský klobouk poslal
mu papež se vzkazem, že této důstojnosti nesmi se vzpirati.
Bonaventura dlel právě tehdáž opodál Florencie v klášteře
Mugellu. Když tam papežšti vyslanci přišli, našli učeného
generála řadu sv. Františka v kuchyni, an čistil nádobí.
Bonaventura uslyšev s úžasem, co papež mu udělil a roz
kázal, neváhal poslušně se podrobiti, prosil však, aby vy
slanci chvili sečkali, až kuchyňské nádobi úplně umyje, a
zatim pověsil přinesený kardinálský kloubouk na suk.

Nově jmenovaný kardinál Bonaventura byv posvěcen
na biskupství, vydal se ihned ku papeži do Ostie a provázel
ho téhož roku 1273. do Lyonu. Všeobecný církevní sněm
v tomto městě byl zahájen dne 7. května 1274 u přítomno
sti dvou patriarchů, 500 biskupů, mezi nimiž z koruny české

byli Jan III. z Dražic, biskup Pražský, a Bruno, biskup
Olomoucký, 70 opatův a asi 1000 nižších prelátů. Bonaven
tura předsedal na mistě papežově poradám a řidil vůbec nej
důležitější jednání sněmu. Když přišli do Lyonu poslové řečtí,
sloužil papež ve svátek sv. Petra a Pavla u přítomnosti všech
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sněmovniíků ve stoličném chrámě mši sv., na niž epištola a
evangelium zpívány též řecky. Potom měl Bonaventura ká
zaní o učení Církve římské vzhledem ku sv. Duchu. Pola
tinském Credo zpívali je Řekové po řecku, přiznávajíce se
takto ku článku víry o východu Ducha sv. z Otce i ze Syna.
Právě Bonaventura působil svou mírnou povahou na Řeky
tak, že naklonili se k cirkevní jednotě s papežem a hned ve
schůzi dne 6. července rozkolu se odřekli.

Na Lyonský sněm byl od papeže pozván také slavný
bohoslovec a mudre Tomáš Akvinský, ten však zemřel na
cestě ve Fessanuově u Neapole již dne 7. března 1274. A při
tel jeho, kardinál Bonaventura, odešel na věčnosťůza ním
již po čtyřech měsících, nedočkav se konce sněmu Lyonského.
Náhle onemocnělému Bonaventurovi udělil sám papež svátost
posledního pomazání a v noci dne 15. července 1274 zesnul
tento slovutný kardinál v Pánu. Hned dne 16.července konala
se pátá schůze sněmovní, v niž papěž vyslovil lítost ze ztráty,
kteráž smrti Bonaventurovou postihla Církev, a zavázal
všecky preláty i kněze celého světa, aby za zesnulého obě
tovali mši svatou. Přeslavnému pohřbu jeho ve františkán
ském chrámu v Lyoně přítomen byl papež Řehoř X. s celým
sněmem. Mši sv. sloužil kardinál biskup Ostijský, jenž spolu
měl pohřební řeč na slova: „Žalost mám nad tebou, bratře
můj Jonatho.“ (2. Král. 1, 26.) Papež Sixtus IV. vřadil r.
1482. Bonaventuru mezi svaté, a papež Sixtus V. prohlásil
jej za učitele (doktora) církevního. Ostatky „serafického do
ktora“ byly r. 1494. přeneseny do klášterního františkánského
chrámu pod pevnosti Pierre Encise na Saoně. Roku 1502.
byly tyto svaté ostatky od kalvínských buřičů zneuctěny
a spáleny až na hlavu, kterou jistý katolický kněz ještě
v čas s nebezpečím vlastního života odnesl a zachránil.

Sv. Bonaventura náleží do počtu šesti velikých latin
ských učitelů cirkevních a bývá zobrazován v rouchu kardi
nálském, maje v pravici péro a sedě u stolku sknihou akři
žem. Spisy jeho vynikají podivuhodným vzletem a něžnou
vroucností, a všickni křesťanští učenci vážili si jich nad jiné.
Slovutný učenec patnáctého stoleti, kancléř university pa
řížské Čerson napsal: „Kdyby se mne někdo otázal, koho
mezi učiteli pokládám za nejdůkladnějšího, odpověděl bych:
Bonaventuru, jenž jest učitelem jadrným, rázným, nábo
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žným, spravedlivým a vzdělávajicím.“ Mladým bohoslovcům
odporoučel Gerson obzvláště věroučný spis sv. Bonaventury
„Breviloguium“ (trest věrouky). Veliké vážnosti požívá také
spis téhož světce „Solilogulum“ (samomluva). Některé spisy
jeho, zejména „Knihy o životě duchovním“ a,0 sedmi stupnichrozjimavéhoživota© (podjménem„Sedmeroprozpě
vováni duchovníka neb zákonníka“) byly již v 15. stoleti
přeloženy do jazyka českého. Sebrané spisy sv.Bonaventury
byly několikráte vydány tiskem, posléze r. 1861. v Pařiži.

Sv. Bonaventura dovedl za živa v řádě sv. Františka
udržeti jednotu, avšak po smrti jeho vznikly z různosti obou
směrů mezi bratřími poznovu roztržky, jež ani papežové Mi
kuláš III., Celestin V. a a BonifáceVIII. ukliditi nedovedli.
Mezi bratřími směru přísného vyskytli se 1 přemrštěnci a
blouznivci, kteří spojili se s bludařskými F'ratricelly (bratři
čky), až posléze byl celý řád rozdělen ve dvě samostatné
větve mírných Konventualů (Minoritů) a přísných Observantů
(Františkánů). Avšak i potom byly mezi Observanty o řeholní
přisnosti spory, a tou měrou vzešlo v šestnáctém stoleti z Ob
servantů třetí hlavni odvětví řádu sv. Františka, bratří Ka
pucini.

Dne 14. července koná se také památka sv. Justa, vojína, mučedníka
římského, sv. Foky, biskupa a mučedníka Sinopského v Pontu, sv. Harakly,
biskupa Alexandrijského, sv. Methodia, biskupa Tyrského, spisovatele cír
kevního a mučedníka (+ 312), blahoslav. Hroznaty, blahoslavené Kunhuty
královny Polské, dcery Uherského krále Bely, která s manželem svým,
Polským králem Boleslavem V. Stydlivým v panenství žila, a po smrti jeho
r. 1279. rozdavši všecko chudým s ovdovělou sestrou svou blah. Jolantou
do kláštera panen Klarisek v Krakově vstoupila, kde jako vzor nábožnostiatrpělivostir.1292.,zemřelaa j.

Dne 15. července.

Sv. Jindřich, císař.

Nad městysem Abachem na Dunaji v Bavořích roz
kládají se malebné trosky prastarého hradu. Toť rodiště
Římskoněmeckého císaře Jindřicha II, jemuž vrstevníci dali
přijmi „Pobožný“ a jejž Církev katolická do seznamu svatých
vřadila.

Svatý císař tento, syn Bavorského vévody Jindřicha
řečeného Krátkého z matky Gisely rozené princezny Bur
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gundské, narodil se dne 6. května právě toho roku 972.,kdy
na biskupský stolec Řezenský dosedl sv. Volfoang. Vévoda
trvaje ve vroucim přátelství s Volfoangem, svěřil mu syna
na výchovu, a svatý biskup vyučoval a pěstoval se vši pečli
vosti nadějného pacholika, jenž k němu dětinnou láskou
přilnul. Tak vyspěl Jindřich v bohabojného a nábožného
muže. Roku 994. zemřel sv. Volfgang, a hned za rok potom
zemřel Jindřichovi otec, a on sám stal se vévodou Bavorským.

Jindřich pozbyv za jediný rok milého pěstounai pečli
vého otce zasteskl si, ohližeje se marně po moudrém a věrném
přiteli, jenž by mu v povinnostech jeho byl rádcem a po
mocnikem. I chodíval často do chrámu sv. Emerána v Řezně,
kde byl sv. Volfgang pohřben, a dlival na hrobě jeho vzpo
minaje vděčně na něho, modle se a přednášeje mu svoje
starosti. Jednoho dne, když na hrobě tom opět se modlil,
připadlo na něho spaní, a tu zdálo se mu, že vidi sv. Volf
ganga, an ukazuje na stěnu, kde byla napsána záhadná slova:
„Po šesti“. Jindřich probrav se ze sna nemyslil jinak, než
že po šesti dnech zemře, a proto chystal se zbožně na smrť;
když ale šest dni uplynulo, domníval se, že smrť zastihne
ho po šesti měsicich; a posléze, když zůstal živ a zdráv, do
mýšlel se, že zemře po šesti letech. Po celou tuto dobu kál
se ustavičně, konal dobré skutky a plnil úzkostlivě povin
nosti svoje, maje na mysli smrť a soud. A po šesti letech
ukázalo se, že záhadná ona slova nebyla návěštím smrti,
nýbrž že byla proroctvím o povýšení Jindřichově na důstojnost
královskou.

Jakožto vévoda zavedl Jindřich ve své zemi rozumnou
správu a konal cisaři Ottovi III. radou 1 skutkem dobré
služby provázeje ho na výpravách jeho. Oženiv se s dcerou
Lucemburského hraběte zbožnou Kunhutouschválil slib, jejž
byla učinila, že po celý život bude sloužiti Bohu v panenství,
a zavázal se slibem podobným.

Po smrti císaře Otty III. r. 1002. stal se Jindřich králem
Německým toho jména druhým, byl v Mohuči korunován
a potom dle starobyléko obyčeje v Cáchách na stolec Karla
Velikého dosazen. Soupeř jeho, Míšeňský a Duryňský mark
rabi Ekhard, jenž beze všeho práva královské koruny se do
máhal, byl od svých vlastních poddaných opuštěn a dvěma
osobními nepřátely zabit, a druhý soupeř, vévoda Heřman
Švábský, byl brannou mocí donucen králi se podrobiti. Avšak
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1 potom bylo Jindřichovi s domácími i zahraničnými rušiteli
miru válčiti. Vlastní bratr jeho Bruno neustával činiti mu
obtíže, a Svinibrodský markrabí Jindřich domáhaje se vé
vodství Bavorského, pozdvihl v říši prapor vzpoury, již mnozí
knižata se účastnili. Král Jindřich porazil spojené vzbou
řence, zajal markrabí Svinibrodského, přiměl nepokojného
bratra Brunóna ku vstoupení do stavu duchovního a dal mu
potom biskupství Augšpurské. Zatim vzplanula bouře vzpoury
1 v Italii, a jedna čásť lombardských velmožů zvolila králem
Italským markrabí Ivrejského Harduina. I táhl Jindřich
r. 1004. v čele vojska do Lombardie, rozprášil voje spiklenců
a dal se v Pavii železnou korunou dombardskou korunovati.
Avšak hned v noci potom vzbouřil se lid v městě, útočil
na dům, kde král přebýval, a zapálil jej. Jen stěží vyvázl
Jindřich s hloučkem svých věrných z tohoto nebezpečenství
a dostal se do tábora královského vojska za městem. Polom
vtrhlo toto vojsko do města a pomstilo krvavě tuto vzpouru.
Tim zhnusil se králi pobyt v Italii. Konal tu ještě říšský
sněm v Pontelengu a obrátil se na radu svého kancléře, arci
biskupa Kolinského Heriberta rychle do Němec, kde při
tomnosti jeho velice třeba bylo. Polabšti Slované, zejména
Bodrei nemohouce déle snášeti přilišné nátisky Němců, po
vstali pod svými knížaty Mečislavem a Mstivojem II. proti
nim, potlačovali křesťanství ve své zemi a vypověděli králi
poslušnosť, a také Polský kníže Boleslav Chrabrý jal se
s Němci válčiti. Tou měrou byl mírumilovný král Jindřich
proti své vůli nucen po mnoho let odrážeti brannou moci
útoky nepřátel a vkládati se do politických záležitosti zemi
sousedních. Nejvice zasáhal vinou nesvorných Přemyslovců
do věci českých. Tehdáž, po smrti slavného knižete Bo
leslava II. řádil v Čechách nezdárný syn jeho Boleslav III.
Ryšavý, jenž bratra Jaromíra dal na těle zohaviti a druhého
bratra Oldřicha málem by byl zabil. s

I utekli se oba nešťastní tito bratři na dvůr krále

Jindřicha II. do Bavor a přebývali tu doufajice jednou práv
svých dosáhnouti. Zatím byl v Čechách ohavný Ryšavec se
sazen, a na knížecí trůn dosedl Polský kněžic Vladivoj, jenž
rovněž do Bavor přišel, prose krále, aby byl za knižete
v Čechách potvrzen. Jindřich žádal, aby Vladivoj přijal od
něho Čechy v léno a slíbil mu věrnost, a s touto podmínkou
byl Vladivoj potvrzen. Tak byly Čechy zaslepenosti a so
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běctvím svých vlastních knížat bez vědomí a svolení národa
zavlečeny do podruží německého. Po brzké smrti knižete
Vladivoje r. 1003. vrátili se Oldřich a Jaromir do Prahy, ale
Boleslav Chrabrý přinutil Čechy, že musili znova Ryšavce
přijati za knižete, a oba bratři Přemyšlovci utekli podruhé
ku králi Jindřichu II. do Bavor. A za nedlouho dal Bo
leslav Chrabrý Ryšavce oslepiti 1 uvězniti, zmocnil se Prahy
a prohlásil se sám za knížete Českého. Král Jindřich byl
ochoten uznati ho s podmínkou, slíbi-li mu poslušnosť, ale
Boleslav Chrabrý odepřel, a z toho nastala válka mezi Polskem
a Německem. Za války té vtrhl r. 1004. král Jindřich II. do
Čech maje při sobě Oldřicha a Jaromira, Boleslav Chrabrý
byl donucen k útěku z Prahy, a na knížecí trůn dosedl
králem potvrzený Jaromír. Potom přitáhl Jindřich II. s celou
svou vojenskou mocí ku Praze a pobyl v tomto městě přá
telsky přes svátek Narození Panny Marie Tu byl u veliké
slávě uveden do chrámu sv. Jiří a udělil Jaromírovi Čechy
v léno. Čechové přidali se k němu a pomáhali mu válčiti
s Boleslavem Chrabrým, až posléze r. 1013. učiněn jest mir
takový, že všecky země, jež Polský kníže Čechům odňal,
1 nadále v moci jeho zůstati měly. Zatim byl r. 1012. ná
silnický Oldřich zbavil Jaromira trůnu. I utekl se Jaromir
opět k Jindřichu II. o pomoc, ale král neznaje jiného pro
středku k zamezení nových bouři v Čechách, vydal ho Old
řichovi, jenž potom kázal nešťastného bratra oslepiti a na
knížecím hrádku Lysé vězniti.

Ačkoli král Jindřich IT. takto skoro bez přetržení byl
zaneprázdněn záležitostmi politickými a válečnými, nemiloval
války jsa přítelem míru. A přesvědčiv se, že nemůže spolé
hati na radu a pomoc lakotných a zištných knížat světských,
vyhledával podpory u biskupů. Kdykoli pak měl pochvili,
přebýval nejraději v pokoji na svém dědičném statku Bam
berce na řece Regnici v Horní Falci, jejž byl manželce
Kunhutě za svatební dar zapsal. I umínil si zřiditi v Bam
berce nové biskupství a nadati je statky, jichž územi, tehdáž
ještě namnoze pohanskými Slovany obydlené, táhlo se až
ku českým hranicím; s čímž královna Kunhuta souhlasila.
Biskupství toto mělo býti spolu tvrzi proti sousedním Šlo
vanům a školou křesťanství pro ně. Avšak založení tohoto
biskupství způsobilo Jindřichovi mnoho nesnází. Lakotný
bratr královny Kunhuty Jindřich, jemuž král byl odstoupil
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věvodství Bavorské, zatoužil sám po statcich, jichž mělo se
dostati biskupství Bamberskému, a také králův bratr Bruno
byl rozhořčen, a kromě toho zdráhbali se biskupové Eich
staedtský a Wůrzburský postoupiti novému biskupství části
svých diecésí. Ale král nepopustil. Zjednav si schválení pa
pežovo svolal r. 1007. do Frankfurtu schůzi biskupů řišských
a naléhal na ně tak úsilovnými prosbami, že posléze ku za
ložení biskupství Bamberského svolili. Zatím byl již r. 1004.
v Bamberce položen základ ku stoličnému chrámu, a stavba
jeho dokončena r. 1012. Novému biskupství daroval Jindřich
kromě hojných statků svoje poklady, podřídil je přimo Sto
lici papežské a učinil je říšským knižectvím s takými právy,
že se mu žádné jiné biskupství v říši nerovnalo. „Kromě
chrámu stoličného zbudoval Jindřich ve svém oblíbeném
Bamberce kostely sv. Michala a sv. Štěpána, pečoval o novou
stavbu biskupských chrámů v Naumburku, Hildesheimu, Me
ziboru, Paderbonu, Štrasburku a Basileji, a vystavěl poznovu
mnoho klášterů, za loupežných vpádů Uhrů zničených, mezi
nimiž byl i klášter Benediktinek na Nonnbergu v Solno
hradě. Biskupům a opatům udilel práva říšských hrabat, za
kládal školy a svolával duchovenstvo ku poradám onápravě
cirkevní kázně a zvelebení náboženského života v lidu. Tak
ziskal si mocnou podporu v duchovenstvu proti sobeckým
knižatům světským, jimž bylo zvykem, krále neposlouchati
a proti němu vzpoury podnikati. Zbožnémukráli bylo za tuto
štědrosť, prokazovanou církevním ústavům, snášeti od vlast
nich příbuzných hany, výčitky a jiná přikoři, on však
nedbal toho a šel svou cestou dále. A Bůh pomáhal mu za
to nepřátele domáci 1 cizi přemáhati a žehnal podnikům jeho.

Král Jindřich, ač býval záležitostmi říšskými mnoho
zaměstnán, věnoval každodenně několik hodin iza času noč
niho modlitbě, nezačinal a nekončil ničeho bez modlitby, a
rozjimal o zákonech Božich, jimiž veškeré jednání svoje
spravoval. Přijimal často s přikladnou vroucnosti svaté svá
tosti, zachovával přísně církevních postů a zapíral se, čimž
uchoval si čistotu srdce bez úhony. Věda, že za důstojnost
svou vděči jen Bohu, snažil se po celý život šiřiti čest 1 slávu
Boží a pečovati o časné i věčné blaho lidu. Štědrosť jeho
neměla mezi. Na svých častých jizdách po říši pomáhal, kde
kol lid neúrodou, požáry a povodněmi stižen byl, a na dů
stojnou výzdobu chrámů nešetřil žádného nákladu, a když
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mu to bylo vytýkáno a marnotratnictvim přezdíváno, říkal:
„Pán, jemuž chrámy jsou zasvěceny,jest tak veliký, že dlužno
obětovati všecko, aby velebnosť a sláva jeho zvěstována
byla.“ Byv častěji lidmi oklamán, stal se Jindřich nedůvě
řivým, odstranil od svého dvora pochlebníky a rádce nešle
chetné, a obcoval jen s muži dokonalými, mezi nimiž byli
zvláště biskup Vormský sv. Burkard, arcibiskup Kolinský
sv. Heribert a opat Kluňský sv. Odilo. Byl upřímně ná
božný, a nábožnost jeho nebyla na úkor horlivé činnosti,
nýbrž podněcovala ho, abý nepopřávaje si pohodlí ani od
dechu, ustavičně pracoval na prospěch Církve svaté 1 říše.

Nejvíce bolesti působili Jindřichovi příbuzníjeho. Kapi
tola Trevirská zvolila r. 1008. arcibiskupem bratra královny
Kunhuty Adalbera. Ale Jindřich jsa panovník svědomitý a
o blaho Cirkve pečlivý, nepotvrdil přes všecky úsilovné prosby
přátel tuto volbu, poněvadž Adalbero neměl ani zákonitého
věku ani potřebných vlastnosti pro hodnost biskupskou. I
zdvihl Adalbero proti králi branný odpor, a vévoda Jindřich
Bavorský, bratr jeho, přidal se k němu. Tu nezbývalo králi,
než zakročiti zbraní a donutiti Trevir, že se mu vzdal a po
slušnosť slíbil. Král odpustil milostivě oběma švakrům, ale
sotva s vojskem svým odtahl, vzbouřili se proti němu Tre
virští znova a vévoda Jindřich přidal se opět k nim. To roz
hořěilo krále tou měrou, že odbojné město potrestal a věro
lomnému a nevěrnému švakru Jindřichovi vévodství Bavorské
odňal. I nebylo divu, že tyto neustávající pikle a vzpoury
příbuzných a říšských knižat, neznajících kázně ani spra
vedlnosti a spoléhajicích jen na pěstní právo, zošklivily
Jindřichovi panovnický úřad a že stával se malomyslným a
zasmušilým, až 1 zanášel se úmyslem, vzdáti se koruny, ktera
za tehdejší doby byla přetěžkým břemenem. Jednoho dne
vstoupil Jindřich do kláštera sv. Kvidóna v Trevíru a po
žádal opata, aby byl přijat za mnicha. Opat domlouval mu
dlouho marně, aby tohoto úmyslu se vzdal. Posléze svolal
opat mnichy a otázal se za jich přitomnosti krále, trvá-li
nezvratně ve svém úmyslu a chce-li dle řeholních pravidel za
vázati se slibem poslušnosti. Král odpověděl radostně, že na
svém úmyslu stojí a bezvýminečnou poslušnost slibuje. A
opat pravil mu važně: „Nuže, rozkazuji Vaši královské Mi
losti, abyste zůstal ve světě a 1 budoucně trpělivě a bedlivě
spravoval řiši, kterou Bůh Vám svěřiti ráčil.“
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Zatim uchvátil Harduin v Lombardsku zase vládu, a
v Římě vzplanula bouře, jíž papež Benedikt VIII. vypuzen
byl. I volal papež krále Jindřicha na pomoc. Takovému vý
zvání nemohl zbožný král odpirati a vydal se tudiž r. 1015.
s manželkou Kunhutou v čele mocného vojska do Italie. Tu
přemohl Harduina a zpupné Lombardsko a vjel potom s pa
pežem slavně do Říma. A. dne 14. února 1014 byli oba krá
lovští manželé Jindřich a Kunhuta od papeže Benedikta VIII.
na císařství Římské korunováni, Potom zasedl císař v Římě
na soud, a uspořádav zmatky v Italii, vrátil se zase do Ně
mec. Po nějakém čase učinil Burgundský král Rudolf III.,
nemaje mužských potomků, cisaře Jindřicha, sestřence svého,
dědicem koruny Burgundské, aby v něm mocného ochránce
ziskal. Proti tomu zdvihli Burgundšti páni branný odpor,
ale cisař potlačil jej, a tak dostala se tato země r. 1018.
k říši.

Roku 1019. zavítal papež Benedikt VIII. do Bavor a

posvětil nový stoličný chrám Bamberský. Předním účelem
této jeho cesty bylo, aby pohnul císaře k opětné výpravě do
Italie, kde tehdáž na jihu Řekové se vzbouřili, hrozíce i
Římu. Jindřich vyhověl ochotně vůli papežově a vypravil
se potřetí r. 1020. se 60.000 muži do Vlach, kde rychle pokoj

zjednal poraziv Řeky v Apulsku a donutiv Neapol, Salerno
1 jiná nespolehlivá města ku věrnosti. Když jal se řecké
město Troju v Apulii obléhati, zhrozili se obyvatelé ohro
mného vojska císařského a vyslali k cisaři svoje děti, jež
kráčejice v průvodu prosily o milost prozpěvujíce „Kyrie
eleison,“ „Pane smiluj se.“ Jindřich vida tento zástup ne
vinných dětí a slyše zpěv jejich, řekl: „Nesluší se oslyšeti
prosby, již Bůh bývá pohnut, že odpouští“ a odtáhl i s voj
skem svým od města, prominuv zpronevěřilým obyvatelům
zasloužený trest za vzpouru jejich. Potom navštívil s pape
žem slavné opatství Montekasinské a nastoupil zpáteční cestu
do Němec, ježto v císařském vojště řádila zimnice. Sám cisař
přinesl si z této vlaské výpravy zárodek smrti a churavěl
od tě doby. Zdravi jeho vůbec bylo již po delší čas chatrné.
Roku 1023. sešel se s Francouzským králem Robertem na
poradu o důležitých záležitostech světských i duchovních,
zejména v příčině valného sněmu církevního, a zamýšlel ještě
jednou podniknouti válečnou výpravu do Italie; zatím však
naplnili se dnové pozemského života jeho. Nábožný cisař
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přichystal se na smrť po křesťansku. Přijav s odevzdanosti
do vůle Boží svaté svátosti, povolal císařovnu 1 přátele jeji,
odprosil jich za podezření,jež jednou proti manželce z návodu
zlomyslníků byl pojal a z něhož Kunhuta soudem Božím se
byla očistila, podal jí ruku a řekl příbuzným jejím: „Tuto,
kterouž jste mně odevzdali, navracuji vám a Kristu Pánu
jakožto pannu.“ Potom zesnul v Pánu na svém statku Gróně
u Halberštadtu dne 13. července r. 1024., dosáhnuv 52 léta
vezdejšího života. Tělo svatého císaře bylo po přání jeho od
vezeno do Bamberka a pohřbeno v tamním stoličném chrámu,
kde i svatá manželka jeho Kunhuta potom r. 1040. po boku
jeho pochována jest. Papež Eugen II. prohlásil císaře Jin
dřicha II. za svatého, a výroční památkajeho slavise v Církvi
katolické dne 15. července. Nad hrobem sv. Jindřicha a sv.
Kunhuty ve velkolepém biskupském chrámě Bamberském
zdvihá se nádherný pomník z počátku šestnáctého věku, a
památka obou těchto svatých císařských manželů jest tu
v požehnání. Také hlavní chrám sv. Víta v Praze dostal r.
1372. několik části z ostatků sv. Jindřicha, a staři Cechové
vřadili ho do počtu svých zemských patronů, chovajíce u
vděčné paměti zásluhy, jež tento světec měl o udržení rodu
Přemyslovců i o navrácení pokoje vlasti naši. Zvláštním
ctitelem jeho byl císař a král náš Karel IV., za jehož pano
vání byl vystavěn nynější hlavní farní chrám Nového města
Pražského, posvěcený na počesť sv. Jindřicha a sv. Kun
huty. Zobrazován bývá sv. Jindřich v hávu cisařském, an
drží v ruce model stoličného chrámu Bamberského.

m)

Stavětl a obnovovati chrámy Páně a opatřovati je ště
drým nadáním, bývalo sv. Jindřichu nejsladším potěšením.
Miloval okrasu domu Božiho a místo přebývání slávy Ho
spodinovy (Žalm 25, 8.) nešetře nákladu, aby věřicí lid byl
k nábožnosti povzbuzován důstojnými, umělecky vyzdobe
nými chrámy Páně. Za naší, nábožensky vlažné doby stojí
leckde uprostřed nádherných budov stará pustnouci svatyně,
a bohati sousedé chodi lhostejně mimo ni; a v nejedné obci
stavi se o překot domy, továrny a zábavné mistnosti, ale na
stavbu chrámu Páně není peněz. Ty staré, zanedbané sva
tyně a ta lidnatá předměstí mnohých veleobcí bez chrámů
Páně jsou křiklavým svědectvím žalostného úpadku nábo
ženského ducha; jsou význačným cejchem nynějšího hmo
tařského pokolení. Na stkvostně zařízené byty, na přepych
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v oděvu, na marné cetky, na duchaprázdné zábavy a rozkoše,
na ukájení smyslných chtičů mají mnozi lidé peněz dosti,
ale ku cti a slávě Boží, ku zvelebení nábožnosti, na chrám
Páně, nedostává se jim prostředků ; mnaten účel přispivati
zdá se jim býti plýtváním, a jest prý lépe dáti něcochudým
než chrámům. Tak smýšlel i Jidáš. Když Maria v Betánii
pomazala noh Ježišových drahocennou masti, reptal tento
zrádce, proč prý tato masť raději nebyla prodána za tři sta
peněz na prospěch chudých; k čemuž evangelista dokládá,
že neřekl to z péče o chudé, ale že byl zloděj (Jan 12,
1—8). Ti pokrytci, kteří každý dar chrámům Páně za mar
notratnictví pokládají, byli by zajisté pokárali také onu
chudou vdovu, jež do pokladnice chrámu Jerusalémského
vložila dva haléře, a byli by ji vyčtli, proč ty penize raději
nedala chudým (Mar. 12, 42—44). Dějiny svědčí, že o chudé
bylo nejlépe postaráno za časů, kdy byla živá víra, a kdy
s převelikým nákladem byly stavěny ty velkolepé a nádherné
chrámy Páně, jež podnes jsou chloubou katolických obci; a
zkušenost učí, že právě tl závistnici, kteří litují peněz na
chrámy, aby prý nestala se újma chudým, ale zatim na věci
zbytečné a daremné rozhazuji ohromné summy, pro chudé
nejméně činí. Kde ochábla víra v Boha, tam vyhasla láska
k němu; tam není horlivosti pro česťa slávu Boží; tam neni
smyslu pro pěstování zbožnosti v lidu; tam není však ani
pravé křesťanské činorodé lásky ku bližnímu.

2. Sv. Vladimir, kníže Ruský.

První křesťanská kněžna Ruska sv. Olga snažila se
marně syna svého Svatoslava obrátiti na viru. Kniže tento
rozdělil ještě za živa r. 970. říši svou mezi tři syny, z nichž
nejmladší Vladimir dostal knižetství Novgorodské. Po smrti
Svatoslavově r. 972 vznikly mezi syny jeho roztržky, a nej
starší Jaropolk, kniže Kyjevský, zabil bratra Olega a zmo
cnil se země jeho v Drevanech. I ulekl se toho Vladimir a
uprchl r. 977. před bratrovrahem za moře ku skandinavským
Varjagům. A po dvou letech vrátil se Vladimir s valnou
družinou Varjagů, a vytrhl na jih proti bratru Jaropolkovi,
přemohl a zabil jej a zmocnil se takto celé říše.

Zaujav r. 980. velkoknižeci stolec v Kyjevě zbavil se
Vladimir nejprve svých nepokojných skandinavských pomoo
níků uděliv jim povolení, aby odtáhli do říšeŘecké, a snažilfw?
se různé slovanské kmeny podrobiti a ku své říšipřipojit, za
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kterymžto účelem provedl mnohé vítězné boje. Jsa horlivým
pohanem uminil si proti vzrůstajícímu v říši křesťanství
obnoviti starou modloslužbu, aby sil pohanské bojary 1 lid
naklonil, a oddával se tělesným rozkoším. V Kyjevě dal staré
modly Peruna, Chrsa, Dažďboha, Střiboha, Sima, Regla 1Mokoše
obnoviti a obětoval jim. Potom poslal strýce Dobryni do
Novgorodu, aby i tam modloslužbu obnovil. Po vitězné vý
pravě proti Jatvěhům r. 9%3. nařídil Vladimir obětovati
bohům na poděkování, a bojarové 1 starší lidu usnesli se,
aby obětována byla oběť lidská, buď mládenec neb panna,
na koho los padne. I metali los, a ten padl na mladého kře
stanského Varjaga, jenž právě s otcem svým byl z Řecka do
Kyjeva přišel. Otec 1 syn postavili se této ohavnosti na od
por a byli při tom od pohanského lidu zavražděni.

Po čase vzpomněl si však Vladimir na svou bábu Olgu,
odložil posavadní pohanské zlozvyky svoje, poznal pošetilosť
modloslužby, a rozhodl se, že stane se křesťanem. Tou dobou

vzbouřil se proti východnímu cisaři Basilu II. samozvanec
Bardas Phokas. I požádal císař Vladimira za pomoc, a ten
slibil mu ji, jestliže dostane cisařovu sestru Annu za manžel
ku. Ale Cařihradský dvůr nevcházel v žádné sňatky s pohan
skými Kozary a Rusy, pročež Vladimir se svou žádosti byl od
mrštěn,ježto mirnoto Anna byla již zasnoubenas císařemOttouII.
Uražený Vladimir vytahl proti Korsuni (Chersonu), dobyl ji
a hrozil, že 1 na Cařihrad potáhne a ho dobude. Tu císař uve
dený do tisně slíbil Vladimirovi, že dá mu sestru svou za
manželku, jestliže přijme křest svatý. Podminku tuto přijal
Vladimir rád, an beztoho zanášel se již děle úmyslem, že se
dá pokřtiti.

Vladimir byv již dřive o pravdách křesťanských poučen,
přijal r. 988. v Korsuni z rukou tamního biskupa Michala
křest svatý, na němž dostal jméno Basil. Potom slavil sňatek
s carevnou Annou a vrátil se s ní v průvodu množství ře
ckých kněži nesoucích posvátné obrazy a ostatky do Kyjeva,
aby kráčeje ve šlépějich sv. O'gy, pracoval o velikém dile
pokřesťanění národa svého. Nejprve rozkázal, aby všude
modloslužebné obřady přestaly a modly rozbity byly. V Ky
jevě vyvrátil sám modly; socha Perunova byla k ohonu
koně přivázána a odvlečena do řeky Dněpru, nad čímž po
hanský lid hořce zaplakal. Na druhý den rozkázal Vladimír
po celém městě, aby všickní obyvatelé ku přijetí křtu při
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stoupili, sice že bude každý, kdo neuposlechne, jemu nepři
telem. Lid uposlechl, a mnozi řekli: „Kdyby to nebylo dobré,
nebyli by kniže a bojarové toho přijali.“ I dostavilo se pře
veliké množství lidu na břehy Dněpru. Dospělí vstoupili do
vody a stáli v ni, někteří po prsa, jiní po šiji; děti zůstaly
u břehu anebo v náručí otcův a matek. Kněži pak udileli
jim svátost svatého křtu stojíce a řikajice modlitby a chválu
Hospodinu. Zatím klečel Vladimir na břehu děkuje Bohu
za milost propůjčenou jemu 1 lidu.

Vladimir stal se netoliko jménem, ale v pravdě horli
vým křesťanem; válečník změnil se v muže bohabojného;
krutý panovník v láskyplného otce poddaných; člověk od
daný rozkošem tělesným stal se následovníkem Ježiše Krista.
Lid více příkladem knižete přemožený než moci donucený,
přijimal bez odporu viru svatou. Náboženství křesťanské roz
máhalo se takto mirnou cestou po celé Rusi velmi rychle.
Vladimír věda, že jest lidu velmi těžko úplně zapomenouti
na mista, jež od mladosti za posvátná byl považoval, dal na
těchto dříve modlám zasvěcených mistech krásné chrámy
stavěti a sochy svatých tesati. Prostý lid navštěvoval potom
tyto svatyně ze zvyku; nevidané obřady a živé slovo dosud
neslýchané pravdy vábily tisice zvědavců, kteří poslouchajice
nové učení, poznali lichosť modloslužby a přilnuli upřimně
ku Kristu. Na chlumě v Kyjevě, kde stávala modla Peruna,
vypinala se brzo nádherná svatyně sv. Basila, a tam, kde
první mučednici rušti, Varjagové otec 1 syn zemřeli, zbudo
ván velkolepý chrám Panny Marie. I jinde po městech a
venkově stavěl Vladimir chrámy, ustanovoval přinich kněze
a pečoval o vzdělání lidu. Děti svoje i syny vznešených
rodin dal učiti slovanskému cyrillskému pismu, aby čitajice
posvátné knihy čerpali z nich vznešené pravdy křesťanské.
Duchovní hlavou a prvním arcibiskupem Kyjevským stal se
Korsunský biskup Michal (988—992).

Mimo kněze řecké přicházeli na Rus i věrozvěstové
z Němec. Zejména zavítal na dvůr Vladimirův biskup sv.
Bruno, jenž nějaký čas hlásal evangelium pohanským Pečen
cům a potom r. 1009..od litevských Prušanů zavražděn byl.

Kniže Vladimir zemřel po krátké nemoci dne 15. čer
vence 1015 na svém statku Berestově a byl pochován po
boku své manželky Anny zesnulé r. 1011., v chrámu Ro
dičky Boží v Kyjevě, jejž byl sám vystavěl a bohatě nadal.
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Na pohřeb jeho sešli se velici zástupové lidu a plakali pro
něho; bojarové jako pro svého náčelníka a chudí pro ště
drého živitele svého. I vložil jej v rakev mramorovou a po
chovali s pláčem velikým. Pro svoje zásluhy o říši sluje Vla
dimir „Velikým“ a pro apoštolskou činnost „Apoštolům
rovným.“ Rusové cti ho za svatého a konají památku jeho
dne 15. července. S dovolením Stolice apoštolské cti sv. Vla
dimíra a slaví výroční památku jeho také Rusové a Řekové
obřadu východního s Římem sjednocení.

Katoličti Rusové uznávají právem sv. Vladimira 1bábu
jeho sv. Olgu za svoje, neboť za panování tohoto prvniho
křesťanského velikého knižete Ruského byla církev řecká,
jež stala se matkou cirkve ruské, s apoštolskou Stolicí v Rimě
sjednocena.

Rozkol způsobený za času sv. Cyrilla a Methoděje
v Cařihradě Fotiem, byl zanikl, a dějiny svědči, že když
neblahý Michal Cerularius v Cařihradě poznovu rozkol způ
sobil, biskupové ruští s timto pletichářem nechtěli v žádné
cirkevní obcování vcházeti. Teprv Rek Nicefor (1104—1125)
stav se metropolitou Kyjevským, začal do ruské, posud ka
tolické cirkve vštěpovati jed řeckého rozkolu, kterýž potom
znenáhla ji celou zachvátil.

Nejstarší ruský letopisec Nestor vypravuje rozvláčně,
jak prý Vladimír, jsa dlouho na rozpacich, které náboženství
v říši své zavésti má, propůjčil sluchu čtyřem poselstvím,
jež vypravili k němu mohamedánšti Bulhaři, Latinici (ka
toličti Němci), Zidé a Rekové, aby ho své víře ziskali. Po
tom poradiv se s bojary vypravil prý posly k Bulharům,
Němcům a Rekům, aby jejich náboženství zkoumali. Poslům
těm zalibila se prý nejvice bohoslužba řecká v Cařihradě.
Vypravovaliť u vytržení: „Přišli jsme do Recka a vedli nás,
kde Bohu svému slouži, a nevěděli jsme, na nebi-li trvame
nebo na zemi; neb neni na zemi takového podívání a krásy
takové; neumíme toho ani pověděti; toliko to víme, že tam
Bůh s lidmi přebývá, a jich bohoslužba jest lepši než ve
všech jiných zemich.“ Proto rozhodl se prý Vladimir pro
viru řeckou. Avšak tato zpráva neni pravděpodobna, neboť
Rusové znali křesťanství již v době sv. Olgy, kteráž v zemi
jejich vystavěla množství křesťanských svatyň, a v Kyjevě
byl již před Vladimirem stoličný chrám. *)

—a

*) Nestorův letopis ruský. V Praze, 1867. Počátky křesťanství mezi
Slovany 1. V Praze, 1880. od J. Ježka. Kryštůfkův Církevní dějepis II. 1.
V Praze 1886.
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Dne 15. července slaví se také svátek Rozeslání svatých apoštolů, o
jichž požehnané činnosti napsal krásně sv. Jan Zlatoústý: „Dvanácte zápas
níků bylo zvoleno, a žádný z nich nezůstal nekorunován: Ó blahoslavený a
výtečný sbore apoštolův! Vyť milostí Boží učiněni jste byli všechněm všecko.
Nikoli udicí, ale slovem lovili jste zkušeně zástupy lidu. Vyť jste nepod
vratní sloupové svaté víry, skála Církve, žezla království, bdělí strážcové
největšího stáda, nezištní lékařové lidských nemocí a milosrdní příjemcové
naší kajicnosti před Bohem. Jsouce živými kovadlinami přivodili jste ku po
znání těch, kteří do vás bušili. Tu podrobil Petr Řím kázni, tam hlásal
Pavel světu evangelium, Ondřej napravoval mudrce řecké, Šimon učil di
vochy znáti Boha, Tomáš bílil křtem mouřeníny, Jakobův prestol ctilo Jud
sko, Markův stolec objímala Alexandrie u Nilu, Lukáš a Matouš psali evan
gelia, Jan pečoval o Efeské, Bartoloměj vyučoval lid v Lykaonii mírnosti
a střídmosti, Filip čině divypůsobilv Hierapoli. Žádný z nich neustával všem
všude dobře činiti. Prach nesmrtelný zůstavili ve svých hrobech tito zbožní
vzdělavatelové, kteříž jednou sedíce na trůnech budou souditi svět“ Mimo
to koná se dnes památka sv. mučedníků Eutropia, Zosimy a Bonosy v Portě
u Říma, sv. Athanasia, biskupa Neapolského (+ 872), a j.

Dne 16. července,

I. Slavnosť Panny Marie Karmelské.

Na jihu bývalého údělu israelského pokoleni Aser v Pa
lestině táhne se až do středozemského mořemalebné a úrodné
pohoří Karmel. Tu v jeskyni zdržoval se starozákonní pro
rok Eliáš; tu byli oběti jeho modloslužební kněží Bálovi
před králem Achabem zahanbeni a zaslepený lid israelský
obrátil se zase ku pravému Bohu. Již v nejstarších dobách
křesťanských přebývali v četných slujich tohoto vápenného
pohoří nábožní poustevnici, kteři dle příkladu proroků Eliáše
a Eliséa i učedníků jejich zapirali se tuhým životem a ucti
vali na těchto místech Rodičku Boží Marii Pannu. Neboť
jakož Eliáš viděl po své oběti na Karmelu vystupovati z moře
oblak, z něhož po dlouhém suchu spustil se na vypráhlou
zemi úrodný déšť, tak dle slov sv. Epifania jest Maria Panna
jasným oblakem, jenž vyslal na osviceni světa nejjasnější
světlo, Spasitele Krista Ježiše, a vylil na celou zemi mohut
ný déšť Ducha svatého, aby způsobil úrodu víry.

Roku 1156. připutoval na Karmel s desiti společníky
ctihodný stařec Berthold z Kalabrie v jižní Italii. Rytíř tento
bojovav s mohamedánskými Saraceny ocitl se v Antiochii
v nebezpečenství života a učinil slib, že vyvázne-li šťastně,
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bude až do smrti poustevničiti. A slibu tomu dostál. Odložil
rytířský háv, oblékl se v roucho poustevnické a usadil se
na Karmelu vedle jeskyně Eliášovy, kde byly trosky pra
starého kláštera. Místo toto ohradil a zřídil tu několik chýšek
1 věž se svatýňkou Panny Marie. Brzo připojili se k němu
1 ostatní poustevníci, kteříž na pohoří tom již ode dávna
přebývali, a tak vznikla družina poustevníků Karmelských,
jejímž prvním převorem byl Berthold. Po blažené smrti jeho
(zemřel dne 29. března 1188) řídil tuto osadu Brokard, na
jehož prosbu udělil r. 1209. Jerusalémský patriarcha sv. Albert
těmto poustevníkům zvláštní řeholní pravidla, která potom
r. 1224. papež Honorius III. potvrdil. Řehole tato předpiso
vala bratřím uctivání Rodičky Boži, úplnou chudobu, pře
bývání v různých chatkách, zdrželivosťod masitých pokrmů,
tuhé posty, mlčelivost a ruční práci. Tenť byl počátek řádu
„bratří poustevníků Matky Boží s hory Karmelu“ či Kar
melitů.

Ačkoli smlouvou císaře Bedřicha II. se sultánem Kame
lem Egyptským r. 1229. křesťané všecka posvátná mista pa
lestinská nazpět dostali, bylo jim přece od divokých Saracenů
snášeti ve Svaté zemi neustálá protivenství a soužení. Za
těchto stisněných poměrů nezbývalo bratřím Karmelitům,
většinou Evropanům, než aby přestěhovali se na mista bez
pečnější. I rozdělili se dle národnosti a přesidleli na ostrovy
Cypr a Sicilii, do Francie a Anglie, kde všude pohostinu
přijati byli. V zemích západních nemohli ovšem žití dle
svých původních pravidel, jakožto poustevnici, a tudiž pře
měnili se v klašterniky, stavěli si 1 v městech kláštery a
byli počítáni ku mnichům žebravým. Roku 1245. sešli se
Karmelité v Aylesfordu v hrabství Kentském v Angli ku
generalní schůzi a zvolili vrchním představeným svým Ši
mona Štoka, pod jehož výtečnou správou rozšířil se potom
řad těměř po všech křesťanských zemich evropských. Tento
muž rodem Angličan, byl jako dvanáctiletý hoch opustil dům
otcovský a odebral se na poušť, kde po třicet let v dutině
starého stromu přebýval slouže Bohu, oslavuje ustavičnou
modlitbou Pannu Marii a zapiraje se tuhým postem, odkud
dáno mu i jméno Stock (kmen, peň). Potom vstoupil do řádu
karmelitského, jenž právě do Anglie zaveden byl, poustev
ničil po šest let na Karmelu, a vrátil se zase do vlasti. Tento

bbdl
šestý generál Karmelitů neměl vroucnější snahy, než aby
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zvláštními pobožnostmi rozšiřoval a zveleboval úctu Rodičky
Boží Marie Panny. Kronika řádu karmelitského vypravuje,
že Šimonovi dvě léta před smrti jeho r. 1263., an jednou se
modlil, zjevila se Panna Maria podávajíc mu škapuliř a řkouc:
„Vezmi toto roucho svého řádu; jest to odznak mého bratr
stvi, známka spásy, záruka pokoje a věčného závazku; kdo
v tomto rouchu zemře, nezakusí ohně věčného.“ Škapuliř
jest široký pás, jenž nosí se přes řeholní oděv a přikrývá
ramena, záda i prsa a sahá až ku kotníkům. Pás tento nosí
1 členové mnohých jiných řádů; v řeholi karmelitské dosáhl
však škapulíř zvláštního významu. Časem utvořilo se jakožto
větev tohoto řádu Bratrstvo Panny Marie Karmelské s tmavo
hnědým škapuliřem, jež po veškeré Církvi katolické rychle
se rozšířilo, nábožné uctiváni Panny Marie pěstovalo a skutky
křesťanské lásky ku bližnímu horlivě konalo nadáno jsouc od
Církve hojnými milostmi duchovními a odpustky. Do bratr
stva tohoto mohou vstupovati také nekněží a neřeholnici;
osoby obojího pohlaví. Členové jeho nosí na hrdle pod oby
čejným oděvem na stužce zavěsený škapulíř malý, jenž složen
jest ze dvou hedbávných aneb vlněných pásek, na nichž
vytištěn jest obrázek Panny Marie. Jest to tudiž odznak
zvláštní úcty k Marii Panně a důvěry v ochranu jeji. Církev
dovolila nositi tento škapulíř, a papež Pavel V. vyslovil se
r. 1613. zřejmě, že křesťanský lid může zbožně věřiti, že
nejblahoslavenější Panna oněmúdům bratrstva karmelitského,
kteříž na její počest škapuliř nosili, čistotu podle svého stavu
zachovávali, malé církevní hodinky ku jeji cti se modlili,
aneb když modliti se je nemohli, cirkevního postu šetřili,
zdržujíce se ve středu, v pátek a v sobotu masitých pokrmů,
poskytne svou ochranu a přispěje jim zvláště při smrti svou
pomoci. A právě vzácné cirkevní výsady tohoto bratrstva a
hojné milosti, jichž zbožní členové jeho přimluvou Panny
Marie dosahovali, byly příčinou, že toto bratrstvo záhy po
všech katolických zemích se rozvětvilo a ohromný počet údů
1 ze vznešených stavů mělo, mezi nimiž byli i mnozi svati.
Bratrstvo toto trvá až podnes.

„Dle vzoru Klarisek a Dominikánek utvořil se v patnáctémstoletidruhý,ženskýřád© Karmelitek.Kromětoho
vznikl třetí řád karmelitský pro osoby obojího pohlaví a
jakéhokoli stavu, žijící ve světě. Nejslavnější Karmelitka
sv. Terezie obnovila v mužském 1 ženském odvětví řádu
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tuhou řeholní kázeň, a r. 1593. byl celý řád rozdělen ve dvě
větve, bratři a sester přísných (bosých) a mírnějších (obutých).
Do Prahy uvedl mnichy Karmelity císař a král Karel IV.,
jimž zbudoval klášter a chrám u Panny Marie Sněžné. V 17.
a 18. stoleti měli v Praze bosi Karmelitáni klášter u Panny
Marie Vítězné na Malé straně, a Karmelitáni obutí klášter
u sv. Havla na Starém městě a kromě toho v Čechách ještě
klášter v městě Chýši. Bosé Karmelitky zřidily si v 17. sto
Jeti u nás klášter u sv. Josefa na Maléstraně v Praze, z něhož
přestěhovaly se jeptišky r. 1792. do kláštera u sv. Benedikta
na Hradčanech, jenž posud trvá.

Když bylo prokázáno, že Bůh na přimluvu Panny Marie
i způsobem mnohdy zázračným obdařil vzácnými milostmi
horlivé ctitele její v řádě a bratrstvu Kkarmelitském, povolil
r. 1587. papež Sixtus V., aby v řádě 1 bratrstvu tomto ko
nána byla výroční slavnost Panny Marie Karmelské či slav
nost škapuliře, kteroužto slavnost rozšířil r. 1726. papež Be
nedikt XIII. na celou Církev katolickou ustanoviv ji na den
16. měsicé července. Svátkem timto oslavuje tudiž Církev
svatá Rodičku Boží za tu obzvláštní a mimořádnou ochranu,
kterouž ona poskytuje všem těm, kdož dle návodu řádu a
bratrstva karmelitského zbožně škapulíř nosíce ji uctivají.

Škapuliř řehole karmelitské i jiných řádů (Servitů, Tri
nitárů, Lazaristů, Theatinů) náleži k těm hmotným znakům,
jež mohou býti křesťanu užitečny na ten účel, aby i ve
všedním povolání svém věci duchovní a nadsmyslné na
paměti měl, duši svou z prachu tohoto světa k výšinám ne
beským povznášel, víru posiloval, naději své vyšší vzlet dá
val a lásku k Bohu v sobě ustavičně podněcoval. Obrázek
Panny Marie na přední pásce škapulíře karmelitského, jež
nosi se na hrdle, má býti tomu, kdo jej nosi, stálým napo
menutim, aby sitoho byl vědom, že Rodička Boží jest i naší
milostivou matkou, a že my všickni jsouce bratří a sestry,
tvoříme jedinou rodinu, jejíž hlavou jest Kristus Pán. Obraz
ten jest mu pobidkou, aby Marii Pannu ctil netoliko jen
slovy, ale i skutkem; aby následuje svatého příkladu jejiho,
svým zbožným, dětinně pokorným, čistotným a Bohu odda
ným životem stal se jeji přímluvy a mateřské ochrany hod
ným. Bylo by pošetilou a zhoubnou pověrou, kdyby někdo
se domnival, že dosáhne nějakých zvláštních milosti od Boha
a že unikne pekelnému ohni pouze tim, že nosi škapuliř,
aniž by potřeboval konati to, k čemuž dle úmyslu Církve
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škapulíř má jej nabádati. Kdo svých povinnosti křesťanských
nedbá a hřišným životem tělu, světu 1 ďáblu slouží, tomu
ovšem nosení škapuliře netoliko v ničem by neprospělo.
ale škodilo by mu přímo, poněvadž takový pošetilec z hříšné

pověry by na škapuliř lehkovážně spoléhal nemysle na poání. Co platno míti na hrdle obraz Matky Roži tomu, kdo
životem otnostným a zbožným jí nenásleduje; co platno,
nosi-li odznak řeholní sebezapiravosti a nechce-li hříšné ná
ruživosti a vášně svoje přemahati. „Duch jest, kterýž obži
vuje; tělo nic neprospivá.“ (Jan 6, 64.) Kdožkoli tedy nosiš
škapuliř, měj tento posvátný a Církvi schválený odznak ne
toliko na hrdle, ale nos jej 1 v srdci, vtiskni si obraz pře
čisté Panny a Rodičky Páně do duše, cti ji horlivou mo
dlitbou a následuj vznešeného přikladu jejiho životem dle zá
kona Božiho zřízeným, a budeš směti s důvěrou očekávati,
že naplní se na tobě připověď o škapulíři, že kdo v něm
zemře, ohně věčného nezakusí.

2. Blahosl. Hroznata, zakladatel kláštera Teplského.

V dějinách vlasti naší proslul český šlechtický rod,
jehož znakem byly troje parohy barvy červené ve zlatém
štítu. Potomci čoho rodu sluli některý čas páni z Krašova
neb z Krašovice, a později jedni páni z Gutšteina, druzí
z Vrtby a z Bělé. Z tohoto slovutného rodu pocházel za
kladatel premonstrátského kláštera v Teplé blahoslavený
Hroznata. Otcem jeho, jak důvodně za to se má, byl Se
zima, jenž v bitvě mezi nesvornými Přemyslovci knižetem
Soběslavem II. a sokem jeho Bedřichem dne 23. ledna 1179
u Loděnického potoka v župě Pražské padl. Matka Hrozna
tova Dobroslova ze vznešeného rodu, jehož potomkové jsou
hrabata Černinové z Chuděnic, měla ještě dvě dcery, Voj
slavu a Jitku.

Hroznata narodil se na mistě neznámém, a dle podání
přišel na svět zdánlivě mrtev. Matka Dobroslava obětovala
na radu pomocné ženy ditě Kristu Pánu a Marii Panně a
zachránila ho takto. Hned po modlitbě jeji vydalo novoroze
ňátko pláčem znamení života, a stuhlé tělo jeho stalo se
ohebným. I poklekla vděčná matka a vzdávala za tuto mi
lost nejvroucnější diky Bohu a matce milosrdenství Marii,
jejiž Božský Syn je naším vzkřísením i životem. Jednou vý
jela si Dobroslava s dcerou Vojslavou a mladičkým Hro
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znatou, a za jizdy upustila Vojslava bratříčka, jenž dostav
se pod kola vozu byl jim přejet. Uleknutá matka nemyslila
jinak, než že chlapeček utrpěl smrtelný úraz, zatím však
byla s ním ruka Páně, a Rodička Boží zachovala ho i v tomto
nebezpečenství. Proto vzbuzovali rodičové v Hroznatovi vě
domi, že je chráněncem Panny Marie a vychovávali ho
nábožně.

Když Vojslava dospěla, provdali ji rodiče za Krakov
ského župana Otu. Tuto starší sestru svou provodil Hroznata
do Polska a pomeškal u ni v Krakově. Jednoho dne hrál si
s jnými mladiky na břehu řeky Visly a spadl o třeti ho
dině odpolední z neopatrnosti do vody, která ikned nad ním
se zavřela. Rychle byla Vojslava zavolána a rybáři hledali
Hroznatu, ale marně. Teprv k večeru vytáhl ho za vlasy
zkušený plavec, jenž se byl pod vodu na dno řeky spustil.
Vojslava i shromážděný lid nadáli se mrtvoly, ale misto uto
pence spatřili jinocha živého a při dobré paměti. I vypra
voval jinoch užáslému zástupu, že pokud vězel pod vodou,
zdálo se mu, že překrásná pani drží nad hlavou jeho ruce
svoje ohrazujiíc ho vůkol, aby nebyl vlnami zalit. Lid ne
pochyboval, že touto ochranitelkou byla Rodička Boží a jal
se ji radostným voláním a prozpěvováním velebiti. Také
Hroznata byl o tom přesvědčen a učinil té chvile slib, že
z vděčnosti a lásky prokáže Marii Panně, své ochranitelce,
zvláštní službu.

Hroznata vrátiv se do Čech vzdělával se ve vědomo
stech a rostl v bohabojnosti. Byl urozený a bohatý, stkvěl
se vzděláním 1 ušlechtilými ctnostmi, a proto požival veliké
vážnosti. Maje dobrotivé srdce podporoval štědře každého
nuzného, jenž k němu se utekl, a byl těšitelem zarmouce
ných, podporou utiskovaných a laskavým otcem poddaných.
Odebrav se do Prahy na dvůr knižete biskupa Jindřicha
Bře'1-lava byl od něho povýšen do sboru kmetů, nejvyššich
to zemských úředníků z předních šlechtických rodů domá
cích, a sloužil mu věrně. Potom oženil se s urozenou pannou
českou, a když po letech narodil se mu synáček, tu myslil,
že octl se na vrcholku pozemského štěstí. Ale to.o štěstí
netrvalo dlouho; synáček, dědic Hroznatova slavného jména
1 bohatství, zemřel brzo, a po několika dnech odešla na věč
nosť 1 matka jeho. Tak rozkotaly se Hroznatova náhle všecky
naděje jeho. Byl osamělý, a tato opuštěnosť vedla ho ku
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přemýšlení, jak naložiti má s rozsáhlými statky, jichž mu
Bůh uštědřil. I vzpomněl si na slib, jejž byl v Krakově
Marii Panně za ochranu jeji učinil, a ustanovil se na tom,
že ji na počest založí klášter a odkáže mu dil statků svých.

Toho času rozkvétal ve vlasti naši premonstrátský řád
sv. Norberta stojici pod ochranou Panny Marie. Hroznata
poznal a zalíbil si tuto řeholi na Strahově v Praze, a roz
hodl se vystavěti na svém statku na říčce Teplé nedaleko
vzniku jejiho klášter řádu premonstrátského. I dal se hned
do dila, a práce dařila se výborně. Dle podání byli dělnici
poukázáni, aby po práci bral si každý sám mzdu svou z misy,
na niž penize ležely; a žádný nevzal si prý vice, než čeho
zasloužil. Již na počátku roku 1196. byla stavba chrámu
Panny Marie i kláštera v Teplé dovršena, a brzo potom uve
dena semo ze Strahova nová osada dvanácti bratří Premon
strátů, jichž prvnim opatem stal se Jan.

Roku 1197. přijel do Čech vyslanec papeže Celestina III.
kardinál Petr, aby obnovil v zemi cirkevní kázeň a rozně
coval k nové křižácké výpravě na vysvobození Božiho hrobu
v Jerusalémě z moci mohamedánských Saracenů. Mezi če
skými pány, kteří tohoto vybidnutí uposlechli, byl i Hro
znata. Nežli však vydal se na cestu, učinil dle způsobu kři
žaků poslední svou vůli, kterouž odkázal novému klášteru
na věčné časy statek svůj Teplou se všim příslušenstvím,
s tim doložením, že kdyby z výpravy vice se nevrátil, také
ostatní statky jeho připadnou klášteru, vyjma Chotěšov, jenž
měl dostati se Vojslavě, kdyby ovdověla; pakliže by neovdo
věla, měl 1 tento statek připadnouti klášteru Teplskému.
Zbožný Hroznata obmyslil štědře i svoje služebnictvo a pří
buzenstvo, a ustanovil, aby druhou sestru jeho Jitku Teplský
opat z důchodů klášterních opatřoval. Na potvrzeni této své
vůle dovolává se Hroznata v závěti proslulé věrnosti starých
Čechů řka: „Ejhle před Čechy to dim“, a hrozí kletbou ka
ždému, kdož by se opovážil jednati proti závěti jeho. Teh
dejší panovník Český, kníže biskup Jindřich Břetislav schválil
toto zbožné nadání Hroznatovo a přidal sám klášteru Tepl
skému území mezi Žandovem a Českým lesem ležící.

Dle rozkazu císaře Jindřicha VÍ. měla se křižácká voj
ska shromážditi v Apulii. I vypravil se Hroznata se svými
zbrojenci do jižní Italie; avšak dříve než dojel na misto,
stihla ho zpráva o smrti knižete biskupa Jindřicha Břeti
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slava v Chebu dne 15. června 1197. Hroznata znaje dobře
poměry české obával se právem, že ve vlasti jeho dojde za
přičinou změny na trůně k občanské válce, kterouž by i klá
šter Teplský mohl utrpěti pohromu; a když nad to objevil
se na křižáckých korábech mor a vojini následkem toho
prchali do svých domovin, nezbývalo ani jemu, než abý

s čeledí svou vrátil se do Čech. Cestou zastavil se však Ještě
v Římě u papeže Celestina III. a dostal od něho vzácné vý
sady pro svůj klášter, zejména i právo, aby opat směl no
sit1 mitru a prsten.

Zatim mělo se v Čechách rozhodnouti zbraní, kdo tu
panovati bude; zdaž Přemysl Otokar, či mladší bratr jeho
Vladislav. Již chystali se oba sokové k rozhodnémuboji, an

Vladislav na radu biskupa Daniela i mnohých pánů českých
ustanovil se na tom, že krve nevinné prolévati nebude. I
zřekl se dobrovolně vlády v Čechách a přijal od bratra svého
Moravu jakožto léno české, dav takto krásný příklad smiřli
vosti a lásky bratrské. Není pochyby, že 1 Hroznata o tento
smir se byl přičinil. Hroznata zavděčil se i novému knižeti
Přemyslu Otokarovi I. výdatnými službami, a panovník
tento ctil jej, nazýval ho svým přítelem, a na důkaz přá
telstvi daroval mu Hroznětín s příslušenstvím.

Toho času ovdověla Vojslava v Krakově, a láska ku
příbuzným přivedla ji zase do Čech. Tu zdržujíc se v Teplé
zalibila si bilý řád a vnukla bratrovi myšlénku, aby založil
v Chotěšově ženský klášter premonstrátský, k čemuž nabidla
tento svůj vdovi statek 1 znamenitou summu peněz. Hro
znata svolil milerád, a hned r. 1200. byl klášter Chotěšovský
dostavěn. První jeptišky přišly sem z kláštera Doksanského,
a Hrozata dal jim Teplského řeholníka Zdislava za probošta
ustanoviv, aby po všecky budoucí časy panny Chotěšovské
měly právo, voliti si probošty ze sboru bratři Teplských.
Také Vojslava i sestra jeji Jitka vstoupily do kláštera Cho
těšovského.

Potom uminil si Hroznata, že sám přijme bilé roucho
řeholní, aby takto naplnil slib učiněný v Krakově a spolu
dal náhradu za slíbenou křižáckou výpravu do Jerusaléma,
kterouž r. 1197. pro veliké překážky vykonati nemohl. I
vydal se r. 1201. na cestu do Říma, kde p) smrti Celestina III.
na stolci Petrově seděl papež Innocene IIT. Tomu vypravoval
Hroznata všecky příhody svoje od dětství; jak přímluvou
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Marie Panny byl po třikráte zachráněn, jak dva kláštery
založil i nadal, a do Svaté země putovati slíbil, kterýžto
slib však pro nepřekonatelné obtiže zůstal nesplněn; pročež
že na upokojení svého svědomí zamýšlí vstoupiti do řehole
a prosí, aby papež ráčil přijati tuto oběť, kterouž na směnu
zaslíbené křižácké výpravy podati ochoten jest. Papež upo
kojil ho v přičině pouti do Svaté země řka, že kdo s povo
lením Církve svaté zaměňuje slib dočasný ve slib ustavičný,
Bohu milejší, ten že ovšem slibu svého neruší. Potom roz
vázal ho papež ze slibu křižácké výpravy a sám oblékl ho
bílým rouchem řeholním, a na důkaz své přízně vysvětil
jej na podjáhna a udělil mu hodnost kaplana Stolice Římské.

Když Hroznata vyšel od papeže a průvodčí jeho spa
třili jej v rouše řeholním, bylo jim to s podivem, ježto ne
nadáli se změny takové. I radovali se někteří, jiní pak dali
se do pláče. Ale Hroznata těšil je řka: „Neplačte, neboť
změna tato nestala se bez vůle Boží. Chvalte raději Hospo
dina v skutcích jeho, jenž povolává toho, co neni, jakoby
bylo.“ (Řím. 4, 17.) Tak položil tento český pán vzácnou
oběť na oltář Hospodinův, slibiv, že dle řehole sv. Norberta
až do smrti žiti bude v chudobě, čistotě a dokonalé posluš
nosti v klášteře, jejž sám byl založil a nadal. Takovým způ
sobem pohrdl navždy bohatstvím, slávou, svobodou a radosti
světskou, ku cti a slávě Krista Ježíše i přesvaté Rodičky
jeho Marie.

Vrátiv se do vlasti byl Hroznata od krále Přemysla
Otokara I. uctivě přivítán a milosti jeho ujištěn, a češti páni
zavázali se mu slibem ochrany i přátelství. Také biskup Da
niel osvěděil mu přízeň odpustiv mu placeni desátku, jejž
měl klášter odváděti biskupům Pražským. Uspořádav takto
všecko, ubiral se Hroznata do Teplé, a mnozí páni dopro
vázeli ho až na pomezí klášterních statků, kde čekali na
něho poddaní. Tu rozloučil se v hlubokém pohnůti s průvcd
čimi šlechtici a jel chvíli zamyšlen dále, a potom popojel,
aby byl sám, neboť byl city přemožen a slzel. A když my
slil, že jest již dosti daleko, vztáhl rozniíceně ruce k nebi a
modlil se vroucně, aby Bůh co tak milosrdně s nim začal,
také milostivě dokonati ráčil.

Teplšti bratři přijali svého dobrodince a nového spolu
bratra s převelikourad sstí slzíce vnitřním pohnutím. Ale
1 Hroznata byl mocně dojat a proléval slzy radosti. Slib
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jeho byl naplněn, oběť jeho dokonána. Kříž, jejž byl na se
vzal ku boji s nevěřicími, byl mu sňat, a zato vložen na
něho kříž jiný, kterýž ukládal mu povinnosť, aby Krista
Pána dokonale následoval. Tak stal se rytíř světský bojov
nikem Kristovým.

Hroznata vstoupiv do řehole odumřel světu nadobro.
Veškeré jeho jmění, vyjma toliko odkazy pro přibuzné a
služebnictvo, připadlo klášteru Teplskému. Na počátku spra
voval opat Jan také klášterní hospodářství, brzo však vložil
péči o vnější záležitosti kláštera na Hroznatu, ponechav si
pouze řízení domácího pořádku. Hroznata podrobil se nerad
a jen z poslušnosti tomuto úřadu, jimž bylo mu uloženo do
zirati na statky, vyřizovatl právní věci a opatřovati klášter
všim, čeho třeba bylo. Takový klášterní správce slul tehdáž
proboštem. Hroznata byl proboštem svědomitým. Aby roz
sáhlé zboži klášterní netrpělo libovůli a zlomyslnosti lakot
ných sousedů, vymohl r. 1203. na papeži Innocenci III.
potvrzení veškerého majetku kláštera, a když i potom dály
se ob čas na klášter nájezdy, obrátil se i na krále Přemysla
Otokara I. a vymohl na něm r. 1213. netoliko potvrzení
všeho zboží Teplského, nýbrž ziskal klášteru i mnoho no
vých výsad. Zejména byli poddaní Teplští vyňati z právo
moci župnich úřadův a podřízení zemskému soudu Praž
skému, a berně na statcich klášterních vybiraná neodváděla
se do královské komory, nýbrž náležela klášteru. Avšak
1 potom bylo Hroznatovi hájiti klášterních práv proti ná
tiskům hrabivých zemských úřednikův a závistivých sou
sedů. K tomu nastala r. 1217. nová rozepře, do niž Hro
znata mimovolně vtržen jest. Biskup Daniel byl na prosby
jeho daroval na věčné časy klášteru Teplskému odváděni
desátku, jakéhož z klášterních statků vyžadovati právo měl.
Po smrti Danielově (1 1214) žádal však nástupce jeho biskup
Ondřej nevšimaje si tohoto darování, starého práva svého
zpět, a vyřkl klatbu nad opatem Janem, jenž domnivaje se
býti v právu, jemu vzdoroval. V této nemilé rozepři byl
Hroznata od papeže Honoria III. ustanoven za rozhodčího.
Potom odevzdána tato věc opatu Velehradskému a proboštu
Olomouckému k rozsouzení, a posléze byla klatba s opata
Jana sňata.

Zbožný zakladatel a ochránce klášterů Teplského 1Cho
těšovskéhoneustával pro blaho jejich pracovati a dával bratřím i
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krásný přiklad bohabojného smýšlení, neličené pokory a smiř

livosti a obětavé lásky. A přece bylo mu zakoušeti proti
venství 1 tam, kde nejméně se toho nadál. Staloť se, že opat

Jan z ne známých příčin jal se ho pomlouvati a pronásledo
vati. Hroznata snášel toto příkoří s přikladnou trpělivostí
a odevzdanosti do vůle Boží; a teprv když bylo se obávati,
že domácí pokoj v klášteře pohromu utrpí, ustoupil na čas
opatovi a odebral se ku svým sestrám do Chotěšova. Tu
však pobyl jen za krátko, neboť opat Jan uznav záhy svou
chybu, povolal jej za hlučného jásotu bratří nazpět.

Roku 1217. onemocněl Hroznata povážlivě za svého
pobytu v Chotěšově. Sestry ošetřovaly laskavě milého bratra.
Tu probral se pojednou nemocný náhle ze sna a jako u vytr
žení mysli zvolal: „Nastojte, jsem zajat a nepřátelé odvádějí
mne!“ Sestry ubezpečovaly ho sice, že jest mezi svými a ni
čeho báti se nemá, avšak v duši jeho utkvěla předtucha, že
za nedlouho bude násilně sprovozen se světa. Pozdraviv se
odjel zase do Teplé, a po několika dnech umínil si prohléd
nouti klášterní statek v Hroznětině. A předvidaje, že to
bude posledni cesta jeho, vyzpovidal se skroušeně dne 4. května,
ve svátek Nanebevstoupení Páně r. 1217. a přijal Tělo Páně.
Potom dostav od opata požehnání, poprosil bratři, aby se za
něho modlili, rozloučil se s nimi, a nastoupil v průvodu je
diného služebnika cestu.

V sousedním, tehdáž císaři Bedřichu II. náležejicím
Chebsku řádili toho času loupežní rytiři, kteříž se smluvili,
že Hroznatovi se pomsti, poněvadž nedopouštěl jim útočiti
na klášterní statky. Jeden z těchto nepřátel kláštera vyčihal
Hroznatu jedoucího do Hroznětina, jal ho úskočně a odvlekl
do svého hradu Kinsberku. Tu vsadil jej do žaláře a mučil
ho hladem i žízní žádaje na něm velikého výplatného. Ale
Hroznata nechtěje, aby zkrácen byl odkaz jeho, učiněný
klášteru, a nepřeje si ničeho vroucněji, než aby mohl pro
Spasitele svého zemřiti a s ním spojen býti, odmitl rozhodně
tuto žadosť. Zatím snažili se řeholníci Teplšti sehnati poža
dované výplatné, aby svého dobrotivého otce,přitele a bratra
vysvobodili. Než se to však státi mohlo, dokonal Hroznata
útrapami žaláře pozemský život svůj, v pátek dne 14. čer
vence 1217.

Žalostná zpráva o smrti Hroznatově naplnila bratry
Teplské nevýslovnou bolesti. Plakali všickni a vzdychali
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řkouce: „Ó ty dobrý otče, kdož nad tebe byl nábožnější, kdo
pokornější, kdo poslušnější? Ó ty dobrá duše, dobojoval jsi
vitězně slavný boj. Nemohlť jsi míti větší lásky nad tu, že
jsi život svůj pro Krista a pro svoje bratry i přátele vydal.
Mohl jsi mučednikem státi se nekrvavě, trpělivým snášením
protivenství, ale volil jsi raději položiti život svůj za svoje
ovce, abysi tim jistěji koruny života věčného došel!“ Tak
a podobně hořekovali bratři, a potom šli smutně do Kins
berka a vykoupili mrtvé tělo obnosem, jehož loupežný rytiř
byl žádal za Hroznatu živého. Mrtvého dobrodince svého
nalezli bratři v žaláři oděného rouchem řeholním, s pásem
okolo beder, an podobal se člověku spicimu. I položili ho na
máry a odnesli uctivě do Teplé, a u přitomnosti velikého
zástupu lidu pochovali ho s mnohým pláčem v kamenné
rakvi před hlavním oltářem klášterního chrámu. Tu odpočívá
Hroznata podnes v původní, posud nikdy neotevřené rakvi,
a klášter Teplský koná každého pátku památku jeho smrti
zvláštní modlitbou. Hrob jeho jest ohrazen mřižkou a bývá
každoročně dne 14. července zdoben kvitím 1 světly. Téhož
dne konají se tu slavné služby Boží. Hroznata odpočivá tu
ve vlastním příbytku. Nad hrobem jeho klene se velkolepý
opatský chrám, v podstatě zachovaný tak, jak jej před věky
zbudoval. Vzácnou památkou po Hroznatovi v klášteře jest
také měděná jeho misa, umělá to práce ze stoleti dvanáctého.

Spoluzakladatelka panenského kláštera Chotěšovského
Vojslava přežila bratra a zemřela dne 22. listopadu 1227.
Tělo jeji bylo pohřbeno v chrámě Chotěšovském, a po zru
šení tohoto kláštera přenesli řeholníci Teplšti ostatky jeji
do svého kláštera a uložili je dne 5. července 1793, v hrobě
Hroznatově.

Již za živa byl Hroznata od bratří Teplských vysoce
ctěn jakožto příklad bohabojnosti, pokory, trpělivosti a všech
jiných křesťanských i řeholních ctnosti, a po smrti byl od
nich pokládán za muže svatého, ježto volil raději podstoupiti
žalářní muka a smrť,než aby byl připustil zkrátiti zbožné na
dání svoje. Památka jeho bývala nejen v Teplé, nýbrž 1v celém
premonstrátském řádě každoročně dne 14. července slavena,
a když rozšířily se zvěsti o divech, jimiž Bůh hrob jeho
v Teplé oslavil, byly jemu na česť zřizovány v premon
strátských klášteřích oltáře, sochy a obrazy. Ve mnohých
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spisech uvádí se Hroznata jakožto blahoslavenec, a nejednou
klade se do sboru svatých patronů českých. Proto pokusil
se klášter Teplský, již v 17. stoleti o to aby Hroznata byl
od CČirkve veřejně prohlášen za blahoslavence. Roku 1892.
bylo ukončeno v Praze nové úřední jednání v této věci, a jest
důvodná naděje, že náboženská pocta, jež prokazuje se to
muto blahoslavenci již po věky v řeholi premonstrátské,
brzo již bude Stolici apoštolskou potvrzena. Roku 1893.konal
klášter Teplský hlučnou slavnosťna památku 700letého trvání
svého, o niž velebeny ctnosti a zásluhy blahoslaveného za
kladatele tohoto prastarého opatství.“)

Dne 16. července koná se také památka sv. Eustathia (Stacha) patri
archy Antiochijského sv. Fausta mučedníka za císaře Decia ukřižovaného,
sv. Hilariana mnicha umučevého za Juliana Odpadlíka, sv. Rajneldy panny a
spolumučedníků brabantských, sv. Vitaliána, biskupa v Kapui a mučed
níka, a j.

Dne 17. července.

I. Sv. Alexius, žebrák.

Málokterý světec byl již za nejstarší doby v cirkvl
řecké i v Římě tak ctěn, jako svatý žebrák Alexius. Tím
podivnější jest, že život jeho byl sepsán teprv za devátého
či desátého stoleti. Tudiž ovšem nelze rozeznati, co v po
divném tomto životopisu zakládá se na skutečnosti, a co
bylo později přibásněno patrně za tim účelem, aby vylíčen
byl obraz naprostého pohrdání světem a hrdinské sebezapíra
vosti.

Alexius (Alex, staročesky Aleksa), jediný syn zámožného
Římského senatora (radního) Eufemiana a matky Aglaisy,
byl od rodičů velmi pečlivě vychován v bázní Boží; a maje
na nich krásný příklad, prospíval dokonalosti křesťanskou.

*) Festschrift zum 7COjáhr.Jubilaeum der Griindung des Stiftes Tepl.
V Marian. Lázních, 1893 Hroznata u. die Praem. Abtei Tepl. od P. H. J.
Karlíka. V Plzni, 1870. Lehnerův Method r. 1889. Premonstráti v Čechách,
od P. Dom. Čermáka. V Praze, 1877. Životy Svatých od P. H. J. Karlíka.
Díl UT. V Praze 1850. Drahé kameny z koruny sv. Václavské. Díl I.
V Praze, 1871.



Sv. Alexius,; žebrák. 207

Dospěv v jinocha pohrdal bohatstvím, slávou i rozkošemi
tohoto světa a kochal se čtením Písma sv. i životů křesťanských
mučednikův a starověkých poustevníků. Rozjímaje o tom,
jak tito hrdinští mužové sebe zapírali a z lásky ku Kristu
všecko, i svou krev obětovali, slzival vnitřním pohnutím a
přál si, aby mohl po šlépějíchjejich kráčeti. Zatím vyhledali
mu rodičové nevěstu, ctnostnou pannu Sabinu, a ustanovili
den sňatku. Alex byl si umínil, že vzdá se dobrovolně vše
likých statkův a požitků světských, aby mohl sloužiti vý
hradně Bohu, podrobil se však přece z poslušnosti vůli rodičů.
Tak nadešel mu den svatby, kteráž konala se s velikou nád
herou, jakáž přiměřena byla vznešenému stavů této rodiny.
Avšak hned na večer po svatbě pojal Alex nevěstu za ruku,
odevzdal ji prsten i stkvostný pás svůj a řekl: „Milá při
telkyně, nemohu tě oblažiti láskou pozemskou, neboť odřekl
jsem se světa a zaslíbil jsem se Bohu paniotvim. Následuj
mne pro Krista a buď věrnou dcerou rodičů mých. Přijmiž
tyto věci ode mne na památku. Bůh budiž s námi, pokud
bude se mu libiti!“ Potom vzal si rychle penize na cestu,
vyšel z domu, odplul Tiberou do mořského přístavu, a vsedl
na koráb, jenž dopravil ho do Laodiceje v Syrii, cdkud přišel
do Edessy v Mesopotamii. Tu vyměnil svoje vzácné šaty za
oděv žebrácký, rozdal chudým, co mu ještě zbylo z peněz,
a šel mezi žebráky, kteří v předsíni chrámu Matky Boží
almužny prosil.

Alex ztrávil v Edesse jakožto žebrák mnoho let slouže
Bohu ustavičnou modlitbou a zapiraje sebe největší chudobou
a pokorou. Když pak lidé začali jej pro jeho nábožnostť,ne
porušenou mravnost a podivuhodnou sebezapiravost jako člo
věka svatého ctiti, obával se, aby snad nezpyšněl a od Boha
zavržen nebyl. I odešel tajně z města a nastoupil cestu do
rodiště sv. Pavla apoštola Tarsu v Cilicii. Avšak řízením
Božím byla loď, na niž Alex se plavil, mořskou bouřízahnána
na břeh italský.

Po celou tuto dlouhou dobu byl v otcovském domě
Alexově v Římě veliký zármutek nad útěkem jediného mi
lovaného syna. Otec vypravil posly do všech sousednich
zemi, aby ho vyhledali, ale nadarmo. Proto neměl otec žádné
radosti více, a matka oddala se tuhé kajicnosti. Také mladá
manželka Sabina truchlila s nimi.

Alex dostav se po letech mimo vůli do své vlasti,
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poznal v tom pokyn Prozřetelnosti Boží a šel do Říma, aby
žil na blízku rodičů. Tu vstoupil s tlukoucim srdcem do
otcovského domu a prosil, aby pro milosrdenství Boži bylo
mu dáno přistřeší a popřany byly drobty padající se stolu.
Sestarli rodičové nepoznali syna, neboť vlasy jeho zbělely,
tvař byla palčivým sluncem opálena a tělo jeho zchřadlo
zapiravým životem, Avšak zarmoucený otec vzpominaje na
syna a jsa milosrdenstvím pohnut, přijal ubohého poutníka,
vykázal mu komůrku na obývání a dával mu pokrmy se
stolu svého. Zatím spokojil se Alex koutkem pod schody
v domě otcovském, rozdával lepši pokrmy chudým a požíval
jen potravy nejskrovnější. Služebníci otcovi misto co by se
byli vzdělávali jeho pokorou a nábožnosti, škádlili ho a po
smivali se jemu, on pak snášel trpělivě všeliké přikoři jejich.
Mimo to bylo mu ustavičně zápasiti s vlastním srdcem svým,
když každodenně rodiče vídal a jejich vzdychání a nařikání
pro odešlého syna slýchal. Tu bylo mu třeba hrdinské sebe
zapiravosti, zvláště když býval dotazován po svém jménu,
původu, rodišti i osudech života svého. Na otázky tyto od
povídal vyhýbavě, že vlasť jeho je na nebesích, a že jména
žádného nemá, že jméno svoje před lidmi již dávno odložil,
a u Boha jméno teprv ziskati si musí. Jedinou radosti na
světě byly mu kříž a obrázek Panny Marie, kteréž při sobě
nosil, a velechrám sv. Petra, doněhož chodil se modlit a každou
neděli po vykonané zpovědi nejsvětější Svátost přijímat.

Tak zbožně a svatě ztrávil Alex pod schody v otcovském
domě plných sedmnáct roků jako cizinec a žebrák. Veliká,
nepochopitelná byla jeho pokora, veliké jeho zapiráni sebe.
Když přiblížila se mu smrť, poprosil o péro a vylíčil stručně
průběh života i utrpení svého ode dne, kdy byl z domu
odešel; poděkoval rodičům i manželce za přistřeší, za pokrm
a za všecku lásku 1 soustrasť, kterouž mu byli věnovali;
přál jim Božího požehnání pro dalši život, a doložil, že
předcházi je a bude na ně čekati u Krista v přibyteich
blaženosti věčné.

Otec Eufemianus naleznuv na prsou zemřeléhožebráka
list, jal se jej čisti, a poznav syna, ubránil se stěží omdleni.
Zatim vrhla se matka na mrtvolu synovu a smáčela ji ža
lostnými slzami, a také Sabina hořekovala lomic rukama.
Zvěsť o smrti podivného žebráka rozlétla se městem a při
vábila zástupy lidu, papež Innoceneia I. a císař Honorius
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přišli, aby uctili svatého syna Eufemiánova. Tělo jeho bylo
na rozkaz cisařův slavně přeneseno do chrámu sv. Petra a
zůstalo tam po sedm dni vystaveno, aby veškeren lid mohl
světce toho uctiti, a potom bylo pohřbeno do mramorové
hrobky v chramě sv. Bonifáce mučedníka na pahorku Aven
tinském. Při tomto chrámě sv. Bonifáce a sv. Alexia byl
později založen klášter benediktinský, v němž r. 990. náš
sv. Vojtěch i bratr jeho Radim přijali řeholní roucho. Na
počátku stoleti třináctého byla tato prastará svatyně znova
nádherně přestavěna, a tu chovají se podnes ostatky sv.
Alexia, z nichž několik části ziskal a r. 1355. velechrámu
Pražskému daroval císař a král Karel IV. Pamětihodno jest
také, že benediktinský klášterní chrám Břevnovský, založený
od sv. Vojtěcha a knižete Boleslava II., byl r. 993. posvěcen
na počest svatých Benedikta, Alexia a Bonifáce.

Úmrtí sv. Alexia klade se obyčejně dor. 417. Výroční
památka jeho slaví se dne 17. července.

Opustiti náhle výborného otce, zbožnou, dobrou matku,
1 mladou, ctnostnou a milování hodnou manželku; uprchnouti
od nich tajně do ciziny, a žiti do smrti po žebrácku, jest
ovšem podivno. Alexius to učinil; jednání jeho nazve se
výstředním, ale úmysl jeho byl šlechetný a svatý. Užilt
práva, aby před dokonalým manželstvím věnoval se stavu
dokonalejšímu. Opustil statky tohoto světa, poněvadž nepo
skytovaly mu pokoje a blaha duševního; opustil lásku své
manželky, poněvadž srdce jeho zaujala vyšší a čistší láska
k Bohu nejsvětějšimu; opustil otce i matku a dům svůj,
aby mu nic nepřekáželo následovati Krista Ježíše úplnou
chudobou a pokorou. Co tento světec vykonal, nelze ovšem
klásti za příklad, jehož dlužno by bylo následovat:, ale jak
velice zahanbuje nadměrná jeho sebezapiravost všecky ty,
kdož z rozmařilosti, pohodlí a lenosti vzpouzeji se dáti vý
host nějaké zlé náklonosti, nějaké duši 1 tělu záhubné na
vyklosti, nějakému oblíbenému hříchu! Spasitel di: „Chce-li
kdo přijitl za mnou, zapřiž sebe sám, vezmi kříž svůj a ná
sleduj mne.“ (Mat. 16, 21.) „A kdož nenese křiže svého a
nejde za mnou, nemůže býti mým učedníkem.“ (Luk. 14, 27).

14
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2. Sv. Symforosa a sedmero synův jejích, mučedníků.

Za panování císaře Hadriana (117—138) povstali ná
vodem podvodníka Bar- Kochby, jenž vydával se za Messláše,
palestinští Židé opětně proti panství Římskému, byli však
od vladaře Rufa poraženi a země jejich strašlivě zpustošena.
Cisař dal potom místo, kde stával chrám Jerusalémský, zorati
a solí posypati, a na potupu Židů rozkázal tu na jedné věži
postaviti z mramoru vytesaného vepře. Do města dáni jsou
za obyvatele pohanští Římané, a Židé směli pouze jednou
do roka, ve výroční den zkázy Jerusaléma, semo se bližiti
a osudu svého oplakávati. Aby pak po někdejším Jerusalému
ani paměti nezbývalo, dáno jest nové osadě založené na
rumech jeho, jméno Aelia Capitolina, a jen pohané směli
tu přebývati. Avšak i křesťanům bylo za viny Židů trpěti.
Dalť cisařpostaviti na mistech křesťanůmposvátných modly;
na hrobě Páně sochu Jovišova, na Kalvarii modlu necudné
bohyně Venuše, a v jeskyni Betlemské, kde Spasitel se na
rodil, sochu bůžka Adonisa.

Hadrian nenařídil sice přímo, aby křesťané pro svou
viru pronásledováni byli, ba přijímal pisemné obrany jejich
a vydal rozkaz, aby soudcové nemučili a nezabijeli křesťanů
na pouhé udání pohanův bez vyšetřování; poněvadž však
starši protikřesťanské zákony zůstaly platnými, bylo přece
1 za tohoto panovníka s věřícími krutě nakládáno, čehož při
činou byla 1 pověrčivosť císařova, již modloslužebníi kněží
proti křesťanům zneuživali.

Roku 125. dal si Hadrian v Tiburu (nyni Tivoli, jižně
od Říma) vystavěti nádherný letohrádek s rozsáhlými sady.
V tomto mistě přebývala křesťanská vdova Symforosa se
sedmi syny svými. Manžel jeji Getulius i bratr jeho Amant,
důstojnici u vojště, přijali křest svatý, po čemž Getulius
Z vojska vystoupil a Amant v službě císařské zůstal; avšak
za nedlouho byli oba pro víru v Krista zatčeni, a soudce
Cerealis, kterýž je vyšetřoval, uvěřil sám v Krista a pod
stoupil snimi smrť mučednickou. Symforosa pochovala těla
mučedníků těchto a pečovala v Tiburu o syny i o chudinu.
Tu utvrzovala syny svoje ve víře ličíc jim, jak sladko jest
umřiti pro Ježiše Krista, a jaké slávy docházejí svati mučed
nici na nebesích. Jednou otázala se nejmladšího Eugena:
„Milé ditě, co bysi dělal, kdybysi měl buď obětovati modlám
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kadidlo, aneb vydati tělo svoje, aby metlami a bičíky roze
dráno bylo?“ Hošik odpověděl: „Drahá matičko, raději dám
se rozsekati na kusy, než bých obětoval ďáblům!“ A matka
řekla dále: „A což nezalekli byste se, kdyby vás kataňé
vzali a vám pohrozili, že vás ukrutně zabiji? Nedostali byste
strach, kdyby vám ukázali oheň, meč, skřipec 1 jiná mučidla ?
Ach jak se bojim, že byste snad pozbyli zmužilosti a zapřeli
Krista Pána!“ Ale Krescenc vece: „Milá matko, nestrachuj
se o nás. Slibujeme ti, že žádná hrůza a žádná ukrutnosť
nás nepřemůže a od Krista Ježíše neodvráti!“ I napomenula
matka synův, aby se modlili za dar vytrvalosti i sily, a sama
neustávala za ně se modliti.

Zatím byl nový cisařský letohrádek v Tiburu dostavěn
a měl býti modlářskými obětmi zasvěcen. "Této příležitosti
užili pohanští kněži a donesli pověrečnému císaři, žeť prý
bohové se hněvají a žádných oběti nepřijímají aniž budouc
nosť předpovidati chtěji, protože Symforosa svými modlitbami
ku křesťanskému Bohu den ze dne je mučí a uráží; že ale
bohové ti vyplní všecky žádosti císařovy, jestliže Symforosa
i synové jeji budou donuceni jim obětovati. I dal Hadrian
tuto matku i syny jeji k soběpřivésti a domlouval jim, aby
hněv bohův ukrotili a jim obětovali. Sy uforosa řekla mu
však: „Manžel můj Getulius 1 bratr jeho Amant, oba věrni
služebnici tvoji, vytrpěli mnoho pro Krista a raději umřeli,
nežby modlám byli sloužil. Smrť pro Krista podstoupená
způsobila jim sice na světě potupu, za to jsou však nyní mezi
anděly a maji se svým nebeským králem život věčný.“ Na
to zvolal rozhněvaný císař: „Buď ty a synové tvoji obětujte
našim bohům, aneb budete jim sami obětováni!“ Symforosa
odpověděla: „Jaké to Štěstí pro nás, že máme býti Bohu
svému v oběť dáni!“ Hadrian opáčil: „Našim bohům budete
obětováni“. Ale statečná Symforosa odvětila: „Bohové vaši
nemohou nás za oběť přijati; vždyť my rozmnožime muka
těchto zlých duchů, budeme-li obětováni pravému Bohu
svému Kristu. Neodvrátiš mne žádnou mukou od žádosti,
abych vešla v pokoj s Getuliem, jehož jsi usmrtil pro jméno
Kristovo!“ I rozkázal císař Symforosu odvésti do chrámu
Herkulova, a když i tu zdrahala se obětovati, byla nejprv
ukrutně zbičována a za vlasy pověsena. Za tohoto mučení
napominala svatá matka synů svých řkouc: „Nelekejte se
ditky milé z toho, co trpím, neboťtrpím ráda a kladu ochotně
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svůj život za obět Kristu Pánu. Jen buďte stateční a bojujte
vytrvale. Buďte pamětlivi příkladu otcova, vzpominejte 1 na
matku, a jděte po našich šlépějích. Krátké jest utrpení a
věčná bude sláva naše.“ Když Symforosa ani takto nedala
se od Krista odvrátiti, byla s těžkým kamenem na hrdle
hozena do řeky Ania a utopena. Tělo svaté mučednice dal
bratr jeji Eugen vytáhnouti z vody a pochoval je blíže
Tiburu.

Druhého dne obeslal Hadrian všech sedm po Symforose
pozůstalých synů domnívaje se, že tyto útlé mládence a pa
choliky buď po dobrém, buď po zlém k modlářství nakloni.
Ale milost Boží silila je, a příklad rodičův dodával jim zmu
žilosti a rozněcoval je ku svaté horlivosti. Když cisař jim
pohrozil, řekl Krescenc: „Nepřejeme si ničeho, než abychom
mohli otce i matky následovati a pro Krista zemřiti. Ami
lichoceni, ani hrozby tvoje, ani muka a trápení, ani smrť ne
odloučí nás od víry v Krista Ježiše.“ Císař váhaje nějakou
chvíli, pokusil se ještě jednou slibovati, lichotiti 1 hroziti, a
teprv když i to bylo marno, rozkázal kolem chrámu Herku
lova postaviti sedm sloupů a na ně pověsiti sedm bratří těchto,
aby každý z nich jiným způsobem umučen byl. I trápili je
katané rozpinajíce údy jejich, až přítomní diváci hrůzou
žasli. Hrozné byly bolesti těchto mladičkých mučedníků, a
žádný sl nestěžoval, nýbrž všickni vwelebilihlasitě Boha,
tak že 1 cisař se zastyděl, že byl od nich zahanben a pře
možen. Aby tedy mukám jejich byl učiněn konec, rozkázal
je Hadrian usmrtiti. Nejstaršíimu Krescenci probodli kati
hrdlo, Julian byl na prsou proboden dýkou, Nemesiovi bylo
srdce prokláno oštěpem, Primitivu prorazili život, Justinovi
rozbili boky a uřezali všecky údy, Staktéa ustřileli šípy, a
nejmladší Eugen byl od hlavy mečem rozpoltěn. Tak došli
všickni synové svaté matky Symforosy koruny mučednické.
Nazitři potom sňali katané mrtvá těla jejich se sloupů a
zasypali je v hluboké jámě. Později, když pronásledování
Cirkve ustálo, sebrali křesťané ostatky těchto mučednikův a
pohřbili je uctivě u cesty vedoucí z Říma do Tivol, kde
potom jim na počesť byl zbudován a posvěcen chrám. Nyni
chovají se ostatky jejich v chrámě sv. Michaela v Římě.
Cisař a král Karel IV. zjednal r. 1355 drahnou čásť těchto
svatých ostatkův a daroval je hlavnímu chrámu Pražskému.
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Památka sv. Symforosy a synů jejich slaví se dne 18. čer
vence.

Na hrdinské mučednici Symforose 1 synech jejich jest
viděti, že křesťanu, jenž v pravého Boha věří a vší láskou
ho miluje, netřeba ničeho se báti, cožkoli zlého jej potká.
Jako nestrachuje se tmy ten, komu slunce sviti, podobně
neboji se ničeho zlého, kdož má poklad nejvzácnější, Boha
samého. O jak ubohý jest nešťastník, kterýž šento neoceni
telný poklad za kapku marné rozkoše, za mrzký zisk prodal;
Jak přřebidný je člověk, který z lásky k tělu a světu milost
Boži promrhal! „Hospodine, všlckni, kteřiž tě opouštějí, za
hanbeni budou ; odstupující od tebe na písku-napsání budou,
nebo opustili pramen vod živých, Hospodina.“ (Jerem. 17,
13.) „Ani smrť, ani život, ani andělé, ani knižectvo, ani
mocnosti, ani věci přítomné, ani budoucí, ani sila, ani vy
sokosť, ani hlubokosť, ani jiné stvoření nebude moci nás
odloučiti od láský Boží, kteráž jest v Kristu Ježiši Pánu
našem.“ (Řím. 8, 38. 39.)

Dne 17. července koná se také památka sv. Lva IV. papeže (+ 855),
sv. Marceliny panny, sestry sv. Ambrože, arcibiskupa Milánského (+ 399),
sv. Ennodia, biskupa Pavijského, spisovatele církevního (+ 527), sv. Speráta
a spolumučedníků Skylitských v Africe a j.

Dne 18. července.

I. Sv. Kamil de Lellis, zakladatel řádu.

Ve sboru těch světců, jež Bůh v pravý čas ze záhuby
vytrhl a vyvolenými nádobami svými učinil, stkví se také
sv. Kamil. Narodil se r. 1550. ze starého šlechtického rodu
Lelliů v městysi Bocchianiku v Abruzzách. Moudrá matka
vychovávala ho pečlivě, tak že nadaný hošik dobře prospival.
Ale starostlivá tato pěstounka zemřela záhy, a mladičký
Kamil nemaje nikoho, kdo by nad ním bděl, přidal se k lehko
myslným soudruhům, kteří ho nadobro zkazili. Naučiv se
sotva čísti a psáti stal se brzo mistrem v kartách iv kostkách
a hýřil po celé noci v rozpustilých společnostech. Otec ne
staral se pranic o něho, leda že vypravovával mu se zálibou
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o svých vojenských výpravách a dobrodružstvích. Když bylo
Kamilovi osmnácte let, vzal ho otec na cestu do přístavního
města Jakýnu (Ankony) zamýšleje plaviti se do Benátek a
vstoupiti s nim do vojska Benátčanů, kteří tehdáž na Turky
se chystali. Ale cestou onemocněli otec 1 syn a byli takto
donuceni mysliti na návrat do vlasti. A po několika dnech
zemřel otec v Loretě. "Tak osiřel Kamil úplně, a k litosti
nad ztrátou otce přidružily se mu bolesti tělesné. Dostal
zlý vřed na kotníku nejprv levé, a potom i pravé nohy.
Nezdědiv po otci nic kromě zbraně a oděvu, byl mezi cizimi
lidmi chud, opuštěn a čhurav. Přece však dobelhal se do
města Ferma, kde ujali se ho Františkáni, a laskavé jejich
jednání přimělo ho ku slibu, že vstoupi do řádu jejich.
I cestoval dále, ač měl rány na nohou, a požádal v městě
Akvile o přijetí do tamního františkánského kláštera. Ale
kvardian, jenž byl jeho strýc po matělně straně, pokládal
tuto žádost za okamžitý vrtoch, a dal mu radu, aby nejprv
hleděl vyhojiti si rány, a potom delší čas sebe bedlivě
zkoumal, má-li skutečně pro stav řeholní povolání. Kamil
odebral se tudíž do Říma, aby si dal vředy na nohou vy
léčiti, a nemaje na lékaře a léky peněz, vstoupil tam do
nemocnice nezhojitelných za opatrovníka. Tu zůstal několik
měsiců a vyhojil se. Ale brzo potom vzplanuly v něm po
znovu staré vášně jeho; hádal a hašteřil se s ostatními
služebníky, zanedbával svých povinnosti a chopil se karbanu,
až správce nemocnice s hanbou jej vyhnal.

Fravě tehdáž nastala mezi Benátčany a sultánem
Selimem II. válka, a Kamil nemaje jiného zaměstnání, vstoupil
r. 1570. do vojska benátského. A poukončení této výpravy
dal se najati do boje proti námořním lupičům Tuniským.
Potom bylo válečné loďstvo španělské na zpáteční plavbě
do Neapole zachváceno hroznou bouři, kteráž po tři dny
zuřila. V tomto smrtelném nebezpečenství vzpomínal lehko
myslný Kamil na posavadní osudy bědného života svého,
litoval svých hřichův, a po dlouhé době modlil se zase.
Lodstvo přistálo konečně v přístavu Neapo!ském, bylo však
tak poroucháno, že vrchni jeho velitel veškeré válečné
mužstvo rozpustil. Kamil byl tudiž opět bez zaměstnáni, a
zapomenuv rychle dobrých myšlének i citů, jenž ozývaly se
v duši jeho za bouře na moři, dal se zase do karbanu a
prohrál za krátko v kartách všecko, co z vojny si přinesl;
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penize, zbraň 1 šatstvo. Potom toulal se bez určitého cile a
přišel r. 1575. do Manfredonie v Apulsku, kde u dveří ko
stelnich žebral.

Hanbou i lítosti v hlubinách duše jsa rozerván přemital,
co činiti má dále, a uminil si, že nádenickou praci ustřádá
sl aspoň na cestu, by mohl zase vstoupiti do vojska. I po
máhal na jakési stavbě při kapucinském klášteře v městě
dovážeje na staveniště kameni a vápno. Bujná mládež posmi
vala se tomuto bývalému vojáku oděnému špinavými cáry,
ale on vytrval. Jednou, když opět kráčel vedle osla zapřa
ženého ku káře se stavivem, pojala ho taková litosť, že po
klekl a do usedavého pláče se dal. Potom šel prosit do klá
štera, aby ho přijali za řeholního bratra. Byl přijat; ale
hrubý, ku kotníkům splývající kapucinský háv rozjitřil mu
poznovu rány na nohou, a klášter propustil ho. I vydal se
zase do Říma a dal si v nemoenici nezhojitelných opět vředy
svoje léčiti. Zatim stav se jiným člověkem činil tuhé pokání
a získal si svou pokorou, mírnosti i bohabojnosti lásku před
stavených tohoto ústavu. Po několika měsících zdálo se, že
je vyhojen, pročež vrátil se do Manfredonie a vstoupil tam
podruhé do kláštera kapucinského. Ale za nedlouho obnovily

se rány jeho na nohou, a klášter propustil ho podruhě.
Kamil hořkým timto utrpením nadobro změněný, pře

svědčil se, že Bůh vykázal mu jinou životní cestu, a tudíž
odebral se potřetl do nemocnice nezhojitelných v Římě a
dostal tu místo domovnika. Službu tuto vykonával věrně
a horlivě. Dohližel na pořádek, čistotu a klid v ústavě, sloužil

nemocným, a každý týden svolával všecky opatrovniky a
udilel jim dobrá napomenutí i poučeni. Časem přesvědčil se
však, že sluhové v nemocnici jsou většinou lidé nedbali
a ziskuchtiví, a že lékařové s nemocnými necitelně zachá
zejí, o ně málo pečují, a zvláště zanedbávají starati se 0 to,
aby ubožáci ti dostávali útěchu náboženskou a včas svatými
svátostmi zaopatřováni byli. Tu namanula se mu myšlénka,
aby založil družinu zbožných mužů, kteřiž by se věnovali
obsluze nemocných nikoli ze zisku, nýbrž z pravé křesťanské
lásky. Ziskav na tento účel z osob v nemocnici zaměstnaných
pět soudruhů, z nichž jeden byl knězem, upravil v odlehlém
křídle ústavu jednu světnici v kapli, a tu scházeli se všickni
každého dne ráno k modlitbě a duchovnímu rozjímání. Ale
jeden z opatrovníkův udal je jakožto novotáře, pleticháře a
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kazimíry, kteříž prý potají se scházejí a domáci pořádek
zpřevrátiti usilují, pročež ředitelstvo nemocnice Kamilovi
tyto schůze přísně zakázalo a kapli jeho vykliditi dalo. Kamil
podrobil se tomuto rozkazu pokorně a hledal útěchy v mod
ltbě. Jedné noci, když opět před obrazem Ukřižovaného
plakal a vroucně se modlil, zdálo se mu, že Spasitel ruce
svoje s kříže k němu vztahuje a di: „Neboj se a pokračuj
ve svém započatém dile, neboť jest to dilo moje.“ Posilněn
a potěšen timto viděním přeložil Kamil schůzky se svými
tovaryši do sousedního najatého domu, a po nějakém čase,
když soudruhů mu přibylo, rozhodl se, že družinu svou pře
mění v řeholní společnosť. Aby tento úmysl snáze proveden
býti mohl, radili mu přáteté, aby stal se knězem. To bylo
ovšem s velikými překážkami spojeno, neboť Kamilovi, jenž
od svěho třináctého roku byl studii zanedbával, světem se
potloukal, a kromě karbanu ničemu se nenaučil, bylo tehdá
již dvaatřicet let. Ale pevná vůle jeho překonala všecko.
Začal učiti se u Jesuitů jazyku latinskému nedbaje posměchu
mladičkých spolužákův a napinal sily svoje tak, že již po
dvou letech dokončil studie. Potom byl r. 1584. na kněžství
posvěcen. Představení nemocnice nezhojitelných darovali mu
kalich, missál a mešní roucha.

Novokněz Kamil vzdav se posavadní služby své v ne
mocnici, přijal kaplanství při kosteliku „Panny Marie u ran“
nedaleko Tibery a ubytoval se s tovaryši svými v sousedním
skrovném domku. Všickni tito soudruhové jeho přijali du
chovní roucho a jali se v nemocnicich i po soukromých
domech navštěvovati nemocné a posluhovati jim. Avšak
kardinál, jemuž příslušel vrchní dozor nad nemocnici nezho
jitelných, byl velice nespokojen, že Kamil a společníci jeho
z tohoto ústavu odešli. Nazýval je nespokojenými svěhlavci,
kteří beze všeho rozumného důvodu podnikají věczbytečnou,
jelikož v Římě dobře nadaných nemocnic dosti bylo, a vy
týkal jim, že odvažují se na úkor všech posavadních dobro
činných společnosti zakládati novou družinu opatrovniků
nemocných, ačkoli na to žádných hmotných prostředků ne
maji. Výtky tyto nebyly bezdůvodny, o čemž Kamil brzo
se přesvědčil, když skoro všickni tovaryši jeho stálým bděním
u nemocných a nedostatkem ochuravěli, až posléze i on sám
onemocněl. I dal se odnésti do nemocnice nezhojitelných,
kde ho laskavě přijali. Když potom zase ozdravěl, poskytl
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mu jistý dobrodinec dostatečnou podporu na koupi domu pro
novou družinu. Počet tovaryšů Kamilových množil se, ale
bida vyhnala za krátko většinu z nich, a jen několik zůstalo
jich namáhavému zaměstnání tomuto věrných. Již zdálo se,
že nová tato dobročinná společnosťvezme za své, avšak Kamil
důvěřoval v Boha neztráceje mysli. A za nedlouho přihlásili
se do družiny noví horliví členové, jichž obětavá láska, pro
kazovaná nemocným ve špitálech, útulnách a domech pout
nických 1 soukromých, ziskala jim všeobecnou důvěru 1úctu.
Tou měrou neváhal papež Sixtus V. dne 18. března 1585
náboženské bratrstvo Kamilovo potvrditi. Členové jeho ne
skládajice prozatim žádných slavných ani prostých slibů ře
holnich, měli duchovní roucho označené na prsou zeleným
křižem nositi, společně bydleti a almužny sbirati, chudobu,
čistotu a poslušenství zachovávati, propůjčujíce se všelikými
službami nemocným 1umirajicím, obzvláště také v časmorové
rány. Prvním představeným tohoto nového bratrstva opatro
vniků nemocných zvolen byl zakladatel jeho kněz Kamil,
jenž potom s bratřimi se ubytoval při chrámu sv. Maří
Magdaleny v Římě. Počet bratři se množil, a za nedlouho
odebral se Kamil s dvanácti tovaryši do Neapole a založil
jim tam nový ústav. Jelikož toto bratrstvo výborně se osvěd
čilo, povýšil je papež Řehoř XIV. dne 21. záři1591 za
duchovní řád pod jménem „Otcův dobré smrti“ neb „řehol
nich duchovních pro posluhu nemocným a přípravu jejich
na Šťastnou smrť“. Odznakem jejich byl červený kříž na
černém rouchu na prsou. Nový řád šířil se rychle. Založil
kláštery r. 1594. v Miláně a Janově, r. 1507. v Bologně,
r. 1600. v Mantově, r. 1603. ve Ferraře, r. 1604. druhý klášter
v Neapoli. Roku 1614. měl řád 16 domů s 300 bratři, nepo
čiítaje 220 členů, kteří zatím nakazivše se v povolání svém
byli zemřeli.

Bratři této řehole závodili v prokazování křesťanské
lásky ubobým nemocným zvlášť za doby morové rány, a
Kamil byl jim vzácným vzorem. Ač kulhal, neustával obchá
zeti ulice 1 domy a pátrati po ubožácich pomoci potřebných.
Přivážel jim na oslu potravu iléky, čistil jim lože, obvazoval
rány jejich, těšil a povzbuzoval je ku trpělivosti a odevzda
nosti do vůle Boží a připravoval je na křestanskou smrť. Za
moru v Římě utikali lidé ze zamořených domů, zůstavujíce
tu nemocné bez pomoci. Kamil nalezl často s tovaryši svými
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takový dům zamčený, a nezbývalo mu, než aby vnikl do
vnitř po žebříku oknem, by takto k nemocným se dostal.
Nejednou odňal morem stiženým matkám kojence, aby aspoň
těchto nemluvňat od jisté smrti zachránil; často trávil celé
noci v nečistých, odporně zapáchajících jizbách, neštitě se
nejošklivějších nemoci. Chodě po ulicích pátral po žebrácich
morem stižených a odnášel je na vlastnich ramenech do
svého kláštera na ošetřování. Kde nikdo pro puch obstati
nemohl, zůstával Kamil s neomrzelou trpělivosti, ačkoli sám
bolestným neduhem v nohou trpěl. I nebylo divu, že v této
obtižné službě nejednou vysilením omdlel. A přece se ne
šetřil, a když přátelé mu domlouvali, aby si popřál odpočinku,
řekl jim: „Pravý vojak umírá na bojišti, námořník na moři,
a řádný opatrovník nemocných má zemřitilusvých chudých
ošetřovanců v nemoenici“ Ve veliké nemocnici Sixtově
v Římě zemřelo za několik dní morem 3000 nemocných, tak
že nebylo nikoho, kdo by se byl odvážil v zamořeném ústavu
tom posluhovati. I odebral se Kamil sosmi bratřími do této
nemocnice. Nalezl tam hroznou nečistotu a odporný nepo
řádek. Z osmi bratři nakazilo jich se tu a zemřelo za krátko
pět,a ijini bratři padali rychle za oběť smrti. Kamil chtěje
je nahraditi pracoval ještě usilovněji, a přicházeje pozdě
v noci vysilen domů, nehledal odpočinku, nýbrž naplňoval
slamníky, upravoval ložní prádlo a šil pokrývky pro nemocné.

Ku všem těmto milosrdným skutkům pobízela Kamila
veliká láska k Bohu, kteráž v srdci jeho hárala od té doby,
co se byl obrátil. Přál si, aby co možná nejvice lidi naučil
milovati Boha a nenáviděti hříchu, a proto bývalo přední jeho
péči, aby nemocní zkroušenou zpovědí z ařichů svýchse oči
stili, nejsvětější Svátosti se posvětili, a z lásky k Bohu bo
lesti svoje trpělivě a zbožně snášeli. Vzpominaje na poklésky
svého mládí, jichž denně oplakával, pokládal se za největšího
hříšníka, a nespokojoval se na dostiučinění sloužiti nemocným,
nýbrž kromě toho zapiral se tuhým postem i jinými skutky
kajicími, ačkoli trpěl bolestmi v nohou a namáhavými pra
cemi na smrť umdlen býval. Zpovědník jeho sv. Filip Neri
dosvěděil o něm, že žil vůbec jako světec a že Bůh vyzna
menal jej zvláštními milodary.

Muže tak zasloužilého a svatého ctil a vážil si celý
Řím, a četní dobrodincové poskytovali mu na hohumilé dílo
jeho hojných příspěvků. Avšak nadlidské namáhání zlomilo
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konečně poslední silu jeho, tak že r. 1607. složil obtížný úřad
vrchního představeného řádu svého. Jest podivuhodno, co
všecko Kamil vytrpěl. Kromě nezhojitelného neduhu v nohou,
jimž stižen byl po čtyřicet let, a bolestné kýly, kterou si
byl uhonil druhdy v nemocnici nezhojitelných, trpěl i jinými
chorobami, jež nazýval „milosrdenstvími Božimi,“ ale nikdy
si nestěžoval, a tajil se opatrně nemocemi svými zvláště před
lékaři, jichž velice se bál nikoli z nedůvěry v umění jejich,
nýbrž proto, poněvadž ukládali mu, aby se šetřil a sobě
klidu popřál. Pokud ještě aspoň pohybovati se mohl, neustá
val nemocné navštěvovati, laskavě s nimi mluviti a je těšiti,
a když z lože již povstati nemohl, dal se odnésti do nemo
cnice svého řádu, aby tu mezi chudými zemřel. Poslední
nemoc jeho trvala plných třiatřicet měsíců, a jak sám se
přiznal, ulehčovala mu všechny tělesné bolesti myšlénka na
pekelné tresty, jichž zasluhoval a jimž jen s milosti Boží ušel.
Zemřel blaženě v Pánu dne 14. července 1614a byl pohřben
v klášterním chrámu u sv. Maří Magdaleny v Římě. Bůh
oslavil tohoto milosrdného Samaritána divy, a papež Bene
dikt XIV. prohlásil hor. 1746. za svatého. Památka sv. Ka
mila de Lellis slaví se v Církvi katolické dne 18. července.

Sv. Kamil byl za svého mládi oddán náruživému kar
banu a byl by touto zhoubnou vášní tělesně i duchovně za
hynul, kdyby milost Boží nebyla ho ještě v čas zachranila.
Hra sama o sobě není ovšem hříchem, ale každá hra, stala-li
se zvykem, může býti zvlášť mládeži nebezpečným osidlem,
jakož svěděi všední zkušenosť. Sv. František Borgiáš říkával,
že ze hry bývá trojí škoda; ztráta peněz, ztřáta času a za
nedbávání pobožnosti. Kolik lidí svedl již karban k nejtěž
šim hříchům, kolik rodin přivedl na mizinu, kolik duší uvrhl
do pekla!

Sv. Kamil ulehčoval si bolesti dlouhé nemoci své roz
jimáním o trestech pekelných, jež jsou nevýslovny a věčny.
Jak plésali by zavrženci v pekle, kdyby trápení jejich ne
bylo větší a netrvalo déle, než jakékoli bolesti, jež bývá
nám na tomto světě snášeti! Proto napomíná nás sv. Jero
ným v utrpení: „Děkujte Bohu a chvalte ho uznávajice, že
trpite mnohem méně, nežli zasluhujete“.
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2. Sv. Bedřich, biskup a mučedník.

Frisové, kmen německý, přebývali již za vlády Řím
ských cisařů na pomoři severním od ústí Emže až k řece
Rýnu. V dějinách prosluli svým bohatýrským králem Rat
bodem, jenž r. 714. Franky zahnal a r. 716. Karla Martella
porazil. Vnukem tohoto krále byl Utrechtský biskup sv.
Bedřich.

Bedřich (Fridrich) nabyl výborného vychování a vzdě
láni od duchovenstva Utrechtského, a již záhy jevil náklon
nost ku modlitbě i zbožnému rozjimání a zapiral se tuhou
kázní. Ačkoli mohl zvoliti si životní dráhu, na níž kynula
sláva světská, pohrdal z lásky k Bohu všemi hodnostmi, ne
bažil po bohatství a nenáviděl všeho, co čistotu duše po
skvrňuje. Dospěv byl posvěcen na kněžství, a biskup Rich
frid svěřil mu vyučování křtěnců. Bedřich konal tento úřad
s velikou horlivosti. Vyučoval svěřence svoje pravdám
viry svaté, rozněcoval v nich lásku k Bohu i ku bližním,
a vedl je vlastním přikladem na cestu spasení. "Timziskal
si lásku a oddanost duchovenstva i lidu tou měrou, že po
smrti Richfridově byl zvolen za biskupa Utrechtského. Ale
toto povýšení bylo zcela proti jeho skromnosti a pokoře. I
zdráhal se tuto hodnosť přijati řka: „Jsem hříšník; jak tedy
mohl bych stádo Páně spravovati. Vždyť neumím řiditi ani
svého domu, kterak tudiž dovedl bych starati se o cirkev
Boží. Nemohu vytáhnouti břevna z oka svého, jakž budu
moci vyňati mrvu z oka bližního. Nemohu býti strážcem
stáda Božiho, jelikož neumim zahnati vlka od sebe!“ Tato
skromnosť ziskala mu ještě větší náklonnost, a jelikož i oci
sař Ludvik Pobožný s volbou tou souhlasil, poznal v tom
Bedřich vůli Boži a vzal na se úřad biskupský. Potom ode
bral se do Cách a byl tu za přítomnosti císaře Ludvika po
svěcen na biskupství a zavázal se slavným slibem, že bude
neunaveně šířiti viru Kristovu mezi Frisy, do té doby ještě
valně pohanskými. Obyvatelstvo Utrechtské uvítalo nového
biskupa svého s jásavou radosti.

Biskup Bedřich věren danému slibu, snažil se v die
cési své viru svatou horlivě rozšiřovati, pohany ku poznání
pravdy přiváděti, a lid ku věrnému zachovávání přikázaní
Božich i církevních povzbuzovati. A horlivá snaha ta nesla
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hojné ovoce, tak že za krátko Frisové až na malý zlomek
stali se upřimnými křesťany.

Toho času měli synové císaře Ludvika spor o dědictví
po otci, tak že mu i válku vypověděli, k čemuž podněco
vala je druhá manželka císařova Judita. Biskup Bedřich
znaje hrozné pohoršeni, jež z těchto různic lid bral, neustával
důrazně napominati cisařovnu, aby toto pohoršení napravila
a se polepšila. Káravá tato slova rozjitřila hrdou a marnivou
Juditu tou měrou, že statečnému biskupovi pohrozila pomstou,
on však nedbaje výhrůžek neustával mluviti pravdu včas
1 vnečas a plnil horlivě apoštolské povinnosti svoje.

Uspořádav biskupství svoje odebral se Bedřich sám za
vyslanými věrozvěsty na nejzápadnější ostrov Zeelandský
Valchern, jehož pohanské obyvatelstvo bylo velice divoké a
surové. Tu pracoval za převelikých obtiži dlouho bez úspěchu
hlavně proto, že ostrované nechtěli upustiti od svých hřiš
ných sňatků s osobami příbuznými. Posléze však zvítězil
nad zatvrzelými srdci lidu toho pláčem, modlitbou, napomí
náním, prosbami a kajicimi skutky svými. Přední mužové
tohoto kmene odřekli se posavadních zlozvyků svých a při
jali křest svatý, což pohnulo 1 obecný lid, že opustil modly
a ochotně do Cirkve Kristovy vstoupil.

Pozemský život výtečného tohoto biskupa skončil se
smrti mučednickou. Když jednoho dne r. 838. Bedřich v ka
pli sv. Jana Křtitele mši sv. odsloužil, vrhli se na něho
dva zákeřní vrahové, najati jak se praví od mstivé Judity,
a probodli jej. Svatý biskup napomenul jich, aby rychlým
útěkem se zachránili, a když lid do svatyně se sběhl, udělil
mu ještě požehnání, a vysloviv slova žalmisty Páně „Libiti
se budu Hospodinu v zemi živých“ (Žalm 114, 9.) vy
pustil duši,

Sv. Bedřich nebažil po hodnostech a vyznamenánich,
a podrobil se úřadu biskupskému teprv až nabyl přesvěd
čeni, že Bůh k úřadu tomu jej povolal. Vznešené hodnosti
ukládají člověku převeliké povinnosti před Bohem i před
světem, a čim výše někdo stoji, tím větši nebezpečenství
hrozi mu. Kdo stoji na výšině, spadne snáze, než kdo je na
dolině, a čím výše stoji, tim hlouběji může sklesnouti. Blaze
tudiž tomu, kdo chce býti raději menším než větším, a kdo
spokojen jsa s málem, v prostotě Bohu věrně slouží a povin
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nosti svoje svědomitě koná. „Za pyšným jde ponížení, ale
pokorného přijme sláva.“ (Přisl. 29, 23.).

Dne 18. července koná se také památka sv. Gudeny, mučednice Kar
thaginské (+ 203), sv. Emiliana, mučedníka v Silistrii v Bulharsku (+62),
sv. Mariny, panny a mučednice španělské, sv. Materna, biskupa Milánského,
sv. Filastra, biskupa Brescijského, sv. Arnulfa, biskupa Metského a poustev
níka, z jehož ostatků valnou čásť r. 1356. získal Karel IV. velechrámu
Pražskému, a j.

Dne 19, července.

Sv. Vincenc de Paul, zakladatel řádu.

Vzpourou lichých reformátorů proti Cirkvi katolické
za stoleti šestnáctého byla zachvácena také Francie, do niž
záhy vedraly se ze Ženevy bludy Kalvínovy. Přívrženci to
hoto bludaře přezvaní později Hugenoty, rozmáhali se v říši
tim vice, čim úsilovněji na dvoře nevázaných králů Fran
tiška II., Karla IX. a Jindřicha III. proti nim se bojovalo.
Tudiž nastaly v celé Francii krvavé bouře pletichami poli
tickými podněcované, jež všude děsně řádily. Hugenoti bo
řili katolické svatyně, ničili oltáře, obrazy, sochy a ostatky
svatých 1 kláštery; nešetřili ani hrobů slidice po kořisti
a vraždili šmahem kněze katolické, kteřiž musili ukrývati
se před nimi v jeskyních a lesích, pokud života dbali. Kro
mě toho byla tehdáž ve Francii církevní kázeň žalostně
pokleslá; mnozí biskupové a kněží byli podobnější nájem
nikům než pastýřům, a nejinak bylo ve mnohých klášteřích,
kde nové evangelium lžiapoštolů Ženevských mezi mnichy
a jeptiškami mělo dosti přívrženců, a lid hynul v náboženské
nevědomosti i vlažnosti a prostopášnosti. Tou měrou podo
bala se cirkev francouzská hynouci lodičce, zmítané vlnami
a opuštěné od plavců. Avšak když bylo nejhůře, přispěl
Cirkvi svaté ku pomoci Bůh sám. Po ukončení sněmu Tri
dentského nastal také ve Francii blahodárný obrat. Bisku
pové 1 kněži jali se napravovati, co dříve bylo zanedbáno,
snažice se vykořeniti vlažnosť u viře i mravní zkaženost
v lidu a uváděti zbloudilce na pravou cestu, v čemž podpo
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roval je král Jindřich IV. navrátiv se do lůna Církve kato
lické. Nejvice pak zásluh o znovuvzkříšení víry katolické a
života náboženského ve Francii za první polovice sedmná
ctého stoleti získal si proslavený světec Vincenc de Paul,
perla duchovenstva, ozdoba veškeré Cirkve, dobrodinec člo
věčenstva a zářivý vzor upřímné, činorodé křesťanské lásky
ku bližním.

Vincenc narodil se dne 24. dubna 1576. ve vesničce
Pouy u městyse Acgsu v jihozápadní Francii (v Gaskoni).
Rodičové jeho, otec Jan de Paul a matka Bertranda rodem
de Moras, měli malou živnost, z nižto v potu tváři živili
poctivě sebe 1 svoje čtyři syny a dvě dcery. Vincenc, třetí
syn, pásal jako chlapec stádečko otce svého nw planinách,
ve stinných lesich a v úžlabinách na úpatí horstva pyrenej
ského. V těchto zamlklých samotách citil mladý pastvec, že
Bůh jest mu blízek; tu ovival ho duch Páně; tu šířilo se
srdce jeho a duše rozvijela se láskou ku všemohoucimu a
nejvýšdobrotivému Stvořiteli. Záhy ujala se v útlém srdci jeho
vrouci láska k Rodičce Boži Marii Panně. Podnět a přileži
tosť k tomu naskytovaly se mu v Mariánské kapličce,kteráž
nedaleko rodiště jeho v horské úžlabině stála. Na toto místo
scházelo se z okoli valně zbožného lidu, a zvlášť za teplých
jarních i letních večelů v neděle a svátky bývalo tu množ
ství lidi, kteříž Marii Pannu modlitbami a písněmi uctivali.
Tato kaplička byla Vincenci milou svatyňkou; tu modlival
se a prozpěvoval nábožné pisně; tam nosival nejkrásnější
kvítka, kdekoli je nalezl, a zdobil jimi obraz Matky Boži,
a maje svatý život jeji před očima, hleděl se ji všemožně
zalibiti. A záhy již hořelo srdce jeho milosrdnou láskou k li
dem nuzným a ubohým. Utrhoval si, aby s nimi děliti se
mohl, a časem rozdal jim vše, což si byl ustřádal.

Otec slýchaje odevšad Vincence chváliti, u tanovil se
na tom, že ho dá na studie, koje se naději, že nadaný syn
stane se knězem a časem bude moci chudým bratřim posky
tovati podporu. Právě bylo Vincencovi dvanácte let, když
otec dovezl ho do biskupského města Acgsu a svěřil tamním
Františkánům, kteři měli v klášteře svém latinské školy. Tu
prospival Vincenc tak znamenitě, že již po čtyřech létech
dostal se za vychovatele do domu slovutného advokáta Kom
meta. Dne 19. záři 1566 přijal Vincenc čtvero nižších svě
cení, a potom odebral se na vysoké školy do Toulousy, «by
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studoval bohosloví. Chudý otec prodal pár volů od pluhu
a dal mu stržené penize na cestu. Nemaje z domova dosta
tečné podpory živil se mladý bohoslovec vyučováním mlá
deže, při čemž bylo mu často snášeti hlad. Aby pak v bo
hoslovných vědách se zdokonalil, pustil se po nějakém čase
do Španěl, zamýšleje na slavných vysokých školách v Sala
mance studia svá dokončiti. Ale naděje sklamala ho, a nena
šed v Salamance, čeho tam byl hledal, vrátil se zase do Tou
lousy, a byl tu dne 23. záři 1560 posvěcen na kněžství.

Když v soukromí poprve mši sv. sloužil, zmocnily se
ho podivný strach a svatá bázeň. V pokročilejším věku řiká
val potom, že kdyby za mládí nebyl stal se knězem, nikdy
potom by se byl neosmělil přijati svěcení kněžské.

Novokněz Vincenc studoval ještě nějaký čas v Tou
louse, živě se vyučováním mládeže. Vděčný dobrodinec jeho
Kommet opatřil mu sice záhy výnosnou faru, on však od
řekl se dobrovolně svého práva na ni, nepokládaje za slušné,
aby s jiným nápadníkem o ni se přel. Zatím zemřelVincen
covl otec, a po čase ustanovil ho jakýsi ctitel jeho v Tou
louse dědicem jmění svého. Za tou příčinou vydal se Vincence
r. 1605. na cestu do Marseillu, aby s dlužníky zemřelého do
brodince svého náležitě se vyrovnal, což se mu podařilo. Po
tom vracel se po moři do Narbonnu. Plavba byla šťastná,
pojednou však přepadli koráb námořní lupiči turečti, kteří
několik lodníků zabili, ostatní cestujici zranili, Vincence
šipem postřelili, všecký spoutali a na otrokářský trh do Tu
nisu zavezli. Tu byl Vincenc prodán za otroka jakémusi ry
báři, od něhož koupil jej starý lékař, kterýž velice si ho
zamiloval a jemu sliboval, že učiní ho svým dědicem, zapře-li
viru svou a odpadne-li k mohamedánství. Vincenc odolal
šťastně tomuto pokušení a dostal se potom za otroka jistému
odpadlíku z Nizzy jménem Ludvíku Merikurtovi, jenž poslal
jej na svůj venkovský statek pracovat. Vincenc snášel ne
štěstí své trpělivě, jsa odevzdán do vůle Boží; aby pak
ubohé spolutrpitele svoje těšil a povzbudil, vypravoval jim,
co všecko svatí a světice Boži vytrpěli a jakou odměnu za
to vzali. Ubožáci ti slyšice tak pěkné řeči a vidouce, že vy
pravovatel sám všecka protivenství klidně snáší, vynasnažo
vali se ho následovati, a konali práce svoje bez reptání, osla
zujice sl je nátožnými zpěvy, kterýmž Vincenc je naučil.
Jedna ze žen Merikurtových, turkyně Zulma zalibivši si tyto
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křesťanské pisně docházela častěji na pole, kde otroci!praco
vali, a rozmlouvala s Vincencem o náboženství křesťanském.
Jednoho dne požádala ho, aby opět zazpíval nějakou piseň
na počest Boha svého. Vincence maje v srdci touhu po vlasti
zapěl žalozpěv synů israelských v zajeti babylonském: „Při
řekách babylonských, tu jsme sedali a plakávali když jsme
se rozpominali na Sion. Na vrbí zavěšovali jsme nástroje hudby
své. Nebo tam dotazovali se nás ti jenž zjimané vedli nás, na
slova pisni, a ti, jenž zavedli nás, říkali: Píseň zpivejte nám
z pisni slonských. Ale kterak zpívati máme píseň Hospodi
novu v zemi cizi?“ (Žalm 136.) Píseň tato otřásla duši šle
chetné Turkyně, tak že zatoužila po křesťanské víře a po
prosila Vincence, aby ji zevrubněji pravdám jejím vyučil.
I uvěřila v Krista a jala se muži svému vytýkati, proč krásné
náboženství svoje zradil. Odpadlík zastyděl se, litoval zločinu
svého a poradil se s Vincencem, co by činiti měl. Potom
rozprodal statky svoje, a opustiv s Vincencem i Zulmou
tajně Afriku dostal se šťastně na malé loďce dne 28. června
1607 ku břehu francouzskému, odkud všickni tři cestovali do
Avignona, kde papežský legát kajicího Merikurta opět do
Cirkve katolické přijal, Zulmu pokřtil a oba po křesťansku
oddal.

Po nějakém čase odebral se Vincenc s papežským vy
slancem do Říma. Tu navštěvoval památné chrámy libaje
v hlubokém zanicení posvátnou půdu zvlaženou krví svatých
mučedníků, a kromě toho zdokonaloval se ve vědomostech
nabytých v Toulouse. Roku 1609. byl Vincenc odfrancouz
ského vyslance pověřen tajným poselstvím ku králi Jindři
chu IV. a cestoval tudíž z Říma do Paříže, kde ubytovalse
na předměstí nedaleko nemocnice milosrdných bratři, kam
častěji docházel, aby nemocným posluhoval. Za krátko zvo
lila si ho bývalá královna Markéta z Valois za svého almuž
nika; ale Bůh dopustil na něho těžkou zkoušku.

Vincenc přebýval v témže domě s krajanem, sudim ze
Sory. Ten jednou odcházeje do města zapomněl zamknouti
psací stolek svůj, v němž měl 400 tolarů uloženo. Zatím spal
Vincenc postonávaje tehdáž, když učedník z lékárny přiná
šeje mu léky všecky peníze ze stolku soudcova ukradl. A
když sudí se vrátil a shledal, že je okraden, jal se křičeti,
že hanebného toho činu dopustil se Vincenc, a obžaloval ho
u biskupa Pařížského. Křivě nařčený kněz snášel toto proti
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venství po šest let trpělivě vzdychaje si: „Bůh zná pravdu
a ukáže ji jednou.“ A Bůh pravdu osvědčil.Zloděj dopustiv
se nové krádeže byl polapen a dán do vězení, kde se při
znal, že sám penize sudího byl odcizil. Vincenc poděkoval
Bohu, že nevinnost jeho na světlo přišla, a odpustil milerád
vášnivému sudimu.

Zatím bydlel Vincenc po dvě léta v tiché samotě u
Otců Oratoriánů, a přijal potom duchovní správu v Clichy
u Paříže. Tu vystavěl s pomoci dobrodinců nový farní chrám
a zvelebil celou osadu tak, že jistý slovutný kazatel a dok
tor bohosloví v Paříži, jenž v této vsi jednou duchovni ovi
čení vykonal, upřímně řekl: „Nesmím tajiti, že přišed tam,
ku slunci svíčku jsem přinášel. Dobří ti lidé vysvičení nále
žitě ve viře, jsou skoro vesměs živi jako andělé.“ Ale brzo
povolal Pán horlivého faráře na jiné působiště.

Emanuel Gondy hrabě z Joigny, velitel královských
galeji (korábů, na nichž zločinci veslovati nuceni byli), po
znav výtečného kněze Vincence přemlouval ho, aby vzdal
se fary a převzal vychovávání synů jeho, Vincenc nemoha
této žádosti odporovati rozloučil se nerad s milým stádečkem
svým. Bylo mu velmi úzko, když opouštěl chrámeček Clich
ský, a proléval hojné slzy, když osadníci hořekujíce s Bohem
mu dávali. Hrabě Gondy 1 nábožná manželka jeho Františka
Markéta de Silly měli Vincence u veliké vážnosti a spravo
vali se moudrými radami jeho, a horlivý kněz vychovával
vzorně syny jejich. Kromě toho všímal si Vincenc bedlivě
také domáciho služebnictva; povzbuzoval je ku hodnémupři
jimání svatých svátosti, krošival hněv a rozepře čeledínů,
navštěvoval nemocné, a pokud možno ulehčoval břemenům
jejich. Zvěděv jednoho dne, že pán chce jiti na souboj
s protivníkem, obětoval za něho mši sv. a zapřísahal ho na
kolenou, aby od souboje upustil. A hrabě slovy jeho ohromen
poslechl, tak že se souboje sešlo.

Vincence trávě jarní 1 letni dobu s hraběcí rodinou na
rozličných panstvích, cvičíval zanedbané děti i chudinu v ná
boženství a vypomáhal ochotně farářům v kázaní i ve zpo
vidání. Roku 1616. vyjela si hraběnka se syny a jich vycho
vatelem na zámek Folleville v Pikardii. Tu byl jednoho dne
Vincenc požádán, aby svatými svátostmi zaopatřil na smrť
nemocného starce ve vsi dvě hodiny vzdálené. Přišed k němu
shledal, že muž ten je v náboženství nevzdělaný a že posa
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vadni zpovědi jeho byly neplatny. I pohnul ho k litosti a
složení doživotní zpovědi, čemuž nemocný rád se podrobil.
Zpověď ta naplnila umirajícího takovou radosti a útěchou,
že veřejně, u přitomnosti hraběnky, svých svatokrádežných
zpovědí želel dokládaje, že by byl na věky zahynul, kdyby
Bůh nebyl mu Vincence poslal. Tato příhoda pohnula hra
běnku k tomu, že požádala Vincence, aby na den Obrácení
sv. Pavla r. 1617. v chrámu Follevillském učinil lidu kázani
o potřebě pravého pokání a vyložil mu, jak doživotní zpo
věď se koná. Nával na toto kázaní byl ohromný, a kajic
niků přihlásilo se tolik, že bylo třeba povolati na pomoc
kněze z Amiensu. Potom kázal a zpovídal Vincenc s timto
knězem i v jiných osadách na panství hraběcím, a všude
měla tato missie krásný úspěch. Proto věnovala hraběnka
16.000 livrů za tim účelem, aby na panstvích jejich každého
pátého roku konaly se posvátné missie, by lid takto víru
svatou 1 křesťanské povinnosti svoje dokonale poznal a svaté
svátosti hodně přijímal.

Hraběcí manželé zahrnovali Vincence důkazy vděčnosti
1 úcty, a zvláště nábožná hraběnka zvolivši si ho za zpověd
nika, plnila s úzkostlivou ochotou každé přání jeho. Ale
právě proto počalo býti Vincencovi ve stkvělém hraběcim
paláci úzko, a v srdel jeho ozývala se slova Krista Pána,
aby všecko opustil a následuje ho šel kázat lidem chudým.
Byloť mu ovšem bolestno rozloučiti se s rodinou, kteráž na
něm Ipěla, posléze však rozhodl se k útěku, a předstiraje
cestu do Lyonu, odešel a přijal úřad duchovního správce na
spustlé osadě Chatillonské, kde horlivosti jeho kynulo širé
pole. Odtud dopsal hraběti Gondymu prose za odpuštění, že
z domu jeho odešel, nepokladaje se vice za schopna, syny
jeho děle vychovávati. Hraběcí manželé byli ztrátou touto
převelice zarmouceni a snažili se Vincence přiměti k má
vratu, zvláště pak hraběnka, celá poděšena, neustávala hořce
plakati. Vincenc podstoupil tudiž krutý vnitřní boj, zvláště
když 1 bývali chovanci jeho, hraběcí úřednici, četní přátelé,
a posléze 1kardinál arcibiskup Pařížský na něho prosbami do
ráželi, aby se vratil. Avšak hlas svědomi velel mu zůstati
v Chatillonu, kde činnosti jeho bylo na výsosť třeba.

Osada Chatillonská byla již po čtyřicet let bez řádného
faráře, a podřízení kněží, kteříž ji na mistě kapitoly Lyonské
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spravovali, žili pohoršlivě nestarajiíce se o věřici lid. Proto
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odpadli mnozi osadníci ku kalvinskému sektářství, a 1 ka
tolici jsouce v náboženství nevědomci, klesli hluboko do
neřesti. Farní chrám podobal se špinavé kůlně, a služby
Boží konaly se v něm ledabyle. I nebylo divu, že něžný
Vincence zhrozil se nad touto spoustou. Aby pak úspěšněji
o nápravě zkažené osady této pracovati mohl, ziskal si z
Lyonu horlivého kaplana, doktora v bohosloví Girarda, a
dal se s nim ve jménu Páně do dila. Nejprv vzal si na sta
rost kněze, mladé světácké šlechtice, získal si důvěru i úotu
jejich, a za nedlouho podařilo se mů laskavosti a opatrnosti
napraviti je. Potom připoutal k sobě děti a chudé prokazuje
jim milosrdné skutky. Znenáhla začali osadnici zase choditi
do chrámu, a oba duchovní správcové neustávali jim na
kazatelně slovo Boži horlivě zvěstovati. Lid poznával kato
lickou viru, zamiloval si ji, a 1 mnozi odpadlici vraceli se
kajicně do Církve. Kajicníků přibývalo, a bývalo jich tolik,
že oba kněží ani nestačili doživotní zpovědi jejich slyšetl.
Tak omladly víra i život křesťanský na celé osadě Chatil
lonské. Mezi pobloudilci, jež Vincenc obratil, byl i jeho do
máci pán, rozmařilý kalvínec Beyvier, který vrátiv se do
Cirkve, stal se dobrodincem chudých, a za morové rány
v Chatillonu sám nemocným ochotně sloužil. Také bohatý
šlechtic Baltasar z Rougementu, pověstný rváč libujicí si
v soubojích, byl Vincencem pohnut, že vykonal doživotní
zpověď a upřímně se kál, což v celém kraji ohromný hluk
způsobilo. Muž tento rozdal potom skoro celé veliké jmění
svoje chudým a zemřel po bolestné nemoci v Lyoně vzornou
křesťanskou smrti. Aby chudým nemocným dostávalo se
v tělesných i duchovních potřebách nmáležitépéče, založil
Vincenc v Chatillonu dobročinnou družinu „služebnic chu
dých“, do niž nejvzácnější paní z osady vstoupily. Bratrstvo
toto bylo pro celou osadu velikým dobrodiním, zvláště když
tam z neúrody nastal hlad a mor. K rozmnožení zbožnosti
bývala nejsvětější Svátost nemocným donášena v průvodu,
se světly a pod nebesy, jež nosili nejváženější občané ma
jice v čele obráceného Beyviora.

Když Vincenc takovým způsobem osadu Chatillonskou
za krátko napravil, dal se úsilovnýmiprosbami hraběte Gon
dyho pohnouti, že zase do jeho domu se vrátil. Potom vě
noval se hlavně missiím. Procházel s neunavenou trpělivosti
města, vsi 1 odlehlé samoty hledaje ovcí ztracených, aby je
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do ověince Kristova. uvedl. Kázal, těšil, napominal, učil mlá
dež, zpovídal, a navštěvoval nemocné. Nejprve konal toto
apoštolské dilo v městysi Villepreux maje při sobě několik
horlivých kněží na výpomoc, a založil tu bratrstvo dobro
činných paní jako v Chatillonu. Potom pracoval na vinici
Páně s velikým zdarem v osadách Bauvaiské, Soissonské a
Senské. Nejpožehnanější práce byla v Montmirailu v Nor
mandii kde hraběnka Gondyová statky měla. Tu obrátil
Vincenc tři kalvínce na víru katolickou.

Hrabě Gondy vida neslýchané úspěchy missii Vincen
cových počal doufati, že by podobným způsobem dali se
obrátiti i zločinci na galeje odsouzení. Vincenc přijal tuto
myšlénku s velikou radosti a odebral se ihned do Marseillu.
Tu vstoupiv mezi galejniky zhrozil se. Ubožáci ti spoutani
řetězy byli nad to skličeni horšími okovy mravní zpustlosti.
Posmivali a rouhali se Bohu, tupili vše, co křesťanuje svato,
mluvili necudné řeči a zuřili hůře než rozlicení dravci. Vin
cenc začal jednati s nimi opatrně. Rozdával jim plnýma
rukama almužny, mluvíval s nimi zdvořile a laskavě pro
jevuje soustrast a milosrdenství. Galejníci odpovídali mu
z počátku nestydatou neurvalosti, ale trpělivosť a láska jeho
zlomila časem odpor jejich. Tehdáž bylo obyčejem, že zlo
činci na galeje odsouzeni, dříve než k nucené práci na lodi
odesýláni byli, trvali v hnusných, tmavých a vlhkých pod
zemních žalářiích, kde tělesně 1 duševně hynuli. Vincenc pře
svědčiv se o tom požádal hraběte Gondyho, velitele králov
ských galeji, aby smutný osud těchto nešťastniků ulehčil,
Hrabě svolil, a Vincenc byv jim splnomocněn, najal v Mar
seillu prostranný dům a upravil jej v žalář a nemocnici ga
lejniků, k čemuž hrabě 1 jini dobrodinci přispěli. Do tohoto
domu byli potom ubozi odsouzení odvedeni, a Vincence opa
třiv jim polehčení tělesné, pečoval i o ziskání nesmrtelných
duší jejich, což se mu dařilo, tak že mnozi z nich doživotní
zpověď složili. Hrabě Gondy zaplakal radosti, když tento
nový ústav navštívil a spatřil, jaká změna s galejniky se
stala. Když potom galeje z Marseillu do Burdoval odpluly,
poslal hrabě Gondy Vincence do tohoto města, aby 1 tamo
podobný dům pro odsouzence zřidil. Potom zavedl hrabě
Gondy dle návodu Vincencova ve všech říšských galejich
pořádek, jimž bylo netoliko vězňům ulehčeno, ale i o jejich
náboženské vzdělání a mravní polepšení postaráno, a král
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Ludvík XIII. jmenoval r. 1629. Vincence almužníkem a
vrchním dozorcem všech francouzských galeji.

Vincenc vraceje se do Paříže byl v městě Makoně ob
stoupen zástupem dotěrných, tělesně i duševně zchátralých
žebráků, a to pohnulo ho, že se tu zdržel, aby mezi žebraky
řád i kázeň zavedl a chudinství upravil. Zpočátku posmívali
se mu lidé, že podniká věc nemožnou, avšak posměch ten
utichl záhy. Vincence podporován městskou radou sestavil
moudrý řád chudinský a zřídil dvě bratrstva, mužské i žen
ské, jimž svěřena péče o tělesné i duchovní potřeby lidi
nuzných a nemocných, a takovým způsobem byla neplecha
dotěrné žebroty v městě vykořeněna.

Právě tou dobou zavítal do Paříže věhlasný biskup
sv. František Saleský, spoluzakladatel milosrdného řádu
sester „Navštivení Panny Maria“, aby v městě tom zřídil
této řeholi klášter. Na úsilovné prosby tohoto světce 1 sv.
Františky Chantalské převzal Vincenc vrchní správu nového
řeholního domu i všech ostatních klášterů řehole této ve
Franci. Zásluhy jeho o rozkvět řádu toho byly znamenité.
Vincence spravoval řád i po smrti sv. Františka plných 38
let, a pečoval zejména o klášter sv. Maří Magdaleny, jenž
byl útočištěm padlých ženštin kajicnic.

Po dávném přání hraběnky Gondyové vešlo r. 1625.
v život Tovaryšstvo kněží missionářů, k němuž byla již
dřive položila na svém panství Follevillském základ složivši
16.000 livrů kterýžto obnos potom s manželem svým zvýšila
na 40.000 livrů. Kněží této družiny měli pod vrchní správou
Vincencovou společně žiti a s povolením biskupů od vesnice
k vesnici putovati a venkovský lid kázaními poučovati a ku
kajicnosti 1 ctnostnému životu nabádati. Kromě toho měli
zvláště na panstvích hraběcích manželů Gondyových každého
pátého roku missie konati a o duchovní potřeby galejníků
pečovati. Arcibiskup Pařížský vykázal těmto missionářům
v Paříži za příbytek školu „dobrých dítek“ svěřiv jim spolu
správu ústavu tohoto. Když takto Tovaryšstvo zajištěno bylo,
zemřela ještě téhož roku 1628. nábožná a štědrá spoluzakla
datelka jeho hraběnka Františka Markéta Gondyová, byvši
sv. svátostmi od Vincence připravena, svatou smrtí v Pánu,
a ovdovělý manžel jeji hrabě Emmanuel Gondy vzdav se
všech svých důstojnosti 1 úřadů, odebral se do kláštera Ora
torianů v Paříži, kde potom ještě 35 let zbožně žil a svatě zemřel.
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Zpočatku měl Vincenc ve svém Tovaryšstvu pouze dva
horlvé kněze, s nimiž neunaveně missie konal, za nedlouho
ziskal však 1 jiné výborné spolupracovníky. Arcibiskup Pa
řižský schválil r. 1027. tuto družinu missionářů, a král do
volil jim všude ve Francii se usazovati. Od r. 1625—1632.
vykonali tito kněží nejméně na 140 rozličných mistech s pře
velikým úspěchem posvátné missie. Tyto výsledky ziskaly
Jim mnoho přiznivců, a r. 16832. darováno jim někdejší roz
sáhlé převorství u sv. Lazara na jednom z Pařížských před
městi, kamo se přestěhovali. Od té doby nazýváni jsou obecně
Lazaristé. Papež Urban VIII. potvrdil r. 1632. tuto missio
nářskou družinu a udělil Vinesncovi plnou moc, aby pro
ni řeholní pravidla složil.

Vincenc zřidil za krátko u sv. Lazara nový dům kře
stanské lásky, polepšovnu pro lidi mravně pokleslé, kteří tu
byli potají s největší pečlivostí ošetřování a na cestu mrav
ného života vedeni. V útulku tomto přebývali pod správou
řeholníků zběhlí studenti, jimž krčmy milejšimi byly nad
školy, náruživí karbanici, rváči, opilci, vilnici, úkladnici,
nezdární synkové a hejskové, jež Vincenc s tovaryši svými
uměl tak výborně napravovati, že mnozí z nich potom 1 do
přísných klášterů vstupoval.

Kromě toho zavedl Vincenc v řeholním domě svém
duchovní ovičení pro lidi ze všech stavů, kteři tu po nějaký
čas v samotě přebývali připravujíce se modlitbou, čtenim
duchovních knih a výklady ku složení doživotní zpovědi.Na
tato cvičení býval zvlášť času postniho veliký nával; jedni
sůčastnili se jich majice voliti sl stav, mnozí na viru kato
lickou obrácení připravovali se tu ku prvnímu svatému přiji
mání, vojáci nežli šli do nebezpečných bojů, činili tu pořád
nosť se svýin svědomím, starcové připravovali se na křesťan
skou smrť, a také mnoho šlechticů 1 kněží bývalo tu. Tou
měrou stal se přemnohým lidem klášter u sv. Lazara mi
stem jich vzkřisení z hrobu hřichů.

Povzbuzen timto úspěchem, zavedl Vincenc u sv. La
zara duchovní cvičení pro čekatele svatých svěcení, aby na
povolání svoje náležitě se připravili. Arcibiskup Pařížský
svěřoval na ten účel Vincencovi milerád svoje kleriky, a
v krátké době zavedli biskupové netoliko ve Franoli, ale
1 v jiných zemich pro svoje kleriky dle vzoru Vincencova
podobná ovičení. Novosvěcencům radival Vincenc, aby po
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městech a krajích sestupovali se v jednoty a konali ob čas
duchovní cvičení, k nimž sepsal zvláštní řád a pravidla.
Tak ožily ve Francii duchovní porady či konference kněží,
jež ku nápravě duchovenstva a zvelebení náboženského ži
vota v lidu nad míru blahodárně přispívaly. V Paříži konala
se taková konference u sv. Lazara poprvé dne 1. června
1633 a bývala potom každý úterek. Nejznamenitější preláti
chodili do těchto konferenci, a Vincenc mival tu kolem sebe
až 300 horlivých kněží. Kardinál Richelieu vybiral potom
nastávající biskupy francouzské výhradně ze sboru kněží,
kteří na tyto porady ku sv. Lazaru chodili a jež mu Vin
cene navrhl, a král Ludvík XIII. schvaloval tyto návrhy.

Ale ani tím nespokojoval se horlivý Vincenc a založil
r. 1036. dle nařízení sněmu Tridentského v bývalé škole
„dobrých dítek“ v Paříži seminář pro žáky, jejž potom s při
spěním kardinála Richelieua přeložil na blízko svého klá
štera a rozšířil v duchovenský seminář probohoslovce. Ustav
ten prospival pod správou Lazaristů tak znamenitě, že bi
skupové francouzští i vlaští podobné semináře v diecésich
svých zřizovali a jim za představené výhradně kněze Vin
cencem odchované dávali.

Na svých missionářských cestách zřizoval Vincenc
v rozličných krajinách jednoty milosrdných opatrovnic ne
mocných, jakož byl již v Chatillonu učinil, a tou měrou
rozmnožil se počet těchto družin tak velice, že nebylo ani
Vincencovi ani řeholním bratřím jeho možno na všecky dozí
rat1. Aby tudiž družiny tyto neochabovaly a snad nezanikly,
ziskal Vincenc r. 1629. zbožnou a vzácnou vdovu Aloisii
Le Grasovou, kterouž ustanovil za dozorkyni jejich. Šlechetná
paní tato ujala se úkolu toho s velikou horlivosti. Navště
vala družiny, učic je-jak maji pečovati o chudé i ošetřovo
vatl nemocných a rozněcujíc je ku zbožnosti i účinné lásce
ku bližním, a vedlé toho svolávala všude, kamkoli přišla,
divky i panny, jež v náboženství cvičila a k dobrému po
vzbuzovala. Tak procestovala hned za prvních let svého
působení sedmero biskupství hradic náklad na cesty i almužny
ze svých důchodů. Všecky tyto ženské jednoty spojil potom
Vincene v řeholní družinu „Dcer křesťanské lásky“, jimž
lid po šedivém obleku jejich dal jméno „Šedých sester“.
První sestry tyto líčí Vincenc takto: „Kláštery jsou jim
domy nemscných, kaplí jest jim farní chrám, přibytkem
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chudá najata jizba, křížovou cestou jsou jim městskéulice,
závorou jest jim poslušnosť, mřižemi bázeň Boži a rouškou
svatá skromnost.“ Prostá řeholní pravidla sepsaná Vincen
cem a potvrzená potom od papeže Klementa IX. ukládala
sestrám péči o duchovní 1 tělesné dobro nemocných, k čemuž
později přidána povinnosť, pečovati o výchovu chudých dívek
1 nalezenců a Spravovatl nemocnice. Sestry usadily se r. 1642.
na předměstí sv. Lazara v Paříži a našly záhy hojných
dobrodinců, jichž pomocí zakládany jim četné domy. Za
války se Španěly r. 1658. poslal Vincenc několik sester
k ošetřování raněných vojáků do Calais, a milosrdná oběta
vosť jejich byla příčinou, že ještě za života svatého zakla
datele svého měly sestry netoliko ve Francii, ale i v Lota
rinsku, v Nizozemí a v Polsku množství domů. V minulém
stoleti, před revoluci, měla tato družina ve Francii 300 sídel,

V ohromné nemocnici Pařižské řečené Hótel-Dieu za
hnizdily se různé neplechy, a zejména nebylo dostatečně po
staráno o náboženské potřeby nemocných. To vida Vincenc
založil s přispěním vzácné vdovy De Gausaultové jednotu
milosrdných paní, jež pečovaly o řád 1 kázeň v nemocnici,
samy nemocné navštěvovaly, těšily, podporovaly, v nábožen
ství evičily, s nimi se modlily a na křesťanskou smrť je
připravovaly. Tak stalý se pani z nejvznešenějších rodů pod
správou Vincencovou pokornými ošetřovatelkyněmi chudých
nemocných a způsobily, že ústav tento nové tvařnosti nabyl.
Hned prvním rokem přestoupilo z ošetřovanců téměř 800 do
Cirkve katolické, mezi nimiž kromě protestantů i několik
Turků bylo.

V Paříži bývaly každého dne ráno na ulicich nalézány
novorozené děti od ničemných matek pohozené, jichž do
roka bývalo až čtyři sta. Tato ubožátka dávaly úřady za
skrovný plat jisté vdově, u niž se jim zle vedlo, tak že
většinou o hladu umirala; ostatní nalezenci odrůstali pak
v tuláky, nemravy a zločince. Vincenci sviralo se srdce ža
losti nad těmito nešťastnými tvory, a proto založil v Pařiži
ústav nalezenců. Na ten účel zřidil jednotu dobročinných
pani, jichž pomoci najat r. 1640. zvláštní dům, do něhož
pohozená nemluvňátka přijimána byla. Pěstounkami nale
zenců ustanovil Vincenc Dcery křesťanské lásky. Naklad na
tento ústav byl ohromný, až 40.000 livrů ročně; ačkoli pak
bohabojná královna Anna k tomu každého roku dávala
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12.000 livrů, byla obava, že mnalezinec ten zahyne, zvláště
když válečné svízele četné dobrodince ochuzovaly. Tu svolal
Vincenc r. 1648. všecky milosrdné dobrodějky tohoto ústavu
na poradu a měl k nim působivou řeč, v níž mimo jiné
zvolal: „Šlechetné paní, vyt staly jste se ubohým nalezencům
matkami z milosti, poněvadž vlastní matky je od sebe od
strěily. Chcete- je nyní odstrčiti od sebe i vy? Přestaňtež
jim býti matkami a staňte se jejich soudel! Jejich život,
jejich smrť jest v rukou vašich. Svrchovaný čas, abych zvě
děl, přestanete-li býti k nim milosrdnými. Ubohé ditky ty
budou žiti, budete-li dále k nim milosrdnými. Jejich smrť
jest vyřknuta, opustite-li jich!“ Tato slova neminula se žá
doucim účinkem. Celé shromáždění uzavřelo svorně, že buď
co buď, ústav bez pomoci zůstati nesmi. I najat na před
městi prostranný dům, kamo nalezinec pod správou dvanácti
Šedých sester přestěhován.

Vedlé těchto starostí nepřestával Vincenc pečovati také
o ubohé galejníky. Vyžádav si od krále Ludvika XIII.
v Pařiži starou hradební věž upravil ji V nemocnici pro
galejniky, navštěvoval je a vydržoval S pomocí dobrodinců
ústav tento. Podobnou nemocnici zřídil v Marseillu. V ústa
vech těch bylo bedlivě přihliženo k náboženskému vzdělání
nemocných. I tyto dobročinné ústavy vyžadovaly ohromného
nákladu, avšak Vincenc uměl je povždy sehnati.

Toho času zuřila hrozná třicetiletá valka, jež měla
všude děsnou spoustu v zápětí. Když nepřítel ku Paříži se
blížil, nabidl Vincenc králi rozsáhlý svůj klášter u sv. La
zara na potřeby vojenské, a tudiž stal se dům ten vojen
ským táborem. Do pole poslal Vincenc dvacet svých kněží
sepsav jim pravidla, jak mají duchovní správu ve vojště
konati a zvlášť o poraněné a nemocné vojiny pečovati. Kněží
ti pracovali v tomto namáhavém povolání s apoštolskou horli
vosti, zvláště když ve vojsku nastal mor. Tu udělili 4000
vojáků sv. svátosti, a měli neposlední zásluhu o to, že ve
vojště byla dobra kázeň a již r. 1636. Francie nepřátel
svých se zbavila.

Za války bylo obzvláště Lotrinsko žalostně popleněno,
a zbyli lidé umírali tam hladem. Tu jal se ubožákům těm
Vincence pomáhati. Sám s řeholními bratřími svými přestával
na černém chlebu, a čeho ušetřil, posýlal do Lotrinska.
Kromě toho sbíral almužny, a jest přímo neuvěřitelno, že
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časem sebral na ten účel. 1,600.000 livrů. Peníze ty posýlal
do Lotrinska po dvanácti svých řeholních bratřích i jiných
spolehlivých lidech. Jeden z těchto poslů vykonal cestu do
Lotrinska třiapadesátkráte mivaje při sobě až 30.000 livrů.
Těmito almužnami byli tisicové lidí zachráněni od smrti
hladem; v jediných Metách bylo takto zachráněno 5000
hladem hynoucich ubožáků.

Z nešťastného Lotrinska utikalo mnoho divek do Pa
řiže, a Vincenc staral se jim o opatření. Později, když válka
v zemi té opět se rozzuřila, prchali odtud celi zástupové
žen, děti 1 starců i na mizinu přišlých šlechticův a měšťanů
ku sv. Lazaru do Paříže. A Vincenc pečoval o všecky, a
nad to založil ještě zvláštní spolek dobročinných měšťanův
1 šlechticů na podporu mužských uprchlíků z Lotrinska.
Tehdáž přicházelo do Paříže také množství věrných kato
líků, zvláště kněží, z Anglie, Skotska a Irska, kteří před
železnou rukou krvežiznivého uchvatitele Kromwella utekli, a
Vincenc činil i pro ně, seč láska jeho byla.

Vincenc věda dobře, že jedním z předních podněco
vatelů dlouhé války je mocný francouzský ministr kardinál
Richelheu, odvážil se posléze přistoupiti k němu a domlou
vati mu vážně, aby zjednal pokoj. Richelieu dal mu obo
jetnou odpověď, brzo však potom, dne 4. prosince 1642
zemřel. Král Ludvík XIII. byl se již dříve, dne 14. května
téhož roku rozžehnal se světem byv Vincencem sv. svátostmi
zaopasřen a na křesťanskou smrť dobře připraven. Potom
ujala se vlády ovdovělá královna Anna, kteráž povolala
Vincence do státní rady. Vincenc zdráhal se tento úřad při
jati, posléze však podrobil se mu přece a setrval v něm po
deset let. V důstojenství tom měl Vincenc na mysli vý
hradně česť i slávu Boží, věčné 1 časné blaho lidí, prospěch
Církve a dobro vlasti. Zejména snažil se zamezovali, aby
na biskupská i jiná církevní důstojenství nebyli povyšování
lidé nepovolaní a nehodní, kteří by Církvi zasazovali horší
rány než zjevní nepřatelé jeji. V tom činil však Vincenocovi
překážky a obtiže velemocný nástupce Richelieuův, ministr
kardinál Mazarin, jenž nemaje na sobě nic kněžského a jsa
smýšlením světák, jeho nenáviděl, pronásledoval, a nejhaneb
nější klepy o něm rozšiřoval. Vincenc měl tudíž ve státní
radě zápasiti se samým odporem, ale dovedl obyčejně po
divuhodným způsobem vyváznouti z pletek prohnaného toho
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ministra, na veliké zahanbení jeho. Pohříchu nepodařilo se
Vincencovi vždycky překaziti, aby timto pletichářem nebyli
Církvi za biskupy a preláty vnucováni různí mravně zchá
trali dvořané, vojáci a šlechtici, kteří stávali se katolickému
lidu pravým morem. Přece však zamezil Vincenc mnoho
zlého a zejména chránil klášterů od nátisků vlády, odpíral
pyšným sektářům Jansenistům, zaváděl v řeholích řád 1 ká
zeň, povzbuzoval duchovenstvo k horlivosti a hájil práv jeho.

Za nastalé občanské války odebral se stařičký Vincenc
na venek ku královně, aby zjednal pokoj, a nepořídiv pro
odpor Mazarinův ničého, navštěvoval potom za nejkrutšich
mrazů domy své řehole s nebezpečenstvím života, často bez
odpočinku a o hladu, napominaje cestou všude lidi ku pokání.ZatímobsadilivzbouřencivPařížiřeholnídůmu sv.
Lazara a vydrancovali jej, tak že ani missionářům, ani chu
dým nic tu nezbývalo. Avšak Vincenc vrátiv se do Pařiže
nelekl se této bídy a uměl si pomoci. K tomu všemu ozý
valy se tehdáž výkřiky z Pikardie a Champaňska, kde po
válce hynuli ranění vojáci a obyvatelstvo bylo do strašné
bídy uvrženo. Vincenc měl sice veliké starosti v Paříži, kde
doléhali na něho ohromní zástupové lidí válkou na mizinu
uvedených, avšak nevyčerpatelná láska jeho nalezla pomoc
i pro hladové a nemocné ubožáky v Pikardii a v Champaňsku.
Poslal tam s potravinami a sebranými penězi šestnácte svých
kněží i několik řeholnich sester, a nepřestával zuboženým
krajinám těm pomáhati. Průběhem desíti let shromáždil a
zaslal jim 1,000.000 livrů almužny. Když potom ve Francii
poznovu zuřila občanská válka, rozeslal Vincenc svoje mis
sionáře na mista, kde bylo nejhůře, aby raněné i nemocné
obsluhovali, a pomáhal zuboženému obyvatelstvu seč byl.

Dostav od jistého dobrodince větší obnos neněz, zřidil
Vincenc v Paříži chudobinec pod jménem „Špitál jména Je
žiš,“ v němž 20 sestárlých mužův a 20 žen stavu řemeslni
ckého pod správou kněži missionařů a Sedých sester obživu
a zaopatření mělo. Kromě toho sebral od dobrodinců tolik,
že mohl r. 1657. v Paříži založiti na zamezení žebroty vše
obecný špitál pro sestárlé, nemocné a ku práci neschopné
tuláky a žebráky. V ústavě tom našlo 5.000žebráků útočiště.
Ostatní mladiství a ničemní tuláci byli potom rozkazem
vládním z Paříže vyhnáni.

Jen Bůh vševědouci zná, co všecko chudičký světec
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Vincenc na úlevu duchovní i tělesné bidy lidské učinil. Již
pouhý výčet dobročinných ústavů, jež založil a z almužen
dobrodinců vydržoval, zni jako pohádka. Rukama jeho prošlo
na miliony peněz, a kdož by dovedl i jen pomysliti, kolik
nesmrtelných duší bylo zásluhou jeho zachráněno, polepšeno
a nebi ziskáno! Byl původcem a ohniskem všeho, co tehdáž
dálo se ve Francii ku cti a slávě Boží a pro blaho lidi.

Tato ustavičná péče o chudé, nemocné, sirotky, nale
zence, galejniky, raněné vojáky, kajicniky a kajicnice, starce
1 stařeny, nevadila Vincenci ve správě družiny kněži missio
nářů. Jakožto generalní představený této řehole kladl usta
vičně svým kněžím na srdce prostotu, pokoru, tichosť, sebe
zapiravosť, horlivost a opatrnosť, kterýmižto otnostmi sám
ozdoben byl. A Lazaristé majice v zakladateli svém takový
vzor, působili na missiich v lidu velmi blahodárně. Ještě za
života Vincencova vykonali tito horliví učňové jeho na 700
mistech s velikým požehnáním posvátné missie, a blahodárné
působení jejich k oživení víry katolické, obrácení hřišnikův
1 bludařů, vykořenění nepravosti a k rozkvětu křesťanských
mravů v lidu, rozhlásilo se po vši Církvi. Tudiž rozesýlal
Vincenc tyto apoštolské kazatele na missie 1 do cizich zemi,
kde potom zakládány jim domy řeholní. Tak působili La
zaristé na četných mistech v Italii, v Polsku, v Irsku, na
ostrovech Hebridských a na Korsice, a později též v zemích
nekřesťanských, v Tunisu, v Alžíru, na ostrově Madagaskaru,
v Číně, v Persii a v Turecku. Také milosrdným sestrám
křesťanské lásky věnoval Vincenc otcovskou péči, a doziral
též na kláštery sester Navštívení Panny Marie. Biskupové,
opati a zpovědníci hledali u něho žádoucího poučení; kní
žata prosili ho o missionáře a milosrdné sestry; papežové
ukládali mu, aby vypravil kněze do rozličných dilů světa;
představení klášterů radili se s ním, jak by pokleslou kázeň
svých podřizenců napravili; sám papežský vyslanec dotazoval
se ho, co by ku prospěchu Církve napomáhalo; rodičové uti
kali se k němu, aby ujimal se děti jejich. Tisiceré byly po
měry, v nichž Vincenc žil, a tisiceré povinnosti vázaly ho;
leč povždy uměl dle slov sv. Pavla apoštola všechněm býti
všecko, aby všecky Kristu získal; povždy propůjčoval se
nevyčerpatelnou láskou svou všem. Jako magnet silou svou
přitahuje a proniká železo, tak táhl po sobě, tak obživoval
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láskou a posvěcoval duchem života svého všecky ty duše, jež
Pán dal mu vésti.

Mnohá protivenství bylo Vincenci snášeti od Janseni
stů a zvláště od protestantů, kteří jsouce zapřisáhli nepřá
telé jeho, doráželi na něho jizlivě; on však zplácel jim do
brotou a láskou.

Za mládí svého byl Vincenc, jako sv. František Sale
ský, povahou prudký a ku zlosti náchylný, ale s pomocí
Boží přemohl se a byl potom přikladně tichý, mirný a la
skavý. Dojemná byla pokora tohoto podivuhodného muže
slynoucího po všem křesťanstvu. Když bylo mu úmrti někte
rého z řeholních bratři oznámeno, vzdychával: „Mne tu po
necháváš, Bože můj, a věřné služebníky svoje povoláváš
k sobě. Jsem pohříchu koukolem, kterýž jest na škodu pše
nici, a přece zůstávám zde na světě. Nač zemi zajímám“
Nic nedovedlo zkaliti pokoj a mír duše jeho. Považoval
všecky případy života svého za dobrodiní Boží a snášel
klidně všecko, cožkoli ho potkalo radostného 1 žalostného.
Důvěra jeho v Boha byla nezvratná. Následoval věrně Kr1i
sta Pána, a umiraje sobě, přal si jemu živ býti. Svata láska
k Bohu a hrdinská, účinná láska ku bližním dle vzoru Je
žiše Krista ovládala ho tou měrou, že lid měl ho za bytosť
nadpozemskou a za posla Božího.

Pokud jen možno bylo, zachovával Vincenc do vyso
kého věku přísného denního pořádku. Vstával každodenně
o čtvrté hodině zrána a trávil po tři hodiny před nejsvě
tější Svátostí modle se litanii o jménu Pána Ježíše i kněž
ské hodinky a rozjimaje. Potom odslouživ s největší vrouc
nosti mši sv. šel po svých povinnostech. Nikdy nevycházel
z domu a nevracel se, aby se byl nepoklonil nejsvětější Svá
tosti. Večer modlíval se kleče církevní hodinky, potom konal
s domácími lidmi večerní pobožnosť, a teprv po ní psával
listy a vyřizoval mnohonásobné záležitosti svoje, často do
pozdní noci.

Vincence, ač byl mohutného těla, trpival skoro celou
polovici života svého bolestnou zimnicí, které však se ne
poddával přemáhaje ji trpělivosti. Roku 1656. otevřela se
mu noha, a od r. 1658. nemohl více z domu vycházeti vlá
čeje se bidně o berlách. Posléze nemohl mši sv. ani v do
mácí kapli sloužiti a sedával v jizbě své, kdež i každodenně
Tělo Páně přijímal. Nikdy nestěžoval si, a když mu bolestné
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píchání kostmi probíhalo, posiloval se pohledem mnakříž
vzdychaje: „O můj Spasiteli, můj nejdobrotivější Ježiši!l“ A
ani v této nemoci neustával otcovsky starati se o četné
ústavy svoje. Vysýlal kněze na missie, poučoval bratry přl
tomné, dopisoval správcům missionářských stanic, řidil dům
u sv. Lazara a spravoval obě řeholní družiny svoje.

Po všem katolickém světě roznesla se zpráva, že Vin
cenc chystá se na cestu do věčnosti. Tři kardinálové dopsali
mu, aby se šetřil, a papež Alexander VII. poslal mu list,
jimž sprostil ho povinnosti modliti se církevní hodinky; ale
list ten nezastihl ho více na živě. Když Vincenc pocitil, že
se mu blíží poslední hodinka, dal se donésti do kaple, aby
na mši sv. ještě jednou Tělo Páně přijal. Potom odnesli ho
zase do pokojíka, a když přitomní řikajice klečmo žalm 69.
vyslovili prosbu „Bože ku pomoci mé vzezři“, doložil hla
sitě: „Hospodine ku pomoci mé pospěš“. Naposled přistoupil
k umirajicímu horlivý účastník duchovních konferenci u sv.
Lazara kněz Le Prétre prose pro sebe i ostatní druhy opo
žehnání. Vincenc zašepotal slova: „Kdo počal dilo dobré“,
a nedopověděv, usnul v Pánu, sedě v lenošce, dne 21. září
1660, dosáhnuv téměř 85. roku pozemského života svého.
Srdce jeho vloženo bylo do stříbrné nádoby a pohřeb konal
se v klášterním chrámě u sv. Lazara za přitomnosti papež
ského vyslance, množství prelátů, duchovenstva, šlechticů
1 všeho lidu. Tisicové oplákavali tohoto milého světce a nebe
šťané uvitali ho s plésáním v království Kristově na vě
čnostl. Papež Benedikt XIII. prohlásil r. 1729. Vincence de
Paul za blahoslavence, papež Klement XII. vřadil ho -do
počtu svatých Církve katolické, a papež Lev XIII. učinil
jej r. 1888. patronem všech dobročinných spolků.

Zivot sv. Vincence de Paul je tak vzácným divem
milosti Boži, že ani nevěrol a zapřisáhli nepřátelé katolické
Církve nemohli mu odepříti obdivu a úcty. Když na konci
minulého stoleti bohaprázdní rouhači ve Francii zuřivě po
tlačovali a ničili všecko, co na viru křesťanskou připominalo,
neodvažovali se přece na sv. Vincence, ba zřídili jemu na
počesť v Pařiži na paláci krále Ludvika XIII. sochu s ná
pisem: „Vincencovi de Paul, francouzskému mudrci věku
sedmnáctého“. Vincenc. byl ovšem více než mudrcem; bylť
velikým světcem, jenž s milosti Boží a vlastním přičiněním
vyšinul se na nejvyšší stupeň křesťanské dokonalosti dle
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zasad svatého evangelia. Památka tohoto milosrdného Samari
tána zůstane v Cirkvi povždy v požehnání, a duch jeho
žije v duchovních synech i dcerách jeho, Lazaristech a Mi
losrdných sestrách. Lazaristé pracují již po vice než dvě
stě let na missich netoliko v Evropě, hlavně ve Francil a
v Italii, nýbrž i v Brasilii, v severní Americe, v Levantě,
Habeši a v Asii (zejména v Číině); a kdož byvyčtl, kde
všude pro věčné i časné blaho lidi působí Milosrdné sestry
v nemocnicích, útulnách, věznicích, blázincich, sirotěincich a
jiných dobročinných ústavech! V Rakousku maji Lazaristé
krásné chrámy a kláštery v Lublani a ve Vidni. Po celém
katolickém světě, 1 u nás, rozšířen jest spolek sv. Vincence
de Paul pro podporování chudých 1 nešťastných lidí, a kou
ference jeho jsou utěšenými zelenými ostrůvky v rozbouřeném
moři nynějšího dilem od Boha odpadlého, dilem ve víře
lhostejného, v mravech porušeného a v lásce ochladlého
světa. *)

Dne 19. července koná se také památka sv. Arsena, poustevníka
egyptského, sv. Symmacha, papeže (+ 514), sv. Makriny, panny, sestry
svatých Basila Velikého a Řehoře Nysského, sv. Epafry, biskupa Kolossen
ského, učně sv. Pavla apoštola, sv. panen Justy a Rufiny, mučednic špa
nělských, a j.

Dne 20. července.

Sv. Jeroným Aemiliani, zakladatel řádu.

„Hynou od slzi oči mé, zkormoutily se útroby moje,
vylila se na zem játra má nad potřením dcery lidu mého,
když hyne maličký a kojenec na ulicích města.“ (Pláč Jer.
2, 11.). Tak vzdychal prorok Jeremiáš na zříceninách města
Jerusaléma, a podobně truchlili za času hladu, moru 1 války
mnozi světcové nad smutným osudem sirotků, nemocných,
starců 1 chudých, a obětovali z veliké lásky k Bohu i bližním
celý život svůj, aby jim poskytli úlevy a pomoci. Tak učinil
1 sv. Jeroným Aemiliani. Narodil se r. 1481. ze šlechtického
rodu Aemilianů v Benátkách; otec jeho byl členem státní

*) Život sv. Vincence de Paul. Sepsal Václav Štule. Číslo I. Katolické
bibliotéky. V Praze, 1844.
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rady (senátu). Rodičové vychovávali ho velmi pečlivě opa
třivše mu výtečné učitele a nabádajíce jej ku pilným studiím,
aby jednou dodělal se vysoké a výnosné hodnosti státní.
Ale tehdejší benátská mládež byla zachvácena duchem vo
jenským ; studie zdály se ji býti údělem slabochů a ostýcha
vých bázlivců, a za jediné čestné zaměstnání urozených ji
nochů platilo řemeslo válečné. Také Jeroným byl uchvácen
timto proudem a za nastalé války republiky Benátské proti
Francii vstoupil proti vůli rodičů do vojska. Jsa povahou
ohnivý a podnikavý nevážil žádného nebezpečenstvíi, vrhal
se směle do krvavých potýček s nepřátely a ověnčil skráně
svoje vojenskou slávou baže po cti a hodnostech. Tak stal
se znamenitým a slaveným hrdinou válečným, ale přestal
býti šlechetným člověkem 1 dobrým křesťanem. Na dobro
družných vojenských výpravách i v nevázaném životě v tá
boře pozbyl vši stydlivosti 1 mravnosti a vrhal se divoce
do viru pustého rozkošnictví. Po skončené válce byl odměnou
za svoje vojenské zásluhy jmenován velitelem pevnosti
Kastelnuovy.

Roku 1508. nadešla Benátčanům nová válka s ligou
Kambrejskou, v niž byli císař Maxmilian I., papež Julius II.
a francouzský král Ludvik XII. sdruženi. Jeroným bránil
Kastelnuova udatně, posléze však byl donucen vzdáti se ne
příteli, a dle tehdejšího surového zvyku byl spoután okovy
a uvržen do tmavého žaláře. Tam úpěl ten zesvětačilý voják
ve vlhké, tmavé kobě, a každý den zdál se mu býti věčnosti.
Ale právě v tomto smutném vězení osvitila ho milost Boží
a uvedla na lepši dráhu. Trápen jsa hroznými myšlénkami
a výčitkami svědomí přemital o posavadním pustém životě
svém, vzpominal na všecky pošetilosti i poblouzení svoje, a
srdce jeho chvělo se hořkou lítosti, z oči kanulýy mu slzy,
a po dlouhé, dlouhé době začal opět se modliti volaje k Bohu
o smilování 1 odpuštění a slibuje polepšení.

Jedné noci otevřely se dvěře žaláře. Vězeň zaslechl
tiché kroky; zahalená ženská postava přistoupila k němu,
rozvázala okovy jeho, podala mu klíč a rychle zmizela. Je
roným jsa celý omámen šel za tajemným zjevem tím, plížil
se Za tmy nepřátelskými hlidkami, vyvázl šťastně a přišel
do města Trevisa, kde s vroucí vděčnosti položilsvoje okovy
na oltář Rodičky Boží, jsa přesvědčen, žeť ona ze žaláře mu
pomohla.

16 k
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Jakmile nadešel opět mír, byl Jeroným od státní rady
benátské ustanoven starostou pevnosti Kastelnuovy, a dů
chody jeji vykázány mu na dobu třiceti let. Za nedlouho
bylo mu jiti do Benátek, aby vykonal povinnosti poručníka
synovi po zemřelém bratru. Tu vzdal se všech svých úřa
dův 1 hodnosti, odložil znak i šaty benátského šlechtice, oděl
se oblekem obyčejného muže z lidu a nastoupil novou dráhu
životní. Trval horlivě na modlitbách, podroboval se tuhé
kajicnosti, sloužil ve veřejných nemocnicích nemocným a
navštěvoval přibytky chudých lidi donášeje jim almužny.

Roku 1518. řádil v Italii hrozný mor, a také Benátky
byly jim zachváceny. Tisicové otců 1matek zemřeli, a ubohé
osiřelé, polonahé, hladové a zdivočilé děti potloukaly se mě
stem, aniž jich někdo dbal. I zželelo se Jeronýmovi těchto
sirotků, aby duševně i tělesně nezahynuly. Najav u ne
monice nezhojitelných při kostele sv. Rocha dům, sbíral po
městě 1 okolnich ostrovech tyto opuštěné děti, vodil je do
něho a pečoval otcovsky o ně. Kdekoli nalezl potulné otr
hané chlapce, zval je k sobě a poskytoval jim výživu i
cchranu, a přijímal do svého domu také děti, jež chudí
rodičové Živiti a vychovávati nemohli. Kromě toho pátral
po chudých, a opuštěných nemocných, jež často na vlastních
ramenech do nemocnice odnášel. Všecky tyto ubožáky živil
a Šatil svým nákladem, a když byl všecko rozdal, neštítil
se s mošnou na zádech po městě dům od domu choditi a na
svoje svěřence žebrati. Ve mnohých bohatých rodinách otví
raly se mu štědré ruce, leckde vysmívali se mu však a na
zývali jej pokrytcem, přepjatým blouznivcem a nestydatým
dotěrou, jenž almužnami chce zbohatnouti. Ale Jeroným ne
dávaje se timto protivenstvim másti setrval na dráze svojí.
Sirotkům opatřoval nejen přistřeši a výživu, nýbrž i dobré
vychování. Nelekaje se špiny a odpuzující surovosti jejich
čistil je trpělivě, cvičil ve psani 1 čtení, učil náboženství,
modlival se s nimi, vedl je ku pracovitosti i mravnosti a
pečoval, aby nadanější hoši dále vzdělávání byli. Posléze
zdařilo se mu přispěním dobrodinců zřiditi v městě dva sirot
čince pro hochy i divky, a kromě toho založil polepšovnu
pro zhýralé ženštiny.

Toho času zavítali do Benátek sv. Kajetán a kardinál
Jan Petr Carafa (potomní papež Pavel IV.) kteři spatřivše,
co všecko Jeroným dobrého způsobil, poradili mu, aby také
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v jiných městech podobné dobročinné ústavy založil. I vydal
se Jeroným na cestu a procházeje hornoitalská města sbiral
almužny na chudé i sirotky. Na této pouti zakusil nesčet
ných protivenství 1 strasti, snášel hlad a dopřával si sotva
několik hodin odpočinku, až posléze přispěním četných dobro
dinců podařilo mu ve Veroně, v Bergamu i v jiných mno
hých městech zřiditi sirotčince a nemocnice, a v Bergamu
nad to ještě polepšovnu pro mladé padlé ženštiny.

Z počátku spravoval Jeroným tyto ústavy sám; když
pak nemohl více stačiti, ziskal si několik soudruhů ze stavu
kněžského i měšťanského za pomocniky. Mužové ti, nadšeni
křesťanskou láskou, spojivše se pod Jeronýmem v dobročinnou
jednotu, věnovali všecko svoje jmění na prospěch sirotkův
i nemocných, a zřidili si r. 1528. v odlehlém údoli u měste
čka Somaska mezi Milánem a Bergamem společný dům ku
vzdělání nových soudruhův a ošetřování sirotků. Jeroným
sepsal této družině zvláštní pravidla, a Bůh žehnal podni
kům jeho. Za krátkou dobu založil v četných městech, ze
jména i v Miláně a v Pavii nemocnice, sirotčince, blázince
a útulny pro chudinu, jichž správu převzali členové družiny
jeho. Potom zřídil si na pahorku u Somaska chýši chtěje
tu do smrti poustevničiti. Na této samotě modlival se do
pozdní noci, bičoval se, zachovával přísných postů a odpo
čival na holé zemi maje za podhlavničku kámen, aby takto
kál se ze hříchů mládí svého. Avšak za nedlouho uvedla ho
láska ku bližním zase mezi lidi, když v okoli vyskytly se
nakažlivé nemoci. Tu opustil svou poustevnu a chodil po
městech, vesnicích 1 samotách těše nemocné, donášeje jim
pokrmů 1 léků a ošetřuje jich, a nejednoho zemřelého chu
ďasa odnesl na vlastnich ramenech ku pohřbeni. Konaje tyto
samaritánské služby, dával rolníkům 1 dělníkům pracujícím
na polich a v sadech, kdekoli je nalezl, spasitelná napome
nutí a vykládal jim katechismus, až v chatrči nemocného
rolnika, jehož ošetřoval, sám se nakazil a na smrť onemoc
něl. Soudruhové i svěřenci jeho zvěděvše o tom, přišli a
hořekovali nad dobrotivým otcem svým, on však těšil je
řka: „Miláčkové, neplačte a nenařikejte, vždyť smrti mou
ziskate, nebot tam nahoře budu vám užitečnějším, nežli zde.“
Tak zemřel Jeroným jakožto oběť milosrdné lásky ku bliž
ním dne 8. února 1537 dosáhnuv 56. roku života svého. Pa
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pež Benedikt XIV. prohlásil Jeronýma Aemiliani za blaho
slavence, a papež Klement XIIT. vřadil ho do počtu svatých.

Společnici sv. Jeronýma Aemiliani zvali se po hlavním
sidle svém „Somaskové“. Papež Pius V. vřadil r. 1568. tuto
dobročinnou družinu mezi duchovní řády a dal ji řeholní
pravidla sv. Augustina. Členové tohoto řádu byli zavázáni
ku přísnému životu a stálé modlitbě dnem 1noci. Hlavním ů
čelem jejich bylo ošetřovatinemocných a vychovávati sirotky;
kromě toho vyučovali po venkově zanedbanou mládež, a po
zději zřídili si v Římě, v Pavii i v jiných italských městech
školy a ústavy vychovávací. V Pavii dostali od sv. Karla
Borromejského chrám sv. Majoly a po něm nazýváni jsou
také „feholními duchovními sv. Majoly.“ Dle přikladu sva
tého zakladatele svého působili vedle jiných dobročinných
řádů tito řeholníci velmi blahodárně a získali si o věčné i
časné blaho lidi před Bohem i světem nehynoucí zásluhy.

Dne 20. července koná se také památka sv. Eliáše, starozákonního
proroka, sv. Josefa, příjmím Spravedlivého, učedníka Páně, o němž jest zmín
ka ve Skutcích apošt. (1, 15—26.), sv. Vulmara, poustevníka v Nizozemí
(+ 710), sv. Pavla, jáhna a mučedníka Kordovského (+ 851), sv. Ševery,
abatyše (+ 660), sv. Vilgefortis (po česku Starosty), panny a mučednice
ukřižované za druhého století vlastním pohanským otcem v Portugalsku,
sv. Buspicia, mnicha, a j.

Dne 2I. července.

Devatenácte svatých mučedníků Gorkumských.

Náboženské novoty tak zvaných reformátorů za stoleti
šestnáctého měly v zápětí hrozné zmatky a bouře, jimiž roz
niceny byly ve mnohých zemich nejohavnější vášně. Také
do Nizozemí vedralo se záhy protestantství, jež v bohaté zemi
té rychle se šířilo. I vydal císař Karel V., jakožto zeměpán,
přisné rozkazy proti kaciřům v Nizozemi, a pokud žil, ne
bylo jim možno domoci se tu vlády. Nástupce jeho, Španěl
ský král Filip II. (1555—1598) dosadil v Nizozemí svou
sestru, vévodkyni Parmskou Markétu za vladařku, rozložil
po městech španělské posádky, rozmnožil počet tamních bi
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skupství ze čtyř na sedmnácte, potvrdil zákony svého otce
proti bludařům, a vystupoval rázně na obranu katolické víry
proti náboženskému novotářství.

Jako v Němcích, přidávali se 1 v Nizozemí mnozí mar
notratnictvim na mizinu přišli šlechticové k učení lichých
reformátorů, aby cirkevními statky se obohatili, a těchto lidi
užil ku vzpouře proti nenáviděným Španělům prince Vilém
Oranský. Tento muž bez náboženství a viry zadluživ se
rozmařilým životem, činil si naději, že sám stane sevrchním
královským náměstkem v zemi, azklamav se v tom, podně
coval a štval lid proti vládě. I podařilo se mu záhy sdružiti
všecky nespokojence v tajnou revoluční stranu. Spiklenci
tito vstoupili ve spojení s Francii, Anglii a protestantskými
knižaty v Německu, postavili 35.000 mužů do pole, a davše
si jméno Geusů (žebráků), namlouvali pokrytecký vladařce
Markétě, že nechtěji ve věcech náboženských žádných novot
zaváděti, aniž proti králi bojovati. Zatim však rozhazovali
po všech městech 1vesnicich hanopisy na Církev katolickou
1 krále Filipa II. a vrhli se v srpnu r. 1566. na katolické
chrámy 1 kláštery, plenice je a vyhánějíce kněze i mnichy.
Nejhůře zuřili ve Flandersku, kde 400 kostelů pobořili, ve
douce si ohavněji než Turci. Hrabě Brederode dal za viření
bubnů všecky oltáře a obrazy v chramě Vianském zničit.
Hrabě Cůlemberg dal katolický chrám na svém statku pobo
řiti, hodoval na jeho troskách a dával ukradené posvěcené
hostie rouhavě svému papoušku za pokrm. Hrozně zuřili
kalvinšti buřiči také v nádherném velechrámu Matky Boží
v Antverpách. Tam rozbili oltáře, obrazy, varhany a malo
vaná okna, zničili malby, ukradli všecky bohoslužebnéná
doby, knihy, roucha 1 klénoty, zotvirali hroby a vyházeli
kosti z nich, mazali si rouhavě sv. oleji obuv ašlapali boha
prázdně po nejsvětější Svátosti oltářní. Takovým způsobem
bylo zaváděno v Nizozemí tak zvané čisté evangelium blu
daře Kalvina; podobně, jakož stalo se později za zimního
krále Bedřicha u nás ve velechrámě sv. Víta v Praze.

Král Filip II. poslal na potlačení těchto ohavnosti a
bouři do Nizozemí vévodu Albu s 10.000 muži, a ten jal se
vinniky přísně stihatl a trestati. Ale Geusové zmocnili se
r. 1572. se strany mořské přispěním Angličanů důležitého
města Brielle a prohlásivše Viléma Oranského za svého ná
čelníka, začali zjevně proti Španělům válčiti.
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Od města Brielle hrnuli se protestanšti povstalci zkázo
nosným mrakem do vnitř země, ničice cestou katolické klá
štery 1 svatyně a sužujice věrné duchovenstvo. Vůdce této
lupičské roty hrabě Vilém z Marky dopouštěl se na bezbran
ných kněžích nejohavnějších ukrutnosti. Některé z nich roz
kázal zabiti mečem, jiné dal na stěžnich korábů a na stro
mech oběsiti a jiné přivazoval k ohonu svého koně a vláčel
je do smrti po cestách. Když buřiči uchvátili Dortrecht,
táhli dále a zmocnili se dne 25. června 1572 města Gorkumu
zradou tamních Kalvínců. Věrní katolici, Františkáni, oba
městští faráři 1 několik jiných kněží utekli se z města do
tvrze, kde byla malá královská posádka. Ale za nedlouho
seznal velitel tvrze, že proti povstalcům se neudrží, a dal se
tudiž s nimi do vyjednávání. Náčelník Geusů zavázal se
mu slavnou přisahou, že posádce 1 všem jiným osobám po
voli volný a čestný odchod z tvrze. "Tudiž otevřena brána
tvrze a vojenská posádka odešla. Ale zrádný velitel Geusů
zrušil ihned přísahu, rozkázav, aby jen vojini byli propu
štěni, ostatní pak, kněží i katoličtí mužové ve tvrzi zajati.
Potom dal některé z těchto mužův mečem popraviti a ostatni
na svobodu propustiti. Kněži byli všickni svázání a do ohyzd
ného žaláře dáni. Po tomto nečestném skutku zasedli Geu
sové k hostině a opivše se vínem, vrazili do vězení a vrhli
se s hrozným křikem na bezbranné kněze. Kopali do nich,
vyráželi jim zuby, škrtili některé, jiným spřeráželi ruce,
jiné pálili pochodněmi a jiným dávali oheň doúst. Následu
jicí noci bodali Geusové ubohým vězňům noži do tváří,
tloukli je do hlavy, posmivali se obzvláště starým kněžím
klekajíce posměšně před nimi jako ku zpovědi, a některé z
nich svlékli z řeholního oděvu. Tyto surovosti opakovaly se
od 26. června do 5. července. Zatim těšili a posilovali se
vězňové modlitbou, radujíce se, že byli hodnými nalezeni
pro jméno Páně trpěti, a chystali se s odevzdanosti do vůle
Boží na mučednickou smrť.

Toho času působil na vinici Páně v nedaleké obci Hor
naru horlivý farář Jan, kněz řádu dominikánského, rodem
z Kolína nad Rýnem, jenž za nastalých bouřineustával bditi,
aby osadníci jeho své katolické Vířevěrnýmizůstali a cestou
bohabojnosti kráčeli. Když pak všichni katoličtí kněži v
Gorkumu uvězněni byli, docházel do toho města farář Jan
v oděvu kněze světského, aby tamním věrným katolikům
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potají svatými svátostmi přisluhoval a novorozeňátka jejich
křtil. Bylo to ovšem jednání odvážné, avšak Jan, nedbaje
žadného nebezpečí, navštěvoval také uvězněné kněze Gor
kumské, aby je těšil, silil a svazek bratrské lásky s nimi
utvrdil.

Tyto časté chůze faráře Jana do Gorkumu neušly po
zornosti slidivých Geusů. I uminili si ho polapiti. Jednoho
dne byl Jan opět povolán do města, aby pokřtil novoroze
ňátko katolických manželů, a sotva vyšel z Hornaru, vrhli
se na něho a svázavše ho, odvekli do Gorkumu a dali do
žaláře v tvrzi k ostatním uvězněným osmnácti kněžím. Za
důvod tohoto hanebného skutku udávali Geusové, že prý
farář Jan docházeje často do města, strojil zradu a kul tajné
pikle. Pravou příčinou toho bylo ovšem, že Jan, jsa horlivý
katolický kněz, hájil svého stádce proti dravým vlkům a
stavěl se jim na odpor.

Zatim zůstávalo dobrých devět desetin obyvatelstva
Gorkumského 1 za hrůz vlády Geusů věrno své katolické
víře a nejváženější měšťané snažili se uvězněné kněze vypro
stiti ze žaláře. Uváděli veliteli pevnosti na paměťjeho čest
ný slib a přísahu, nabidli mu veliký obnos peněz a výpra
vili poselství ku Vilému Oranskému ; ale vše bylo marno.
Surový velitel vojska Omalius dostal rozkaz, aby všecky
uvězněné kněze Gorkumské přivedl k hraběti Vilému z Marky
do města Brielle na soud. Aby měšťanstvo Gorkumské se ne
jitřilo, byli vězňové odvezeni na lodi tajně v noci dne 5.
července a vytrpěvše cestou od průvodčich vojáků mnoho
příkoři, přistáli druhého dne v neděli u města Dortrechtu.
Tu sběhlo se množství diváků, kteři ubohým zajatcům se
posmívali a na ně pokřikovali, že jsou pokrytci, svůdei lidu
a hodni šibenice. Při tom rouhala se luza ohavnými slovy
víře katolické. Take mnoho katoliků přišlo na tyto ubožáky
se podívat a nad nimi zaplakat. Tohoto sběhu lidu hleděli
strážcové vězňů na svůj prospěch vykořistiti. I natáhli lodní
plachtu na ráhna a zakryli ji ubohé zajatce, a každý, kdo
je chtěl na lodi spatřiti, měl zaplatiti vojákům zpropitné.
Tudíž chodili diváci na loď za vstupné, aby kněžím se po
smivali. Mezi jinými přišel také jakýsi vášnivý kalvinec,
jenž začal s vězni hádati se o Svátost oltářní. A když kněží
drzému dotěrovi statečně odpovídali, učení katolického dů
kladně hájili a bludy protestanských lžireformatorů na pranýř
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postavili, rozpálil se hněvem tou měrou, že jal'se jim zuřivě
spilati a byl by je dořeky vházel, kdyby mu v tom nebyla
stráž zabránila.

Odpoledne byli vězňové na lodi vezeni dále a nazitři
přistáli hladovi a vysílení u města Brielle. Také zde sběhla
se kalvinská luza, kteráž je tupila a jim modloslužebniků,
sluhů Bálových, mamonářů a pokrytců nadávala, pokřikujic,
že zasluhují šibenice. Všecka tato přikoři snášeli zajatel
klidně a s radosti, a jen hrozná rouhání divoké luzy bodala
je do srdce a vzbuzovala v nich tiché povzdechy k Bohu.

O sedmé hodině ranní přicválal na koni ve vojenském
průvodě hrabě Vilém z Marky, a spatřiv zajaté kněze, dal
se do pustého smichu a rozkázal, aby byli z lodi na břeh
vyvedeni. I svázali je vojáci po dvou, a davše jednomu
z nich kostelní korouhev do ruky, vodili je kolem blizké
šibenice na potupu katolických processí. Zatim pokřikovali na
ubožáky diváci: „Tu je váš kostel, tu můžete svou modlo
službu provozovati.“ Potom donutili vojáci vězně, aby se
modlili „Zdrávas královno“ a zpívali pisně Mariánské, čemuž
přítomný kalvinský lid ohavně se posmíval.

Po těchto surovostech byli zajatci za. hřmotu děl a já
sotu kalvinců vedeni do města. Uprostřed nich kráčel kat,
a po obou stranách šli vojáci. Dva Františkání byli donuceni
něsti tyče s kyticemi. Vojáci tloukli vězňům metlami do
tváři, sam hrabě z Marky neostýchal se cestou je mrskati,
a chátra neustávala je hanobiti. V městě namáčeli kalvinci
košťata do vody a kropili jimi vězně, pokřikujice s posmě
chem: „Asperges me“, „Pokrop mne yzopem a očistěn budu.“

Zatim byla zřízena na náměstí šibenice a vězňové do
nuceni třikráte ji obejíti a litanie zpívati. To všecko dálo
se na potupu katolických obřadů. Potom museli zajatci po
kleknouti a zapěti žalozpěv o bolestné Panně Marii „Stabat
mater“ (Stála Matka bolestná pod křížem),při čemž rouhavý
dav nachvili umlkl. Když dopěli, povstal jeden z nich, cti
hodný kmet a říkal modlitbu: „Prosime tě, pane Ježiši
Kriste, aby nyní i vždycky i v hodinu smrti naší u milosr
denství Tvého za nás orodovala nejblahoslavenější Panna
Maria Matka tvá, jejižto přesvatá duše v hodinu požehnaného
utrpení Tvého a hořké smrti Tvé mečem bolesti proniknuta
byla.“ Mučednici odpověděli: „Amen.“ Bylo to divadlo, jímž
každý nezkažený člověk byl by v hlubinách své duše býval
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mocně dojat a otřesen, a jemuž ani divoch nemohl odolati.
Ale sesurovělé kalvinské davy byly takovým dojmům nepři
stupny a jaly se poznovu hrozně křičeti, pronášejíce rouhavá
slova. Nejzběsileji vedly si ženy, kteréž jindy mívali soustrast
1 s nejhoršími žháři, loupežníky a vrahy, vidouce je kráčeti
na popravu. Tyto náboženskými bludy zmámené litice ne
ustávali nadávati modlářů, svůdcův a vražedníků lidských
duší těm ubohým, hladem a ranami vysileným a usouženým
kněžím, kteři po celý život neměli jiných starosti, než aby
evangelium Kristovo horlivě hlásali a věřici na cestu života
věčného vedli. Mučednici těšili se ovšem za těchto protiven
ství vědomim, že Kristu Ježíši nevedlo se lépe; že nevěrci,
zaslepenci a rouhači 1jej svůdcem lidu nazývati se opovažovali.

Potom byli vězňové odvedeni do tmavého žaláře, v němž
trávivali zločinci na smrť odsouzení. Tu nalezli dva kato
lické faráře z okoli, kteři nedávno pro svou vytrvalost ve
svaté víře polapeni a uvězněni byli, a za nedlouho byli tam
přivlečeni ještě dva kněži Premonstráti, tak že všech uvěz
něných duchovních bylo v tomto nečistém, tmavém a vlh
kém doupěti třiadvacet. Po chvili byli vedeni do radnice
k vyšetřování, jemuž předsedal hrabě Vilém z Marky, a když
statečně vyznali svou katolickou víru, dal hrabě tři z nich
vsaditl do mirného vězení doufaje, že odpadnou ku kalvin
stvi, ostatní pak odvedl do žaláře poněkud méně tmavého a
špinavého, což stalo se na přímluvu některých přátel jejich.
Tu směli jim katoličti měšťané Gorkumšti, kteří za nimi byli
přišli, poskytnouti něco chleba a vody na občerstvení. Bylo
to ovšem pro vyhladovělé a polomrtvé ty mučedníky občer
stvení nepatrné.

Příštího dne bylo sedm z vězňů podrobeno v radni
silni přísnému výslechu. Nejprv měli odpověděti na otázku,
jak smýšlejí o Římském papeži a jsou-li hotovi zříci se ho
a přestoupiti ku kalvinství. Když na to všickni odpověděli,
že Kristus ustanovil na zemi nejvyššího pastýře a viditelnou
hlavu své Církve, vykřikli soudcové: „Na šibenici s vámi!“
Přítomní kalvinšti kazatelé začali potom s vězni hádati se
o Písmo sv. a svátosti, a když oni všickni v učeníkatolickém
nezlomně stáli a bludy Kalvínovy vyvraceli, hrozeno jim
poznovu provazy, šibenici a oběšením.

Dne 7. července došel Viléma z Marky list prince Oran
ského, jimž rozkázáno všem vojenským velitelům, že nikdo
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nesmi žádného katolického kněze a řeholnika pro viru jeho
obtěžovati a že katoličtí duchovní maji požívati práv, výsad
1 ochrany jako kterýkoli jiný občan. Zároveň předloženo
vysvědčení městské rady Gorkumské, že všickni uvěznění
kněži jsou mužové neúhonní, kteří nikomu nikdy neublížil
a o blaho obce i občanů veliké zásluhy si získali. Ale zu
řivi Geusové nedbajíce toho všeho, stáli na svém, aby vě
zňové popraveni byli. Zejména hrabě Vilém z Marky, jenž
na prince Oranského žárlil a žádného pána nad sebou ne
uznával, neminil nikterak danému rozkazu se podrobiti, žizně
již dávno po krvi kněží a řeholníků katolických. I opil se
notně a vzav list princův pohrdavě do ruky, chvástal se, že
nikdo nemá práva mu rozkazovati, a na doklad toho poručil
Omaliovi, aby všickni uvěznění kněží a mniši ihned našibe
nici oběšení byli. Ortel ten byl vykonán ještě téhož dne
(. července 1572 v noci.

Odsouzenci svázaní po dvou, byli pod stráži jizdných
vojáků vyvedení branou městskou k bývalému klášteru Augu
stianů kanovníků u sv. Alžběty, jejž Geusové nedávno před
tim vyplenili a znesvětili.

Tu vyzpovidali se jeden druhému, modlili se a těšili
1 povzbuzovali sebe navzájem blaženou nadějí na slavnou
korunu mučednickou. Ačkoli pak byla noc, přiběhla za nimi
městská luza, a také jeden kalvinský kazatel přišel a snažil
se zvláště mladičké řeholníky zviklati ve víře domlouvaje
jim lstivě, aby přidali se ku kalvinství a takto života s1
zachránili. Ale starší a zkušenější mniši odmitli tohoto
svůdce.

Zatim upravili kati dvě břevna za šibenici. Potom
svlékli odsouzence do naha a jali se konati krutě řemeslo
svoje, což trvalo ode dvou do čtyř hodin po půlnoci. Někteří
z mučedníků zemřeli za krátko, jiní pak jsouce nedbale po
věšeni trápili se na šibenici až do bilého rána, než ducha
vypustili. Toto hrozné trápení svedlo dva z odsouzenců, že
odpadli od víry, aby smrti ušli. Ostatních devatenácte vy
trvalo statečně do posledního vzdechu ve své katolické víře,
za mž ochotně mučednickou smrť podstoupili. Byli to kněz
řádu dominikánského farář Jan rodem z Kolina nad Rýnem ;
kněží Františkáni Mikuláš Piek z Gorkumu, Jeroným
z Weertu, Dětřich van Emden z Amersfortu, Nikasius Jan
z Heeze, Villehad z Dánska, Bohumir Coart z Melver, An
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tonin z Weertu, Antonin z Hornaru, František van Roye
z Bruselu; bratří Wrantiškáni Petr z Asiche a Kornélz Wyk;
kněží Premonstráti Adrian Bekan, farář z Monastýru, a kaplan
jeho Jakub Lakops z Aldenaardu; řeholní kanovník Augu
stinián Jan z Ostervyku, probošt panenského kláštera v Gor
kumu ; světští kněži faráři Gorkumští Linhart Wegel a Mi
kuláš Poppel, Bohumír Dunaeus z Gorkumu a Ondřej Walter,
farář Heinotský.

Zdivočilí Geusově nenasytivše ani takto svou krve
lačnosť, jali se mrtvá těla mučedníků zohavovati. Uřezali
jim nosy, uši 1 jiné údy, nedbajice toho, že někteří z mu
čedníků ještě dýchali. Tyto uřezané údy dali si ohavníci ti
za klobouky a vrátili se chlubně do města. Ale ani to ne
stačilo jim. Odpoledne odebrali se poznovu na popraviště,
rozřezali mrtvolám životy, vyňali z nich vnitřnosti a pro
dali potom tuk z nich jakožto pověrečný lék proti jistým
nemocem nějakým tulákům, kteři tyto vnitřnosti na náměstí
v Gorkumu na prodej nabízeli.

O podobných surovostech a zhovadilostech nedočítáme
se ani v dějinách starých modloslužebných národů; takových
ohavností nedopouštěli se ani Římští pohanští pronásledovníci
křesťanů ani sveřepi Turci; to stalo se teprv za vlády „evan
gelia“ Kalvinova ve stoleti šestnáctém.

Děsně zohavené mrtvolý mučedníků visely na šibenici
až skoro do večera a zhýrali výrostkové tropili si z nich
ohavný posměch. Teprv v pozdní hodině odpolední uplatili
někteří katoličtí měšťané Gorkumští obecní úřad Briellský,
že vydán rozkaz, aby mrtvá těla byla pohřbena. I vykopali
vojáci na popravišti dvě jámy a pochovali v nich těla všech
devatenácti mučedníků.

Mučednici Gorkumšti, kteři pro katolickou víru a na
oslavu Církve svaté od kalvinců hrozná muka vytrpěli a po
tupnou smrť podstoupil, byli zahy od Boha oslaveni divy,
a věřici lid jal se ctit1 je jakožto světce. Po třiačtyřiceti letech
byly ostatky jejich vyzdviženy z hrobu, a dne 18. října 1618
byly v přeslavném průvodu přeneseny do františkánského
chrámu v Brusellu 1 do některých jiných kostelů vrůzných
městech. Dne 24. listopadu 1675 prohlásil papež Klement X.
tyto Bohem oslavené mučedníky za blahoslavené, z čehož
byla veliká radost v katolickém Nizozemí i v řádech Fran
tiškánů, Augustinianů, Dominikánů a Premonstratů, jimž
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blahoslavenci ti přináleželi. Posléze vřadil papež Pius IX.
dne 29. června 1867 mučedníky Gorkumské do počtu světcův
Cirkve katolické. Výroční památka jejich slaví se dne
9. července.

Dne 21. července koná se památka sv. Praxedy, panny a mučednice
Římské v době císaře Marka Aurelia, z jejíchž ostatků r. 1370 dva kusy
získal a velechrámu Pražskému daroval Karel IV., sv. Viktora a tří spolu
mučedníků Marseillských, sv. Arbogasta, biskupa Štrasburského (+ 678),
sv. Klaudia a spolumučedníků v době císaře Aureliána, sv. Zotika, biskupa
Kománského v Armenil a mučedníka, aj.

Dne 22. července.

Sv. Maří Magdalena.

Spasitel procházeje Galileu byl jednoho dne od jakéhosi
Šimona pozván, by s ním jedl. Tento Simon byl z těch fa
riseů, kteří v Ježiši Messiáše dle své chuti neuznávali, nic
méně však rádi s nim rozmlouvali, aby ho vyzkoumali. Spa
sitel přijal toto pozvání a vstoupil do domu Šimonova beze
vší pocty; nepřinesli mu ani vody, aby siumyl nohy; nikdo
ho nepolibil, aniž vylil vonného oleje na hlavu jeho. Vešel
do domu jako obyčejný host a ustolil se leže podle obyčeje
na pohovce pro hosty připravené.

„A aj žena, kteráž byla v městě hřišnice, jakž zvěděla,
že Ježiš stoluje v domě Šimonově, přinesla alabastrovou
nádobu masti a stojic ze zadu u nohou jeho počalaje slzami
smáčeti a utirala je vlasy hlavy své, a ilbala nohy jeho a
masti mazala. Uzřev pak to Fariseus, kterýž ho byl pozval,
pravil sám u sebe řka: Kdyby tento byl prorok, věděl by
ovšem, co a jaká jest ta žena, která se ho dotýká, že jest
hříšnice. Tedy odpovídaje Ježíš řekl k němu: Šimone, mám
tobě něco pověděti. A on řekl: Mistře, pověz. Dva dlužníky
měl jeden věřitel; jeden byl dlužen pět set peněz, a druhý
padesát. Když neměli, odkudby zaplatili, odpustil oběma.
Který ho tedy vice miluje? A odpověděl Šimon: Mám za
to, že ten, kterému „více odpustil. Di mu Ježiš: Právě jsi
rozsoudil. A obrátiv se k ženě, řekl Šimonovi: Vidíš tuto
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ženu? Všel jsem do domu tvého, a nepodal jsi vody nanohy
mé; ale tato smáčela nohy mé slzami, a vlasy svými vyti
rala. Nepolibil jsi mne, ale tato, jakž vešla,hepřestala libati
noh mých. Nepomazals olejem hlavy mé, ale tato mazala
masti nohy mě. Protož pravím tobě: Odpouštěji se jí hří
chové mnozi, neboť milovala mnoho; komuť pak se méně
odpouští, méně miluje. I řekl k ní: Odpouštějíť se ti hří
chové. Vira tvá tebe spasenu učinila. Jdiž v pokoji.“ (Luk.
T, 36—50.)

Touto hbřišnicí, jejiž jméno evangelium z jemnocitu
zamlčuje, byla podle skoro souhlasného podání Maria Magda
lena, zvaná takto po městečku Magdale na západním břehu
jezera Genesaretského, kde měla pozemky a snad se i naro
dila. Jsouc bohata a slična a majíc živou povahu 1 vznět
livou mysl, stala se záhy marnivou lehkomyslnicí a propadla
v mládí hříšnému životu. Avšak srdce jeji Bohu a ctnosti
odcizené nenalézalo v hříšném rozkošnictví pokoje a blaha.
Pociťovala v sobě úzkosť 1 prázdnotu a byla nešťastna.

Toho času šířila se po celé Galileji zvěsť o Ježiši a
jeho učení i divech, a odevšad hrnuli se zástupové lidu za
nim. Učení Páně dotklo se mocně i rozervaného srdce Magda
leny. Vždyť slyšela, že Ježíš poslán jest nikoli ku spra
vedlivým, ale ku hřišnikům; že hledá ovci ztracených a
raduje se naleznuv je; že blahoslaví Ikajici, chudé duchem
a ty, kdož jsou čistého srdce. Vznešené to učení zvěstovalo
odpuštění kajicnikům, mir i pokoj nešťastnikům, spasení
hříšníkům. I vydala se Magdalena za Pánem, aby ho spatřila
a slyšela.

Magdalena dostala se hřišným životem svým pod nevi
ditelné jho mocnosti zlých. Ale jakmile uslyšela Krista
Pána mluviti, stala se v ni náhlá změna. Spasitel pohlédl
láskyplným okem svým na ni, a ten pohled otřásl duší jeji
a vzbudil v ni hořkou lítost a dobré předsevzetí. Milost
Boži zlomila hnusné okovy hříchů, jimiž byla otrocky spou
tána; evangelium di, že „vyšlo z ní sedm zlých duchů“.
(Luk. 8, 2.)

Veřejná hříšnice chtěla býti veřejnou kajicnici. Jakmile
tudiž zvěděla, že Ježiš pozván jest u Šimona farisea, pocitila
v sobě žádost, aby osvědčila před ním zjevně svou bolest
a litosť, svou viru 1ilásku, doufajíc, že uslyší z úst jeho
aspoň jediné slovo milosrdenství a odpuštění. I vešla tiše do



254 Dne 22. července.

domu Šimonova nevšímajíc si pohrdavých pohledů, jež na
ni vrhali pyšní hodovnici jsouce ve své pokrytecké domý
šlivosti uraženi, že taková hříšnice odvážila se k nim
vstoupit.

Magdalena prokázala v domě Šimonově Kristu Pánu
největší čest, jakáž vůbec na Východě prorokům se učiniti
mohla. Rozbila drahocennou, křehkou nádobu alabastrovou
a vylila z ni vonný olej na hlavu a nohy jeho. Nemluvila
ničeho; ale jeji pokora, její slzy, jeji rozpuštěné vlasy, jeji
polbky byly nade všecka slova výmluvnější. Neviděla
a nectila v Ježiši toliko proroka, ale uctila ho jakožto Syna
Božiho, jenž hříšné duše uzdravuje, očisťuje a přetvořuje.
A milosrdný Spasitel přijal kajicnici na milosť, odpustil ji
hříchy a potěšil ji slovy: „Jdiž v pokoji!“

Slova Páně naplnila Magdalenu nebeskou útěchou.
Odešla v pokoji, a davši světu navždy výhost, činila přisné
pokáni. Od té doby nemyslila na nic, nežli na Krista Ježiše.
I přidala se k nábožným ženám, kteréž provázely ho na
cestách jeho sloužíce mu, a byla z nejhorlivějších učednic
jeho. Viděla divy, jež Spasitel konal, slýchala řeči jeho,
byla svědkyní protivenství, jež strojili mu nepřátelé, a to
všecko rozmnožovalo uctivosť, svatou lásku a vděčnost,
kterouž k němu v srdci svém chovala. Láska ku Božskému
Mistru dodala ji sily, že ho neopustila ani na bolestné cestě
jeho na Kalvarii. Učedníci jeho rozprchli se, ale Maří
Magdalena vytrvala s přesvatou matkou Páně, s Janem Mi
láčkem, s Marií Kleofášovou a Salomou pod křižem, na
němž Spasitel zemřel. Nic, ani smrť neodloučilo ji od lásky
Kristovy. (Řím. 8, 35.) Silné jako smrt bylo svaté milování
její. (Přísl. 8, 6.) Jí živu býti Kristus byl a umříti zisk
(Filip. 1, 21.) Když Josef z Arimatie mrtvé tělo Páně
s kříže sňal, v čisté plátno obvinul, do svého nového hrobu
vytesaného ve skále pod Kalvarii vložil, veliký kámen ku
dveřím hrobovým přivalil a odešel, zůstala tam Magdalena
s Marii Kleofášovou sedic proti hrobu. (Mat. 27, 61. Mar.
15, 47.)

Na úsvitě příštího dne, ano slunce nad výšinami Jeru
salemskými vycházelo, Maří Magdalena, Maria matka Ja
kubova, a Salome, nakoupivše předešlého večera vonných
masti, šly ke hrobu, aby pomazaly svaté tělo Páně, a cestou
pravily vespolek: „Kdo nám odvali kámen ode dveří hro
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bových?“ Magdalena puzena láskou k Božskému Mistru
zrychlila kroky a přišla první ku hrobu. Tu nalezla kámen
odvalený a hrob prázdný. Hrůza obešla ji, nebot nemyslila
jinak, než že zli nepřátelé vzali mrtvé tělo, aby přátelům
umučeného Spasitele i posledni útěchu zničili. I běžela rýchle
do města a zvěstovala Petru a Janovi: „Vzali Pána z hrobu
a nevime, kde ho položili“ "Tedy utíkali oba apoštolové a
shledavše hrob prázdný a prostěradla v něm, odešli smutní
a zarmouceni zase do města. Zatim svaté ženy pohřižené
v bolu a zármutku bloudily zahradou a Magdalena stojic
u hrobu plakala. Nemohlať odloučiti se od tohoto posvátného
mista doufajic, že snad přece něčeho jistého se doví o tom,
jehož nade vše milovala duše jeji. I nahlédala do hrobu a
schylovala se, aby aspoň spatřila misto, kde byl umučený
Pán položen. A když opět zaslzenýma očima do hrobu na
hlédla, zpozorovala tam v podobě lidské dva anděly bilým
rouchem oděné, kteříž pravili: „Ženo, proč pláčeš ?“ Odpo
věděla: „Vzali Pána mého a nevím, kde ho položili.“ To
když řekla, obrátila se zpátkem, a pojednou stál před ní
vzkřísený Ježiš a pravil: „Ženo, co pláčeš, koho hledáš?“
Ale oči jeji slzami zalité nepoznaly ho a domnívajic se ve
svém zmatku a zármutku, že by to byl zahradník, řekla mu:
„Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho položil, a já jej
vezmu.“ A Ježiš oslovil ji vlastním jménem jejim: „Maria!“
Po milém hlase tom poznala Magdalena Pána a prohlédnu
vši, spatřila jeho postavu 1 tvař a uchvácena radosti zvolala
roztouženě: „Mistře!“ a padla k nohám jeho, aby je zulí
bala, jakož dřive činivala. Ale ještě nenadešla hodina, kdy
přitomnosti a oslavě vzkřiseného Pána měli se těšiti učed
nici jeho poživajíce radosti, jichž nic pozemského nezkali.
Ježiš nebyl ještě na místě nesmrtelnosti ve slávě království
Otce svého na nebesích, a tudiž řekl roznicené Magdaleně:
„Nedotýkej se mne, neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému,
ale jdi k bratřím mým a pověz: Vstupuji k Bohu svému a
k Bohu vašemu.“ Byloť ji bolestno opustiti Pána, sotva ho
byla opět nalezla, ale poslušnost velela jí odejíti. I spěchala
a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána a toto mi po
věděl.“ (Jan 20, 1—18).

Maří Magdalena první ze všech přátel Krista Ježíše
spatřila a slyšela ho, když nesmrtelný a slavný, jako vítěz
nad smrti a ďáblem z hrobu vstal. Tato veliká milost do
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stala se ji za vrouci, svatou lásku jeji ku Spasiteli. Převe
liká, nadpřirozená láska ta pudila tu bývalou hřišnici, že ne
ustávala Pánu sloužiti, jeho následovati a hledati, až ho na
lezla, tak že naplnilo se na ní slovo moudrosti Božské: „Já
milující mne miluji, a kteříž za jitra bdi ke mně, naleznou
mne.“ (Přísl. 8, 17.)

Jiných zpráv o Maří Magdaleně Pismo sv. nemá, a sporé
zvěsti o dalších osudech jejích zachované v ústním podání
jsou neshodny a neurčity. Po nanebevstoupeni Páně odešla
do ciziny; dle řeckých zpráv ze šestého stoleti odebrala se
do Efesu, kde s Janem Miláčkem žila až do své smrti.
Zprávy z osmého stoleti svěděi, že ještě tehdáž ostatky jeji
v Efesu ctěny byly. Slouživši věrně Božskému Mistru za
pozemského života jeho, nepřestávala vděčně na něho vzpo
minati a svatou láskou k němu se těšiti až do posledního
vzdechu svého. Spasitel odpustil jí dokonale hříchy mladosti
jeji, ona však oplakávala jich hořce a trestala tělo svoje
tuhou kajicnosti po celý život. Potěšována jsouc zjevy an
dělskými zdvihala se na perutech roznicené zbožnosti a svaté
lásky výš a výše k Bohu, až zbavena pout tělesnosti vešla
do blaženosti věčné, kde milovaného Mistra svého spatřila
v slávě a velebnosti nebeské. *)

Učme se dle přikladu sv. MařiMagdaleny nezoufati si
pro množství hříchů svých, ale doufati, že nejvýše milosrdný
Bůh jistě nám je odpustí, budeme-li činiti opravdové,pokáni.
Počátkem obratu Maří Magdaleny bylo poslouchání slova
Božího, bez něhož byla by zahynula. Tak jest každému hří

*) Většina bohoslovců doby novější dovozuje, že nejmenovaná kaji
cnice u sv. Lukáše kap. 7. s učednicí Páně Maří Magdalenou a sestrou La
zarovou v Betánii Marií jest osoba jedna a táž. Ze sv. evangelií totožnosť
tato však zřejma není, a důvody pro ni uváděné, ač vážné, nejsou naprosto
přesvědčivé, neboť i protidůvody jsou pozoruhbodny. Církev katolická tuto
nikoli věroučnou, nýbrž historickou spornou otázku zřejmě nerozluštila, ač
v církevní modlitbě o svaté Maří Magdaleně slove vzřísený Lazar bratrem
této světice. Dle příkladu některých vykladačů Písma sv. zamlouvá se nám
pokládati kajicnici u sv. Luk. kap. 7. a Maří Magdalenu za osobu touž,
avšak rozlišovati ji od sestry Lazarovy Marie. Zobrazovati kající sv. Maří
Magdalenu poloobnaženu, je hrubým přehmatem, jehož dopouštěli se již
středověcí malíři — snad z omylu; zmátliť si tuto kajicnici s poustevnicí
Marií Egyptskou, jejíž památka koná se dne 2. dubna.
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šniku, má-li se obratiti, nezbytno, aby slovo Boží ochotně
slyšel. Magdalena podstoupila těžký boj se svým srdcem,
než je překonala, s milosti Boží nad nim zvitězila, a se od
hodlala vstoupiti do domu Šimonova, a nehledíc na přítomné
Farisejce, vrhnouti se k nohám Páně a plačic osvědčiti, že
jest velká hříšnice. Tak má i hřišník překonati svou domý
šlivosť 1 ostýchavosť a vyznati se skroušeně ve zpovědnici
z hříchů svých. Je-li mu to obtižno, nechať se přemůže my
šlénkou, že nestyděl-li se hřešiti, nemá se ostýchati hříchy
svoje upřímně vyznati, a to nikoli veřejně, nýbrž jen sou
kromě, knězi na mistě Božím, jenž ze zpovědi ničeho vy
zraditi nesmi. Nechť uváži, že přece jest lépe vyznati se
z hříchů ve svaté zpovědi, než v hříšnosti zatvrzele setrvati,
v nekajicnosti nešťastně zemřiti a na věky zahynouti. Magda
leně nestačilo, že Kristus Pán hřichy ji odpustil, nýbrž kála
se až do smrti, hledic následováním jeho a dobrými skutký
vynahraditi, čeho dříve zanedbala a čím se provinila. Není
dosti, aby hříšník dokonale z hříchů svých se vyzpovidal a
nikdy vice nehřešil, nýbrž třeba také, aby za své hřichy
dostiučinil, to jest aby za svoje hříchy pokud možno jest
Bohu nějakou náhradu poskytl horlivou modlitbou, postem
i jinými kajicimi skutky a almužnou 1ijiným přiměřeným
milosrdenstvím, jež bližním prokazuje. „Synáčkové moji,
totof vám píši, abyste nehřešili. Pakliťt by kdo 1 zhřešil,
přimluvce máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. A on
jest oběť slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i
za hříchy všeho světa.“ (I. Jan 2, 1. 2.) „Bůh trpělivě čeká
pro vás, nechtě aby kteři zahynuli, ale všickni ku pokání se
obrátili.“ (II. Petr. 3, 9.)

Dne 22. července koná se také památka sv. Evodie a sv. Syntychy,
učednic sv. apoštola Pavla ve Filippách, jenž zmiňuje se o nich v listu ku
Filippenským (4, 2. 3.), že s ním i s Klementem a jinými pomocníky pra
covali v evangelium ; dále sv. Theofila (Bohumila), mučedníka usmrceného
r. 790. pro víru od Mohamedánů, sv. Gualtera, poustevníka a dobrodince
chudých i nemocných v Italii (+ 1224), sv. Vandregisila, zakladatele
klášterů ve Francii, sv. Platóna, mučedníka v Galacii, a j.
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Dne 23. července.

1. Sv. Apolinář, biskup a mučedník.

Kristus Pán předpověděl učedníkům svým, že budou
o něm vydávati svědectví konajíce z jeho moci divy ještě
větší, nežli on sám činil (Jan 14, 12.), a že ty, kdož uvěři,
následovati budou rovněž divy veliké. (Mar. 16, 17. 18.)
To naplnilo se také na svatém biskupu a mučedníku Apo
lináři.

Apolinář (Apollinaris) přišel z Antiochie s apoštolem
Petrem do Říma, a byl mu nápomocen, když Židům i po
hanům v tomto městě evangelium zvěstoval. Po nějakém
čase vysvětil Petr Apolináře na biskupství a poslal ho do
lidnatého města italského Ravenny, aby tam Krista Ježiše
hlásal. A když Apolinář množství z obyvatelů Ravennských
na viru obrátil, byl od modloslužebných kněží udán, jat a
ukrutně zbičován. Potom léčil se z těchto ran v domějisté
ho křesťana, až dokonale se uzdravil. Toho času žil v Ra
venně vzácný muž Bonifác, jenž delší nemoci ztratil řeč, a
jehož dcerá rovněž duševně 1 tělesně churavěla jsouc v moci
ducha zlého. Manželka Bonifácova poprosila Apolináře, aby
přijda nad mužem i dcerou její se modlil a je uzdravil, a
svatý biskup vyhověl této žádosti a vrátil moci Boži oběma
nemocným zdraví. Tento div pohnul Bonifáce i celou rodinu
jeho a mnoho pohanů, že bludů modlářských se zřekli a
v Krista Ježiše uvěřili. Ale brzo potom vzbouřili se modlo
služebnici proti Apolináři poznovu, a polapivše jej zbičovali
ho opět a přinutili, aby bosýma nohama po řeřavémuhlí krá
čel. A když oheň mu neuškodil, vyhnali jej z města.

Apolinář skrýval se po nějaký čas s několika křesťany
před nepřátely, a odešel potom do krajiny Emilie, kde vzkří
sil mrtvou dceru šlechtice Rufina, jenž proto s celou rodinou
svou uvěřil a křest svatý přijal. Tim popuzený soudce po
han dal předvolati Apolináře a zakázal mu přisně, aby ne
odvažoval se více křesťanskou víru hlásati a rozšiřovati.
Ježto pak svatý biskup zákazu toho šetřiti nemohl a nešetřil,
dal ho soudce na skřipci mučiti, rány jeho vřelou vodou po
lévati, jej kamenem do tváře tlouci, okovy spoutati a do
žaláře zavříti. Čtvrtého dne navštívil soudce mučedníka
v žaláři, a vida že jest na živě, rozkázalho vyvěsti, na loď
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posaditi a do vyhnanství odvěsti. Avšak loď cestou po moři
se rozkotala, a Apolinář zachrániv se přišel do Mysie v Malé
Asii, kde slovo Boži hlásal, a cestoval odtud ku břehu řeky
Dunaje a potom do Tracie. Tu měli pohané chrám bůžka
Serapisa, o němž modloslužební kněži lidu namlouvali, že
prý věští budoucnosť. A když Apolinář v krajině té víru
Kristovu zvěstoval a pověry modlářské rušil, popudili modlo
služebnici lid proti němu řkouce, že Serapis zdráhá se vě
štiti, pokud ten křesťanský kazatel tam prodléváti bude. I
vyhledal pověrčivý lid svatého biskupa, a ztrýzniv jej.u
krutně donutil ho, aby přeplavil se na lodi jinam. Takovou
měrou dostal se Apolinář z vyhnanství zase do Ravenny,
kde nějaký čas horlivě na vinici Páně pracoval, až na opět
nou žalobu modloslužebných kněží pohanský soudce jej po
lapil a do žaláře vložil, kde měl ho setník na zřeteli miti.
Ale setník ten jsa tajný ctitel Kristův, propustil vězně za
tmavé noci na svobodu. Jakmile se to vyzradilo, pronásle
dovali uprchlého biskupa žoldnéři, a dopadnuvše ho, jali se
jej zuřivě tlouc!, až se domnivali, že jest již ubit a mrtev,
a nechavše jej na zemi ležeti odešli. Věřící odnesli plačice
polomrtvého mučedníka do blízkého domu a ošetřovali ho
pečlivě. Sedmého dne potom Apolinář napomenul shromáž
děných křesťanů ku stálosti 1 vytrvalosti u víře svaté, a do
šel palmy mučednické odevzdav ducha svého v ruce Otce
nebeského ; což stalo se dne 23. července buď roku 75. aneb
78. Tělo svatého mučedníka pohřbili věřící za branou města
Ravenny. Počátkem šestého stoleti byl v Ravenně vystavěn
slavný chrám sv. Apolináře, jenž podnes jakožto znamenitý
památník starého církevního umění stoji. Staří Čechové ctili
toho světce již ve stoleti dvanáctém, neboť r. 1118. založil
kniže Bořivoj II. v Sadské chrám a kollegiátní kapitolu sv.
Apolináře. Roku 1362. přeložil Karel IV. tuto starou kolle
glatni kapitolu ze Sadské na horu Větrník v Praze a zbu
doval na místě tamní kaple sv. Jiljí nový chrám sv. Apoli
náře, jenž od r. 1784. jest kostelem farním. Dva znamenité
kusy z ostatků sv. Apolináře dostal velechrám sv. Víta
v Praze, z nichž jeden ziskal mu r. 1355. Karel IV.

Kamkoli sv. Apolinář přišel a kdekoli učení Kristovo
hlásal, všude byl od modloslužebníků stihán a pronásledován.
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A podobně nakládají až posud křivověrci 1 nevěrci s Církví
katolickou a věrnými vyznavači jejími. Mohou-li, pronásle
duji Církev zjevným násilím, a kde jim to možno není, ů
točil na ni aspoň slovem a písmem. Mluví a píši o Církvi
katolické s největší potupou, překrucuji jizlivě učení její
vydávajíce je za směsici jakýchsi pověr, hanobi naše po
svátně obřady, zlehčuji drze svaté svátosti (jeden kalvinský
„Katechismus“ nazývá rouhavě nejsvětější nekrvavou oběť
Nového Zákona „ohavným modlářstvím“), utrhají ducho
venstvu, zejména papeži, a stavi věrné katoliky na pranýř
dávajice jim. nejohyzdnějších přezdívek. S nemenší jizlivosti
dotiraji obzvláště také u nás na Cirkev katolickou dobro
volní 1 zjednaní přisluhovači mezinárodního sdružení čirých
neznabohů a nevěrců. Je to boj pekla proti království Bo
žimu na zemi; je to útočení vojů Antikristových na skálu,
na niž Kristus vzdělal Církev svou. Boj ten je starý; a
věru, kdyby každému ze všech posavádních útočníků, kteří
po věky doráželi a dorážejí na skálu Církve katolické, bylo
se podařilo ze skály té aspoň po jediném kamen vyraziti,
nezbývalo by z Církve té nic leč rozvaliny. A zatim strmi
Cirkev katolická na skále Petrově po všech těch útocich
jako vznešený chrám Boži nerozborna, nezničitelna a jed
notna, kdežto chvástaví nepřátelé jeji rozštěpení jsou v ne
sčetné sekty memajicií nic společného, než stejnou, zarytou
nenávist protl ni, kteráž ji však uškoditi nemůže. Nebojme
sé těch ubohých lidí, važme si své svaté víry a hajme
ji proti útokům nepřátel.

2. Svatý Libor, biskup.

Francouzské město Mans nad řekou Sarthou honosi ss
slávou, že ve druhé polovici čtvrtěho stoleti bylo sidlem
apoštolského biskupa sv. Liboria. Světec tento, syn vzneše
ných rodičů, osvědčoval již v útlém věku horlivou snahu
po dokonalosti křesťanské, a jsa od Boha vzácnými vlohami
nadán, prospíval nábožností i učením. Dospěv pohrdl svě
tem, vstoupil do stavu duchovního, stal se knězem a praco
val neunaveně na vinici Páně. Jakožto duchovní pastýř
dával svým věřicím nejkrásnější příklad bohumilého života
jsa zdrželivý, střiídmý, tichý, mírný a v modlitbách vytr
valý. Roku 348. zemřel Manský biskup sv. Pavacius, a du
chovni i věřící této diecése zvolili nástupcem jeho Liboria,
jenž úřadu tomu se podrobil.
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Stav se biskupem Liborius byl bdělým pastýřem stádce
svého staraje se horlivě o spasení svěřenců svých, a neustá
val vzdělávati a posilovati také sebe sama na cestě ctnosti
svatých. Nezaháleje ani na okamžik zabýval se stále něja
hou užitečnou praci; modlival se mnoho, čital Písma svatá,
rozjímal o vznešených pravdách viry, kázal nadšeně slovo
Boži, obcházel dědiny svého biskupství a všude snažil se
zvelebovati náboženský život lidu. Maje sám potřeby jen
skrovné obracel svoje důchody na prospěch chudých a na
stavbu chrámů Páně, ku cti a slávě Boží a povznesení ná
božnosti. Jsa poslušen rozkazu sv. Pavla kázal slovo Boží
nabízeje je v čas 1 v nečas, a trestal 1 žehral ve vši trpěli
vosti i v učení; a čemu učil a co jiným přikazoval, to sám
nejsvědomitěji konal. Nechlubil se leč v Kristu Ježiši, ra
doval se s radujicími se, plakal s plačicími, ukládal si ště
drostí svou poklad v nebi, a kázal čistotu, zbožnost a kajic
nost nejen slovy, ale 1 vlastním příkladem. I nebylo divu,
že lidé slyšice slova jeho a vidouce svatý život jeho, Inuli
k němu, a majice takový vzor, vynasnažovali se ho následovati.
Tak spravoval biskup Liborius po děvětačtyřicet let svěřené
stádce svoje, až přiblížila se mu hodina smrti. Řízením Bo
žim navštivil ho za poslední nemoci důvěrný přítel sv. Mar
tin, biskup Tourský, jenž připravil jej na cestu do věčnosti
přisluhovav mu sv. svátostmi. V náručí jeho zesnul Libor
v Pánu dne 23. července roku 397.

Bůh oslavil Libora četnými divy, a věřící lid jal se
ho záhy ctiti' a vzývati jakožto světce. Ostatky jeho odpoči
valy ve stoličném chrámě Manském až do stoleti devátého.
Zatim rozšířila se po celém západním křesťanstvu zvěsť o
vzácných milostech, jež Bůh na přímluvu tohoto svatého
biskupa lidem udílí, a cisař Ludvik Pobožný vypravil do
Mansu poselstvo s rozkazem, aby ostatky sv. Liboria pře
neseny byly do říše pro Sasy na ten zbožný účel, by tento
dosud surový a ku pohanským pověrám se klonici lid divy
na přimluvu světce toho konanými byl ve víře křesťanské
utvrzen. Měšťané Manšti zdráhali se dlouho vydati tělo sv.
Liboria a svolili teprv, když biskup odvolávaje se na rozkaz
císařův, potěšil je výkladem, že svatí Boži přimlouvají se
nejen za obyvatele toho mista, kde těla jejich odpočívají,
ale za každého, kdokoliv je důvěrně vzývá na mistě jakém
koli. I bylo tělo sv. Liboria r. 836. v Mansu z hrobu vy
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zdviženo a převezeno do Paderbornu a uloženo v tamním
stoličném chrámě, kde posud v úctě se chová. Cestou po
Francii i Německu, kudy svaté ostatky ty vezeny byly,
shromažďovali se všude zástupcové zbožného lidu, aby je
uotili, a Bůh oslavil tehdáž sv. Liboria novými divy, jimiž
mnoho nemocných náhle uzdraveno bylo.

Sv. Libor vzývá se jakožto patron v nemoci kameue.
Roku 1676. bylo při bývalém opatství Karlovském v Praze
založeno „Bratrstvo sv. Libora,“ jež těšic se zvláštním cir
kevním výsadám, miívalo hojně členův a konávalo pobožnosti
svoje při oltáři tohoto světce, který ve zminěné svatyni po
dnes stoji.

Sv. Libor nezahálel ani okamženi, ale zaměstnával se
ustavičně nějakou prospěšnou prací. Zahálka jest počátek
všeho zlého. Člověk rodi se ku práci a pták k létání. (Job
b, 7.) Pomněme, co všecko Spasitel Kristus Ježiš za pozem
ského života svého pro lidi vykonal; kolik noci za nás na
modlitbách přebděl; jak neunaveně od mista k místu ve
své vlasti kráčel všude uče a doře čině; jak bez ustání za
městnával se tim, co k našemu spasení směřovalo, a jak po
sléze, v čas svého utrpeni, ukrutně zbičován nesl těžký křiž
na Kalvarii za nás! A když Pán slávy věčné tolik a tak snažně
pracoval a trpěl z nekonečné lásky k nám, lidem hřiíšným,
zdaž není spravedlivo, abychom i my, seč sily stačí, praco
vali pro vlastní svoje blaho časné i věčné? Sv. Jan Zlato
ústý di, že příčinou hříchů rodičů našich v ráji byla zahál
ka. Lenosť svedla lid israelský na poušti k modloslužebnosti;
zahálka byla hlavní nepravosti Sodomy a Gomorrhy, z niž
jiné hříchy se rodily; zahálčivosti byl sveden David k ocizo
ložstvi. Avšak lenochem a zahálečem jest před Bohem ne
toliko ten, kdož štítí se práce, nýbrž i každý, kdo zanedbává
na tomto světě pečovati o svoje spasení, neboť co platno
člověku, byť 1 celý svět získal a na duši své škodu vzal.
„Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, bude vyťat a
do ohně uvržen.“ (Mat. 7, 19.) Pracujme tudiž, pokud je den,
neboť „přijde noc, v kteréžto nikdo nebude moci pracovati.“
(Jan 9, 4.)

Dne 23. července koná se také památka sv. Rasyfa, mučedníka Řím
ského, sv. Primitivy, panny a mučednice Rímské, sv. Apolonia a Eugenia,
mučedníků Rímských, sv Trofima a Theofila, mučedníků, a j.
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Dne 24. července.

I. Sv. František Solano, kněz Minorita.

Ve španělském městysi Montille narodil se r. 1549.
zbožným, zámožným manželům Matouši Solanovi a Anně
z rodů Ximenesů synáček František. Rodičové odchovávali
ho ve svých přisně katolických zásadách vedouce jej vlast
ním příkladem na cestu ctnosti svatých; a mladičký Franti
šek kráčeje po šlépějích jejich, prospival nábožnosti a boha
bojností tou měrou, že soudruhové jeho zvláštní úctu k němu
měli a nikdy se neosmělovali v jeho přitomnosti něco ne
slušného buď mluviti aneb konati.

František učil se výborně na školách domácich řize
ných horlivými kněžími Tovaryšstva Ježíšova, a dosáhnuv
dvacátého roku, vstoupil do kláštera Menšich bratří konven
tuálů (Minoritů) v rodišti svém. Tu zapiral se v noviciatě
tuhou kázní podrobuje tělo svoje přísné kajicnosti, jako by
mu bylo bývalo odkáti nejtěžších hříchů. Nejidal masitých
pokrmů ani ryb, v pátek nepožíval nic vařeného, byl mlče
livý, bičoval se někdy až do krve, nosil na těle drsný šat
a odpočíval na tvrdém lůžku. Při tom stkvěl se hlubokou
pokorou, dokonalou poslušnosti, pilnosti a vroucí nábožnosti,
která nejednou zapuzovala spánek od něho, tak že trávil
celé noci na modlitbách a rozjímání. Dokonav s výborným
prospěchem učení filosofické 1 bohoslovecké byl posvěcen na
kněžství, a představení řádu ustanovili ho záhy potom uči
telem klášterních noviců.

František vyučoval svěřence svoje slovy i skutky do
konalosti řeholní. Jsa vzorem chudoby, poslušnosti 1 čistoty,
ukazoval jim, jak maji svoje žádosti mrtviti, nad smysly
svými bditi, protivenství trpělivě snášeti, Bohu věrně slou
žiti, na modlitbách a svatých rozjimáních trvati, ku bli
žnim laskavě si vésti a o spasení jejich pečovati. Kro
mě toho působil i mimo klášter požehnaně. Kázal ochotně
slovo Boží v chrámech Páně, napominaje hříšníků ku po
káni, smiřoval nepřátele, sloužil chudým nemocným po do
mech, a chodě po ulicích volával k dospělým i ku mládeži:
„Milujte Pána Boha a nehněvejte ho! Onť pro vás na kříži
umřel; nekřižujte ho svými hříchy poznovu!“

Roku 1583. nastal v Andalusii, zvlášť v městě Montoru,
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hrozný mor, a lidé prchali odtud. František přebývaje tehdáž
v Montoru, jal se opuštěným nemocným obětovně sloužiti
a pochovával sám mrtvé, až v této samaritánské službě sám
se nakazil a nějakou dobu stonal. A když Bůh zase vrátil
mu zdravi, neodešel z Montoru a posluhoval nemocným dále,
až mor přestal.

Nespokojuje se posavadní činností svou ve vlasti, Fran
tišek uminil si, že vydá se na cestu k mohamedánským Sa
racenům do Afriky, aby jim Krista Ježíše hlásal, a bude-li
se Bohu libiti, koruny mučednické si zasloužil; ale řeholní
představení nedali mu k tomu povoleni. Zatim naskytlo se
mu vděčné působiště jinde. Španělský král Filip II, chystal
missionářskou výpravu ku pohanským Indiánůmw-Peruán
sku na západním pobřeží jižní Ameriky, a František připojil
se s největší radostí ku výpravě této. I vstoupil r. 1589.
s několika kněžími na koráb, jenž právě větší počet afri
ckých černochů do Ameriky převážel. Plavba byla z počátku
dosti klidna. Příhodného času toho užil František velmi
dobře a učil mouřeniíny, kteří s nim se plavili, víře kře
stanské. Vyučoval i plavce a ostatní cestujici bázni Boží, a
bránil všemu, čim Bůh urážen bývá. Nejednou vzal kříž
do ruky a kázal lidem na korábu, že lépe jest umřiti, než
Boha hřichem rozhněvati. Nedaleko Peruánského pobřeží
uvázl koráb nastalou bouří na mělčině, a byv poškozen octl
se v patrném nebezpečenství. Na lodi té bylo více než 800
lidi. Kapitán nabídl vzácnějším osobám i Františkovi, aby
s nim vstoupili do ochranného člunu a takto z nebezpečenství
se vysvobodili. Ale František řekl mu: „Chraň Bůh, abych
ze sobecké lásky k životu časnému odloučil se od bratři,
kteři vězí v dvojím nebezpeči!“ A vzav kříž vybizel pozů
stalé na korábu lidi, aby neztráceli mysli a doufali jisté po
moci od Boha, jenž moři i větrům přikazuje. I sliboval jim,
že budou zachráněni, jestliže budou z hříchů svých upřímně
se káti. A všickni poslechli nadšeného kazatele; černoši byvše
cestou dostatečně připraveni, přijali křest svatý, ostatní pak
cestujici litovali svých hříchů, vyzpovidali se a neustávali
volati k Bohu o smilování. A třetího dne přišla jim pomoc,
tak že všlckni se zachránili a na břeh se dostali.

František zotaviv se po dlouhé a nebezpečné plavbě,
vydal se na missie v Peruánsku do krajiny obývané divo
kými, pohanskými Indiány, nic neváže nebezpečenství života
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a nevýslovných obtíží s cestou tou spojených. A Bůh žehnal
apoštolské práci jeho. Divoši vidouce jeho chudičký, zapi
ravý životi jeho lásku, neubližovali mu a přilnuvše k němu
naslouchali dychtivě slovům jeho; a když na přímluvu jeho
mnozi nemocní od Boha náhle uzdravení byli, hrnuli se Indi
áni v zástupech za ním a dávali se od něho křtiti. Kolik
pohanů František takto Církvi katolické získal a do nebe
uvedl, vi toliko Bůh sám.

Posledních devět let života svého strávil František na
vinici Páně v hlavním městě Peruanském Limě. Tu kázal
neunaveně slovo Boží v chrámě, na ulicich i po domech.
Chodil do hospod, na tržiště a vůbec všude, kde lid se schá
zel, napominaje lidi, aby pamětlivi jsouce smrti i soudu či
nili pokání. Navštěvoval dilny řemeslníků, nemoenice, ža
láře i divadla, a maje v ruce křiž, vybizel ku kajicnosti;
slovem, nepřál si oddechu, aby co možno nejvice duší ze za
hynuti věčného vysvobodil. A známá přísnosť života jeho,
ohnivá řeč a neobyčejný způsob kázaní jeho byly příčinou,
že velmi mnozi zatvrzeli hřišníci na cestu pokání se dali a
přemnozi vlažní a nedbali křesťané ku svědomitému plnění
svých náboženských povinnosti se naklonili.

Obyvatelé Limšti žili většinou rozpustile a nemravně.
Jednoho dne k večeru r. 1604., když náměsti hemžilo se davy
vesele pokřikujicich lidi, vstoupil mezi. ně František. Tvář
jeho rděla se posvátným hněvem. I pozdvihl pravici kříž,
způsobil ticho a jal se ohnivými slovy vytýkati jim žádost
těla, žádost oči 1 pýchu života. Jako starozákonní prorok
vrhal jim do tváří všecky mrzkosti a nešlechetnosti, jimiž

neustávají pomstu Boží na sebe svolávati a duše svoje po
skvrňovati 1vražditi, a posléze pohrozil jim úchvatnýmuislovy,
že nedaji li se na pokání, celé město jejich zahyne. Neoče
kávaná tato řeč nadšeného kazatele způsobila ohromný dojem
a měla v zápětí podivuhodný obrat. Náhle obléklo se město
ve smutek; obyvatelé hrnuli se po celou noc do chrámů
Páně oplakávajíce hříchů svých, až duchovenstvo ku zpoví
dání ani nestačilo, a mnozí nemohouce dostati se do zpově
dnic, vyznávali hlasitě přede vším lidem skroušeně hříchy
svoje; dávní nepřátelé smířili se; domácí sváry byly vyro
vnány a odcizené statky navráceny; slovem, František uči
nil v obyvatelstvn kázanim svým takovou změnu, že bylo
to všeobecně pokládáno za zřejmý div milosti Boží. Tyto

]
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kromobyčejné věci získaly Františkovi ještě větši úctu a vá
žnosť v lidu; čím vice ho však lidé vyvýšovali, tim přisněji
kál se, tím více pokořoval se, tím horlivěji pečoval o spasení
svoje 1 bližních.

Posléze naplnili se dnové pozemského života tohoto
věrného pastýře ovcí Kristových. František unaven namá
havými pracemi, ulehl a stonal bolestnou nemoci po dva
měsice. Pokorné a zbožné mysli jeho zdály se bolesti této
nemoci býti důkazem zvláštní milosti Boži, tak že říkával:
„Nemám více dostatečné sily, abych tělesnosť svou zapirati
a mrtviti mohl, proto činí to misto mne sám Bůh, an dle
zásluhy mne takto trésce.“ Bůh byl jedinou myšlénkou jeho,
od niž žádná tělesná bolesť, ani duševní skličenosť nemohla
ho odvrátiti. Přijav s posvátnou toužebnosti svaté svátosti,
třetiho dne před smrti vida, že řeholní bratr jej obsluhujici
zarmutkem pláče, vzdychl si: „Odkud mi to,0 Pane, že ty
jsi ukřižován a já od služebníků tvých ošetřován; ty obnažen
a já přikryt; ty poličkován a trnim korunován a já tolike
rými milostmi zahrnut a dobrodinimi potěšen !'“ Na den sv.
Bonaventury obíraje se v myšlénkách s Bohem, zvolal náhle:
„Veselim se z toho, což jest mně řečeno: Do domu Hospo
dinova půjdeme!“, a když bratří kolem něho stojící jali se
odřikávati apošíolské vyznání viry, usnul klidně v Pánu
téhož dne 14. července 1610, právě když zavzněl hlas zvonu,
zvěstuje, že při mši svaté v klášterním chrámě jest pozdví
hováni.

Světec František dosáhl vysokého stupně dokonalosti
křesťanské zvláště tim, že po celý život nad smysly svými
bděl a žádosti svoje mrtvil. Jak málo jest těch, kdož ho
v tom následují! „Tělo žádá proti duchu“ (Gal. 6, 16), a proto
třeba žádosti těla krotiti a smysly vuzdu pojímati, aby ne
smrtelný, krvi Páně vykoupený a posvěcený duch nepodlehl
porušitelnému tělu a s ním nezahynul. „Cobude člověk siti,
to bude i žati. Nebo kdo rozsévá v těle svém, z těla i žati
bude porušení; ale kdo rozsévá v duchu, z ducha žati bude
život věčný.“ (Gal. 6, 8.) Když moudrý lékař nemocným
přikazuje, aby jistých pokrmů a nápojů nepožívali, třebaby
jim sebe lépe chutnaly; když jim ukládá tuhý půst a moří
je odpornými léky; ba když ostrými nástroji tělo jejich až
do krve řeže, bývají ku všemu volní a snášejí trpělivě všecko,
poněvadž vědí, že jde o jich zdraví a Život časný. Ale ku
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zachránění nesmrtelné duše a dosažení života věčného býva
mnohým lidem odporno a nesnesitelno zříkati se takových
věcí, které jim škodí a záhubny jsou! Tu zdráhají se miti
smysly svoje na uzdě a odpírati tělu, čeho proti Bohu žádá.
„Bratří, dlužníci jsme ne tělu, ale duchu, abychom podle těla
živi byli. Nebo budete-li podle těla živi, zemřete; pakli
du-hem skutky těla mrtviti budete, živi budete.“ (Rim. 8, 12.13.)

2. Sv. Kristina, panna a mučednice.

Mučedníci Kristovi, podrobujíce se tiše pro svou viru
největším trápením a podstupujíce radostně bolestnou 1 po
tupnou smrť, naplňovali pohanský svět obdivem a úžasem.
Takového vítězství nad světem docházeli ovšem jen zvláštní
milosti Boží a hrdinskou statečnosti svou. A čím slabší byla
lidská povaha jejich; čím větší a mocnější pokušení dorážela
na ně; čím hroznější muka bylo jim vytrpěti, tim stkvělejší
byla koruna slávy, kteréž došly. Taková zářivá koruna leskne
se na hlavě útlé, panenské světice Kristiny, kteráž láskou
ku Kristu Ježíši roznicena dovedla s milosti Boži pro svou
viru nejukrutnější muka hrdinsky překonali.

Kristina, dvanáctiletá dceruška zarytého pohanského
soudce v neznámém řeckém městě, byvala častěji nucena
divati se na mučení křesťanů, aby snad sama křesťanství si
neoblibila. Ale tichosť, trpělivosť a vytrvalost mučených kře
stanů dojímaly nevinné srdce útlé dívky tak hluboce, že
s nimi měla útrpnosť a přála si poznati, proč lidé ti tak
ukrutně trápení bývají. Jistá křesťanská žena vyložila ji to
a vyučila ji viře křesťanské. Kristina poznala takto, že kře
sťané nejsou zločinci a přestupníci zákonů, nýbrž že jsou
Jidě ctnosti, a uvěřivší v Krista Pána, stala se sama horlivou
křesťtankoua vycházela tajně v noci, aby věřícím ženám a
pannám donášela do žaláře potravin. V oteovském domě
jejim byla věž s mnohými stříbrnými i zlatými modlami,
jimž každodenně zapalováno bývalo kadidlo. Tyto modly
rozbila Kristina a prodala kov z nich na prospěch chudých
i uvězněných křesťanů. Činem tímto rozhněval se otec tak
velice, že dal ji spoutati a na soud přivěsti, kde se ji přísně
otázal, jak mohla se opovážiti vztáhnouti ruku svou na bohy
nesmrtelné a potupiti je. Kristina odpověděla, že ti domnělí
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bohové jsou jen kovem, a že jest jen jediný pravý a nesmr
telný Bůh, všemohouci Stvořitel nebes i země, jemuž samo
jedinému ona se klaní, a jemuži otec musi se klaněti, nechceli
na věky zahynouti. Těmi slovy rozpálil se otec takovým
hněvem, že nejprv sám dceru ztloukl a potom rozkázal ji
od otroků ukrutně až do krve zbičovati a do žaláře vložiti.
Hrozně polekaná matka přišla s pláčem do vězení a prosila
úpěnlivě dceru, aby otci se podrobila, ale všeliké prosby i
domluvy byly marny. Kristina ujišťovala matku, že raději
života se vzdá, než aby stala se Kristu nevěrnou a mrtvým
modlám sloužila. Zatim uminil si otec, že stůj co stůj dceru
buď odvrátí od Krista, buď strašnou smrti sprovodi se světa.
I domlouval a hrozil ji, a když to neprospělo, dal ji po
znovu mučiti bitim, kolem a ohněm. Ale hrdinská mučednice
zůstala ve viře svaté stálou posilována a potěšována jsouc
v největších trápeních milosti Boží. I byla opět dána do
žalaře.

V duši pohanského soudce zuřil hrozný boj přirozeného
citu otcovského ku dceři s modlářskou pověrou a strachem
před rozhněvanými bohy. Posléze zvítězily pověra a strach;
otec rozhodl se, že dá dceru ještě jednou zmučiti a usmrtiti.
Zatim pak, co k tomu se připravoval, byl sám náhlou smrti
zachvácen. Kristině způsobila otcova smrť větší bolesť, než
všeliká muka, jež posud byla vytrpěla. I prosila vroucně
Boha, aby ji k sobě povolati ráčil.

Nástupce zemřelého soudce rozkázal Kristinu přivésti
ze žaláře do chrámu Apollova, aby obětovala modle, a když
statečná mučednice nikterak k tomu pohnouti se nedala,
poručil, aby byla poznovu ohněm trápena a posléze šipy na
smrť ustřilena, což stalo se koncem třetího stoleti za času
císaře Diokleciána.

Památka sv. Kristiny slaví se dne 24. července. Mu
čednice tato zobrazuje se jako útlá panna s dvěma šípy
v ruce, oděná bílým rouchem a červeným pláštěm, což značí
jejl neporušenou nevinnost a mučednictví.

Ukrutný otec sv. Kristiny zemřel náhle právě v tu
dobu, kdy na novou ukrutnosť, na nový hřich myslil. Umřiti
nenadále v hříších bez kajicnosti — jaká to smrť děsná!
Smrti končí se den setby; co jsme rozseli, to sklidime;
kam strom padne, tam zůstane. Proč nezjevuje nám Bůh,
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kdyZemřeme*?Poněvadž lidé vědouce, kdy na věčnosť po
volá budou, odkládal: by starost o spasení až na poslední
doby 4 tim lehkomyslněji by hřešili. Nevíme, kdy Bůh na
bránuŽivota našeho zaklepá, a přece žijí přemnozílidé tak,
jakobyna tomto světě na věky setrvati měli, a což teprv
by sedálo, kdyby hodina smrti známa byla! Buďme tudiž
na smrč ustavičně přichystáni, aby nás nepřekvapila. Sv.
Augustindí: „Bůh slíbil kajicniku odpuštěni, ale neslibil
mu dne zítřejšího; možná, že mu ho ještě popřeje, možno
vak také, že ho odepře“. „Bdětež tedy, poněvadž nevite,
Vkterou hodinu Pán váš přijde“. (Mat. 24, 42.) „Přijdet
dm Páně jako zloděj“. (II. Petr. 8, 10.)

-© Dne 24. července koná se také památka sv. Vincence, mučedníka
Rímkgo, sy. Viktora, vojína mučedníka v Emeritě ve Španělsku, sv. Ny
kéty 3 sy. Akviliny, mučednic v Lycii, sv. Ursicina, biskupa, sv. Kleonika
A SV.$tratonika, mučedníků Lentinských na Sicilii, a j.—u

Dne 25. července.

I. Sv. Jakub Starší, apoštol Páné.

Ve sboru dvanácti apoštolů Kristových byli dva Jaku
bově; Jakub Mladší, syn Kleofášův, a Jakub přijmim
Starší, jenž byl synem galilejského rybáře Zebedéa a matky
Salomy. Druhým synem těchto manželů a mladším bratrem
Jakubovým byl Jan evangelista. Zebedeus byl mužem zá

a maje nájemníkyči placenétovaryšepři rybářstvísvém.

Synové Zebedeovi Jakub a Jan byli mezi prvními
učedníky, jež Spasitel k sobě povolal a později do sboru

dvanáctera apoštolů přijal. Jednoho dne J ežiš chodě podle
moře galilejského uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani
nouštějí sítě do moře. I řekl jim: „Pojďte za mnou, a učinim
„VÁSrybáře lidí.“ A hned opustivše sítě, šli za ním. A po
dšed odtud maličko uzřel Jakuba Zebedéova, a Jana bratra
tho, ani také na lodi skládají sítě své, a hned povolal jich.
žnechavše otce svého Zebedéa s nájemníky na lodi, šli za

(Mar. 1, 16—20.)
Oba bratry Jakuba a Jana vyznamenával Pán tak, že

*
r
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vedle Petra byli nejdůvěrnějšími učedníky jeho, kteří často
samojedini ho provázeli jsouce svědkové nejdůležitějších
události v životě jeho. Jakub a Jan byli přitomni v domě
Šimona Petra, an Ježiš uzdravil tchýni jeho mající zimnici
a mnoho jiných lidi z města, stižených rozličnými neduhy.
(Mar. 1, 29—34.) Když Spasitel uminil si vzkřisiti zemřelou
dcerušku představeného školy Jaira, nedal žádnému za sebou
jiti jedině Petrovi, Jakubovi a Janovi (Mar. 5, 37.), a pouze
ještě otec i matka divky té směli při zázraku tom býti.
(Luk. 8, 51.) Jediní Petr Jakub a Jan byli od Pána vyvo
leni, aby šli s nim na horu, kde před nimi se proměnil
ukázav se jim ozářen věčnou, Božskou slávou svou. (Mar.
9, 1.) Jen tyto tři vyvolené učedníky vzal Kristus Pán do
zahrady Getsemanské, aby viděli, kterak se rmouti a teskliv
jest, a jak pro nastávají utrpení za hřichy lidstva krví se
potí. (Mat. 26, 37.)

Jakub a Jan jsouce od narození povahy rázné a prudké,
dostali od Spasitele přijmi „Boanerges“, t. j. „synové hromu“.
Planuli horlivou láskou k Pánu, avšak láska ta posud nebyla
vytřibena a bouřila se zlosti, kdykoli milovanému Mistru
od lidi křivda se stala. Ježiš ubiraje se do Jerusaléma poslal
učedníky do města samaritánského, aby mu tam připravili
hospodu, ale obyvatelé tamní zavřeli mu dvéře svých domů
a nepřijali ho. Vidouce to Jakub a Jan rozhorlili se tou
měrou, že řekli: „Pane, chceš-li, ať dime, aby oheň sestoupil
s nebe a spálil je?“ Tuto nesnášelivou horlivost obou bratři
pokáral Pán řka: „Nevite, čiho ducha jste. Syn člověka
nepřišel duši zatracovat, ale spasit.“ (Luk. 9, 54—56.)

Tři léta byli již učedníci ve škole Kristově, a ještě ne
rozuměli, jakým bude to království, kteréž Spasitel na zemi
založitl chtěl. Kristus Pán hlásal jim, aby svlékli člověka
starého a oblékli se v člověka nového, stvořeného ve spra
vedlnosti a svatosti; kladl jim na srdce, aby odřeklise světa
a domábali se synovství Božiho; odporoučel jim dětinnou
mysl a holubiči prostotu, ale pokud Duch svatý nebyl na ně
sestoupil, zůstávali pořáde ve škole Božského Mistra svého
nechápavými začátečníky. Starý kvas malicherné ješitnosti
a marnivosti nebyl posud v mich vyčistěn, a tudíž bývaly
me 1 nimi dokonce i hádky o přednost. Když Spasitel na
posled do Jerusaléma se ubiral, přistoupila k němu Salome
s oběma syny Jakubem i Janem klanějic se a prosila ho
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řkouc: „Roi, aby tito dva synové moji sedělijeden na pravici
tvé, a druhý na levici v království tvém.“ Byla to žádost
malicherná, vycházející ze ctižádosti. Ježíš pohřížen jsa jen
v myšlénkách na svoje utrpení, jimž bylo mu vejiti do slávy,
nechtěl tuto matku, kteráž věrně ho následovala a jemu
sloužila, pokárati a zarmoutiti, pročež obrátil se k synům
jejim a řekl: „Nevite, zač prosite. Můžete-li piti kalich,
kterýž já piti mám?“ A horliví bratří odpovědělibez odkladu:
„Můžeme“. Di jim Ježiš: „Kalich zajisté můj piti budete,
ale sedět na pravici mé aneb na levici, není mé dáti vám,
ale kterýmž připraveno jest od Otce mého.“ Vejíti do. krá
lovství Božiho, určitl stupeň zásluhy vyvolených a seděti
po boku Páně; o tom náleží rozhodnouti nejvyšší vůli Boží.
Ježiš jako vtělený Syn Boží tu vůli Otče svého znal a zvě
stoval na zemi, ale ve svém lidském životě neporoučel s ni,
nýbrž sám ji poslouchal a byl věrným jejím vykonavatelem.

Slyšice ostatní učednici, an Ježiš takto mluvi ku cti
žádostivým bratřím Jakubovi a Janovi, rozhorlili se ze
žárlivosti na ně. Tyto malichernosti rmoutily Pána, avšak
mírná jeho mysl utišila je. I chyby, kterých dopouštěli se
slabi učednici, bývaly mu podnětem, aby případnými výroky
a vznešenými pravdami je poučil. Proto řekl jim: „Víte, že
knižata národů panují nad nimi, a kteříž větší jsou, provo
zuji moc nad nimi. Ne tak bude mezi vámi; ale kdožkoli by
chtěl býti mezi vámi větším, budiž služebník váš; a kdoby
chtěl mezi vámi býti prvním, bude váš služebník; jakož
také Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, nýbrž aby
sloužil, i aby život svůj dal na vykoupení za mnohé.“
(Mat. 20, 20—28.) Tim vyslovil Kristus Pán jeden z nejpo
třebnějších zákonů v království Božím. On, hlava nového
člověčenstva, nepřišel, aby si dal sloužiti, ale aby sám sloužil
a Život svůj na vykoupení světa dal. Umiraje slouži lidem ;
a takto panuje. A tak i praví učedníci jeho nebudou domá
hati se jiné moci, nežli aby lidem sloužili a za ně se obě
tovali až ku smrti. Ze slov těch poznali také Jakub i Jan
a ostatní učedníci, že na tomto světě nekyne jim žádná
odměna, ale že nastává jim boj, a že do království Božího
jen pokorou a utrpením vejdou.

Rázný Jakub slíbil odhodlaně Pánu, že kalich jeho
piti bude, a slovu svému dostál. Po seslání Ducha svatého
pracoval s ostatními apoštoly horlivě o rozšiřováníkrálovství
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Božího, Cirkve Kristovy, nedbaje fariseů a knížat kněžských,
kteři zakazovali, aby o jménu Ježíše Krista více se neká
zalo, a raduje se, když pro Spasitele svého byl zmrskán.
Kde později evangelium kázal, o tom nemáme zjištěných
zpráv. Starobylé podání, že by apoštol Jakub Starší byl
hlavně ve Španělich učení Kristovo šířil a potom i ve
Francii a dokonce v Anglii působil, je bezdůvodnou pověstí.

Jakub Starší první ze všech apoštolů pil z kalicha utr
pení a smrti Božského Mistra svého. „Téhož času vztáhl
Herodes král ruce, aby sužoval některé z Cirkve. I zabil
Jakuba, bratra Janova, mečem. Vida pak, že se líbilo Židům,
uminil jati i Petra.“ (Skutk. 12, 1—3.) Tento Herodes pří
jmim Agripa I. byl vnuk Herodesa Velikého, vraha nemlu
vňátek Betlemských. Vychován byv v Římě, učiněnjest r. 37.
od císaře Kaliguly tetrarchou (čtvrtnikem) Abilinským a
dostal titul královský. Císař Klaudius obdařil jej také Jud
skem, Samařskem a Idumejskem. Herodes Agripa byl pro
hnaný chytrák, uměje zavděčovati se Římanům i Židům.
Římanům, jichž vojsko leželo v tvrzich jeho, hleděl se zalí
biti divadly, půtkami, šermy zápasníkův i jinými hrami.
Ježto pak Židé za tou příčinou proti němu podezření pojali
a jej z pohanského smýšlení obviňovali, snažil se zjednati sl
jméno milovníka zákona Mojžíšova a horlivého Žida sidle
nim v Jerusalémě za dnů svátečních, každodenním obětová
nim ve chrámě a hlavně zuřením proti křesťanství. Tak po
vstalo v Judsku druhé pronásledování Církve Kristovy, jež
stiblo především Jakuba Staršího. Kdyžtento apoštol v Je
rusalémě kázal, učinila židovská, od fariseů a zákonníků
uplacená luza křik a vzbouření, při němž fariseus Josiaš
hodil mu kolem krku provaz. Tak jatého apoštola vedli
vzbouřenci k Herodesovi, jenž ochotně vyřkl nad ním trest
smrti.

Statečně a s radostnou mysli ubiral se apoštol Jakub
na popraviště, aby za milovaného Mistra svého život dal.
Cestou uzdravil ve jménu Ježíše Krista člověka dnou sklí
čeného. Fariseus Josiáš vida tento zázrak, byl milosti Boží
osvicen a dojat, tak že činu svého litoval, Jakuba za odpu
štění na kolenou prosil a víru v Ježíše Krista vyznal. Apo
štol pozdvihnuv jej, dal mu políbení pokoje, a hned potom
byli oba mečem sťati, což stalo se před samou slavnosti velko
noční (Skutk. 12, 3.) léta Páně 42. Hodnověrnou zprávu o



Sv. Jakub Starší, apoštol Páně. 213

smrti apoštola Jakuba Staršího zachoval církevní dějepisec
Eusebius ze spisů Klementa Alexandrijského (+ asi r. 217.).

Tělo umučeného apoštola Jakuba bylo pohřbeno v Je
rusalémě. Za cisaře Justiniana I. byly ostatky jeho přene
seny do kláštera Raithu v Palestině, a odtud dostaly se na
počátku osmého století do Španěl. Když totiž potomci otroků,
které Justinian za strážce kláštera v Raithu byl ustanovil,
k mohamedanství odpadli, přenesli tři mniši ostatky sv. Ja
kuba nejprv do města Saragossy ve Španělich. Po dobyti
Saragossy od mohamedánských Maurů r. 714. byly tyto svaté
ostatky odneseny do Galicie a uloženy u Irie Flavie; avšak
místo toto přišlo potom v zapomenuti, až za panování krále
Alfonsa Cudného (791—842) podivným způsobem objeveno
bylo. Tu nalezl biskup Theodomir z Irie zarostlou jeskyni
a v ní mramorovou hrobku S ostatky sv. Jakuba, na jehož
přímluvu tehdáž mnoho divů se událo. Král Alfons vystavěl
na tomto mistě chrám na počesťsv. Jakuba, k němuž biskup
Theodomir přeložil z Irie svoje sidlo, a záhy povstala tu li
dnatá obec Sant Jago di Compostela (Kompostela), jež nyni
jest hlavním městem Galicie. Velkolepý a nádherný vele
chrám v Kompostele chová posud ostatky sv. Jakuba v pod
zemním, do skály vtesaném kostele. Po Jerusalémě, Římě a
Lorettu je Kompostela nejslavnějším poutním mistem v kato
lickém křesťansku a hosti každoročně statisice poutniků.
Také staří katoličtí Čechové zavazovali se z nábožnosti sli
bem putovati na hrob sv. Jakuba apoštola do Kompostely,
a plnili věrně tento slib, nelekajice se nadmíru obtižné cesty
do ohromné vzdálenosti této. Jeden zub a jiné dvě částečky
z ostatků sv. Jakuba dostaly se r. 1212. stoličnému chrámu
sv. Vita v Praze. Po vlastech českoslovanských nalézá sa
množství prastarých chrámů, posvěcených na počesť sv. Ja
kuba Staršiho, apoštola Páně.

Z malicherné ctižádosti chtěla Salome, aby synovéjeji
v království Božím přední mista měli. Přála si, aby stali se
účastnými oslaveni Ježíšova, nepovážic, že Spasitel jen hořkým
utrpením do slávy své vejde, a že tedy nikdo nebude sním
oslaven, kdo s nim spolu netrpěl. Všichni žádáme si, abychom
jednou přijati byli do věčných stánků, jež Kristus Pán v domě
Otce svého na nebesích věrným svým přichystal, avšak zdaž
jsme také ochotni kráčeti cestou, jež tam vede? Modlime se

18
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k Pánu „Přijď království tvé,“ a Spasitel mohl by i nám
řici: „Nevite, zač prosite. Můžete-li piti kalich, kterýž já
jsem pil?“ Je to kalich utrpení. Lidé piji rádi z kalicha po
zemských rozkoši, až jim se opijeji, ale z toho nekyne jim
spasení. „Snažte se vcházeti těsnou branou, neboť pravím
vám, mnozí hledati budou vjiti, a nebudou moci. Když pak
vejde hospodář a zavře dvéře a počnete stojice venku tlouci
na dvéře řkouce: Pane, otevři nám; a on odpovidaje di vám:
Neznám vás, odkud jste; tedy počnete řikati: Jidali jsme
před tebou a pivali, a na ulicich našich jsi učil. I dí vám:
Neznámť vás, odkud jste; odejdětož ode mne, činitelé ne
pravosti.“ (Luk. 13, 24—27.)

2. Sv. Krištof, mučedník.

Po celém světě křesťanském již od nejstarších časů byl
znám a ctěn mučedník sv. Krištof. Jméno jeho vyskytuje
se ve starých řeckých 1 latinských seznamech svatých mu
čedniků, i v litaniich devátého stoleti; na jeho počest bylo
ve Španělich, v Italii, ve Francii, v Německu i jiných ze
mích vystavěno množství chrámů 1 klášterů, a důvěra věři
ciho lidu vřadila jej do sboru čtrnácti sv. Pomocniků jakožto
patrona proti náhlé a nenadálé smrti. A přece vime o tomto
světci jen nepatrně málo, ježto původní zprávy ojeho životě
a mučednictví se ztratily. Za to ozářila obrazotvornost lidu
život tohoto mučedníka spoustou různých pověsti.

Krištof (Kristofor, t. j. Kristonoš, jenž Krista nese)
vyznaval Krista Ježíše v Lycii na jižním pobřeží Malé Asie
a podstoupil z lásky k němu uprostřed třetiho stoleti za ci
saře Decia mučednickou smrť. Tolik známe o sv. Krištofovi;
ostatní podrobnosti, uváděné o životě jeho, náležejí v obor
zbožných pověstí.

Tresť legendy o sv. Krištofu jest tato: Za třetího sto
leti žil na Východě muž obrovského vzrůstu, jenž silou a
obratnosti svou ziskal si v mnohých půtkách a bojich slavné
jméno. Jsa si vědom své nepřemožitelnosti, uminil si posléze,
že bude sloužiti jen nejmocnějšiímu pánu na zemi, jenž ni
komu nepodléhá a nikoho se nebojí. I šel takového pána
hledat, ale dlouho pátral po něm marně. Bloudiv takto dlouho
světem, nalezl stařičkého křesťanského poustevníka, jenž vy
právěl mu o Kristu Ježíši, oslaveném Synu Božím, všemo
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Socha na mostě Karlově v Praze od Eman. Maxe.
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houcím Pánu na nebi i na zemi. Přichozi vojin otázal se,
jakým způsobem mohl by Kristu sloužiti, a poustevník po
radil mu, aby se postil, horlivě modlil a zbožně rozjimal.
Na to řekl vojín, že půst jest mu věcí neznámou a nemo
žnou a že jsa člověk neučený, nedovede se mnoho modliti
a rozjimati. Tu dal mu poustevnik tuto radu: „Když tedy
nemůžeš se postiti a nedovedeš trvati na modlitbách a v roz
jímání, prokazuj Kristu Ježíši služby jiné; služ mu svou
tělesnou silou“ I pokynul na blízkou dravou řeku, která
žádným mostem překlenuta nebyla. V řece té byl na jednom
místě nebezpečný brod, jímž lidé od břehu na břeh prochá
zeli, ač mnozí již se tam utopili. Poustevník poradil vojinovi,
aby tím brodem lidi přenášel, čímž sloužiti bude samému
Kristu, jenž pravil, že každý milosrdný skutek, kterýmž
propůjčujeme se bližním, jemu samému prokazujeme. Dle
rady poustevnikovy měl tento silák takovým milosrdenstvim
získati si lásku všemohoucího Pána a dojiti od něho osvícení
světlem pravé víry a milosti k životu věčnému.

I poslechl vojín této rady a odloživ vojenský háv 1
zbraň, usadil se u řeky a slonžil obětovně dnem 1 noci chu
dým lidem, jež na šíji dravou řekou přenášel. Jednou na
večer.zaslechl ve své chýši dětský hlásek. Vyšed spatřil
milostné pacholátko, jež prosilo, aby je na druhý břeh pře
nesl. Převozník vzal ochotně chlapečka, zdvihl si jej na šíji
a opíraje se o svou silnou hůl, sestoupil opatrně do řeky.
Ale sotva učinil několik kroků, začala voda vystupovati,
dmouc se výše a výše, a chlapeček stával se každou chvili
těžším; jako jinoch, muž a velikán, až toto břímě bylo tak
těžkým, že silák převozník pod nim v rozvodněné řece
umdléval a jen s největším namáháním na druhý břeh se
dostal. Tu složiv svoje břímě oddechl si a řekl s úžasem:
„Milé dítě, jaký to div stal se s tebou? Byloť mně, jakoby
celý svět na mně spočíval!“ A pacholátko odpovědělo: „Nesl
jsi vice než celý svět; nesl jsi toho, jenž celý svět stvořil!
Konal jsi lidem milosrdné skutky, a proto došel jsi milosr
denství. Hříchové tvoji jsou ti odpuštěni.“ To dořekšípacho
látko zmizelo, a silák převozník, jenž na své šíji přenesl
řekou Krista Ježíše, slul od té doby Krištof, Kristonoš.

Tato sličná pověsť povstala asi z prostonárodního vý
kladu jména Kristofor, jež starým křesťanům bylo oblíbeno,



216 Dne 25. července.

jako i jméno Theofor (Bohonosný), jež dáno bylo zejména
sv. Jgnáci mučedniku.

Legenda vypravuje dále, že Krištof potom horlivě Kri
sta Ježíše pobanům zvěstoval, jich množství obrátil, a posléze
pro svou viru byl do žaláře dán, mučen a mečem sťat.

Znamenitá socha sv. Krištofa stoji na Karlově mostě
v Praze. Je to dilo sochaře Emmanuela Maxe, postavené r.
1857. Sv. Krištof, muž obrovité postavy, nese na zádech Je
žiška. Opirá se o sukovitou hůl a udiven pohlíží k Božskému
ditku, jež v levici drží zeměkouli a pravici mu žehná.

Za středověku bylo oblibeným zvykem, zdobiti chrámy
obrovskými obrazy a sochami sv. Krištofa. U hlavního chrá
mu Štrasburského stávala 36 stop vysoká socha sv. Krištofa.
Obrazy jeho v ohromných rozměrech na vnějších i vnitřních
stěnách chrámů vymalované měly věřiciímbýti napomenutim,
aby vstupujice do svatyně odkládali světské myšlénky 1 žá
dosti a Krista na se vzali, i aby nesouce jho jeho snažili se
probřisti virem soužení tohoto světa a dostati se do přístavu
království nebeského. Podnes zachovalo se zejména v alp
ských zemích množství takových starobylých obrazů sv.
Krištofa a také u nás dochovalo se jich ze středověku ně
kolik. Latinský básník šestnáctého stoleti, biskup Vida, vy
kládá oblibený způsob, zobrazovati sv. Krištofa, těmito slovy:
„Poněvadž jsi, Krištofe, Krista v srdci stále nosil, kladou ti
ho malíři na šíji; poněvadž mnoho jsi pro něj vytrpěl, ne
chávají tě s nim pěšky virem břisti; poněvadž nedovedl jsi
toho bez veliké sily, zobrazují tě jako velikána, a poněvadž
jsi nad protivenstvimi zvítězil, dávají ti mohutnou zelenajici
se ratolest za hůl.“

Dne 25. července koná se také památka sv. Kukufy, mučedníka
Barcelonského (+ 303.), sv. Magnericha, biskupa Trevírského (+ 596.), sv.
Theodemira, mnicha a mučedníka Kordovského, svaté Theje, sv. Valentiny
asv. Pavla, mučedníků Cesarejských v Palestině (+ 303), a j.
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Dne 20, července.

I. Sv. Anna, matka Rodičky Boží Marie Panny.

Evangelisté Páně majíce na zřeteli výhradně Božskou
osobu Krista Ježiše 1 jeho slova a skutky, zmiňuji se 0 ji
ných svatých osobách, jež byly na zemi s ním ve styku,
jen mimochodem, dle důležitesti jejich. Proto podávají io
přesvaté Rodičce Kristově Marii jen zprávy nejnutnější,
zejména ty, jichž třeba jest ku porozumění vznešenému ta
jemství vtělení Syna Božího. I není tedy divu, že o rodi
čích Panny Marie v evangeliich žádných zpráv nenalézáme.
Avšak oirkevní Otcové zachovali nám z ústního podání i
z některých prastarých záznamů, pocházejících již z doby
apoštolské, dostatečně spolehlivých zpráv o svatých manže
lech a rodičích Jáchymovi a Anně.

V národě israelském žilo mnoho nábožuých a boha
bojných žen, a jedné z nich dostalo se té milosti, že Prozře
telnosti Boží byla zvolena, aby stala se matkou panenské
Rodičky Spasitelovy Marie. Jméno jeji bylo Anna, t. j. Mi
lostná. Po otci pocházela ze starozákonného kněžského po
kolení Levi, a po přeslici byla potomkyní krále Davida.
Ztrávivši mládi svoje v čistotě, v bázni Boži, na modlitbách
a V práci, zasnoubila se v dospělém věku s Jáchýmem (Joa
kimem, Heliakimem), mužem bohabojným, jenž pocházeje
rovněž z rodu Davidova a z pokolení Judova, veliké váž
nosti v lidu požival. Manželé tito chodili ve všech přikázaních
a spravedlnostech Páně bez úhony, jsouce vzorové svatých
manželů, kteří slovem i skutkem sebe a stav svůj posvěcují.
Nábožnosťtbyla vzduchem v domě jejich; svatá láska byla
blaživou páskou srdci jejich; modlitba byla jim odpočinkem
a zotavením; práce byla jim radosti, a vzájemné vzdělávání
sebe bylo jim předním milým úkolem. Časné statky svoje
rozdělovali na troje částky; jednu částku obětovali chrámu
Jerusalémskému, druhou věnovali chudým, a třeti užívali na
svoje vlastní potřeby.

Svatým manželům těmto působila jenom jedna věc
zármutek, že neměli ditek. Manželství neplodné uvalovalo
na Israelity velikou potupu a hanbu, anož bylo pokládáno
za známku zavržení od Boha. 'Čím vice blížila se doba, kdy
zaslíbený Mesiáš naroditi se měl, tím větší byla bolest



spravedlivých a nábožných Israelitů, jichž manželství zůstá
valo bezdětným. Jáchym a Anna snášeli trpělivě domnělon
hanbu svou a nepřestávali modliti se, aby Bůh manželství
jejich požehnal; ale zdálo se, že modlitby jejich vyslyšány
nebudou, ježto zatim byli se sestarali ve dnech svých. Ale čim
více stárnuli, tim vroucnější byla jejich modlitba; čim vice
mizela všeliká naděje lidská, tim hlubší byla jejich pokora,
tim větší důvěra v Boha.

Jednoho dne přišel Jáchym do chrámu Jerusalémského,
aby Hospodinu obětoval, avšak kněz, jenž téhož dne konal
posvátné obřady, nepřijal oběti jeho a potupil ho jakožto
muže neplodného. Stařičký Jáchym odešel s velikou hanbou
a litosti z chrámu do hor, kde služebníci pásli mu stáda.
Tam setrval po delší dobu postě se, pláče a vylévaje před
Bohem vroucí modlitby. Také Anna trvala v domě svém na
modlitbách a v zármutku. Posléze potěšil Hospodin oba za
rmoucené manžely andělským poselstvím, že narodí se jim
dcera, kteráž stane se obdivem a slávou lidu israelského.
I sešli se Jáchym a Anna u zlaté brány chrámu Jerusalém
ského a velebili Boha, a potom navrátili se plésajíce do
domu svého.

Důvěra stařičkých manželů naplnila se a modlitby
jejich došly vyslyšení. Bůh obdařil je doeruškou, již dali
jméno Maria. Anna přijala milostné děťátko to z rukou
Božich jako anděla s nebe a věnovala mu nejněžnější ma
teřskou péči. Šťastní rodičové neustávali Rohu děkovati, že
v starobě jejich daroval jim dceru, a šetřili ji jako zřítelnic
oči svých. A po třech letech odvedli ji do Jerusaléma a o
devzdali kněžím, aby pod správou jelich učila se při chrámě
sloužiti Bohu a prospivala ctnostmi svatými. Slušeloť se za
jisté, aby ta, jež měla státi se živým chrámem dávno oče
kávaného Vykupitele světa, vychována byla při chrámě Ho
spodinově,

Stařičký otec Jáchym zesnul brzo potom v Pánu, a
za několik roků po něm, před zasnoubením Marie Panny sva
tému Josefovi, dokončila blaženě pozemský život svůj i svě
tice Anna.

Největším vyznamenáním Marie Panny bylo, že stala
se vyvolenon Rodičkou Boži, a podobně jest nejstkvělejší
chválou a slávou světice Anny, že zvolena byla od Boha za
matku Rodičky Páně. Sv. Anna jest nejkrásnějším vzorem
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křesťanských matek. V Církvi katolické vzývají se sv. Já
chym a sv. Anna zvláště jako mocní ochráncové a přikla
dové manželův a rodičů; a věru, šťastni jsou manželé a ro
diče, kteřiž příkladu jejich věrně následujíce Bohu horlivě
slouži, v něho pevně důvěřují, svatými ctnostmi a modlitbou
sebe posvěcuji, ditky svoje za vzácný dar Boži považují a
je pečlivě vychovávají nikoli pro tento svět a jeho marné
požitky, nýbrž pro království věčné na nebesich.

Zbožné uctívání sv. Anny rozšířilo se v západních ze
mích křesťanských teprv po válkách křižáckých. Církev uvádí
ji ve sboru svatých a světic novozákonních a slaví výroční
památku úmrti jejiho dne 26. července. Zobrazována bývá
sv. Anna, anaž sedic a majic knihu Zákona Božího vyučuje
milostnou dcerušku svou Marii, která stojic důvěrně tulí se
k ni. Znamenitým způsobem vylíčen jest život sv. Anny
v jedné z kapli stoličného chrámu sv. Víta v Praze draho
cennými nástěnnými obrazy, pořízenými r. 1878. dle návrhu
Jana Swertsa.

Světice Anna modlila se po mnoho let, aby Bůh man
želství jeji požehnati ráčil; ačkoli pak dle smýšlení lidského
pominula již naděje, že modlitby jeji vyslyšeny budou, ne
ztrácela mysli a neustávala v modlitbách svých. I my často
modliváme se bez úspěchu, až zdá se, jakoby Bůh nás ne
slyšel. Přičiny toho, že Bůh nedává nám, oč ho prosíme,
bývají mnohé. Někdy modlime se ve stavu těžkých hříchů,
jichž neželime, a tu ovšem nemůže modlitba naše, vycházející
ze srdce hřišného a z úst poskvrněných, Bohu se libiti. Jindy
modlime se o věci hřišné, duši 1 tělu škodlivé, a neslyši-li
nás Bůh, je to důkazem jeho lásky, ant odpirá nám, co by
pro nás bylo záhubné. Někdy oslýchá Bůh proseb našich
za trest za minulé hříchy, jimiž jsme ho uráželi dřive, než
na cestu pokání jsme se dali. Bůh volal k nám často otcov
ským hlasem, abychom se odvrátili od břichů a činili dobré,
ale my jsme bývali hluši ku těmto slovům; nuže, jak mů
žeme tedy žádati aby nás ihned vyslyšel, jakmile sl po
steskneme, ježto jsme ho neslyšeli, když mnohokráte marně
volal k nám? Casto odkládá Bůh vyplniti prosby naše, aby
chom se učili trpělivosti, vytrvalosti, důvěře a pokoře. A
posléze prodlévá Bůh někdy dáti nám, oč. ho prosíme, že
nám obmýšlí uštědřiti mnohem vice a vzácnějších darů, než
sl přejeme a doufati se odvažujeme. Pročež nebuďme nikdy
netrpělivi, když modlitby naše nedocházejí vyslyšení, ale
raději hleďme odstraniti příčiny, z nichž se to děje, a ne
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umdlévejme v modlitbách, věřice pevně, že co Bůh činí,
dobře čini, a doufajíce, že nám jistě udělí, co spaseni našemu
prospěšno jest,

2. Blahosl. Česlav, kněz Dominikán.

Slavný řád kazatelský, založený sv. Dominikem, byl
záhy po smrti jeho zaveden do vlasti naší zásluhou blahosl.
Česlava.

Česlav, bratr sv. Jacka (Hyacinta), narodil se r. 1180.
na zámku Lance nad městysem Kamenem ve Slezsku z pol
ského šlechtice Eustacha Odrovousa a manželky jeho Bo
ženy, a jevil již v nejůtlejším věku něžnou nábožnosťta
snahu po dokonalosti křesťanské. Oba bratři studovali, jak
se dí, nejprv v Krakově a snad i v Praze, a potom v Paříži

a v Bonónii, kde byli povýšeni na doktory.
Po všecka léta studií v cizině zachoval si Česlav s mi

losti Boží zbožnou mysl a neposkvrněné srdce. Vzpominaje
často svých slovutných předkůříkaval: „Moji předkové zi
skali si jména nesmrtelná, poněvadž byli milovníci zbožnosti
1 střizlivosti a měli na mysli česť Boži iokrasu domu svého.
Proto jest povinnosti mou, abych slávy jejich jména nehod
nosti svou netoliko nezastinil, nýbrž abých ji zvýšil a roz
množil.“ Kdykoli dorážela na něho pokušení a ozývala se
v něm zlá vášeň, povzbuzoval se k ostražitosti a ku boji
říkaje si: „Odolej, Česlave, odolej této vášni; často jiskra
nepatrná bývá původem velikého požáru. Nic neni nebez

pečnějšího nad med prudkým jedem otrávený!“ Proto liboval
si v samotě, čítal zbožné knihy, postil se a bděl opatrně
nad smysly svými.

Když bratří Česlav a Jacek z ciziny do vlasti se na

vrátili, byli posvěceni na kněžství, a Krakovský biskup
blahosl. VincenceKadlubek učinil je kanovniky při stoličném
chrámě svém. Po nějakém čase stal sa Česlav kanovníkem
a strážcem kolegiátního chrámu v Sandomiři. Hojných dů
chodů svých vynakládal na prospěch chramů Páně i na vý
živu nuzných duchovních žakův a pacholiků z chudé šlechty,
jež rád v pobožnosti a vědách ovičival. Sám uskrovňoval se
maje jen nepatrné potřeby. Nejčastějšími a nejmilejsími
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hostmi jeho bývali žebráci a unavení chudí pocestní, jimž

povždy občerstvení poskytoval. V cirkevnich hodinkách di
se o něm: Nic netanulo mu na mysli vice, než aby vedl
povždy život neúhonný, čistý a prostý nejen všech hřichů,
nýbrž i pouhého stínu hříchu. Vroucí snahou jeho bylo vždy,
aby stal se vzorem dokonalosti křesťanské i aby srdce svých
bližních rozněcoval láskou ku svatým ctnostem, kterouž sám
planul.

Zatím byl za biskupa Krakovského zvolen strýc obou
bratři Česlava a Jacka, Ivo Odrovous, jenž r. 1220. odebral
se s nimi do Říma, aby u Stolice papežské žádal o potvrzení
a posvěcení biskupské. Tou dobou meškal v Římě také
Pražský biskup Ondřej. Oba biskupové Ivo a Ondřej poznali
tu sv. Dominika a poprosili ho, aby jim dal několik svých
duchovních synů, kteři by v Polsku, ve Slezsku, v Čechách
a na Moravě horlivým kázaním slova Božího a přikladným
životem věřícímu lidu prospěšní byli a proti vyskytujícím
se tehdáž bludařům vydatně pracovali. Také Jackovi 1 Ce
slavovi zalíbil se kazatelský řád tou měrou, že se nerozpa
kovali sv. Dominika pokorně poprositi, aby je do něho při
jal. Sv. Dominik vyhověl milerád žádosti obou polských
bratří a oblékl je řeholním rouchem zároveň s průvoděimi
jejich, Moravanem Jindřichem a Němcem Heřmanem.

Česlav i Jacek a druzi dva průvodcové jeho učili se

piisné řeholní kázni v klášteře sv. Sabiny v Římě za do
zoru samého sv. Dominika. O Česlavovi je zaznamenáno, že
nad jiné stkvěl se vzornou poslušnosti řeholní. Aby tim více
utvrdil se v této ctnosti, opakoval si často slova: „Mou po
vinnosti jest poslouchati a nikoli rozkazy představených
zkoumati.“ Noví tito duchovní synové sv. Dominika složivše
řeholní sliby, nastoupili z Říma cestu do svých vlasti, aby
v mich zavedli řád kazatelský. Ubirajice se zeměmi alpskými
stanuli v Korutanském městě Brezách a jali se tu horlivě
kázati. Apoštolská slova jejich hýbala mocně tamním slovin
ským obyvatelstvem, a mnozi z posluchačů žádali o přijeti
do řádu sv. Dominika. Tudiž uminili si CČeslava Jacek zří
diti v Brezách dominikánský klášter, a ziskali záhy na ten
účel štědré dobrodince, jichž přispěním tento úmysl svůj
provedli. Klášter ten stal se semeništěm viry 1 nábožnosti
pro širé okoli a kolébkou mnohých svatých mužů.

Aby nový klášter Brezský v řeholní kázni utvrzen byl
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a prospíval, dali mu zakladatelé jeho Česlav a Jacek za pře
vora věrného společníka svého Heřmana, a potom odebrali
se na další apoštolskou cestu. Jacek s Jindřichem cestovali
na Moravu, a Česlav pustil se do Čech. Tu byl v Praze od
biskupa Ondřeje pohostinu přijat a přebýval v domě jeho,
pokud nebylo mu jiné misto vykázáno.

Zatím vyjednávali biskup Ondřej a papežský vyslanec
Kresceno s králem Přemyslem Otakarem I., aby bratřím řádu
kazatelského, kteří již ve mnohých křesťanských zemích
blahodárně působili, dovoleno bylo v Praze se usaditi. Král
svolil, a Česlav povolav několik řeholních bratří z Italie,
zřídil jim prozatimní klášter při kosteliku sv. Klementa na
Pořiči (na Tůních) u Prahy.*)

Z Prahy odebral se Česlav s několika bratřími do Vra
tislavi byv pozván tamnějším biskupem Vavřincem. V mě
stě tom začal Česlav kázati v chrámu sv. Martina. Nával
lidu na kázaní jeho býval ohromný, a posluchači měli jej
v takové vážnosti, že ho nejmenovali jinak než andělem,
jejž Bůh s nebe jim poslal, aby se naučili choditi cestou
do života věčného vedoucí.

Biskup Vavřinec vida úspěchy těchto kázani, daroval
Česlavovi chrám sv. Vojtěcha s prostranným mistem ve
Vratislavi, a za krátko byl tu vystavěn nový klášter domi
nikánský, jehož prvním převorem byl a do smrti zůstal
Česlav.

Horlivý Česlav nespokojuje se činnosti svou ve Vrati
slavi, vycházel odtud na missie do krajů polských i českých,
do Sas, Lužice, Pomořan i Pruska. V zemich těch obrátil
množství pohanů na víru a uvedl zástupy hříšníků na cestu
kajicnosti. Stav se r. 1235. provinciálem řádu svého v Pol

*) Odtud přestěhovali se Dominikáni po několika letech ku chrámu
sv. Klementa na Starém městě u mostu. Tomkův Dějepis m. Prahy (I. 162.
164.) klade dle Kosmy založení kláštera dominikánského na Poříčí a sv.
Klementa do r. 1226. Kolik let Dominikáni na Počíčí setrvali a kdy do no
vého kláštera u mostu se přestěhovali, není najisto vyšetřeno, zdá se však
pravděpodobno, že se to stalo r. 1332. Česlav tehdáž v Praze již nebyl.
Že by byl Česlav v Praze založil také klášter pro jeptišky řádu sv. Domi
nika, není z pramenů zřejmo. Pokud víme, byly první Dominikánky do
Prahy uvedeny teprv koncem 13. století (před r. 1298.) od Vyšehradského
prohošta Jana, a sice do dvora jeho na Malé straně (na místě nynější vo
jenské zbrojnice na Újezdě).
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sku i v zemích českých, bděl bedlivě nad řeholní kázni
svých bratří a pracoval neunaveně o zakládání nových klá
šterů v zemich těchto. Zejména zdomácněla řehole sv. Do
minika záhy ve vlasti naši. O blahosl. Zdislavě je podání,
že přijala řeholní roucho sester třetího řádu sv. Dominika
z rukou Ceslavových.

Sv. Hedvika, kněžna Slezská, zvolila si Česlava za svého
zpovědníka a vůdce na cestě dokonalosti. Mnozí vznešení,
bohatstvím slýnouci mužové, dojati vzácnými otnostmi hor
livého Česlava, zříkali se světa a vstupovali do řádu sv.
Dominika.

Česlavovi podařilo se za dobu nedlouhou založiti značný
počet klášterů dominikánských a osaditi je vzornými ře
holníky. Těchto úspěchů dodělal se hlavně svým přikladným
životem. Jsa věrným následovníkem sv. Dominika podro
boval tělo svoje tuhé kázni a byl pilen modliteb i svatých
rozjímání. Každodenně klekával pozdě do noci před nejsvě
tější Svátosti, potom bičoval se někdy až do krve, a po
krátkém odpočinku vstával ku jitřním hodinkám. Přisvitá ni
zpovídával se každého dne, potom sloužival s dojemnou
vroucnostií mši sv. a ostatní čásť dne rozděloval tak, že
dilem hlásal slovo Boži, dilem zpovidal kajicniky, dilem
navštěvoval nemocné. Nejméně času věnoval posile těla
potřebným pokrmem a nápojem. Při tom byl tolik zdrže
livým, že až do šedesáti roků nikdy masitých pokrmů ne
požíval. Řeholních pravidel nepřestoupilnikdy ani v nejmenším
1 když mu bylo velmi obtižno jich šetřiti.

Bůh vyznamenal Česlava milodary divů. Životopiscové
jeho uváději množství kromobyčejných a nadpřirozených
události, jež staly se na přímluvujeho. Zejména jest zjištěno,
že Vratislav byla r. 1241. zázračně zachráněna od divokých
Tatarů zásluhami a modlitbami blahoslavence toho.

Vysilen ramáhavou praci apoštolskou, seslaben přisnýmu
posty a krutou trýzní těla i obtižnými cestami, onemocněl
r. 1241. Česlav povážlivě v klášteře Vratislavském. Bratří.
radili mu, aby maje na zřeteli vysoký věk svůj, mirnil se
v přísných postech, on však odpověděl jim, že láska jeho
nebyla by pravou, kdyby v čas nemoci ochábla. I přijal
s vrouci nábožnosti svaté svátosti a proslovil ku shromá
žděným bratřím dojemnon řeč na rozloučenou, napomínaje
ku zevrubnému zachovávání řeholních stanov. Řeč tuto za
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končil slovy: „Vznešená láska nesmrtelných skutků sv.Domi
nika nech? nad vámi vane libezným jarním vánkem, za
bdění i ve spánku. Jen po cestě, kterou sv. Otec náš kráčel,
dostanete se k výšinám nebeským“. V posledních hodináchev
života svého neustával Česlav patřiti na kříž a opakovati
modlitbu: „Pane, po Tobě jediném jsem toužíval; dopřej
mně nyni, abych ve Tvém objetí spočinul“, A přání toto
vyplnilo se mu brzo; zesnulť blaženě v Pánu dne 15. července
roku 1241. Tělo jeho bylo pohřbeno v dominikánském chrámě
sv. Vojtěcha ve Vratislavi.

Jako za živa, byl Česlav i po smrti od Boha oslaven
divy, a Dominikáni i Slezané a Poláci jali se ho záhy ctiti
jakožto blahoslavence. Ostatky jeho byly r. 1330.vyzdviženy
z hrobu a přeneseny do kaple při chrámu sv. Vojtěcha ve
Vratislavi na počesť jeho vystavěné. Dne 6. záři 1713 pro
hlásil papež Klement XI. Ceslava za blahoslaveného, a dne
18. řijna téhož roku bylo toto prohlášení celému katolickému
světu oznámeno zvláštním výnosem, jímž spolu ustanoveno,
aby výroční památka blahoslavence toho konala se dne 16.
července. V tomto papežském výnosu dí se o blahosl. Ceslavu,
že nemocným mnohokráte ku pomoci přispěl a dobrodiní
toužebně želaného zdraví jim zázračně vrátil.

Blahosl. Česlav, rodem Polák ze Slezska, jež po staletí
náleželo ku koruně České, jest i nám, katolickým Čechům,
milý a blízký, ježto uvedl do vlasti naši požehnaný řád
sv. Dominika.

Dne 26. července koná se také památka sv. Erasta, spolupracovníka
sv. Pavla apoštola (II. Timot. 4, 20; Skutk. ap. 19, 22.) a mučedníka, sv.
Hyacinta, mučedníka Terračinského v Italii, sv. Symfronia a spolumučedníků
Římských, blahosl. Gotalma, komorníka královského z Irska, jehož ostatky
jsou uloženy ve chrámu Medlickém na Dunaji v Rakousích, a j.
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Dne 27T.července.

I. Sv. Pantaleon, mučedník.

Již za starověku křesťanského byla zbožná. úcta ku
sv. Pantaleonu v zemich východních i západních valně
rozšířena, o čemž svědčí množství chrámů na jméno jeho
posvěcených, zejména v Cařihradě, v Jerusalémě a v Kolině
nad Rýnem.

Pantaleon (původně řecky Panteleémon,t.j. Všeslitovnik)
pocházel ze vzácného rodu, usazeného ve hlavním městě
bythinském Nikomedii. Matka jeho Eubula, horlivá křesťanka,
víře svaté celou duší oddaná, milovala tohoto jedináčka
svého vroucí láskou a vštěpovala do srdce jeho símě víry
Kristovy a bohabojnosti. Avšak Pantaleon ztratil tuto dobrou
matku dříve ještě, než slova jeji v duši jeho se vkořenila.

Pohanský otec Eustorgius, horlivý ctitel bohů, vycho
vával potom syna ve svých zásadách a dal ho ovičiti ve
vědách řeckých. Tak odrůstal Pantaleon a působil chováním
svým otci radost. Byl postavou sličný, duchem nadaný
a bystrý, učil se pilně, vynikal lahodným chováním se a měl
čisté mravy. Dobré simě, jež zemřelá matka do srdce mu
vložila, nepřišlo tudiž nazmar a vypučelo časem samo
sebou.

Dle přání otcova věnoval se Pantaleon vědě lékařské.
Na ten účel chodil do školy slovutného lékaře a překonal
záhy svou chápavosti 1 pilností všecky spolužáky. Stav se
miláčkem a dovedným pomocnikem mistra svého, navště
voval s nim nemocné a přišel takto i na cisařský dvůr,
kde obrátil na sebe pozornosť císaře Maximiana Galeria.

Cestou do školy brával se Pantaleon denně mimo domek,
v němž stařický křesťanský kněz Hermolaus s několika
soudruhy přebýval. Tento kmet vidaje často mladého lékaře
pocitil k němu zvláštní náklonnost. [dodal si mysli, a pozdraviv
ho jednou vlidně, požádal ho o krátkou rozmluvu. Pante
leon vstoupil zvědavě do příbytku starého kněze a přiznal
se mu, že zesnulá matka jeho byla zbožnou křesťankou, že
chová ji stále u vděčné paměti, a že posud slova její v duši
jeho se ozývají, avšak že je nucen následovati otce a lpěti
na náboženství státním, ježto má naději, že dosáhne vysokých
hodnosti a stane se dvorním lékařem. Hermolaus vyslechnuv
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klidně tyto vývody, jal se mluviti nejprv o umění lékařském,
a odtud přešel na pole náboženské. Rozhovořil se o lékaři,
jenž jsa moudřejší a mocnější nad Hippokrata i Galena,
pouhým slovem a dotekem působil, že slepci viděli, hluší
slyšeli, chromí zpřima chodili a mrtví zase živi byli; jenž
posud tělesné i duchovní nemoci zázračně léčí; jenž jest
mocný ochránce, pomocník a přelaskavý těšitel ve všech
utrpeních i souženích, v životě i ve smrti. Takto líče Krista
Pána dodal Hermolaus, že pohanství je holým výplodkem
zkažené obrazotvornosti lidské, a bohové že nejsou leč
vzdušnými přeludy, jimž pouze nevědomé a pověrčivé davy
se klaní.

Za této rozmluvy stali se stařičký kněz a mladý lékař
přátely. Slova Hermolaova padala na půdu úrodnou. Panta
leon vzpomínal hluboce jsa dojat na matku, a pocitil v sobě
náklonnost k náboženství jejimu. Prozatím měl však ještě
nějaké pochybnosti a váhal. Avšak od toho dne navštěvoval
starého kněze každodenně a rozmlouval s ním o Kristu.
Jednoho dne, an zamyšlen kráčel polní cestou, spatřil náhle
u cesty mrtvé ditě, a u něho jedovatého hada. Bylo patrno,
že had to ditě uštkl. Mladý lékař ulekl se a ustoupil, ihned
ale vzmužil se a vzal ditě do náruči. Tu vznikla v něm
myšlénka: „Zde mám přiležitost zkusiti toho, co mi Her
molaus o křesťanském Bohu vypravoval.“ I zvolal: „Ježíši
Kriste, je-li pravda, že vládneš životem 1 smrti, ať oživne
toto mrtvé dítě, a zhyne jedovatý had. Stane-li se to, uvěřim
v tebe.““ A hle, dítě pojednou oživlo a had pošel. Ihned
rozednilo se Pantaleonovi v duši a blaživá radost naplnila
mu srdce. Děkoval Bohu za osvicení a spěchal ku svému
přiteli, aby mu oznámil, co se stalo, I připravoval se
po sedm dní modlitbou a postem na křest svatý, jejž potom
Hermolaus mu udělil.

Čím šťastnějším byl Pantaleon, že poznal Krista Ježíše
a stal se údem Církve jeho, tim větší měl litosť, že otec
jeho posud ve tmách pohanských vězí. Proto vynasnažoval
se horlivě, aby ho o pošetilosti modlářských pověr poučil
a světlem pravdy Kristovy osvitil. I pouštěl se s nim často
do náboženských rozprávek maje vždy na zřeteli úctu,
kterouž syn otci povinen jest. Otec byl vývody synovými
častěji vehnán do úzkých, ale odpovídal vždy, že nelze bohů
popirati. Avšak Pantaleon neustával za každé přiležitosti
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vykládati otci, jak nedůstojno jest muže vážného, aby věřil
báchorkám o pohanských modlách. Někdy činil to jen mimo
chodem, jindy položertem, až posléze byl otec ve své pověře
zviklán.

Jednoho dne vykládal Pantaleon otci všemohoucnosť
Ježiše Krista, an několik lidi přivedlo mu slepého muže,
jenž ho úpěnlivě prosil, aby zkusil na něm svého umění
lékařského. Slepec ten byl již u nejvyhlášenějších lékařů
a vynaložil všechen majetek svůj, aby ztraceného zraku nabyl,
ale marně. Otec radil Pántaleonu, aby se nepokoušel o vylé
čení tohoto muže, ježto by mu z toho vzešel posměch,kdyby
pokus ten se nezdařil. Avšak Pantaleon odpověděl otci:
„Mám jiného a lepšího mistra, nežli všickni ti lékaři, kteři
posud marně snažili se tomuto muži zrak navrátiti“ I ujal
se slepce, vštipil do duše jeho viru v Ježiše Krista, a maje
silnou důvěru v Boha. dotkl se oči jeho vzývaje jméno Páně.
A hle; slepec nabyl ihned zase zraku, a 1 otec Pantaleonův,
jenž byl svědek tohoto divu, prohlédl duchovně a uvěřil
s vyléčeným mužem v Krista Pána.

Pantaleon působil od té doby horlivě ve svém povoláni
lékařském, jež posvěcoval věrným plněním povinnosti nábo
ženství křesťanského. Pečoval netoliko o vyhojení chorob
tělesných, ale staral se také o uzdravení nesmrtelných duši
svých svěřenců, an je laskavě poučoval, těšil, ku svatým
ctnostem napomínal a od hřichů varoval. Takovým způsobem
obrátil mnoho pohanů na víru. Bůh žehnal lékařské činnosti
jeho, a proto nemocní utikali se rádi k němu. Za tou při
činou vzplanuli pohanšti lékařové v Nikomedii proti němu
prudkou závistí a snažili se ho zničiti. Pantaleon navštěvoval
také uvězněné křesťanské vyznavače v žalářich prokazuje
jim skutky duchovního i tělesného milosrdenství, a to bylo
nepřátelům jeho vitaným podnětem, že ho udali jakožto
přítele a podporovatele nenáviděných vyznavačů Kristových.
I byl Pantaleon uvězněn a na soud postaven. Tu byl vyzván,
aby obětoval bohům, on však vyznal radostně víru v Ježiše
Krista, a byl proto rozmanitým způsobem ukrutně mučen
a posléze k olivovému stromu přivázán a mečem popraven.
Téhož dne podstoupili v Nikomedii mučednickou smrť také
stařičký kněz Hermolaus a jiní dva křesťané Hermip a Her
mokrat, což stalo se někdy po roce 305.
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Za cisaře Konstantina I. byl sv. Pantaleonu na počesť
vystavěn v Cařihradě chrám, jejž potom císař Justinian
obnovil. Do tohoto chrámu byly ostatky sv. Pantaleona pře
neseny. Některé části těcnto ostatků byly potom darovány
různým chrámům v zemich západních, zejména chramu sv.
Diviše v Paříži a chrámu v Kolině nad R., jenž na počesť
tohoto mučedníka vystavěn byl. Také stoličný chrám Pražský
dostal několik části z ostatků sv. Pantaleona, z nichž dvě
v Kolíně nad R. r. 1357. získal Karel IV. Sv. Pantaleon,
patron lékařů, náleži do sboru čtrnácti svatých Pomoceniků.

Sv. Pantaleon snažil se pohanského otce svého laska
vým a uctivým způsobem obrátiti na viru, až posléze s Boží
pomoci se mu to podařilo. Nejeden syn a nejedna dcera mají
na svědomí množství hříchů svých rodičů, poněvadž svou
neposlušnosti a nezdárnosti ustavičně ponoukaji je ku kleni,
zlosti, hněvu i jiným hříchům. Zdárné děti nepřestávají ro
diče svoje milovati, byť 1 tito měli na sobě nějaké lidské
slabosti. „Zemdli-li otec na rozumu, snášej ho a nepohrdej
jim v sile své, nebo milosrdenství otci nepřijde v zapome
nuti.“ (Sir. 3, 15.) „Kdo zlořeči otci svému a matce své,
toho svíce shasne uprostřed temnosti.“ (Přisl. 20, 20.) Jakou
naproti tomu útěchu maji děti, jež dle přikladu sv. Panta
leona chybujicí rodiče svoje napravily a jim ku věčnému
spasení dopomohly!

2. Blahoslavený Rudolf a čtyři soudruhové jeho,
mučedníci z Tovaryšstva Ježíšova.

O zaštípení víry křesťanské v zámořských zemích po
hanských získali si nehynoucí zásluhy misslonáři z pože
hnaného Tovaryšstva Ježíšova, založeného sv. Ignácem Loy
olským. V Tovaryšstvu tom ožila hrdinská obětovnosť sva
tých mučedníků z prvnich stoleti křesťanských. Staloť se
zvykem, že nejvýtečnější členové tohoto řádu žiznili po smrti
mučednické a proto dobrovolně za missionáře v zemich in
dických se přihlašovali. Zeměty zvlažil potem svým slovutný
světec František Xaver, a nástupcové jeho neváhali tuto půdu
zůrodňovati vlastní krví svou. Z těchto apoštolských věro
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zvěstů a mučedníků byli r. 1893. Rudolf a čtýři soudruhové
jeho prohlášení za blahoslavené.

Roku 1551. dostal vlašský vévoda Jan Jeroným Agua
viva synáčka, jemuž dáno jméno Rudolf. Rod Aguavivů byl
z nejvzácnějších v zemi. Dva pokrevenci vévodovi byli kni
žaty kardinály, a matka Rudolfova Markéta Pia z rodu del
Corpo měla také bratra kardinálem. I se sv. Aloisem Gon
zagou byl tento rod spřízněn; měliť Alois a Rudolf společnou
prabábu.

Rudolf osvědčoval již v dětském věku lásku k ubohým
lidem, zvláště pak chudým dětem. Pátral po nemocných dě
tech chuďasů, nosil jim potraviny 1 dárky a vyprávěl jim
biblické příběhy. Žebrákům rozdával na potkání, cokoli při
sobě měl, a když došly mu penize, jichž si uspořil, dal jim
1 části svého oděvu. Dobra matka nebránila hošikovi v této
dobročinnosti a radovala se, že ve všem dobrém utěšeně pro
spívá. Rudolf jedva čtrnáctiletý čitaje a slýchaje o missiich
indických, zatoužil, aby také jednou mohl odebrati se do
pobanských zemi na missie a zemříti tam slavnou smrti mu
čednickou. V srdci jeho planula vroucí láska ku Kristu Pánu.
Proto prodléval rád v domácí kapli na modlitbácn před nej
světější Svátosti, zapominaje na celý svět a bývaje jako u
vytržení smyslů.

Jednou pozval vévoda Aguaviva tři kněze Jesuity k sobě
a mladičký Rudolf seznámiv se s nimi, zůstal na tom, že se
přičiní, aby sám také byl přijat do Tovaryšstva Ježišova.
"Téhoždne řízením Božim rozhodl se Rudolfův strýc Klau
dius Aguaviva, tehdáž komoři papeže Pia V., že vstoupi do
tohoto Tovaryšstva. Kněz ten byl potom od r. 1581—1615.
nejvyšším představeným tohoto řádu.

Po nějakém čase zemřela Rudolfovi výborná matka.
Vděčný syn dosloužil ji s největší láskou do smrti, a když
blaženě v Pánu zesnula, nepochyboval, že duše jeji přišla
do nebe.

Vévoda Jan Aguaviva byl zbožný muž, ale nechtěl
synovi nikterak dovoliti, aby do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil,
a činil mu proto různé překážky. I poslal ho na návštěvu
ku příbuzným do Říma, domnívaje se, že takto přivede jej
na jiné myšlénky. Ale Rudolf přišed do Říma, navštívil
nejprv strýce Klaudia, jenž byl novicem v Tovaryšstvu, a
svěřil se mu s úmyslem svým. Klaudius schválil tento úmysl

19.. m
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a slíbil, že o věci té s bratrem promluví. Vévoda Jan odpo
věděl mu, že Rudolf teprv šestnáotitetý není schopen o po
volání svém rozhodovati. Klaudius vyvrátil tuto námitku,
ale vévoda nepovolil. Zatim odvážil se Rudolf u provinciála
v Římě na kolenou s pláčem prositi o přijetí do řádu. Pro
vinciál odkázal ho na generala Tovaryšstva sv. Františka
Borgiáše, a ten řekl, aby vyčkal, až otec svolí, a líčil mu
velikou přísnost řádu, načež Rudolf odpověděl: „Myslím, že
jest to vůle Boži, abych do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil.“

Za nedlouho nabyli řeholní představení úplného pře
svědčení, že Rudolf skutečně pro Tovaryšstvo Ježíšovo má
povolání. I přijali ho prozatim a vypravili zároveň posla
k otei jeho, oznamujice mu, co vše se událo. Rudolf byl nad
míru šťasten, že kýženého cile již dosáhl. Avšak za krátko
poslal vévoda Aguaviva do Říma staršího syna Jana, aby
u samého papeže v příčině bratra Rudolfa zakročil. Papež
sv. Pavel V. nařídil ihned generálu Tovaryšstva sv. Fran
tišku Borgiášovi, aby přiměl Rudolfa ku synovské posluš
nosti. Uslyšev to Rudolf, dal se do pláče. Marně domlouvali
mu strýc Klaudius a bratr Jan, a ani generál, ani ostatní
cirkevní hodnostáři, kteří k němu zavítali, nemohli ho po
hnouti, aby otce poslechl. Posléze sv. František Borgiáš,
vida, že s jinochem tim nepořídi po dobrém ničeho, řekl
mu, že je svéhlavý a uminěný a tudiž neschopen vstoupiti
do Tovaryšstva Ježišova. To zarazilo Rudolfa. I odevzdal
se do vůle Boží a odjel s bratrem k otoi. Byl zničen a ne
ustával plakati. Konečně odvážil seještě jednoho kroku, aby
nejvřelejší přání jeho vyplněno bylo. Dopsalť sv. Františku
Borgiášovi, aby sám jeho jménem došel ku sv. Otci a pohnul
ho ku přímluvě u otce. Papež vyslechl ještě mínění Klaudia
Aguavivy 1 kardinála Julia Aguavivy, příbuzných Rudolfo
vých, a shledav, že jinoch ten pro Tovaryšstvo Ježišovo
rozhodně povolání má a tudiž po vůli Boži jedná, vzkázal
vévodovi, aby dalších překažek synu nekladl. A když kardi
nál Aguaviva poznovu zamitl, že Rudolf úmysl svůj z dět
ského nerozumu pojal a že jedná v záduměivosti, řekl sv.
Otec: „Nikoli; naopak vidím, že z předsevzetí jeho mluví
jasný a pevný duch.“

Tim byl vévoda Aguaviva odzbrojen, tak že synovi
vice nezbraňoval, aby zvolil si povoláni, po němž vřele bažil.
Překonav takto všecky obtíže a překážky, odebral so Rudolf
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dne 2. dubna 1568 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova u sv.
Ondřeje v Římě, kamo před nedávnem byl také vstoupil uro
zený šlechtic polský sv. Stanislav Kostka, jemuž bylo ještě
těžší boje přemoci, nežli do Tovaryšstva Ježíšova přijat byl.
Oběma těmto andělským jinochům bylo popřáno jen pět
měsíců společně žíti a na cestě dokonalosti závoditi, neboť
sv. Stanislav zemřel již dne 15. srpna 1568. Rudolf zdědil
po něm plášť, a vzýval ho za přímluvu, kdykoli timto odě
vem se oblékal.

Mladý novic Rudolf prospíval nejkrásnějšími ctnostmi.
Plana svatou láskou ku Kristu Ježiši, učil se dokonale ho
následovati. Nemyslival na nic raději, nerozjimal a nemluvil
o ničem s takovou libosti, jako o Spasiteli. Rodičku Boží
Marii Pannu ctil jako matku, a rovněž byl vroucimctitelem
velikého apoštola Indie a Japonska sv. Františka Xaver
ského, v jehož šlépějich kráčeti si uminil. Byl vzorně po
slušný a pokorný, úslužný a povahou milý. Když jednou
bylo mu povoleno, aby s domácím sluhou v čas vinobraní
šel v chatrném oděvu na venek vyžebrávat hroznů, měl ra
dosť, že může se takto pokořovati, a nedbal uštěpačných
řeči některých lidi, kteří poznavše syna vévody Aguavivy,
jednání jeho odsuzovali.

Z počátku zdálo se, že Rudolf ve studiich valných po
kroků činiti nebude, ježto jednou při veřejné zkoušce štěstí
mu nepřálo, avšak za nedlouho pronikl bystrý duch jeho.
Více pak než studiemi, zanášel se Rudolf oblíbenými svými
myšlénkami na missie mezi pohany, nemoha udusiti v sobě
horoucí žádost po mučednictví. Kdykoli mluvilo se o Indu,
planula mu tvář a srdce bilo rychleji. Zatím zdráhali se ře
holní představení toto přání jeho vyplniti. Mělť Rudolf teh
dáž zdraví chatrné, a za krátko roznemohl se dosti pováž
Jivě. Avšak časem ozdravěl dokonale a byl tělesně silnějším,
než před nemocí. I byl posvěcen na jáhna, a sv. František
Borgiáš poradiv se na modlitbách s Bohem, svolil posléze
k naléhavým prosbám jeho a vyslal jej na missie do Indie.

Ve společnosti tři soudruhů z Tovaryšstva Ježíšova
vypravil se Rudolf v listopadu r. 1577. na dalekou cestu za
moře. Nedaleko Janova octli se cestující za hrozné bouře
na moři v největším nebezpečenství, jemuž jen divem unikli.
Vstoupivše v Janově na jiný koráb, plavili se do Španěl a
přetrvavše ještě větší bouře, jež na moři po sedm dní zu
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řily, přistáli v Karthageně, odkud putovali pevninou přes
Mnrcii a Toledo do Lisabonu. V tomto městě byl Rudolf
posvěcen na kněžství, a potom vstoupil se čtrnácti řeholními
spolutovaryši na loď, kteráž plula podél Afriky do Východní
Indie. Plavba trvala po šest měsíců, a byla cestujícím pravou
cestou křížovou. Rudolf přiznal se, že na této daleké ná
mořní cestě z Italie do Indie naučil se za stálých útrap
odřikati se tisicerých věci, jež překážejí životu duchovnímu,
že člověk nedovede dokonale s Bohem se spojiti. Koráb
přiraziv k ostrovům Mozambickým, přijal na další cestu
ještě 400 černochů. Rudolf přilnuv k těmto ubožakům, učil
je víře Kristově, a někteří z nich dali se pokřtiti. Z těch
zemřelo osmnácte na moři, dřive než korab u města Goy
přistal.

Hlavní město portugalské Indie Goa slynulo tou dobou
znamenitým obchodním ruchem i bohatstvím, a tamní kollej
Tovaryšstva Ježíšova byla střediskem a výhni missionářské
činnosti Jesuitů po celé přední Indi. V jednom z chrámů
tohoto města odpočívá podnes neporušené tělo apoštola ná
rodů indických sv. Františka Xavéra z Tovaryšstva Ježíšova.

V Goe setrval Rudolf rok, vyučuje na škole v kolleji
flosofii. Byl tu velice šťasten, jakož v jedrom listu svém
do Říma napsal: „Zmiňuji se ještě o něčem, což mně radost
působi. Stalť jsem se zase maličkým. Jestiť mně znova jako
malému žáčkovi učiti se novým zvykům a způsobům. Nová
země a jini národové, jiný život a nový člověk, ba 1 povaha
člověka béře na se novou tvářnostť.“

Zatim vypravil nejmocnější z mongolských vládců,
král Akbar I. do jesuitské kolleje Gojské poselstvo s žá
dosti, aby mu bylo posláno několik duchovnich za učitele
zákona Božího a dokonalosti křesťanské. K tomu byli usta
noveni tři kněží z Tovaryšstva Ježišova, mezi nimiž byl
také Rudolf. I vydali se na dalekou cestu do Mongolska.
Král Akbar přivital je s největší okazalostí a nabidl jim v
hojnosti, co by jim libo bylo, oni však nepřijali žádných
darů, řkouce, že jsou řeholnici, to jest lidé, kteří z lásky
k Bohu zvolili si dokonalou chudobu.

Král Akbar zdál se býti křesťanské víře nakloněn.
Dostav od missionářů darem Pismo sv. ve čtyřech jazycích
přeložené a stkvostně v sedmi svazcích vázané, líbal je ucti
vě, a osvědčuje ochotu náboženství Kristovo poznati propůj
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čoval se příchozím kněžím vší laskavosti. Missionáři zřídili
si v sidle jeho kapli ku konání služeb Božich a Rudolf vy
kládal mu každé neděle pravdy náboženství Kristova. Avšak
po nějakém čase dal Akbar povolati k sobě duchovní moha
medánské, řečené mulasy, aby před Rudolfem hájili své viry
a možno-li, vyvrátili učení křesťanské. I konány tři nábo
ženské hádky, až mulasové se vyslovilli, že již nevědí, jak
by missionářům odpovídali. Posléze požádal jeden z mulasů
krale o dovolení, aby konala se zkouška ohněm, které nábo
ženství by bylo pravé. Rudolfovi zamlouval se tento návrh,
avšak druzí missionáři uhodnuvše, že neběží o vypátrání
pravdy, nýbrž o šibalský kousek podvodných mulasů, od
mitli toto pokoušení Boha, a Rudolf neváhal se jim podrobiti.

Rudolf lituje toho, že posud nenaskytla se mu příleži
tosť, aby byl pro víru mučen, podstoupil potom s povolením
královým s mulasy veřejnou hádku, v niž hájil víry v Je
žiše Krista proti lichému proroku Mohamedovi; avšak nikdo
neodvážil se mu proto ubližiti. Ježto pak bylo zjevno, že
Akbar ve věcech náboženských jest úplně lhostejný, nedbaje
Mahomeda, aniž staraje se vážně, aby poznal Krista, nezbý
valo missionářům, než aby od něho S nepořizenou odešli
jinam, kde by s lepším úspěchem pracovati mohli. I odce
stovali jeden po druhém, až i Rudolf odejiti chtěl. Král ne
volil ho propustiti, ujišťuje, že jest mu milým společníkem,
a slibuje, že přijme viru Kristovu, až ji lépe pozná, ale Ru
dolf, věda, že jsou to planá slova, stál na svém, omlouvaje
se poslušenstvím. Na rozloučenou nabizel král Rudolfovi dar,
jaký si zvolí. I vyprosil si missionař, aby král propustil na
svobodu křesťanskou rodinu, kterou v zajetí držel, aby směla
odejiti do Goy. Byli to slovanský Rus z Moskvy a manželka
jeho rodem Polka se dvěma dětmi. Takovým způsobem zjed
nal Rudolf těmto zajatcům kýženou svobodu.

V měsici květnu 1583 navratil se Rudolf ze čtyřleté
missle, jež neměla zdaru, což ho velice rmoutilo, tak že ři
kával: „Kéž by mne aspoň byli ukamenovali! Nebyl jsem
patrně pro hříchy svoje hoden smrti mučednické, která do
stává se odměnou jen pravým bojovníkům Božím!“ Zatím
však měla vroucí touha jeho po koruně mučednické již za
nedlouho ukojena býti.

Asi pět mil od Goy měli Jesuité v Salsetě od r. 1560.
kollej, jež obstarávala duchovní správu v okolní zemičce,
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čitajicí 80.000 obyvatelů rozložených v 66 obcích. Krajina
ta přislušela dříve k sousední velkořiši Indické, až král
Idalkan postoupil ji Portugalcům, nemoha se jim vice ubrá
niti. O pokřesťanění domorodého pohanského obyvatelstva
této země pracovali horliví missionáři z Tovaryšstva Ježí
šova s převelikými obtižemi, ježto pohanšti kněží bramini
neustávali lid proti nim bouřiti. Když r. 1580. Španělský
král Filip II. ku své říši připojil Portugalsko, podplatili Sal
setští bramini královské úředníky a odeslali králi lichotivý
list toho obsahu, že prý podrobují se ve věcech světských
ochotně novému panovníku, ale že domácí náboženství svoje
nedaji si od nikoho vziti; kdyby ale přece ku křesťanské
viře potahováni byli, utekou se ku králi Idalkanovi, jenž se
jich ujme, Salsetu v poušť obráti a 1 město Gou zničí. Po
sléze žádali bramini, aby missionáři z Tovaryšstva Ježíšova
ze země jejich odešli. Filip II. ulekl se těchto vyhrůžek,
nevěda co činiti má; naštěstí zavital však toho času k němu
kněz Tovaryšstva Ježišova Alfons Pacheko (Pačeko), poměrů
salsetských z vlastní zkušenosti dobře znalý, jenž poučiv ho
o všem, co v Salsetě se děje, řekl mu, že jakožto katolický
král nemůže a nesmí dopustiti na ubohé křesťany Salsetské
zkázu, aniž dovoliti, aby pohané v říši jeho tropili ohavné
modlářské hanebnosti svoje. I jmenoval Filip II. místokrálem
Indickým rázného Františka Maskaregna, jemuž uložil, aby
všelikou vzpouru braminů zamezil, modlářství hubil a 0 upev
nění viry Kristovy v Indii neunavně pečoval. Nově jmeno
vaný tento místokrál vstoupil z jara r. 1581. ve společnosti
třinácti členů Tovaryšstva Ježišova na loď jedoucí do Indie.
Mezi těmito missionářibyli Alfons Pačeko a Antonin Francisc.

Alfons Pačeko (Pacheco), urozený španělský šlechtic,
opustiv otce i matku a vzdav se bohatství 1 slávy tohoto
světa, vstoupil do Tovaryšstva Ježišova a závodil s řehol
nimi bratřími v sebezapiravosti i pokoře. Nejvřelejší touha
jeho nesla se k Indii, avšak provinciál Toledský nechtěl ho
propustiti, až posléze zvláštním řízením Prozřetelnosti Boží
byl pohnut mu vyhověti. I odjel Alfons do Indie, a dosáhnuv
tam kněžského posvěcení byl pověřen r. 1578. posláním do
Evropy. Vyřidiv tu svůj úkol chtěl z jara r. 1580. vrátiti
se do Indie, byl však nucen zdržeti se v Lisaboně, když
v městě tom objevil se mor, a teprv r. 1581. mohl nastou
piti cestu na Východ.
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Antonin Francisci rodem Portugalec vstoupil v jinoš
ském věku do Tovaryšstva Ježíšova, a nejsa ještě knězem,
byl na úsilovné prosby svoje r. 1581. s Alfonsem poslán na
missie indické.KdyžkorabsnovýmmistokrálemIndickýma třinácti
členy Tovaryšstva Ježíšova šťastně v přístavu Gojském při
stál, byl Antonín posvěcen na kněžství a poslán na missie
k Molukům; ale loď, v niž plul, vrátila se pro hrozné bouře
na moři do Goy, a představení ustanovili ho duchovním
správcem v obci Orlinské v Salsetsku. Kněz Alfons stal se
almužníkem křesťanských domorodců salsetských, ujimal se
jich horlivě při dvoře mistokrálově, a prokazoval i mohame
dánským a pohanským Indům skutky křesťanského milosr
denství, ačkoli modloslužebnici nepřestávali ho nenáviděti
vědouce, že zmařil u krále Filipa II. záměry jejich.

Toho času pracoval na missil salsetské také kněz Petr
Bern, rodem Švýcar, jenž stav se světským knězem vstoupil
v 25. roce věku svého do Tovaryšstva Ježíšova, a na prosby
svoje byl společně s Rudolfem Aguavivou poslán na missie
do Indie. Tu složil v Goe řeholní sliby, a potom odebral se
na missii salsetskou, kde stal se duchovním správcem v 0
sadě Kokulinské. Na mistě tomto bylo mu snášeti převeliké
obtíže a protivenství od modloslužebníků, tak že předvídal,
že nemine ho smrť mučednická.

Jesuité jsouce podporováni novým mistokrálem Maska
regnem, jali se v Indii na četných mistech stavěti nové
chrámy. Stavby ty prováděl řeholní bratr František Aranea.
Byl rodem Portugalec, příbuzný prvniho arcibiskupa Goj
ského Kašpara Araney. Vstoupiv do Tovaryšstva, nepřijal
z pokory svěcení kněžského, zůstávaje v řádu prostým bra
trem laikem, a naučiv se umění stavitelskému budoval chrá
my Páně řidě netoliko stavbu, ale sám pomáhaje dělníkům
pracovati. Zalibou jeho bylo ujimati se ubožáků, a každý
obdivoval se jeho tichosti 1 trpělivosti, kterou osvědčoval
maje činiti s domorodými surovými a neumělými dělníky.

Roku 1581. roznitili bramini v Salsetsku bouři domo
rodého pohanského obyvatelstva proti křesťanům. Vzbouřenci
bořili chrámy i kříže, zřizovali na jich místě modly, a po
rubali královské úředníky. Tuto vzpouru potlačil rychle
mistokrál Maskaregno královským vojskem, v němž byl kněz
Petr Bern duchovním správcem. Povstalci vidouce proti sobě
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přesilu, prosili o milost dovolávajíce se prostřednictví do
brého kněze Alfonsa Pačeka, aby jim vyprosil u místokrále
odpuštění. Laskavý kněz ten ujal se jich skutečně a vymohl,
že jim byl zasloužený trest beze všech podmínek prominut.

Roku 1583. vrátil se Rudolf Aguaviva z nezdařené
missie mongolské do Goy a byl ustanoven za správce missie
salsetské, Provinciál Vincenc Rodriguez byl tehdáž churav
a dal mu tedy svého tajemníka kněze Alfonsa Pačeka za
průvodčího, jenž by ho v úřad uvedl a s poměry salsetskými
obeznámil. Oba kněží přišedše do kolleje salsetské a vyko
navše, čeho třeba bylo, odebrali se potom na návštěvu do
rozličných osad a missionářských stanic, aby křesťanské oby
vatelstvo potěšili a ve víře utvrdili. Na večer v neděli dne
14. července 1583 přišli do osady Orlinské a smluvili se
s tamním duchovním správcera Antonínem F'ranciscim, že
nazítři společně odeberou se do stanice Kokulínské navštivit
kněze Petra Berna, jenž právě zamýšlel dáti se do stavby
nového chrámu Páně, kterou měl vykonati bratr František
Aranea.

Dne 15. července vydali se oba missionáři Rudolf a
Alfons v průvodu 50 křesťanů, mezi nimiž byli dva Portu
galci, na cestu do Kokulina. Sotva však do obce té vkročili,
povstal tam hluk. Jakýsi zuřivý bramín poštval lid proti
missionářům. Kněz Alfons nadál se, že osadnici budou se
k němu laskavě chovati majice u vděčné paměti, že před
dvěma roky svou přímluvou u mistokrále vymohl jim od
puštění trestu za vzpouru, ale naděje tato byla marná.

Missionáři odebrali se do chýše, jež pro ně přichystána
byla, a radili se tam o stavbě nového chrámn. Zatim vzbou
řili se pohané proti nim. Pojednou bylo slyšeti výkřiky.
Křesťané, kteříž byli s missionáři přišli, utikali před zuřiwo ,
vým davem křičícím: „Zabte je!“ I poznamenali se missionáři
křižem a jsouce přichystáni na všecko, vyšli buřičům v ů
strety a jali se laskavými slovy je konejšiti, ale nadarmo.
Tu namířil jeden Portugalec puškou na vzbouřence. Kněz
Alfonso zvolal však k němu: „Jsme v rukou Božích a ne
přišli jsme na výboj. Volime i nadále setrvati v pokoji.“
Jistý křesťan nabídl knězi Rudolfovi koně, aby rychle ujel,
on však nechtěl a obrátiv se ku soudruhům řekl: „Ve jménu
Páně, ejhle rozmili v Kristu bratři, nadešla nám již kýžená
doba. Setrvejme! Nastavme hrdla! Tuť naše srdce!“ V tom
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okamžiku byla mu do hrdla zasazena mečem rána. Rudolf
poklekl k modlitbě a pohlédnuv k nebi rozepjal si na prsou
oděv, jsa hotov přijati smrtelnou ránu do srdce. I dostal
druhou a třetí ránu, tak že bylo mu rámě 'téměř od trupu
odděleno. Konečně bylo mu srdce prostřeleno šipem. Poslední
slova mučednikova byla: „Pane, odpusť jim! Blahosl. Fran
tišku Xaverský, oroduj za mne! Pane Ježíši, přijmi ducha
měého!“

Hned potom vrhli se vzbouřenci na bratra Františka
Araneu, poranili ho mečem na hlavě i na hrdle, a vrazili
mu kopií mezi žebra. František přišed po chvili k sobě za
vlékl se za blizké křoví a připravoval se na smrť.

Došlo na kněze Petra Berna. Jeden pohan zasadil mu
strašlivou ránu do hlavy a udělil mu na temeni mečem
krvavou pleš kněžskou. Jiný vypichl mu šipem oko, a třetí
udřel mu ucho. Potom utloukli ho zuřivci do smrti a zohavili
hanebným způsobem mrtvolu jeho.

Alfons Pačeko obávaje se, aby ho snad pohané nemi
nuli, zvolal k nim: „Co děláte? Hle, já jsem zkácel modly
vaše!“ I prohnali kopím tělo jeho. Mučedník vzhlédl k nebi,
rozjpal ruce a zÝblal ještě: „Pane, Ty's byl pro mne kopím
proboden ; rač jim pro ono kKopiodpustiti a nové věrozvěsty
poslati.“ Naposled dostal zpředu ránu do hrdla a zemřel.

Antonin Francisci dostav dvacet smrtelných ran do
hlavy a těla zemřel, a tak naplnilo se přání jeho, aby za
víru mohl položiti život svůj, zač každodenně na mši sv.
se modlival.

Z padesáti křesťanů, kteřiž byli průvodčí missionařů,
stalo se jich dvacet průvoděimi jejich do nebe. Byliť téhož
dne od pohanů pro víru zavražděni.

Zbýval ještě polomrtvý bratr Františsk Aranea. Vzbou
řenci vyslidivše ho jásali radosti, vlékli jej po třikráte ko
lem modlářské modlitebny své, a přivázavše ho ke stromu,
stříleli do něho šipy, aby se zavděčili svým modlám. Potora
bodali ho noži, jehlami a šípy, při čemž nejzuřivěji vedli si
děti. Kde kdo co měl, namáčeli v krvi jeho, aneb potřísnili
ji zbraně i jiné věci, jež modlám obětovaly. Posléze usmr
tli mučedníka ranou do hlavy.

Druhého dne z rána sebrali pohané těla mučedníkův
a naházeli je do studně, kterou roštím přikryli, aby křesťané
nemohli jich odnésti. Avšak po třech dnech byla vzpoura



298 Dne 27. července.

od vlády potlačena, a pohané sami vytáhli ze studně mrtvá
těla a odevzdali je Otcům Tovaryšstva Ježišova. I sběhly se
ohromné davy lidu, jež uctivě libaly ruce 1 nohy mučedni
kův, a každý přál si míti aspoň krůpěj krve aneb jinou pa
mátku po nich. Těla všech 25 mučedníků byla s nevídanou
slávou převezena do města Ravioll a pohřbena v tamním
jesuitském chrámě.Jest pamětihodno že po čtyřech letech jeden
z buřičů a vrahů těchto mučedníků obrátil se na víru. Po
dobně vstoupil do Církve katolické r. 1595. jiný ze štváčů,
kteři byli r. 1583. původci bouře proti missionářům salset
ským. A obec Kokulín, kde mučedníci ti podstoupili smrť,
změnila se za nedlouho tou měrou, že simě učení Ježíše
Krista utěšeně se tam ujalo. Tak naplnilo se poznovu, co
napsal Tertullian o mučednicich křesťanských za pronásle
dování Církve od císařů Římských; „Nic vám neprospěje
vaše ukrutnost proti nám. Čím úsilovněji doléhati na nás
hrozbami i tresty a čím vice nás mučite, tim vice se mno
žime. Krev mučedníků je semenem křesťanů,“

Když první zpráva o mučednické smrti Rudolfa Agua
vivy do Evropy došla, učinila na urozeného jinocha Karla
Spinolu takový dojera, že přihlásil se do Tovaryšstva Ježi
šova, aby také jednou mohl vydati se na missie do Indie a
s milosti Boží za víru svatou život svůj obětoval. A Bůh
přání jeho vyslyšel.

Vévoda Jan Jeroným Aguaviva zvěděv o mučednické
smrti syna Rudolfa, vzdával Bohu vrouci diky za tuto česť
a slávu již rod jeho vyznamenán byl. Bůh oslavil záhy mu
čedníky salsetské divy, a úcta k nim, zejména k Rudolfovi,
vzmáhala se vic a více. Brzo po mučednické smrti jejich
začalo soudní vyšetřování za účelem blahořečení. Posléze

papež Lev XIII. vyhlásil r. 1893. za přiležitosti padesátietého svého jubilea biskupského patero z mučedníků salet
ských za blahoslavence. Jsou to členové Tovaryšstva Ježíšova
Rudolf Aguaviva, Alfons Pačeko, Antonin Francisci, Petr
Bern a František Aranea. Památka jejich koná se dne 15.
července*).

“) Blahoslavení Rudolf a čtyři soudruhové jeho, mučedníci salsetští
z Tovaryšstva Ježišova. Vzdělal P. Antonín Rejzek T. J. Ascetické biblio
téky č. 39. V Brně, 1894,
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Dne 27. července koná se také památka sv. Felixe mučedníka 1 sv.
sv. Julie a Jukundy, mučednic v Nole, sv. Maura biskupa a spolumučedníků
apulských, sv. Auréla a spolumučedníků v Kordóvě, sv. Anthusy panny,
zakladatelky klášterů v Cařihradě, sv. Klementa, jednoho z pěti předních
žákův a spolupracovníků slovanských apoštolův Cyrilla a Methoděje, později
biskupa Velického v Macedonii, církevního spisovatele slovanského, jenž
Bulhary úplně do Církve katolické uvedl a bludy kacířů Bogumilů v nich
vymítil (+ 916); dále památka sedmera svatých Spáčů, mučedníků Efeských,
kteří poustevničíce v jeskyni, byli v ní na rozkaz císaře Decia zazděni a
tak pro víru umořeni, až r. 447. téměf po 200 letech těla jejich objevena
byla, a j.

Dne 28. července.

I. Sv. Innocenc I., papež.

Po smrti svatého papeže Anastasia r. 402, byl nástupcem
jeho na stolci Petrově zvolen Innocence, rodem z města
Albana opodál Říma. O dřívějším jeho životě nedochovalo

se žádných zpráv; že však by! muž znamenitý a svatý, je.
zřejmo z jednomyslné. volby, jíž svěřena mu vrchní správa
Cirkve katolické. Čím větší pak byly schopnosti a zásluhy
jeho, tim pokorněji smýšlel o sobě, a proto neustával modliti
se s králem Šalamounem k Bohu o dar moudrosti a rozumu,
aby stádce Kristovo dobře spravovati uměl. A modlitby
jeho došly vyslyšení. Byltě Innocenc za bouřlivé doby
obezřelým a statečným řidičem lodičky Kristovy, bojoval
neohroženě za pravdu a právo, vytrval zmužile ve všech
protivenstvich, a dával životem svým duchovenstvu i věří
cimu lidu stkvělý příklad svatých ctnosti křesťanských.

Z četných zachovaných listů tohoto papeže poznává se
zřejmě tehdejší církevní život 1 jeho potřeby. Innocence byv
zvolen za papeže oznámil tuto volbu Soluňskému biskupu

sv. Anyciovi, a dle přikladu svých předků jmenoval ho svým
zástupcem pro východní Illyrii, čímž poznovu osvědčil, že
Illyrie přísluší k patriarchátu Římskému. Podobně naložil

S Anyciovým nástupcem Rufem, jemuž výslovně připomenul,
že právomoc svou má od Stolice Římské. Rouenskému biskupu
Viktriciovi napsal Innocenc na žádosť jeho rozličná nařízení
v přičině cirkevní kázně, zejména že spory duchovnich roz
suzovány býti mají pouze soudy církevními. Biskupu Tou
lonskému Exuperiovi poslal papež r. 405. rozličná nařízení
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týkající se manželství, jmenovitě aby mužové vstupnujici za
života své manželky v nový neplatný sňatek, z Církve vy
loučení byli.

Velikou bolest působilo tomuto papeži protivenství, jež
snášeti bylo v Cařihradě od císařovny Eudoxie slavnému
patriarchovi sv. Janu Zlatoústému. Světec ten jsa touto oti
žadostivou a rozmařilou ženou ustavičně sužován, hledal ve
své tísni pomoci u papeže. I ujal se ho Innocenc rázně,
těšil ho, napomínal duchovni i věřící Cařihradské, aby věrně
k němu stáli, a smluvil se se západořimským cisařemHono
riem, aby na uklizení nepořádkův a sporů v řecké cirkvi
svolán byl do města Soluně obecný církevní sněm. Avšak
slabý, manželkou svou Eudoxií zcela ovládaný východo
římský císař Arkadius nesvolil k tomu. Po smrti cisařovny
Eudoxie r. 404. naléhali papež 1 císař Honorius poznovu na
Arkadia, aby svolán byl sněm Soluňský, na nějž by přijiti
mohl i Jan Zlatoústý trvající ve vyhnanství, ale ani tento
kráte nebyl šlechetný záměr ten proveden.

Roku 404. prosili katoličtí biskupové shromáždění
v Karthagině papeže Innocence I. a císaře Honoria, aby
vydán byl zákon proti bludařům Donatistům, kteří s pravo
věřícími křesťany ukrutně nakládali. Císařžádosti té vyhověl,
a následkem toho hlavně také zásluhou sv. Augustina vra
celi se četní Donatisté do lůna Církve katolické.

Toho času byly v Římě ještě rozličné zbytky zestarého
pohanství, a ty rozmáhaly se, obzvláště když eisař Honorius
povolil, aby zase směly konány býti veřejné šermiřské hry
a zápasy, v nichž někdy pohanští Římané velice si libovali.
Proti tomu horlil Innocence předpovidaje, že na město z do
puštění Božího dopadne těžká pohroma. Ale Římané nedbali
výstrahy této, až posléze proroctví papežovo hrozným způ
sobem se naplnilo.

Roku 408 vtrhli divoci Gothové pod svým králem
Alarichem do Italie a oblehli Řím. Z toho nastal v městě
nedostatek potravy a hlad i mor, pročež Římané donuceni
byli z obležení toho se vyplatiti ohromným výpalným, na
něž vzali 1 poklady ze zbývajících chrámů pohanských.
Cisař Honorius přebýval tehdáž nečinně v městě Ravenně.
Gothové dostavše od Římanů výplatné odtáhli do Etrurie,
kde měl býti uzavřen s císařem mir. Na ten účel odebral
se Innocenc v čele vyslanectva Římského do Ravenny, aby
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cisař k uzavření míru pohnut byl. Ale Honorius býv zrádnými
rádel sveden, choval se lhostejně, nechtěje o míru ani slyšeti.
Následkem toho oblehl Alarich Řím podruhé, a Innocence
vraceje se z Ravenny s nepořízenou, nemohl ani do sídla
svého se dostati, ježto nepřátelé všecky cesty do Říma ve
doucí opanovali. Řím byl potom dne 24. srpna 410 od Gothů
dobyt a hrozně vydrancován a popleněn; toliko chrámů
svatých apoštolů v městě bylo na výslovný rozkaz Alarichův
ušetřeno. O tom napsal sv. Augustin: „Divoci barbaři osvěděčili
tolik šetrnosti, že vykázali nejsvětější chrámy, kde nikomu
nesmělo se ubližitt a kamo mnozi od samýčh nepřátel
z útrpnosti uvedeni byli. Kdo nepoznává, že dlužno to při
čistiljménu Kristovu, jest slepý“.

Když Gothové odešli, vrátil se Innocenc do pobořeného
Říma a snažil se skličené obyvatelstvo potěšiti, od věcí po
zemských k Bohu obrátiti a ku kajicnosti povzbuditi. I učil
Římany kárající ruku Páně v pokoře libati i do svaté vůle
Boží důvěrně se odevzdávati, ulehčoval bídy jejich otcovskou
radou i štědrou dobročinnosti, a způsobil svým přikladem,
že netoliko věřící svatými ctnostmi prospivali, ale i pohané
na viru se obraceli.

Jakožto viditelná hlava Církve katolické bděl Innocence
bedlivě, aby pravověrné učení jeji proti různým odštěpencům
a novotářům všude hájeno bylo. Hlásal ústně 1 pisemně
články katolické nauky o svatých svátostech vůbec 1 o svá
tostech biřmování a posledního pomazání zvlášť, a r. 416.
potvrdil výnosy pravověrných biskupů afrických proti kaciři
Pelagiovi i soudruhům jeho, kteří hlásali, že prý neni hříchu
dědičného, a že člověk ku konání dobrých skutků milosti
Boží nepotřebuje, a podobné jiné bludy. Innocenceodpověděl
biskupům africkým třemi listinami, jimiž pochválil horlivost
jejich u víře a odsoudil všecky stoupence Pelagiovy. v.
Augustin oznamuje lidu tyto výnosy papeže Innocence učinil
znamenitý výrok: „Věc jest skončena; kéž by 1 blud byl
ukončen!“ Kromě toho papež odpovidaje biskupům africkým
na slova jejich: „Máme za svou povinnosť, abychom úchvaly
svoje předložili Svatosti tvé, by plnomocná Stolice apoštolská
k nim přistoupila,“ vyslovil tato pamětihodná slova: „Zacho
vali jste dobře řádu starých Otců, aby totiž Stolici apoštolské
předkládalo se ku potvrzení všecko, cokoli děje se i ve
vzdálených biskupstvích.“ Háje takto prvenství prestoln
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Římského vyložil Innocencejednou patriarchovi Antiochijskému,
že práva tohoto arcibiskupství nepocházejí z výsad a před
ností města Antiochie, nýbrž odtud, že biskupství tamní
založil apoštol sv. Petr, jenž i nějaký čas tam sidlel.

Spravovav moudře Církev Kristovu po patnácte let,
zesnul papež sv „InnocenceI. blaženě v Pánu dne 12. března
417. Výroční památka jeho slaví se dne 28. července.

Jako sv. Innocence byl obezřelým pastýřem a řidičem
veškeré Církve Kristovy, podobně bděli nad ní a chránili ji
proti vnějším i vnitřním nepřátelům všickni ostatní papežové,
a Stolice apoštolská jest posud a zůstane povždy nejmoc
nější obrannou věží a strážnici Církve katolické. Zajisté by
byla Církev sv. již dávno se rozpadla a učení její bylo by
jejem tisicerých bludů, co jich průběhem devatenácti set let
již na světě se vyskytlo, úplně otráveno a zničeno, kdyby
Kristus Pán jí nebyl ustanovil viditelnou hlavu, která ojeji
jednotu i o neporušenosť jejiho učení přispěním Ducha sva
tého ustavičně pečuje. To vědi dobře nepřátelé Církve kato
lické, a proto nepřestávají podnikati zuřivé útoky na papežství.
Ostatnich, od Církve katolické odloučených náboženských
společnosti nevšimají si, poněvadž tyto sbory jsouce i mezi
sebou roztříštěny, v učení rozdrobeny a neustáleny, samy
v sobě zárodky zahynuti chovají. Za nynější svobodářské
doby mluvi a piše se uctivě a slušně o každé jakékoli nabo
ženské společnosti, 1 o Zidech, Mohamedánech a pohanských
Budhistech ; jen papežství a Církev katolická vůbec jsou
vydány jizlivým posměchům a ustavičným útokům všech
těch, jimž neporušené učení Kristovo jest kamenem úrazu
a znamením, kterému se odpirá. A právě to jest zřejmým
svědectvím, že výhradně Církev katolická jest královstvím
Božim na zemi, jež Spasitel na potření ďábla a na posvě
cení lidstva založil. Buďme si toho stále vědomi a děkujme
vděčně Pánu za nezaslouženou milosť, kterouž dal nám vy
voliv nás za údy své svaté katolické Církve.

2. Kněz Ondřej Faulhaber.

Hrabství Kladské, hraničící na třech stranách s krá
lovstvím Českým, Moravou a části rakouského Slezska, nále
želo již od nejstarších časů k Čechám, a teprv r. 1742. byla
královna Marie Teresie donucena, postoupiti je Prusku.
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V hlavním městě této zemičky Kladště narodil se dne 21.
května 1713 hodináři Ondřeji Faulhabrovi z manželky Marie
rodem Breiterové synáček Ondřej. Hošik modlival se pilně
a zpívával rád ve farním chrámě před milostnou sochou
Panny Marie „Zdrávas Královno“. Prvního vzdělání nabyl
na školách v kolleji Tovaryšstva Ježišova v rodišti svém,
a toužil již v útlém věku po stavu kněžském, jemuž byl se
věnoval starší bratr jeho Augustin.

Rozvážný otec znaje tehdejší pohnutou dobu i převe
Jiké obtiže, s nimiž bylo zápasiti horlivým katolickým kněžim,
dával Ondřejovi výstrahu, aby nevěnoval se stavu duchovnímu,
posléze však vyhověl vroucimu přání jeho a poslal jej roku
1732. na vysoké školy do Praby. Tu studoval Ondřej po
čtyři roky bohoslovi, a potom živil se vyučováním dětí
v panských 1 měšťanských rodinách. Posléze byl v Praze
posvěcen na kněžství a sloužil první mši svatou dne 29.
záři 1750 ve farním chrámě rodiště svého. Potom kapla
noval v Landeku, v Dušniíkách a v Kčnigshaině, až se dostal
do Kladska, kde 1 starší bratr jeho Augustin v duchovní
správě pracoval.

Roku 1742. bylo hrabství Kladské Pruským králem Be
dřichem II. od koruny České odtrženo. Král ten zavázal se
tehdáž, že v zemích Vrusku postoupených náboženství kato
lické bude zachováno a chráněno, ale katolikům Kladským
nastaly pod novou protestantskou vládou záhy zlé časy. Ve
litelem města Kladska i vladařem celého hrabství stal se
protestantský šlechtic Fougué de la Motte, zjevný nevěrec
a zarytý nenávistník katolických kněží, zvlášťJesuitů. Také
žena jeho nenáviděla duchovních katolických a přála si, aby
aspoň jednou spatřila některého kněze na šibenici. Velitel
tento týral jak mohl duchovenstvo, dávaje mu rozkazy v při
čině služeb Božích a dokračuje na ně potupnými tresty.
Dne 7. ledna vyhořela v Kladsku jesuitská kollej, a poněvadž
oheň vyšel v tom křidle budovy, kamž byl Fougué zásobu
obilí pro vojenskou posádku a střelivo složiti dal, byli Je
suité donuceni, vojenské pokladně zaplatiti skoro 20.000 to
larů náhrady. A brzo potom dostali od krále Bedřicha roz
kaz, aby z města odešli.

Po vypuzení Jesuitů z Kladska převzal Ondřej Faul
haber vyučování na třech nižších třídách školy jejich a stal
se spolu vojenským duchovním správcem a kazatelem v pe
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vnostním kostele sv. Martina. V posádce Kladské bylo teh
dáž mnoho vojáků českých a polských, pročež Faulhaber
bedlivě češtině i polštině se učil, aby vojákům těm s vět
ším prospěchem ve zpovědnici sloužiti mohl. Prázdné chvile
svoje věnoval poctě Rodičky Boží. Skládal o ni zbožné
písně, opatřoval je nápěvy a zplvával je s věřleim lidem
v soboty a svatvečery Marianských svátků ve farním chrá
mě. Složil též život slavného arcibiskupa Pražského Arnošta
z Pardubic a ozdobil spis ten patnácti obrázky, jež sám vy
kreslil a v mědi vyryl.

Za těžké doby, kdy velitel Fougué katolické duchoven
stvo v Kladště sužoval, konal Faulhaber věrně a statečně
kněžské povinnosti svoje. Pruská vláda zapověděla ducho
venstvu na kázaní a křesťanském cvičení nazývati víru ka
tolickou samospasitelnou, Faulhaber však neustával hlásati,
že jen v Církvi katolické možno jest dojíti spasení. Jistý
Kladský měšťan dal lomenici obnoveného domu svého ozdo
biti obrazem nejsvětější Trojice, a když vydán rozkaz, aby
obraz ten zabílen byl, dal Faulhaber obraz ten v mědi rýti
a rozdával obrázky tyto po městě opatřiv je nápisem: „Je
den jest Bůh ve třech osobách. Kdož mnedle smi tento člá
nek víry zabiliti?“

Roku 1756. začala sedmiletá válka. Bedřich IL. vedral
se poznovu do Čech, a udeřiv dne 6. května 1757 na vojsko
císařské, zmocnil se vrchu Žižkova u Prahy. Téhož dne u
tekl od svého pluku pruský voják Josef Nentwig, jenž slou
živ již po osm let u vojstě, poslední dobu trávil v pevnosti
Kladské. Sběha toho polapili pruští husaři a dovedli do pe
vnosti Kladské, kde byl dne 4. záři vyslýchán. Nešťastný
voják předpovidaje, jaký trest mu nastává, svedl lživě část
ku své viny na Ondřeje Faulhabra, aby možno-li, takto se
zachránil. Byl prý den před tim, než pluk z Kladska ode
šel, ve farnim městském chrámě u zpovědi. Zpovědnik, dle
udání jeho malý a štihlý muž, jenž po domnění jeho sluje
Ondřej, napomenul ho prý, aby dle vojanské přísahy zacho
vával králi věrnost. Potom zeptal se prý kajícník, smi-li 0
pustiti svůj pluk a uprchnouti, kdyby se mu naskytla k tomu
přiležitosť, načež prý zpovědník odpověděl: „Je to sice
těžka věc, ale nezáleží mnoho na tom.“ Posléze udělil mu
prý kněz rozhřešení.

Hned nazitří potom dne 5. záři rozkázal velitel Fougué



kněze Ondřeje Faulhabra uvězniti a od Kladského purk
mistra Josefiho, protestanta, soudně vyšetřovati. Faulhaber
vyslovil se rozhodně, že žádný voják takové otázky nikdy
mu neučinil a od něho podobné odpovědi nedostal. I byl
povolán Nentwig, aby výpověď svou před Faulhabrem opa
koval. Tu odvolal voják ten po třikráte svou lež a chtěl
tuto odvolací výpověď potvrditi přísahou. Následkem toho
prohlásil sudi Faulhaubra za nevinného a odsoudil sběha pro
zatim do vězení. Ale velitel Fougué zamitl tento nález a 0
devzdal soudní spisy jinému soudci, pověstnému nepříteli
katolického duchovenstva Schulzovi, jenž zavedl nové vy
šetřování. Tu začal voják Nentwig poznovu lháti, a odvolav
trojí soudní výpověď svou, sváděl opět vinu na Faulhabra.
Kněz ten prohlásil znova, že neni si žádné viny vědom, a
když mu bylo oznámeno, že smí si vziti katolického obhájce,
řekl: „Zvolil jsem si Pána Boha za ochránce. Jeho samého
budu se držeti, nezakládaje naděje své na lidech. Bůh mne

neopusti, třeba by mně bylo jako někdy Josefovi v Egyptě
dlíti v žalaři. Netřeba mně obhájce, neboť pře má je spra
vedliva.“ Až posud byl Faulhaber vězněn v České baště,
kde modlil se cirkevní hodinky, prozpěvoval duchovní písně
a povzbuzoval katolických strážníků k trpělivosti a stálosti
u viře, avšak dne 31. řijna byl převeden do vojenského ža
láře v pevnosti, kdež bylo mnoho zlodějů a vrahů. Faul
haber byl tomu rád, že se dostal do této hnusné společnosti,
již mohl prospivati. I utrhoval si od jídla, jež zasýlal mu
bratr Augustin, a čeho uspořil, rozděloval spoluvězňům. Zá
roveň lámal jim chléb duchovni, snaže se napraviti a potě
šitl je slovem Božím. Kdykoli vězňové začali klíti a zuřiti,
konejšil je, řikaje: „Pro Boha Vás prosim, tlucte mne, str
kejte mnou, a nakládejte vůbec se mnou jak vám libo, jenom
nehněvejte Pána Boha!“ Takovým způsobem pohnul je
k tomu, že ztichli a s ním rádi se modlili a zbožné písně
prozpěvovali. Na štědrý večer vyžádal si Faulhaber dvoj
násobné dávky stravy, pozvav k sobě spoluvězně světského
kněze Václava, Čecha, jenž potom v žaláři zemřel. Na Boží
Hod vánoční šli všickni vězňové ku sv. zpovědi i sv. přijí
mání, a Faulhaber vykonal zpověď doživotní.

Uvězněný Faulhaber měl dovoleno, navštěvovati v pev
nosti nemocných vězňů, těšiti je a přisluhovati jim svátostí
posledního pomazání. Ku svému potěšení měl při sobě mo



sazný křížek od bratra Augustina, breviř, knihu Tomáše
Kempenského o následování Krista Pána, svůj spis o životě
arcibiskupa Arnošta z Pardubic a ostatek sv. Kříže Páně,
jejž na hrdle nosil. Žalář nebyl mu nikterak mistem hrůzy,
ba nechtělo se mu ani odtud, tak že prosival bratra Augu
stina, aby nikde se neucházel o jeho vysvobození.

Dne 29. prosince r. 1757 byl velitel Fougué u krále
Bedřicha II. v Reichenbachu, a téhož dne dostal náměstek
velitelův v Kladště psaný rozkaz králův, aby dal ihned
Faulhabra oběsiti nepřipustiv k němu ani zpovědníka.

Ráno dne 30. prosince byl vyzván Ondřej Faulhaber,
aby šel vyprovodit odsouzence na popravu. Vězňové přáli
mu, že jest již vysvobozen. Avšak sotva došel kněz ten do
brány, obstoupila ho vojenská stráž a přečten mu rozkaz
králův, že bude oběšen. I měl nejprv svléci kněžské roucho
svoje, což učiniti se zdráhal řka: „Roucho toto nedal mně
král, aniž může mně je vziti; dříve je třeba, aby duchovni
vrchnosť zbavila mne odznaku kněžské hodnosti mé.“ Avšak
na úsilovnou prosbu důstojníka, jenž stráži velel, odložil
Faulhaber přece svůj kněžský šat a zahalil se do pláště, jejž
vojáci mu podali. Cestou na popraviště držel v ruce svůj
křižek, pozdravoval Krista Pána v nejsvětější Svátosti, kde
koli kračel mimo chrám Páně, a velebil hlasitě Boha řikaje:
„Přešťastný den, přešťastná hodina! Vesel se duše má, neboť
jsi chrámem Ducha svatého !“ Právě v tu hodinu konala se
v minoritském chrámě zádušní mše sv., již mnoho věřicich
přítomno bylo. Pojednou zvolal kdosi do chrámu: „Otec
Ondřej je veden na šibenici!“ I zděsil se přitomnýlid a běžel
za odsouzencem.

Na popravišti viselo již od 28. řijna 1757 tělo jistého
rakouského výzvědy. Tu byl Faulhabrovi přečten ortel smrti,
poněvadž: prý svými slovy ve zpovědnici přispěl k tomu, že
voják Nentwig přísaze své se zpronevěřil. Nadarmo žádal
odsouzenec, aby prolhaný sběh byl přiveden a lež svou opa
koval; bylot mu odpověděno: „Buď povězte, z čeho ten
člověk se vám zpovidal, aneb budete ihned pověšen.“ Faul
haber slyše, an pokušitel láká ho ku vyzrazení zpovědního
tajemství, odmlčel se, a položiv prst na ústa, poklekl a po
modlil se s lidem „Otče náš“ a „Zdrávas Maria.“ Tu zachvěl
se kat poznav v něm kněze, jemuž někdy jako žák při mši
sv. sloužil.
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Ondřej Faulhaber vzývaje přesvatájména Ježíš a Maria
vypustil za pláče přitomného lidu nevinnou duši svou na
šibenici. Pouzdro s ostatkem sv. Kříže sňal s hrdla jeho kat
a daroval je bratru jeho knězi Augustinovi.

Tělo nevinně popraveného kněze viselo mnašibenici po
dvě léta a sedm měsiců jsouc střeženo pruskými husary.
Dne 26. července 1760 opanoval slavný rakouský vojevůdce
Laudon Kladsko, a polní kněz Tovaryšstva Ježíšova Leiksner
dostal rozkaz, aby mrtvé tělo to se šibenice sňal, což 1 při
spěním několika vojínů učinil. Všickni, kdož znali kněze
Ondřeje Faulhabra za živa, poznali dobře tvář jeho. "Tělo
přeneseno do jesuitské kolleje v městě, kde je vojenští lékaři
úředně prohlédli, v kněžská roucha oblékli a vložili do rakve
knězem Augustinem Faulhabrem opatřené. Posléze bylo toto
tělo dne 28. července 1760 v přitomnosti mnohých domácich
i přespolních duchovních a ohromného zástupu věřících
v kněžské hrobce farního chrámu Kladského slavně pohřbeno.
Tu odpočívá podnes tělesná schránka nevinně usmrceného
horlivého kněze Ondřeje Faulhabra. Katolici Kladští poklá
dali ho právem za muže domněním svatého a tudiž vzývali
jej důvěrně za přímluvu u Boha.*)

Dne 28. července koná se také památka sv. Viktora I. papeže a mu
čedníka (185—197), sv. mučedníků Milánských Nazaria a Celsa, z jichž
ostatků přinesli do velechrámu Pražského r. 1158. král Vladislav I. dva
kusy z Milána a r. 1370. Karel IV. ještě jednu částku; sv. Eustátia, mu
čedníka Ancyrského, sv. Akáce, mučedníka Miletského, sv. Peregrina. kněze
Lyonského a poustevníka, a j,

—
*) Drahé kameny z koruny sv. Václavské, II. str. 418—434. V Praze

1880. O spravedlnosti protestantské vlády pruské vůči katolickým kněžím
podává křiklavý doklad trest, jenž stihl sběha Nentwiga. Bylť odsouzen ku
běhání pračaty (ulicí), tedy ku trestu poměrně mírnému, kdežto nevinný
knéz Faulhaber byl popraven.
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Sv. Marta, panna, učednice Páně.

Bethanie, nyni chudičká viska za horou Olivetskou, asi
2000 kroků na východní straně od Jerusaléma, byla za času
Krista Pána roztomilým městysem, na jehož olivách, fiko
vých i mandlovnikových stromech a visutých zahradách spo
čivaly se zalibením zraky poutníků, přicházejících do svatého
města z pustých krajin Jerišských.

Na tomto utěšeném mistě přebývaly ve svornosti a
něžné lásce dvě sestry Marta a Maria s bratrem Lazarem.
Hospodyní a domácí pani byla Marta. Dobré duše ty při
Inuly záhy ku Kristu Ježiši a chovaly k němu hlubokou
úctu a vroucí lásku.

Spasitel ubíraje se v prvnim roce veřejné činnosti své
z Jericha do Jerusaléma, nalezl v Bethanii přístřeší a poho
stinství v domě Lazarově. Byl mu tu ochotně připraven
oběd. I posadil se dle obyčeje na čestnou pohovku a Marta
sloužila mu. Přicházela a odcházela přinášejíc pokrmy, aby
důstojně pohostila hosta nejvznešenějšího a takto osvědčila
mu něžnou lásku. Zatim pak, co Marta měla plné ruce práce,
seděla sestra jeji Maria a nohou Božského Mistra, poslou
chajíc nábožně slova jeho. To vidouc Marta, octla se na roz
pacích, že snad sama nedostači, aby vykonáno bylo všecko,
čehož na uctění hosta tak vzácného třeba bylo a řekla tudíž:
„Pane, nemáš-li o to péče, že sestra má nechala mne samu
sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůže.“ A odpověděv řekl ji
Ježiš: „Marto, Marto, pečliva js1 a rmoutiš se při mnohých
věcech; ale jednohoť jest potřebi. Maria nejlepší stránku vy
volila, kterážto nebude odjata od ni.“ (Luk. 10, 38—42.)

Kristus Pán mival obyčej, že hostitelům svým dříve
uštědřoval slovem Božím stravy duchovní, než přijímal od
nich pokrm tělesný. Proto propůjčovala se mu Maria z celé
duše své službou vnitřní, poslouchajic napjatě slova jeho,
kdežto Marta hleděla se mu zachovati poctami vnějšími.
Spasitel uznával dobrý úmysl pečlivé hospodyně Marty, ale
na výčitku její ujal se Marie, jež nevšimajic si věcí vezdej
šich, dbala věcí duchovnich a nebeských. Nestačíť zahrno
vati Krista Ježiše poctami vnějšími; hlavní a nejpotřebnější
věcí jest poslouchati a milovati ho, patřiti na něj a napájeti
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se slovem jeho jakožto pramenem života věčného. Tuto nej
lepší stránku zvolila si Maria, a Pán pochválil ji za to.

Kdykoli Kristus Ježíš do Jerusaléma přicházel, a kdy
koli trvaje v tomto městě byl unaven, navštěvoval rád tichý
dům Lazarův a býval v něm jako milovaný Pán a přítel
důvěrně 1 laskavě vítán. Tu pokaždé odpočinul si tělesně i
duševně; tu byl jeho přívětivý útulek v cizině; tu měl zelený
ostrůvek v rozbouřeném moři protivenství, jež strojili mu
nepřátelé. V tomto domě prožil jako člověk nejblaženější
hodiny. Bývalt tu u lidí dobrých, prostomyslných a svatých,
kteří s nejvroucnější láskou jemu od:lání byli, slova jeho
dychtivě přijímali a jimi se kochali.

I stalo se, že Lazar v Bethanii onemocněl, an zatim
Pán trval v Beth-Arabě za Jordánem v Peréji. Marta a Maria
vypravily ihned ku Spasiteli posla, řkouce: „Pane, aj, ten,
kteréhož miluješ, nemocen jest.“ Důvěra jejich byla tak silna,
že ze skromnosti nevyslovily žádného přání. Ježiš uslyšev
tuto zprávu, upokojil posla i ty, kteří byli kolem něho, řka:
„Nemoc ta neni k smrti, ale ku slávě Boží, aby oslaven byl
Syn Boži skrze ni.“ Ježiš miloval Lazara i sestry jeho, zů
stal ale ještě dva dny na témže místě v Peréji. Zatim na
dály se Marta 1 Maria, že Pán přijde a Lazarovi zázračně
zdraví navrátil. Teprv po dvou dnech řekl Ježiš učedníkům
svým: „Pojďme zase do Judska.“ Dijemu učednici: „Mistře,
nyni hledali tě Židé kamenovati a zase tam jdeš?“ Ale Ježíš
rozptýlil obavu jejich a doložil: „Lazar, přítel náš, spi; ale
jdu, abych jej ze sna probudil.“ Mluvil o smrti jeho, oni
pak myslili na spánek. Nerozumějíce tajné myšlénce Mistra
svého a jsouce znepokojeni zamýšlenou cestou jeho do Judska,
jejíž nebezpečí tušili, namitli: „Pane, spí-li, zdráv bude.“ Tu
řekl jim Ježíš zjevně: „Lazar umřel; i raduji se pro vás, že
jsem tam nebyl, abyste věřili. Ale pojďme k němu.“ Slova
ta dodala učedníkům odvahy, a jeden z nich, Tomáš, řekl:
„Pojďme 1 my, abychom zemřeli s nim.“

Z Bethanie do Beth-Araby, kde Ježiš tehdáž dlel, jest
asi osm mil cesty. Zatím zemřel Lazar a byl dle obyčeje ži
dovského ještě téhož večera vonnými mastmi pomazán, do
plátna zaobalen a pohřben. Pán prodlel dva dny, aby do
Bethanie přišel teprv čtvrtého dne po smrti Lazarově, by
takto nastávající zázrak jeho byl tim stkvělejším, sláva Boži
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a sláva vtěleného Syna Božího aby byla tim zjevnější a víra
učedníků tím pevnější.

Když Ježiš cestou přibyl na výšinu Bethánskou, zvě
stováno mu, že jest tomu již čtvrtý den, co Lazar zemřel

a pohřben byl. Byla to polovice obvyklé u Židův doby smu
tku, za kteroužto příčinou mnozi ze Židů a mezi nimi ině
kteří nepřátelé Kristovi přišli k Martě a Marii, aby je těšili
pro bratra. Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježiš přichází, bě
žela mu ochotně v ústrety, ač byla pohřižena v zármutku,
a spatřivši jej, zvolala: „Pane, kdybys byl ty zde byl, b1atr
můj nebyl by umřel.“ Slova ta vyjadřovala nikoli výčitku,
nýbrž důvěru, neboť Marta doložila hned: „Ale i nyní vím,
že dá tobě Bůh, cožkoli požádáš od něho.“ Ježiš odpověděl
ji slibem, jehož pro netušenou velikosť ani se nenadála, jenž
však přece mohl snad zviklati viru jeji, řka: „Vstaneť zase
bratr tvůj.“ I odpověděla Marta: „Vim, že vstane při vzkří
sení v den nejposlednější.“ Dle obecné viry v Israeli a zvláště
na straně farisejské měli zbožní Židé vstáti z mrtvých, «ž
přijde království Messiášovo (Dan. 12, 3.) Marta shledávala
ve slibu Ježíšově jenom narážku na tuto víru, a zdá se, že
neopovažovala se doufati vice. Aby ji tedy dodal mysli, řekl
Pán: „Já jsem vzkřísení 1 život; kdo věří ve mne, byť také
umřel, živ bude, a každý, kdo jest živ a věřilve mne, ne
umře na věky. Věříš-li tomu ?“ Odpověděla Marta: „Ovšem,
Pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého,
který jsi na tento svět přišel“ Od té chvile byla víra jeji
dokonalá; rozmluva s Mistrem zbavila ji všeliké nedůvěry.
Poznala v Ježíši nejen Messiáše, ale i Syna Božího. Žal
otevřel ji oči, a slovo Ježíšovo naplnilo ji světlem a nadějí.
I zavolala tiše sestru Marii, která zatím byla doma pohří
žena v zármutku, a řekla ji: „Mistr jest zde a volá tebe.“
Maria vstala rychle a šla k Pánu. Tedy Židé, kteříž s ni
byli: v domě a ji těšili, uzřevše, že vstala a vyšla, šli za ni
řkouce: „Jde k hrobu, aby tam plakala.“ Maria pak když
přišla na místo, kdež byl Ježiš, padla k nohám jeho a plačic
řekla mu: „Pane, kdybys byl ty zde byl, bratr můj nebyl
by umřel“ Tedy Ježiš, když uzřel, ana pláče, i Židy, kteříž
byli s ni přišli, ani pláči, pohnul se v duchu a zkormoutil
sebe sama a řekl: „Kdejste jej noložili?“ Řkou jJemu: „Pane,
pojď a pohleď.“ T zaplakal Ježíš. Tedy řekli Židé: „Hle,
kterak ho miloval.“ Někteří pak z nich řekli: „Nemohl-liž
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on, jenž otevřel oči slepého od narození, učiniti, aby byl
tento neumřel?“ Tedy Ježiš opět pohnut sám v sobě, přišel
k hrobu. Byla to jeskyně, a kámen byl svrchu položen na ni.
Dí Ježiš: „Zdvihněte kámen!“ Tu řekla Marta úzkostlivě:
„Pane, jižť zapáchá, nebo čtyři dny jest v hrobě.“ Ale Ježíš
di: „Zdaliž jsem tobě neřekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu
Boži?“ Ježíš pak vzdal díky Otci a zvolal hlasem velikým:
„Lazare, pojď ven!“ A bned vyšel, kterýž byl umřel, maje
ruce 1 nohy svázané stuhami, a tvář jeho byla zastřena ša
tem. Řekl jim Ježíš: „Rozvažte jej a nechte, at odejde.“
Tedy mnozí z přítomných Židů vidouce tento div, jejž učinil
Ježíš, uvěřili v něho. (Jan 11, 1—45.)

Krátce před svým utrpením, šest dní před svátky velko
nočními, Kristus Pán ubiraje se naposled do Jerusaléma, za
stavil se sám v Bethanii. I připravena mu tu na druhý den
večeře v domě Šimona málomocného, jenž byl přítelem jeho
aneb příbuzným přátel jeho. Mezi hostmi byl i vzkřisený
Lazar, a sestra jeho Marta sloužila i pod touto cizí střechou
milovanému Mistru. Zatim druhá sestra Lazarova Maria
majic alabastrovou nádobu s drahou masti, vylila ji na hlavu
Krista Pána, an seděl za stolem, a pomazala nohy jeho a
vytřela je vlasy svými. I naplněn jest všecken dům vůni
masti té. (Jan 12, 1—3.)

Tyto události ze života sv. Marty vypravuje Písmo sv.
O dalších osudech jejich zachovalo se jen nedosti zjištěné po
dáni, dle něhož po nanebevstoupení Páně Marta s Marii a
Lazarem 1 jinými učedníky a učednicemi Kristovými byli
od Židů polapeni a dáni na loď bez vesel, aby na moři za
hynuli; avšak řízením Božim dostali se všickni do Marseillu
ve Francii, kde evangelium horlivě hlásali a mnoho lidí na
viru obrátili. Lazar byl prý prvnim biskupem Marseillským
a obě sestry jeho žily až do smrti na poušti. Sv. Marta byla
již od nejstarších časů v jižní Francii zbožně uctivána, a
pravi se, že ostatky jeji byly ve dvanáctém stoleti nalezeny.
Město Tarascon honosí se hlavou sv. Marty, jež chová se
v tamním chrámě, na jméno její posvěceném, ve stříbrné
schránce, darované králem Ludvikem IX. Neunavný sběratel
svatých ostatků, císař a král Karel IV., získal z Marseillu
a daroval velechrámu sv. Vita v Praze větší dil z jedné kosti
sv. Marty.
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Jak blaženou byla sv. Marta, anaž milovaného Spasitele
častěji v domě svém vitala a jemu jakožto hosti nejvzneše
nějšimu horlivě sloužila! A toto neocenitelné štěstí kyne i
nám. I my můžeme Krista Ježíše v nejsvětější Svátosti ol
tářní do stánku srdce svého přijimati, jej hostiti a jemu
sloužiti. Kéž vítáme i přijímáme jej tak rádi 1 ochotně a
sloužíme jemu tak oddaně a s takovou něžnou láskou, jakož
činivala učednice jeho Marta v Bethanii!

Marta vyznala, že věří ve vzkřisení bratra svého, a
Kristus Pán potvrdil tuto víru, an mrtvého, již čtyři dny
ve hrobě odpočívajícího Lazara k životu vzkřísil. Buďme si
toho stále vědomi, že těla naše jednou z mrtvých vstanou,
a jako duše, buď věčnou odměnu, buď věčný trest vezmou,
a hleďme tedy, abychom těla svého nehyzdili hříšnými ná
ruživostmi a nečinili ho nástrojem 1 otrokem ďábla, nýbrž
abychom podrobovali je Bohu a svatým zákonům jeho. Tak
činice, shledáme, že víra v těla z mrtvých vzkřisení jest nad
míru útěchyplná. Svirá-li nás vezdejší bida, souži-li nás
těžka nemoc a skličuje-li srdce naše myšlénka na smrť, těš
me se s trpitelem Jobem blaživou naději, že jednou z hrobu
povstaneme, a zajisté naučíme se svaté trpělivosti v jaké
koli bolesti a strasti. Nauka o vzkřisení těl jest nám útěchou
obzvláště když nám umiraji osoby milé a drahé. Smrť od
děluje nás od nich jen na čas, neboť dříve či později skles
nou i naše těla do hrobu; ale na věčnosti shledáme se opět
s miláčky svými, a v den nejposlednější spojí se duše nás
všech s tělý, v nichž přebývaly zde na zemi, Avšak běda
těm, kdož za vezdejšího života neměli jiných starosti, než
jak by převráceným žádostem těla svého sloužili, nedbajíce
nesmrtelné duše své. Těm nauka o vzkřisení jest strašliva,
neboť „kdo rozsivá v těle svém, z těla 1 žati bude poru
šení; ale kdo rozsivá v duchu, z ducha žati bude život věčný.“
(Gal. 6, 8.) „Přichází hodina, v kterouž všickni, kteříž v hro
bech jsou, uslyší hlas syna Božiho; i půjdou, kteříž dobře
činili, na vzkřisení života, kteři pak zle činili, na vzkřisení
soudu.“ (Jan 5, 28. 29.)

Dne 29. července koná se také památka sv. Simplicia, Faustiny a
Beatrice (Blaženy), mučedníků Římských, sv. Lucilly a Flory, panen a mu
čednic Římských, sv. Kallinika, mučedníka, sv. Olava II. krále Norvéžského,
jenž dílo pokřesťanění svého národa dokonal (+ 1033), sv. Lupa, biskupa
Troyeského ve Francii (+ 479), a j.
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Dne 30. července.

I. Svatí Abdon a Sennen, mučedníci.

Římský císař Decius dav svého křesťanům příznivého
předchůdce na trůně Hilipa Araba r. 249. od vojska zavraž
diti, obnovil staré trestní zákony proti vyznavačům Ktristo
vým a vydal ku všem vladařům přísné rozkazy, aby křesťanů
všemi způsoby ku pohanskému náboženství státnímu donu
covali, hroze jim zároveň tresty, kdyby si v tom liknavě
vedli. |

Náměstkové cisařštl ve všech zemich prováděli tyto
rozkazy velmi horlivě, a celá říše byla tímto novým proná
sledováním křesťanů proměněna v krvavé bojiště. Dle vůle
cisařovy mělo křesťanství z kořene vyvráceno býti; na ten
účel ustanoven na biskupy trest smrti, všecky svatyně měly
býti pobořeny,a věřici byli nejukrutnějšími mukami nuceni,
aby modlám obětovali. Tuto bouři dopustil Bůh na svou
Cirkev, aby ji vytřibil, ježto prvotní ryzá svatosť mnohých
křesťanských obcí byla za předešlé pokojné doby vlažnosti
u víře, pozemským smýšlením, lakotou 1 jinými nepravostmi
valně porušena. Tou měrou bylo tehdáž v Církvi vedle pše
nice i mnoho plev, a právě proto přišla na ni bouře hrozného
pronásledování, aby obilnice Páně zbavena byla neužiteč
ného a škodného plevele toho. Že bylo tehdáž mezi věřícími
mnoho lidí slabých a naprosto nehodných, o tom podává
svědectví veliký počet zrádců, kteří horlivé křesťany u po
hanských úřadů udávali, aby za toto ohavné udavačství do
stali částku zabraných statkův jejich. Tudiž oplakávala Církev
katolická za tohoto času množství synů a dcer, že Krista
Ježíše zapřeli; měla však také četné vyznavače, kteří pro
Božského Mistra až do krve a smrti bojovali a takto koruny
mučednické si vydobyli. Ve sboru těchto slavných mučedníků
Božích prosluli za panování cisaře Decia dva rodni Peršané
Abdon a Sennen.

Cisař Gordian (238—244) přivedl ze svojí vitězné vý
pravy do Persie mnoho urozených zajatců do Říma, mezi
nimiž byli i horliví křesťané Abdon a Sennen. Když pak
Gordian hned r. 244. byl zavražděn, dostalo se od nástupce

jeho Filipa Araba (244—249)těmto zajatcům svobody, a Ab
don i Sennen usadili se na statcích, jež u Říma si zakoupili.

n
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Za pronásledování Cirkve od cisaře Decia zůstali oba tito
Peršané víře Kristově věraými a pochovávali uctivě těla
umučených křesťanů, odnášejice je z popravišť do domů
svých. I byli polapeni a vyzváni, aby obětovali modlám,
načež odpověděli: „Klaníme se pouze Bohu Otci a Ježíši
Kristu, jenž pro spasení naše se ponižil a na svět přišel.“
Proto byli spoutáni a do žaláře uvrženi.

Po nějakém čase vracel se Decius z vojenské výpravy
ve slavném průvodě do Říma. Na oslavu jeho byli v tomto
průvodě vedeni také spoutaní krajané Abdon a Sennen. Po
tom kázal je císař postaviti na soud a pohrozil jim mukami
a smrti, jestliže rozkazu jeho se nepodrobií a modlám obě
tovati nebudou. Avšak oba křesťané stojice pevně ve své
svaté víře, nedbali těchto hrozeb a řekli: „My nehodní hřiš
nici obětovali jsme se navždy svému Pánu Kristu Ježiši, a
nikoli modlám. Nač tedy prodléváš? Učiň s námi, co ti libo;
my spoléháme na Krista, jenž obmyslý tvoje i tebe samého
zničiti může.“ I rozkázal císař tyto vyznavače dovléci k mo
dlám, a tu bylo jim domlouváno, aby obětovali slunci kadidlo,
jinak že budou hozeni za kořisť šelmám. Abdon i Sennen
potupili pohanské modly a byli proto ihned uvedeni do dl
vadla, kde poštváni na ně medvědi a Ivi. Ale šelmy ty ne
ubliživše jim, lehly si krotce k nohám jejich. Posléze byli
oba vyznavači Kristovi usmrcení mečem. Umučenátěla jejich
dovlékli kati ku modle slunce a nechali je na tomto mistě
po tři dny nepohřbena, až osmělil se jáhen Kvirin tajně je
odněsti a v domě svém po křesťansku pochovati. Za cisaře
Konstantina I. byly ostatky těchto svatých mučedníků nale
zeny, slavně vyzdviženy a na hřbitově u cesty do Porta
vedouci uctivě uloženy. Bůh osvědčil zázraky, že oba tito
věrní křesťané počtení jsou mezi svaté, kteří vydali těla svoje
pro zákon jeho a umyli roucha svá v krvi Berankově. Jména
jejich uvádějí se již v nejstarších seznamech svatých mučed
niků Kristových.

.. „>
Svatl mučednici Abdon a Sennen vzdali se raději ži

vota, než aby byli modloslužbou zradili Krista Ježiše, jemuž
jako milému Spasiteli svému se klaněli. Syn Boží, jenž jest
oblesk slávy a obraz podstaty Otce nebeského (Žid. 1, 3.),
podstoupil pro vykoupení hříšného pokolení lidského oběť
neskonale velikou, an opustil svou slávu věčnou na nebesich,
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onižil sebe sama, stal se člověkem, a z nevýslovné lásky
< nám byl Otce svého poslušen až ku potupné smrti kříže.
Proto svatí mučednici tuto obětovnou lásku Krista Ježiše
spláceli láskou rovněž obětovnou, podstupujíce pro něho nej
hroznější muka 1 smrť. Onť jediný jest cesta do nebe ve
douci; on sám jest pravda, a jen v něm jest život věčný.
Milujme tedy Božského Spasitele a snažme se dle příkladu
svatých mučedníků z lásky k němu podstupovati jakoukoli
oběť. „Kdož moje přikázání má a jich zachovává, tenť jest,
kterýž mne miluje. A kdo miluje mne, milován bude od Otce
mého; i jáťt budu jej milovati a zjevim jemu samému sebe.“
(Jan 14, 21.) Kéž by každý křesťan mohl s apoštolam Pa
vlem o sobě vyznati: „Mně živu býti Kristus jest a umřiti
zisk“ (Filip 1, 21.); kéž by platila o nás všech slova téhož
apoštola: „Vám dáno jest pro Krista, abyste netoliko v něho
věřili, ale také pro něj trpěli“ (Filip. 1, 29.)

2. Ondřej, biskup Pražský.

Po smrti českého biskupa Daniela II. r. 1214. byl ná
stupcem jeho mna prestolu sv. Vojtěcha ustanoven Ondřej.
Slovutný muž ten věnovav se stavu duchovnímu, stal se nej
prv kanovníkem Pražským, potom r. 1201. proboštem ve Staré
Boleslavi, r. 1204. proboštem Mělnickým a r. 1207. probo
štem stoličné kapitoly při chrámu sv. Vita v Praze, kdy
kral Přemysl Otokar I. spolu ho povýšil za svého dvor
ského kancléře.

Byv iednohlasně zvolen za biskupa, vypravil se Ondřej
na cestu do Říma, kde konal se r. 1215. čtvrtý lateranský
obecný sněm cirkevni, jejž papež Innocence III. na ten účel
svolal, aby učiněny byly prospěšné nálezy k obnovení ocir
kevní kázně v duchovenstvu i věřícímlidu ik obraně Církve
proti bludařům Albigencům. Papež posvětil sám v Římě dne
22. listopadu 1215 Ondřeje na biskupství.

Biskup Ondřej byl bdělý pastýř lidu českého a rázný
obhájce práv církevních. Své vlastní zděděné statky daroval
biskupství Pražskému a přijednal k němu statek Příbram
v kraji Litoměřickém, jejž za tři sta hřiven stříbra odkoupil
klášteru Teplskému. Přilišnou shovívavosti předešlého biskupa
Daniela II. ochábla v Čechách církevní kázeň, a páni, zemští
úředníci, ba i sám král křivdili různým způsobem ducho
venstvu. Páni i král vzplrali se odváděti ze svých statků na
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výživu kněžstva desátky, světští úřednici dovolovali si proti
platnému církevnímu právu poháněti duchovních na svoje
soudy, nutili je ku poplatkům a žádali, aby 1poddaní jejich
odváděli daně a vykonávali zemské roboty, což příčilo se
tehdejším právům a výsadám duchovenstva.

Ondřej nastoupiv biskupsgzý úřad svůj, snažil se horlivě
nahraditi, čehož předchůdce byl zameškal. I napravoval
uvolněnou kázeň duchovenstva a hleděl vymaniti českou
cirkev z nedůstojného podruží pánův a úředníků zemských.
Nejprv stěžoval si u krále, a když u něho nic nepořidil, za
dal žalobu ku papeži Honoriovi III. Ale tim uvalil na sebe
hněv králův, a proto odebral se dne 26. října 1216 do Říma,
odkud se svolením papežovým dne 10. dubna 1217 vyslovil

nad zemí Českou církevní trest zápovědi služeb Božich a
spolu vyobcoval z Církve několik nejvice provinilých úře
dniků zemských. Byly to tresty přísné, ale nezbytné, aby

v Čechách konečně zjednána byla platnosť církevnímu právu,
1 aby lakotní a svéhlaví páni i úředníci zemští donuceni
byli dbáti zákonův a přestali křivditi duchovenstvu

Z toho rozhněval se však král Přemysl Otokar I. a
dal všecky statky biskupství Pražského zabaviti a přivlast
nil s1 důchody jeho. Na uklizení tohoto sporu projevil krůl
r. 1218. papeži ochotu k vyjednávání a dohodnutí se, a sku
tečně stala se r. 1219. v Kladrubech jakási úmluva mezi
králem a vyslanci papežskými. Ale sinlouvy té nezachová
vali ani král ani páni čeští dosazujice stále kněží dle své
vůle, odpirajice duchovenstvu desátkův a držice biskupské
statky ve své moci. Rozliční pánové čeští jezdili s čeledí
svou do klášterův a nutili mnichy, aby jim strojili hody,
což klášterům činilo nejen škoda, ale i pohoršení. Největší
potupa duchovního stavu dála se tehdáž při placení pomez
ného cla; tuč na hranicích království Českého byl každý kněz
nucen ze své osoby platiti třicet peněz, kdežto obecný kře
stan ba 1 žid platil pouze jediný peníz.

Pro toto utiskování duchovenstva a pro porušení úmluvy
Kladrubské rozkázal papež Honorius III. dne 2. srpna 1219.

služby Boží v Čechách opět zastaviti a vyslovil proti hlavním rušitelům církevních zákonů klatbu. Tato neblahá ro
zepře mezi Církví a Českým králem protáhla se poznovu, a
r. 1220. přišel biskup Ondřej s papežskými plnomocniky
z Říma do Seefeldu v Dolních Rakousích, kamo dostavil se
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1 Přemysl Otokar s českými pány; avšak smíření se nepo
dařilo a Ondřeji nezbývalo leč s nepořízenou opět do Říma
se navrátiti.

Teprv r. 1221. byl tento spor šťastně ukončen. Král
sam začal opětně vyjednávati o smír, a va snažnou prosbu
jeho vypravil papež kardinála Řehoře de Crescencio s bisku
pem Ondřejem do Čech. I sešli se tito splnomocněnci pape
žovi s Přemyslem Otokarem JI. a předními pány i duchov
ními českými na přívrší Stožci (Čéci, u vsi Šach, mezi Da
čicemi a Studenou na panství Teleckém) na Moravě, a tu
dokonána i zpečetěna jest nová úmluva mezi mocnostmicir
kevní a světskou. Král obnovil staré výsady biskupství
Pražského, osvobodil biskupské poddané ode všech zemských
robot a vyňal je z právomoci župních soudů, vrátil bisku
povi jeho hrad Podivín na Moravě s přislušenstvím, 1právo
dosazovati kněze v úřady duchovni, a slíbil dávati mu de
sátky z celé země. Na zachovávání těchto podmínek smíru
složil král i přítomní páni češti slavnou přísahu, po čemž
kardinál Řehoř zrušil klatbu i zápověď služeb Božích v Če
chách. Následujícího roku 1222. udělil král Přemysl některé
výsady také ostatnimu duchovenstvu ; zejména osvobodil ho
od nedůstojného osobního cla na hranicích zemskýeh a zaká
zal pánům obtěžovati a vydirati kláštery. Tak biskup Ondřej
svou ráznosti vydobyl cirkvi české stará práva a vymanil ji
z podruží světského. Po úmluvě na hoře Stožci obrátil se
Ondřej do Italie poslav s kardinálem Řehořem plnomocníky
svoje k dalšímu vyjednávání do Prahy. Mimo jiné jednalo
se tu o zřízení arcibiskupství v Praze. Byltě Ondřej za svého
pobytu v Řimě r. 1221. požádal papeže, aby biskupství
Pražské povýšeno bylo na arcibiskupství, i aby v Čechách
několik nových biskupství zřízeno bylo. Na rozkaz papeže
Honoria III. vyšetřoval kardinál Řehoř v Praze tuto věc,
avšak z neznámých příčin nedošlo na ten čas ku provedení
úmyslu Ondřejova.

Roku 1222. vrátil se biskup Ondřej do Prahy, nepobyl
tu však dlouho. Uslyšev pověsť, bezpochyby lichou, že prý
někteří lakotní páni čeští chtějí se ho zmoeniti a snad i na
život jeho sáhnouti, odešel opět do Říma, kdež dne 30. čer
vence 1224 v Pánu zesuul. Tělo jeho bylo převezeno na
Moravu a pohřbeno v klášterním chrámě Panny Marie na
Velehradě, jejž on štědře ozdobil a nadal.
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Pražský kanovník a dějepis český Beneš Krabice
z Vaitmile, vrstevník Karla 1V., zůstavil o biskupu Ondřejovi
tuto zprávu: „Od mnohých hodných i starožitných mužů
domněn a nazýván jest Ondřej svatým; a ti sami vypravují,
že ho Bůh zveleboval zázraky.“ Hlavu ctihodného Ondřeje
přinesl Pražský biskup Mikuláš (1240—1258) do velechrámu
sv. Víta a uložil ji tam. V měsíci březnu r. 1369. byla tato
hlava přenesena z bývalého románského kostela do chrámu
nového, jejž Otec vlasti Karel IV. stavěl, a zazděna nad ol
tářem sv. Kříže, což stalo se z uctivosti k tomuto biskupovi,
jehožto jméno zůstalo v Čechách u vděčné paměti. Do ne
dávna mělo se za to. že hlava biskupa Ondřeje zazděna
byla uvnitř kaple sv. Václavské, avšak při opravách kostel
niho zdiva r. 1888. byla nalezena ve vnější stěně západní
zdi této kaple, kteráž odděluje ji od jižní křížové lodi chrá
mové, jež dříve slula kaplí nejsv. Trojice. U téže zdi byly
r. 1969. uloženy také ostatky blahosl. Podivena, věrného
sluhy sv. Václava, a sestry tohoto svatého knížete Přibi
slavy *).

Dne 30. července koná se také památka sv. Julity, panny a mučednice
v kappadocké Cesarei. sv. Rufina, mučedníka v Umbrii, sv. panen a mučednic
afrických Maximy, Donately a Sekundy, sv. Ursa, biskupa, a j.

Dne 31. července.

Sv. Ignác Loyolský, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova.

Toho času, kdy v Němcich Luther s Melanchtonem, ve
Švýcařích Zwingli s Oekolampadem a Kalvínem, a v Anglii
král Jindřich VIII. zdvihali proti Církvi katolické prapor
vzpoury, trhajice posavadní jednotu jeji, otravujíce celé země
jedem nových náboženských bludův a hrozice celé Evropě
požárem občanských bouří, povstala proti těmto zhoubným
bludům a zmatkům vydatná protiváha v Tovaryšstvu Ježi
šově, jež založil sv. Ignác Loyolský.

Ignác, po domácku zvaný Innigo (Eneko), narodil se
———

*) Dra Borového Dějiny diecése Pražské str. 92—97. Drahé kameny
z koruny sv. Václavské I. 276—281. Tomkův Dějepis m. Prahy I. 152—
161. II. 88.
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r. 1491. na otcovském zámku Loyole v krajišti Guipuzkojském
v severních Španělích. Šlechtičti, málo zámožní rodičové
jeho, otec Don Bertram, pán na Loyole a Ognezu, a matka
Maria rozená Saez de Balda, měli kromě něho ještě jedenáct
děti. Ignác, nejmladší syn jejich, byv doma jen chatrně vy
chován, dostalse záhy na dvůr Kastilského krále Ferdinanda V.,
kde ve sboru panošů učil se uhlazeným způsobům. Tu octla
se mravnosťů jeho ve velikém nebezpečenství, ačkoli byl
povahou dobromyslný, šlechetný a neschopen jakékoli ne
šlechetnosti. Vyrůstaje na dvoře královském přivykljemným
mravům, maje však ohnivou mysl a jsa poněkud prchlý, zne
chutil si časem jednotvárnou službu panoší a bažil po čin
nosti veřejné, aby došel vyznamenání 1 slávy. I dal se v 26.
roce věku svého po příkladě svých sedmi bratří na vojnu
doufaje, že obratností a chrabrosti získá si stkvělou bu
doucnosť. Jako voják vynikal udatnosti a byl věren přátelům,
laskav ku podřizencům, Ýelikomyslný k nepřátelům a prost
vši zištnosti. Rovnal a smiřoval rád nedorozumění a spory
svých soudruhů, nenáviděl každé podlosti, byl věřicí 1zbožný,
a choval úctu k Církvi 1 všem zřízením jejím. Ale život
jeho na vojně nebyl bez úhony. Byltě nad míru ctižádostivý
1 marnivý a liboval si po způsobu jiných vojínů ve světských
rozkošich, až Prozřetelnosť Boží na jinou životní dráhu jej
uvedla. 

Za války r. 1521. vtrhli Francouzové do Španěl, zmo
cnili se království Navarrského a oblehli hlavní jeho město
Pampelonu. V tamní posádce bojoval také Ignác veda si
udatně, a když nebylo více možno proti nepřátelské přesile
držeti město, pohnul velitele, aby aspoň tvrz i nadále hájena
byla. Ostatní důstojníci španělští chtěli po novém, prudkém
útoku nepřátel tvrz vydati, Ignác vzepřel se jim však roz
hodně, a když byly již hradby tvrze na polo pobořeny, po
stavil se v čele svých vojínů na zřícené zdi proti útočníkům.
Za prudkého boje toho rozdrtila hrdinskému Ignáci koule
z děla pravou nohu a poranila mu i nohu levou, tak že vy
silen sklesl. Tím pozbyli vojáci odvahy k dalšímu boji a
vzdali se. Francouzové chovali se k raněnému Ignáci z úcty
k jeho udatnosti zdvořile a dopravili jej po několika dnech
v nositkách na nedaleký hrad Loyolu, by u svých příbuzných
se hojil. Poranění jeho bylo velmi nebezpečné, a když vy
konána na něm bolestná operace, obávali se lékařové, že
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podlehne. I dal se nemocný Ignác ve svatvečer svátku sv.
Petra a Pavla zaopatřiti sv. svátostmi. Následující noci spal
dobře a měl sen, v němž zdálo se mu, že sv. Petr, k němuž
povždy zvláštní úctu choval a jemuž na počesť složil na
vojně chvalozpěv, zjevil se mu a ran jeho se dotekl. A hned
nazitři ostavila ho zimnice, bolesti se zmirnily a nemoc měla
od toho dne pravidelný a příznivý průběh.

Za dlouhé nemoci této zanášel se Ignác pořáde my
šlénkami světskými. Byl nešťasten, že jest mu usouzeno,
trvat na lůžku v nečinnosti, a rmoutil se vida, že poraněná
noha se mu krátí, pročež podrobil se nové trapné operaci.

I požádal z nudy o nějaké zábavné čtení, aby krátil
s1 dlouhé chvíle. Ale v celém zámku byly shledány pouze
dvě knihy duchovní, Život Pána Ježíše a Životy svatých.
V takovém čtení neměl sice voják Ignác záliby, probiral
však tyto knihy přece, nemaje právě jiných. Zprvu četl le
dabyle, a čím dále pozorněji, až zalíbilo se mu v těchto
knihách tak, že dnem i noci jimi se obiral. Zatím připra
vovala milost Boží v duši jeho veliký obrat. Ignác obdivoval
se skutkům svatých i světic Božich čta, jak milovali Boha
a zapirali se, a žásl dovídaje se, že mezi chudičkými pou
stevniky byli i mnozí urození a učení mužové. Nejvice
uchvacovali ho svatí mučednici, kteři všech statkův 1 roz
koši tohoto světa se vzdali a z lásky ku Kristu Ježiši nej
bolestnější muka i smrť podstupovali. Tu ozýval se v svědomí
jeho hlas: „Což pak vykonal jsi ty pro Spasitele svého a pro
spasení duše své? Tito světcové byli také jen lidé, jako já;
proč tedy nemohl bych činiti, co oni činili!“ I litoval posa
vadního života svého a uminil si, že po příkladu svatých
a světic Božích stane se následovníkem Krista Ježiše. Úmysl
ten nedozrál v něm však náhle, a dlouho ještě bylo mu
s vlastnim srdcem zápasiti. Stará ctižádost a tajná náklonnost
k jisté kastilské šlechtičně na královském dvoře pokoušely
se o něj opět a zase. Ale Ignác četl a rozjiímal o životech
světců dále, a zpozoroval, že myšlénky světské zůstavuji
v srdci jeho trapnou prázdnotu, kdežto. rozjímání o Kristu
Pánu 1 svatých následovnicích jeho naplňovalo jej blaživou
útěchou a zvláštním klidem. I vstával v noci, oplakával
hříchů svých a modlival se vroucně před obrazem Rodičky
Boží. Jedné noci, an takto se modlil, byl potěšen zjevem
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Marie Panny, a takovým způsobem byl dokonalý obrat jeho
dovršen.

Uzdraviv se stál Ignác pevně na tom, že nadobro vzdá
se světa a zasvětí život svůj Bohu. Úmyslom tím tajil se
prozatim, ale starší bratr zpozorovav, jaká změna s ním se
stala, hleděl ho udržeti službám světa. Tu učinil Ignác krok
rozhodný. Předstiraje návštěvu vévody Navarrského, vsedl
jednoho dne r. 1522. na kůň, vydal se na cestu, poslal záhy
průvodce svoje nazpět, a jel sám do proslaveného kláštera
na Montserratě. (Cestou obnovoval předsevzetí svoje a pře
mital, jak by nejlépe život si zařídil, aby Bohu se libil a česť
1 slávu jeho rozmnožoval. V poutním chrámě Montserratském
složil snejvětší skroušenosti doživotní zpověď, poradil se se
zpovědníkem, přijal na svátek Zvěstování Panny Marie Tělo
Páně, daroval klášteru jezdeckého koně svého, stál či klečel
po starém rytiřském obýčeji celou noc na čestné stráži před
milostnou sochou Rodičky Boží, a zavěsil na piliři u oltáře
jejiho svou zbraň na osvědčení, že nebude již více sloužiti
světu, ale výhradně Bohu. Potom daroval svůj šlechtický
oděv žebráku, vzal na se šat chudého poutníka, odešel do
blízkého městyse Manresy, a ubytovav se v tamním špitále
u sv. Lucie sloužil obětovně nemocným a žil zbožně 1 nad
míru sebezapiravě. Postil se o chlebě a vodě, chodil bos,
spával na holé zemi a trval každodenně kleče na modlitbách
v chrámě. To budilo zvědavosť, a za nedlouho roznesla se
pověsť, že tento cizi poutník je vznešený kajicník. Zpozo
rovav to Ignác nechtěl, aby lidé ho ctili, a odebral se do
blízké zarostlé a nepřistupné jeskyně. Tu modlil se na ko
lenou, oplakával hříchů svých, rozjimal o hořkém umučení
Páně, nosil na těle žíněnku, opásal se řetězem, bičoval tělo
svoje někdy až do krve, odpočíval jen několik hodin na
zemi a žil vyžebraným chle*em. Touto přísnou kázní seslábl
tak, že cestou na služby Boži do Manresy několikráte omdlel
a od lidí polomrtev nalezen byl. A přece neulevoval si,
a když bylo mu raděno, aby se tak nemrtvil, odpověděl:
„Nechtež mne, ať tuto maličkost trpím, abych zabezpečil si
věc velikou, spasení duše své!“

Ignác býval i ve své jako hrob úzké a příšernéjeskyni
někdy pokoušen, a nejednou namanula se mu myšlénka: „Jak
budeš moci až do smrti, snad ještě asi padesáte let, v takové
kajicnosti žíti?“ Myšlénky takové zapuzoval říkaje si: „Bůh
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je pánem dnů mých. Nejsem ani jedinou hodinujist životem
svým; a byť bych žil ještě celých padesát let, či je to mnoho
pro věčnost?“ Kromě toho býval sužován úzkostlivosti, jež
odnimala mu někdy chuť k modlitbě i skutkům kajicím. Ne
jednou dorážela na něho malomyslnosť, že snad doživotní
zpověď jeho byla neplatna, a že Boha hněvá, ať činí co činí.
I uminil si, že nepožije žádného pokrmu potud, pokud těchto
znepokujicích myšlének zbaven nebude, ježto se dočetl, že
jistý světec podobně jednal. Ale zpovědník zakázal mu tento
přílišný půst. Posléze překoval Ignác s Boží milosti všeliká
pokušení, zhostil se vši malomyslnosti a pocítil v srdci svatý
pokoj.

Za svého desitiměsičního pobytu v jeskyni u Manresy
složil Ignác osnovu „duchovních cvičeni,“ totiž návod, jimž
člověk má býti odvrácen od cesty hřišnosti na dráhu kře
stanské dokonalosti. Je to dílo mistrovské a tim obdivuhod
nější, ježto Ignác nebyl tehdáž ještě ve vědách vůbec a
v bohosloví zvlášť vzdělán. Spis t-n potvrdil potom papež
Pavel III., a užitek jeho nelze ani s dostatek oceniti. Pape
žové Alexander VII, Benedikt XIV. a Řehoř XVI. udělili
všem věřicím, kteří dle tohoto návodu po několik dní ovi
čením duchovním se podrobují, plnomocné odpustky. Mnozi
svati a učení mužové považovali tato duchovní ovičení za
nejlepší, přímo Bohem vykázanou cestu ku pravému obrá
cení se od hříchů a k dokonalé svatosti, a sv. František Sa
leský vyznal, že tento návod zplodil více světcův, nežli
v sobě slov drží.

Roku 1523. slavilo se milostivé léto, a Ignác jsa bez
peněz, ale bohat nezlomnou důvěrou v Boha, vydal se na
použ do Jerusaléma. Zavítav nejprve do Říma navštívil
všecša proslavená poutní mista italská, potom plavil zez Be
nátek do Palestiny, a již dne 4. záři téhož roku klečel u hrobu
Spasitelova v Jerusalémě. Touha jeho nesla se k tomu, aby
ve Svaté zemi mohl nevěřicím hlásati evangelium; avšak
právě toho času bylo mnoho katolických věrozvěstů od Turků
polapeno, a Jerusalemským F'rantiškánům nezbývalo, než tyto
zajatce s velikými obtížemi vykupovati. Proto dal se Ignác
pohnouti k návratu, a nastoupiv v lednu r. 1524. zpáteční
cestu do vlasti, připlul do Benátek, cestoval odtud do Ja
nova, a zavítal po lodi do Barcelony. Na této cestě napo
minal všude lidi ku pokání a vykládal katechismus, začež
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bylo mu snášeti mnohá příkoří. Za trvající španělskofran
couzské války byl Ignác na své pouti jednou od Španělů po
kládán za vyzvědače; v Benátkách dostal sejakožto domnělý
rozsévač bludů na nějaký čas do vězení; jinde byl pova
žován za přemrštěnce a náboženského blouznivce. Kromě
toho zápasil na této pouti s nesčislnými útrapami snášeje
hlad 1 jiné strasti.

Pouť do Jerusaléma byla Ignáci velice prospěšna. Pře
svědčilt se, že jest mu nezbytně třeba vědeckého vzdělání,
aby mohl o spáse lidi úspěšně pracovati. I začal v 33. roce
věku svého v Barceloně společně s chlapci učiti se r. 1524.
počátkům jazyka latinského, čímž získal novou přiležitosť
evičitl se v trpělivosti a pokoře. Zatim přebýval v městském
špitále a žil z almužny jisté nábožné dobrodějky. Po dvou
letech odebral se do Alkaly na vysoké školy, nedávno kardi
nálem X imenesem založené. Také v Alkale bydlel ve špitále,
vyžebrával si u dobrodinců chleba a učil se s velikou pil
nosti, ba překotnosti. Kromě toho vykládal dětem 1dospělým
katechismus, konal s lidem duchovni cvičení a snažil se leh
komyslné mladíky na cestu ctnosti uvésti. Tato mimořádná
činnost horlivého mravokarce Ignáce byla od jedněch chvá
lena, od jiných pak ostře odsuzována. Byl pokládán za po
krytce, rušitele míru a tajného kaciře, až dal jej biskup pro
nepovolané katechisování uvězniti. Ale soud uznal jej za
nevinného a propustil ho z 42denní vazby s napomenutim,
aby nadále šatil se po způsobu jiných studentů, a nejsa du
chovním, neodvažoval se vice náboženské přednášky konati.
Tim znechubtil si Ignác další pobyt v Alkale, a na radu arci
biskupa Toledského odebral se do Salamanky, aby na tam
nich vysokých školách studie dokončil. Ale 1 v Salamance
byl pro neoprávněné kázaní po 22 dnů žalařován, jako by
byl členem sekty alumbradů, kteří se vychloubali, že dostali
o tajemstvích viry přímé osvícení od Boha. Pro tuto příčinu
opustil Ignác Španělsko a přibyl dne 2. února 1528 do Pa
řiže, chtěje v tomto městě dostudovati.

V Pařiži bydlel Ignác zprvu ve špitále živ jsa z vy
žebraných almužen. Dokončiv tu nižší studie, dosáhl roku
1529. bezplatného zaopatření v kolleji sv. Barbory, kde stu
doval filosofii. V kolleji té bylo zvykem odbývati slavné
disputace dopoledne ve dny sváteční, čímž studentům bývalo
namnoze bráněno dny ty světiti. I smluvil se Ignác s někte
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rými soudruhy, že budou neděle i svátky návštěvou služeb
Božich, společnou modlitbou a konáním dobrých skutků svě
titi, Avšak nábožní tovaryši ti byli proto obžalováni, že
učení svého zanedbávají, a Ignác měl dle domácich stanov
přede všemi chovanci ústavu jakožto svůdník veřejně zmr
skán býti. Již byli všickni na ten účel shromážděni, a tu vy
stoupil představený kolleje a ukazuje na Ignáce řekl: „Ten
toť jest svatý, nebot má toliko spásu duši na zřeteli, jsa
hotov 1 potupný trest za to podstoupiti.“ Toto slavné dosti
učinění Ignácovi rozneslo se záhy, a nejvzácnější členové
vysokých škol byli žádostivi osobně jej poznati; i sám ža
lobník jeho professor Pegna stal se mu přiznivcem, na důkaz
čehož dal mu k usnadněuí studií nejlepšího žáka svého, ná
božného Petra Fabra za společníka.

Dokončiv učení filosofická, studoval Ignác v Pařiži bo
hosloví u Dominikánův a dosáhl roku 1534. hodnosti mistra
či doktora filosofie. Již po svém obrácení pojal dle názorů,
jež utkvělý mu na vojně, úmysl, spolčiti se s jinými nábož
nými muži v setninu či družinu, která majic Krista Pána
hlavou a velitelem, pod praporem kříže bude pro česť 1slávu
Boži bojovati a o spáse duší lidských pracovati. Na ten účel
připojili se k němu v Paříži Petr Faber rodem ze Savojska,
František Xaverský, šlechtic z Navarry, tehdá již proslulý
učitel filosofie, Jakub Lainez, rodem Španěl, Alfons Sal
meron z Toleda, Mikuláš Bobadilla, učitel filosofie, a Portu
galec Šimon Rodriguez de Azevedo. Ty všecky uváděl Ignác
na cestu dokonalosti a rozžihal v nich lásku k Bohu i hor
Jivou žádosťpečovati o spasení lidi. Soudruhové ti připravivše
se postem a modlitbou, odebrali se ve svátek Nanebevzeti
Panny Marie dne 15. srpna 1534 do chrámu sv. Diviše na
Montmartru (hoře mučedníků) u Pařiže, kde v podzemní
Marianské kapli Petr Faber, nedávno na kněžství posvěcený,
mši sv. sloužil a ostatním tělo Páně podal. Potom učinili
všickni slib čistoty i chudoby a zavázali se, že ukončivše
studia bohoslovecká, budou putovati do Svaté země, aby tam.
křesťanům sloužili a nevěřici ku Kristu obraceli; a kdyby
jim to možno nebylo, že nabídnou papeži služeb svých a
půjdou, kamkoli je pošle. Takto byl položen základ k mo
hutné budově slavného „Tovaryšstva Ježišova.“ Ignác zvolil
k tomu svátek Marianský, aby takto synovský poměr svého
Tovaryšstva ku Rodičce Boži vyznačil.
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Zatím, co Španěly a Francie krvavě se potýkaly, uza
vřeloněkolik těchto nábožných mužů vroucí svazek přátelský,
aby jednomyslně hlásali slávu Boží a přinášeli lidem pokoj
ze živé viry plynouci. Zatim, 00 protestanté bouřili proti
Stolici apoštolské a odvraceli celé národy od mateřské Církve
katolické, zavázali se tito nadšenci, že všemi silami budou
hájiti jednoty církevnía poslouchati papeže, jenž jest středem
jejim. Prozřetelnost Boží sama vzbudila takto za rozervaného
a nebezpečného času toho pravé katolické víře znamenité
obránce.

Počátkem roku 1535. Ignác dokonav studia bohoslo
vecká, odebral se z Paříže do Španěl, provázeje Františka
Xaverského, Laineza a Salmerona, jimž pro slib chudoby
bylo doma rodinné záležitosti uspořádati. Dříve však do
mluvil se Ignác v Paříži se všemi spolutovaryši, že sejdou
se dne 25. ledna 1537 v Benátkách.

Ve vlasti napravoval si Ignác porušené zdravi, žil
chulě, získal svými řečmi srdce mnohých a zavedl zvonění
u nás klekáním zvané. Zatím získal Faber v Paříži Tova
ryšstvu tři bohoslovce.

Uspořádav v domově svoje rodinné záležitosti a rozdav
dědictví po rodičích chudým, odebral se Ignác r. 1536. do
Benátek, kde dle úmluvy sešel se dne 25. ledna 1537 se
všemi spolutovaryši. Ti všichni chtějíce na povolání svoje
se připraviti, navštěvovali v městě špitály a sloužili nemoc
ným i umirajícím, pochovávali těla zemřelých chudých, a
učili mládež i obecný lid katechismu. V polovici postu ode
brali se všickni kromě Ignáce do Říma, kdež papež Pavel
JII. prozkoumav je, schválil záměr jejich, že chtějí do Svavé
země putovati, spolu však nemožnosů provedení toho úmyslu
jim vylíčil, ježto tehdáž cisař Karel V., Benátky a papež
ku společné válce proti Turkům se chystali. Posléze dal
papež svolení, aby Ignác 1 tovaryši jeho, kteří posud
kněžími nebyli, od kteréhokoli biskupa vysvětiti se dali. I
byli všickni dne 24. července 1537 v Benátkách na kněžství
posvěcení, a nemohouce odebrati se do Palestiny, kázali
v rozličných městech hornoitalských a prokazovali lidem
skutky křesťanského milosrdenství.
Roku 1698.nastoupili Ignác, Faber a Lainez cestu do
Říma, aby nabídli papeži služeb svých. Cestou, když Faber
a Lainez odpočívali, zašel si Ignác do blízkého kostelika, a
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tu za modlitby přišlo na něj vytržení mysli; spatřilé v ja
sném oblaku Boha Otce, jenž Kristu Pánu Tovaryšstvo Igná
covo odporoučel, po čemž Spasitel řekl Ignáci: „Budu vám
v Římě milostiv.“

Pavel III. přijal Ignáce 1 tovaryše jeho laskavě, a po
znav veliké záměry jejich zvolal: „V pravdě, zde přebývá
Duch Boži! Předvidám, že nábožná horlivost Otců, která za
doby tak zlé blaha věřicich se ujimá, bude ochranoua slávou
Cirkve, nyni bolestně navštivené.“ Prozatím dosadil papež
Fabera a Laineza za učitele na vysokých školách Římských,
a Ignác měl pečovati o mravní nápravu Římanů. Ostatní
tovaryši pracovali na vinici Páně v krajinách okolo Veróny
a Vicenzy. Toho času měl Ignác úhrnem deset spolutovaryšů.
I smluvil se s nimi, aby družina jejich byla povýšena na
cirkevní řád, jehož členové nikoli v klášterní samotě, nýbrž
ve světě, mezi lidmi působiti budou dle přixladu učedníků
Páně slovy 1 skutky, zvláště vyučováním mládeže, kázaním,
zpovídáním, duchovními cvičeními 1 missiemi pro spásu duší,
majice na zřeteli krásné heslo: „Všecko ku větší slávě Boží.“

Počátkem roku 1539. povolal Ignác všech spolutovaryšů
do Říma, a ti vyvraceli tu na kazatelnách v některých chrá
mech bludy jistého lutheranstvím nakaženého mnicha řádu
sv. Augustina, a naklonili si za hladu téhož roku v zimě
nastalého milosrdnými skutky svými srdce všech Římanů.
Pověsť o blahodárné činnosti jejich rozhlásila se až za po
mezí Italie, a Portugalský král Jan III. požádal již r. 1540.
Ignáce, aby mu z Tovaryšstva svého poslal sedm kněží za
misstonáře do Indie. Slyše to Ignác zvolal: „Kdybych měl
králi dáti sedm tovaryšů, což zbylo by mně pro jiné země?“
I poslal mu pouze dva soudruhy; Františka Xaverského a
Šimona Rodrigueza.

Zatim jednáno. o potvrzení nového řádn, jehož stanovy
Ignác v jazyku španělském sepsal a papeži předložil. Věc ta
potkávala se s obtížemi, a zejména nechtěli kardinálové,
kteřiž měli podati dobrozdání, připustiti, aby nová družina
se nazývala „Tovaryšstvem Ježišovým“. Avšak Ignác vedl
si tak důstojně, že časem podařilo se mu všecky námitky
vyvrátiti a předsudky odkliditi, až posléze papež Pavel III.
dne 27. září 1540 Tovaryšstvo Ježíšovo i základy stanov
jeho potvrdil. Všech členů Tovaryšstva mělo býti jen šede
sáte, avšak papež vida nad míru blahodárné působení tohoto
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řadu, zrušil sám již r. 1543. obmezení toto. Dle „ústavy“
Tovaryšstva Ježíšova zavazují se členové jeho obyčejnými
třemi řeholními sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, a kromě
toho skládají professové ještě čtvrtý slib obzvláštní posluš
nosti ku papeži v přičině missií, že ochotně půjdou, do kte
rýchkoli zemi je pošle.

Prvním generálem či vrchním představeným Tovaryš
stva byl jednohlasně zvolen zakladatel jeho Ignác, jenž
zdráhal se úřad tento přijati, až na domluvu svého zpověd
nika dne 17. dubna 1541 v něj se uvázal.

První kollej Tovaryšstva Ježišova byla založena v Římě
a Ignác řídil v ni až do smrti neunaveně celý řád svůj. Na
Tovaryšstvu spočívalo Boží požehnání; pod prapor jeho při
hlašovali se stále noví horlivi členové; katoličtí mocnáři,
šlechtici 1 biskupové volali Jesuity do svých zemi, a domů
Tovaryšstva přibývalo rychle. Roku 1542. položil Lainez
základ ku kolleji Benátské, a za nedlouho mělo skoro každé
znamenitější město italské svou kollej jesuitskou. V Portu
galsku založil král Jan III. první kollej v Koimbře, a po
tom zřízena r. 1542. kollej v Lisaboně. V portugalské Indli,
kde působil apoštolský věrozvěst František Xaverský, stala
se jesuitská kollej v Goe semeništěm křesťanské víry pro
četné pohanské národy asijské. Ve Španělich a v Brasilii
rozmáhalo se Tovaryšstvo Ježíšovo, obzvláště když vévoda
František Borgiáš do něho vstoupil. V Paříži založil Ignác
již r. 1540. noviciát, a odtud přišli Jesuité r. 1342. do Nizo
zemí, kde potom zřídili kolleje v Lovani a v Antverpách.
První člen Tovaryšstva Ježišova, jenž do Německa nábožen
skými bludy rozervaného zavítal, byl Petr Faber. Učeň jeho
blahosl. Petr Kanisius zavedl potom Tovaryšstvo do Něme
cka, do Vidně 1 do Prahy. Tou měrou rozmáhal se nový
tento řád s neslýchanou rychlosti. Již r. 1556., kdy sv. Ignác
zemřel,měloTovaryšstvo třinácte řeholních obvodů (provinoil),
totiž Řím, Sicilii, ostatní Italii, Portugalsko, Francii, Horní
a Dolní Německo, ve Španělsku Arragonii, Andalusii a Ka
stilhi, v Indii, v Africe Ethiopi, a v Jižní Americe Brastli,
v nichž působilo ve 100 kollejich 1 jiných domech více než
1000 řeholníků.

Ignác, jenž dříve byl namnoze pokládán za neschop
ného přemrštěnce a náboženského snilka, osvědčoval v řízení
celého řádu podivuhodnou duševní silu, bystrou proziravosť



a vzácnou opatrnosť. Dosábnuv zvláštní milosti Boží 1vlast
ním přičiněním úplné vlády nad sebou, měl ve všem, co pod
nikal, na zřeteli výhradně česť a slávu Boží, prospěch Cir
kve katolické a spásu duší lidských. Tovaryšům svým kladl
především na srdce, aby dle přikladu Páně neustávali se
zapirati, řikaje každému často: „Přemáhej se!“ Slova ta
opakoval si také sv. František Xaverský v Indii a byv
otázán, proč to řiká, odpověděl: „Naučil jsem se tomu od
svého Otce Ignáce.“ Bedlivě učil Ignác slovem 1 příkladem
tovaryše svoje, aby majice pravou křesťanskoulásku k Bohu
1 ku bližním pečovali o čistotu chrámů Páně; snažili se
osvěcovati pohany učením Kristovým, obraceti bludaře na
pravou viru, voditi hřišníky na cestu pokání a utvrzovati
věrné katoliky ve víře i bohabojnosti; aby zvláště mládeži
a dospělým nevědomcům vykládali horlivě katechismus, zvy
kali lid častěji přijímati sv. svátosti, šiřili úctu k Rodičce
Boží Marii, a vůbec podnikali všecko, co ku větši slávě
Boží a spasení duší lidských napomáhá. A tovaryši jeho ma
jice takového mistra závodili vespolek, aby ho věrně násle
dovali. S radosti dovidal se Ignác, že neunaveným apoštol
ským působením jejich vzešlo mnohým pohanským národům
slunce sv. evangelia; že zásluhami jejich přemnozí odštěpenci,
poznavše bludy svoje, vrátili se do lůna pravé Církve Kri
stovy, a že přečetní vlažní katolici byli ve své vířeutvrzeni
a k horlivému plnění náboženských povinností uvedeni.
S nevýslovnou útěchou slýchal Ignác, jak činnosti Tovaryš
stva Ježišova v širých zemích obrozuje se a rozkvétá nábo
ženský život; jak mládež prospívá křesťanským učením i
bohabojnosti, a jak dospěli věřici častěji sv. svátosti přiji
maji, dle viry katolické ctnostně živi jsou, ji sobě váži a
proti nepřátelům hájí. S potěšením a dikůčiněním Bohu při
jimal zprávy o požehnaně práci apoštolského věrozvěsta
Františka Xaverského i tovaryšův jeho v Indii a o veliké
cti, již dostalo se Tovaryšstvu tim, že někteří členové jeho
prolili pro viru svatou krev svou. To všecko působilo mu
nevyličitelnou radosť, neboť neměl vroucnějšího přání, než
aby Bůh ode všech lidí poznán, ctěn a milován byl, vzdy
chaje si často: „Bože můj, kéžby všickni lidé tebe poznali
a milovali!“

Kdekoli šlo o spasení byť i pouze jediné duše lidské,
neštitil se Ignác žádné práce a nijakého nebezpečí. Jednou
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vyslovil se takto: „Kdybych si měl zvoliti, buď abých ihned
zemřel maje spasení svoje zajištěno, aneb abych dále živ byl
s nebezpečenstvím, že budu zavržen, maje však při tom pří
ležitost byť i jen jedinou duši ziskati, tuť zůstal bych raději
na světě.“ Jindy řekl: „Kdybych mohl tisickráte za den
zemřiti, rád bych to učinil, abych jediné duši prospěl“ Ta
kové horlivosti a lásce podivil se sám papež Řehoř XV., tak
že učinil o Ignáci pamětihodný výrok, že celý svět byl mu
takměř úzkým.

Zvláštní péči věnoval Ignác zemím, vnichž řádily bludy
protestantské, zejména strašně rozervanému Německu. Modlival
se, podstupoval kajicí skutky a obětoval mše sv. na obrácení
této nošťastné říše, a ustanovil, aby na týž účel každý kněz
Tovaryšstva sloužil jednou do měsice mši sv., a ostatní čle
nové řádu aby za touže příčinou jisté modlitby konali.
Roku 1552. zřídil Ignác v Římě zvláštní kollej německou,
Zd potom vycházeli do říše i do jiných zemi evropských
+ zámořských nadšení obhájcové a hlasatelové víry katolické.
Téhož roku 1552. přijal Ignác do Tovaryšstva dvanáote na
daných jinochů českých, kteří byvše k němu od krále Fer
dinanda I. posláni, připravovali se v kolleji Římské na
budouci povolání svoje. Roku 1555. zavítal do Prahy Petr
Kanisius, a hned r. 1556. poslal k nám Ignác dvanácte členů
svého řádu, kteří v kolleji sv. Klementa na Starém městě
Pražském jali se na školách, ve zpovědnici 1 na kazatelně
o zvelebení hrozně spustošené sv. Václavské vinice Páně
horlivě a úspěšně pracovati.

Ačkoliv Ignác vrchní správou celého po světě rychle se
rozšiřujicího Tovaryšstva Ježíšova celý zaujat byl, neustával
v Římě také osobně ku cti a slávě Boží i ku blahu lidí
pracovati. Chudé podporovati, nemocným sloužiti, nešťastníky
těšiti, neumělé učiti, a vůbec bližním milosrdné skutky pro
kazovati, bylo mu nejmilejším zaměstnáním. Sám konal
z hluboké pokory obyčejné domácí práce, vyučoval děti ka
techismu, učil a kázal v chrámech Páně, posiloval věřící
duchovními ovičeními ve víře i ctnostech svatých, a obrátil
množství zatvrzelých hříšníků. Založil v Římě pro nemluv
ňátka od matek odložená i pro jiné opuštěné děti dva sirot
čince. Pro svobodné divky, jež byly v nebezpeči, že pro
svou chudobu upadnou do propasti hříchů. zřídil ústav sv.
Kateřiny, kde mohly přebývati, pokud by nevstoupily do
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kláštera aneb se neprovdaly. Pro zbloudilé ženštiny, jež
mrzkéh» života svého vzdáti se chtěly a polepšení slibovaly,
založil v Římě zvláštní bratrstvo a ústav sv. Marty, a když
některé z těchto kajicnic z ústavu toho utekly a znova hře
šiti počaly, a kdosi řekl, že je škoda mařiti čas s takovými
osobami, jež nikdy se nenapravi, odpověděl Ignác: „Třeba
by tyto osoby vracely se zase ku svým nepravostem, není
přece námaha moje bez užitku. Dosti jest, zabránim-li jim
1 jediné noci Boha urážeti“ Velikou péči věnoval Ignác
i zatvrzelým Židům, aby je ku Kristu obrátil, a skutečně
podařilo mu za jediný rok ziskati jich čtyřicet víře svaté,
po čemž opatřil v Římě zvláštní dům, v němž obrácení ze
židovstva byli vyučování a na křest svatý připravováni. Tak
světec Ignác dle příkladu apoštola Pavla učiněnjest všechněm
všecko, aby všecky na cestu spasení uvedl. Dle vlastniho
výroku chtěl ku všem vcházeti jejich dveřmi, aby je svar
vlastní branou provedl a taklo Kristu ziskal. „vě

Z tovaryšů svých poslal Ignác učené kněze Laine"a
Salmerona na cirkevní sněm Tridentský, kteři tam zasedali
jakožto bohoslovci papežšti. Mimo ně byli tam ještě z To
varyšstva Lejay a Kanisius. Když však cisař Ferdinand I.
1 jiní knižata žádali, aby výteční tovaryši tohoto řádu byli
povýšeni na biskupství, bylo to proti vůli sv. Ignáce, jenž
v řeholi své nechtěl miti žádných vznešených hodností a
proto tovaryše svoje zavazoval, aby nikdo z nich po cir
kevních hodnostech nebažil aniž jich přijimal, kdyby mu
nabízeny byly. Zato ukládal Ignác všem členům řádu svého,
aby svěřenou sobě mládež netoliko potřebným vědomostem
učili, ale také v pravé nábožnosti a bohabojnosti ji vycho
vávali, zejména aby ji každodenně na mši sv. a každého
měsíce ku stolu Páně vodili, před učením i po něm s ní se
modlili a ji v poslušnosti, pokoře a mravnosti utvrzovali.
A dějiny svědčí, že nebylo lepších vychovatelů nad Otce
Tovaryšstva Ježíšova, a znamenitějších škol nad ty, jež oni
spravovali.

Protestanté seznali záhy, že Tovaryšstvo Ignácovo stane
se záměrům jejich nebezpečným, a soudruh Lutherův Me
lanchton vida, jak řád se rozmáhá a všude proti nábožen
skému novotařství úspěšně bojuje, zvolal: „Běda nám, celý
svět naplňuje se Jesuity!“ I vrhli se protestanté vášnivě na
Jesuity, a kde nemohli vystoupiti proti nim násilím, snažili
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se potirati je lži, pomluvou a nactiutrhánim. Ignác nelekal
se nikdy těchto útoků vida v nich zřejmý důkaz, že Tova
ryšstvo je na pravé cestě; ba uslyšev jednou, že soudruhům
jeho neděje se v jisté zemi žádné přikoři, zarmoulil se proto
a vyslovil obavu, že snad tovaryši slouží tam Bohu jen
nedbale a nepečují dosti horlivě o spásu lidi. Soudruhům
svým neustával Ignác zvěstovati, že Tovaryšstvo bude ode
všech nepřátel Krista Ježíše i Církve katolické pronásledo
váno, uváděje slova Páně: „Jestliže mne pronásledovali,
i vás pronásledovati budou.“ A členové Tovaryšstva Ježíšova
ve všech zemích pokládali si za zvláštní česť, že nepřátelé
katolické viry měli všude nejvíce na ně namířeno. A čim
více bylo Tovaryšstvo od těchto nepřátel nenáviděno a pro
následováno, tím vice rozmáhalo se, tim hojnější užitek vy
dávalo.

1. Obdařen jsa od Boha vzácnými milostmi, ponořoval seče| vesvatározjímáníotajemstvíchvíryamodlivalse
tak sebraně a zaniceně, jakoby již ani v těle nežil. Měl
viru tak pevnou a byl Bo“u tou měrou oddáu, že říkával:
„I kdyby žádného Pisma sv. nebylo, byl bych přece hotov
na základě toho svědectví, jež svěřil mně Bůh v Manrese,
pro viru zemřiti.“ K nejsvětějšímu jménu Ježiš, jež dal
svému Tovaryšstvu za odznak, choval tak něžnou úctu a sil
nou důvěru, že řikal: „Nic nedovede nám větší zmužilosti
dodati, než vzpominka na přemocnéjméno Ježiš. “ Miloval Boha
nadpřirozenou, dokonalou láskou, a toužil po nebi, aby tváří
jemu v tvář patřitl mohl. Tato vznešená touha rozmohla se
v něm tak, že pouhá myšlénka na smrť vyváděla z oči jeho
slzy radostného pohnutí. Celý viditelný svět, i nejnepatrnější
věci jeho zvěstovaly mu všemohoucnosťt, dobrotu i moudrosť
Boží a pobádaly ho ku hlubokým rozjimáním. Nejvíce po
vznášela duši jeho hvězdnatá obloha; patře na ni volával:
„Jak bidnou zdá se mi země, když k neb: hledim!“

Členové Tovaryšstva Ježišova znajíce veliké milodary
i ctnosti svého svatého zakladatele, ctili a milovali ho věrně.
Slovutný věrozvěst František Xaverský nazýval ho světcem
a nejmilejším otcem duše své; z veliké úcty psával mulisty
vždy kleče a čital dopisy jeho rovněž na kolenou, a ustři
hnuv si z jednoho takového dopisu částečku s vlastnoručně
psaným jménem jeho, nosil ji v pouzdérku na sv. ostatky



stále při sobě. I jini missioňáři z Tovarvšstva Ježišova nosili
dopisy sv. Ignáce na srdci.

Vroucim přítelem sv. Ignáce byl světec Filip Neri.
V pochybnostech obracel se často k němu o radu 1 útěchu,
a potkav jednou dva členy Tovaryšstva Ježišova, řekl jim:
„Jste synové velikého otce a já jsem mu mnoho dlužen,
neboť naučil mne vnitřní modlitbě.“ Rovněž sv. František
Saleský, sv. Kajetán, sv. Ondřej Avellini, sv. Tomáš z Villa
novy, sv. Teresie, sv. Magdalena de Pazzi a ctihodný Ludvík
Granadský z řádu sv. Dominika, chovali k Ignáci posvátnou
úctu a mluvivali o něm s největším obdivem.

Plných patnáct let řídil sv. Ignác v Římě Tovaryšstvo
Ježíšovo jsa hlavou i srdcem jeho. Členové řádu, zvlášť mis
stonáři, přáli si miti obraz jeho, on však z pokory odmital
každou žádosť, aby se dal zobraziti, a teprv když zemřel,
byl zhotoven sádrový odlitek tváře jeho. Bůh vyznamenal
ho milodary vroucí modlitby, znalosti srde: lidského, naž'
rání hlubokých tajemství víry, prozirání do budoucnosti «
divů. Unaven a vysilen mnohou praci vyžádal si pomocníka
v úřadě svém, aby se připravoval na smrť, po níž horoucně
toužil. Posléze byl r. 1556. zachvácen zimnici. Lékaři nepo
kládali tuto nemoc za nebezpečnou, avšak Ignác věda, že
blíži se mu konec vezdejšího boje, vzplakal radosti a dav se
sv. svátostmi zaopatřiti poslal dne 30. července kněze řádu
svého ku papeži Pavlu IV. prose o požehnání spojené s pl
nomocnými odpustky. Následujicí noc ztrávil klidně u vytr
žení mysli, a nazitří, hodinu po východu slunce dne 31. čer
vence 15956 pozdvihl hasnouci oči k nebi, sepjal zbožně ruce
a vysloviv naposled přesvatá jména „Ježiš, Maria“, usnul
blaženě v Pánu. Tělo jeho bylo pohřbeno v nádherném chrámu
Tovaryšstva Ježíšova v Římě, kde podnes odpočívá. Ve
chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze stoji ve dvíř
kach svatostánku oltáře sv. Františka Xav. soška tohoto
světce, vyřezená z první rakve, v niž tělo sv. Ignáce spo
činulo.

V cirkevnich hodinkách di se osv. Ignáci, že stkvěl se
v Čirkvi zásluhami i divy. Těchto divů, jimiž Bůh za živa
1 po smrti jej oslavil, uvádí se na dvě stě. I prohlásil pa
pež Pavel V. r. 1609. zakladatele Tovaryšstva Ježišova za
blahoslavence, a papež Řehoř XV. vřadil r. 1622. jméno jeho
v seznam světcův Církve katolické.
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Sv. Ignác Loyolský zobrazuje se v mešním rouchu
aneb vhávu řeholním se znakem svého řádu, totiž ozářeným

jménem Ježiš (TÉS), a s knihou, na níž vyznačena jsou počá
tečná písmena krásného hesla jeho „Všecko ku větší slávě
Boží (O. A. M. D. G.)“ Na všech mistech vlasti naší, kde
druhdy Jesuité domy měli, jsou oltaře, obrazy a sochy tohoto
světce. Nejznamenitějšim pomníkem na počesť sv. Ignáce
u nás bylo velkolepé sousoší na mostě Karlově v Praze
od slovutného sochaře Werdinanda Brokova, zřizené r. 1711.
jesuitskou kolleji Novoměstskou v Praze, jež za hrozné po

HWwI

vodně dne 4. září 1890 1 s niostním pilířem, na němž stálo,
do Vltavy se sřitilo.“)

Do roku 1573., tedy průběhem 33 let svého trváni, ro
zeslalo Tovaryšstva Ježíšovo do různých zemí 10.0 0 hor
livých věrozvěstů, z nichž mnozi podstoupili pro viru mu
čednickou smrť. Jako druhdy apoštol sv. Pavel, nosili Jesuité
jméno Ježiš před pohany i krále (Skutk. ap. 9, 15.) šiřice
česť 1 slávu Boži a pracujice o obraně a rozkvětu CČirkve
katolické i o spáse duší lidských mezi pohany, bludníky
1 věrnými katoliký; na missich, v duchovní správě, na školách
vysokých i nižších, v ústavech vychovávacich, ve špitálech,
u vojště, v městech, v chatrčich 1 v palácích knižat a šlech
ticů. Postavili se jako mohutná hráze proti dravému proudu
německého a Švýcarského protestantství, osvitili světlem
evangelia Kristova širé pohanské země v Asii, Africei Ame
rice, a odráželi břitkou zbroji hluboké učenosti útoky liché,
bezbožecké vědy na pravdy náboženství křesťanského. S vděč
nosti dlužno vážiti zejména těch zásluh, jež získalo si To
varyštvo Ježišovo o zachránění a zvelebení sv. Václavské
viry katolické v národě našem.

Duch závisti, pýchy, mravní zkaženosti, bludařství a
nevěry dovedl toho posléze, že papež Klement XIV. býv
ošemetnými plklemi sektářů Jansenistů, bezbožeckých mu
drákův a nehodných ministrů v Portugalech, ve Spanělich, ve
Francii a v Neapolsku do hrozné tisně uveden, dne 21. čer
vence 1773 Tovaryšstvo Ježíšovo zrušil chtěje zameziti
horšího zla, Církvi katolické hrozicího; avšak za nedlouho
ukázal děsný požár převratů ve Francii, kam vedly pekelné
záměry zapřisáhlých nepřátel řádu sv. Ignáce a proto ne
váhal papež Pius VII. na prosby skoro veškerého katoli

+) Křestní jméno Ignác bývá mylně zčešťováno v Hynka. Hynek je
českým tvarem německého jména Heinrich (Jindřich).
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ckého světa Tovaryšstvo Ježíšovo r. 1814. slavně obnoviti.
A od té doby vzmohl se poznovu řád sv Ignáce, ač měl
snášeti ustavičná pronásledování starých nepřátel svých, a
pracuje nyní opět po celém světě všude, kde nebrání se mu
surovým násilím, ku cti i slávě Boži, na prospěch Církve
katolické a o spáse duší lidských.

Dne 31. července koná se také památka sv. Fabia, mučedníka, sv. Ger
mana, biskupa Auxerreského v Burgundsku (+ 448), sv. Firma, biskupa
v africké Tagastě, sv. Demokrita, biskupa ve Frygil, a j./



Měsíc srpen.
———
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Blahosl. Petr Faber, kněz Tovaryšstva Ježíšova.

Opodál města Annecy v hornatém Savojsku leži na
kraji malebné úžlabiny vesnička Villardet, v níž dne 18.
dubna 1506 narodil se blahoslavenec Petr Faber. Rod čové
jeho, lidé prosti a bohabojní, živili se skrovně praci rol
nickou a vychovávali děti svoje ve zbožnosti. Petr pásal již
od sedmého roku stádečko jejich, s nimžtrávil měsíce letní
na rozsáhlých planinách blízkého pohoří a jaro 1 podzim na
lučinách v údoli u rodné dědinky. Tak prožil léta dětská
vzdálen jsa hlučného světa i jeho pokušení. Čísti a psáti
neuměl, přece však naučil se dílem od rodičů, dilem na ká
zani 1 křesťanském cvičení v chrámu Páně dobřekatechismu
a vykládal jej rád jiným hochům na pastvě. Časem přichá
zeli k němu v neděle a svátky 1 dospělí vesničané, jimž on
po způsobu kazatelů přednášel pravdy víry svaté, pokud to
uměl, začež dostával od nich ovoce i dárky peněžité, jež
potom mezi mladičké soudruhy svoje rozdával. Již v útlém
věku postival se dvakrate do téhodne a snažil se zbožnosti,
poslušnosti a mravopočestnosti Bohu i rodičům se libiti.

Když bylo Petrovi deset let, rozhodl se otec, že ho dá
na studie. I posýlal jej do nedalekého městyse ku knězi,jenž
hocha zdarma učil. A za nedlouho byl Petr přijat do kolleje
v klášteře Larocheském, kde uče se výborně ztrávil devět
roků. Jako dříve, pásával 1 toho času o prázdninách doma
stádo otcovo, při čemž opakoval školní učení, modlival se
a rozjimal zbožně. Poznav zatim veliká nebezpečenství a
svůdnictví hrozici obzvláště mládeži, bděl bedlivě nad smysly
svými a zaslíbil se Bohu čistotou srdce.

o 2
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Na radu představeného kolleje Larocheské byl Petr
Faber od strýce svého, převora kartouzského kláštera v Le
Roposoiru, r. 1525. poslán na vysoké školy do Paříže, kde
dostalo se mu v kolleji sv. Barbory bezplatného zaopatřeni.
Tu studoval s takovým úspěchem, že již r. 1529. byl po
výšen na hodnost doktora filosofie. Zatím rozpakoval se,
jaký stav by si zvoliti měl, až Prozřetelnosť Boží poslala
jemu 1 soudruhu jeho Františku Xaverskému Ignáce Loy
olského. Petr jsa již doktorem, dostal rozkaz, aby s Ignácem
školské přednášky soukromí opakoval. Na ten účel přestě
hoval se Ignác do světnice, v niž Petr s Františkem bydleli,
a tu přilnuli oba mladi doktoři k němu, a ten, jenž byl
jejich učněm, stal se jim mistrem v dokonalosti křesťanské.
Poslední dobou mival Petr častá a prudká pokušení proti
čistotě, již za dětského věku byl se zaslibil Bohu, a poci
toval takový duševní neklid, že potají mnoho se soužil a
jižjiž někam na poušť utéci chtěl, aby ušel pokušení a nabyl
spokojenosti. Sotva však poznal Ignáce, otevřel mu dokořán
srdce svoje, a tento svěřenec jeho stal se mu duchovrim
vůdcem a vrátil mů záhy vnitřní poklid. Na radu jeho
složil Petr doživotní zpověď, zpytoval každodenně svědomí
a přijimal každou neděli i každý svátek svaté svátosti. Tak
utvrzoval se Petr v dobrém. Mival sice ještě někdy pokušení,
uměl je však s milosti Boži povždý přemáhati a pokračoval
znamenitě na cestě dokonalosti.

Po čtyři léta přebýval Petr Faber s Ignácem Loyolským
v kolleji sv. Barbory společně mivaje s nim vážné, vzděla
vatelné rozmluvy a podrobuje se ochotně radám jeho. Také
František Xaverský přilnul k Ignáci 1 záměrům jeho. Tou
měrou stala se společná jizba těchto tři přátel v kolleji sv.
Barbory v Paříži kolébkou Tovaryšstva Ježíšova.

«úoku 1533. navštívil Faber svoje rodiště. Nábožná
matka jeho byla zatím zamřela a otec spatřiv po letech syna
a slyše, jaké záměry má, zaplakal radosti a děkoval Bohu.
Vrátiv se potom v lednu r. 1534. do Paříže připravoval se
Petr na kněžské posvěcení. Na ten účel najal si v soukromém
domě pokojik, v němž po čtyřicet dnů dle návodu Ignácova
konal duchovní cvičení modle se a rozjímaje. Za jasných
noci konal tato nábožná rozjímání na dvoře domu, v němž
bydlel, aby pohlížeje na hvězdnatou oblohu, tim snáze ku
věcem nebeským se povznášel. V jizbě své netopil si, ač
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byl tuhý mráz, a prvnich šest dní zdržoval se všech pokrmů,
až Ignác tento přísný půst mu zakázal. Dokonav tuto při
pravu byl potom dne 22. července 1534 posvěcen na kněžství
a sloužil první mši svatou.

Dne 15. srpna 1534. sloužil Petr Faber v podzemní
Marianské kapli chrámu na Montmartru u Pařiže mši sv.,
podal Ignáci i pěti tovaryšům jeho Tělo Páně, a složil s nimi
sliby chudoby, čistoty, pouti do Jerusaléma a poslušnosti ku
papeži. Potom posadili se všichni u blizké studánky a ra
dujíce se v Pánu slavili přátelskou hostinu, jež skládala se
z chleba a z vody.

Zatim co ostatní soudruhové dokončovali učení boho

slovecké, věnoval se Faber v Paříži duchovní správě hlavně
mezi studenty a chudinou. Roku 1535. odešel Ignác se třemi
soudruhy do Španěl svěřiv správu své družiny v Paříži
Fabrovi, jenž vycvičiv se ve výborného duchovního vůdce,
učil mládež 1 dospělé lidi konati Ignácova cvičení, kterýmiž
záhy nadějnému tovaryšstvu získal tři nové členy.

Dne 15. listopadu 1536 vydal se Faber s tovaryši
svými z Paříže na cestu k Ignáci do Benátek. Majice každý
růženec na l:rdle, breviř v ruce a malý tlumok na ramenech,
putovali pěšky Elsaskem, Lotarinskem, Švýcary a Tyrolskem.
Cesta tato byla za zimní doby obtižna a velice nebezpečna,
ježto vedla územím namnoze protestantským a krajinami,
jež obsazeny byly nepřátelskými vojsky jednak cisařeKarla V.,
jednak krále Francouzského Františka I. Poutnikům poda
řilo se jen s velikou opatrnosti projiti bez úrazu tyto země,
v nichž bylo jim častěji podstupovati náboženské hádky
s protestantskými kazateli. Faber a druzi dva kněží slouží
vali cestou, kde jen možno bylo, každodenně mšisv., a ostatni
poutníci přijimali rovněž každého dne Tělo Páně, všickni
pak cestujice modlili se společně a mivali vespolek nábožné
rozmluvy. Tak došli šťastně v ustanovený čas do Benátek,
kde s Ignácem a ostatními tovaryši se shledali.

Na počátku postní doby r. 1537. poslal Ignác Fabra
i soudruhy jeho z Benátek ku papeži do Říma. Poutníci
konali i tuto cestu pěšky snášejíce často hlad, odpočívajíce
ve špitálech i pod širým nebem. V Římě konal Faber před
papežem Pavlem III. učenou přednášku o bohosloví a získal
ho svým záměrům, po čemž vrátili se všickni do Benátek.
Potom odebrali se Faber a Laynez do Vicenzy, ubytovali



340 Dne 1. srpna.

se tam v opuštěném klášteře, a připravivše se čtyřicetidenním
duchovním cvičením, jali se na ulicích svolávati lid a jemu
kázati, kterážto missie byla znamenitým úspěchem koru
nována.

V říjnu r. 1538. odebrali se Ignác, Faber a Laynez do
Říma, aby papeži služebsvých nabídli. I ustanovil papežFabra
za učitele Písma sv. na vysokých školách Římských. Faber
ujal se tohoto úřadu s velikou horlivostí, a kromě toho mival
s Františkem Xaverským v chramě sv. Vavřince střidavě
v neděle i svátky kázaní. Tehdáž rozséval jistý zvrhlý mnich
řádu sv. Augustina v Římě bludy Lutherovy a získal si
dosti přiznivců. Tovaryši Ignácovi kázali horlivě proti němu,
ale zatvrzelec ten svedl mnoho lidí k domněnce, že kazatelé
ti jsou prý zakuklení kacíři. I byli tovaryši ti z domnělého
bludařství obžalováni. Soud uznal je sice za nevinné, ale
drzé pomluvy o nich šířily se dále a dostaly se až do Španěl,
kde dokonce šla pověsť, že Faber 1 soudruhové jeho byli
usvědčení z kaciřství a v Římě upáleni. Pomluvy tyto pře
staly teprv, když soudruhové ti r. 1539. papeži naprostou
poslušnosti se zavázali a služeb svých jemu poznovu nabídli,
což papež ochotně přijal. Potom odebrali se Faber a Laynez
na rozkaz papežův do Parmy, aby o nápravě mravů tamního
duchovenstva i lidu pracovali. Za nedlouho odebral se odtud
Lainez do Piacenzy, Faber zůstal pak v Parmě až do roku
1540. přebývaje ve špitále, ač papežský vyslanec nabizel
mu byt ve svém paláci.

V Parmě kázal Faber skoro každodenně a konal du
chovní cvičení nejprv s duchovními, potom se studenty,
s muži, a posléze s osobami ženskými. Ovoce této práce
bylo znamenité. Průběhem jediného roku změnily se pro
spěšně mravy obyvatelstva a v městě proudil nový život
naboženský. Horlivý missionář opravil řeholní kázeň v

klášteřích celé země, a zřídil v Parmě Jednotu kněži, kteři
se zavázali, že budou horlivě duchovnísprávu konati i mládež
vyučovati, a mimo to zvláštní náabožnou družinu ženskou.
Obě tyto jednoty staly se později vzorem Marianské kongre
gace Římské.

Namáhavou činnosti v Parmě ochuravěl Faber v dubnu
r. 1540. A sotva zase pookřál, rozkázáno mu od papaže, aby
byl průvodcem španělského vyslance Ortiza na cestějeho do
Němec a do Španěl, Obyvatelstvo Parmské, obzvláštně čle
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nově obou nových náboženských jednot, rozloučili se jen
neradi s Fabrem, jejž obecně svatým knězem nazývali.

Od počátku náboženského rozkolu v Němcích konaly
se v zemi té občasně veřejné hádky katolikův a protestantů
o náboženství, avšak bez užitku. Přes to vše rozepsal císař
Karel V. poznovu veřejnou rozpravu o víře, kteráž byla za
hájena v listopadu 1540 ve Vormsu. Do města toho zavítal
1 Faber, ale pro odpor protestantů nemohl se sůčastniti ná
boženské rozpravy, čehož nelitoval, ježto i tato schůze zůstala
bez ovoce.

Faber zavitav do Němec nabyl záhy přesvědčeni, že
tehdejší náboženské bludy nemaji původ v rozumu, nýbrž
v srdci, a že tudiž zbloudilci nebudou napraveni nábožen
skými rozpravami a hádkami, nýbrž jen opravdovýmnávratem
k životu křesťanskému. Nikoli učenci, nýbrž jen světcové
mohli s Boží pomocí katolíky ve víře utvrditi a odpadlíky
na pravou cestu uvésti. Zejména shledal Faber, že mnozi
duchovní opouštěli Církev katolickou nikoli z důvodů věro
učných, nýbrž hlavně z odporu proti církevnímu zákonu
o bezženstvi. Proto nepouštěl se s odpadliky do náboženských
hádek, ale hleděl raději polepšiti mravy katolíků. I konal
ve Vormsu pro duchovni 1 nekněze duchovní ovičeni, a způ
sobiv za krátkého pobytu svého v tomto městě mnoho
dobrého, odebral se r. 1541. se španělským vyslancem na
říšský sněm do Řezna. Také v tomto městě stranil se ve
řejných záležitosti, zato však pracoval soukromí mezi kni
žaty, učenci a duchovními, kteři se tu sešli, konaje s nimi
duchovní cvičení a jsa zpovědníkem mnohých z nich.

Z Řezna putoval Faber se spanělským vyslancem do
Španěl. Cesta vedla Savojskem a jižní Francii, kde neuna
vený missionář na mnohých mistech horlivě kázal. Ve vlasti
své byl všude zahrnován poctami; nebaže však po lidské
chvále hleděl raději o spáse duší pracovati. Zavitav do ro
diště, shledal se po letech opět se stařičkou sestrou zemřelé
matky své, tehdáž nemocnou, a vyprosil ji od Boha zdraví.
Na zámku Alexském uzdravil podobně nájemníka od lékařů
již opuštěného. V Provenci byli španělský vyslanec i prů
vodči jeho cestou přepadeni od lupičův a dáni do vězení, až
by ohromným výkupným se vysvobodili. Avšak za krátko
dojal Faber několika hovory náčelníka loúpežných těch ry
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tiřů tak, že člověk ten náhle se obrátil, doživotní zpověď
složil a zajatce propustil.

Na svých cestách zvykl si Faber vzývati anděly stráž
né 1 svaté patrony těch mist, kudy se ubiral, a modliti se
za tamní obyvatelstvo. Do modliteb svých pojímal také pa
peže, cisaře a věrné biskupy. Zvláštní modlitby konával za
nešťastné původce tehdejších náboženských bludův, i za
města jim propadlá.

Zavítav do Španěl učil tam Faber hlavně mládež ka
techismu. A za nedlouho došel ho z Říma rozkaz, aby se
vrátil do Němee. Tu připojili se k němu dvorní kaplani Jan
z Arragonie a Alfons Alvarez, kteři jsouce mu cestou prů
voděimi, přilnuli k němu tou měrou, že nechtěli se od něho
vice odloučiti a požádali, aby přijati byli do Tovaryšstva
Ježíšova. I přijal je Faber a vzdělával cestou rozum i srdce
jejich náboženskými hovory, modlitbou a zbožným rozji
máním.

V únoru 1542. přišel Faber s oběma průvodčími do
Špýru, kde byl od tamního biskupa toužebně očekáván a
radostně uvítán. V městě tom hlásali někteří mniši Augu
stiniáni zjevně bludařství, a světské duchovenstvo žilo po
většině pohoršlivě. Přichozi misslonář vida tuto spoustu ulekl
se a zmalomyslněl, ale za krátko vzmužil se a začal v mě
stě na zanedbané vinici Páně pracovati. Lehkomyslní, ku
bludům naklonění duchovní báli se ho z počátku a vyhýbali
se mu, avšak mnozi z nich poznavše ho, přilnuli k němu
za nedlouho, dali se na lepši cestu a začali v duchovni
správě pilně pracovati. Faber konal s kněžími i s lidem du
chovní cvičení, kázal i zpovidal neunaveně a způsobil, že
lidé opět naučili se svaté svátosti častěji přijímati. Na radu
jeho vystoupil potom biskup rázně proti všem lehkomysl
ným mnichům i jiným duchovním, kteří polepšiti se nechtěli,
a potlačil choutky jejich po náboženském novotaření.

V srpnu 1542 navštivil Faber Mohuč, kamo jej tamní
arcibiskup kardinál Albrecht Braniborský pozval. Také
v tomto městě narazil horlivý missionář na odpor lehkomysl
ných duchovních, překonal je však pokorou 1láskou, a obrá
til tu jednoho mnicha odpadlíka. Byv od kardinála štědře
obdarován, rozdal čásť peněz městským chudým a ostatek
poslal nuzným tovaryšům do kolleje Lovaňské.

Vrátiv se do Špýru jal se Faber utvrzovati ve víře
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katolické lid venkovský, vycházeje z města na missie do
okolních dědin. Naučil se zatím s dostatek jazyku něme
ckému, tak že mohl s venkovany mateřskou řečijejich mlu
vit. Koncem r. 1542. bylo mu rozkázáno, aby odebral se
zase do Mohuče. I poslal oba svoje španělské novice na
studie do Kolína, a začal na universitě Mohučské konati
přednášky o Žalmech. Nával posluchačů na tyto přednášky
byl převeliký. Kromě toho kázával Faber ve dny sváteční
po latinsku, odbýval se studenty i kněžimi duchovní cvičení,
zpovidal neunaveně, a pohnul některé faráře v městě 1 0
koli ku přikladnému životu. Kardinál Albrecht řidil se ra
dami jeho v příčině opravy církevní kázně i zvelebení ná
boženského života, a neustával osvědčovati mu úctu i obdiv.
Dne 8. května 1543 přijal Faber v Mohuči do Tovaryšstva
Ježišova slovutného Petra Kanisia, a podrobiv jej ducho
vním cvičením poslal ho zase do Kolína. A za nedlouho byl
sám do města toho povolán.

Toho času dával nehodný kurfirst Kolinský arcibiskup
Heřman hrabě z Wiedu věrným katolíkům veliké pohoršení,
podporuje zjevně protestantské bludy a volaje hlasatele jejich
do země. Za tohoto nebezpeči obrátili se katolici Kolinšti
k horlivému Fabrovi prosice ho, aby jim na pomoc přišel.
I odebral se Faber bez odkladu do Kolina, a předstoupiv ke
kurfirstovi prosil a napomínal ho, aby se vzpamatoval a stá
do Kristovo dáviti přestal. Ale všeliké prosby ty byly marny.
Tudíž zůstal Faber na rozkaz papežského vyslance nějaký
čas v Kolině, aby bděl nad záměry lehkomyslného kurfirsta,
a posiloval katoliky u viře, v čemž potom pokračoval Kani
stus, tak že posléze nevěrný kurfirst r. 1546. byl sesazen
a vyobcován. Tou měrou bylo arcibiskupství Kolinské Cír
kvi katolické zachováno.

V záři 1543. nastoupil Faber s oběma španělskými no
vici na rozkaz sv. Ignáce z Kolina cestu do Portugal, ale
ochuravěv v Lovani zdržel se v tomto městě déle, a dostal
zatim nový pokyn, aby vrátil se opět do Kolina, kde bylo
ho na výsosť třeba. Tu přihlásilo se mu pojednou 19 mladých
mužů do Tovaryšstva Ježišova, z nichž přijal a do Koimbryý
poslal devět Potom odebral se s dvěma tovaryši do Kolína,
kázal cestou v Lutychu, Maestrichu a v Cáchách a došel dne
22. ledna 1544 cile svého. V Kolíně shromáždil roztroušené
členy Tovaryšstva v najatém domě a byl jim učitelem, ká
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zal v městě 1 ve všední dny vzdělancům po latinsku, řidil
v klášteřích duchovní cvičení, a odvrátil mnoho u víře zví
klaných lidi od odpadlictví. Ale na opětovné prosby Portu
galského krále Jana III. rozkázal za nedlouho sv. Ignác Fa
brovi, aby se odebral do Portugalska. I rozloučil se Faber
se ovými učni i věrnými katoliky Kolinskými, a dostav od
těchto stkvostné schránky s ostatky svatých darem, nastou
pil dne 12. července 1544 cestu do Portugal nejprv po souši
Belgii, a potom po moři do Lisabonu, kde s jedním soudru
hem dne 24. srpna 1544 šťastně přistál. Král seznav ho o
sobně, podržel jej ihned na svém dvoře. Za nedlouho vyžá
dal si Faber povolení, aby mohl navštiviti kollej Tovaryš
stva Ježišova v Koimbře. I přišel tam a utvrzoval po dva
měsíce mladé tovaryše v horlivosti. Potom vrátil se na krá
lovský dvůr do Evory, kde s apoštolskou horlivostí kázal
a od královských manželů velice ctěn byl.

Na začáku března 1545 dostal Faber od sv. Ignáce
rozkaz, aby odebral se do Španěl a v této zemi Tovaryšstvo
Ježíšovo zaštípil. I zavítal se soudruhem Aroazem nejprv do
Salamanky, a oba tovaryši kázavše tu po několik dní s o
hromným úspěchem, přibyli potom do Valladolida, sídla špa
nělského králeviče Filipa. Tu ubytovali se ve špitále a za
čali missionářské dilo svoje. Svolávali lid po veřejných pro
stranstvích a zvěstovali mu evangelium, kázali ve chrámech,
učili mládež katechismu, navštěvovali nemocné i vězně, a
způsobili takto veliký, blahodárný převrat v mravích lidu.
Všickni obyvatelé obdivovali se svatému životu i horlivosti
těchto missionářů, a nadšení pro řád jejich rostlo v zemi.
Z Valladolidu byl pozván Faber do Madridu i do Toledu,
kde konal missie. Zatím docházely ho z četných španělských
měst žádosti, aby v nich zřídil kolleje. I založil první kollej
ve Španělsku ve Vallodolidě a druhou v Madridě, kamo
s královským dvorem odešel. Také Valencia a Alkala dostaly
snahou Fabrovou kolleje Tovaryšstva Ježišova.

Faber vyplniv takto úkol svůj ve Španělich, byl po
volán do Říma, ježto papež Pavel III. chtěl ho míti boho
slovcem na církevním sněmu Tridentském, kde již dva čle
nové Tovaryš-.tva Ježišova, Laynez a Salmeron, úřad papež
ských bohoslovců konali. Cestou zastavil se Faber u vévody
Františka Borgiáše, jenž od něho posvětiti dal základní ká
men nové jesuitské kolleje v Gandii, což stalo se dne 5.
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května 1546. Zároveň konal Borgiáš za vadení Fabrova du
chovni cvičení, a výsledek jejich byl ten, že vévoda si umi
ml vstoupiti do Tovaryšstva Ježíšova a ihned sv. Ignáce o
přijetí požádal.

Přišed do Barcelony, ochuravěl Faber zimnici, ale jak
mile se mu polehčilo, pracoval v městě obvyklým způsobem
svým, a potom vsedl na loď, ač nebyl ještě úplně zdráv, a
plavil se do Říma, kamo dne 17. června 1546zavital. Avšak
již osmého dne zachvátila ho poznovu prudká zimnice, kte
ráž byla mu návěštím blízké smrti. Dne 1. srpna 1546 vy
žádal s1 povoleni, aby ve světnici jeho byla sloužena mše
sv., přijal nábožně svaté svatosti, a očekával klidně poslední
hodinku. Odpoledne shromáždili se u něho řeholní bratří,
aby viděli, jak umirá světec, a v jich přitomnosti zesnul
blaženě v Pánu. Tělesná schránka jeho byla pohřbena na
zítří v chrámu Tovaryšstva Ježíšova v Římě.

Kněz Petr Faber byl mužem modlitby. Již v dětském
věku modlival se rád a zůstal po celý život věren modlitbě.
Vše, co kolem sebe vidal a co slýchal, pozdvihovalo jej ku
modlitbě a zbožnému rozjimáni. Často pohřižoval se v mo
dlitbu tou měrou, že býval vnějšímu světu jako mrtev a do
vytržení mysli přicházel. Modlitbou rozmáhala se v něm ho
rouci touha po spáse duši lidských; na modlitbách dostával
od Boha osvícení a učil se milovati chudobu, čistotu i po
slušnost. Jsa povahou nakloněn k malomyslnosti, docházel
na modlitbách sily ku podnikání 1 nejtěžších věci. Žil v u
stavičném obcování s anděly a svatými. Oblíbil si konati na
počest Svatých tuto pobožnosťt: Nejprv vzdával Bohu diky
za všeliké milosrdenství, jimž vedl svaté na cestu dokona
losti, a rovněž děkoval Marii Panně i strážným andělům za
milosti, jichž svatí přímluvami jejich došli. Potom prosil
Boha za všecky věřící, kteří svatým zvláštní poctu vzdá
vaji, a modlil se, aby Bůh popřál nám, bychom životy sva
tých čim dále lépe poznávali, jich následovali a ostatky je
jich náležitě uctívali. Byltě nezvratně přesvědčen, že Bůh
na přimluvu svatých jej 1 celé Tovaryšstvo jeho svou milo
sti podporovati bude, a zbožná důvěra tato nebyla nikdy
zklamána.

Hledaje neunaveně spasení duší lidských, uměl si Fa
ber povždy vésti tak, že s Boži pomoci dodělával se kýže
ných úspěchů. Jednou ubiraje se z Florencie do Sienny,
vstoupil do lesni hospůdky, kde přenocoval. Brzo po něm při
hrnul se do jizby dav pustých tuláků, kteří začali se baviti
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necudnými řečmi. Po chvíli jeden z nich zpozorovav kněze
v koutě sediciho, zvolal k němu: „Co soudiš o této naši zá
bavě?“ Faber odpověděl vlídně: „Právě jsem myslil na
hrozný soud Boží, jemuž žádný člověk neujde, i na tresty,
které na onom světě stihnou nekajici hřišniky, a proto měl
jsem soustrast s ubohými dušemi vašemi.“ Prostá slova ta
zarazila zpustlé muže ty, že se odmlčeli, a Faber mluvil
k nim dále o ohavnosti hříchů, o hrůzách pekelných trestův
1 o nejistotě hodiny smrti tak vlídně a důrazně, že nazitři
ráno vykonali všickni doživotní zpověď.

Již za živa oslavil Bůh Fabra divy, a také po smrti
osvědčoval mimořádným způsobem svatost jeho. Sv. Ignác
1 jiní členové Tovaryšstva byli přesvědčeni o jeho oslavení
v nebi a otili ho jako muže svatého. Rovněž choval k ně
mu nábožnou úctu sv. František Saleský, a úcta tato roz
šířila se záhy po celém Savojsku, obzvláště když přimluvou
jeho zbožní lidé od Boha mimořádných milosti docházeli. I
potvrdil papež Pius IX. na prosby biskupa i duchovenstva
Annecyského tuto zbožnou úctu prokazovanou od staleti
prvnímu knězi Tovaryšstva Ježíšova Petru Fabrovi prohlá
hlásiv jej r. 1872. za blahoslavence v Cirkvi katolické.

Dne 1. srpna koná se slavnosť sv. Petra v okovech, t. j. památka
věznění tohoto apoštola Páně v Jerusalémě od Herodesa Agrippy (viz II.
díl Církve vítězné str. 694.) Řetěz, jímž sv. Petr tehdáž 'spoután byl, při
nesla císařovna Eudoxia kolem r. 435. z Jerusaléma do Cařihradu. a částka
jeho dostala se odtud do Říma. Kromě toho ch»vá se v Římě řetěz. jímž
svázán byl sv. Petr za císaře Nerona, když trval v žaláři. Úcta k této
vzácné památce po knížeti apoštolském rozmohla se tak, že vystavén byl
v Římě chrám sv. Petra v okovech a ustanovena zvláštní slavnosť na pa
mátku jeho posvěcení. Částku z okovů sv. Petra dostal i hlavní chrám Praž
ský. Kromě toho slaví se dnes památka starozákonních sedmi bratří Macha
bejských, sv. Justina, pacholíka mučedníka, sv. Ethelvalda, biskupa v Anglii,
sv. Felixe, mučedníka španělského (+ 304) a j.
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Dne 2. srpna.

Sv. Alfons Liguori, biskup, zakladatel řádu a učitel
církevní.

Světec Alfons Maria de Liguori je z těch omilostně
ných vyvolenců, jež Bůh za nejsmutnějších dob nevěry a
mravní pokleslosti své Církvi posýlá, aby požehnanou čin
nosti a svatými ctnostmi jejich rostoucí zkáze položena byla
hráze ! aby náboženský život lidu, kde posud zcela nevy
mřel, ze spánku probuzen a zveleben byl.

Alfons narodil se dne 27. záři r. 1696. v Marianelle
u Neapole. Otec jeho Don Josef byl hlavou starého šlecht1
ckého rodu de Liguori. Nábožná matka Anna pocházela ze
šlechtického rodu Cavalherů. Když Alfons byl pokřtěn, před
pověděl o něm stařičký kněz Tovaryšstva Ježišova F'rantišek
de Hieronymo, že stane se biskupem a na oslavu Boži věci
veliké vykoná. Jest pamětihodno, že po 143 letech byli
František Hieronymo i Alfons od papeže Řehoře XVI. svato
řečeni.

Vychování dostalo se Alfonsovi výtečného, neboť šle
chetná matka bděla vytrvale nad duševním blahem svých
děti. Slova sv. Alfonsa, že znal matku, která nechtěla býti
matkou děti zavržených, vykládají se o vlastní roditelce
jeho. Prospival před Bohem i lidmi věkem 1 moudrosti. Mo
dlitba a práce byla stálým zaměstnáním jeho již v útlém
mládi. První počátky vědomosti vštěpoval mu domáci učitel,
zbožný kněz. Desitiletý Alfons byl dán do ústavu pro šlech
tické jinochy pod správou kněži Oratorianů, a maje zname
nité vlohy, prospival tou měrou, že dokonav za kratko učení
připravné, studoval práva, a již v 17. roce věku svého po
výšen jest na doktora práv, což bylo s podivem všem, kdož
ho znal.. Kromě toho vzdělával se Alfons v básnictví, v
hudbě i ve stavitelství, a znal se v rytiřských obyčejích
urozených mladiků.

Po vůli otcově nastoupil Alfons dráhu právnickou a
získal si záhy laskavosti, důkladnou znalosti zákonů, obrat
nosti i výmluvnosti všeobecnou důvěru a slavné jméno. Mimo
to vynikaje rozsáhlými vědomostmi i z jiných oborů, byl
ve vznešených vrstvách Neapolských velice oblíben a octěn
pro svoje uhlazené způsoby 1 pro dojemnou skromnost a ne
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líčenou zbožnost, kteráž ho zdobila. Žil v neporušeném pa
nictví, býval denně na mši sv, přijímal každý týden sv.
svátosti, sůčastňoval se všech veřejných pobožnostina počesť
nejsvětější Svátosti oltářní a osvědčovalněžnou lásku k Marii
Panně. Nazýval ji svou milou matkou, vzýval ji vycházeje
z domu i vraceje se, a když hodiny odbijely, ustával v práci
a modlíval se Zdrávas. Jsa horlivým katolikem, působil
v rozličných náboženských jednotách a byl zejména členem
Marianské družiny, spravované od Otcův Tovaryšstva Ježí
šova. Ve spolcích těch naskytovala se mu hojná přiležitost
ku konání skutků milosrdných. Vzorným životem svým
vzdělával každého, s kým činiti měl; ba i černoch, sluha
jeho, vyznal, že náboženství, jež tak dokonalé vyznavače
má, dojista jest pravé, pročež dal se pokřtiti.

Působiště mladého právníka Alfonsa Liguori rozšiřovalo
se čim dále vice, a nejvzácnější rodiny přály sl vstoupiti
s nim ve svazek příbuzenský. To lichotilo nemálo otci jeho,
tak že snil o stkvělé budoucnosti milovaného syna a ohližel
se mu po bohaté a vznešené nevěstě. Zatim vytkl si však
Alfons jinou životní dráhu. V letech 1721. a 1722. podrobil
se společně s otcem duchovním cvičením a již tu pocitil
v sobě horoucí touhu, aby odřekl se nadobro světa a sloužil
vyhradně Bohu i duchovnímu blahu lidi. Prozatím tajil se
ještě timto přáním, až náhle byl pohnut k němu se přiznati.

Roku 1723. převzal Alfons v jisté důležité při úřad
soudního obhájce. Jsa o spravedlivé věci, již bylo mu hájit,
úplně přesvědčen, připravil se bedlivě na soudní líčeni a
mluvil na soudě tak důvodně, jasně a úchvatně, že mnozi
z přitomných projevovali mu souhlas, a již zdálo se nepo
chybným, že zvítězí. Tu povstal úlisný odpůrce a vytkl mu
jakýsi nepatrný omyl, čímž všecky důmyslné důvody jeho
se zvrátily, tak že pře jeho propadla. Alfons zbledl, a přiznav
ss k omylu svému, zvolal bolestně : „Ó světe Istivý, již po
znal jsem tě!“ I odešel rychle ze soudní síně, a uzavřev 3
do svého pokojíka, trval po tři dny na modlitbách, postě se.
Tu si umínil, že vstoupí do řeholní družiny Oratorianů, a
na osvědčení tohoto úmyslu zašel do chrámu Panny Marie
a zasvětil se ji, položiv svůj kord na oltář. Ale příbuzní
zb:aňovall mu v tomto předsevzetí, až na úsilovné a vytr
valé prosby jeho svolil otec, aby zůstávaje doma, stal se
duchovním nikoli řeholním, leč. světským. I oblékl se Alfons
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v roucho duchovní a začal studovati bohosloví. Pro tuto
změnu stavu bylo mu snášeti mnoho ústrků a han. Svět
smál se a vtipkoval, že on, bývalý slovutný právnik, smysly
se pominul. Avšak Alfons, nevšimaje si lidských řeči, šel
svou cestou dále. Dne 22. záři 1725 byl posvěcen na pod
jáhna. Tehdáž prospivala v Neapoli družina horlivých kněží,
jichž účelem bylo konati missie v lidu. Do této družiny
vstoupil Alfons dne 1. října téhož roku 1725., a od toho
dne ovičil se bedlivě v kázaní, katechisování i rozličných
kajicich skutcích. I byl záhy uznán za schopna konati missie
v lidu, ačkoli měl pouze svěcení podjáhenské, a jal se dle
tehdejšího obyčeje pod večer na veřejných prostranstvích
městských svolávati lidi a povzbuzovati jich ku pokání.
I sbihali se lidé a naslouchali dychtivě výmluvným slovům
mladého missionáře. Z toho zradoval se arcibiskup Neapol
ský, a posvětiv Alfonsa dne 6. dubna 1726 na jáhna, udělil
mu plnomocenství, aby mohl ve všech svatynich městských
kázati. Horlivý jáhen měl první svoje kázaní za čtyřiceti
hodinné pobožnosti v chrámě sv. Jana evangelisty, mluvě
o lásce, již Spasitel v nejsvětější Svátosti oltářní nás miluje
a liče zároveň nevděk, kterýmž od lidí bývá mu spláceno.

Účinek ohnivé řeči té byl znamenitý. A od toho dne býval
Alfons zván, aby kázal všude, kdekoli v městě nějaká cír
kevní slavnost se konala. I kázával téměř každodenně nejprv
v městě a potom i na venkově. Ale přílišnému namáhání
tomu podlehl za krátko a upadl do těžké nemoci, tak že lé
kaři právem již o něm pochybovali. V nemoci této přijal
Alfons svátosti umirajících a utikal se důvěrně k Mari
Panně, dav si přinésti oru sochu její, před kterouž byl
r. 1723. světa se odřekl. A Maria Panna vyslyšela modlitby
vrouciho ctitele svého, tak že po třech měsících se pozdravil
a dne I. prosince 1726 na kněžství posvěcen byl. Důstoj
ností kněžskou vzrůstala horlivosť jeho, a zvláště na mši sv.
rozohňovalo se srdce jeho láskou k Bohu, že dle slov sv.
Jana Zlatoústého podobal se Ivu oheň dýšicimu. Z tohoto
pramene vážil ty milosti, kterýmiž o spáse duší tak blaho
dárně působil.

Alfons měl zvláštní dar, jimž uměl mluviti ku mládeži
1 k lidu a poučovati rozum i dojímati srdce a vůli jeho.
Vykládal katechismus a kázal jasně, poučně a určitě, maje
zřetel na chápavost svých posluchačů. Přednášel prostě slovo
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Boží vážně 1 laskavě, a upřímná slova jeho pronikala jako
ohnivé šípy srdce lidská. Říkával, že jest potřebnějším, lid
pravdám náboženským dle katechismu vyučovati, nežli ko
nati slavnostní, dle pravidel řečnických uměle strojená ká
zaní. Proto míval na missiích zvláštní katechetická cvičení
pro děti 1 pro dospělé, vykládaje, jaké povinnosti mají kře
stané k Bohu, ku bližním 1 k sobě samým, jak maji se
zpovidati a za hříchy svoje dostiučiniti, a které jsou povin
nosti jednotlivých stavů. Lid jsa takto poučen, býval snadno
pohnut ku pokání, a obrácení spočívající na dobře pocho
pených důvodech byla trvanlivá.

Na kazatelně, ve zpovědnici 1 v soukromém vyučování
osvědčoval Alfons všem lidem dobrotu, lásku a upřímnou
starostlivost o spasení jejich. S nevědomými, bloudicími a
slabými nakládal laskavě, poučuje, těše a povzbuzuje; k li
dem pyšným, zištným, lakomým a smyslnosti oddaným mlu
vival vážně a rozhodně, liče jim zhoubné následky hříchův
1 hrozicí tresty Boží, a s dětmi zacházel jako dobrý otec.
Zvláštní péči věnoval pověstným Neapolským lazzaronům.
Lidé ti nemajíce určitého zaměstnání ani přístřeší,potulovali
se po ulicích lenošice, a přespávali v předsinich i loubich
kostelů a paláců. Těchto zahalečů, kteři výhradně z almužen
a odměn za menší pouliční služby bidně živořili a nábožen
sky 1 mravně zcela zanedbání byli, nevšímal si nikdo, až
ujal se jich Alfons. I snažil se je poučovati a ku pracovitosti
povzbuditi, připravoval je na sv. zpověď i sv. přijímání, na
pominal ku ctnostnému životu, a navštěvoval, těšil i podpo
roval nemocné z nich.

Již déle obíral se Alfons myšlénkou, že s pochodní
svatého evangelia vydá se na missie do pohanských zámoř
ských zemi, aby třeba i krev svou za pravdu Kristovu vylil,
avšak zpovědník jeho pochváliv tento úmysl, radil mu, aby
1 nadále zůstal v Neapoli a o spáse obyvatelstva domáciho
pracoval. Alfons poslechl této rady a vycházel občasně na
missie mezi venkovský lid, až ku zdivočilým pasakům koz
v odlehlých úžlabinách Sorrentských, jež hleděl poučiti a
na cestu bohabojnosti uvésti. Kázaní jeho v Neapoli vydá
vala stále utěšené ovoce; jednou řečnil o marnosti tohoto
světa s takovým úspěchem, že třinácte dívek ze vzácných
rodin ihned vstoupilo do kláštera. Když r. 1731. Apule a
okolní krajiny byly zemětřesenímspustošeny, povolali tamni
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biskupové z Neapole Alfonsa a několik jiných missionářů,
aby zubožené obyvatelstvo potěšili a vzmužili. "Tu konal
Alfons v městě Fogii s lidem devitidenní pobožnosť, a v městě
zavládl opět klid.

Stálou a namáhavou praci vysilen odebral se Alfons
s některými soudruhy do osamělé poustevny na hoře po
blíže města Skaly, aby si odpočinul. Avšak za nedlouho vý

pátrali ho okolní horalé 1 pastýři a spěchali k němu, a tou
měrou změnil se mu kýžený odpočinek v missii. Tu kázal
denně a mimo to konal tehdáž také duchovní cvičení v blíz
kém panenském klášteře. Jedna ze sester, žijící v pověsti
svatosti, předpověděla mu, že Bůh vyvolil siho ku velikému
dilu missionářskému.

I divil se Alfons nemálo, poznav ve slovech těch dá
vnou myšlénku svoji. O věci té přemýšlel potom častěji a
rokoval s osviícenými kněžími a řeholníky, je-li záhodno, aby
zřídil zvláštní družinu kněží, kteři hlavně zanedbaného oby
vatelstva venkovského by se ujimali. Jedni schvalovali tento
úmysl, jiní pak zavrhovali jej, ba někteří zanevřeli proto
na Alfonsa. Tudiž byl Alfons nějaký čas na rozpacich, až
posléze se rozhodl, když jistý, všeobecně vážený Dominikán
mu řekl: „Bůh není s vámispokojen; onť vyvolil si vás ku
věcem vyšším, abyste mu zcela náležel; dilo vaše je dilem
Božim!“ Jen někdo zbýval ještě, jenž Alfonsovi odporoval;
vlastní otec jeho. Prosil a zapřisáhal syna, aby úmyslu své
ho se vzdal, nechtěje nikterak miti ho řeholníkem. Ale Al
fons stál nezvratně na svém předsevzeti. Jednou rokoval
plné tři hodiny s otcem, a ukazuje na obraz Ukřižovaného,
řekl: „Ejhle otče, tentoť volá mne ku svému dilu; nemohu
jinak, musím poslechnouti!“ Po této rozmluvě ustál otec od
dalšího odporu a dal synu povolení, aby vykonal, k čemu
Bůh ho volá.

Alfons maje na zřeteli dilo svoje, odebral se r. 17932.
do města Skaly, kamž i několik soudruhů s ním šlo. Tu
zřidil ihned první dům své missionářské družiny, přijav do
něho deset kněží a tři bratry nekněze. Ale záhy ochabla
prvotná horlivost soudruhů, kteří stavše se nespokojenýmui,
odcházeli, až zbyli pouze dva. Byla to těžká rána novému
ústavu, avšak Alfons důvěřuje v Boha, neztrácel mysli. A
důvěra jeho nebyla zmařena; za krátko přihlásilo se mu tolik
nových, horlivých soudruhů, že měl dostatek missionářů, a
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již po třech letech mohl v Cionani u Salerna zřiditi jim
druhý dům. Členové této missionářské společnosti pracovali
o spáse lidi s převelikým úspěchem, a chudý i přísný život
jejich docházel takové obliby, že zřizovány jim v četných
obcich jako o závod domy řeholní. Alfons dal této družině
jméno „Kongregace nejsvětějšího Vykupitele,“ sepsal ji za
největší bedlivosti řeholní pravidla, a staral se, aby Stolici
apoštolskou schválena byla. A když papež Benedikt XIV.
dne 25. února 1749 pravidla této družiny slavně potvrdil,
poklekl Alfons vděčně na kolena, svolal duchovní syny svoje,
spěchal do chrámu a zapěl s nimi radostně „Te Deum.“
Hned potom byl Alfons jednohlasně zvolen za dozivotního
generálního představeného celé kongregace.

Členové nové missionářské řehole, zvaní Redempto
risté (Redemptor —Vykupitel) či po zakladateli svém Ligu
riáni, konali neunavně -missie především v zanedbaných
vrstvách obyvatelstva po venkově i v městech. Alfons jsa
jim otcovským přitelém a bdělým vůdcem, neustával svou
zkušenosti, horlivostí, zapiravostí a nábožnosti je vzdělávati
a povzbuzovati. Trvaje na modlitbách, podrobuje se kajícím
skutkům a pracuje na missiich, neochaboval v úřadě před
staveného celé kongregace, ani když s rostoucím počtem ře
holnich domů rostly též starosti, které přímou někdy po
stavu jeho skličovaly a skláněly. Prošel celé království Nea
polské kříž na kříž zanechávaje všude stopy požehnané mis
stonářské činnosti své. Jen Bůh vševědoucí zná, kolik hři
šniků Alfons svými missiemi obrátil. V Gragnanu poslou
chala ho celá tlupa lupičův, a po kázaní složili všickni tito
lotři svoje zbraně na oltář a vyznali se kajicně ze zločinů
svých.

Alfons dočekav se rozkvětu své družiny, chystal se již
na smrť, ale Bůh měl s ním ještě jiné záměry. Již dřive
chtěl jej král Karel IIT. míti arcibiskupem v Palermě, kte
rémužto nebezpečenství on však, jak sám pravil, pokorou
svou unikl. Ale dne 9. března 1762 dostal Alfons náhle od
papeže Klementa XIII. list toho znění, že jest jmenován
biskupem ve sv. Agatě v Neapolsku. Světec ustrnulleknutim
a padl do mdlob. Potom žádal snažně papeže, aby hledě již
ku staři jeho, neukládal mu břemene takového; ale marně,
dne 19. března došel druhý list z Říma, jímž výslovně se
mu rozkázalo, aby úřadu biskupskému se podrobil I roz
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loučil se prolévaje hojné slzy s bratřími, odcestoval do Říma,
a přijal z poslušnosti svěc.ni biskupské. Celá kongregace
nejsv, Vykupitele usnesla se zároveň, že nového vrchního
představeného voliti nebude a že biskup Alfons má i nadále
s řeholnimi bratřími svými zůstati ve spojeni tím způsobem,
aby ustanovil si náměstka (vikáře), jenž by jeho jménem
celou řeholi spravoval. Usneseni toto bylo papežem schváleno.

Biskup Alfons zavitav dne 14. června 1762 do sídla
svého sv. Agaty, kde přeslavně byl přijat, zahájil úřad svůj
missii, a stal se vůbec misslonářem celé diecése své, kterou
každé dva roky procestoval, aby všecky duchovní potřebý
věřicich dokonale znal a nedostatky odklizel. Na těchto vi
sitačních cestách konal všude s dětmi 1 dospělými křesťanská
cvičení dle katechismu, jejž sám složil. Velice pečoval ořádné
vzdělání duchovenského dorostu k úřadukazatelskémua kate
chetickému, pročež navštěvoval pilně duchovenský seminář,
kde u přitomnosti jeho a před vybraným posluchačstvem
mladi bohoslovei cvičili se v kázaní a katechisování. Svatý
biskup přikládal úřadu katechetickému takovou váhu, že
nepřál si kněží samotářů, kteří výhradně vědami se zanášeji,
nýbrž přál si kněži, kteři dovedou zacházeti i s lidmi méně
chápavými a učitl nevědomé pravdám náboženským. I roz
kázal duchovnim správcům, aby každou neděli vykládali
lidu katechismus, aby neoddávali takových snoubenců, kteří
v nauce křesťanské dostatečně vycvičeni nejsou, aniž udíleli
svátostného rozhřešení těm rodičům, kteří dětí svých na
křesťanská cvičení neposýlaji. Takovou měrou nabyla diecése
sv. Agaty záhy nové tvářnosti. Lid poznával svoje nábo
ženské povinnosti a plnil je věrně.

I jako biskup žil Alfons dle pravidel řeholních chudě
a prostě. Obýval dvě nejmenší světnice v paláci svém a měl
pouze tři služebníky, totiž tajemníka a spolu hospodáře, ře
holního bratra pro domáci práce, a komorníka, jenž zároveň
byl kuchařem a zprvu i kočím. Svatý biskup dostal totiž
od svého bratra povoz s dvěma mezky, když pak r. 1764.
rastala v diecési drahota a nouze, prodal tento vůz 1 se
spřežením jakožto věci nepotřebné a rozdal stržené penize
chudým, následkem čehož biskupský kuchtik přestal býti
zároveň 1 kočim. S těmito domácími lidmi svými konal
Alfons každého jitra společné modlitby a večer modlival se
S nimi růženec. I v pokročilém věku a jsa churav zapíral
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se tak přísně, jakož byl v řeholi činil. Spravoval bděle
stadce sobě svěřené, nepřestával pečovati o svou kongre
gaci, a při tom stále skládal obsáhlé spisy, provanuté duchem
svatého evangelia. A vedlé toho kázával každou neděli ve
stoličném chrámu, kdykoli v sídle svém prodléval, a proka
zoval lidem skutky křesťanského milosrdenství. Přibytek
jeho byl ustavičně otevřen všem, kdož u něho hmotné po
moci, rady a útěchy hledali. Nebylo v městě nemocného,
jehož by byl nenavštívil, a nebylo chudého, jemuž by byl
nepřispěl. Dobrota a štědrost jeho osvědčila se zvlášťza moru
roku 1764., kdy zástupové chuďasů, vdov 1 sirotků k němu
o pomoc a útěchu se hrnuli.

Jakýsi šlechtic jménem Maffei zapřisáhl se, že kongre
gaci Redemptoristů stůj co stůj zničí, jelikož členové jeji
v nějaké rozepři po pravdě byli proti němu svěděili. I vydal
se biskup Alfons, ač sláb a churav, r. 1768. do hlavního města
na pomoc řeholním bratřím, a smiřil pouhým zjevem svým
sporné strany. Za rok potom byl stižen bolestnou pakostnici,
a dav Se již zaopatřiti sv. svátostmi, chystal se na smrť. Ale
poležev čtyřicet dnů téměř bez pohybu, okřál zase a žil
potom ještě devatenácte let maje stářím týl skřivenýa hlavu
až na prsa stlačenou. Ve zchřadlém těle jeho žil stále čilý
a mužný duch, a ani slabosť ani choroba nemohla udusiti
v něm oheň lásky k Bohu a horlivou snahu po spáse duší
lidských. Shrbená postava svatého kmeta toho působila na
kazatelně více ještě než slova jeho.

Toho času octla se Církev katolická u velikých ne
snázich. Nevěrci a Jansenisté brojili proti papeži a hlavně
proti mocné hradbě jeho Tovaryšstvu Ježišovu. Když papež
Klement XIII. r. 1769. zemřel, povzbuzoval Alfons bratry,
aby se modlili za šťastnou volbu nástupce jeho řikaje: „Po
Bohu nemáme leč jen papeže, jenž srdce naše upokojuje.
V jakém zmatku byli bychom bez něho!l“ A když potom za
papeže Klementa XIV. rozpoutala se nová bouře proti Je
suitům, vzdychal Alfons, a předvídaje hrozné zmatky,říkal:
„Všecka zloba, která se vrhá na Jesuity, jest dilem Janse
nistů a nevěrců. Bude-li Tovaryšstvo Ježíšovo zrušeno,jakých
medle převratů v Církvi i ve státech dočekáme se! Papež
1 Církev budou miti z toho velikou škodu.“ A když r. 17783.
uslyšel, že Tovaryšstvo od papeže zrušeno jest, byl lítosti
sevřen a jako omráčen; brzo však koře se nezpytatelným
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soudům Božím, zvolal: „Vůle papežova, vůle Boži.“ Když
jednou mnohé vznešené osoby se horšily, že Klement XIV.
Tovaryšstvo Ježíšovo zrušil, pravil jim Alfons: „Ubohý
papež, co si měl počíti za poměrů takových, když odevšad
bylo naň tak urputně doráženo! Doufám pevně, že zůstane-li
jenom jediný Jesuita na živě, dovede samojediný Tovaryšstvo
zase vzkřisiti. Modleme se za ubohého papeže!“

Dne 21. záři 1774 modlil se stařičký Alfons v Arienzu
po mši sv. sedě v lenošce. Pojednou se utišil, a zůstal celý
den, po celou noc a ještě ráno nazitři jako bez života, u vy
tržení mysli, nemluvě a nehýbaje se. Z jitra dne 22. září
zazvonil pojednou oznamuje, že by rád sloužil mši sv. I sběhli
se domácí lidé a otázali se ho s podivem, co mu jest, an po
celý den a noc byl jako mrtvý. Svatý kmet odpověděl jim,
že zatim prodléval u umírajícího papeže, těše ho až do po
sledního okamžiku. A skutečně došla zpráva, že papež Kle
ment XIV. dne 22. záři ráno v 8 hodin skonal, tedy právě
v tu chvíli, kdy Alfons z vytržení mysli opět se probral.
Podivný zjev ten byl později v Římě vyšetřován a od pa
peže Pla VII. potvrzen.

Když Pius VI. na Stolioi sv. Petra dosedl, žádal sta
řičký a churavý Alfons poznovu, aby byl úřadu biskup
ského sproštěn, nemoha více po svém přání všecký povin
nosti jeho konati. Žádosti této bylo r. 1775. vyhověno.
Zpráva o tom naplnila srdce věřících diecése sv. Agatské
zármutkem, a když svatý biskup s nimi se loučil, plakali
všickni. Tenkráte požádal jistý šlechtic loučícího se biskupa
za svaté požehnání, a přijav je, nabyl zázračně opět zraku.

Pracovav po třinácte let v úřadě biskupském, vrátil se
Alfons chudoben do lůna své řeholní družiny do Nocery,
aby v ní ostatek života svého ztrávil. Tu byl s velkou ra
dostí uvítán; za hlaholu zvonů doprovázel ho lid ku bráně
řeholního domu, kdež on Bohu vrouci diky vzdával, že bylo
s něho složeno břimě úřadu biskupského.

Pokud Alfons údy svými vládnouti mohl, pracoval
o spáse duši lidských na missilich, na kazatelně a ve zpo
vědnici, a když už nemohl choditi, množil česť i slávu Boží
obratným perem svým, jakož byl již 1 dřive činil. Jest věru
s podivem, že namáhavé práce spojené s mnohonásobným
zaměstnáním sv. Alfonsa jakožto kněze, missionáře, zakla
datele i představeného řeholní družiny a biskupa, popřávaly
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mu ještě dosti času, že mohl tolik a tak důkladných spisů
wvv

složiti. Neniť z časů novějších druhého světce, jehož spisy
byly by tak rozšířeny a váženy, jako knihy sv. Alfonsa, jež
svou prostotou, hlubokostí a důkladnosti až posud vzdělá
vají a cestu spasení ukazují. Velkolepá jest jeho Mravouka,
ovoce to dlouhých a hlubokých studii. Jako sv. Tomáš Ak
vinský slove knižetem věrouky, podobně jest sv. Alfons kni
žetem v mravouce, a spisy jeho jsou posud základem kato
lického studia v tomto oboru. Sv. Alfons psal také pro lid,
a překrásní spisové jeho obsahuji dvacet svazků. Obsahem
jejich jsou pojednání o modlitbě, o milosti Boží, o chvalách
Marianských, o návštěvách nejsv. Svátosti oltářní, o vykou
pení světa, o sv. mučednícich, o přípravě na smrť, 0 cestě
do nebe, o pravé nevěstě Kristově.

Již jako mladý právník byl Alfons vroucím ctitelem
nejsvětější Svátosti. Kdekoli konala se čtyřicetidenní pobož
nosť, bylo ho viděti, an se koři Spasiteli. Ježiš pod svátostní
rouškou skrytý a přítomný byl jeho největší radosti na světě.
Proto navštěvoval horlivě velebnou Svátost každého dne,
ba 1 v nemoci dával se do chrámu Páně donášeti, a tu pro
dléval mnoho hodin modle se a rozjimaje zbožně. Vroucí
zápal lásky ku Kristu ve Svátosti přítomnému bylo nejlépe
na něm pozorovati při mši sv. Byloť mu dopřáno, že mohl
až do 88. roku věku svého sloužiti nekrvavou oběť novozá
konni. Když pak za posledních tří let pro churavosť nemohl
více z lůžka povstati, přijímal každodenně Tělo Páně oče
kávaje toužebně okamžení, kdy mu podáno bude, a volaje
jako někdy sv. Filip Neri: „Podejte mi méhoJežíše !“ I přá
val si, aby všickni katoličtí křesťané Ježíše ve Svátosti
oltářní milovali, ctili a navštěvovali. Na ten účel sepsal již
r. 1745. krásnou knihu „Návštěvy nejsv. Svátosti“, která již
do všech jazyků světa katolického přeložena jest. Svatý
spisovatel dočekal se sám 22. vydání této knihy v Neapoli.
Kromě toho složil Alfons proti Jansenistům spisek „O ča
stém přijímání“ a způsobil, že ve mnohých krajinách časté
přijimání svatých svátostí opět zvykem se stalo, čímž nábo
ženský život věřícího lidu znamenitě rozkvetl. A jako on
činil, měli i duchovní synové jeho si počínati, a tou měrou
stala se úcta ku nejsvětější Svátosti význačnou známkou
řeholníků Redemptoristů. Rovněž prokazoval Alfons po celý
život svůj něžnou a vroucí úctu hořkému umučení a smrti
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Páně, o čemž spisy jeho svědčí. Aby i oko čtenářovo dojato
bylo, ozdobil každé pojednání svoje o umučení Páně vlastno
ručně nakresleným obrázkem, jak Spasitel na kříži pníci
z přesvatých ran svých vysýlá šipy, aby každé srdce lidské
proťaly a láskou roznitily. Zamilovanou pobožnosti jeho byla
křižová cesta, kterouž sám sepsal a každodenně konal; a
když u vysokém stáří nemohl toho pro slabosť sám činiti,
dával se v pohovce voziti po klášterních chodbách, kde byly
obrazy křižové cesty, a rozjímal takto utrpení Páně. Kdy
koli mluvil o umučení Páně, vždy mluvil se svatým zápa
lem, liče živými barvami lásku Kristovu k lidem, pročež i
kázaní tato činila takořka zázraky milosti Boží. Také pa
nenskou Rodičku Boži Marii uctival Alfons vroucně, věda
dobře, že toho, kdo ji opravdově miluje a důvěrně vzývá,
pýcha a světacka rozkoš nikdy se nedotkne. Právě nadše
nost sy. Alfonsa pro nejsv. Svátost a blahoslavenou Pannu
Marii byla mu nevyvážným zdrojem podivné výmluvnosti,
již nikdo odolati nemohl. Ze spisův jeho o Rodičce Boží
vyšly „Chvály Marianské“ ještě za života jeho v Neapoli ve
dvanácteru vydání.

Na sklonku života svého byl ještě Alfons navštiven
bolestnou zkouškou. Chtěje pro jistotu své milé družině zi
skati také od světské vrchnosti ochranu, poslal do Neapole
kněze Majona žádat za potvrzení řeholních stanov. Ale
proticirkevním duchem načichlá vláda tamní zdráhala se
tato Stolici papežskou schválená pravidla stvrditi, neučini
li se v nich některé podstatné změny. I dovolil si vy
slaný řeholník o své újmě, k této změně dáti svůj sou
hlas, a stanovy tou měrou zkomolené, byly od krále uznány.
Toho zděsil se Alfons, avšak za nedlouho dožil se ještě hor
ších věcí, Byltě v Římě nespravedlivě obžalován, jakoby
sám byl onu neblahou změnu řeholnícn stanov způsobil, a
papež Pius VI. byv nedobře poučen, zbavil svatého kmeta
toho vši právomoci v kongregaci. Potom sešla se generální
schůze členů této kongregace, která vlastního původce ře
čené změny stanov z řehole vyloučila, a všecky představené
řádu i samého generála sesadila. Tato rána zabolela sv. kmeta
Alfonsa, an viděl, že papež 1 vlastní jeho duchovní synové
ho odsoudili, avšak za krátko nabyl mysli, těše se myšlén
kou, že Bůh dobře ho zná a tuto zkoušku zajisté jen proto
naň poslal, aby srdce jeho tím vroucněji k sobě připoutal.
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Uslyšev zprávu, že papež zbavil ho všech plnomocenství,
zvolal opět: „Papež uznal tak; vůle papežova je vůli Boží.
Buď Pán Bůh za to pochválen.“ A když Římská provincie
kongregace nejsv. Vykupitele zvolila nového vrchního před
staveného, podrobil se mu Alfons pokorně.

Veliké práce, jež světec Alfons s milosti Boži vykonal,
budi obdiv tím větší, že byl tělesně sláb a již v mužném
věku stal se neduživčem. Občasně soužila ho bolestná dna,
a v pokročilém stáří utvořila se mu v hrtanu pod bradou
hnisajíci rána, jež způsobila, že krční obratle srostlý a hlava
nehybně na hruď se skláněla, následkem čehož chorý kmet
mohl poživati nápoje jen rourkou. Od r. 1784. nevycházel
již vice ze své světnice; oči seslably mu, že téměř neviděl,
a hlava jeho bývala opřena o stolek. V žalostném stavu tom
nestěžoval si svatý stařeček nikdy, jsa radostně odevzdán
do vůle Boži. V duši jeho vládl blaživý mir, a z úst jeho
vycházela jen slova lásky. I přicházeli četní lidé, aby trpi
tele toho viděli a příkladem jeho se vzdělali. Posléze byl
nemocný zachvácen smrtelnou zimnici. I přijal svátosti umi
rajicích a ležel po několik dní bez vlády maje v jedné ruce
kříž a v druhé obrázek Panny Marie, až dne 1. srpna 1787
v jedenáctou hodinu před polednem odevzdal čistou duši
svou v ruce Stvořitelovy, dosáhnuv 91 let pozemského ži
vota svého. Nad otevřenou rakví jeho ozdravělo náhle ditě
jižiž umirajicí. Tělo zesnulého stařečka bylo pohřbeno
v chrámu řeholního domu kongregace nejsv. Vykupitele
v Noceře. Papež Plus VI. uslyšev zprávu o smrti jeho, zvo
lal: „Ach, pronáledovali jsme světce!“ Bůh osvědčoval sva
tosť biskupa Alfonsa již za života jeho divy, a úcta k němu
vzmáhala se po smrti jeho, zvlášť když Bůh sám na pří
mluvu tohoto vyvolence svého hojnými zázraky ji odpo
roučel.

Roku 1816. byl biskup Alfons od papeže Pia VII. pro
hlášen za blahoslavence, a r. 1839. prohlásil jej papež Řehoř
XVI. za svatého. Církev katolická schválila spisy sv. Alfonsa
prohlásivši zejména, že každý zpovědník může bezpečně
držetl se mravoučných názorův a zásad jeho, věda že ne
chybi. Na žadosť mnohých kardinalů, biskupů, řeholníkův
a bohosloveckých učelišť vřadil papež Pius IX. r. 1871. sv.
Alfonsa mezi oslavené doktory (učitele) Církve katolické.
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Na duchovní rodině sv. Alfonsa spočinulo Boži pože
hnáni. Kongregace nejsv. Vykupitele přes všecky bouře ča
sové a útoky nepřátel zapustila ve mnohých zemich pevné
kořeny a pracuje dle vzoru svatého zakladatele svého ne
unaveně na misslich o spáse duší lidských, šiřic hlavně úctu
k nejsvětější Svátosti oltářní a k Rodičce Boží Marii Panně.
Rizením Prozřetelnosti Boži dostalo se i katolickémn lidu
českému požehnání, jež družina sv. Alfonsa rozsévá. Ještě
za života jeho vstoupili r. 1784. v Římě do kongregace jeho
dva krajané naši, Moravan blahosl. Klement Dvořák (Hoťf
bauer) rodem z Tasovice u Znojma, a Čech Tadeáš Hýbl
z Čermné u Landškrouna, z čehož stařičký světec velice se
zaradoval. Oba řeholnici ti působili potom ve Varšavě, a
Hoffbauer pracoval později od r. 1809. až do smrti své ve
Vídni, kde statečně a vytrvale bojoval proti tehdejší vše
obecné lhostejnosti u víře i mravní pokleslosti, a rozežihal
oheň nového života náboženského. Blahodějným odkazem
tohoto blahoslavence jest zejména také horlivá péče, kterouž
Redemptoristé propůjčují se náboženským potřebám našeho
českého lidu ve Vídni a v Americe. Blahosl. Hofbauer shro
máždil ve Vidni kolem sebe družinu mladých nadšenců
z Čech i z Moravy, a nejvroucnější přání jeho neslo se
k tomu, aby tito učňové jeho dostali se do Prahy. Touha
jeho vyplnila se; máť již kongregace nejsv. Vykupitele u nás
řeholní domy v Praze (r. 1856. na Karlově, od r. 1869. u
sv. Kajetána na Malé straně), na proslavené sv. Hoře u Při
brami (1860), v Kocléřově u Litomyšle (1855), v Králikách
(1863), v poutním místě Filipsdorfu (1885), v Českých Budě
jovicích (1885) a na Moravě v Litovli (1860). Z kolleji těch
vycházejí Redemptoristé jako horliví missionáři po krajich
českých pokračujice v požehnaném dile svatého zakladatele
svého*)

Dne 8. srpna koná se také památka sv. Štěpána I., papeže a mu
čedníka (+ 257), z jehož ostatků dostal r. 1370. velechrám Pražský jednu
čásť, sv. Theodoty (Bohdany) mučednice, i tří synů jejích, umučených s ní
v Nicéji v Bythinsku, sv. Rutilia, mučedníka afrického, sv. Maxima, biskupa
Padovského, sv. Alfredy (Edeldrity), panny anglické (7 834), a j. V řádě
sy. Františka koná se dnes slavnosť řečená Porciunkule, t. j. památka po
svěcení chrámečku Panny Marie a sv. andělů opodál města Assissi, jejž sv.

+) Jubilejní rok Sv. Alfosiánský. Úváhy o ctnostech na každý den
ze spisů sv. Alfonsa. Vydány kollejí Redemptoristů v Praze 1887. Články
o sv. Alfonsu v Blahověstu od P. Fr. Haška r. 1881., 1882. a 1884, od
Tos. Kratochvíla r. 1887. Život sv. Alfonsa, vydali 00. Redemptoristé
v Praze, v arcibisk. knihtiskárně.
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František obnovil a v němž na prosbu svou obdržel od Krista Pána vý
sadu plnomocných odpustků pro všecky zbožné navštěvovatele této svatyně,
kteří obyčejným podmínkám v té příčině platným vyhověli. Výsada tato
byla potom od Stolice papežské rozšířena na všecky chrámy řádu sv. Fran
tiška, v nichž možno dnes i po celou oktávu získati plnemocné odpustky.

Dne 3. srpna.

Sv. Augustin Gažotič, biskup Záhřebský.

Řád kazatelský byl záhy zaveden také do zemí jiho
slovanských, neboť již r. 1241. měli Dominikáni kláštery
v Záhřebu a v Čazmani. Veliké zásluhy o rozšíření těto ře
hole v Dalmacii a v Charvatsku ziskal si sv. Augustin Ga
žotič. Narodil se okolo r. 1260. v dalmatském městě Trogiru
opodál Splitu ze slovanských rodičů stavu šlechtického, otce
Mikuláše Gažotiče a matky Drahoslavy, kteři slovy 1 vlast
nim přikladem výborně jej vychovávali a o vědecké vzdělání
jeho pečlivě se starali. Odrůstal v nevinnosti i bázní Boží,
a již v útlém věku přál si dáti výhost světu a žití o samotě,
aby mohl v pokoře a chudobě následovati Krista Pána.

Toho času byl řád sv. Dominika v nejkrásnějším roz
květu a členové jeho šířili po zemich křesťanských slávu
Boží a horlili pro spasení duší lidských. I zahořel Augustin
k tomuto požehnanému řádu takovou náklonnosti, že všecko
opustiv, do něho vstoupil. Tehdáž bylo mu teprve sedmná
cte let.

Přijav řeholní roucho, měl Augustin jedinou snahu, aby
stal se dokonalým křesťanem a zdárným následovníkem sv.
Dominika. Na ten účel snažil se úplně odumřiti světu. I za
piral tělo svoje přísnou kázní, potlačoval v sobě všeliké
vášně, ovičil se v poslušnosti a šetřil úzkostlivě řeholních
pravidel, tak že byl soudruhům svým za vzor kladen. Po
tom studoval bohosloví, složil slavné řeholní sliby a byv
posvěcen na kněžství, věnoval se s nadšením povolání kaza
telskému, v němž znamenitě vynikal. V kazatelství obral si
za vzory slavné učitele církevní sv. Augustina, sv. Ambrože
a sv. Jeronýma, jichž výroky často opakoval. Obzvláště do
volával se rád jmenovce svého sv. Augustina, řikávaje s nim:
„Dobře umi žiti ten, kdo umi dobře se modliti“; „Modlitba
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jest klič k nebesům; modlitba vystupuje vzhůru a Boží smi
Jováni sestupuje k nam dolů“; „Jakož tělo živí se pokrmem,
tak živ jest vnitřní člověk modlitbami a rozmluvami s Bo
hem.“ Jsa povahou ohnivý, uchvacoval duchovními řečmi
svými vnímavé posluchače jako tajemnou, neodolatelnou
moci. Kázaní jeho, propletená slovy Pisma sv., výroky uči
telů cirkevnich, krásnými obrazy, případnými podobenstvími
a doklady ze zkušenosti, potkávala se s požehnaným úspě
chem hlavně také proto, že čemu učil, to i sám svědomitě
konal, jsa slova Božiho nejen hlasatelem, ale i činitelem.
Rovněž horlivě a úspěšně pracoval o spáse duší lidských ve
zpovědnici, u lůžek nemocných a v soukromém styku s vě
řicími. Spravoval postupně různé kláštery svého řádu v Dal
macii, zřídil tu několik nových řeholních domů, z nichž vy
cházeli horliví kazatelé a obhájci katolické viry, a potiral
vitězně v sousední Bosně ohavnou sektu Bogumilů.

Roku 1304. povolal papež Benedikt XI. z řádu kaza
telského Augustina Gažotiče do Říma a ustanovil jej bisku
pem Záhřebským v království Charvátském. Tak postaven
byl horlivý řeholník ten na vysoký svlcen v Církvi kato
lické. Novým úřadem tim bylo mu však vloženo na bedra
přeteěžké břímě. Sidelní město Záhřeb i celá diecése byly od
časů loupežných výprav divokých Tatarův zpustošeny a zo
tavovaly se jen znenáhla; četné chrámy i kláštery ležely
posud v ssutinách; duchovenstva bylo jen málo a to neumě
lého a zesvětačelého, a světští páni libovali si v krvavých
půtkách i loupežích. K tomu řadily se zmatky politické,
jimiž 1 duchovenstvo zachváceno bylo, když po smrti po
sledního Arpádovce krále Ondřeje III. r. 1301. v Uhrách i
Charvátsku jedna čásť panstva 1 duchovenstva horlila pro
Českého krále Václava III., a druhá část pro Karla Roberta
z rodu Anjou, přívržence papežova, jenž skutečně proti vůli
cisaře Ludvika Bavora a mnohých uherských, charvatských
1 dalmatských šlechticů královského žezla se ujal.

Biskup Gažotič dokončil nejprv stoličný chrám Zá
hřebský a vystavěl u něho klášter dominikánský, jejž osadil
horlivými řeholníky, jednak aby činnosti 1 příkladem jejich
pokleslá kázeň duchovenstva napravena byla, jednak aby
zůstal s milým řádem svým v ustavičném spojení. Potom
opravoval jiné četné svatyně a budoval nové, rozmnožoval
fary, zřídil v Záhřebě nemocnici, staral se o chuiinu, a byl

p
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každému, kdož pomoci potřeboval, rádcem i dobrodincem.
Sám žil prostě a přisnědle pravidel řeholních, pohrdaje nád
herou; přepychem a pohodlím; chodil po své diecési oby
čejně pěšky, nedávaje se ani obtižemi cesty ani nebezpe
čenstvim života odstrašovati, a všude, kamo zavítal, působil
na obnovu mravů velmožův i lidu. Věřícívítali ho na těchto
visitačních cestách jako posla s nebe, neboť výmluvná ústa
jeho zvěstovala jim svatý pokoj i útěchu, posilovala je u víře
a volala ku pokání, a štědrá ruka jeho pomáhala všem, kdož
hmotné podpory potřebovali. Přičiněním apoštolského vele
pastýře toho dostalo biskupství Záhřebské novou tvářnost;
zatvrzeli hřišnici opouštěli křivé cesty svoje a káli se; mnozi
velmoži napravovali křivdy i násilí spáchané na poddaných,
chrámech, duchovních i klášteřích; zarputilí nepřátelé smi
řovali se, a ti, kdož libovali si v prolévání krve, změnil se
v beránky.

Obzvláštní péči věnoval Gažotič duchovenstvu, snaže
se uvésti je na cestu dokonalosti. I naléhal při každé přile
žitosti po dobrém, a když potřeba kázala, 1 přísně, aby kněží
povinnosti svoje věrně plnili a svatých ctnosti pilni byli.
Kanovníky stoličného chrámu přiměl, aby cirkevní hodinky
sborně konali a služby Boží důstojně slavili, a smířiv obě
strany v duchovenstvu, svolal r. 1307.valnou schůzi (synodu)
diecésní, na niž prohlásil důležité rozkazy, nesouci se ku
zvelebení církevního života. Později svolal ještě dvě synody,
jichž nařízení sepsána v knihu, kteráž potom v sakristii ka
ždého chrámu řetězy přikována a za cirkevní zákonník bi
skupství Záhřebského pokládána byla. Roku 1317. súčastnil
se Gažotič církevního sněmu v Bonónil a jsa věrný stoupe
nec krále Karla Roberta, chráněnce papežova, ziskal od něho
znamenité výhody pro duchovenstvo své diecése.

Zatim nastaly biskupu. Gažotičovi smutné časy. Ně
kteří šlechticové charvátští provozovali nad lidem krutou
zvůli svou a sáhali násilně na práva duchovenstva i na statky
církevní. Nejhůře počinal si rod Šubičův, a zejména char
vátský bán Mladen Šubič, jenž nedbaje práva a zákonů, se
sazoval svévolně opaty i jiné církevní hodnostáře, uchvaco
val jmění zádušní, provozoval na souši i na moři loupeže a
nakládal s lidem ukrutně. Marně prosil a napominal ho
biskup; násilník ten pohrdal slovy jeho a pronásledoval ho,
nevšimaje si ani rozkazů králových. Nad to vše zvrhl se
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potom i král Karel Robert, jenž oddav se žití hýřivému,
sáhal i na jmění církevní a zanedbával svých povinností
ku papeži, zapomenuv brzo, jakých služeb od něho byl
dosáhl.

Biskup Gažotič nemoha všim úsilím tyto zlořády v Char
vátsku vykořeniti, přijal tedy ochotně pozvání Neapolského
krále, aby ujal se správy diecése Nocerské v Apulii. I vzdal
se k velikému žalu duchovenstva 1 lidu charvatského s povo
lenim papežským r. 1322. biskupství Záhřebského, rozloučil
se s věřícími, jimž po osmnácte byl výborným pastýřem, a
odebral se Dalmácii a po moři na nové působiště svoje v jižní
Italii. Tu nastala mu nová obtižná práce, neboť v diecési
žilo vice duší mohamedánských než křesťanských a tamni
vinice Páně byla velmi zanedbána. I jal se tu s omlazenou
horlivosti k rozkvětu náboženského života působiti a zavedl
do biskupství řád sv. Dominika. Tak pracoval pro Boha i
spasení bližních, až dne 2. srpna roku 1329. (dle jiných
zpráv již r. 1323.) blaženě v Pánu zesnul. Dominikáni i vě
říci, kteříž výtečného biskupa toho znali, jali se ho ihned
ctiti jako muže svatého, a vévoda Kalabrijský ucházel se
v Římě o jeho svatořečení. I povolila Stolice papežská řádu
kazatelskému a biskupství Trogirskému, Záhřebskému 1 No
cerskému, uctivati veřejně Augustina Gažotiče jako světce,

Sv. Augustin Gažotič toužil již v útlém věku po Sa
motě, věda, že něžným květinám křesťanských ctnosti vir
a hluk tohoto světa nesvěděl. O samotě křesťan dokonaleji
se modli, lépe poznává Boha 1 sebe, snáze slyší hlas Boží a
spiše jde za nim. O samotě neni člověk sám, neboť Bůh je
s nim. Sv. Bernard di, že pro všecky časy libilo se Bohu
prokazovati lidem milosrdenství o samotě. V samotě na Sinaji
dostal Mojžiš desky zakona Božiho; o samotě na Karmelu
byl Eliaš obdařen duchem, jenž jej oživoval; na
poušti byl Jan Křtitel duchem Božím nadchnut; v soukromi
o samotě obrátili se nejslavnější kajicnici, a všecko, co
v Církvi od nejhorlivějších mužů vykonáno bylo ku cti Boži
a pro spásu lidí, vzešlo z předsevzeti, učiněných o samotě.
Ovšem pak nežádá se, aniž možno jest, abychom po způsobu
starých poustevníků nadobro světa utikali a všeho styku
s nim se varovali, avšak křesťan spasení svého bdělý hledí,
pokud jen lze, vybýbati se omamujicímu hluku marného
světa a uchyluje se rad do ústraní, kde uzavírá za sebou
bránu všedního života a klidně na modlitbách i zbožném



J04 Dne 3. srpna.

rozjimání trvá. To může činiti každý křesťan, i ten, jemuž
žitl jest v ruchu lidnatých měst, neboť tu kyne mu po práci
tichý útulek ve svatyni před nejsvětější Svátosti. Oč méně
byl by Bůh urážen a oč méně bylo by lidi nespokojených,
rozervaných a nešťastných, kdyby každý hledal útěchy a
vnitřního pokoje raději o samotě u Boha, než v rozčilujicím
ruchu ryčných společnosti a marných zábav, jež v srdci
lidském jen prázdnotu zůstavují!

Dne 3. srpna koná se také památka nalezení ostatků sv. Štěpána
prvomučedníka, jež potom dostaly se do Cařihradu a odtud přeneseny byly
do Říma; sv. Hermella, mučedníka Cařihradského, sv. Asperna, biskupa
Neapolského, sv. Lydie, prodavačky šarlatu, obrácené na víru od sv. Pavla
apoštola ve Filippi (Skutk. ap. 106.14.) a j.

Due 4. srpna,

Sv. Dominik, zakladatel řádu.

Slova Páně řečená apoštolům: „Já s vámi jsem po
všecky dny, až do skonání světa,“ naplňovala se po všecky
věky. Bůh vzbuzoval povždy, obzvláště za dob zlých, své
Církvi muže apoštolské, kteří svým způsobem proti ne
přátelům jí hájili učení její horlivě hlásali, a rány stádci
Kristovu nevěrou, náboženskými bludy 1 hříchy zasazené,
hojiti uměli. Takovým slovutným obráncem Církve katolické
a léčitelem duchovních neduhů lidstva byl i světec, jehož
památka dnes se koná.

Dominik narodil se r. 1170. ve starokastiiském městě
Kalarueze ve Španělích. Příklad bohabojných rodičů, zvláště
pak výborné matky, působil na citlivé srdce jeho velmi
blahodějně. Pobyv až do sedmého roku svého doma, byl
potom dán na výchovu strýci po matčině straně, ctiho
dnému arciknězi. Zbožný muž ten ujav se svěřence svého
se vší pečlivostí, vštěpoval do duše jeho bázeň Boži, a Do
minik působil mu pilností i bohabojnosti radosť. Sloužíval
rád při mši sv., chodil pilně do chrámu Páně, a osvědčoval
již v útlém věku něžnou lásku k Bohu. Dosáhnuv čtrnáctého
roku, byl poslán na vysoké školy do Palencie v tehdejším
království Iueonském, kde po deset let pilně studoval svo
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bodná uměni, v nichž znamenitě prospíval. Více však nežli
prospěch ve vědách, zdobila ho vroucí nábožnosť a neporu
šená čistota mravů, tak že všickni, kdož jej znali, velikou
úctu k němu měli. Byltě milý pohled na jinocha toho, jenž
vynikaje učením nade všecky spolužáky svoje, vzdaloval se
rozkoši světských a toužil výhradně po spravedlnosti kře
sťanské. Aby proti všem pokušením ohrazen byl, zapiral
tělo svoje odpočivaje na holé zemi, zdržuje se vina, zacho
vávaje přísných postův a jsa pilen zbožné modlitby. Posvátné
ticho před nejsvětější Svátosti v chrámu bývalo mu nejmi
lejším odpočinkem. Dokončiv učení filosofické, jal se studo
vati vědy bohoslovné, ve kterých činil rovněž znamenité
pokroky. Při tom modlival se, aby pro vědu nepozbyl lásky
k Bohu i bližním. A modlitby jeho došly vyslyšení. Když
r. 1191. v Palencii nastala z neúrody drahota a nouze, rozdal
Dominik chudým vše, co měl; penize, šaty 1 nábytek; ba
prodal i svoje zamilované, tehdáž drahocenné knihy a da
roval stržené penize hladovým lidem. A když bylo mu vytý
káno, že prodav knihy zbavil se potřebných prostředků, by
mohl dále se vzdělávati, odpověděl klidně: „Mám snad těmito
mrtvými knihami sebe sytiti, zatim co lidé hladem mrou?“'
Jindy opět nalezl Dominik starou matku, jejíž syn byl od
Maurů do otroctví zavlečen, a nemaje peněz nabidl se, že
sam prodá se do otroctvi, aby zajatec ten na svobodn vy
koupen býti mohl, čehož ale žena ta nedopustila.

Tou dobou umínil si biskup Osmaský Martin z Bazanu
přivésti duchovenstvo svoje k prvotní horlivosti apoštolské.
I začal s kapitolou stoličného chrámu, do níž zavedl spo
lečný život s přísnou kázní dle pravidel sv. Augustina. Pře
vorem této řeholní kapiloly byl Diego z Azeveda, jenž r. 1195
z rozkazu biskupova zavital do Palencie k Dominikovi s po
zváním, zdaž by byl ochoten vstoupiti do sboru kanovníků
Osmaských, Dominikovi zdála se tato nabídka býti rozkazem
Božím, pročež neváhal ji vyhověti. I vstoupil ochotně do řeholní
kapitoly té, přijal svěcení kněžské, a byl za nedlouho zvolen za
podpřevora, ač z kanovníků byl nejmladším. Tu setrval po devět
let kráčeje mohutnými kroky na cestě dokonalosti ku předu a
dávaje všemu duchovenstvu jasný příklad lásky k Bohu i hor
livosti pro spasení duší lidských. Trávival mnoho hodin no
čních prolévaje hojných slzí a modle se za obrácení hříšníků,

Toho času řádila v severní Italii i v jižní Francii
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sekta Albigenců, zvaných po městě a kraji Albi, kteři blou
znili, že jsou dvě nejvyšší bytysti; Bůh dobrý, tvůrce světa

- nebeského, neviditelného, dokonalého, a bůh zlý ďábel, jenž
prý je původcem světa hmotného i lidského těla, kdežto
duše lidská je od Boha dobrého. Ďábel prý vládl v Zákoně
starém, až Bůh poslal lidem nejpřednějšího anděla Krista,
aby je vykoupil, totiž z podruži těla a hmoty vymanil.
O Kristu Pánu bájili, že měl tělo jen zdánlivé a pouze
zdánlivě trpěl. Dle bludů jejich měl kažlý, kdo spasení do
jiti chtěl, vstoupiti mezi tak zvané vyvolence, což dálo se
zvláštním obřadem, a kdo bez obřadu toho zemřel, toho
duše prý musila vejiti v nové tělo a znova se plahočiti
světem. Bludaři tito zavrhovali Pismo sv. Starého zákona
1 nejhlavnější pravdy víry křesťanské o nejsvětější Trojici,
o vtělení Syna Božího, o vykoupení lidstva; zavrhovali
kněžství, svátosti 1 služby Boží, rouhali se kříži a zatraco
vali manželství žijice vespolek ohavně. Jakkoli pak mezi
Albigenci byly četné sekty, Církev katolickou měly v ne
návisti všecky. Sami nazývali se Kathary, t. j. čistými,
jakoby prý víra jejich byla nenakvašena výmysly lidskými
a ďábelskými (odtud české slovo Kaciři); sluli též Pauliciáni
opovažujice se pokládati za učedníky sv. Pavla apoštola ;
jinak jmenováni byli také Bulhary, poněvadž bludy jejich,
namnoze shodné s učením manichejských kaciřů Bogomilů,
dostaly se do Francie z Asie přes Bulharsko. Innocence ITI.
vyslovil se, že Kathaři jsou horší Saracenů, jelikož bludy
jejich byly Církvi i společnosti křesťanské mnohem nebez
pečnější, než pověra mohamedánská. Mnozí biskupové snažili
se řádění Albigenských učiniti přítrž, a r. 1180 podniknuta
v jižní Francii proti nim křižácká výprava, za niž mnozi
z nich na oko se podrobili, ale v čas pokoje vrátili se potom
zase ku bludům svým. Četní šlechtici byli buď zjevnými
přívrženci aneb tajnými příznivci těchto nebezpečných lidi,
a zejména poskytoval jim ochranu mocný hrabě Toulouský
Raimund VL. Tou měrou šířili se Kathaři nejen po Francii,
ale i po Italii majíce na panských hradech útočiště a vycho
vávací ústavy, ba i v samém Římě získali si stoupence a
zřídili školu.

Papež Innocence III. poznav nebezpečenství hrozicí
Cirkvi katolické od těchto sektařů, vypravil k nim do se
verní Italie i jižní Francie posly, aby jich poučovali a napo
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minali, ale ti nepořidili mezi nimi ničeho, ba rozjitřili ne
návisťů jejich proti Církvi ještě vice. Bludařství šířilo se
dravou povodní pustošic vinici Páně a omamujíc jako dá
belskou moci lidi, kteří pozbyvše rozumu, jali se divoce
páliti a bořiti chrámy i kláštery, rozbijeti kříže 1posvátné
obrazy, rouhavě hanobiti nejsvětější Svátosť, tupiti, mrskati
i vražditi kněze, a naplňovati širé kraje strašnými zmatky.

Roku 1201. stal se převor Diego z Azeveda biskupem
Osmaským, a r. 1203. nastoupil s kanovníkem Dominikem
cestu do Dánska, maje vyjednávati o sňatku Leonského
kraleviče Ferdinanda s královskou dcerou dánskou. Cestou
po jižní Francii naskytovaly se jim všude stopy hrozné
zpoustýyučiněné od bludařů Albigenských, a již tehdáž po
citil Dominik v sobě touhu, aby se věnoval nápravě těchto
lidi svedených. V Toulouse bylo mu přenocovati v domě,
jenž náležel stoupenci bludařů, a tu pokusil se člověka toho
o pravdě katolické poučiti a laskavě napomenouti, aby do
Cirkve se vrátil. I podařilo se ru to nad očekávání snadno,
čimž v úmyslu svém se utvrdiv stanul na tom, že jakmile
prost bude závazků svých, založí družinu horlivých kazatelů,
jichž hlavním úkolem bude pracovati o obrácení lidu kaciři
zmámeného.

Oba královští poslové vyplnivše v Dánsku úlohu svou
vrátili se do Španěl. A za nedlouho odebrali se ve slavném
průvodě četného komonstva podruhé na sever, aby králeviči
přivezli z Dánska nevěstu. Ale cestou došla jich zpráva, že
tato královská nevěsta zatím náhle zemřela. I umínili si za
jíti do Říma a nabidnouti se papeži, že budou v jižní
Francii utvrzovati lid ve víře katolické na obranu proti
Albigenským. Avšak papež Innocence III. znaje výtečného
biskupa Diega, napomenul ho, aby raději zůstal bdělým
strážcem svého stádce a za tehdejší rozervané doby z diecése
své neodcházel. Cestou z Říma do Španěl zastavili se potom
Diego a Dominik v mateřském opatství cisterckém v Citeaux.
Tu vyžádal si Diego několik mnichů do svého biskupství, a
ubiraje s nimi i s Dominikem do vlasti, nalezl v Montpellieru
tři papežské posly, opata Arnolda Amalricha ze Citeaux a
dva kněze cistercké Rudolfa a Petra z Kastelnavy. Ti byli
od papeže pověřeni úkolem, aby v krajinách bludařstvím
nasáklých kázali a lid na pravou cestu obraceli, zakterýmžto
účelem připojili se k nim dobrovolně mnozí jini opatové
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řalu cisterckého. Ale všecka posavádní sebe horlivější práce
těchto kazatelů mezi kaciři zůstávala bez ovoce, pročež sešli
se v Montpellieru na poradu, co by nadále činiti měli. Tu
poznal zkušený biskup Diego ihned příčiny neúspěchu kázaní
jejich mezi bludaři. Byl to především nepřikladný život
mnohých tehdejších biskupův i kněží, o nichž sám papež
Innocene III. se vyslovil takto: „Pastýři stali se nájemníky
a nepasou více stád svých, ale jen sebe. Vlci vnikají do
ovčince, a pastýř neobjevuje se, aby jako hradba postavil
se proti nepříteli domu Božiho.“ Kromě toho vadil pa
pežským kazatelům i způsob, jimž v lidu si vedli přichá
zejice k němu s velikou družinou ve stkvostném církevním
oděvu, na koních nádherně osedlaných, kdežto Kathaři lá
kali k sobě lid chudobou a ličenou přísnosti mravů. I po
radil Diego missionářům cisterckým, aby vyrážejíce klín
klínem odložili všelikou vnější nádheru a svedenému lidu
hlásali chudého Spasitele jako chudí nástupcové chudých
apoštolů chodice bosi a žijice prostě. Horlivý biskup pře
dešel jich v této věci vlastním příkladem. Poslalť komonstvo
svoje se vším zbožím do Osmy, oblékl se chudým rouchem,
a ponechal si jen Dominika a ostatní kněze průvodce, kteří
rovněž odloživše vše, co měli, stali se dobrovolně chudými.
Přikladu tak znamenitého následovali ihned papežšti splno
mocněnci, a zvolivše si biskupa Diega vůdcem, nadáli se,
že řídice se moudrou radou jeho, dodělají se s pomoci Boží
lepších úspěchů v lidu. Za krátko přidalo se k nim ještě
asl třicet jiných opatův a mnichů cisterckých, apapež Inno
cene III. dostav o tom zprávu, povolil s radostí Diegovi,
aby zůstal ve Francii a v čele ostatních věrozvěstů na
obranu katolické víry proti bludařům působil.

Potom vydali se všickni soudruhové na apoštolskou
cestu. DPutovali bosi a bez peněz, zastavujice se po všech
městech 1 dědinách, kde dilem v chrámech kázali, dilem
s Kathary rozpravy měli; a chudoba, pokora, obětovnosť
1 horlivost jejich lákala lid a dojimala jej mocně. V obci
nedaleko Toulousy, kde přebývali dva náčelnici Albigenských,
byli věrozvěstové slavně uvitáni, a kázavše tu po osm dni,
způsobili v obyvatelstvu blahodárný obrat. Tak pracovali
v Beziersu, v Karkassoně i v jiných městech toho kraje
utvrzujíce katoliky u víře a přijimajíce kající zbloudilce do
lůna Církve. svaté.
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Dominik stál v tomto bohumilém dile věrně při svém
biskupu, nechtěje býti leč nejposlednějším v průvodě jeho.
Vzdav se názvu svého jakožto podpřevor stoličné kapitoly,
byl znám toliko jménem „bratra Dominika.“ Kdykoli však
se konaly bádky s Albigenskými, vynikal Dominik nade
všecky společníky svoje. Proto vzplanuli zarytí kacíři proti
němu nenávisti, ač on nikdy osob jejich se nedotýkal, nýbrž
jen bludy jejich nepřekonatelnou výmluvnosti svou vyvracel
a pravdu katolickou zřejmě doličoval, tak že svedení lidé
hromadně do Církve se vraceli. Náčelníci Katharů nazývali
ho za tou příčinou nebezpečným odpůrcem svým a netajili
se mu úmyslem, že ho zavraždí, on však nelekaje se toho,
rozmlouval celé dny zjevně s bludaři o věcech náboženských
a V noci rozprávěl s těmi, kdož tajně rady jeho vyhledávali.
Kázal evangelium Kristovo prostě, a Bůh byl s ním, tak že
apoštolská slova jeho zdála se býti jiskrami vycházejícími
z výhhě, jimiž v srdcích katolikův i bludařů oheň lásky
k Bohu i ku Církvi svaté rozněcován byl.

Za tehdejších nepokojů schudly ve Francii mnohé vzne
šené rody a byly nutkány dávati svoje děti na vychování
do ústavů katharských. Dominik vida, že mládež takto do
bludů lákána jest, zřidil přispěním biskupův Toulouského
i Narbonnského a katolické šlechty na úpatí hor pyrenej
ských v obci Pruille klášterní ústav ku vzdělání katolických
divek. Za učitelky a pěstounky přihlásily se vzácné šlech
tičny, jimž Dominik sepsal pravidla a udělil podobné řeholní
roucho, jakéž posud jakožto kanovník Osmaský nosil, totiž
bílý šat s černým pláštěm. Nová tato řeholni družina byla
ve svůj klášter uvedeaa dne 27. prosince 1206 a Dominik
měl vrchni správu jeji. Řeholnice byly povinny vyučovati
i vychovávati ženskou mládež a konati ruční práce. V ústavě
tom vzdělávaly se dcery předních rodin z jižní Francie
v horlivé katoličky, a za nedlouho stal se klášter Pruillský
mateřincem nových devatenácti řeholních ústavů ženských,
jež Dominik řídil.

Po založení kláštera Pruillského vrátil se biskup Diego
z Azeveda do Španěl, pracovav v čele družiny své po dvě
léta s velikým úspěchem v jižní Francii, zemřel však brzo
potom ve vlasti své. A sotva došla do Francie zvěsť o smrti
jeho, rozpadla se tu missionářská společnosť jeho, když opati
i mniši cisterčtí odebrali se do svých klášterů, a španělští
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kněží, kteréž on byl ve Francii Dominikovi za spolupracov
níky zůstavil, většinou se navrátili do otčiny. Tak zůstal
Dominik na důležitém působišti v jižní Francii, kde za ne
dlouhý čas na utvrzení katolické víry 1 obrácení bludařů
tolik dobrého vykonáno bylo, téměř sám, a Katharové jali
se opět zhonbné dilo svoje provozovat.

Z poslů papežských, s nimiž Dominik v Montpellieru
se sešel, byl od Albigenců pro svou přisnosť nejvice nená
viděn Petr z Kastelnavy. Zatím byl hrabě Raimund VI. na
léháním Stolice papežské donucen slibiti, že přestane kaci
řům nadržovati a učiní náboženským zmatkům v državě
své konec. Avšak hrabě nedostál tomuto slibu svému, pročež
činil mu Petr přísné výčitky, a když to nepomohlo, dal ho
do klatby. Brzo potom byl Petr dne 15.ledna 1208 od jed
noho z manů Raimundových úkladně zavražděn. Umiraje,
řekl vrahovi: „Bůh ti odpusť, jako i já tobě odpouštim.“
Ohavnou vraždu tu přičítal papež Innocence III. hraběti
Toulouskému Raimundovi a dal proti němu 1 spojencům jeho
hlásati křižáckou výpravu. Tak zavdalo zavraždění papež
ského splnomoecněncePetra podnět ku strašným válkám albi
genským, jež s obou stran vedeny jsouce s hroznou rozhoř
čenosti a krutosti, celou jižní Francii v poušť obrátily. Válka
rozzuřila se r. 1211. a byla namířena proti jihofrancouz
ským velmožům, kteří buď zjevně, buď tajně Katharům
ochrany poskytovali a katolikův utlačovalh, avšak válka ta
zvrhla se brzo v divé kořistění, pálení a hromadné vraždění
obyvatelstva a trvala až do r. 1229.

Za této války zůstával Dominik věren apoštolskému
dilu svému a držel se povzdálí od vojska, nechtěje rukou
svých poskvrniti krví. Vědělť, že nelze bludy potlačiti 0
hněm a mečem, ale že třeba zbloudilce poučovati a napravo
vati, a že temné mlhy náboženských zmatků jen světlými
paprsky pravdy Boži proniknuty a zapuzeny býti mohou.
Proto ubolévaje nad hroznými vašněmi, jež krvavá válka
v zemi rozežihala, snažil se cestou mírnou obraceti svedený
a bloudici lid, utvrzovati katoliky u víře a prokazovati bliž
ním bez rozdilu skutky křesťanského milosrdenství. Přebý
vaje toho času ve Fangeaux na blizku kláštera Pruillského,
aneb v Karkassoně, vycházel na ta mista, kde bludařství
nejvice se šiřilo, aby katolíkům výstrahu dával a zbloudilce
poučováním napravoval, což s Boží pomoci obyčejně se mu
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podařilo. Navštěvoval také krajiny válkou spustošené těše
skličené obyvatelstvo a pomáhaje jak moha. Při tom nedbal
žádných obtíží ani oběti, pohrdal jakýmkoli nebezpečenstvím
života, a snášel trpělivě potupu i posměch zarytých Katharů.
Když jednou tito bludníci bez obalu mu řekli, že zamýšleji
ho zavražditi, odpověděl jim klidně: „Nejsem hoden, abych
oslaven byl korunou mučednickou, neboť takového vyzname
nání posud jsem si nezasloužil.“ Jindy bylo mu oznámeno,
že na cestě číhají na něho zákeřní vrahové, on však šel bez
rozpaků dále, zpívaje si nábožné pisně, a když potom vra
hové upustivše zatím od svého úmyslu, optali se ho, co by
byl činil, kdyby se byl do rukou jejich dostal, řekl jim:
„Byl bych vás poprosil, abyste mne ubijeli pozvolna, by
takto bolesti moje se zvětšily a koruna moje slavnější se
stala.“ Bůh pomáhal mu často 1 zázračným způsobem, že
apoštolská činnost jeho v lidu měla znamenitý úspěch. Nejen
katolici, ale i mírnější z kaciřů chovali k němu pro jeho
panickou čistotu, chudobu, pokoru, mírnosť a laskavost, úotu
a posvátnou bázeň. Zatim, co litice válečná v zemi řádila,
chodil Dominik bos a v chudičkém oděvu od mista k mistu,
zvěstuje dnem i noci v chrámech i po domech, na náměstích
1 v širém poli lidem slova pravdy, útěchy a spasení. Spával
obyčejně v kostelích, a kde jich nebylo, odpočíval kdekoli
na holé zemi. Modlil se bez ustání za zbloudilce a často
volával daleko slyšitelným hlasem: „Pane, smiluj se nad
timto ubohým lidem! Co medle bude z těchto hřišniků!“
Jednou bylo několik zatvrzelých Albigenců z krajiny Tou
louské odsouzeno na smrť. Dominik ujav se jednoho z nich,
vyprosil mu odpuštění a řekl mu: „Vím, synu milý, že bude
t1 třeba ještě dlouhého času, než konečně se polepšíš a sva
tým se staneš!“ I byl odsouzenec propuštěn a setrval ještě
plných dvacet let v bludařství, až posléze se obrátil a do
řádu kazatelského vstoupil, v němž potom svatou smrtí
zemřel. Tak uměl Dominik zacházeti se zarýtými bludaři
a obraceti je.

Roku 1212. zvolili kanovnici Bezieršti Dominika za
biskupa, on však nepřijal této hodnosti a zamitl později na
bizená biskupství Konvenanské a Konseranské chtěje 1nadál
zůstati věrným oblibené činnosti své v lidu. Pouze na úsi
lovné prosby podrobil se r. 1213. úřadu generalního vikáře
v Karkassoně, když tamni biskup do tábora vojska křižáckého
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se odebral. Zastávaje dočasně tento úřad spával Dominik po
svém způsobu na holé zemi, a žil po celou tu dobu postní
o chlebě a vodě.

Zatím ziskal Dominik čtyři horlivé kněze spolupraco
vniky, kteří dle vzoru jeho lid v náboženství vzdělával a
bludaře na víru obraceli. Když byla Toulousa od křižáků
vzata, zavital Dominik s nimi r. 1215. do města toho, a tu
přidružili se k němu dva měšťané darovavše mu dům, ve
kterémž s tovaryši jeho se ubytovali. Dominik předepsal
těmto šesti společníkům svým stanovy, oblékl j» šatem, ja
kýž sám nosil, a žil s nimi na modlitbách a v chudobě po
kláštersku. Žeň byla hojná, dělníků pak málo, pročež Domi
nik již dále zanášel se úmyslem, že založí zvláštní družinu
horlivých kazatelů pro vyučování lidu pravdám katolickým
a na obranu proti Katharům. Posavádní řády majice určitě
vyměřenou působnosť, buď modlitbu a rozjimavý život, buď
ruční práci, výchovu i vyučování mládeže a vykupování
vězňů ze zajeti saracenského, byly dílem učené, dilem málo
vzdělané, aneb nad miru přísné a od světa odloučené. Do
minik zamýšlel však zříditi řád přizpůsobený tehdejším ča
sovým potřebám, jenž ubíraje se jaksi střední cestou, měl
pěstovati vědu a věnovati se modlitbě i rozjimavému životu
za tim hlavním účelem, aby především lidu prospival. Věda
a řeholní kázeň měly tedy býti jen prostředky, jimiž vy
chovávali a vzdělávali by se zbožní, ctnostní, horliví a zku
šení kazatelé a učitelé lidu, kteří by dovedli náboženský
život zvelebovati a proti dravému proudu bludařství pevné
hráze stavěti. Dominik vida v malé družině své nadějný
zárodek zamýšleného řádu, staral se tedy o vědecké vzdělání
soudruhů, jež posýlal do přednášek slavného Toulouského
doktora bohosloví Alexandra. Toulouský biskup Fulka vzal
tuto družinu pod svou ochranu, schválil stanovy její a byl
štědrým dobrodincem jejím, a hrabě z Montfortu daroval jí
svůj zámek s pozemky. Tak položen byl v Toulouse základ
k řádu kazatelskému.

V listopadu 1215 byl v Římě zahájen čtvrtý lateranský
obecný sněm církevní, na nějž i Dominik s biskupem Tou
louským zavítal. Papež Innocenc III. i sněmovnici znajíce
posavádní apoštolskou činnosť jeho v jižní Francii, prokazo
vali mu zaslouženou úctu. Avšak úmysl Dominikův, založiti
nový řád, potkal se na počá.ku s odporem. Zdáloť se papeži,
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že takový takměř neodvislý kazatelský řád by zasáhal do
právomoci biskupův, a kromě toho bylo již tolik rozmani
tých, cirkevně schválených řeholi, že nezdálo se býti cir
kevní jednotě prospěšným mnohotvárné ústroji řeholní ještě
vice rozšiřovati. Ale Dominik neztrácel mysli a vyčkával
doufaje že papež rozváživ sl tehdejší potřeby lidu, zajisté
povoli. A naděje tato nevyšla na prázdno. Papeži zdálo se
jednou ve snách, že vidi velechrám lateránský hrozně se
otřásati a že Dominik klátici se zdi jeho rameny svými
podpírá. I povolal papež Dominika k sobě, a vyloživ mu, že
právě zasedající sněm zakázal zakládati řády nové, schválil
prozatim úmysl jeho s tou výhradou, aby zamýšlenou dru
žinu kazatelskou zřídil na základě některé z posavádnich,
cirkevně stvrzených řeholi.

Toho času seznámil se Dominik v Římě s Františkem
Assiským. Oba ti světcové, jež Bůh vyvolil, aby skličené
Církvi na pomoc přispěli a tvářnost země obnovili, trvali
současně v městě tom uevědouce jeden o druhém. Tu měl
Dominik jednou v noci na modlitbách vidění. Spatřilť Spa
sitele, an hříchy lidskými rozhněván drží v ruce šip a míří
na svět, aby jej pro nevěru a nepravosti ztrestal, ale Rodi
čka Boží prosila o smilování ukazujíc na dva muže, kteři
nabizeli se za prostředníky. V jednom z mužů těch poznal
Dominik sebe; druhého neznal. Nazitři potom uviděl Domi
nik v chrámu Páně muže v oděvu žebráckém a poznal
v něm toho, jejž byl u vidění spatřil. Byl to František Assl
ský. I objal ho Dominik řka mu: „Ty's druhem mým; buď
se mnou, a nikdo neodolá nám!“ Potom vyložil mu svoje
vidění a rozhovořil se o úmyslu svém. A hned splynuly
duše jejich ve svazek vrouciho přátelství. Oba tito Bohem
mimořádně omilostění světcové rozdělili takořka celý svět
mezi sebou a dobyli ho, ač každý jinak. František chtěl
zameziti hrozici zkázy světa a obnoviti lidstvo naprostou
chudobou a nejpřišnější sebezapiravosti, Dominik pak po
kládaje všeobecnou tehdáž znemravnělosť za ovoce nábožen
ské nevědomosti, lhostejnosti i nevěry, zamýšlel napraviti
svět poučováním lidu a oživováním viry svaté. Dle toho
vyprýštily se oba řády, jež světcové tito založily, z jediného
zřidla, ač dvěma různými směry plynuly.

Na jaře r. 1216. vrátil se Dominik do Toulousy a na
lezl tu svou družinu rozmnoženu o deset nových členů. I



374 Dne 4. srpná.

odebral se s nimi do kláštera Pruillského, a tu všickni vy
konavše vrouci modlitbu a poradivše se, zvolili si řeholi sv.
Augustina s některými účelnými změnami a dodatky přija
tými z řehole premonstrátské. Hlavním účelem této nové
řeholní společnosti měla býti všestranná činnosť pro du
chovní blaho lidi zejména prostředkem horlivého kázaní
slova Božiho.

Hned po té schůzi daroval Toulonský biskup nové dru
žině tři chrámy v sidelním městě svém, a tu zbudoval Do
minik r. 1216. při kostele sv. Romana první klášter, jenž
stal se vzorem všech budoucích řeholních domů kazatelských.
Téhož roku spěchal Dominik do Říma ku papeži Honoriu
III., jenž družinu jeho potvrdil a řádemkazatelským nazval.
Potom kázal Dominik za doby postní r. 1217. v Římě s ve
likým úspěchem, získal svému řádu mnoho výtečných mu
žův, a konav v papežském paláci pro komonstvo papežské
1 kardinalův náboženské přednášky, byl jmenován „mistrem
svatého paláce.“ Vrátiv se do Toulousy utvrdil Dominik
bratry v řeholní kázni a činil připravy rozeslati je po světě.
Potom složili všickni slavné řeholní sliby a odebrali se bosi
a bez peněz do Říma, Bologně a Paříže hlásat slovo Boží
a zakládat nové kláštery. Také sestry Pruillské zavázaly se
Bohu dle pravidel řádu kazatelského slavnými sliby. Domi
nik zdržev se nějaký čas v Toulouse sám, přijal několik
nových bratři do řádu, a nastoupiv ještě r. 1217. poznovu
cestu do Říma, kázal v Benátkách s velikým požehnáním,
tak že mnoho zbožných mužů v městě tom k němu se
přidalo.

Zavítav do Říma dostal tu Dorainik od papeže chrám
sv. Sixta, a založiv při něm klášter, shromáždil v něm za
krátko asi sto bratři. Zatim, co klášter ten byl upravován,
konal Dominik v kostelích městských při ohromném návalu
věřících kázaní a míval poučné přednášky v papežském pa
láci. Potom obnovil řeholní kázeň v panenském klášteře u
Panny Marie za Tiberou, převedl bratry svoje do nového
kláštera u sv. Sabiny a uvedl do kláštera sv. Sixta jeptišky
řádu svého Toho času oslavil Bůh Dominika četnými divy,
jež na přímluvu jeho v Rimě se staly. Světec uzdravil mo
dlitbami svými náhle mnoho těžce nemocných osob a vzkři
sil synovce kardinála Štěpána, jménemNapoleona, jenž pá
dem s koně se zabil. Nadpřirozené tyto události jakož i ve
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liké ctnosti a nadšená kázaní horlivého Dominika přiváděly
do řádu kazatelského čím dále větší počet nových bratři.
Dominik dával jim nejkrásnější příklad dokonalosti řeholní.
Plana neuhasitelnou žádosti po spáse duší lidských trávil
v Římě celé dny na kazatelně, ve zpovědnici i v obou klá
šteřich řádu svého, uče 1 napominaje lid a povzbuzuje bratří
1 sester ku setrvání na cestě spravedlnosti. Jsa upřímně ná
božný a na sebe přísný, choval se ku bratřím nad míru do
brotivě a laskavě. S chybujicími jednal jako starostlivý otec
káraje přestupky jejich mírně a s lítosti, aby je napravil.

Na podzim r. 1218. odebral se Dominik z Říma do

Bologně a zřidiv tu druhý klášter, cestoval odtud do Španěl,
kde založil kláštery v Segovii a v Madridě. Bůh žehnal 1
v této zemi kázaním jeho a potvrzoval je divy, tak že 0
hromní zástupové lidu za nim se hrnuli, slovům jeho zbožně
naslouchali a cestu pokání nastupovali. Nejmocnějším pro
středkem, jimž Dominik 1 zaryté hříšníky obracel, byl sv.
růženec, jehož tajemství lidu vykládal a jejž modliti se všude

odporoučel. Právě „timto způsobem zaučoval hd nejen zbožně

jemství a události ze života Spasitelova na paměť sl uváděti
a o nich rozjimati. Kde modlitba sv. růžence se ujala a ob
libena byla, tam nikdy neujalo se jedovaté simě kacířství;
tam rozkvétaly utěšeně svaté ctnosti křesťanské.

Ze Španěl cestoval Dominik r. 1219. přes Toulousu do
Pařiže, kde zatim duchovní synové jeho byli založili klá
šter u sv. Jakuba. Dominik rozeslal odtud bratry do rozlič
ných měst francouzských, a byv od Skotského krále Ale
xandra II. tou dobou v Paříži meškajícího požádán, aby do
země jeho několik řeholníků svých vypravil, vyhověl přání
jeho, a král ten vystavěl potom ve Skotsku několik klášterů
řádu kazatelského.

Z Paříže putoval Dominik opět do Italie zakládaje ce
stou na rozličných mistech kláštery a zůstavuje všude ovoce
apoštolské horlivosti i divotvorné moci svě. Zastihnuv ve
Viterbě papeže Honoria III. podal mu věrnou zprávu 0 po
divuhodném vzrůstu svého řádu i blahodárném působení
bratři kazatelů, a papež přijav s potěšením tuto zprávu, od
poručil všem biskupům řád ten. Potom přišel Dominik po
páté do Říma, a konaje tu na každý den kázaní, obrátil
modlitbou sv. růžence převeliký počet lidí k dokonalému
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životu křesťanskému. "Toho času sešel se Dominik v Assisi
poznovu se sv. Františkem.

Apoštolské cesty svoje konal Dominik pěšky, bos, maje
tlumok na ramenech a v ruce poutnickou hůl. Kdykoli spatřil
nějakou obec, poklekl a pomodlil se za tamní obyvatele,
aby Bůh pro hříchy jejich netrestal jich. Cestounavštěvoval
kláštery řádu svého. Vstoupiv do kláštera svolával bratří
a mival k nim pohnutlivé řeči. Na noc chodival odpočinout
si nejraději do chrámů Páně, a již o půlnoci budival bratry
ku společným modlitbám. Sloužíval mši sv. i po namáhavé
cestě jsa unaven, a kázal všude v městech i na vsích, kudy
se ubíral. Řeči jeho bývaly důrazné a ohnivé. Často maje
soustrast s hříšníky, dal se na kazatelně do pláče a uchvátil
takto rázem posluchačstvo svoje k lítosti. Ostřihal úzkostlivě
smyslů svých, zvlášť očí, šetřil mlčelivosti, postil se přísně
a bičoval v noci tělo svoje po třikráte, za sebe, za hříšníky
a za duše v očistei. Mluvíval vždy buď s Bohem, buď oBohu,
a svatá jeho pokora, chudoba a láska táhla k němu neodo
latelnou moci srdce lidská. Jsa ustavičně s Bohem spojen,
povznášel se duchem k nebi a býval často na modlitbách
u vytržení mysli.

Zatím rozšířil se řád kazatelský po zemich křesťan
ských, a r. 1420. kenal v Bologni první svou valnou schůzi.
Tu ustanovil Dominik úplnou chudobu základem řádu, pro
hlásil sebe i bratry za žebravé mnichy, zamítl nabízené
statky a rozdal posavadní jmění řádu rozličným klášterům
ženským. Avšak toto ustanovení v příčiněnaprosté chudoby
bylo potom za poměrů jiných opět pozměněno. Mělaťzajisté
úplná chudoba dle vzoru Menších bratři sv. Františka býti
řádu kazatelskému jen prostředkem k dosažení velikého cile,
nikoli nutným a navždy nevyhnutelným, nýbrž dočasným,
aby tím snáze získáni byli pravdě katolické lidé od Albi
genců svedení. Na schůzi této chtěl Dominik složiti břímě
vrchního správce řádu kazatelského, jež posud s úchvalou
Stolice papežské nesl, aby dle dávného přání svého odejiti
mohl na missie ku pohanským Kumánům, ale bratří uprosili
ho, aby úřad ten i nadále podržel.

Potom cestoval Dominik po horní Italii, kde Katha
rové valně rozšířeni byli, káže všude slovo Boží. Tu sešel
se v Kremoně opět se sv. Františkem a přebýval s nim spo
lečně v tamním klášteře. Vida pak, že mnozi světští velmo
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žové v severni Italii i v jižní F'rancii cirkevní jmění uchvá
tili, založil Dominik šlechtickou jednotu, řečenou „řádem
boje Kristova“, jejiž předním účelem bylo jmění Cirkvi od
cizeného opět dobyti a pro budoucnosť chrániti i vůbec
práv a svobod církevních ohhajovati. Členům této jednoty
udělil Dominik svoje řeholní roucho za odznak a zavázal
je, aby Bohu věrně sloužili a častěji se modlili. Později dala
si tato družina název „kajicich bratři sv. Dominika,“ a časem
proměnila se ve třeti řád sv. Dominika, jenž zvláště mo
dlitbu sv. růžence šířil a ku zvelebení náboženského života
v lidu valně přispival.

Hned roku 1221. svolal Dominik do Bologně druhou
valnou schůzi řádu svého, jenž měl toho času již 60 klášterů,
zatím co jiné nové kláštery se zakládaly. Tu rozdělen jest
řád v devět obvodů (provincii), totiž španělský, provenský,
francouzský, anglický, lombardský, řimský, německý, slovan
ský a uherský, v jichž čelo zřízení jsou provinciálové.

Řád kazatelský zřizoval kláštery především v městech,
kde byly vysoké školy, aby bratří na n'ch ve vědách se
vzdělávali. Zejména založeny záhy kláštery v Paříži, Bologni
a Oxfordě, kde byly slavné university. Do klášterů těch
byli posýláni bratři z jiných řeholních domů, aby studovali
bohosloví, a za nedlouho stal se řád kazatelský středištěm
a výhni učenosti, stkvěje se valným počtem slavných dok
torů bohosloví, práv a filosofie, z nichž nehynoucí slávu
získali mu zvláště velici mudrcové křesťanšti blahosl. Albert
Veliký a sv. Tomáš Akvinský.

Mezi prvními učedníky sv. Dominika byli 1 tři
Slované, Poláci sv. Hyacint a blahosl. Česlav, a bratr Jindřich
Moravan. První tyto slovanské novice přijal světec sám v
Římě do řádu, sám je vychoval, sliby jejich přijal a Slova
nům kázat poslal.

Brzo po valné schůzi řádu v Bolegni r. 1221. dostal
Dominik na modlitbách od Boha pokyn, že pozemský život
jeho na sklonku jest. I zdvojnásobil svou horlivosť, hlasaje
do úmoru slovo Boží, aby Pán přicházeje ho odvolat, nalezl
jej bdiciho. Potom odebral se do Benátek, kde zřídil nový
slavný klášter u sv. Jana a Pavla, a vrátil se zase do Bo
logně. Dilo jeho bylo dokonáno; simě jím zaseté vzrostlo
v mohutný strom, jehož stinné větve téměř po všech kato
lických zemích se rozkládaly.
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Jako povždy, konal. Dominik i poslední cestu svou
z Benátek do Bologně bos, a vysilen úpalem slunečním,
onemocněl těžce v klášteře sv. Mikuláše v Bologni. I při
pravili mu bratří lůžko, on však zamitl všeliké pohodlí a
ulehl jako obyčejně v řeholním oděvu na podlahu, na niž bylo
hrubé roucho rozestřeno. Potom dal svolati novice a napo
menul jich, aby Boha milovali, zbožnými byli a řeholní
pravidla věrně zachovávali. Přijav sv. svátosti měl ku bra
třím na rozloučenou dojemnou řeč vrcholící ve slovech:
„Totoť jest moje nejmilejší dědictví, jež vám, synům svým
zůstavuji: Milujte se vespolek, zachovávejte pokoru dle při
kladu Pána našeho Ježíše Krista, a setrvejte v dobrovolné
chudobě. Vězte, že Bohu sloužiti, panovati jest, sloužime-li
mu z lásky a srdce celého.“ Bratři domnivajíce se, že změna
vzduchu nemocnému prospěje, odnesli ho na návrší za mě
stem, on však věda, že smrt blízka jest, požádal, aby byl
zase donesen do kláštera. Tu pomodlil se řka: „Nejsvětější
Otče, hle, vyplnil jsem vůli tvou a zachránil jsem těch,
které jsi mně svěřil, proto nyní poroučím je tobě; chraň a
opatruj jich ty nám!“ Potom řekl truchlicím bratřím :,Ne
plačte, milí synové, nebo tam, kamo jdu, budu moci vám
užitečnějším býti, nežli zde.“ Posléze dal se položiti na
zemi popelem posypanou, a jsa opásán železným řetězem,
pozdvihl za modlitby bratří rukou k nebi a usnul v Pánu
dne 6. srpna 1221 dosáhnuv 51 let života svého. Touže ho
dinu, kdy světec loučil se s timto světem, dostali někteři
vzdálení bratří od Boha zprávu o tom. Na pohřebjeho, jenž
konal se v klášterním chrámu u sv. Mikuláše v Bologni,
zavítali kardinál Ugolino z Benátek, patriarcha Akvilejský
a mnoho biskupů, opatů i vznešených pánů světských.

Dominik slýnuv za živa milodarem divů byl 1po smrti
od Boha oslavován zázraky. Roku 1233. bylo tělo jeho pře
neseno a shledáno neporušeným, při čemž udály se opět
veliké divy. Proto kardinál Ugolino stav se papežem a
přijav jméno Řehoř IX. prohlásil r. 1284. Dominika za sva
tého a ustanovil výroční památku jeho na den 4. srpna.

Legenda vypravuje, že sv. Dominik po mnohý čas proti
Albigenským v jižní Francii s malým úspěchem kázal, až o
zdaru svého díla pochybovati počal. Posléze odebral se do
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lesa opodál Toulousy a modlil se po tři dny a noci k Bohu
1 k Marii Panně za pomoc proti nepřátelům víry křesťan
ské. A když potom umdlen sklesl, zjevila se mu Rodička
Boží a naučivši ho sv. růženci rozkázala, aby modlitbu tu všude
zaváděl, kterýmžto prostředkem pobloudilci obrácení budou.
Potěšen navrátil se světec do Toulousy, svolal lid do chrá
mu, vstoupil na kazatelnu, a mluvě o spravedlnosti Boží do
vodil, že nezná jistějšího prostředku pro každého, kdož na
soudu Božim obstáti chce, než opravdově se káti, k Marii
Panně se utikati a růženec nábožně se modliti. Potom vy
ložil tajemství sv. růžence a modlil se jej s lidem, a hned
odřeklo se množství přítomných posluchačů bludů svých. Od
té doby vykládal Dominik na svých apoštolských cestách
všude růženec, modlil se jej s lidem, a dodělával se timto
prostředkem požehnaných úspěchů.

Byť i současní životopisci sv. Dominika žádných zpráv
neměli o tom, že by světec ten byl původcem aneb obno
vitelem modlitby sv. růžence, kteráž, jak dovoditi lze, půvo
dem sáhá až do prvnich věků křesťanských, a byť 1 tudiž
obsah zmíněné legendy nebyl dějepisnými prameny doložen,
jest jisto, že světec ten všude růženec vykládal i odporoučel,
a že duchovní synové jeho a zejména členové třetiho řádu
pobožnosť tu horlivě pěstovali a šířili. Krásná pobožnost tato
budila zprvu odpor i mnohých katoliků, jimž zdála se býti
vhodnou jen pro děti, ženy a prostý lid; avšak užitek jeji
osvědčoval se tak patrně a často podivuhodně, že časem
v celé Církvi zvšeobecněla, obzvláště když papežové ji schva
lovali a odpustky obdařovali. Za války s Turky r. 1571.
utíkali se křesťané dle přikladu a napomenutí papeže sv.
Pia V. k Rodičce Boží a modlili se růženec, a právě dne
7. řijna téhož roku, kdy strhla se veliká námořní bitva u
Lepanta, konala bratrstva sv. růžence v Římě slavné prů
vody a pobožnosti, aby Maria Panna vyprosila křesťanům
vitězství. A modlitby ty byly vyslyšeny; loďstvo turecké
bylo přimluvou Marie Panny úplně zničeno. Na památku
tohoto vitězství ustanovil potom papež Rehoř XIII. slavnosť
sv. růžence, kteráž koná se první neděli měsice řijna. Papež
Lev XIII. chtěje pobožnosť sv. růžence zvelebiti, nařídil r.
1883., aby na konec litanie loretánské přidána byla prosba:
„Královno přesvatého růžence, oroduj za nás“ a r. 1886. u
stanovil, aby každý rok po celý měsic říjen ve všech chrá
mech Páně denně byl růženec s litanií loretánskou zbožně
řikán. Růženec jest posud povýtečným znakem řádu kaza
telského.

Rižením Božim stal se řád sv. Dominika mocnou pod
porou Církve katolické proti útokům nepřátel, semeništěm
horlivých missionářův, obnovitelem náboženského života hdu
a školou nejslavnějších učenců křesťanských. Za času nej
většiho rozkvětu svého měl 150.000 členů. Ženské odvětví
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jeho čítalo asi 300 klášterů. Také v zemich českých byli
Dominikáni valně rozšiřeníi majíce kláštery v Českých Bu
dějovicich, v Hradci Králové, v Chebu, v Chrudimi, v Ja
blonné, v Klatovech, v Kolině, v Litoměřicich, v Lounech,
v Mladé Boleslavi, v Nymburku, v Pisku, v Plzni, v Praze
(dva), ve Stříbře, v Turnově, v Usti nad Labem, v Usti u
Tábora, ve Zvoli u Jaroměře, v Borkovicich, v Brně, v Ho
jovicich, ve Frenštátě, v Jihlavě, v Olomouci, v Sumberku,
v Uherském Brodě, ve Znojmě, v Opavě a v Těšíně. Panen
ské kláštery dominikánské byly u nás v Brně, v Olomouci,
v Plzni a v Praze. Ze všech těchto řeholních domů řádu
sv. Dominika zachovaly se do dneška pouze mužské kláštery
v Chebu, v Litoměřicích, v Olomouci, v Praze, v Uherském
Brodě, Ustí nad Labem a ve Znojmě. Nedávno byl v Rep
čině u Olomouce založen nový klášter sester řádu kazatel
ského s českým vyšším divčím vychovávacím ústavem.

Sv. Dominik bývá zobrazován v bilém řeholnímrouchu
s čerým pláštěm, maje v rukou lilii a knihu. Pes s planoucí
hlavní u nohou jeho jest odznakem řádu kazatelského. Pes
znamená bdělosť a věrnost, již řád ten Církvi katolické se
propůjčoval, a hořici pochodeň znači světlo křesťanské vědy
1 pravé viry a teplo svaté lásky, jimž osvěcoval rozum a
zahřival srdce hdi*).

Dne 4 srpna koná se také památka sv. Aristarcha, učedníka sv.
Pavla apoštola, biskupa Soluňského ; sv. Tertulina, kněze umučeného v Římě
za císaře Valeriana, sv. Eleuteria, mučedníka Cafihradského, sv. Protasia,
mučedníka, sv. Perpetuy, učednice sv. Petra apoštola v Římě, sv. Agabia,
biskupa Veronského, a j,

Dne 5. srpna.

I. Sv. Osvald, král Anglický.

V Anglii bylo náboženství Kristovo zaštipeno koncem
šestého věku snahou papeže Řehoře Velikého, hlavně apo
štolskou činnosti prvního arcibiskupa Kanterburského sv.
Augustina i soudruhů jeko, missionářů z řádu sv. Benedikta.
Velikou zásluhu o utvrzení víry svaté mezi Anglosasy získal
sl potom svatý král Osvald.

+) Život sv. Dominika. Vydali A. Z. a J. V. řádu kazatelského.
V Holešově. 1892.
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Osvald, syn Northumberského krále Ethelfreda, byl
od rodičů svých vychován v pohanství. Když Ethelfred za
války s králem Edvinem r. 616. poražen a zabit byl, uprchl
Osvald do Skotska, kde nalezl útočiště. Ve vyhnanství tom
poznal víru Kristovu, přilnul k ní a přijal křest svatý. Zatím
stal se i Northumberský král Edvin křesťanem, a přikladu
jeho následovali mnozi řišští velmožové i poddaní. Avšak
po smrti jeho r. 633. opanovali Northumbrii pohanský král,
Mercijský Penda a Britský panovník Ceadval, ukrutný ne
přitel křesťanských Anglosasů. Tu nadešla mladistvé církvi
v této řiši zlá doba. Nepřátelé sužovali obyvatelstvo, vyhá
něli křesťanské kněze a bořili svatyně. V této tisni srotili
se Northumberšti křesťané a povolali Osvalda na pomoc proti
ukrutným vetřelcům. Osvald přijav ochotně toto vyzvání,
přišel do své vlasti a byv všude lidem s nadšením vítán,
shromáždil za krátko malé ale odhodlané vojsko a postavil
se mu v čelo, aby trýzněnému obyvatelstvu pokoj zjednal a
víře křesťanské ku vitězství nad pohany dopomohl. Neda
leko staré římské pomezní zdi octl se Osvald s věrnými bo
jovniky svými před ohromným vojskem nepřátelským a spo
léhaje na Boha, dal zaraziti do země kříž, postavil se pod
něj a obrátiv se k vojinům, zvolal: „Poklekněme všickni a
prosme všemohoucího Hospodina zástupů, aby v tomto spra
vedlivém boji silil ramena naše a pro milosrdenství svoje
opatroval nás proti pyšným a ukrutným nepřatelům lidu
našeho.“ I vykonali všickni bojovníci zbožnou modlitbu a
potom vrhli se na mocnějšího nepřitele. Kříž Kristův byl
jim heslem a ziskal jim slavné vitězství. Král Ceadval padl
v této bitvě a vojsko jeho dalo se na útěk. Tak stal se Osvald
pánem v Northumbrii.

Nastoupiv královský trůn pečoval Osvald horlivě o zve
lebení náboženství Kristova v řiši své. Na ten účel volal
do Northumbrie ze Skotska a Irska křesťanské kněze, kteří
víru svatou lidu hlásali a jej na cestu bohabojnosti vedli.
Nejznamenitějším z těchto missionářů byl skotský mnich
Aidan, jenž přijav biskupské svěcení, s převelikým prospě
chem na vinici Páně v zemi té pracoval. Osvald provázel
ho na apoštolských cestách jeho a býval mu tlumočnikem,
ježto on neznal ještě dokonale anglicky mluviti. Působením
obou těchto mužů rozkvěétalo v říši utěšeně evangelium Ktri
stovo; staré modlářské obětnice byly bořeny, křesťanské sva
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tyně, kláštery 1 školy zakládány; nad Anglii zavanul dech
Boži a vzešla jitřenka spasení.

Osvald byl křesťanským panovníkem podle srdce Bo
žiho. Nebažil po Koruně královské, aby jí se honosil, ale při
jal ji, aby Kristus v zemi jeho vládl. Křížem zvítězil nad
nepřátely, a oslava kříže svatého byla mu nejvyšším účelem,
jehož na trůně se domáhal. Šíře v lidu svém víru svatou,
dával mu krásný příklad bohabojnosti, nábožnosti a upřímné
lásky ku bližním. Nepokládaje se za pána, leč toliko za do
časného správce pozemských statků svých, užíval jich štědře
na stavbu chrámů 1 klášterů a na skutky milosrdenství, jež
ubohým lidem prokazoval. Nejvitanějšími hostmi bývali mu
chudí, a nejraději nazýval sám sebe almužnikem Božím. Pro
tuto dobročinnost svou byl obecně zván „štědrou rukou.“
Jednou v čas velkonoční, právě když král s biskupem Aida
nem zasedl ku stolu, na němž přichystány byly dvě stříbrné
misy s rybim pokrmem, bylo mu ohlášeno, žeu královského
paláce sešlo se nad obyčej mnoho chudých lidi, čekajících
na almužnu, a že již vše, co jim připraveno bylo, se rozdalo,
aniž mohli všickni poděleni býti. I rozkázal Osvald přichy
stané pokrmy svoje ihned rozděliti, a když ani to nestačilo,
nařídil obě střibrné mísy rozbiti a kusy znich mezi lid roz
děliti, aby nikdo s prázdnem neodešel. Biskup chtěje právě
pokrm na stole požehnati, byl touto dobrotivosti tak dojat,
že uchopil královu pravici, přitiskl ji k srdci svému a řekl:
„Kéž tato ruka nikdy nesetli!“

Přičiněním krále Osvalda ujalo se křesťanství také v
království Vestsexském. Podporovalť biskupa Birina, jejž
papež Honorius r. 635. na ostrov Britský ku hlásání evan
gelia byl vypravil; a když Vestsexský král Kynegils, tchán
jeho, na víru se obrátil, byl mu na křtu sv. kmotrem. Tak
pracoval Osvald blahodárně o utvrzeni viry svaté v Anglii,
až pohanský král Penda z Mercie opět s velikým vojskem
do země jeho vtrhl. Tu byl Osvald v bitvě u Maserfieldu
dne 5. srpna 642 od nepřátel obklíčen, a dostav smrtelnou
ránu zvolal: „Pane, smiluj se nad dušemi bratři mých“
a Vypustil ducha. Surový vítěz dal mrtvému tělu jeho hlavu,
nohy i ruce useknouti a pověsil je na bojišti na kůl. Bratr
a nástupce Osvaldův na trůně Osvy přenesl tyto ostatky a
pochoval je s velkou slávou ve dvou svatynich. Tu byly
ruce štědrého a svatého krále Osvalda ještě po sta letech
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shledány neporušeným:. Bůh osvěděil svatost jeho divy, a
nábožné uctiváni jeho rozšiřilo se záhy po celé Anglii i po
pevnině evropské, zejména po Belgii, Německu a zemich
alpských Krajině, Štýrsku a Korutanech, kde mnohé chrámy
památce jeho posvěceny jsou a drahně obcí po něm nazváno
jest. Jednu kosť z ostatků sv. Osvalda ziskal a roku 1372.
hlavnímu chrámu Pražskému daroval císař a král Karel IV.
Život tohoto svatého krále vylíčil ctihodný Beda (+ 735),
mnich, rodem Angličan, ve svých cirkevních dějinách ná
roda Britského.

Sv. Osvald užíval pozemských statků svých ku cti
1 slávě Boží a pro časné 1 věčné blaho bližních. Bohabojný
křesťan nepovažuje pozemských ostatků za svůj cil, ale to
liko za prostředky k dosažení života věčného. Spasitel di,
že bohatý nesnadno vejde do království nebeského (Mat.
19, 23.); poněvadž bohatství člověka snadno na rozumu osle-'
puje, mysl jeho omamuje a vůli jeho dráždí, aby přebytky
svými na pouhé rozkoše plýtval, 1 nedovolených rozkoší
vyhledával, pyšně nad bližní se vynášel, aneb lakomcem
byl, a vůbec na Boha, soud, nebe i peklo zapominal. Sv.
Pavel napsal Timotheovi: „Bohatým tohoto světa přikazuj,
ať nejsou vysokomyslní, aniž doufají v nejistém zboži, ale
v Bohu živém, kterýž nám dává všecky věci hojně ku po
živání; ať činí dobře a bohatnou v dobrých skutcích ; ať
rádi dávají a se sdělují; ať sobě skládají dobrý základ

k času budoucímu, aby dosáhli pravého života.“ (I. Tim.6, 17—19.)

2. Sv. Afra, mučednice.

Duch svatý vane, kdež chce; a kde rozhojnil se hřich,
tam rozhojnila se také milosť Boží, o čemž podává svědectví
život sv. Afry.

Koncem třetiho stoleti usadila se v městě Augšpurku
v Bavořich pohanská žena Hilaria rodem z ostrova Cypru,
ktera dle obyčeje tamniho vyučila sličnou dceru svou Afru
životu chlipnému, domnivajic se takto prokazovati milou
službu necudné bohyni Venuši. Tak stala se ubohá Afra
vinou nevědomé matky své veřejnou hřišnici.
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Roku 303. nastalo rozkazem císaře Diokleciana nové
krvavé pronásledování křesťanů, a mnozi horliví biskupové
prchali před ukrutnými nepřátely do daleké ciziny. Také
biskup Narcis a jáhen jeho Felix utekli ze Španěl a přišli
pozdě na večer umdleni do Augšpurka, kde vstoupili do
prvního domu, o němž zdálo se jim, že naleznou v něm po
namáhavé cestě kýžený odpočinek. Ruka Páně uvedla je
právě do domu hříšnice Afry. Ta ovšem domnivajic se, že
oba neznámí cizinci přišli, aby hověli tělesným žádostem,
uvítala je vlídně a připravila jim večeři. Biskup maje za
sednouti ku stolu, požehnal se křížem, pozdvihl oči vzhůru,
sepjal ruce, a modlil se i zpíval na počesť toho, od něhož
všeliký dobrý dar pochází. Oko jeho zářilo svatou láskou
k Bohu a ctihodná tvář jeho leszla se zbožnosti i blahým
mírem. Pohance Afře bylo to něčím nevídaným a neslý
chaným. Byla podivuhodně dojata, žásla a po chvili otázala
se nesměle hosta, kým je, odkud přišel, a proč právě do je
jiho domu vkročil. I dověděla se, že stoji před ni křesťanský
biskup z daleké země, jenž pro svou víru byl nucen odejíti
z domova a putuje světem, aby nalezl misto, kde by mohl
klidně a beze strachu Bohu sloužiti. Vypravování toto
otřáslo srdcem mladé hříšnice, až oči jeji zaslzely. Slyšelať
o náboženství, jež lidem ukládá, aby zapirali náruživosti
svoje, začež kyýnejim odplata po smrti; slyšelať, že vyzna
vači Kristovi pro víru svou ochotně snášejí vyhnanství,
chudobu, muka i smrť, a milost Boží dotkla se jí, tak že
poznavši hroznou propast nepravosti, jimž posud hověla,
sklesla na zemi k nohám biskupovým a litostně zvolala:
„Pane, nejsem hodna tvé návštěvy; olejdi odtud!“ Ale
Narcis uhodnuv, v jakém domě se octl, neodešel, věda že
Kristus Pán neodmital od sebe hřišniků, nýbrž hledal spa
sení jejich. Proto maje s Afrou křesťanskou útrpnosť, jal se
ji těšiti a napomínati, aby uvěřila v pravého Boha, litovala
posavadních nepravostí svých, odvrátila se s ošklivosti od
nich, otevřela srdce svoje čisté lásce ku Kristu Ježíši a při
jala křest svatý, jimž dojde odpuštění a milosti Boži. Biskup
mluvil tak lahodně, důrazně a spolu šetrně, že slova jeho
s účinkem se neminula. Afra spěchala ku svým služkám,
kteréž byly tovaryškami jejími v hřichu, a oznámivši jim
všecko, což byla uslyšela, otázala se jich, co o tom soudi,
načež ony řekly: „Tys naše velitelka, a kam půjdeš, tam
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budeme tě následovati.“ Potom ztrávily Afra i družky jeji
celou noc u příchozích cizinců naslouchajíce zbožným mo
dlitbám i zpěvům jejich.

Nazítřií dověděli se pohané, že do města přišli dva
cizi křesťané, a jali se po nich slíditi. Zatim však ukryla
Afra oba hosti ve Inu, odešla k matce své, oznámila ji vše,
co se bylo stalo a co biskup ji byl uložil i slíbil, a žádala
ji, aby ty muže do svéhodomu přijala. A Bůh pohnul srdcem
pohanky Hilarie, že sama po křtu svatém zatoužila a ráda
oběma křesťanským přichozim útulek nabídla. Potom za
tmavé noci dovedla Afra tajně biskupa 1 jáhna k matce své,
kieráž vrhla se jim k nohám a snažně prosila, aby ji vlře
Kristově vyučili a odpuštění hříchů získali. I učil Narcis
Hilarii, Afru i příbuzné a čeleď jejich po sedm dni víře
svaté, připravoval je modlitbami, posty i jinými kajicimi
skutky, a dne osmého pokřtil je všecky. Hilariin dům stal se
svatyní, v niž potají scházeli se také ostatní křesťanéz města
na služby Boži, jež Nareis jim konal. Tu přebýval tento
biskup po devět měsíců, posvětil strýce mladé křesťtanký
Afry Dionysia na kněžství, a vedl toto stádečko Kristovo
slovy 1 vlastním příkladem cestou bohabojnosti do nebe.

Časem rozšířila se bouře pronásledování křesťanů až
do nejzazších končin říše Římské, a i v krajině Augšpurské
zpečetilo několik věřicich svou lásku ku Kristu Pánu krví
za něho prolitou. Náhlý převrat ve smýšlení i v životě bý
valé hříšnice Afry i přibuzných a domácích jejich neušel
ovšem pozornosti pohanův, kteří snadno uhodli, že osoby ty
zajisté potaji vyznávají viru Kristovu. I byla Afra předvo
lána k soudci Gajovi, jenž vyzval ji, aby raději bohům obě
tovala, než aby na mučidlech zahynula. Afra odpověděla:
„Hřešila jsem již dosti, pokud pravého Boha jsem ještě
neznala, nyní pak nebudu nikdy již modlám sloužiti.“ Gajus
řekl dále: „Jdi do chrámu a obětuj.“ Afra vece: „Chrámem
mým jest Kristus, jehož vždy před očima mám; jemu vy
znávám denně svoje nepravosti, a poněvadž nejsem hodna
jemu obětovati, žádám si, abych sebe samu dala mu za oběť,
by tělo, jimž jsem se prohřešila, mukami očistěno bylo.“
Soudce vytkl ji, že nemůže a nesmí býti křesťankou, po
něvadž, jak se praví, Bůh křesťanů zavrhuje takový život,

jakýž dříve vedla, načež ona odpověděla: „Pán můj Kristus
Ježiš přišel na svět, aby spasil hříšníky, proto nezamítal od

g 2
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sebe veřejných hřišnic a celníků, ale jidal s nimi.“ Na
další otázky, a rozkazy soudcovy řekla Afra: „Nejsem sice
hodna slouti křestťankou,avšak milosrdný Bůh, jenž nesoudí
dle zásluhy, nýbrž podle slitování svého, přijal mne sám do
sboru křesťanů. Žeť pak nejsem před tváří jeho zavržena,
poznávám z toho, že jest mně dovoleno, svaté jméno jeho
vzývati a vyznávati, z čehož doufám, že dojdu odpuštění
hřichů.“ A když soudce zvolal: „Obětuj raději bohům, abysi
jimi spasena byla,“ řekla Afra: „Spásou mou jest Kristus,
oně odpustil na kříži lotru kajícimu!“ Na to vzkřikl Gajus:
„Obětuj, sice dám tě veřejně mučiti a za živa upáliti“ Afra
vece: „Nechť hříšné tělo moje, jakož právem zasluhuje,
trpí mučení a upálení; avšak duše své neposkvrním vice
ani modloslužbou, ani jakýmkoli jiným hřichem.“ I odsoudil
ji Gajus na smrť upálením. Tu odvedli ji katané na ostrůvek
řeky Lechu, přivázali ji ku stromu a složili kolem ní hra
nici z klesti a ze štěpin. Mučednice pozdvihla oči k nebi
a oplakávajíc hořce svých hříchů modlila se: „Pane Ježíši
Kriste, Bože: všemohoucí, jenž js1 přišel volat hřišníky ku
pokání, a jenž jsi řekl, že kteroukoli hodinu hříšník od ne
pravosti svých se odvráti, nebudeš více hříchů jeho vzpo
minati, přijmiž milostivě v tuto chvili umučení mého pokání
moje, a zbav mne timto časným ohněm, jenž tělu mému
připraven jest, ohně věčného, kterýž tělo 1duši páli.“ A když
hranice ohněm vzplanula, zvolala Afra naposled: „Pane
Ježiši Kriste, děkuji ti; že nepohrdáš zápalnou obětí mou.
Podávám tuto obět tobě, jenž s Otcem a Duchem svatým
živ jsi a kraluješ na věky. Amen.“ Po modlitbě té povznesla
se očistěná duše jeji k nebesům, což událo se r. 304.

Zatím co Afra ohněm takto mučena byla, stály služky
jeji Digna, Eunomia a Eutropia na břehuřeky plačice, a když
katané odešli, daly se převézti na ostrov. Tu shledavše, že
tělo umučené velitelky jejich nebylo ohněm zcela stráveno,
vzkázaly to po sloužícím pacholiku Hilarii, která potom
v noci s knězem přišla, tělo dcery své tajně odnesla a v ro
dinné hrobce své nedaleko města pochovala. Do hrobky té
chodivala potom Hilarie často a modlivala se tam s děvečkami.
Když soudce Gajus o tom zvěděl, rozkázal, aby ženy ty
vyzvány byly bohům obětovati, a kdyby se zdráhaly po
slechnouti, aby byly v hrovce Afřině naplněné klestím zavřeny,
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udušeny a upáleny. Hilarie i tři služky jeji zůstaly Kristu
Pánu věrnými a dosáhly takto rovněž koruny mučednické.

Za nedlouho potom, když císařem Konstantinem dána
byla Církvi svoboda, zřídili křesťané Augšpurští nad hro
bem těchto mučednic chrám, a na počátku stoleti jedenáctého
bylo tu zbudováno znamenité benediktinské opatství sv. Oldři
cha a sv. Afry.

Sv. Afra, přední mučednice bavorská, je patronkou města
Augšpurku. Roku 1804. byly ostatky jeji vyzdviženy a v dra
hocenné skříni na oltáři uloženy. Památku jeji klade římský
seznam mučedníků na den 5. srpna a v Augšpurku koná se
výroční svátek jeji dne 7. srpna. Několik části z ostatkův
jejich, napolo spálených, chová velechrám Pražský.

Biskup Narcis i jáhen jeho Felix vrátili se dříveještě,
než sv. Afra umučena byla, do Španěl, a zemřeli tam rovněž
smrti mučednickou.

Afra, vychovaná v pohanských pověrách a svedená
vlastní matkou k životu nečestnému, obrátila se k Bohu,
uvěřila v Krista Pána, nastoupila dráhu kajicnosti, byla hor
livou křesťankou a došla koruny mučednické. Byl to ovšem
vzácný div milosti Boži, neboť ze žádné jiné nepravosti ne
bývá tak těžko se vymaniti, jako ze smilství, jež člověka
úplně zotročuje, rozum jeho zatemňuje, vůli jeho podlamuje,
svědomí omamuje a uspává. A přece, jak ze života sv. Afry
zřejmo jest, možno 1 člověku, jenž nepravosti této propadl,
s milosti Boží se obrátit. "Třeba jen, aby měl k tomu
odvahu a rozhodně si uminil, že stůj co stůj přestane
hřešiti, že bude se varovati všech zlých příležitosti, že
bude potlačovati nezřízená hnutí svoje, že bude ostra
žitě bditi nad smysly svými a uživati všech zbraní i léků
proti této nepravosti, jež Církev svatá mu nabízí. Kdo
takto si počíná, tomu zajisté udělí Bůh dostatek po
třebné milosti, aby dobré předsevzetí svoje uskutečnil, do
předešlých hříchů vice neklesal a na cestě kajicnosti vytrval.
Kdo tedy byl tak nešťasten, že jako pohanka Afra sloužil
tě nepravosti, která mezi křesťany ani jmenována býti nemá
(Efes. 5, 3.), nechat následuje Atry obrácené a kajicí. Ne
zbývát mu jiné cesty, nechce-li duši svou do věčné propasti
uvrhnouti. „Všeliký hřích, kterýkoli učiní člověk, kromě
těla jest, ale kdo smilní, hřeši proti svému tělu. Zdaliž ne
víte, že údové vaši jsou chrám Ducha svatého, jenž jest ve
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vás, jejž máte od Boha, a nejste svoji? Nebo koupeni jste
za velikou mzdu. Oslavujtež a noste Boha v těle svém.“
(I. Kor. 5, 18—20.)

Dne 5. srpna koná se slavosť Panny Marie Sněžné, jejíž původ jest
tento: Za panování papeže Liberia (352—366) obětoval urozený a bohatý
měšťan Římský Jan s manželkou svou hojné statky svoje Rodičce Boží. I
modlil se, aby mu bylo naznačeno, jakým způsobem tento nábožný úmysl
vykonati má, a dostal napomenutí ve snách, aby vystavěl chrám, věnovaný
Panně Marii, na tom místě, jež bude zasněženo. Téže noci, 5 srpna, po
kryl sníh čásť vrchu Eskvilijského v Římě. Také papež měl podobnévidění
ve snách. I byla na tomto místě nákladem měšťana Jana zbudována sva
tyně, řečená basilikou Liberiovou, později kostelem Panny Marie u jesliček
a posléze chrámem sv. Marie Větší (S. Maria Maggiore). Dnešní slavnosť
je tedy výroční památkou posvěcení tohoto Římského chrámu. Slavnost ta
konala se prvotně jen v Římě, a papež Pius V. povýšilji za církevní svátek
po vší Církvi katolické. Na Novém městě Pražském stojí farní a klášterní
chrám Panny Marie Sněžné, založený r 1347. od císaře a krále Karla IV.
Kromě toho koná se dnes památka sv. Emygdia, biskupa a mučedníka, sv.
Eusignia, mučedníka Antiochijského, sv. Kandidia a Kandidiána, muče
dníků, sv. Memmia, biskupa ve Francii, sv. Nonny, matky tří světců Nazi
anských, a j.

Dne 6. srpna.

w
I. Slavnosť Proměnění Páně.

Cirkev katolická chová ku vznešenému tajemství
Proměny Krista Pána úctu tak velikou, že ji nepostačuje
každoročně ve druhou neděli postní předčitati věřícím částku
sv. evangelia o této události, nýbrž že kromě toho ještě 0
slavuje toto tajemství zvláštním výročním svátkem dna
6. srpna.

Bližila se doba, kdy Spasitel za hřichy lidstva měl
podstoupiti přetolestné umučení a potupnou smrť kříže. U
čednici jeho měli vydávati o něm svědectví ve všech ná
rodech a rozšířiti, utvrditi království Boži, Církev svatou,
pro všecky časy budoucí. K tomu bylo ovšem především
třeba, aby učedníci ti sami nezvratně přesvědčeni byli o
o tom, že Ježiš Kristus jest Syn Boží a pravý Bůh. Do té
doby nabyli již o tom mnohých důkazův. Svatý život, vzne
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šené učení, veliké množství zázraků, konaných na přírodě a
lidech nemocných i zemřelých — to všecko hlásalo jim
zřejmě, že Ježiš Kristus je zaslibený a toužebně očekávaný
Spasitel světa. Aby pak víra jejich nebyla zviklána a pod
lomena, ani když Mistra svého spatří na smrť odsouzeného,
zbičovaného, trním korunovaného a na kříži zemřelého, proto
Spasitel před umučením svým volil podati jim nový důkaz
o Božské přirozenosti své; volil jim ukázati onu slávu, kte
rouž měl od věčnosti v království nebeském a kterouž Bůh
připravil všem těm, kdož smrti jeho vykoupeni a spaseni
budou. O věci té di sv. Lev Veliký: „Kristus chtěl pohor
šení kříže odejmouti od apoštolův, aby, když mu nastane
trpěti, toto dobrovolné jeho ponížení sama sebe neoblomilo
jim víry, když velebnosť ukryté důstojnosti jeho byl po
znali“

Dvě hodiny cesty na východ od Nazareta stoji hora
Tábor sličnou podobou svou oku mile lahodici. Vypiná se
o samotě jako jehlanec, jako obrovský podstavec, vice než
600 metrů, na severovýchodním cípu planiny Israelské. Ne
vysoký průsmyk odděluje ji od hor Nazaretských; stráně
jeji zarostlý jsou krásnými doubravami, jimiž vine se cesta ;
vrchol jest plochý a vejčitý; jižní polovina zasypána jest
zřiceninami tří někdejších chrámů za doby sv. Heleny, Kri
stu Ježiši, Mojžišovi a Eliášovi vystavěných. Odtud spatřuje
se celá Galiléa s pásmy horskými, údolími, rovinami a s je
zerem Genezaretským v zákouti se modrajícím. Evangelisté
Matouš, Marek a Lukáš vypravujíce o Proměně Páně neudá
vaji sice zejména, na které hoře to bylo, a apoštol Petr po
znamenal jen, že se to stalo „na hoře svaté“ (II. Petr 1, '8.),
ale z jednomyslného podání sv. Otců je zcela jisto, že Kri
stus Pán se proměnil na hoře Tábor. Sem, do samého středu
země Galilejské, kteráž viděla zářiti vtěleného Syna Božího
v jeho milosti a kráse, na osamělý vrchol této velebné hory
přivedl Ježiš za hvězdnaté srpnové noci tři svoje vyvolené
a milované učedníky a zjevil jim věčnou slávu svou v jas
nosti nad samo východní nebe stkvělejší.

„Ježíš pojal Petra, a Jakuba a Jana, bratra jeho, a
vedl je na horu vysokou soukromí, a proměnil se před nimi.“
Právě tito tři apoštolové byli ve věcech nebeských nad sou
druhy svoje pokročilejší, a proto stali se očitými svědky
nejhlavnějších skutků Božského Mistra svého. Jen onmize
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sboru apoštolů byli při vzkřísení z mrtvých dcery Jairovy.
Petr vydal nedávno před tim Pánu slavné svědectví: „Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého!“ Jakub prolil potom první ze
všech dvanácti apoštolů pro něho krev svou, a Jan byl mu
z učedníků nejmilejším. Jen Petr, Jakub a Jan byli od Pána
na hoře Olivetské pojati do zahrady Getsemanské, aby bdíce
byl svědky modlitby a smrtelného zápasu jeho, a prota jen
oni byli vyvoleni, aby na hoře Tábor spatřili nebeskou slávu
jeho, když před nimi se proměnil. Jaká to proměna byla,
vypravuje sv. Matonš těmito slovy: „I zastkvěla se tvář
jeho jako slunce, a roucho jeho učiněno jest bilé jako snih.“
Ježiš Kristus zjevil timto způsobem apoštolům odvěkou, ne
výslovnou velebnosť a slávu svou a dal jim okusiti radosti
a blaženosti nebeské, o níž sv. Pavel píše: „Čeho oko ne
vidalo, ani ucho neslýchalo, a co na srdce lidské nevstoupilo,
to připravil Bůh těm, kteříž jej miluji.“ (I. Kor.2, 9.) Proto
evangelisté mluví po lidsku jen o tváři a rouchu, t.j. o
viditelném vnějšku Páně, poněvadž vnitřní oslavení těla
Kristova nelze okem lidským spatřiti a mluvou zemskouvy
stihnouti. Božská záře proudicí se z proměněného a oslave
ného těla Krista Pána jevila se apoštolům na tvářijeho jako
slunce, jehož lesku nemohou oči lidské snésti, a pronikala,
prostupovala i oděv jeho tak, že se jim ukazoval jako padlý
snih.

„A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvajice
s nim.“ Starý Zákon i všecka proroctví jeho došly vyplnění
svého v Kristu Ježíši. Proto ukázali se na hoře Tábor Moj
žiš, zákonodárce, a Eliáš, nejslavnější prorok starozákonní,
jakožto svědkové a zástupcové celé staré doby předKristem,
a hovořili s Pánem o jeho nastávajícím brzkém odchodu
z tohoto světa. Spasitel naplnil svou vykupitelskou smrti
zákon vtělený v Mojžíšovi, a uskutečnil slova proroků zosob
něných v Eliášovi.

Učednici přítomní zjevu tomuto, jejž modlitba Ježišova
svolala s výšin nebeských, byli obtiženi spánkem. A procit
nuvše i vidouce nebeskou slávu Mistra svého, byli projati
nikdy posud nepocitěnou radosti a nevýslovnou slasti, tak
že jako u vytržení zapomínali na všechen život vezdejší
nežádajíce si už vice do něho se vrátiti. Proto zvolal Petr:
„Pane, dobréť jest nám zde býti; chceš-li, udělejme tu tři
stánky; Tobě jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.“ Na
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sebe i oba soudruhy svoje blažený Petr zapomněl, jsa spo
kojen, že bude moci Pánu i oběma světcům na svět přišlým
sloužiti, pro ně pracovati a tou měrou v jich společnosti
blahem oplývati.

„A když Petr ještě mluvil, hle, oblak světlý zastínil
je; a aj hlas z oblaku řkouci: Tentoť jest Syn můj milý,
v němž jsem dobřel zalíbil sobě; toho poslouchejte“ Oblak
světlý jest odznakem přitomnosti Boži. Týž oblak ukázal
se Za onoho času národu vyvolenému na poušti i při zalo
žení chramu Jerusalémského, a objevil se potom při na nebe
vstoupení Paně. Ve světlém oblaku na hoře Tábor byli Ježíš,
Mojžíš a Eliáš, když Bůh Otec ona slova apoštolům mluvil.
Oblak ten zastiňoval apoštoly, ježto lidský zrak za života po
zemského nesnese viděti přímo věčnou slávu a velebnosť Boží.

„I uslyševše to učedníci padli na svou tvář a báli se velmi.
A přistoupiv Ježiš dotekl se jich řka jim: Vstaňte a nebojte
se! A pozdvihše oči svých žádného neviděli, než samého
Ježiše.“ Slov z úst přítomného Boha Otce nemohli apošto
lové snésti, a proto bojice se velmi padli na tvář svou; jak
mile však Kristus Pán v lidské podobě své k nim přistoupil,
jich se dotkl a laskavě je oslovil, odešla všelika bázeň od
nich. „A když sestupovali s hory, přikázal jim Ježiš řka:
Žádnému nepravte o tom vidění, až Syn člověka z mrtvých
vstane.“ (Mat. 17, 1—9; Mar. 9, 1—8; Luk. 9, 28—36.)

Apoštolové byli na hoře Tábor z převeliké radosti u
vytržení. Přítomnost Boži v čisté duši bývá vždy provázena
nevýslovnou slasti smisenou s jakýmsi vytržením mysli. Kde
přítomna je Bytost nekonečná a nejsvětější, tam klesá v ni
cotu vše, co na člověku je pozemským, a nesmrtelná duše
jakoby již nebyla tělem poutána, povznáši se ku blaženosti
a slávě nebešťanů.

Kristus Pán objevil se na hoře Tábor ve slávě králov
ství nebeského, prozářen a proměněn Božskou velebnosti
svou. Když ondy velel zlým duchům, když odpouštěl hříchy,
uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a přikazoval přírodě, větru
1 bouři, tuť působil všemohoucností svou mnatvory, čině
v nich zázračné proměny; avšak na hoře Tábor proměnil
sebe sama. Božství, s nimž spojen byl a jež ukrývalo se
v něm pod rouškou tělesnou, podobnou tělu našemu, pro
nmiklona chvili tělo jeho, vyvedlo je z přirozené temnoty,
slabosti a smrtelnosti, aby je obléklo jasnosti a slávou.
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Jakmile Otec nebeský apoštolům rozkázal, aby Ježiše
Krista, Syna jeho milého, v němž dobře se mu zalíbilo,
poslouchali, odešli zákonodárce Mojžiš a prorok Eliáš, a Spa
sitel zůstal samojediný. Onť jest nyní člověčenstvuzákonem
a světlem; Onťjediný ukazuje nám cil, k němuž spěti máme,
a otvirá cestu, kterouž jest nám kráčeti. Onť samojediný je
cesta, pravda a život.

Proměna a oslava Krista Ježíše na hoře Tábor jest
nám novým svědectvím, že skrze nizkosť jeho lidské přiro
zenosti pronikal v něm skrytý Bůh. Čím více se pokořoval
přijimaje na sebe oběti, bolesti a smrť, tim vice zářilo v.něm
Božství a povznášelo jej. Když jakoby byl hřišníkem, žádal
od Jana pokřtěn býti, otevřelo se nebe nad ním. Když se
odhodlal, naplniti všelikou spravedlnosť, uslyšel, že od Otce
nebeskébo nazván jest milým Synem jeho. Když v Galileji
zřekl se slávy pozemské odmítnuv zakročení lidu, jenž chy
stal se prohlásiti jej králem, tu hned za příští noci kráčel
po hladině vodní, utišil bouři na moři a objevil se takto
pánem a velitelem přírody. Právě byl prohlásil, že jest mu
naposled jiti do Jerusaléma trpět a umřít, a šest dní potom
spatřili jej apoštolové na hoře Tábor povýšeného nad Moj
žiše 1 Eliáše, jakožto jediného Pána, zářicího jasem a ne
smrtelnosti, proměněného ve světle Otce nebeského.

Apoštolové měli prozatím o vznešeném zjevu na hoře
Tábor pomlčeti, neboť ještě nepřišla bodina oslavení Krista
Pána. Bližilat se mu doba ponižení, bolestného utrpení a
potupné smrti. Pomlčeti měli o tom, neboť jestliže ani tito
nejdůvěrnější přátelé Božského Mistra nesnesli záře přemě
něné a oslavené bytosti jeho, jak medle byli by o této vzne
šené události soudili lidé pohřižení do hrubých předsudkův
o pozemském království Mesiášově! Dosti bylo na tom, že
tři nejpřednější apoštolové byli očitými svědky Božské slávy
Kristovy, aby o ni vydali svědectví netoliko ostatním apo
štolům, nýbrž i celému světu, až by Spasitel dilo svoje sla
vným z mrtvých vstánim dokonal. I uposlechli apoštolové
rozkazu Mistra svého, a teprv po jeho vzkřisení a po seslání
Ducha svatého zvěstovali veřejně, co na hoře Tábor byli
spatřili a uslyšeli. Petr vzpominaje na tuto událost rozplý
val se ještě u vysokém stáří sladkou radosti a uváděl ji ja
kožto stkvělý důkaz Božské velikosti, velebnosti a slávy

wv
Krista Ježiše, an napsal: „Ne vtipných básní následujíce,
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Známu jsme vám učinili Pána našeho Ježíše Krista moc a
přitomnosť, ale učiněni jsouce spatřovatelé velikosti jeho.
Přijalč zajisté od Boha Otce česťi slávu, když se stal k němu
takovýto hlas od velebné slávy: Tentoť jest Syn můj milý,
v němž jsem sobě zalíbil, jeho poslouchejte. A ten hlas s nebe
přišlý, my jsme slyšeli, jsouce s ním na hoře svaté.“ (II.
Petr. 1, 16—18.) A evangelista Jan maje na mysli proměnu
Páně na hoře Tábor napsal: „Viděli jsme slávu jeho, slávu
jakožto jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.“
(Jan 1, 14.)

Apoštolové Petr, Jakub a Jan okusili na hoře Tábor
takořka pouze jediné krůpěje blaženosti nebeské, a již byli
slasti jako mimo sebe vytrženi, tak že na celý svět i na po
zemské potřeby svoje zapomenuli. Suďmež z toho, kteraké
blaženosti požívají svatí v nebi, kdež vedle slov žalmisty

Páně „napájení Jsou z hojnosti domu Hospodinova proudemrozkoše jeho.“ (Žalm 35, 9.)
Sv. Lev Veliký dí, %oKristus Pán proměnil se na hoře

Tábor i proto, aby tělo Církve poznalo, jaká blažená promě
na stane se s údy (t. j. pravověřicími křesťany), když hlava
(Kristus) takové slávy došla, jakož sám Spasitel řekl: „Spra
vedlivi budou se stkvíti jako slunce v království Otce ne
beského“ (Mat. 19, 45.). V Ježišl proměněném poznáváme,
jak proměněna a oslavena budou těla vyvolencůBožích
v den posledního soudu. „Kristus promění tělo ponižení na
šeho, aby připodobněno bylo k tělu jasnosti jeho, podlépůsobení, kterýmž také může podmaniti sobě všecky věci.“
(Filip. 3, 21.)

2. Sv. Nonna, matka tří světců.

Světice Nonna náleži do sboru nejslavnějších žen a ma
tek starověku křesťanského. Pocházela ze zámožné rodiny
kappadocké a provdala se za Nazianského měšťana Řehoře,
jejž záhy odvrátila od bludařů Hypsistariů a přimělaku ná
vratu do pravé Církve Kristovy. Řehoř stal se potom bisku
pem Nazianským a zemřel jako kmet stoletý r. 374.

Nonna byla žena vzdělaná a duchaplná. Měla mysl
statečnou, a nikdy nepoddávala se malomyslnosti ani zá
rmutku, nechat jakékoli strasti na ni doléhaly. Spoléhala
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vždy na Boha, důvěřovala v něho, a podrobovala se mou
drému řízení jeho. Po celý život svůj nepromluvila jediné
ho slova lživého ani chlubného. Nemilovala šperkův ani
marnosti v oděvu, ale pečujíc o vyšší poklady, zdobila pilně
duši svou svatými otnostmi. Za nejlepší prostředky vedoucí
ku mravní dokonalosti pokládala modlitbu, zbožné rozji
mání a tuhé posty. Pečovala moudře o hospodářství svoje,
jež po rodičich zdědila, a při tom sloužila neunaveně Bohu,
jakoby pozemských věcí pranic nedbala. Ačkoli býla z rodu
vznešeného, pokládala jediné zbožnost a pokoru za pravou
urozenosť. Chudým a nešťastným pomáhati, bylo ji nejsladší
rozkoši. Byla podporou vdovám 1 sirotkům, útěchou zarmou
ceným, a pomocnicí všech, kdo k ni se utikali. Láska jeji
k ubohým lidem byla tak veliká, že považovala veškeré
jmění svoje za zboží chudiny, jehož správu ji Bůh svěřil.
Dětem svým říkala, že by se třeba 1 do otroctví prodala,
aby strženými penězi chudé podporovala. A při tom nevy
nášela se nikdy štědrosti svou, nýbrž ukrývala ji všemožně
jednajic tak opatrně, že lidé od ni podporovani zhusta ani
nevěděli, od koho pomoci dostávají.

V chrámu Páně osvědčovala Nonna přikladnou nábož
nost a hlubokou úctu i bázeň ku mistu posvátnému. Nikdy
neodvážila se tu všetečně ohlédnouti se a s někým promlu
viti. Oči jeji bývaly výhradně upjaty na to, co dálo se na
oltáři, a uši otevřeny tomu, co kněz mluvil. Z převeliké
úcty k domu Božimu neopovážila se v něm nikdy na podla
hu plivnouti, a odcházejíc z něho, měla se bedlivě na po
zoru, aby nikdy k oltáři zády se neobrátila.

Manžela svého ctila Nonna a byla mu ve všem, což
slušného jest, po vůli. Manželé tito, dočekavše se neobyčejně
vysokého věku, žili povždy v bohumilé svornosti a vzdělá
vali ctnostmi svými věřicí lid. Bůh požehnal svazek jejich
dvěma svatými syny, Řehořem a Cesariem, a svatou dcerou
Gorgonil, jež pečlivě vychovávali. Obzvláště pečovala o ně
výborná matka Nonna, vedouc je slovem i příkladem cestou
svatosti k Bohu. Nejvice dala si záležeti na prvorozenci
svém Řehoři, jejž v dětském věku jeho ráda na klin brá

vala a napominala, aby nikdy žádným hříchem se neposkvr
nil. A Řehoř maje tak výbornou matku čítal již v útlém
věku pilně Pismo sv., modlíval se horlivě a stranil se světa.
Tak byl svatou matkou odchován slavný biskup a učitel
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cirkevní, světec Řehoř Nazianský. Podobně starala se Nonna
i o mladšího syna svého Česaria, jenž věnoval se lékařství.
Poslavši ho na studia do Alexandrie, neustávala modliti se
za něho a nemohla úzkosti ani spáti obávajíc se, aby v ci
zině nepozbyýl snad víry a neupadl do hříchů. Když potom
Cesarius stal se dvorním lékařem v Cařibradě, kde cisař
Julian Odpadlík křesťanské náboženství potlačoval, dopsal
mu bratr Řehoř, že matka velice o něho se strachuje, a že
by toho nesnesla, kdyby od víry odpadl. A Cesarius, ač od
Juliana Odpadlika byl otěn a vážen, nedal se jím odvrátiti
od Krista a vzdal se raději výnosného úřadu svého v Caři
hradě, než aby se byl viře svaté zpronevěřil. Tak stal se i
Cesarius zásluhou své matky svatým. Zesnul v Pánu r. 369.
a matka doprovodila jej ku hrobu s hořící svíci, zpivajíc
s duchovenstvem žalmy. Roku 372. pohřbila Nonna svatou
dceru svou Gorgonii, a r. 374. zemřel jí stařičký manžel
Řehoř. Posléze i Nonna, dosáhnuvši kmetského věku devade
sáti pěti let, zemřela svatou smrti r. 375. Výroční památka
její koná se v Církvi katolické dne 5. srpna.

Kéž všecky matky naše věnuji duchovnímu blahu svých
děti takovou péči, jakou synům svým osvědčovala světice
Nonna! Kéž noeustávají klásti jim do srdce ošklivosť ku
hříchu a horlivou snahu po bohabojnosti! Semena živé viry
a nábožnosti, jež dobré matky do duší svých dětí vkládají,
obyčejně se ujimají a vydávají hojné ovoce. Svaté matky
mívají svaté děti, jakož světice Nonna odchovala Církvi a
nebesům svaté syny Rehoře 1 Česaria a svatou dceru Gor
gonii. „Jestliže prvotiny svaté jsou, tedy i těsto, a jestliže
kořen jest svatý, tedy 1 ratolesti.“ (Rim 11, 106.)

Dne 6. srpna koná se také památka sv. Sixta II. papeže, a spolumu
čedníků (r. 258.), sv. Hormisdy, papeže (+ 523), sv. bratří mučedníků Justa
a Pastora (+ 304), sv. Jakuba, poustevníka v Mesopotamil, a J.
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Dne 7%.srpna.

Sv. Kajetán, zakladatel řádu.

„Pohleďte na ptactvo nebeské, žeť neseje ani žne, ani
shromažďuje do stodol, a otec Váš nebeský krmí je. Zdaliž
vy nejste dražší, nežli ono? Patřte na kvítí polní, kterak
roste; nepracuje ani přede. Pravím pak Vám, že ani Šalo
moun ve vši slávě své tak odin nebyl, jako jedno z nich.
Nepečujtež tedy říkajíce: Co budeme jisti aneb co budeme
piti, aneb čím se budeme odivati? Nebo toho všeho pohané
hledaji. Viť zajisté Otec váš, že toho všeho potřebujete. Hle
dejte tedy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a
toto všecko bude Vám přidáno.“ (Mat. 6, 26—34.) Toto
vznešené učení Kristovo o dobrotivé Prozřetelnosti Boží
pohnulo valný počet zbožných mužův, že ponechávajíce sta
rosť o vezdejší potřeby svoje Bohu, snažili se výhradně o
věci nebeské a duchovní, jakož činil zejména i sv. Kajetán.

Kajetán narodil se r. 1480. v hornoitalském městě Vi
cenze z bohatého otce hraběte Kašpara, pána na Thieně.
Nábožná matka Marie Porta obětovala jéj hned po křtu sva
tém Bohu pod ochranou Marie Panny a vychovávala ho
v ctnostech svatých. A Kajetán prospival záhy bohabojnosti
tou měrou, že lidé již tenkráte nazývali jej malým světcem.
Byl nad jiné pacholiky vážnější,stranil se her a zábav dět
ských, trval nejraději na modlitbách o samotě před oltáři
kem, jejž sám si byl zhotovil, a nalézal největší potěšení
ve službách Božích. Rozvijel se jako spanilá lilie; oči jeho
leskly se zaří andělské čistoty a duše jeho planula ohněm
lásky k Bohu i bližním. Maje srdce útlé, sděloval se s chu
dými o vše, co od rodičů dostával; a nemohl-li jim sám
něčim přispěti, sbíral na ně u příbuzných a známých al
mužny.

Dospěv v jinocha, studoval Kajetán na vysokých ško
lách v Padově s výtečným prospěchem a stal se v 25. roce
věku svého mistrem či doktorem obojího práva, cirkevního
1 občanského. Toho času zemřel mu výborný otec. Fotom
studoval Kajetán bohoslovi, aby posavádní vědomosti svoje
doplnil a posvětil světlem pravdy Božské. Byl nrozen a
bohat, měl sličnou postavu i uhlazené způsoby, a vynikal
vzácným duševním nadáním i vzděláním, a přece zůstal
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skromným, pokorným a sebezapiravým. Pohrdaje všelikým
přepychem a rozkošnictvím, vyhýbal se hlučnému životu
svých spolužákův a byl přítelem samoty. Příbuzní vytýkali
mu nejednou, že vede si přiliš skromně, že šati se jako
chudý žák, a že samotařství, v němž si liboval, nesnáší se
s bohatstvím a šlechtickým stavem jeho. Avšak Kajetán
nedbaje prázdných řeči těchto, šel svou cestou dále. Doko
nav studia bohoslovecká, vrátil se na čas domů a vystavěl
s bratrem ve vsi Rampazzu nový farní chrám. A za ne
dlouho potom odebral se do Říma, zamýšleje v tomto městě
žitl v ústraní a horlivě sloužiti Bohu i lidem. Ale brzo
vzbudil tu svým vzorným životem pozornost vznešených
mužů, a papež Julius II. učinil jej hodnostářem (protonotá
řem) na dvoře svém.

Kajetán nezměnil se ani na papežském dvoře, zůstávaje
1 v hodnosti prelátské mužem skromným a pokorným. Ne
bažil po přizni lidské, byl prost vší marnivosti i úlisnosti,
a neměl jiné snahy, než aby byl stále věrným a dokonalým
služebníkem Božím.

Dlouholetými rozbroji a občanskými válkami byly
tehdáž všecky hráze mravního řádu v Italii protrženy, a ná
boženské bludařství dralo se z Němec až do Říma. Víra i
mravnosť hynuly; nebyloť v chrámech pravé pobožnosti,
v soudnicich sprave Ilnosti, v obecném životě poctivosti. V1
douce to, spojili se někteří zbožní hodnostáři církevní 1 vel
možové světští v Římě v „Bratrstvo lásky Boži“, aby pokud
možno napravili, co v lidu úpadkem víry i mravnosti poka
ženo bylo. Také Kajetán přidružil se k tomuto Bratrstvu a
za krátko stal se vůdcem jeho. Aby pak mohl Bohu doko
naleji sloužiti a lidem více prospivati, uminil si posléze, že
zpřetrhá všecky vazby poutající jej ku světu, odřekne se
jmění, pohrdne důstojnosti svou 1 přizní knížat, a stane se
knězem. I setrval nějaký čas o samotě na modlitbách 1 roz
jímání a maje 36 let věku svého, byl r. '516. posvěcen na
kněžství. Hned potom napsal jistě řeholnici tato p“korná
slova: „Přijímám nyní denně toho, jenž volá ke mně: UÚč
se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem; a přece
nekrotim pýchy své. Přijímám denně toho, jenž jest světlo
a cesta; a přece světa neutikám. V ústech i na rukou mých
plane oheň Boží, a přece hruď má tuhne studeným ledem.“
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Tak pokorný, světu odumřelý a láskou k Bohu nadšený
Kajetán považoval se s apoštolem Pavlem za člověka ne
hodného.

Od toho dne, co Kajetán knězem se stal, byla mu ho
dnosť jeho na papežském dvoře nesnesitelným břemenem,
jež by nejraději byl ihned se sebe složil; ale papež zdráhal
se propustiti ho. Konečně dosáhl však přece, po čemž bažil,
a vzdav se r. 1518. důstojnosti papežského preláta, spěchal
do Vicenzy, kde zatim dobrá matka mu zemřela. V městě
tom ustavila se Družina sv. Jeronýma, podobná Římskému
Bratrstvu lásky Boží, od něhož lišila se jen tim, že členy
jejími byli ponejvíce prostí mužové stavu řemeslnického.
Kajetán pozdravil tuto družinu s velikou radosti, přistoupil
sam k ni a povzbuzoval slovem 1příkladem členy jeji k hor
livému plnění náboženských povinností 1 ku prokazování
skutků křesťanské lásky bližním. Přibuzní bněvali se proto
na něho, že v družině té obcuje s lidmi sobě nerovnýmy,
prostými a nevzdělanými, ale on nevynášeje se šlechtickým
stavem svým, pokládal jen křesťanské ctnosti a dobré skutky
za znaky pravé ušlechtilosti a proto neustával pomáhati chu
dým a sloužiti ubohým nemocným, obzvláště takovým, jichž
lidé nejvice se štítili.

Horlivému Kajetánu zdálo se brzo působiště v rodném
městě Vicenze přiliš obmezeným, pročež odebral se r. 1520.
do lidnatých Benátek. Tu ubytoval se v nově založené ne
mocnici a sloužil v oděvu prostého ošetřovatele chudým ne
mocným. Tato milosrdná láska pohnula valný počet vzácných
mužův i žen, že poskytli Kajetánovi dostatek peněz, aby
ústav ten znamenitě zvelebil a rozšířil. Kromě toho snažil
se Kajetán působiti k oživení náboženského života a k ná
pravě mravů obyvatelstva. Kázalt horlivě slovo Boží, uváděl
hříšníky na cestu kajicnosti a vzdělával svatými etnostmi
svými celé město tou měrou, že zván byl obecně lovcem
duši, andělem u oltáře a apoštolem na kazatelně.

Po nějakém čase vrátil se Kajetán na radu svého zpo
vědníka zase do Říma, kde kynuio mu nejrozsáhlejší pole
činnosti. Tu byl od členů Bratrstva lásky Boži s velikou
radosti přijat. Bratrstvo toto skládalo se tehdáž asi ze šede
sáti mužů, hodnostmi i učeností proslulých, a zanášelo se
právě úmyslem, že činnost svou rozšíří. Aby totiž účeljeho
tim snáze mohl vystižen býti, nezbývalo, než především
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pracovati o nápravu duchovenstva; totiž aby duchovní pa
stýři přikladně živi byli, důkladně se vzdělávali, slovo Boží
lidu horlivě 1 důstojně hlásali, a nehledajíce statků časných,
o mravní povznesení a věčnou spásu lidu neunaveně pečo
vali. Kajetán schválil tyto ušlechtilé snahy, shledal však
brzo, že ani nejhorlivější práce družiny poměrně malé na
úkol tak veliký nestačí. I pojal úmysl, že založí nový řád
horlivých kněží, jichž úlohou by bylo, dle přikladu apoštolů
Páně víru svatou srozumitelně a důkladně kázati, svatě žiti,
pokleslé mravy lidu napravovati a cestu ku spasení jemu
ukazovati. Zatim dověděl se, že Jan Petr Karaffa, biskup
Chietský (Theatský) v Neapolsku, muž vysoce učený a hor
livý, podobným úmyslem se zanáší. Biskup tento byl také
členem Římského Bratrstva lásky Boží a zamýšlel vstoupiti
do přísné řehole kamaldolské, avšak Kajetán poradil mu,
aby raději ve svém úřadě setrval, o nápravu duchovenstva
svého pracoval a su založení zamýšleného řádu spolupůsobil.
Takovým způsobem ziskal Kajetán Karaffu, a současně přl
pojili se k němu vznešený Říman Pavel Konsiglieri a do
ktor práv Bonifác z Colle. Čtyři mužové ti smluvili se, že
zřídí novou řeholní družinu kněží, kteři budou přebývati
v klášteřích, šetřice dokonalé chudoby. (Nemělit míti žád
ných nemovitých statků ani jistých důchodů a nesměli ani
o almužnu prositi, jakož činili žebraví mniši, nýbrž měli ži
vitl se pouze dary, jež dobrodinci jim samoděk poskytnou.
Nesměli tudiž dobrodinců vyhledávati, nýbrž spoléhati na
Prozřetelnost Boži, že sama postará se jim o to, čeho ku
časnému životu třeba jest,

Úmysl Kajetánův, založiti nový řád s pravidly tak pří
snými, budil obdiv, ale také pochybnosti a odpor. Namitáno,
že taková řehole nemohla by se na dlouho udržeti; že snad
věřící budou k ni na počátku štědrými, ale za doby moru,
neůrody a války že by řeholníci hladem pomřeli; že nesluší
se čekati na krkavce, jenž by do kláštera donášel chleba
jako Eliášovi na poušti, a že bylo by opovážlivo vyzývati
Boha, aby takové divy činil. I raděno Kajetánovi, aby hor
livosť svou mirnil a výstřednosti se varoval. Ale Kajetán
vyvracel tyto pochybnosti, odvolávaje se na slova Páně o
ptactvu nebeském 1 o kviti polním, a dokládal, zdaliž snad
tato slova již odvolána a zrušena jsou a zdaž Bůh přestal
již ve slibech svých nejvýš věrným býti? Takovým důvo

«
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dům nebylo ovšem lze odpirati, a papež Klement VII. zvolav:
„Vakové víry nenalezl jsem posud v Israeli!“ potvrdil r. 1524.
nový řád.

Téhož ještě roku vzdal se Karaffa biskupského úřadu
svého, a Kajetán, Konsiglieri i Colle odřekše se pozem<kých
statků svých a ponechavše si jen něco málo na pořízení
nejpotřebnějších věcí, složili s ním na den Povýšení sv.
Kříže řeholní sliby. Prvním představeným malé družiny této
zvolen Karaffa, někdejší biskup Theatský, po němž nový řád
slul theatinským. Noví řeholníci usadili se v domku na poli
Martově v Římě, jejž na ten účel daroval Colle, a když
r. 1525. vzrostl sbor jejich na dvanácte členů, přestěhovaliwv
se do prostrannějšího obydli na Monte Pinciu.

Rok 1527. byl Římu osudným. Vojsko císaře Karla V.
tábořicií v Italii, nedostávajíc delší čas platu, vtrhlo do to
hoto města, aby tu kořistilo. Němečtí i španělští žoldnéři
řádili tehdáž v Římě jako Turci, nešetřice žádného stavu
ani pohlaví ani věku, a drancujice domy měšťanů, paláce
velmožův 1 chrámy a kláštery. Tu zachránili řeholníci The
atin1 mnoho lidi od zuřivosti divokých kořistníkův a sloužili
poraněným 1 umirajicím. Posléze došlo i na ně. Jeden z vo
jáků, jenž druhdy u Kajetána byl sluhou, dověděv se, že
někdejší pán jeho přebývá v klášteře na Pinciu, myslil
o něm, že posud oplývá bohatstvím, a navedl soudruhy
svoje, aby na klášter ten udeřili. Také o Karaffovi šla pověsť,
že ukrývá při sobě mnoho zlata. I vrhla se tlupa vojska
na klášter. Zatím řeholnici poručivše se do rukou Prozře
telnosti Boží, rozžehli v chrámu svice na oltáři, poklekli
před vystavenou nejsvětější Svátosti na kolena, a očekávali
posledního okamžiku života svého. Žoldnéřivrazili do chrámu
a nešetřice mista svatého, zpřevraceli a rozbili vše, co tu
nalezli, a doráželi na řeholníky, aby jim vyzradili, kde po
klady svoje ukryty mají. A když ustrašení kněží řekli, že
ničeho nemají, jali se vojáci po svém způsobu s nimi ne
lidsky nakládati, při čemž byla řeholníku Bonifáci zasazena
mečem do hlavý hluboká rána. Potom byli všickni zavle
čení do žaláře, aby se přiznali, kde prý zlato svoje maji.
V tomto nebezpečenství zachoval Kajetán klidnon mysl,
neustával bratři napomínati k důvěře v Boha, a modlil se
s nimi v žaláři hlasitě církevní hodinky. Jednoho dne za
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slechl jich jistý španělský důstojník a vstoupiv k nim do
vězení, rozkázal ihned, aby byli na svobodu propuštěni.

Jelikož nebylo naděje, že v Římě brzo pokoj nastane,
vydali se řeholníci na zdař Bůh z města na cestu majíce
každý jen brevíř a kříž. Jistý příznivec opatřil jim člun,
v němž řekou Tiberou plavili se k Ostii, nevědouce, kamo
potom se obráti. Opodál Ostie by zakotvena válečná loď,
jejiž kapitán, vida bližicí se člun a domnivaje se, že jsou
v něm nepřátelé, dal po něm z kusu vystřeliti. Avšak výstřel
neublížil řeholnikům, a kapitán poznav je, velebil Prozře
telnost Boží a nabídl jim služby svoje. V Ostii sešli se
s vyslancem a vrchním správcem galejí obce Benátské, kteři
poznavše Kajetána, požádali jich vlídně, aby odebrali se
s nimi do Benátek. Kajetán přesvědčiv se takto poznovu,
jak Bůh ochrannou ruku svou nad družinou jeho drží, přijal
vděčně toto pozvání a odplul s bratřiími do Benátek.

V Benátkách dostali Theatini od obce chrám sv. Mi
kuláše a dům, jejž upravili si za klášter. Tu získali si
důstojným konáním služeb Božich, neunaveným hlásánim
slova Božího, horlivou činnosti ve zpovědnici i v nemocnicích
a přikladným životem svým úctu i lásku měšťanstva a byli
od něho s dostatek podporováni, tak že neprosíce dle ře
holnich pravidel svých nikoho o almužnu, mívali přece
ustavičně, čeho k živobyti potřebovali.

Dle pravidel řádu theatinského měl každého třetího
roku volen býti nový jeho představený (probošt). I byl
r. 1527. zvolen Kajetán, a po něm roku 1530. opěí Karaffa.
Téhož roku 1530. zuřil v Italii mor, a také Benátky byly
jim navštiveny. Tu byli Theatini dnem i noci na nohou
sloužice nemocným i umirajicím. Po moru nastal na ven
kově hlad, a zástupové hladového lidu přicházeli do města
hledat pomoci. Theatini rozdělovali se s nimi ochotně
o almužny, jichž se jim od měšťanstva dostávalo.

Toho času zdvihala se ve Veroně bouře proti tamnímu
horlivému biskupovi, poněvadž rázným způsobem ducho
venstvo ku zachovávání cirkevní kázně nabádal a porušené
mravy lidu napravoval. Tu byl Kajetán ed papeže poslán
do Verony, aby biskupovi na pomoc přispěl a hrozici bouři
udusil. Poslání toto zdařilo se výborně. Podařiloť se mu
rozjitřené obyvatelstvo ukonejšiti a duchovenstvo přiměti,
aby biskupasvého věrně poslouchalo.

26
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Kajetán bděl ostražitě, aby řeholní družina jeho pra
videl svých přisně šetřila. Jistý zámožný učenec v Be
nátkách chtěl do této řehole vstoupiti s výhradou, aby mu
povoleno bylo, častěji z kláštera na zotavenou vycházeti
a vybranějších pokrmů poživati, začež nabizel řadu všecko
svoje jmění. Ale Kajetán odmitl tuto žádosť s dodatkem, že
každá výjimka od schválených pravidel by řád podkopávala.

Roku 1533. dostal Kajetán v Benátkách pozvání z Ne
apole, aby do města toho zavítal a v něm klášter založil,
na kterýžto účel nabízel jistý šlechtic prostranný svůj dům
s kapli.

I odebral se Kajetán s jedním soudruhem do Neapole
a přijav darovaný dům, upravil jej v klášter, do něhož za
nedlouho potom ještě jiných šest řeholníků přišlo. Když ale
štědrý dárce kromě toho chtěl řádu znamenité pozemky a
důchody odkázati, odpiral tomu Kajetán, stoje přísněna tom,
aby Theatini dle své řehole všelikou péči o pozemské po
třeby svoje výhradně Prozřetelnosti Boži zůstavovali a pouze
almužnami dobrovolně poskytovanými se živili. A když ná
božný šlechtic neustával naléhati, aby řád dary jeho přijal,
řekl mu Kajetán: „Budeme-li hledati nejprv království Bo
žího a spravedlnosti jeho, nepochybuji nikterak, že naplní se,
co Pán slíbil, totiž že všecko ostatní, čeho k zachování ve
zdejšího života (třebajest, beze zvláštní starosti naši bude
nám přidáno.“

Kajetán důvěřoval v Prozřetelnost Boží tak velice, že
vůbec o věci časné nikdy se nestaral. Potřeby jeho byly ne
patrné; prostá jizba se stolkem, klekátkem a slamnikem sta
čila m1 úplně. Nepečoval o pokrm a nápoj a když někdy
s bratřimi za stůl zasedl a na něm pouze kus chleba a něco
ovoce shledal, děkoval i za tento skrovničký oběd Bohu
právě tak radostně, jako jindy, kdy od dobrodinců do klá
šterniho večeřadla hojně darů doneseno bylo. Nedbal ani
přibuzných, nechať sebe vice mu domlouvali a vytýkali, že
šlechtického stavu jejich zneuctivá a jim hanbu činí. Jednou
zavital Kajetán do Vicenze, kde byl od měšťanstva jako
posel Boží slavně uvitán, ale neubytoval se v rodném paláci
svém, nýbrž v chudé světničce městské nemocnice.

Roku 1536. povýšen byl Karaffa za kardinála a ujal
so opět řízení biskupství Theatského, jehož se byl odřekl
vstoupiv do řádu. Pod ochranou jeho rozvijela se potom ře
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hole Theatinů velmi utěšeně. Téhož roku převzal Kajetán
zase vrchni správu tohoto řádu a přebýval od té doby stří
davě v Benátkách a v Neapoli. Řehole rostla znamenitě;
v četných městech nabízeny jí opuštěné a zanedbané chrámy,
jež Kajetán ochotně přijímal i obnovoval a v nichž ducho
vní synové jeho služby Boží dle předpisů církevních dů
stojně konali, víru svatou lidu hlásali a hříšníky na cestu
kajicnosti vodili.

Kajetán dával svým řeholním bratřím dokonalý přiklad
života sebezapiravého. Nosil stále na těle žiněnku, bičoval
se často a trávival větší dil nocí na modlitbách, odpočivaje
jen na krátko. Bůh vyznamenal ho mimořádnými milosti
nami; měl dar naziráni věci tajných a budoucích, býval na
na modlitbách u vytržení mysli a nejednou vyprosil těžce
nemocným osobám modlitbou svou náhlého ozdravění. Je
dnomu z řeholníků měla kdysi býti odňata bolavá noha.
Kajetán požádal lékařů, aby tuto operaci odložili na příští
den. Na večer polibil nemocnému ránu, požehnal ji zname
nim kříže, napomenul ho k důvěře v Prozřetelnost Boži a
ku vzývání sv. Františka a potom sám modlil se za něho
po celou noc. A nazitří ráno shledali lékaři s údivem, že
nemocná noha jest úplně zhojena. Takové mimořádné a zá
zračné události nesváděly však Kajetána nikterak k domý
šlivosti a pýše, nýbrž utvrzovaly jej v pokoře. Čím více
povyšoval jej Bůh, tim skromněji smýšlel sam o soběa pod
pisoval se vždy: „Já nehodný a bidný kněz.“

Horlivou činnosti Kajetánovou i soudruhův jeho byl
náboženský a mravní stav obyvatelstva v Benátkách a v Ne
apoli znamenitě napraven a zveleben. Toho času octla se
Neapole u vážném nebezpečenství, aby nestala se kořisti ně
meckého protestantství, jež někteří příchozí odpadlici, ze
jména jistý zvrhlý mnich, v městě šířili, štvouce lid proti
Církvi katolické a rozdávajíce po domech bludařské knihy.
Proti těmto svůdcům vystoupil Kajetán rázně a zmařil Ú
klady jejich; lidé jimi zmámení navrátili se na pravou cestu,
kaciřské knihy byly sneseny a spáleny, a Neapole byla Církvi
svaté zachována.

Roku 1547. roznemohl se Kajetán v Neapoli na smrť.
Lékaři radili mu, aby neležel na tvrdém lůžku, jakož obyčej
měl, on však chtěje i v těžké nemoci sebezapirati, Ťekljim:
„Spasitel můj zemřel na kříži, nechtež mne tedy umříti
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aspoň na popelu.“ A po chvili dodal: „Není jiné cesty donebevedouci,nežcestanevinnostiacestakajicnosti© Kdo
od oné se uchýlil, tomu nevyhnutelně třeba nastoupiti tuto,
jinak je ztracen.“ Potom obrátil se ku přítomným bratřím
řka: „Pokud se pamatuji, zdá se mi, že nikomu z vás jsem
neublížil. Kdyby pak přece někdo z vás kromě vůle mécitil
se mnou uraženým, prosím ho na smrtelném loži pokorně
za odpuštění.“ Rozloučiv se s bratřími, dal se položiti na pod
lahu popelem posypanou, přijal nábožně svaté svátosti a
maje oči k nebi obráceny, usnul blaženě v Pánu dne 7. srpna
1547. Toho času rotilo se obyvatelstvo Neapolské proti du
chovni 1 světské vrchnosti, až byla obava, že vznikne kr
vavá občanská válka. I modlil se nemocný Kajetán, aby Bůh
městu pokoj a svornosť vrátil, a modlitba ta byla vyslyšena.
Hned po smrti jeho utišily se bouře a v městě zavládl opět
mír.

Papež Urban VIII. prohlásil r. 1629. Kajetána za bla
hoslavence, a papež Klement X. vřadil jej do sboru světců
Cirkve katolické. Vděčné město Neapol zvolilo apoštolského
kněze toho svým patronem.

Sv. Kajetán bývá zobrazován v řeholním rouchu ja
kožto vyznavač s knihou či s lilii aneb s Ježíškem v ruce.
Vypravujeť se, že jednou, když ve svatou noc Božího hodu
vánočního v chrámě Panny Marie Větší v Římě na mo
dlitbách trval, zjevila se mu Rodička Páně a vložila Božské
nemluvňátko v náruč jeho. Krásná socha tohoto světce od
slavného Brokova stojí na mostě Karlově v Praze.

Řehole Theatinů, nazývaných po svatém zakladateli
také Kajetány, prospivala obzvláště když kardinál Karaffa
r. 1555. pod jménem Pavla IV. na stolec papežský povýšen
byl a o další rozkvět jeji pečoval. Z řádu toho vycházeli
znameniti kazatelové, výteční biskupové a horlivi missionáři,
kteři evangelium Kristovo nesli i do pohanských zemi zá
mořských. Theatini rozšířili se po Italii, Španělsku, Německu
1 Polsku, a usadili se i u nás. Roku 1666. daroval jim nej
vyšší purkrabí Bernard Jgnác hrabě Martinic svou vinici
s kapli Panny Marie Etinské za Strahovskou branou u Prahy,
a tu zřidili si malý klášter. Roku 1672 upravili si řeholníci
ti nový klášter v darovaném domě na nových zámeckých
schodech v Praze, a r. 1717. přistavěli si k němu nynější
chrám Panny Marie a sv. Kajetána v Ostruhové ulici. Tu
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působili velmi zdárně, až r. 1783. zrušeni byli. Chrám 1
klášter tento dostal se r. 1869. Redemptoristům.

Obdivuhodna byla veliká víra a naprostá důvěra sv.
Kajetána v Prozřetelnosť Boží co se týče vezdejších potřeb.
Ve správě a domáhání se věcí pozemských chybujií mnozí
lidé. Jedni nedbaji naskrze nie, aby si opatřili a uchovali
potřebných k živobytí prostředků. Štítí se všeliké práce a
lenoši, aneb nehospodaři a promrhávají lehkomyslně statky
zděděné.

Jiní pak lopotí se překotně pečujíce výhradně jen
o výdělek a rozmnožování svého majetku. Nepopřávají si
ani oddechu domnivajíce se, že pečovati také o spásu ne
smrtelné duše, bylo by mařiti drahocenný čas. Lidé prvního
druhu jednají lehkomyslně, kdežto hamižní hmotaři a mamo
náři vedou si pošetile, jakoby měli na tomto světě na věky
zůstati. Moudrý křesťan hledi sice pracovitosti a rozumnou
hospodárnosti ziskati a uchovati si, čeho k živobytí vezdej
šimu potřebuje, ale především slouží Bohu a stará se o spa
sení svoje, maje bezpečnou důvěru, že Prozřetelnosťt Boží
práci jeho požehná a jemu zahynouti nedá. „Já Hospodin
jsem Bůh tvůj ujímaje tě za ruku tvou a řka tobě: Neboj
se, já spomohu tobě.“ (Is. 41, 13.) „A doufati budou v tebe,
kteříž znají jméno tvé, nebo neopustil's hledajících tě, Hospo
dine.“ (Zalm 9, LI.)

Dne 7. srpna koná se také památka sv. Donáta biskupa a mučedníka
za Juliana Odpadlíka. z jehož ostatků některé části dostal velechrám Pražský,
sv. Viktricis, biskupa Rouenského, sv. Fausta, vojína mučedníka, sv. Domi
ciána, biskupa Chalonského, a j.
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I. Svatí Cyriak, Largus a Smaragd, mučedníci Římští.

Roku 284. byl statečný vojevůdce Římský Dioklecián
od vojska prohlášen. za císaře. Vida pak, že nedovede celou
rozsáhlou řiši spravovati sám, učinil r. 285. svého vojen
ského soudruha Maximiana Herkulea spolucisařem, jemuž od
kázal Západ, ponechav si východní polovici říše. Herkuieus
jsa tímto povýšením velice potěšen, umínil si zbudovati na
počest císařskému příznivci svému v Římě znamenitý pomník,
nádherné lázně Dioklecianovy, jež částečně doposud se za
chovaly. Ku stavění této budovy byli donucování křesťané,
mladi 1 staří, zdraví 1 churaví, ženy i děti, jakéhokoli stavu
a povoláni; a nelidští dozorei nakládali s nimi ukrutně.
Ubozí robotníci nosili těžká břemena, sváželi stavivo, upra
vovali vápno, lámali a tesali kámen do úpadu o hladu, a bez
odpočinku, začež dostávalo se jim jen přikrých slov, pře
zdivek a ran.

Žalostný stav těchto křesťanů těžkou prací trýzněných
budil v srdcich mnohých lidí útrpnostť. Urozený a bohatý
měšťan Thrason, jenž sám byl tajný křesťan, vidaje útrapy
jejich, hleděl pokud možno jim prospivati, a poněvadž bylo
nebezpečno, činiti to zjevně, posýlal jim tajně potravy a
peněz po třech přátelech svých Cyriaku, Largovi a Smarag
dovi, kteří rovněž byli tajnými vyznavači Kristovými. Jak
mile papež Marcellin (296—304) zvěděl o této obětovnosti,
vysvětil Cyriaka za jáhna, aby jeho péči o chudé vedle
obyčeje apoštolského opatřil milosti svátostnou. Cyriak jevil
v tomto úřadě svém ještě větši horlivosť, avšak za krátko
byl se společníky svými Largem a Smaragdem od pohanských
dozorců polapen a za pokutu s nimi ku těžké práci na
stavbě donucen. Tim však neochabla horlivá láska těchto
tří soudruhů. Konali nejtěžší práce z lásky ku Kristu Pánu
ochotně, radujíce se, že mohou pro něho trpěti, přozpěvovali
chvalozpěvy Bohu, těšili utrápené souvěrce svoje, posilovali
klesající mysli jejich, a býli slabším 1 starcům nápomocni.

Jednoho dne spatřili Oyriak, Largus a Smaragd sta
řičkého a pro výtečné ctnosti váženého křesťana Saturnia,
an pod břemenem svým klesal. I smilovali se nad nim,
sňali břímě s něho, a poprosili dozorce nad stavbou, aby
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kmeta toho šetřil a za něho raději jim dvojnásobnou práci
ukládal. Byl to skutek šlechetný, ale jakož plné světlo
chorým očím nesnesitelno jest, tak vznešená ctnosť dráždivá
bezbožníka ku hněvu.

Cisař Herkuleus uslyšev, že Cyriak, Largus a Smaragd
neustávají svým souvěrcům milosrdné skutky prokazovati,
dal je uvrhnouti do žaláře. Avšak Bůh vyznamenal tyto
služebníky svoje v žaláři znamenitými milostinami. Několik
slepců dalo se k nim přivésti, aby na přímluvu jejich na
byli zraku. Čyriak vzýval nad nimi nejsvětější jméno Ježiš,
poznamenal je křížem, a vrátil jim takto zrak. Toho času
zavital cisař Dioklecian s nemocnou dcerou svou Arthemii
do Říma, a zvěděv o divech, jež způsobil Cyriak, povolal
jej 1 soudruhy jeho ze žaláře k sobě, aby divku tu uzdravili.
I vzývali nad ni jméno Ježiš a vyprosili ji takto náhlého
ozdravění. Arthemia uvěřila proto v Krista a dala se po
křtiti, a Dioklecian propustil z vděčnosti všecky tři vězně
na svobodu a vykázal jim bezpečný příbytek v městě.

Potom hlásali tito vyznavači zjevně učení Kristovo v mě
stě, obrátili množství pohanů ma viru, navštěvovali volně
a podporovali křesťany na stavbě nových lázní sužované,
a uzdravovali ve jménu Páně nemocné. Když ale císař Dio
klecian z Říma na Východ do sídelního města svého Niko
medie odešel, vznitila se v císaři Herkuleovi poznovu stará
jeho nenávisť psoti křesťanům, a na rozkaz jeho byli Cyriak,
Largus a Smaragd opět do žaláře vsazeni. Soudce Karpaslus
pokoušel se odvrátiti je od Krista a sváděl je ku pohanské
modloslužbě, ale marně. I byli všickni tři s jinými dvaceti
křesťany odsouzení na smrť. Jáhen Cyriak dodával jim
zmužilosti a neustával hlásati Krista, začež trpěl zvláštní
muka ohněm, a potom byli všickni mečem sťati. Mučednictví
jejich klade se do r. 308.

Těla svatých mučedniků byla na popravišti vedlé za
hrad Sallustiových od kněze Jana pohřbena, a později za
papeže Marcella (308 310) do zahrady nábožné křesťanky
Luciny přenesena, kdež papež Honorius I. (625—638) jim
na počesť vystavěl chrám Páně. Několik částek z ostatků
jejich získal r. 1355.v Římě a daroval velechrámu Pražskému
Karel IV. Výroční památka těchto mučedníků slaví se dne
9. srpna, poněvadž téhož dne a měsíce byla těla jejich
z prvního hrobu na jiné místo přenesena. Sv. Cyriak počítá
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se do sboru čtrnácti svatých Pomocniků. Bili Křižovnici
s červeným srdcem, kteří 1 v Praze měli na Starém městě
klášter u sv. Kříže Většího, nazývali se jinak také Cyriaky,
uvádějice na základě jakési ovšem bezdůvodné pověsti do
mnělý původ svůj od mučedníka sv. Cyriaka.

Sv. Cyriak 1 soudruhové jeho konali těžkou sobě vnu
cenou práci ochotně z lásky ku Kristu Pánu, pro něhož od
souzeni byli. Křesťan může i všedním zaměstnáním svým
Bohu sloužiti a u něho zásluhy si ziskati, když práci svou
modlitbou začíná a končí, ji Bohu obětuje a svědomitě, ne
omrzele 1 trpělivě koná.

Sv. Cyriak velebil Boha 1 v soužení a protivenství.
Sloužiti Bohu a chváliti ho za blahobytu, neni zvláštní
ctnosti. Ale sloužiti mu a velebiti jej vytrvale i v bídě,
v bolestech a v pronásledování, je znakem hrdinské ctnosti,
kteráž křesťana do nebe vede. Tak Tobiáš v slepotě, Job
v chudobě, nemoci a opovržení, a David ve vyhnanství zů
stali Bohu věrnými a neustávali velebiti jej. „Dobrořečiti
budu Hospodinu každého času; povždy bude chvála jeho
v ústech mých.“ (Žalm 33, 2.)

2. Blahosl. Altmann, biskup Pasovský.

Věrným a horlivým spolupracovnikem slavného papeže
sv. Řehoře VII. vhájení práv Cirkve katolické, v odklizení
různých neplech a ve zvelebování náboženkého života byl
také Pasovský biskup Altmann. Narodil se okolo r. 1015.
v západní části území starých Sasiků ve Vestfalsku z rodičů
šlechtických, nabyl prvního vzdělání na biskupské škole
Paderbornské, a studoval potom v Pařiži prospivaje zname
nitě učením 1 nábožnosti a ctnostm1i svatými. Vrátiv se do
vlasti dal se posvětiti na kněžství, a vstoupiv do sboru ka
novníků v Paderbornu, řidil po nějaký čas tamní školu, je
jimž žákem dříve sám byl, a potom učinil jej cisař Jin
dřich III. proboštem kapitoly v Úáchách a svým dvorním
kaplanem. V úřadě tomto setrval Altmann 1 po smrti tohoto
cisaře.

Roku 1056. odebrala se ovdověla císařová Anežka do
Pasova chtic navštiviti tamního nemocného biskupa Egil
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berta, bývalého kancléře svého. Altmann doprovázel ji na
této cestě a zavital takto poprvé do Pasova, kde po letech
řízením Božím měl sám na stolec biskupský dosednouti.

Na podzim r. 1064. přidružil se Altmann ku veliké
poutnické výpravě sedmi tisiců mužů z Bavor a Frank do
Palestiny. Za nepřítomnosti jeho zemřel Pasovský biskup
Egilbert, a přičiněním císařové Anežky byl nástupcem jeho
zvolen Altmann, jenž vrátiv se z Jerusaléma, byl od mla
dého krále Jindřicha IV. potvrzen, na biskupství posvěcen
a v Pasově přeslavně nastolen.

Jako ve mnohých jiných zemích, byla tehdáž i v Pa:
sovsku církevní kázeň žalostně pokleslá. Duchovenstvo žilo
namnoze nepřikladně, v klášteřích nezachovávala se řeholní
pravidla, světští páni kupčili se statky církevními, a lid
klesal u víře i v mravnosti. Vida to Altmann, založil nejprv
řeholní kapitolu na předměstí Pasovském, v niž měli mladí
duchovní ve vědách i nábožnosti odchováni býti, a r. 1070.
vystavěl klášter řádu sv. Augustina u městyse Mutáren
(Mautern) nad Dunajem, do něhož zavedl přísnou kázeň ře
holní. Rovněž založil a nadal štědře r. 1072. znamenitý be
nediktinský klášter v Kotviku v Dolních Rakousich.

Ve starších klášteřích shledal Altmann hrozné nepo
řadky, a když zvrhlí mniši zdráhali se ho poslechnouti a ře
holnich slibů svých zachovávati, nastupoval na ně rázně,
neostýchaje se dle přikladu papeže Řehoře VII. užívati nej
přísnějších trestův k vyhojení hlízy, jež tehdáž duchovní
život hubila. Klášter sv. Floriana v Horních Rakousich
spustl žalostně; chrám jeho byl zanedbán, ostatní budovy
byly na spadnuti, a nehodní řeholnici tamní žili zcela po
světsku. Altmann získal klášteru odcizené statky 1 důchody,
vystavěl znova jeho budovy, obnovil a zvelebil chrám Páně,
vyhnal r. 1081. nenapravitelné mnichy, a uvedl misto nich
do kláštera řeholní kanovniky sv. Augustina. Podobně vý
pudil Altmann r. 1081. nepořádné mnichy z kláštera sv. Hy
polita v Dolnich Rakousích a neustoupil jim ani, když vzbou
řivše proti němu lid, uchvátili brannou mocí klášter a lou
pežili na statcich biskupských. Také klášter Kremsmůn
sterský vyčistil rázný biskup vypudiv z něho rozmařilé
mnichy a osadiv jej cizími řeholníky, kteří pravidel sv.
Benedikta věrně šetřili.

Přísně nálezy papeže Řehoře VII. nesoucí se k ná
r
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pravě cirkevní kázně prohlásil Altmann na schůzi duchoven
stva diecése své, k němuž spolu konal důraznou řeč proti
přepychu, lakotě, rozmařilosti a svatokupeckému osazování
cirkevních obročí od hrabivých pánů světských. Nálezy ty
prováděl horlivý biskup důsledně, nedbaje odporu šlechticů
a mnohých necirkevně smýšlejících duchovních, kteříž proto
jitřili proti němu lid a jej samého u krále Jindřicha IV.
z domnělých zločinů obžalovali.

Od té doby, co král Jindřich IV. proti papeži Řehoři
VII. nepřátelsky vystupoval, vyhýbal se mu biskup Altmann
a nesůčastnil se tedy pověstné schůze Vormské r. 1076., na
niž biskupové a opati němečti krále otrocky poslušní, papeži
poslušnost vypověděli. Když potom Jindřich od papeže
z Církve vyobcován byl, neváhal Altmann tuto klatbu pro
hlásiti. Za to přitáhl král r. 1077. vojensky do Pasova a
donutil biskupa k útěku. Altmann uchýlil se nejprv do své
rodné země, a odtud do Říma, kde jsa poslušen nálezu pa
pežova, aby žádný duchovní nepřijímal církevní hodnosti
z rukou nekněži, biskupský úřad svůj v ruoe papežovy slo
žil. Ale Řehoř VII. vrátil mu úřad ten a vypravil jej jakožto
posla svého do Forchheimu na sjezd říšských knížat, kteří
Jindřicha IV. prohlásili za trůnu zbaveného a zvolili králem
Rudolfa, vévodu Švábského.

Když klatbou stížený Jindřich IV. r. 1081. na Řím
táhl, aby Řehoře VII. vypudil a protipapeže Klementa III.
dosadil, ujal se Altmann pod ochranou markraběte Leopolda
Rakouského opět biskupského úřadu svého v Pasově a snažil
se pohnouti knižata ku poslušenství řádného papeže i hájiti
práv Církve všude, kamo právomoc jeho sáhala. Byl sice
r. 1085. od biskupů Jindřicha IV. poslušných sesazen, ale
východní čásť biskupství Pasovského, poddaná markraběti
Leopoldu, zůstala mu. I usadil se v Mutárnách a působil tu
až do smrti ku zdaru Církve a svěřeného stádce svého.

Biskup Altmann nastoupiv úřad svůj, shledal v diecési
Pasovské, která tehdáž po Dunaji až na hranice Uher sáhala,
ponejvíce jen nepatrné a sešlé kostelíky dřevěné. I stavěl
neunaveně nové svatyně kamenné, dával je umělecky vy
zdobovati, opatřoval je všemi bohoslužebnými potřebnostmi
a staral se, aby k nim dosazováni byli vzdělaní, zbožní a
horliví správcové duchovní. Když za válečných rozbrojů na
stal v zemi hlad, živil štědrý biskup tisice chudých lidi, a
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prodal veškeren nábytek svůj, aby jim chleba nakoupil. Ze
mřel blaženou smrti v Zeiselmaueru v Dolních Rakousich dne
8. srpna 1091 a byl pohřben v klášterním chrámu v Kotviku,
kde ostatky jeho podnes odpočívají. Papež Bonifác VIII.
(1294—1303) prohlásil jej za blahoslavence.

Blahosl. Altmann pracoval o zvelebení Církve svaté,
ku nápravě pokleslých mravů a pro spásu svých svěřenců
za ustavičných protivenství a neochaboval v apoštolské hor
livosti své ani když snahy jeho nemivaly úspěchu, pamětliv
jsa slov apoštolských: „Bratři moji, buďte stáli a nepohnu
telní, rozohňujíce se v dile Páně vždycky, vědouce, že práce
vaše není daremná v Pánu.“ (I. Kor. 15,58.) Nebuďme malo
myslni, jestliže šlechetné snahy naše potkávají se někdy
s nezdarem. Když z lásky k Bohu a ku bližrímu dobré
skutky konáme a šlachetných účelů se domáháme, činime
takto, co na nás jest a seč jsme, a můžeme klidně úspěch
toho všeho zůstaviti moudré Prozřetelnosti Boži, doufajíce,
Že práce naše není daremná v Pánu.

Dne 8. srpna koná se také památka sv. Marina, mučedníka v Cilicii,
sv. Hormisdy, mučedníka perského, sv. Myrona, biskupa na ostrově Kretě
(i 301), sv. Emiliana, biskupa v Mysii, sv. Hugoliny, panny, a j.

Dne 9. srpna.

I. Svatí Firmus a Rustik, mučedníci.

Za panování Římského císaře Maximiana Herkulea
(286—305) trpěli obzvláště křesťané v sidelním městě jeho
Miláně, a mnozi z nich dosáhli pro Ježíše Krista slavné
koruny mučednické. "Toho času žil v nedalekém Bergamu
urozený, zámožný a císaři dobře známý měšťanFirmus, jenž
uvěřiv v Krista sloužil věrně Bohu i lidem. Postival se
přísně, trval každého dne do půlnoci na modlitbách, roz
dával štědře almužny chudým, a ujímal se křesťanů pro
následovaných a vypověděných poskytuje jim mnasvých
statcich přístřeší i výživy. O tomto šlechetném muži doneslo
se od udavačů k císaři, že stal se křesťanem a rouhá se prý
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bohům, nazývaje je zlými duchy. Ihned vypravil císař do
Bergama vojáky, aby Firma zatkli a přivedli. Vojáci zastihli
ho na venkovském statku jeho v zahradě, an sedě předčítal
svým domácím průpověď Páně z evangelia: „Každý, kdož
opustí dům, nebo bratry, nebo sestry, neb otce, neb matku,
nebo manželku, nebo syny, anebo pole pro jméno mé, stokrat
vice vezme a životem věčným vládnouti bude.“ (Mat. 19,29.)
I byl Firmus od vojáků spoután a odveden. Když kus cesty
urazili, potkal se s nimi přibizný jatého Firma Rustik,
horlivý křesťan a vážený bohatý muž, jenž právě chtěl
tohoto přitele svého navštiviti. Ten vida Firma spoutaného,
zplakal a zvolal: „Rád půjdu a zemru s tebou!“ Tu obo
řili se na něho vojáci řkouce: „Provozuješ snad i ty kou
zeln:ctvi s bezbožnými lidmi, že pláčeš?“ Rustik odpověděl:
„Nejsem kouzelník, ale křesťan, a žádám, abych také byl
spoután a mohl trpěti pro toho, jenž za nás trpěl“ Vojáci
otázali se: „Kdož pak trpěl za nás?“ Rustik vece: „Pán
naš Ježiš Kristus, Syn Boha živého, jemuž my křesťané
sloužíme.““Vůdce vojáků odvětil posměšně: „Však uvidime,
zdaž Kristus vysvobodí vás z rukou cisařových,“ a dal
Rustika spoutati a k Firmovi řetězempřivázati. Oba přátelé
kráčeli tiše jako beránci ku předu povzbuzujíce se k důvěře
v Boha pěním žalmů a průpovědmi z Pisma svatého. Firmus
opakoval častěji modlitbu: „Utvrdiž, o Bože, co jsi působil
v nás,“ a Rustik dokládal: „Veď nás, Ó Pane, cestou svou,
abychom obcovali v pravdě tvé“.

Oba zajatci byli přivedení do Milána a prozatím uvě
zněni u soudce Anolina. Příštího doe zasedl cisař Maximian
na soudnou stolici a dav sobě vězně předvésti, otázal se
jich: „Kolik bohů máte?“ Firmus a Rustik odpověděli:
„Jeden toliko jest pravý Bůh, jenž stvořil nebe, mořei všecko,
co v nich jest; jemu toliko klaníme se my křesťané.“ Císař
mluvil dále: „Obrátite-li se ke mně a budete li obětovati
bohům Saturnovi a Apollovi, ujdete mukám a budete žití,
jakož sluší na vzácné muže. Ale přísahám skrze bohy, že
nebudete-li obětovati, učiním vás výstražnými přiklady všem
lidem.““Vyznavači odvětili: „Učiň, císaři,jak miniš. Modlám
sloužiti nebudeme, neboť jsou hluché, němé, nevidomé a
necitelné, a hrozeb tvých se nelekáme, jelikož pominoujako
říše tvá. Bojíme se jen Pána a Spasitele našeho Ježíše
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Krista, jenž jest na nebesích. Jemu samému klanime se a
oběť chvály vzdáti si žádáme.“

Odpovědí touto rozkacený cisař poručil vyznavače
svléci a po dvakráte zbičovati. Za tohoto mučení napomínal
je řka: „Obětujte bohům, jimž cisař se klaní.““ Omi však
volali: „Přispěj nám, 0 Bože, Spasiteli náš! Pro slávu jména
svého vysvoboď nás, Pane, aby snad neřekli pohané: Kde
jest Bůh jejich!“ Když byli statečně vytrpěli ukrutné bičo
vání, jal se jim císař lahodnými slovy domlouvati: „Dám
vám všecko, čehokoli budete žádati ode mne, a učinim vás
svými přátely a předními muži v říši, jestliže svých pověr
se odřeknete a bohům našim obětovati budete“ Mučednici
odpověděli mu: „Nežádáme nižádných odměn, a prosíme
toliko za ochranu a silu Pána našeho Ježiše Krista. Kdyby's
ty cisaři věděl, kdo jest Kristus, nemluvil bysi takto k nám
a sám uvěřil bysi v něho. Neboť bohové, v něž ty věřiš,
jsou zlí duchové, a všickni, kdož jim obětují, půjdou s nimi
do ohně věčného.“

Takového vzdoru nenadál se cisař, a protož velice
rozhněván kázal mučedniky odvléci do tuhého žaláře a dáti
do klády, tak že mohli jenom na zbičovaných zádech ležeti.
Soudce Anolin věda, že by se cisaři velice zavděčil, kdyby
se mu podařilo muže ty k modloslužbě pohnouti, poslal
k nim do vězení několik vzácnějších osob a vzkázal jim,
aby si usmyslili a svévolně na smrť se nevydávali; ale oni
odpověděli poslům: „Jděte a povězte Anolinovi, že muka,
jež nám připravuje, jen dočasná jsou, ale že jemu Kristus
v den spravedlivého soudu ustroji muka na věky trvajicí.“
Odpovědí tou podrážděný Anolin požádal císaře, aby mu
vydal muže ty v plnou moc, slibuje, že je jistotně přinutí,
aby bohům obětovali. I pokusil se Maximian ještě jednou,
mučedníky sváděti k odpadlictví od Krista, a povolav jich
k sobě pravil: „Nuže rozmyslili jste se již, a jste-li hotovi
zachrániti se?“ Mučedníci odvětili: „Spásou naší a životem
našim jest Kristus, jehož duchem posilováni jsme.“ Tu vydal
cisař oba mučedníky v moc soudce Anolina řka mu, aby je
dal umučiti, budou-li se zdráhati bohům obětovati.

Právě toho času měl Anolin za úředními záležitostmi
odcestovati z Milána do krajiny Benátské. I rozkázal, aby
Firmus a Rustik jako zločinci svázání a o hladu i žízni do
Verony vlečeni byli. Třetího dne došli tohoto města a byli
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odevzdání plukovníku Kangariovi, jenž nesměl jim poskyt
nouti pokrmu ani nápoje, pokud by Anmolindo Verony ne
přišel. Rozkaz ten byl vykonán; mučedníci zavření do úzké
komůrky, kde nedostávali jídla ani nápoje. Ale Bůh nasytil
je zázračným způsobem, což Kangaria tak dojalo, že roz
hovořil se s nimi o víře jejich, a zvěděv, jaká protivenství
křestané pro Boha svého radostně snášejí, uvěřil v Krista
on 1 celý dům jeho.

Po šesti dnech přijel Anolin s velikým komonstvem
do Verony a dal ihned po městě rozhlásiti, aby příštího dne
všechen lid shromáždil se na mistě, kde křesťané Firmus a
Rustik souzeni budou. O soudu tom uslyšel 1 ctihodný kmet,
Veronský biskup Prokul, jenž skrýval se toho času s něko
lika věrnými křesťany v jeskyni opodál města. I modlil se
po celou noc, aby Bůh popřál mu koruny mučednické; a
nazitři zrána oznámil svým společníkům, že půjde navštívit
zajatých křesťanů; a potom spěchal do Verony. Tu vstoupiv
do žaláře obou mučedníků políbil je radostně řka: „Buďte
mně vitáni, bratři! Posilňte se v Pánu našem Kristu Ježíši
a přijmětež mne za společníka zápasu svého. Budeme miti
jednu vůli a bojovati společně, abychom zasloužili vejiti do
slávy všemohouciho Hospodina a na věky velebiti svaté
jméno jeho.“ Firmus a Rustik odpověděli radostně: „Amen!“

Zatim dostavili se zřízenci Anolinovi do domu Kanga
riova, aby Firma a Rustika na soud odvedli, a spatřivše
stařičkého biskupa řekli: „Co chce tento stařec u mužů,
kteří odsouzeni býti maji?“ Prokul odpověděl: „Nikoli od
souzeni, ale korunováni budou od Pána našeho Ježiše Krista.
Dejž Bůh, abych 1 já k nim přidružen byl, neboť 1 já jsem
křestan!“ I podal biřicům ruce a byl od nich spoután, a
takto byli přivedeni na soud k Anolinovi tři křesťané.

Za přítomnosti velikého zástupu diváků zasedl Anolin
v divadle na soudnou stolici, a uzřev neznámého Prokula
otázal se, kdo je ten muž. A když biřicové mu řekli, že na
lezli ho u Firma a Rustika a že je křesťan, zvolal Anolin
mrzutě: „Což nepozorujete, že ten člověk je stářím dětinský
a že nesmysl mluvil? Vyžeňte ho odtud! I sňali pochopové
biskupovi okovy a spilajice mu 1 tlukouce ho pěstmi vy
vedli jej potupně z města. Svatý kmet vracel se smuten na
poušť a přišed ku svým soudruhům řekl jim s litosti: „Bůh
neráčil oběti mé přijati.“
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Když oba mučednici zdráhali se obětovati Jovišovi,
Saturnovi, Apollovi a ostatním modlám, prohlašujíce je za
ďábly, byli na rozkaz Anolinův svlečeni a po rozpálených
skelných střepinách válení, tak že těla jejich rozřezána a
popálena byla. Za mučení toho spustil se na ně občerstvujíci
déšť, a mučednici velebili hlasitě Boha. Potom dal soudce
podpáliti hranici dříví a oba křesťanské reky do ohně vho
diti. Ale divným řizením Božim neuškodil jim oheň. I modlili
se velikým hlasem : „Zveleben budiž Hospodin, jenž navštívil
a vysvobodil lid svůj !“ Mnozí z pohanů vidouce to užásli
a zvolali: „V pravdě, veliký jest Bůh křesťanů'“, jiní pak
křičeli: „Ať zhynou ti zločinci a kouzelníci, aby děti našich
proti bohům nesvedli! Ať jsou odvedeni, aby městu našemu
zkáza nehrozila!“ I rozkázal Anolin, aby Firmus a Rustik
byli za město na břeh řeky Adiže odvedeni, sukovitými
kyji ubiti a posléze mečem sťati. Když se to stalo, poručil
soudce zápisy tohoto soudu spáliti řka: „Kdo by tyto spisy
četl, mohl by snadno v blud upadnouti a hroby těchto poše
tilců vice ctiti, než chrámy bohů našich“

Dva příbuzní těchto mučedníků a jistý Ankarius bděli
u mrtvých těl jejich, aby dravá zvěřjich nepohltila, a potom
přišlo nočního času sedm křesťanů, kteří je v jemná plátna
zaobalili a na tajném místě uložili. Jeden z nich, kupec,
kterýž na přímluvu svatých mučedníků těch z těžké nemoci
ozdravěl, odnesl těla jejich na ostrov Kapri u Neapole, kde
je uctivě pochoval. Odtamtud byla svatá těla ta později pře
vezena nazpět do Verony, kde podnes uložena jsou a úcty
zbožného lidu požívají.

wJak statečně a radostně přiznávalise mučednici Firmus
a Rustik před pohany ku Kristu Ježíši, a jaký krásný
přiklad viry v něho a lásky k němu dali nám! Onť jest
Syn Boží, v němž Otci nebeskému dobře se zalíbilo (Mat.
9, 17.); skrze něhož všecky věci stvořeny jsou (Kolos. 1, 16.);
onť jest Beránek Boží, kterýž snímá hříchy světa, a oběť
slitování za hříchy celého světa (I. Jan 2, 2.); onť dal sebe
samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti
(Tit. 2, 14.); ont spravedlivý za nás nespravedlivé umřel,
aby nás přivedl k Bohu (I. Petr 3, 18.). Jsme dilo rukou
Jeho, a často nepoznáváme ho; jsme jeho poddaní, a vzpou
Zlme se proti němu; jsme jeho učedníci, a neposloucháme
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ho; jsme jeho vykoupenci, a přece hřešíme, podrobujíice se
takto jhu dáblovu. Svou pýchou věnčíme poznova hlavu
Krista Pána trním; svou nespravedlnosti probijime ruce jeho;
nečistými žádostmi, slovy a skutky obnažujeme jej; zlými
úmysly probodáme bok jeho; ochotnosti ku hřišným skutkům,.,
přibijíme nohy jeho na dřevo kříže. Kéž bychom posléze to
uznali, od hříchu se odvrátili a upřímnou láskou počali mi
lovati toho, jenž miloval nás dřive, kdy ještě byli jsme
nepřátely jeho!

2. Blahosl. Jan Fermský, kněz řádu sv. Františka.

Jan Fermský je z těch vyvolenců Božich, jimž dáno
bylo, že již v útlém věku cestu spasení nastoupili a od ni
nikdy se neuchýlili. Narodiv se r. 1259. v italském městě
Fermu, choval již jako sedmiletý pacholik takovou lásku
k ukřižovanému Spasiteli, že se rozplakal, kdykoli na křiž
popatřil. Nemaje v dětských hrách zalíbení, chodival do vinic
otcových, kde o samotě pod širým nebem se modlival a tělo
svoje často kopřivami mrskal, aby dusil v sobě jakoukoli
zlou žádost. Tak již v dětství odumřel světu a rodičové dali
ho proto záhy do kláštera řádu sv. Augustina ve Fermu.
Tu budil svou nábožností, pokorou a zapiravosti obdiv ře
holniků, kteří kladli si ho za vzor.

Když bylo Janovi třínácte let, vstoupil do řádu Men
šich bratří sv. Františka a konal ochotně nejprostší služby
v klášteře. Odbyv zkušební rok, byl po svém přání poslán

"do odlehlého kláštera. Tu ovičil se zvlášť v pokoře a mlče
livosti. Jsa šťasten v dokonalé chudobě, pracoval a poslu
hoval řeholnikům v kuchyni, večeřadle, v zahradě i v chrámu,
nepopřávaje si oddechu. Duše jeho byla bohata vzácnými
otnostmi; míval stále mysl tak sebranou, že za jakéhokoli
zaměstnání jediné na Boha myslil, jim se obiral a mysl svou
k němu povznášel. Tak zachovával doslovně rozkazu apo
štolova: „Buďto že jite, nebo pijete, nebo cožkoli jiného či
nite, všecko k slávě Boži čiňte.“ (I. Kor. 1, 31.)

Zvyknuv již za dětství životu zapiravému, kál se Jan
v klášteře ustavičně. Bdival pozdě do noci na modlitbách 1
ve zbožném rozjimání a mrtvil tělo svoje přísnými posty.
Jednoho roku nejidal po celou postní dobu nic než hrsť
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bobů denně; jindy požíval jen zelenin, a jindy opětjidal jen
skývu chleba za den. Jsa ku každému nad miru laskav, ne
opovažoval se z hluboké pokory žádného jakéhokoli člověka
nikdy pomlouvati ani odsuzovati. Za tou příčinouřekljednou
ku bratřím, když o bližnich nemilosrdně soudili: „Bratří,
nepřišli jste do řádu jiných posuzovat, ale mysli své k Bohu
povznášet a jej velebit!“

Byv posvěcen na kněžství, hlásal Jan slovo Boží tak
mocně, že nejen prosti lidé, ale i učení mužové rádi ho po
slouchali a radou jeho se spravovali. Bůh sám dával mu na
zirati nejhlubší tajemství viry, že ačkoli neměl vyššího vě
deckého vzdělání, přece mluvival o nadpřirozených pravdách
náboženských podivuhodně jasně a vývody svými poslu
chačstvo uchvacoval.

Šíře čest i slávu Boží, rozmáhaje zbožnost a pokračuje
cestou dokonalosti, žil Jan v tuhé kázni až do smrti. Dne
5. srpna 1322 roznemohl se a předpověděl, že již brzo zemře.
Bratří napomenuli ho, aby se poradil s lékaři. I neodpiral
a řekl: „Duši svou odporučil jsem již Kristu Ježíši, a tělo
svoje dávám vám; můžete-li, uzdravte je.“ Přijav nábožně
svaté svátosti, upadl do vytržení mysli; a když procitl a
bratři se ho otázali, co byl viděl, řekl: „Čeho žádáte si vi
děti mimo Krista? Onť jest cesta, pravda a život. Chcete-li
hledati pravé moudrosti, hleďte, ať ničeho jiného nevite a
neznáte, než toliko Krista.“ "Tak a podobně mluvil Jan na
smrtelném loži ku bratřím, a za modlitby jejich vypustil dne
9. srpna 1322 ducha svého.

Blahosl. Jan Fermský neodvažoval se nikdy žádného
člověka nelaskavě posuzovati, aniž trpěl, aby to jiní činili.
Spasitel dí: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ (Mat. 7, 1.)
Nikdo neni tak nešlechetný, aby aspoň nějakých dobrých
stránek neměl, a spravedlivý křesťan hledí spiše na ctnosti
svého bližního, než na jeho nedostatky. Kdož sám dobrý
Jest, smýšli také o jiných lidech dobře; a nikdo nehrýze tak
rád na poklescích svých bližních, jako ten, kdo poklesků ta
kových mnoho na svědomí má; vidíť mrvu v oku bratra svého
a nepozoruje břevna v oku vlastním. (Mat. 7, 5.) Jen Bůh
sám zkušuje ledví a váži spravedlivě smýšlení lidská; my
vidíme sotva na píď; zůstavme tudiž všeliký soud Bohu.
Mnozi křesťané žijí ve skrytosti, jsouce světu neznámi a ne

27
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konajice ničeho, co zdá se býti velikým a slavným, ale sláva
jejich bude na věčnosti tím větší, čím bedlivěji ctnosti svoje
ukrývali zle očim lidským.

Dne 9. srpna koná se také památka sv. Romána, vojína, mučedníka
Římského, jehož hlavu r. 1369. získal a velechrámu Pražskému daroval
Karel IV., sv. mučedníků Římských Sekundiana, Marceliana a Variana, sv.
Domiciana, biskupa Chalonského, a j.

Dne 10. srpna.

Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník.

Z mučedníků Římských byl již za starověku po celé
Cirkvi katolické nejvice znám a oslavován jahen sv. Vavři
nec. Nejslavnější biskupové a učitelové cirkevní Augustin,
Lev Veliký, Ambrož a Řehoř Veliký velebí jej ve svých
spisech, a slovutný křesťanský básník Prudentius vylíčil na
počátku stoleti pátého život jeho ve spanilé básni.

Vavřinec (latinsky Laurentius), dle podání rodem Špa
něl, přišel za mladého věku do Říma a stal se učedníkem
ctihodného kněze Sixta, jenž pro výborné ctnosti jeho, ze
jména pro neporušenou čistotu mravů, velice si ho zamiloval
a nad ním jako drahým synem svým bděl. Roku 257., po
mučednické smrti papeže sv. Štěpána, byl nástupcem jeho
na stolci sv. Petra v Římě zvolen Sixtus (tohojména druhý)
a přijal milého učně svého Vavřince do počtu sedmi jáhnů
Římských. Úřadem tím byla Vavřinci svěřena služba po
boku papeži, kdykoli slavil novozákonní oběťmše sv. Kromě
toho hlásal Vavřinec věřicím slovo Boží, rozdával jim nej
světější Svátost Těla i Krve Páně, křtil, a jsa prvním zjáhnů
či arcijáhen, měl v Římě správu cirkevniho jmění a péči o
křesťany chudé i nemocné, o vdovy i sirotky. Důležitý a
obtížný úřad ten konal věrně, nezištně a obětavě.

Roku 257. rozkázal císař Valerian (253—260% aby
všlckni křesťanští biskupové i kněží byli posláni do vy
hnanství, a zakázal všeliké schůze vyznavačů Kristových
k účelům náboženským; a kdo by nařízení těch neposlechl,
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měl býti popraven. Jelikož ale rozkazů těch nebylo zevrubně
šetřeno, vydal cisař hned r. 258. ze své vojenské výpravy
do Persie nový, přísnější nález proti křesťanům, tohoto znění:
Biskupové, kněží a jáhnové buďtež neodkladně popraveni ;
šlechticům i jiným vzácným mužům křesťanskýmbudiž jměni
jejich pobráno a buďtež zbaveni svých důstojnosti; a kdyby1
po této ztrátě setrvali v křesťanství, mají propadnouti hr
dlem; křesťanské panny, ženy i vdovy maji ztratiti všecky
statky svoje a odvedeny býti do vyhnanství, a císařšti úřa
dnici křesťanští mají pozbyti svého jmění a býti rozděleni
po různých, osamělých statcích císařských.

Nejpřednější oběti těchto ukrutných rozkazů stal se
svatý papež Sixtus II. Byltě polapen a do žaláře odvlečen.
Cestou do vězení přikvačil za ním jáhen Vavřinec a prolé
vaje hořké slzy, že nemůže s ním spolutrpěti, jal se k němu
truchlivě mluviti takto: „Kam jdeš, otče, bez syna? Kamo
kráčiš kněže bez jáhna svého? Vždyť pak jsi nikdy k oltáři
nepřistupoval bez sluhy svého a nyní chceš oběť svou do
konati beze mne! Co se ti znelíbilo, otče, na mně? Či jsem
byl nevěren povinnosti své? Nechceš, abych měl podil ve
vylití krve tvé, an jsi mně dal podil v rozdávání svátosti?
Učiteli bývá se škodou, když pohrdá žákem svým. Abraham
obětoval syna svého a Petr předeslal Štěpána k umučení;
obětuj i ty, otče, syna, abysi došel koruny s mysli spoko
jenou, žes mne vyvolil!“

Vavřinec nezáviděl ovšem milovanému učiteli svému
koruny mučednické a nařikal si jen, že není mu dáno spo
lečně s nim dojíti oslavy nebeské, po niž srdce jeho práhlo.
I odpověděl mu hluboce dojat stařičký papež: „Synu milý,
vždyt tě neopustim; ale tobě kyne těžší zkouška. My star
cové dokonáme lehčím bojem, tebe pak, statného mladika,
čeká boj krutější, ale 1 vitězství slavnější. Jen slabi jinoši
nesvedou ničeho bez mistra, a jinoši silní jdou sami za nim,
Přestaň plakati; po třech dnech budeš mne následovati.
Zatim sebeř všecky cirkevní poklady a rozdej je chťřnan.“
Svatý papež Sixtus byl hned potom dne 6. srpna 258 na
smrť odsouzen a mečem sťat.

Vavřinec uslyšev, že za svým mistrem již brzo do slávy
nebeské povolán bude, zaradoval se velice a spěchal vyplnit
poslední rozkaz jeho. Sebral všecko církevní jmění, aby ho
pohané neuchvátili, prodal i drahocenné nádoby bonoslu
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žebné a rozdal stržené penize křesťanským chudým, neroc
ným, mrzákům, starcům, vdovám i sirotkům, jež v příbyt
cích jejich tajně navštěvoval.

Císařský náměstek Římský domnívaje se, že Cirkev
křesťanská má veliké poklady, jež Vavřinec ukrývá, povolal
jej k sobě a vyzval ho, aby je bez odkladu vydal cisaři.
Vavřinec odpověděl: „Církev naše má ovšem znamenité po
klady, jakých ani císař v paláci svém nemá, a dáš-li mi
lhůtu, abych je snéstí mohl, ukáži je tobě.“ Náměstek svolil
ochotně, nemysle jinak, než že spatří množství zlata a
stříbra.

Vavřinec pojistiv a uloživ zatim poklady církevní pod
úroky v království Božím, shromáždil u jedné svatyně všecky
chudé, jež Cirkev podporovala, a odebral se k náměstkovi.
Cestou k němu, záhy z rána, stanul na břehu Tibery, po
hlédl toužebně k nebi, a obrátiv se ku městu, povzdechl:
„Buď pozdraven, Říme, buďtež pozdraveni chrámové Boží a
hrobové svatých; aj nyní kyne mi krásnější město, světější
chram, lepší a věčný život!“

Potom vstoupil k náměstkovi a vyzval ho, aby shro
mážděné církevní poklady šel si prohlédnout. A když přišli
na misto, ukázal Vavřinec na zástup starců, mrzáků, žebráků,
chudých vdov, panen i sirotků, řka náměstkovi: „Tu vidíš
poklady naši Církve ; tuť naše zlato 1stříbro a perly 1šperky,
jež slíbil jsem ti ukázati a dáti. Nehněvej se, neboť zlato,
po kterém dyýchtiš,je plodem pozemských živlů a pramenem
mnoha zlého; pravým a nehynoucim zlatem jest pak nebe
ské světlo, kteréž tyto ubožáky osvěcuje. Nemají žádného
zboži pozemského, ale jsou bohati ctnostmi. Vezmi tyto naše
poklady a starej se o ně, abysi jimi rozmnožil slávu města
Říma, zvelebil blahobyt císařův a také sebe obohatil!“

Zklamaný vladař vzkřikl zlostně: „Mysliš, zlosyne, že
se mnou takový potupný žert tropiti smíš bez trestu? Vím,
že vy křesťané bažíte po smrti, ale ty nezemřeš rychle; pro
dloužimť muka tvoje, abysi zahynul smrti zdlouhavou a tim
bolestnější!“ I byl Vavřinec spoután a odvlečen na pahorek
Viminalský ku cestě Tiburské. Tu strhali katané s něho
šaty a zmrskali ho ukrutně, a když zdráhal se obětovati
modlám, zmučili jej poznovu na skřipci bičováním a žha
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vými doskami. Potom dal vladař zapaliti hranici dříví, a
když z něho hromada žhavého uhli zbyla, rozkázal mučed
nika přivázati na železný rošt a položiti na ohnivé uhly ty,
aby byl takto znenáhla upálen. Tu ležel mladičký jáhen na
žhavém rošti jako obětní beránek na oltáři zápalů. Ohnivý
žár pronikal kůži, svaly, krev i kosti jeho, působě mu hrozné
bolesti, ale v srdci jeho planul mocnější oheň nadpřirozené
víry 1 lásky ku Kristu Ježiši, tak že se zdálo, jakoby od
počíval na měkkém mechu, chystaje se k občerstvujícímu
spánku. Bylť přesvědčen, že již po chvili dojde nevýslovné
blaženosti a slávy u svého milého Spasitele na nebi, a proto
snášel muka svoje tiše, zmužile a radostně, jakoby ani žád
ných tělesných bolesti nepocitoval. Když takto poležel na
jedné straně a tělo jeho již napolo uškvařeno bylo, řekl
náměstkovi: „Dejž mne obrátiti; na této straně jsem již
dosti upečen.“ A když se tak stalo, pravil po chvili ku vla
daři: „Nyni je tělo mé již dostatečně upečeno, libo-li, můžeš
z něho pojisti.“ Potom prosil Boha, aby na přímluvu svatých
apoštolů Petra a Pavla Řím na víru byl obrácen, i aby
evangelium Kristovo po všech krajinách říše Římské brzo
se rozšířilo. Takto trpě a modle se, dokonal Vavřinec svůj
boj a odevzdal ducha svého v ruce Boží dne 10. srpna 258.

Sláva sv. Vavřince roznesla se záhy po všem světě
křesťanském. Nad hrobem jeho byla již za císaře Konstan
tina Velikého zbudována svatyně, jež náleží do počtu sedmi
hlavních chrámů Římských, a časem bylo ve všech zemích
křesťanských zbudováno nesčislné množství kostelů na počesť
tohoto mučednika. Zvláštním způsobem oslavil sv. Vavřince
Španělský král Filip II., an na vděčnou paměť svého ví
tězství nad Francouzy u St. Auentinu dne 10. srpna 1556
vystavěl na úpatí pohoří Sierry de Guadarrama ve Španě
ich pověstný Eskorial. Ohromná budova ta, skládající se
z královského paláce, kláštera a velkolepého, nádherného
chrámu sv. Vavřince, pod nímž jest hrobka Španělských
králů, má podobu obráceného roště, nástroje to, na němž
tento světec smrti mučednickou zemřel. V chrámě tom cho
vají se některé ostatky sv. Vavřince. Také u nás je valný
počet prastarých chrámů, zasvěcených sv. Vavřinci, a mezi
nejstarší z nich náleží památná svatyně na vrchu Petříně
v Praze. Z ostatků sv. Vavřince honosí se velechrám Praž
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ský menší kosti a jedním ramenem, jež r. 1355. v Římě zi
skal cisař a král Karel IV.*)

Sv. Vavřinec bývá zobrazen v rouchu jáhenském s ro
štěm v ruce. Rozžhavený rošt, na němž tento mučedník ze
mřel, připomíná trojí oheň. Nejprv oheň svaté lásky, jejž vtě
lený Syn Boži Ježiš Kristus na tento svět přinesl. Oheň
ten osvěcuje náš rozum, zhřívá, čisti srdce naše a naplňuje
je snahou po dokonalosti i touhou po království nebeském.
Blaze tomu, v jehož nitru tento posvátný oheň plane! Ale
kde. tento oheň neplápolá, tam hoří jiný plamen, neblahý,
zhoubný oheň hříchů; náruživá chtivosť pozemských statků,
palčivá žádosť těla, vášnivá baživosť po cti, zžirající závisť,
nenávisť a pomstychtivosť. 'Tyto divné plameny sežihaji du
chovní život člověka, zpustošuji mysl i srdce jeho a promě
ňují je v ohavné spáleniště. Nešťasten jest, kdo tento zhoub
ný požár nehasí slzami pokání, neboťpropadne jednou třetímu,
ještě hroznějšírmu ohni, jenž připraven jest ďáblu a služeb
nikům jeho.

Dne 10. srpna koná se také památka sv. Asterie, panny, mučednice
Bergamské, sv. Basy, sv. Pavly a sv. Agathoniky, mučednic Kartaginských,
sv. Rustikuly Marcie, abatyše Arelatské ($ 632), sv. Hugona, biskupa Au
xerreského (+ 1136), a j.

Dne 11. srpna.

I. Sv. Susanna, panna a mučednice.

Za pronásledování křesťanů od císařeDiokleciana, když
na stolci Petrově seděl papež sv. Kajus (283—296.), bylo
snahou tohoto bdělého vrchního pastýře Církve Kristovy
v Římě mnoho vznešených pohanů obráceno na víru, a ne
jeden z nich stal se potom mučednikem. Papeži stál věrně
po boku rodný bratr jeho Gabinius, jenž jsa muž učený,
složil na obranu náboženství Kristova proti pohanům něko

*) Ze starým Čechům jméno sv. Vavřince oblíbeno bylo, dosvědčují
podnes také prastará příjmení česká: Vávra, Vavrouš, Vavřík, Vavroušek,
Vavřín, Vavřínek, Vavříček.
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lik účinných spisů. Gabinius, vznešený Říman, byl dříve
ženat a měl dceru Susannu, a když manželka mu zemřela,
vstoupil do služeb cirkevnich a byl od bratra posvěcen na
kněžství.

Velice nadaná a vnimavá Susanna (Zuzana) nabyla za
moudrého dozoru strýce Kaja a pěči zbožného i učeného
otce svého neobyčejných vědomosti, ale přední snahou jeji
bylo, aby poznala Boha a životem svým jemu čim dále více
se libila. Rozvijela se ve sličnou pannu a stkvěla se spaní
lými ctnostmi; v krásném těle jejím žila krásná duše. Hořela
posvátným ohněm lásky ku Kristu Pánu a pokládala svět 1
jeho poklady a rozkoše za marnosť. Byla živa na zemi, ale
obcování jeji bylo v nebesích. Pro Krista žíti a umřiti bylo
ji ziskem, jemu sloužiti rozkoší. I zaslíbila se mu ustavičným
panenstvím a neustávala modliti se, aby ji Bůh milosti svou
povždy sílil, by tohoto posvátného slibu až do smrti věrně
šetřit1 mohla.

Ačkoli Susanna milujic domácí ústraní všemožně se
vyhýbala hlučným společnostem a veřejnosti, nezůstaly přece
neobyčejná sličnostť a vzdělanost jeji světu dlouho skryty.
Vznešený pohanský Říman ucházel se pro syna svého o ruku
jeji. Když strýc Kajus a otec Gabinius jito oznámili, řekla
rozhodně: „Nikdy nespojim sé s pohanem. Budiž chvála
Bohu, že uvedl mne do společenství svatých!“ I zradovali
se oba bratři děkujice Pánu, že v srdci útlé panny té roz
žehl oheň nebeské lásky, a utvrzovali ji v úmyslu, že za
světí své panenství Bohu. Gabinius požehnal dceru a řekl:
„Obětovala jsi duši i tělo svoje Pánu; nuže, kdybysi pro
viru svatou měla býti povolána na soud, polož na oltář Boži
1 palmu mučednictvi!“ A Susanna přisvědčila radostně řkouc:
„Doufám v Ježíše Krista, že tak učinim; přispívejte mně
svými modlitbami, abych stala „se posvátným chrámem
Páně!“

Když námluvěi k Susanně přišel a ji dle tehdejšího
obyčeje polibiti chtěl, odvrátila se od něho a řekla vážně:
„Chraň Bůh. aby se mne dotkla ústa mužská, obzvláště ústa
poskvrněná modloslužbou!“ Marně doléhali na ni námluvčí
1 otec nápadníkův, a marně lichotili ji. Susanna odpírala
vytrvale, namitajic, že srdce její jest již zadáno; a když
dotiráno na ni opět a zase, plakala a modlila se, aby ji Bůh
tohoto soužení zbavil a raději k sobě povolal I byla udána,
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že jest křesťanka, a s otcem do vězení dána. V žaláři tom
setrvali oba skoro dva měsíce, a potom byli zase propuštěni.

Otec nápadníkův shledav, že Susanna přání jeho vzdo
ruje za přičinou své víry, snažil se pohnouti ji k odpadlictví.
I poslal k ni modloslužebného, řečnickým darem slynouciho
kněze, aby ji od Krista odvrátil. Modloslužebník ten zavitav
k Susanně jal se ji laskavě domlouvati a pohanské bohy
vychvalovati, a postaviv na stolek zlatou modlu Jovišovu
řekl: „Nuže pokloň se a obětuj bohu, jemuž klani se cisař !“
Ale Susanna zvolala: „Uchovej Bůh, abych dopustila se
takové ohavnosti!“ a srazila rukou modlu se stolu na zem.
To ji bylo položeno za rouhavý zločin proti bohům i císaři.
I byla povolána na soud, a když zdráhala se obětovati mo
dlám a vyznala statečně Ježiše Krista, byla odsouzena na
smrť mečem. Nález ten byl na ni vykonán potají ve vlast
nim domě jejim r. 295.

Svatá panna sklonila radostně šiji pod meč katanův,
a duše jeji povznesla se toužebně k nebeskému snoubenci
svému. Jistá nábožná křesťanská pani sebrala krev svaté
mučednice do závoje svého, pomazala mrtvé tělo vonnou
masti, zabalila je v bílé roucho, pohřbila je uctivě, a cho
vala sebranou krev jako vzácný ostatek v drahocenné skřínce
na svém domácím oltáříku u veliké úotě. Od té doby
byl dům, v němž Susanna mučednickou smrť podstoupila,
svatyni, a papež Kajus shromažďoval tu věřící ku slaveni
mše sv. A poněvadž dům papežův k budově této přiléhal,
nazývána tato svatyně obecně „U dvou domů,“ kterýžto
název přenesen potom i na nový chrám, jenž na tomto
místě byl na počesť sv. Susanny vystavěn. Několik částek
z ostatků této světice daroval r. 1370. hlavnímu chrámu
Pražskému Karel IV.

Nade všecky ctnosti v životě sv. Susanny stkví se jeji
panenská stydlivosť, o níž sv. Bernard sličně dí; „Nevím,
zdaž vlidských mravech lze nalézti nad stydlivosť něco
spanilejšího. Stydlivosť jest okrasou každému věku, nejjasněji
a nejkrásněji stkví se ale milost stydlivosti ve věku mla
distvém. Což mnedle je libeznějšího nad stydlivosťt eudného
mládence? Jak krásně třpytí se tento drahý kámen na tváři
jeho! Stud je věrný po-el pěkných nadějí a bezpečný hla
satel ušlechtilé mysli. Stydlivosť je kárajicí metlou tomu,
komu nastává pokušení; onať udržuje v kázni lehká hnuti
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i skutky útlého věku, a dusi žádosti prudší. Což jiného bráni
každému nestydatému slovu a zamezuje všeliké hanebné
řeči, než stydlivost? Onať je sestra zdrželivosti, a jsouc ne
klamným znamením holubičí sprostnosti, je i rukojemstvím
nevinnosti. Stydlivost jest jasnou svitilnou čistému srdci,
tak že nic nepočestného a hanebného nemůže do něho se
vlouditi, aby ihned zpozorováno nebylo. Stydlivosťt přemáhá,
což jest zlé, chrání nevinnosti a cti svědomí,háji dobré po
věstl a krášlí život. Ona jest sídlem sily, prvorozenou
z ctnosti, slávou lidské přirozenosti, ozdobou počestnosti.
Tvář rdici se stydlivosti je libezně půvabna a krásna. Věru,
stydlivost je duši lidské výborným ostnem, neboť i člověk,
jenž snad neostýchal by se zlé páchati, stýdi se aspoň býti
při zlém skutku dopaden.“ K uhájení této ctnosti je ovšem
třeba, míti se ustavičně na pozoru a vystřihati se bedlivě 1
mnohých věcí na pohled nelišných a nepatrných, ve kte
réžto příčině napsal sv. Řehoř: „Jestliže zanedbáváme věcí
malicherných, octneme se znenáhla v nebezpečenstvíi, že
bychom se nerozpakovali páchati 1nepravosti veliké ani toho
nepozorujíce“*).

2. Sv. Tiburc, mučedník.

V životě sv. Sebastiana vypravuje se, že churavý Řím
ský pref-kt Chromác uvěřiv v Krista Ježíše, byl přímluvou
tohoto mučedníka z nezhojitelného neduhu svého náhle vy
léčen, a že přijav křest, propustil otroky svoje na svobodu,
složil svůj úřad v Římě a usadil se na venkovském statku
svém v Kampanii, kde byl ochráncem a Žživitelem proná
sledovaných křesťanů.

Syn jeho Tiburc zůstal v Římě, kde vstoupiv do slu
žeb cirkevnicb, prospival věřícím a obrátil slovem i přikla
dem mnoho pohanů na viru.

Jednou, když Tibure městem se procházel, spadl jakýsi
mladík nešťastnou příhodou s ploché střechy domu na dlažbu
ulice, kde polomrtev ležel. I přiběhli rodičové jeho 1sousedé—

*) V legendě o sv. Susanně uvádějí se ještě různé podrobnosti a 0
kolnosti, jichž tuto opomíjíme, ježto jich pravděnepodobnost a nesprávnosť
zřejma jest. Legenda ta byla sice složena asi již v devátém století, ale ne
umělý skladatel její přičinil k původním záznamům o životě a smrti této
mučednice četné, patrně vybásněné přídavky.
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a jali se nad ubožákem tim žalostně bědovati. Tu přistoupil
k němu Tiburoc,pomodlil se nad ním, požehnal jej svatým
křížem a rozkázal mu ve jménu Krista Ježíše, aby vstal a
modloslužby se odřekl. A hrozně potlučený jinoch zotavil
se ihned a vstal, jsa úplně zdráv. Pro tento patrný div
uvěřil člověk ten v Krista Pána, a rovněž uvěřili rodičové
jeho.

Tibure sloužil opětovně křestanům ve vězenich 1 v sou
kromých domech jejich, těšil zarmoucené, posiloval u víře
mdlých a káral vlažné i zpronevěřilé. Jakýsi Torkvát, jenž
byl od něho pokřtěn a křesťanem též se nazýval, žil tehdáž
v Římě velmi lehkom;slně. Lenošil, honě se po hrách i ji
ných marných zábavách, byl nevázaný v řečích 1 ve skut
cích, a zanedbával postů, modliteb 1 služeb Božích. I došel
k němu Tiburc a domlouva! mu vážně, aby žil, jak na kře
sťana se sluší. Nehodný Torkvát slíbil na oko, že se polepší,
hned však potom udal z pomstychtivosti u pohanského soudce
Tiburce, že jest křesťan; aby pak nebylo rozhlášeno o něm,
že jest udavačem, požádal, aby byl spolu s Tiburcem jat a
na soud pohnán. Když se to stalo, otázal se soudce Fabian
nejprv Torkváta, kým je. Ten odpověděl: „Jsem křesťan;
na víru obrátil mne Tibure.“ Tu zvolal Tiburce: „Nepokládal
jsem a nepokládám tě za pravého křesťana, neboť nežiješ po
křesťansku. Takových lidi neuznává Kristus za svoje učed
niky!“ I snažil se pohanský soudce lichocenim 1 hrozbami
odvrátiti Tiburce od Krista, a když shledal, že usilováni
toto jest marné, rozkázal posypati podlahu žbavým uhlim a
řekl: „Tiburci, nyní vol; buď obětuj bohům, aneb budeš po
tomto uhlí bosýma nohama kráčeti!“ A Tiburo nerozpakuje
se, zzul ihned obuv, poznamenal se křižem a jal se šlapati
po žhavém uhlí, aniž si ubližil. Potom zvolal k soudci:
„Poznej z toho, že jediným pravým Bohem je Bůh křesťanů,
jemuž všecky stvořené věci podrobeny jsou. Ejhle, tvoje
žhavé uhlí zdá se mi býti libezným kvitim!“ Soudce při
čítal tento div kouzlům a odsoudil Tiburce na smrť. I byl
"ibure za město odveden a mečem sťat. "Také otec jeho
Chromác trpěl pro Krista Ježiše. Dylyt mu všecky statky
od pohanů sebrány, tak že s rodinou svou mnoho bídy snášel,
až posléze mučednickou smrtí zemřel. Část ostatků sv. Tri
burce dostal a velechrámu Pražskému daroval r. 1355. KarelIV.
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Mučedník Tibure neuznával nehodného Torkváta za
křesťana, poněvadž ten člověk nežil po křesťansku. Sv. Sal
vlan di: „Jméno svatě bez skutků svatých je neužitečno.“
Náboženství Kristovo neprospívá pranic těm, kdož sice k němu
se hlási, ale přikázání jeho nezachovávají. Takovým lidem
plati výčitka sv. Pavla učiněná nevěrným Židům: „Jméno
Boží je pro vás mezi pohany v porouháni.“ (Rím 2, 24),
kterážto slova vykládá Origenes takto: „Jménu Božímu rouhá
se a je vinen, že i jiní lidé se mu rouhají, netoliko ten,
kdo sam rouhavě mluví, ale i každý, kdož jsa podle jména
křesťan, bezbožně žije, ježto zavdává hřišnými řečmi i skutky
svými bližním přičinu, že také Bohu se rouhají a jej hně
vaji.“ Proto učí sv. Otcové, že hříchy křesťanů jsou těžší
a tedy trestuhodnější, než hříchy nevěřících, kteříž pra
vého Boha a Krista Ježiše neznají.

Dne 11. srpna koná se také památka sv. Filomény, panny a mučednice,
jejíž ostatky byly r. 1802. v hrobce sv. Priscily u Říma nalezeny, po čemž
oslavil ji Bůh znamenitými divy, tak že světice ta nazvána jest „divotvor
kyní devatenáctého století ;“ mimo to památka sv. Alexandra, biskupa Ko
mánského v Pontu, sv. Gaugerika, biskupa ve Francii, sv. Digny, panny
Tuderské v Umbrii, a j.

Dne 12. srpna.

Sv. Klára, zakladatelka řádu.

Mocným náboženským ruchem, jejž na počátku tři
náctého století v katolické Církvi vzbudil sv. František
Assiský, bylo uchváceno i zbožné pohlavi ženské, a tak
vedle mužského řádu Menšich bratři vznikla panenská ře
hole sv. Kláry.

Klára, nejstarší ze tří dcer vzácných a zámožných ro
dičů stavu šlechtického, otce Wavorina Skiffa, a matky Hor
tulany, narodila se r. 1193. v městě Assisi v Italiu. Jsouc
pečlivě vychovávána stkvěla se již v útlém věku tichosti,
zbožnosti a láskou k Bohu 1ubohým lidem. Bývala nejraději
o samotě nemajic potěšení ve hrách a zábavách světských.
Odumřelazáhy světu a zvolila si Krista Ježiše miláčkem srdce
svého. Rozjimala každodenně o bolestném utrpení jeho, myslila
vstávajíic 1 lehajic na něho, a neměla vřelejší touhy, než
aby se mu zalíbila. A z lásky ku Kristu Pánu chovala
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svatou, křesťanskou lásku i ku bližním a snažila se jim
prospívati. Na ten účel postívala se a odkládala lepší pokrmy
i všecko, co od rodičů pro svou potřebu a zábavu dostávala,
a rozdávala to potají chudým a nemocným. Bdic úzkostlivě
nad panenskou čistotou svou nosila pod vrchním šatem rou
cho žiněné, odpočívala na tvrdém lůžku, a doporoučela se
pod ochranu panenské Rodičky Boží Marie..

Když bylo Kláře osmnácte let, nutkali ji rodičové ku
sňatku s uřozeným jinochem. Zatím zanášela se však Klára
jiným úmyslem. Toho času hlásal rodák jeji sv. František
slovem 1 příkladem apoštolskou chudobu, sebezapiravosť a
pokoru s takovým úspěchem, že i mnozi zaryti hřišnici a
světáci na pokání se dávali. Klára práhnouc po věcech
nebeských, uminila si, že příkladu jeho bude následovati. I
poprosila jistou bohabojnou pani, aby ji ku světci tomu od
vedla, by mohla s ním se poraditi, co činiti má, aby si za
jistila spasení. Příležitost k tomu naskytla se brzo; Klára
sešla se s Františkem v kosteliku Porciunkuli a svěřila se
mu, že zamýšli opustiti svět, zaslibiti se Bohu ustavičným
panenstvím, a sloužiti mu v dokonalé chudobě. František
schválil tento úmysl a jal se mluviti o marnosti všech věcí
světských, o nestálosti a krátkosti života vezdejšího, o lásce
Boži a snaze po statcích nehynoucich tak lahodně a mocně,
že Klára ihned se rozhodla, že úmysl svůj i proti vůli ro
dičů vykoná.

Připravivši se na rozhodný čin, odebrala se Klára
v neděli květnou r. 1212. s několika důvěrnými družkami
potají do kostelíka Porciunkule, vzdáleného hodinu cesty od
města Assisi, a byla tu od sv. Františka 1 učedníků jeho
s planoucimi svícemi uvitána. V této svatyni odložila na
stupně oltáře Panny Marie drahocenné roucho své, dala si
od sv. Františka ustříihnouti dlouhé vlasy svoje, přijala
z rukou jeho drsný řeholní oděv, a byla potom od něho
prozatim odevzdána jeptiškám Benediktinkám v klášteře sv.
Pavla, kde o samotě na modlitbách poznávala, jak sladký
jest Pán těm, kdož celým srdcem svým ho milují.

Rodičové i jiní příbuzní Klářini nemyýslilijinak, než
že divka ta byla do kláštera vlákána podvodně, aneb že
učinila nepředložený krok z mladistvé nezkušenosti, pročež
snažili se ji pohnouti k návratu do otcovského domu. Avšak
Klára setrvala v úmyslu svém a nedala se zviklati, ani když
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bylo ji od příbuzných vytýkáno, že čini jim hanbu. Posléze
pokusili se příbuzní o násilný únos a vrazili za tim úmy
slem do kláštera sv. Pavla. Tu hledala Klára útočiště v chrá
mě a držela se oltáře, a když útočníci k ni přistoupili, uká
zala na postřiženou hlavu svou a zvolala rozhodně: „Kdo
z vás odváží se odloučiti mne od lásky Kristovy a sáhnouti
na to, což jemu jest zasvěceno! Obětovala jsem se celou duši
svou Pánu, neupustím nikdy od něho, a nežádám si žádného
jiného ženicha. Jsem nevěsta Krista Ježíše; nuže kdo opo
váží se odtrhnouti mne od něho!“ Tak rozhodného odporu
zalekli se útočnici, a rozpomenuvše se, že porušení posvát
ného práva útočistného je svatokrádeží, na niž položena
byla klatba, odešli s nepořizenou. Hned potom byla Klára
pro větší bezpečnost dána do kláštera Benediktinek u sv.
Angela. Tu zastesklo se ji po milé sestře Anežce, pročež
modlila se vroucně za ni. A po několika dnech odešla Anežka
tajně z domu a přišla do kláštera ku Kláře prosíc, aby také
směla roucho řeholní přijati, což ji bylo povoleno. Z toho
bylo v příbuzenstvu nové rozhořčení, a dvanácte mužů ve
dralo se do kláštera, aby aspoň Anežku vyvedli. I chopili
se panny té, aby ji násilně odvedli. Anežka plakala hořce
a volala po Kláře: „Pomoz mně sestřičko a nedopusť, abych
od Krista Pána odloučena byla!“ Tu přiběhla Klára, a ná
silníci spatřivše ji nechali divku a utekli.

Po nějakém čase ziskal sv. František opuštěný chrám
sv. Damiana i sousední dům před branou města Assis a ob
noviv chrám, upravil dům ten za klášter a uvedl do něho
sestry Kláru i Anežku, k nimž ihned přidružilo se několik
nábožných panen a vdov, které rovněž se rozhodly následo
vati Krista Pána dokonalou chudobou. Tak povstala nová
ženská řeholní družina, již sv. František sepsal r. 124.
klášterní pravidla, podobná mužské řeholi Menších bratři.

První vrchni představenou tohoto panenského řádu
byla od sv. Františka ustanovena Klára, po niž duchovni
sestry jeji nazvány Klariskami; jinak sluly v Italii obecně
Chudými sestrami a po mateřském klášteře svém u sv. Da
miana také Damiatkami. Do kláštera toho hlásily se jako o
zavod urozené panny i vdovy, a 1 druhá sestra představené
Kláry a ovdovělá matka její Hortulana vstoupily do něho
a přijaly řeholní roucho.

Pravidla této nové ženské řehole byla dle vzoru řádu
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Menších bratři velmi přísná. Sestry nesměly míti žádných
pozemských statků ani důchodův a měly žiti jen z almužen
a výtěžkem ruční práce. Roucho jejich bylo drsné a chu
dobné; neměly nositi obuvi, nepožívaly masitých pokrmův
a šetřily mlčelivosti. V zachovávání těchto pravidel byla
Klára duchovním dcerám svým krásným vzorem. Prodavši
zděděné statky svoje, rozdělila stržené peníze chudým a ne
ponechala z nich ani pro sebe ani pro klášter ničeho, volic
jen z almužen živa býti. Od této přísné chudoby nedala se
žádnými důvody odvěsti,a když papež Řehoř IX. maje no
vou řeholi schváliti. zamýšlel ji zmirniti, uprosila ho, aby

od toho upustil a pravidla jeji v tom způsobu potvrdil, v ja
kémž sv. František je byl sepsal. Později vymohla Klára

od papeže Innocence IV. r. 1251. ještě zvláštního povolení,
aby jeji řad při své prvotní apoštolské chudobě ponechán
byl. Povolení to dal ji papež zvláštní bullou, kterou psal
prolévaje hojné slzy hlubokého pohnutí. Řeholním sestrám
svým, vracejícím se ze sbírky almužen, myla Klára nohy a
neostýchala se vůbec konati nejtěžší a nejomrzelejší práce
domácí. Sloužila sestrám ve večeřadle osobně, ošetřovala jich,
když stonaly, a za studených noci vstávala a obcházela bosa
lůžka jejich a přikrývala je teplými pokrývkami, sama pak
odpočivala na holé zemi a někdy na klesti, majic kus dřeva
za podhlavničku. Žila jen o chlebě a vodě, a ve svatvečery
velkých svátků, i v ponděli, ve středy a pátky čtyřiceti
denního postu nepožívala žádného pokrmu ani nápoje. Nikdy
nevynášela se nad podřizenky svoje, neosobovala si cti ani
vážnosti, aniž žádala v řádu přednosti a úlevy v práci. Kdy
koli zpozorovala na některé sestře zármutek, domlouvala ji
jako dobrá matka laskavými slovy, neustávajic, až ji uko
nejšila a potěšila. Větší čásť noci věnovala nábožným mo
dlitbám a rozjímáním. Nejraději rozjimala o pokořea chudobě
Krista Ježiše v Betlemském chlévě a na dřevu svatého kříže,
i o jeho Božské lásce, kterou nám osvědčuje v tajemství
nejsvětější Svátosti oltářní. Za těchto rozjímání plakávala
hořce a přicházela u vytržení mysli. Aby zachovala v sobě
ducha kajicnosti, bičovala častěji panenské tělo svoje a za
pírala se vůbec tak přísně, že sam sv. František uznal po
třebu ji rozkázati, aby od přilišných postů i nočnich bdění
upustila a ve všem moudré míry šetřila.

Klára dostávala modlitbami svými od Boha mimořádné
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milosti. Na přímluvu jeji byly mnohé nemocné osoby způ
sobem zázračným náhle uzdraveny a Prozřetelnost Boží po
sýlala klášteru jejímu, kdykoli tu byla největší nouze, ještě
v čas pomoc. Bůh opatřil ji také darem nazírání věci nad
přirozených a neobyčejnou moudrosti, která zrači se též
v listech, jež řeholním sestrám svým posýlala. Sám papež
Innocence IV. vyhledával u ni pisemně a nalézal rady i útěchy.
Zachovávajíc přísně všech řeholních pravidel, nepodnikala
Klára ničeho bez rady a rozkazu duchovního představeného
svého Františka, pokud světec ten žil (+ 1226). A příkladu
tak omilostěné představené následovaly 1 duchovní dcerý
jeji, snažice se svatou chudobou a pokorou věrně sloužiti
Bohu. Proto šířil se panenský řád sv. Kláry rychle po Italii,
Francii, Španělích i Německu.

Pověst o velikých otnostech sv. Kláry došla 1 k nám,
a blahoslavená dcera Českého krále Přemysla Otokara I.
Anežka, stavši se nadšenou otitelkyní 1 následovnici jeji,
založila v Praze panenský klášter sv. Františka, do něhož
sama vstoupila. Jak velice cenila a vážila si světice Klára
této blahoslavené dcery své v Praze, dosvědčují čtyři posud
zachované listy jeji. Svatá matka Klára osvědčuje tu, že
jest ji Anežka „sestrou ze všech nejmilejší a dcerou blaho
slavenou, jejiž přemilou památku mapsala si na tabulkách
srdce svého, ježto následnjíc chudého a poniženého Ježiše,
jest pravého Boha věrnou pomocnici, všech klesajicich pro
středpici, andělův potěchou a sester svých přikladem.“ Na
důkaz své lásky poslala Klára Anežce růženec, závoj, koflik
a misku, kteréžto vzácné památky byly v klášteře sv. Fran
tiška v Praze u veliké úotě chovány.

Za bojů cisaře Bedřicha II. proti papeži Innocenci IV.
tábořil jeden díl císařského vojska v údolí Spoletském, odkud
žoldnéři činili loupežné výpravy do širého okoli. Jednoho
dne přirazila tlupa tohoto vojska skládající se většinou z di
vokých Saracenův a jiných nevěřicich, až ku městu Assisi,
a ihned jali se vojáci dorážeti na městské hradby. Klášter
sv. Damiana stál přímo u těchto hradeb a tudiž byly ubohé
jeptišky zachváceny hrozným leknutím. Klára bolestnou
nemoci skličena spočivala tehdáž na lůžku, a zatím slezli již
někteří útočníci klášterní zeď a hrozili poskvrniti a vyple
niti chrám itichý útulek řeholnic. Za děsného nebezpečenství
toho, kdy sestry byly strachem bez sebe, dala se churavá
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Klára odvěsti na klášterní nádvoří, vzala z chrámu schránku
s nejsvětější Svátosti oltářní, aby ji od rouhavého zneuctění
od nevěřících útočníků zachránila, pozdvihla ji, poklekla se
sestrami a zvolala: „Dopustiš-li, Pane na nebesích, aby slabé
a bezbranné služebnice tvoje upadly v ruce nevěřících? Ne
mohu jich ochrániti a proto svěřuji je tobě. Račiž je i mne
vytrhnouti z tohoto hrozného nebezpečenství!“ A sotva se
domodlila, připadl náhlý strach na útočníky, tak že dali se
na útěk.

Jindy, když cisařský vojevůdce Aversa brannou moci
pokoušel se o město Assisi, a obyvatelstvo jeho hrůzou se
chvělo, posypaly Klára i sestry jeji hlavy své popelem a
modlily se za město, z něhož nejvíce almužen dostávaly.
A modlitby ty byly vyslyšeny; nepřátelské vojsko odešlo
V noci s nepořizenou.

Klára žijic v klášteře nad miru přísně, churavěla plných
dvaadvacet let a bývala málokdy bez tělesných bolesti, ale
nikdy nestěžovala si a nereptala, nýbrž těšila se, že může
připodobňovati se utrpením milovanému Spasiteli svému.
Právě rozjimáním o jeho hořkém utrpení mirnila si bolesti
svoje. Jednou pravila: „Jak mohl by si člověk naříkati
hledě na Ježiše ukřižovaného a krví zalitého!“ Jindy řekla:
„Jak krátkou jest mně noc, když o utrpení Páně rozjímám!“

Roku 1253. pocítila Klára z rostoucích prudkých bo
lesti tělesných, že blíži se ji smrť. I dala se zaopatřiti sv.
svátostmi. Téhož dne zavítal papež Innocence IV. z Perugie
do Assis, a byv od nemocně Kláry poprosen o apoštolské
požehnání spojené s plnomocnými odpustky, navštívil ji
v klášteře, vyhověl přání jejimu a řeklhluboce dojat: „Dejž
Bůh, abych já v hodinu smrti tak málo potřeboval po
žehnání, jako Klára“ Potom svolala nemocná sestry a loučlc
se napominala jich, aby chudoby, čistoty a poslušnosti
povždy věrně zachovávaly, z lásky ku Kristu Pánu vespolek
se myovaly a takto cestou svatosti kráčely a lidem dobrý
příklad dávaly. Když zpovědník chválil její trpělivost,
řekla: „Po všechen čas, co Bůh popřával mně milosti, abych
v řeholi žila a jemu sloužila, nebyly mně žádná práce a ná
maha, ani skutky kajicí, ani nemoc a tělesné bolesti obtížny.
Jak útěšno jest, z lásky ku Kristu Ježíši trpěti!“ Řeholnice
plakaly, že milovaná matka jim odejde, a zvlášť Anežka
byla smutna a prosila umirajici rodnou sestru, aby ji nene
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chala dlouho na zemi. I potěšila ji Klára řkouc: „Čas tvůj
nepřišel ještě, ale není dalek.“ Po chvili vyslovila radost,
že již odejde do ráje nebeského. Naposled vzdychala si
mluvic tato slova: „Ubirej se, duše má, důvěrně z tohoto
světa! Neboj se, neboť máš dobrého vůdce a věrné průvodčí.
Jdi s pokojem, nebo ten, kterýž tebe stvořil, posvětil a jako
matka miloval, jest hotov přijati tebe. A ty, Pane a Bože
můj, jenž dal jsi mi život, budiž chválen a veleben na věky !“
Takto domodlivši se usnula v Pánu dne 11. srpna 1258.

Sotva roznesla se městem zpráva, že světice Klára
zemřela, sbihali se zástupové lidu ku klášteru sv. Damiana
a prohlašovali ji jednomyslně za svatou. Tělo zesnulé bylo
neseno ve slavném průvodě, jehož sůčastnili se papež Inno
cene IV. 1 přítomní v městě kardinálové, do chrámusv. Jiři,
kde tehdaž ještě odpočivala tělesná schránka sv. Františka,
a bylo tu s pláčem lidu pohřbeno. Bůh oslavil tuto horlivou
následovnici sv. Františka četnými divy, a hned roku 1255.
prohlásil ji papež Alexander IV. za svatou a dal uprostřed
města Assis budovati nový klášter Klarisek s chrámem, do
něhož potom tělo sv. Kláry r. 1260. přeneseno bylo. Roku
1849. dal biskup Assiský Laudi u přítomnosti tehdejšího
arcibiskupa Perugijského Jáchyma Pecci, nynějšího papeže
Lva XIII., pátrati po hrobu sv. Kláry, a tu bylo shledáno
tělo jeji úplně neporušeno, ač již 600 let v zemi odpočivalo.

Světice Klára zobrazuje se v řeholním rouchu, anaž
třímá v rukou monstranci s tělem Páně, což připomíná vy
líčenou událost ze života jejiho Řád Klarisek jakožto ženské
odvětví řehole Menšich bratří sv. Františka šířil se i po
smrti svaté zakladatelky své dále po všech zemích křesťan
ských, rozdělil se později v několik větví, a trvá na mnohých
mistech podnes.

Panenské kláštery s pravidly tak přísnými,jakáž řeholi
sv. Kláry předepsal světec František, poskytuji vzácné di
vadlo andělům 1 lidem. Divky namnoze z rodin zámožných
a vzácných zřikaji se dobrovolně luzných nadějí a lákavých
radosti 1 požitků života rodinného; odkládají jemné, oku la
hodici světské úbory i šperky a oblékají se v chudičký,
drsný háv, jenž k nepoznání je zahaluje; kladou si na hlavu
nesličnou kukli a kolem beder hrubý, uzlovitý provaz s rů
žencem; dávají výhost lichotám, zábavám a rozkoším svět
ským; zaměňují útulnou a pohodlnou komnatu v otcovském

s 28
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domě za skrovnou jizbu s chudičkým nábytkem; skrývají
úzkostlivě květ své mladosti v přitmi zamlklých prostor
klášterních; spokojují se nejnutnějšími potřebami, poživajice
jen chleba, ovoce a luštěnin a odpočivajice na tvrdém slam
niku; modli se, rozjímaji dnem i noci a konají i nejsprostší
domácí práce ochotně, neomrzele a vytrvale. Věru, k životu
tak zapiravému je třeba velikého ducha, pevné vůle a hr
dinské statečnosti. O řeholnicich těch plati slovo Páně: „Kdo
může pochopiti, pochop.“ (Mat. 19, 12) Ty Bohu zasvěcené
panny jsou šťastny, že unikly nesčislným pokušením, marným
hřičkám, pošetilostem, bludům a vášním tohoto hříchy poru
šeného světa. Tyto nevěsty Kristovy odumřely všemu, co
lahodí smyslům všedních lidi, a jdou klidně bezpečnou ce
stou svatého kříže ku výšinám nebeským. Kdo bý se odvážil
odsuzovati tento sebezapiravý život, pro nějž panny ty do
brovolně se rozhodly; kdo by se opovážil posmívati se jim
a pokládati je za oběti náboženské přepjatosti; ba kdo by
byl tak otrlý, že by chtěl rušiti klid těchto nevinných ře
holnic a vyháněti je násilně z milých útulků jejich? Leda
lakomci a hmotaři, nemajicí jiné snahy, než aby vydělávali
a mamonili; leda nevěrci, jimž věřici, zbožné a čisté duše
jsou kameny úrazu; leda rozmařili vilnici a světáci, jichž
svědomi je znepokojováno zdrželivosti a kajicnosti těchto
osob Kristu sloužících. Hlasatelé liché tak zvané svobodo
myslnosti popřávají každému, aby žil po své chuti; popřá
vají i osobám mravně zvrhlým, aby hanebné řemeslo svoje
bez překážky provozovaly ; nuže, proč stihaji zarputile právě
jen katolické řehole a proč nepopřávají volnosti také těm
osobám, jež dobrovolně se rozhodly sloužiti v klášterním za
tiší výhradně Bohu a nikomu na obtíž nejsou? Poněvadž
tyto světu odumřelé osoby již svým pouhým zjevem usta
vičně připomínají nevěreckým, hmotařským a pyšným svě
tákům jich zaslepenosť. Ty nevinné klášterní ovce kali těm
vlkům vodu. Jediným a výhradním zdrojem nenávisti proti
přísným katolickým řeholim je tedy nevěra i mravní zka
ženosť. Lidé ctnostní a nábožní přejí si, aby všickni bližní
žili také ctnostně a nábožně, kdežto nevěrci a světáci touži
a snažil se, aby měli co nejvíce společníků na cestě vedouci
do záhuby. Doklady k tomu poskytují dějiny i každodenní
zkušenost. Již v ráji záviděl ďábel prarodičům našim lásky
a milosti Boží i pravé odtud plynouci blaženosti, a proto
svedl je ku hříchu, aby je učinil spoluúčastníky svého za
vržení. A tak i za naši doby zaprodanci a náhonči ďáblovi
nejraději by strhli celé člověčenstvo za sebou do nevěry
mravní zkaženosti a věčné zkázy. Všakť postará se Prozře“
telnost Boži, aby se jim to nepodařilo.



Sv. Kasián, mučedník. 435

Dne 12. srpna koná se také památka sv. Aniceta a Fotina, mučed
níků Nikomedijských, sv. Euplia, mučedníka v Katánii na Sicilii, sv. Maka
ria a Juliána, mučedníků syrských, sv. Herkulána, biskupa, sv. Cecilie.panny,abatyševLotrinkácha j.

Dne 13. srpna.

I. Sv. Kasian, mučedník.

„Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni pak pohrdli mnou.“
(Is. 1, 2.) Tak v proroctví Isaiášově stěžuje si Hospodin do
nevděčného, zpronevěřilého lidu israelského, a tak žalostiti
mohl i mučedník sv. Kasian. O vlasti, původu a mládí jeho
nemáme zpráv zaručených. Dle starobylého podání pocházel
Kasian ze vznešeného rodu, a horle rozšiřovati viru Kristovu
mezi pohany, opustil svou otčinu někde na jihu, a byv
v Akvileji posvěcen na biskupství, odebral se na sever do
hor, až stanul v Sabioně (nyní Sáben, jižně od města Bri
xenu) v Tyrolsku. V krajině té vypínala se na příkrém vrchu
tvrz s pověstným chrámem pohanské hohyně Isidy a v údoli
pod ním rozkládala se římská osada na mistě, kde nyní
stoji městys Klausen. Až po tu dobu nevkročil žádný kře
stanský věrozvěst do kraje toho, a obyvatelstvo jeho vězelo
ve tmách modloslužby. I usadil se tu Kasian a jal se dr
sným horalům zvěstovati evangelium Kristovo. Byla to ovšem
práce nad miru obtížná, neboť ustálené mravy, zvyklosti a
předsudky nevzdělaných pohanů příčily se učení křesťan
skému. Avšak horlivý missionář přemáhaje trpělivě i vytr
vale silou své víry tyto překážky, obrátil valný počet lidu
ku Kristu Pánu, zřídil křesťanskou obec a vystavěl jí sva
tyňku na počest Rodičky Boží. Toto stádečko Kristovo pro
spívalo velmi utěšeně, a věrný pastýř jeho radoval se v Pánu
z úspěchu své apoštolské práce.

Po nějakém časeshlukli se modloslužebnici té krajiny,
přepadli a rozehnali křesťany na službách Božích shromá
žděné, a chopivše se biskupa Kasiana, vložili ho do vězení.
Odtud byl Kasian tajně vysvobozen; vida pak, že nemůže
v kraji tom déle setrvati, uminil si, že půjde do Říma, aby
na hrobech knižat apoštolských k nové práci na vinici Páně
se posilnil a s papežem se poradil, co činiti a kam se obrá



436 Dne 13 srpna.

titi má. (Cestou zastavil se v Ivole (jihovýchodně od Bolo
gny), kde ještě panovala modloslužba. I zůstal v tomto
městě a pokoušel se v obyvatelstvu zaštipiti víru Kristovu.
Již dřive hlásali tu někteří věrozvěstové evangelium, ale
marně; lid vzdoroval jim a trval zatvrzele v pohanských
bludech, zatím co učení Kristovo v sousedních krajinách se
ujimalo. Také Kasian shledal záhy, že zaslepení modláři tito
jsou křesťanské pravdě nepřistupni, pročež obrátil svůj zřetel
ku mládeži, aby, nemoha obrátiti dospělých, získal aspoň
děti jejich. Na ten účel zřídil v městě školu pro hochy, jež
potřebným vědomostem učil. A měšťané odvrátivše se od
křesťanského věrozvěsta, zalíbili si ho jakožto učitele mládeže
a svěřovali mu rádi děti svoje.

Biskup Kasian vzdělávaje pohanské žáky svoje ve vě
domostech světských, snažil se zároveň osvěcovati rozum
jejich světlem víry svaté. Mluvivalť k nim o Bohu, dobro
tivém Otci všech lidi, i o jednorozeném Synu jeho, jenž
přišel na svět, aby člověčenstvo poučil, hřichu zbavil a 0
blažil. Napominal k tichosti, poslušnosti, svornosti i lásce ku
bližním a ličil ošklivosť hříchu 1 krásu, již ctnostné duše
stkvěji se před Bohem i lidmi. Tak zaučoval svěřence svoje
znenáhla nejhlavnějším pravdám křesťanským a radoval se,
vida, že někteří z nich otcovská slova jeho ochotně poslou
chají a k náboženství Kristovu náklonnost projevují. Svatý
biskup znamenal ovšem také s lítosti, že práce jeho ve vět
šině žáků nevydává žádouciho ovoce, avšak nemalomyslněl
z toho, nýbrž věnoval těmto lehkomyslným a zatvrzelým
hochům obzvláštní péči, hledě je dobrotou 1vážnou přísnosti
ziskatl pravdě i ctnosti svaté.

Časem zpozorovalo obyvatelstvo, že někteři žáci Kasl
anovi bohy pohrdaji a jim obětovati se zdráhají. A jelikož
právě toho času vyšly nové císařské rozkazy proti křesťanům,
byl Kasian jakožto tupitel bohů a svůdce mládeže udán,
zatčen a na soud pohnán. Tu odpověděl na otázky soudcovy:
„Jsem křesťan a zvěstuji svým žákům Spasitele světa Krista
Ježiše, aby ho poznali, vůli jeho plnili a takto na čas i na
věky šťastnými se stali.“ Potom naléhal na něho pohanský
soudce, aby od viry své odstoupil, modlám obětoval a žáky
svoje učil, jak by měli vlastenecké bohy otiti. Ale Kasian
prohlásil rozhodně, že Krista Pána nezapře a mrtvým mo
dlám nikdy sloužiti nebude. I rozhněval se soudce a uslyšev,
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že Kasian mnohé ze svých žáků pro jich nezbednosť tre
stával tělesně, učinil tento nelidský nález: „Svůdce a trapič
mládeže Kasian budiž vydán v moc svých žáků, aby ho vě
řejně tupili a do své zvůle mučili“ Tu byli svolání nezve
dení hoši a ti vrhli se na svého učitele, strhali s něho šaty,
přivázali ho ke sloupu a jali se ho mučiti. Někteří tloukli
jej školními deskami v tvář i do hlavy, jiní pak bodali a
rozdrapovali ho ostrými kovovými pisadly, jimiž tehdáž psá
váno na tabulkách voskem potažených, takže tělo jeho bylo
za krátko hrozně rozbodáno a krví zalito. Mladých ukrutníků
těchto bylo do dvou set, a ti všickni zuřili proti bezbrannému
učiteli svému po způsobu otrlých katanů a posmivali se mu
hnusně. Zatím neustával mučedník hlasitě velebiti Boha a
za vrahy svoje se modliti, až po dlouhém a bolestném utr
pení vypustil ducha. Mrtvé tělo jeho bylo od křesťanůuctivě
pohřbeno a později uloženo ve hlavnim chrámu Imolském,
kde podnes odpočívá. Ucta k tomuto svatému mučedníku
rozšířila se záhy po Italii 1 Tyrolsku. V Brixenu i v Imole
cti se sv. Kasian jakožto patron obou těchto biskupství.
Apoštolská činnost a mučednická smrť jeho klade se pravdě
podobně do času panování císaře Diokleciána (2?4—305

Sv. Kasian byl biskup, a přece neváhal skloniti se
k útlé mládeži a učiti ji počátkům světských vědomosti, jen
aby měl takto příležitost, chystati v Imole půdu pro setbu
slova Božího. Kdo v povolání veřejném a vznešeném po
vinnosti svoje věrně koná, bývá obecně ctěn a vážen, ale
právě tato lidská chvála zmenšuje předBohem cenu skutkův
jeho; kdo však cti a slávou světskou pohrdá a z lásky k Bohu
1 ku bližním nezištně, obětovně a namáhavě takové dobré
skutky koná, jichž svět obyčejně si nevšímá, ten shromažďuje
si u Boha zásluhy nehynouci. Pravá křesťanská láska osvěd
čuje se nejlépe právě věrným plněním povinnosti na pohled
nepatrných. Tak činil sv. Kasian. Neobtěžovalťsi sloužiti ne
zvedeným hochům, snášel s neomrzelou trpělivosti jejich ne
způsoby i nevděk a neochaboval ani když práce jeho neměla
úspěchu žádného. Zneuznán světem působil takto pokorně
v ústraní na ten účel, aby žáky svoje Kristu Ježiši získal.
Tou měrou zasloužil si, aby naplnila se na něm slova Páně:
„Služebniče dobrý a věrný, že js1 nad málem byl věrný, nad
mnohem ustanovim tebe; vejdiž v radost pána svého.“ (Mat.
25, 23.)

Pohanský soudce sv. Kasiana dopustil se ukrutným ná
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lezem svým proti němu skutku svrchovaně pohoršlivého a
pošetilého. Tak pošetile jedná každý, kdo mládež proti ro
dičům, pěstounům, učitelům a vůbec představeným popuzuje
a takto pohoršuje. „Běda člověku tomu, skrze něhož pohor
šení přicházi.“ (Mat. 18, 7.)

2. Blahosl. Jan Berchmans z Tovaryšstva Ježíšova.

Miláček Páně Jan viděl ve svém zjevení na ostrůvku
Pathmu Beránka Božího, stojícího na hoře Sionu a s ním
ohromný zástup oslavenců, majících jméno jeho i jméno Otce
jeho napsané na čelech svých, a slyšel hlas jejich, jako hlas
vod mnohých a jako hlas hromu velikého, ani zpívali piseň
novou před trůnem, a žádný nemohl se naučiti písni té kromě
nich, kteři jsou koupeni ze země, Toť jsou ti, kteříž se že
nami nejsou poskvrněni, nebo panicové jsou. Ti následují Be
ránka kamžkoli jde. Ti jsou koupeni z lidi, prvotiny Bohu
a Beránkovi, a v ústech jejich neni nalezena lež, nebo jsou
bez poskvrny před trůnem Božím. (Zjev. 14, 1—5). V bě
lostném sboru těchto svatých paniců stkvěji se tři mladiství
členové Tovaryšstva Ježíšova, sv. Alois Gonzaga, sv. Stani
slav Kostka a blahosl. Jan Berchmans.

Jan Berchmans narodil se dne 13. března 1599 v bra
bantském městečku Diestheimu z otce Jana a matky Elišky,
kteři jsouce lidé spravedliví a nábožní, pokládali synáčka za
vzácný poklad Lohem sobě svěřený a tudiž jemu velmi pe
člivé vychování poskytovali. Pod doforem jejich přilnul Jan
záhy k modlitbě a liboval si v odřikavosti 1v dobrých skut
cích. Již v sedmém roce svém ukládal si z lasky k Bohu
a k rodičům různé oběti. Když mu bylo devět let, rozne
mohla se milá matka jeho a synáček trávil veškeren čas mimo
školu u lůžka jejiho, slouže ji s dětinnou láskou. Jsa obdařen
vzácnými schopnostmi, učil se výborně a uměl již v desátém
roce věku svého tolik, kolik učitel jeho. Vedle toho činil
v nábožnosti a v křesťanské dokonalosti podivuhodné po
kroky. Nejsladší rozkoši bylo mu klaněti se Spasiteli v nej
světější Svátosti. Chodil každého dne před počátkem škol
ního vyučování na mši sv. a vraceje se ze školy, stavěl se
pokaždé v chrámu Páně. Již ve svém jedenáctém roce směl
poprvé jiti ku sv. přijímání a od té doby přiklekal dvakráte
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měsičně 1 ve svátky Páně a Marianské ku stolu Páně s ta
kovou vroucnosti, že všickni, kdož ho viděli, vzděláni a po
vzbuzeni bývali.

Rodičové pozorujíce s velikou radosti, jak nadějný syn
prospívá, dali ho do vychovávacího ústavu slovutného kněze
Petra Emmericha v Diestheimu. Tu vzdělával se Jan po tři
léta a byl v učení prvním ze všech chovanců. Zatím schudli
však rodičové jeho a nemohouce na něho dále platiti, chtěli
ho již dáti na řemeslo. Ale Prozřetelnosťt Boží vykázala mu
jinou dráhu. Stařičký kanovník doktor Froymond v Mechlině
potřeboval tehdáž jinocha, jenž by mu sloužil. I přihlásil
se k tomu Jan Berchmans, a starý kněz uhodnuv ihned, co
v něm vězi, přijal ho rád do svého domu a Stal se mu ot
covským přiznivcem,

V domě kanovníka Froymonda ztrávil Jan tři léta,
slouže mu věrně a uče se pilně na latinských školách měst
ských. Zároveň prospival ve svatých ctnostech tou měrou,
že churavý přiznivec jeho nejněžnější láskou k němu přilnul
a jim takořka omládl. Andělsky čistý jinoch začínal a končil
všeliké zaměstnání svoje modlitbou a modlival se povždy
sebraně, maje Boha živě na mysli. Často modlival se až do
půlnoci, leže ve své světničce na holé zemi. Po ranni mo
dlitbě rozjímal každodenně nějaký čas o Bohu a věcech ne
beských. Zvláštní nábožnou úctu měl k utrpení Páně. Každý
pátek konal na hoře Kalvarii v Mechlině pobožnosť křižové
cesty. Dychtivě a napjatě poslouchal slovo Boží a projevoval
velikou uctivosť kněžím.

Po dvou letech převzali gymnasium Mechlinské Jesuité,
a Berchmans podrobiv se zkoušce, byl od nich přijat do nej
vyšší třídy, kde nade všecky spolužáky vynikal. Vstoupiv
do Marianské družiny v Mechlině zřízené, dostal se záhy
v čelo jeji a svitil soudruhům krásnými ctnostmi svými tou
měrou, že družina ta znamenitě rozkvétala. Nespokojoval se
pak obvyklými pobožnostmi v družině konanými a uctival
Rodičku Boži ještě mimořádně. Modlivalť se denně žaltář
sv. Bonaventury, postil se ve svatvečery Marianských svátků
a uvedl chvalozpěv „Zdrávas královno“ v rýmy. Již tehdáž
složil na počesť Marie Panny slib ustavičné čistoty, aby při
mluvy i ochrany jeji hodným se stal. Byl v jídle, v piti i
ve všech tělesných požiteich nad míru střidmý a dobyv nad
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smysly svými dokonalého vitězství, žil tak, že zdál se býti
andělem a nikoli křehkým člověkem.

Již záhy uminil si Jan, že přijme kněžské posvěcení;
poněvadž pak měl doma chudého otce a churavou matku,
zdálo se mu býti povinnosti, aby stal se knězem světským,
by mohl je podporovati. Ale Bůh usoudil jinak. Studuje
v Mechlině, dostal Jan do rukou dvě knížky. Jedna z nich
obsahovala listy sv. Jeronýma, v nichž líčí se nadšenými
slovy život starověkých poustevniků, a v druhé byl vypsán
život sv. Aloisa Gonzagy. Listy sv. Jeronýma vzbudily v sna
živém jinochu přání, aby dal světu výhost, a život sv. Aloisa
roznitil v něm náklonnost k Tovaryšstvu Ježišovu a předse
vzeti, že sám do něho vstoupí. Chtěje pak se přesvědčiti,
je li to vůle Boží, rozmnožoval svoje modlitby i kajici skutky
a přijímal dvakráte do téhodne Tělo Páně. Ale nemoha po
delší čas nabyti v té příčině jistoty, váhal, a posléze dostav
od svého přiznivce darem 25 zlatých, rozdělil je na tři dily;
jeden daroval chudým, druhý věnoval na ozdobu chrámu
Matky Boží v Montaigui a třetl poslal do svého rodiště, aby
v tamním chramu na jeho úmysl slouženy byly ma oltáři
Panny Marie mše svaté. A několik dní potom zvěstoval ra
dostně zpovědníku svému: „Je rozhodnuto. Budu Jesuitou.
Slíbil jsem Rodičce Boži, že budu-li do Tovaryšstva Ježišova
přijat, vynasnažím se, abych stal se svatým, a cítím, že tato
oběť moje jest ji příjemná.“

Otcové Tovaryšstva v Mechlině slíbili Janovi, že ho
do řádu rádi přijmou, vymůže-li si k tomu od rodičů svolení.
I dopsal jim Jan a přišel osobně navštívit jich. Rodičové
uvítali milého syna, jedinou radost a naději svou na tomto
světě, nevědouce, maji-li těšiti se z jeho prospěchu na dráze
dokonalosti, či truchliti, že jim odňat bude. Zatim snažil se
je přemluviti jistý přibuzný, řeholník, aby nedopustili synovi
vstoupiti do kláštera. Ale Jan odbyl rázně dotěrného strýce
a rodičové poznavše vůli Boží, překonali přirozený bol a do
volili mu posléze, aby činil, k čemuž v srdci povolání cítil.
I vrátil se radostně do Mechlina a byl tu dne 25. září 1616
oblečen řeholním rouchem Tovaryšstva Ježíšova.

Vstoupiv do řádu, zřekl se Jan nadobro všeho, co mohlo
jej k tomuto světu poutati, a dokonav v Mechlině dvě léta
přípravná, složil dne 25. září 1618 řeholní sliby a byl poslán
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na dalši studie do Rima, kamo zavítal dne 31. prosince té
hož roku.

Především bděl mladý řeholník Jan úzkostlivě nad svou
panickou čistotou, aby nebyla ani všedním hříchem zkalena.
Na ten účel byl v pokrmu i v nápoji nad míru střídmý a
v pohledech opatrný. Mival povždy oči sklopeny, tak že ani
soudruhové jeho nevěděli, jakou barvu oči jeho maji. Nikdy
nedopouštěl, aby někdo těla jeho se dotekl. Bičoval se čtyři
kráte do téhodne a v čas postní denně. Dostav od svého
zpovědníka Vyznání sv. Augustina, vrátil mu je brzo, řka,
že kniha ta jemu se nehodi, a zpovědník ovšem porozuměl
tomu. Řeholní předpisy byly mu vůlí Boží. Plnil je zevrubně
řikaje, že by raději tislokráte chtěl umřiti, nežli nejmenší
z nich přestoupiti. V řeči býval velice opatrný a zdrželivý,
nemluvě než čeho třeba bylo. Dojemná byla 1 jeho pokora
a skromnosť, pro kteréžto otnosti řeholní bratři velice si ho
vážily. Libal jim při stole nohy a obsluhoval je laskavě.
Z hluboké pokory plynula dokonalá jeho poslušnosť řehol
nich představených. Měl nadpřirozenou lásku k Bohu. Ne
žilt on, ale Kristus žil v něm a byl mu všecko. Z lásky ku
Spasiteli miloval ctnosť, nenáviděl hříchův a neměl horou
cnější touhy, než aby ve všem jemu se podobal a věrně mu
sloužil. Svět, tělo a ďábel neměli na něm žádného podilu;
náležel celý Pánu. Proto leskla se tvář jeho podivuhodnou
libeznosti a zjev jeho poutal každé srdce čisté. Byl spojen
s Bohem a udržoval tento nadpřirozený svazek častým při
jimáním velebné Svátosti Po sv. přijimání cítil se vždy
posilněným a osvěženým, a lačně po chlebu andělském, při
pravoval se zase k budoucímu přijetí Těla Páně. Velikou
radosti bývalo mu sloužiti knězi na mši sv. Chtěje ku stolu
Páně přistupovati vždy hodně a zbožně sestavil si sám
zvláštní cvičení, jehož hlavními částmi byly ústní modlitby,
rozjímání o umučení Páně, a vzbuzení lítosti, dobrého úmý
slu, pokory a tří Božských ctností. Neposkvrněná čistota
srdce naučila ho necbmezené, dětinné lásce 1úctě ku panen
ské Rodióce Boži Marii, a jakož sám vyznal, byla mu právě
tato svatá láska hlavním prostředkem, jimž dostoupil vyso
kého stupně mravní dokonalosti a svatosti. Říkal každou
hodinu po celý den modlitbičku k Marii Panně, modlil se
denně růženec, a mivaje občasně prudké bolení hlavy, chápal
se růžence, kdykoli bolesť ta ho zachvátila. I nebylo divu,
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že svatý panic ten, v němž láska Boži takovým způsobem
hárala, měl i pravou křesťanskou lásku ku bližním, zvlášť
řeholním bratřím. Nabizel se jim ochotně svými službami,
konal za ně dobrovolně různé domácí práce, těšil a povzná
šel je v zármutku a ošetřoval nemocných. Přehlédal a o
mlouval chyby jejich, nedotekl se nikdy ani neprozřetelným
slovem nikoho, a zapominal na křivdy sobě učiněné.

Berchmans ztrávil v Tovaryšstvu Ježíšovu pět let, a
za dobu tu nebylo shledáno na něm ani nejmenší mravní
úhony. Představený jeho vydal o něm svědectví, že choval
v sobě všecky ctnosti v míře dokonalé, jsa pravým divem
milosti Boží. Byl libeznou, čistou lilii, pěstovanou od andělů
v květnici Boži; byl takměř andělem v těle lidském.

V létě roku 1621. vyslovil se Jan, že od nějakého času
hnusí se mu tento svět, a že má velikou touhu, aby byl ho
zbaven a s Bohem spojen. Dne 5. srpna téhož roku byl
náhle zachvácen chrlením krve, zotavil se však brzo. Nazitři
potom konala se v řecké koleji učená hádka, a když doktor,
jemuž byla hlavní úloha přikázána, se nedostavil, bylo Ja
novi uloženo, aby ho zastupoval. Mladý řeholnik podrobil
se, a vystoupiv na řečniště, osvědčoval takovou obratnost a
tolik důvtipu, že získal si všeobecný obdiv a pochvalu. Ale
namáhavé řečnění za parného dne v sini posluchačstvem na
plněné ublížilo mu; dostalt zimničku a z ní vyvinul sezá
nět plic. Za bolestné nemoci té byl přikladně trpěliv a do
vůle Roží odevzdán. Radoval se, že brzo již zemře, a přijav
nábožně svaté svátosti, řekl přítomným bratřím: „Nejsladší
útěchou moji v tuto chvili jest, že za celý čas, co v Tova
ryšstvu žiji, nikdy ani jediného všedního hříchu dobrovolně
jsem neučinil a žádného řeholního předpisu vědomě jsem
nepřestoupil.“ Byv potěšen návštěvou a požehnáním generala
řádu kněze Vitelleschiho, dal si předěitati život sv. Aloisa
Gonzagy, a když došlo na misto, kde se praví, že světec ten
uslyšev, že smrť se mu již blíži, zapěl „Tě Boha chvá
lime“, začal řikati týž chvalozpěv. Potom dal si podati kříž,
růženec a knížku řeholních pravidel, a libaje je, řekl: „Toť
jsou nejdražší moje věci na zemi, s nimi rád umru.“ Bratřím,
kteří přicházeli k němu návštěvou, dával pokyny, jakby
Marii Pannu jako matkn ctili, a jednomu z nich předpově
děl, že brzo shledá se s ním. A bratr ten brzo potom one
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mocněl a zemřel na témž lůžku, na němž krátce před tím
pozemský život svůj byl dokonal Jan Berchmans.

Dne 13. srpna 1621 nadešla svatému panici chvile po
slední. Tiskna v rukou růženec, svou knížku řeholní i kříž,
vyslovil nábožně přesvatá jména Ježíš i Maria a vypustil
ducha. "Tělojeho bylo za přítomnosti mnohých kardinálův
i biskupů a účastenství všech řádů Římských pohřbeno při
kolleji Tovaryšstva Ježišo.a v Římě v kapli sv. Aloisa Gon
zagy, jemuž zesnulý velice se podobal. Bůh oslavil ho divy
a papež Plus IX. prohlásil jej r. 1865. blahoslaveným.

Jako o sv. Aloisu, plati 10 blahosl. Janu Berchmansovi
slovo Pisma sv.: „Dokonav v krátku, vyplnil časy mnohé.“
(Moudr. 4, 13.) Vnější život jeho pohyboval se v obyčejných
kolejích zcela klidně, nemaje na sobě nic mimořádného a
zvláštního, avšak jak bohatým a podivuhodným byl život
jeho vnitřní! Žil pouze 22 let a nosil řeholní roucho jen
5 roků, a za krátkou dobu tu dodělal se ustavičným bojem
proti světu, tělu i ďáblu úplného vítězství a zastkvěl se
otnostmi přímo hrdinskými. Zvláštní příklad dává blahosla
vený panic ten křesťanskýmjinochům, jak mají si vážiti
čistoty srdce a jakých prostředků dlužno jim užívati, aby
převzácného klenotu toho si nezkalili a ho nepozbyli. Pa
mětihodny jsou jeho zápisky, v nichž ukládal zásady svoje.
Tu čteme i tyto věty: „Nehleď zalibiti se lidem, neboťzne
libil bysi se Kristu.“ „Co ti platno milován býti lidmi, když
touto marnou láskou s Pilátem pozbudeš přátelství Ježíšova ?“
„Miluj sebezapiravost; oběti těla svého žíti budeš v Kristu.“
„Buď pokorný, neboť Ježiš tvůj zve tě k tomu s kříže, řka:
Chceš-li náležeti k vyvolencům mým, věz, že jsem tichý a
pokorný srdcem.“ „Podrobuj se tedy pokořování a utrpeni,
abysl takto následoval Spasitele svého.“

Dne 13. srpna koná se také památka sv. Radegundy, královny a ře
holnice (+ 587 v Poitiersu), sv. Vigberta, opata, spolupracovníka sv. Boni
fáce v Němcích (+ 747), sv. Maxima, mnicha Cařihradského, sv. Ketrudy
(Gertrudy), abatyše, dcery sv. Alžběty Duryňské (+ 1297), a .
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I. Eusebius, kněz a mučedník.

Cisař Dioklecián (284—305) přebývaje na Východě
v Nikomedii, začal křesťany ukrutně pronásledovati teprv
po ukončení války s Peršany r. 303., avšak již za dřívějších
let jeho panování trpěli věřící na mnohých místech veliká
protivenství, jelikož zákony od předešlých císařů proti nim
vydané nikdy odvolány nebyly. Někteří vladařové popřávali
křesťanům pokoje, pokud cisař starých zákonů výslovně ne
obnovil, kdežto jiní úřednici odvolávajíce na tyto výnosy
nepřestávali vyznavače Kristovy mučiti a na smrť odsu
zovatl.

Toho času byl za vladaře do Palestiny dosazen zarytý
modloslužebník Maxencius, jenž ihned jal se o své újmě
křesťany jimati, trýzniti a hrdla odsuzovati. Vidouce to po
hané slídili horlivě po křesťanech a udávali je jakožto tu
pitele bohů. Tehdáž žil stařičký ctihodný kněz Eusebius,
(počesku Smil), jenž víru Kristovu neunaveně hlásal a ctnostmi
svými lid vzdělával. Toho uchvátili modláři a přivedli ku
vladaři křičice, aby byl usmrcen. I vyzval ho vladař, aby
obětoval bohům dobrovolně, jinak že bude k tomu donucen.
Euseb odpověděl: „V Zákoně svatém jest psáno: Pánu Bohu
svému se klaněti a jemu samému sloužiti budeš!“ Vladař
vece: „Vol si; buď obětuj, aneb připrav se na mučeni!“
Euseb odvětil: „Jest nerozumno klaněti se křehkému dřevu,
mrzkému kamenu i jiným neživým věcem.“ Vladař: „Vy
křesťané jste lid svéhlavý; smrť ze vzdoru je vám milejší
nad život“ Euseb: „Bylo by nesmyslno dávati přednosť
temnotě nad světlo“ Vladař: „Shovivavosť moje činí tebe
tvrdošijnějším; proto oznamuji ti, že budeš za živa upálen,
nebudeš-li obětovati.“ Euseb: „Hrozba tvá mne neděsi; čím
většich muk přetrpím, tím slavnější bude koruna má.“

I rozkázal Maxenc Eusebia natánnouti na skřipec a
boky jeho drásati železnými drápy. Mučedník snášel toto
trápení klidně modle se: „Pane Ježiši Kriste; ať žijeme, ať
umiráme, tobě náležime !“ Vladař podivil se této statečnosti
a dav mučedníka sundati se skřipce řekl mu: „Znáš-li na
řízení, že každý poddaný Římské říše jest zavázán bohům
obětovati?“ Euseb odvětil: „Přikázání Boží jsou důležitější
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a větší nad zákony lidské.“ "Touto nezlomnou statečnosti byl
Maxenc nad miru popuzen a rozkázal, aby biřičové Euseba
ihned odvedli a na hranici upálili. I ubiral se mučedník od
hodlaně na smrť. Ale právě zmužilost a klidná mysl jeho
vzbudila podivení v přítomných divácích, a sám vladař užásl
a zvolal: „Proč tak spěcháš na smrť, jížto přece vyhnouti
se můžeš? Nepochopuji tvé zatvrzelosti; usmysli si přece a
buď živ!“ Euseb zastavil se a vece: „Pravda-li, že cisař
přikázal, abych pravého, živého Boha zapřel a mrtvému kovu
se klaněl, pošli mne, prosím, k němu.“ To pak řekl věda,
že císař tehdáž křesťanů ještě nepronásledoval. I rozkázal
Maxenc odvésti Euseba do žaláře, sám pak ohlásil cisaři:
„Pane, přivedli mně člověka odbojného, jenž zdráhá se po
slouchati zákonů ; zapirá drze moc bohů a stojí zatvrzele
na svém, že nebude jim obětovati a tvému obrazu a jménu
se klaněti.“ Cisař velel zbujníka toho přivěsti, ale kdosi
z přítomných namitl muřka: „Pane, spatříš-li ho a uslyšiš-li
slova jeho, budeš pohnut; on tě omámi!“ Císař veca ne
vrle: „Jakže? "Tenčlověk mohl by změniti smýšlení moje?“
Maxenc řekl: „Nejen smýšlení tvoje, ale 1 smýšlení všeho
lidu dovede si nakloniti!“ Tu rozkázal císař, aby Euseb byl
ihned k němu přiveden.

Jakmile Euseb vstoupil, byli všickni. přítomní zjevem
jeho zaraženi. Ctihodný, svatý kmet ten byl krásný muž
vzezření mladistvého; tvář jeho leskla se svěžesti a lahodou,
z očí vyzirala mu nevinnost a čistá láska, a celá postava
jeho, přestálým mučením nezlomená, jevila nadlidskou silu
a budila úctu. Cisař, nevědomý a pověrčivý vojín, upřev
na něj zraky, ulekl se mysle, že vidí nějakého boha, a po
chvíli vzpamatovav se řeklvlídně: „Starče, mluv bez rozpaků,
nestrachuj se ničeho a odpovidej na otázky moje, neboť chci
tě zachrániti.“ Euseb vece: „Kdybych očekával záchrany od
ldi, přestal bych doufati, že dojdu spasení od Boha. Vyni
káš důstojnosti a moci nad ostatní lidi, přece však jsi jako
oni jen smrtelným člověkem. Neostýchám se před tebou
opakovati, co již dříve jsem vyznal. Jsem křesťan, a tudiž
nemohu se klaněti dřevu a kamenu. Klanim se jedinému
pravému Bohu, jejž znám, a jehož dobroty již mnohokráte
sam na sobě jsem zakusil“.

Cisař obrátiv se k Maxenciovi řekl: „Neshledávám žá
dně viny v tom, že člověk tento klaní se Bohu, jejž pokládá
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za nejvyššiho.“ Ale vladař vece: „Cisaři nepřemožitelný,
nedej se oklamati! On nemysli nejvyššího z bohů, jejž ty
na mysli máš, nýbrž mini jakéhosi Ježiše, kteréhož předkové
naši neznali, aniž zná ho některý národ !“ Tu pravil císař:
„Vezmi tedy starce toho a nalož s nim dle zákonů a spra
vedlnosti; já pak nechci býti sondcem jeho.“

Maxenc odešel, a posadiv se opět na soudnou stolici,
přikázal Eusebovi poznovu, aby obětoval bohům. Ten však
řekl zase: „Nebudu obětovati modlám hluchým a slepým.“
I pohrozil mu vladař: „Obětuj, sice odsoudím tě do plamenů,
a ten, jehož se bojíš, nebude moci vysvoboditi tebe!“ Ale
ani touto hrozbou nedal se Euseb ve víře zviklati a odpo
věděl: „Ani oheň ani meč nepřinutí mne k jinému přesvěd
čení. Dej tělo mé na kusy rozsekati a nalož s ním, jak ti
libo; duše má náleží Bohu a nevezme žádnými mukami
nijaké škody. Neustoupim od svatého zákona, jehož od mla
dosti poslušen jsem.“

Vladař vida, že Euseba nepřemluví, odsoudil jej na
smrť mečem. Svatý kmet uslyšev tento nález, zvolal: „Pane
Ježiši Kriste, děkuji tvé. dobrotě a velebim moc tvou, že
zkusiv mé věrnosti, nakládáš se mnou jako s učedníkem
svým.“ A když jej katané přivedli na popraviště, poklekl a
modle se sklonil hlavu, přijal smrtelnou ránu, a dosáhl takto
koruny mučednické.

Sv. Euseb jevil podivuhodný klid a spokojenost, i když
bylo mu kráčeti na popraviště a snášeti muka. Tomáš Kem
penský di: „Měj dobré svědomí a budeš povždy vesel. Do
bré svědomi dovede velmi mnoho snášeti a jest i v proti
venstvích veselo. Zlé svědomí je vždycky bojácno a nepo
kojno. Libě odpočineš, nebude-li tě srdce tvoje kárati. Ne
chtěj se veseliti, leč když jsi něco dobrého vykonal. Lidé
zlí nemají nikdy pravé radosti a nmecitivnitřního pokoje,
neboť není pokoje bezbožným, praví Pán. A kdyby 1 řekli:
Jsmeť v pokoji, nic zlého nepřijde na nás, a kdož opováží
se škoditi nám ? nevěř jim; neboť nenadále povstane hněv
Boží, a skutkové jejich budou v nic obráceni a záměry jejich
budou zkaženy.“
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2. Sv. Radegunda, královna.

Na počátku stoleti šestého panovali v Duryňsku (na
západním pomezí Cech) bratři Baderich, Hermanfrid a Ber
thar. Hermanfrid baže po samovládě zabil úkladně mladšího
bratra Berthara, a spojiv se s Franckým králem Theodori
chem, porazil staršího bratra Badericha. Avšak hned potom
povolal si Theodorich na pomoc bratra svého Chlotara, a po
třev vojsko věrolomného Hermanfrida, opanoval sám Duryň
sko. Po tomto vítězství přivezl si král Chlotar z Duryňska
do Frank dcerušku po zavražděném knižeti Bertharovi Rade
gundu a dal ji od sv. Medarda, biskupa Nyonského, v kře
sťanské víře vychovali a pokřtiti.

Radegunda prospivala učením 1 svatými otnostmi; po
korou, nábožností, panenskou čistotou a milosrdnou láskou
ku bližním. Čítala pilně duchovní knihy, trvala nejraději o
samotě na modlitbách, postivala se a prokazovala ubohým
lidem skutky milosrdné. Dospivajíc ve sličnou pannu přála
si, aby mohla Kristu Pánu sloužiti v ustavičném panenství.
Zatim dověděla se však, že král Chlotar zamýšlí pojati ji
za manželku. Tato zpráva polekala ji hrozně. I pokusila se
utéci, ale pokus ten se nezdařil. Bylať polapena a donucena,
statl se manželkou Chlotarovou.

Královna Radegunda odevzdavši se do vůle Boží u
minila si, že i na trůně bude věrně sloužiti Kristu Pánu,
zapírati se a sloužiti chudým lidem. I modlívala se a čítala
horlivě nábožné knihy, nosila pod královským rouchem
tajně žiněnku, postivala se přísně, pokud jí možno bylo, a
udilela chudým i nemocným štědré almužny. Chlotar vážil
sl zprvu svaté manželky své a obdivoval se ctnostem jejim,
časem shledal však, že nehodí se pro něho, že je vice je
ptiškou než manželkou a královnou, pročež pohrdal ji. Když
pak bezdětná Radegunda zvěděla, že Chlotar bratra jejiho
usmrtiti dal, aby snadněji zmocnil se Duryňska, poprosila
ho o dovolení, aby směla vstoupiti do kláštera. Král svolil
k tomu, a sám již vice se neoženil.

Radegunda přijala z rukou sv. Medarda řeholní závoj
a vykonavši pout na hrob sv. Martina, usadila se v Poiti
ersu a založila tu s povolením krále Chlotara ženský klášter
sv. Kříže, jemuž odkázala statky, které od chotě svého byla
darem dostala. Klášter ten byl potom jedním z nejslavněj
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šich řeholních ústavů ve Francii. Klášteru tomu dala Rade
gunda řeholní pravidla složená od sv. Cesaria Arelatského
a ustanovila jeptiškám svou schovanku Anežku za abatyši,
jižto sama jako nejposlednější řeholnice se podrobila. Na
žádost jeji potvrdil církevní sněm Tourský r. 567. přísnou
řeholi kláštera Poitierského s dodatkem, že žádná jeptiška
pod trestem klatby z něho vystoupiti nesmi. Radegunda po
starala se také o to, aby klášter ten 1 v budoucnosti za ja
kýchkoli poměrů byl v právech svých chráněn. Slovutný
křesťanský básník Venane Fortunat přišed do Poitiersu,
stal se tajemnikem královny a řeholnice Radegundy, a když
dosáhl posvěcení kněžského, byl i jejim kaplanem a almu
žníkem.

Radegunda přijavši řeholní závoj zářila tím vice le
skem svatých ctnosti. Jsouc královnou vykonávala v klášteře
nejsprostši práce a pokládala za zvláštní milost Boži, když
tyto služby ji ukládány byly. Cidila ochotně řeholním se
strám obuv, donášela dříví do kuchyně, metla klášterní
chodby a sloužila jeptiškám nemocným i sestárlým. Žila o
chlebě, zelinách a vodě, spávala jen málo na tvrdém lůžku,
a mrtvila tělo svoje žiněnkou a drsným, hrotitým opáskem.
Přála si, aby mohla pro Ježiše Krista tolik trpěti, co vytr
pěli svati mučedníci. V modlitbě nalézala takové zalibeni,
že nejednou volávala na domácí místo vlastním jich jménem:
„Alleluja,“ „Hossana,“ nebo jiným posvátným slovem, vza
tým z bohoslužebných knih. Spoluřeholnicesvoje neustávala
povzbuzovati k horlivému zachovávání klášternich pravidel,
aby jednou mohly nebeskému choti svému Kristu Pánu říci:
„Račiž nám dáti, co jsi nám slíbil, ježto jsme konaly, co
jsi přikázal.“

Nabyvši značných vědomostí čítala Radegunda v klá
šteře spisy svatých Otců latinských i řeckých, á pečovala
o to, aby 1 duchovní sestry jeji učily se knihy ty čistí a
jim rozuměti. Jakožto královna 1 řeholnice přispěla valně
k tomu, že Frankové dokonale ku víře Kristově přilnuli a
ji přijali. Pověsť o vzácných ctnostech jejich rozšířila ze po
celé Francké říši a budila všude obdiv.

Způsobivši mnoho dobrého zesnula Radegunda svatou
smrti v klášteře Poitierském dne 18. srpna 587. Sv. Řehoř,
biskup Tourský, pochoval ji slavně a sepsal divy, jimiž Bůh
tuto věrnou služebnici svou oslavil. Básnik sv. Venanc For



Sv. Radegunda, královna. 449

tunát, jenž později zvolen byl za biskupa Poitierského, zů
stavil nám důkladný životopis této svaté královny, jejimž
kaplanem a almužníkem byl. Bůh oslavil hrob sv. Rade
gundy mnohými divy. Ostatky jeji byly r. 1562. od prote
stantských Hugenotů rouhavě spáleny. Památka sv. Rade
gundy slaví se dne 13. srpna.

Svatá Radegunda pohrdla korunou královskou, aby
tim snáze došla koruny slávy věčné. Budiž nám podi
vuhodná sebezapiravost této světice povzbuzením, abychom
z lásky ku Kristu Pánu neváhali dobrovolně podrobovati
se skutkům kajicím na dostiučinění za hříchy svoje. Spasitel
dí: „Království nebeské trpi násili, a ti, kteříž činí násilí,
uchvacují je“ (Mat. 11,13.), to jest: Do království nebeského
nelze bez namáhání a jinak vejiti, leč by kdo sebe zapiral
a kříž svůj nesl. Sv. František Xaverský napsal: „Zvykni
s1 přemáhati se statečně i v malých věcech; odpirej tělu,
čeho nezřízeně žádá, a čiň, co jest mu protivno.“

Dne 14. srpna koná se také památka sv. Eusebia, kněze, jenž za
panování arianského císaře Konstancia v druhé polovici třetího století pro
víru v žaláři zemřel; sv. Ursicina, mučedníka, sv. Demetria, mučedníka
afrického, sv. Marcela, biskupa Apamejského v Syrii a mučedníka (+ 359),
sv. Athanasie, abatyše na řeckém ostrově Egině (+ 856), sv. Fortunáty,
panny a mučednice i tří bratří jejích Karpónia, Prisciána a Evagrista,
jichž osťatky Karel IV. z biskupství Basilejského cbrámu sv. Víta v Praze
získal, a j.

Due 15. srpna,

Slavnosť Nanebevzetí Panny Marie.

Spasitel Kristus Ježiš dokončiv dílo vykoupení člově
čenstva a ubiraje se na nebe, zůstavil svou přemilou matku
ještě nějaký čas na zemi, aby byla útěchou apoštolů, pří
kladem věřících, podporou mladistvé Cirkve jeho.

Maria Panna žila po nanebevstoupení Božského Syna
svého ve stálých vzpomínkách na něho, rozjímajic o rado
stech, jichž byla v něm okusila, i v žalostech, jež při bo

29
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lestném umučení jeho s ním spolu snášela. Sůčastňujic se
s apoštoly 1 věřícími Jerusalémskými slavení posvátné ve
čeře Páně, okoušela z přijímání velebné Svátosti nevýslovné
sladkosti, přece však planula touhou, aby milého Syna svého
viděla opět tváři v tvář, a žár této toužebnosti rozmáhal se
v ni každým dnem vic a více. Tato horouci touha vábila
ji na mista, kde za pozemského života svého Kristus Pán
trval, působil, trpěl a oslaven byl. I poletovala jako holu
bice po těchto místech posvátných skrápějic je slzami ra
dosti i zármutku. S jakou vroucností navštěvovala Betlém,
kde Synáčka svého porodila a v jesle položila; jak bývala
dojata chodic po mistech, kde Spasitel lidem dobře činil,
divy konal a kde slova jeho mocně zaznívala; s jakou zbo
žnosti trvala v chrámě Jerusalémském, kde Božské novoro
zeňátko svoje obětovala a kde Simeon prorockými slovy ve
lebil je jako světlo ku zjevení pohanům a ku slávě lidu
israelského! A jaká bolest pronikala mateřské srdce jeji,
kdykoli vystupovala na Kalvárii a přicházela na to přesvaté
misto, kde Kristus Pán na kříži dotrpěl! Jaké pocity obno
vovaly se v duši její tam, kde umučený Spasitel do hrobu
položen byl, a kde slavným z mrtvých vstáním smrťpřemohl,
a jak toužebně patřivala na hoře Olivetské k nebesům!
Srdce jeji bylo u Ježíše, a proto dychtila po té chvili ký
žené, kdy bude jí z vůle Boží popřáno, odebrati se za ním.

Kolik ještě let po nanebevstoupení Páně Rodička Boží
na zemi žila a kde přebývala, o tom ani v knihách Nového
Zákona, ani ve spisech nejstarších Otců cirkevnich neni zpráv.
Dle obecného podání žila v Jerusalémě u apoštola Jana,
jemuž Spasitel na kříži byl ji odporučil řka: „Hle matka
tvá,“ od kteréžto hodiny miláček Páně přijal ji za svou.
(Jan 19, 27.)

Posléze nadešla Marii Panně hodina smrti, kterouž
posel nebeský ji oznámil. Umřiti musila ovšem 1 ona, neboť
„uloženo jest všem lidem zemřiti“, a sám Kristus Ježiš jako
člověk zemřel. Avšak jak libá a drahá před očima Páně
byla smrť jeji! Nezemřelať jako umírají smrtelníci, tělesnou
nemocí a starobou, nýbrž horouci láska ku Kristu Pánu a
převeliká touha po něm rozpoutala svazek duše a těla jejiho
a přivodila ji konec pozemského života. Beze vší tělesné
bolesti a bez všeliké bázně zesnula Maria blaženě v Pánu.
Čehož mnedle byla by se bála ta vyvolená dcera Boha Otce,
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přesvatá matka vtěleného Syna Božího a požehnaná choť
Ducha svatého, jež nikdy ani nejmenšího hříchu neměla!
Nelekala se smrti, neboť byla ozářena nejkrásnějšími ctnostmi
a naplněna milosti Boži, a věděla, že na věčnosti bude ji
spravedlivým Soudcem Ježiš Kristus, nejsladší radosť, nej
větší láska srdce jejiho. Země skytala ji jen chudobu a sou
žení bez počtu, proč tedy byla by se rmoutila majíc ji
opustiti? Nad to dočekala se Maria již té doby, kdy prolitá
nejsvětější krev Ježíše Krista horlivým působením apoštolů
přinášela lidstvu přehojné požehnání. Jižť šířila se Církev
svatá utěšeně po světě, a tudiž mohla Rodička Boží, záštita
a útěcha jeji, klidně a radostně odebrati se do Cirkve ví
tězné, za oslaveným Synem svým na nebe.

Zbožné podání, jež zaznamenali sv. Řehoř Tourský
(+ 595) a sv. Jan Damascenský (+ 780), vypravuje, že když
Maria Panna na smrť se chystala, apoštolové Páně zvláštním
řízením Prozřetelnosti Božské z různých zemi, kde byli
evangelium hlásali, sešli se v Jerusalémě. I snažili se pře
svaté Rodičce Spasitelově poslední chvile jeji osladiti trva
jice u lůžka jejiho a posluhujice ji s nábožnými ženami Je
rusalémskými. A když umírající Maria s nimi se rozloučila,
jim požehnala a jim přislíbila, že bude jich na nebesích pa
mětliva, zastkvěla se tvář jeji nebeskou oslavou, neboť již
přišel se zástupem andělů Kristus Ježíš, aby duši jeji z to
hoto údolí slzavého vyvedl a do blaženosti nebeské dopro
vodil.

Rodička Boží zemřela, a duše jeji vzata jest na nebe
a povýšena nade všecky sbory andělů i vyvolenců Božích.
Sv. Bernard rozjimaje o tom volá nadšeně: „Kdo dovede
pomysliti a pochopiti, jak slavný byl přichod Marie Panny
do království nebeského, a s jakou radostnou toužebnosti
vyšli ji v ústrety stkvěli zástupové nebešťanů a provodili
ji ku trůnu nebeské slávy prozpěvujice jásavé chvalozpěvy!
Nebo jestliže při hlasu pozdravení jejího duše posud nena
rozeného pacholátka Jana v životě mateřském rozkoší se
rozplývala, oč vyšší a hojnější byla rozkoš obyvatelů ne
beských, jimž popřáno, hlas jeji slyšeti, tvář viděti a při
tomnosti jeji věčně poživati! A kdo vyliči milostné popa
tření a nebeské objetí, jimž přijata byla od Syna svého,
povýšena nade všecky tvory 1 poctěna onou slávou, kteráž
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hodna byla Matky také, a tou velebou, jakáž přislušela Synu
takému!“

Apoštolové pohřbili bezduché tělo Marie Panny s po
svátnou uctivosti. Dle tehdejšího zvyku pomazaly je ná
božné ženy drahou mastí a zavinuly do bilých rouch, a na
zitří odnesli je apoštolové do údolí Cedronského pod horou
Olivetskou a položili do hrobu, nad nimž po tři dny a noci
bděli prozpěvujíce a modlice se.

Dle podání z apoštolů posud žijících jediný Tomáš
nebyl smrti Panny Marie přítomen, a zavítal do Jerusaléma
až třetiho dne po zesnuti jejím. I přál si, aby mohl spatřiti
aspoň bezduché tělo jeji, když nebylo mu více popřáno, aby
ji viděl ještě za živa. A když apoštolové proto odvalili ká
men od hrobu, pojati jsou úžasem, neboť svatého těla nena
lezli, leč shledali ve hrobě toliko roucha, v něž bylo zavi
nuto, a naplnění jsou vůni z nich vycházející. 1 uhodli, že
všemohoucí křisitel mrtvých Ježiš Kristus tělo své milované
matky vzkřísil a onou slávou zvelebil, již sám zastkvěl se,
když z mrtvých vstal.

Tak byla Maria Panna oslavena a na nebe vzata idle
těla. Tělo jeji bylo živým stánkem vtěleného Syna Božího
a nástrojem duše naskrze čisté a svaté, a nesmělo tedy
jako těla hřišných smrtelníků ve hrobě setlíti. Záhuba těla
ve hrobě jest pokutou za hřích Adamův, ale v přečisté Matce
Boží nebýlo ani stinu hříchu, a tudiž neměl hrob žádného
práva ani moci nad tělem jejim. Tomu nasvědčují svatí
Otcové, zejména sv. Augustin, sv. Athanaš a sv. Tomáš
Akvinský. Sv. Athanáš vykládá, že Maria jest netoliko po
výšena na pravici Kristově, nýbrž i přiodina oslaveným le
skem nesmrtelnosti, jakož příslušelo té Panně, z nižto vtě
Jením věčného Slova nový Adam vytvořen jest. A sv. Tomáš
Akvinský mluvě o kletbě, již lidé obracejí se v prach,
z něhož vzati jsou, di, že Maria kletby té sproštěna byla a
s tělem 1 s duši na nebe vzata jest.

Pravověřici křesťané byli a jsou o tělesném nanebevzaeti
Panny Marie přesvědčeni, ačkoli Církev katolická toto tajem
ství za zřejmý článek víry posud neprohlásila. Přesvědčenítoto
je prastaré, o čemžsvědčí také všecky cirkve východní, a ze
ména 1 ty, jež odštěpily se již dávno rozkolem od Stolice
papežské. Jako na Západě, tak i na Východě věřili a věří
křestané zbožně, že Maria Panna zemřela a pohřbena byla,
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ale v hrobě nezůstala, nýbrž vzkřisena a i s tělem na nebe
vzata byla. Nepřímá svědectví o tom podávajíi dějiny. Zná
mo jest, v jaké uctivosti staří křesťané chovali hroby a těla
svatých ; známo, kde uloženy jsou tělesné ostatky apoštolův
a přemnohých mučedníků i vyznavačů Kristových i různé
památky na umučení Páně, ale žádný chrám nemohl se
nikdy honositi tělesnými ostatky Rodičky Boží. Dějepisec
Nicefor Kallist vypravuje, že po církevním sněmu Chalce
donském r. 451. pozval císař Marcian do Cařihradu Juve
nala, biskupa Jerusalémského se všemi biskupy palestinský
mi a otázal se jich, leží-li svaté tělo Matky Boží ještě
v Palestině ve hrobě, v němž pochováno bylo, a doložil, že
by je dal přenésti do nového chrámu, jejž manželka jeho
v Cařihradě na počesť Marie Panny vystavěla. I odpověděl
biskup Juvenal, že apoštolové bezduché tělo Rodičky Boží
pohřbili v Jerusalémě; když pak třetího dne hrob ten opět
otevřen byl, že tam svatého těla toho vice nebylo, nýbrž že
byla tam nalezena pouze roucha, v nichžto bylo zavinuto, a
že apoštolové žasnouce nad tímto zázrakem, hrob zapečetili,
jsouce přesvědčeni, že Pán neposkvrněné tělo své Matky před
obecným zmrtvýchvstáním nesmrtelnosti oslavil a od an
dělů do nebe vziti dal. Císařští manželé Marcian a Pulche
rina vyslýševše tuto odpověď, žádali biskupa Juvenala, aby
jim hrob ten s posvátnými rouchy do Cařihradu poslal, kte
réžto žádosti biskup vyhověl. I byl tento hrob v novém
chrámě Cařihradském vedle oltáře uctivě postaven, a později
přenesena do Cařihradu i posvátná roucha z hiotu toho a
uložena v jiném novězbudovaném chrámu. Některé památky
ze života Rodičky Boží, jež byla sv. Helena z Jerusaléma
přinesla, zejména tři roušky, získal Karel IV. a daroval je
chrámu sv. Vita v Praze.

Svátek Nanebevzeti Panny Marie jest korunou všech
cirkevních slavnosti Marianských, a byl za starověku na
zýván porůznu též odpočinkem, usnutim a úmrtním dnem
Rodičky Boží. Svátek ten jest původu prastarého; byltě
znám již ve stoleti čtvrtém sv. Augustinu a sv. Jeronýmu.
Na Východě nařidil ve století šestém císař Mauricius slaviti
jej dne 15. srpna, a na Západě uspořádal jej o sto let později
papež sv. Sergius. Zbožná mysl křesťanských národů zbu
dovala po širém světě nesčislné množství chrámů na oslavu
Matky Boží nanebevzaté, a zvlášť naše vlasť honosí se valným
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počtem svatyň, jichž jména jsou svědectvím, jak radostně
předkové naši víru v nanebevzetí Rodičky Páně vyznávali.
Český lid nazývá tuto dnešní slavnost případně „svátkem
svaté Královny“, ježto Maria Panna byvši na nebe vzata,
povýšena jest v Církvi vítězné nade všecky sbory andělů i
svatých a světic Božich.

Někteří spisovatelé kladou smrť a nanebevzeti Panny
Marie do r. 49. po narození Kristově. Jiní kladou je do roku
apoštolského sněmu asi 52., kdy sešli se v Jerusalémě apo
štolové po světě rozptýleni. Jiní domnivaji se, že Maria
Panna zemřela r. 63., když po mučednické smrti Jerusalém
ského biskupa apoštola Jakuba Mladšího, ostatní apoštolové
opět shromáždili se v Jerusalémě ku volbě jeho nástupce.
Cirkevní dějepisec Eusebius Cesarejský zaznamenal podání,
že Maria Panna po nanebevstoupení Kristově ještě patnácte
let na zemi žila, a ježto prý Syna Božího porodila v pat
náctém roku věku svého, dosáhla prý věku 63 let. Buď tomu
jak bud, jisto jest, že apoštol sv. Jan zůstal v Jerusalémě
až do blažené smrti Marie Panny, jsa věrným ochrancem
jejim, a že odebral se do Efesu teprv později, bezpochyby
až po mučednické smrti sv. Pavla r. 67.

V údoli Cedronském pod horou Olivetskou u Jerusa
léma stoji kaple s jeskyní, o niž jest podání, že byla do
časným hrobem Marie Panny. Na tomto místě byla již ve
stoleti čtvrtém zbudována svatyně, která byvši za válek
několikráte pobořena, povždy znova obnovována byla, až
r. 1130. začali na místě jejim křižáci stavěti rozsáhlý chrám,
z něhož zachovala se jen malá čásť. Tato svatyňka náležela
po všecky věky latinským katolikům a byla obsluhovánaod
Františkánů, až r. 1757. uchvátili ji násilím rozkolničtí Re
kové, kteři až posud proti právu v moci své ji drží.

Cirkev svatá klade v tento vznešený svátek Rodičce
Boží v ústa krásná slova Pisma sv. „Na Sionu utvrzena
jsem, v městě posvěceném odpočinula jsem, a v Jerusalémě
jest1 rnoc má. V lidu ctěném vkořenila jsem se, a v částce
Boha svého, ježto jest dědictví jeho, a ve shromáždění svatých
jest zdržování mé. Vyvýšena jsem jako cedr na Libanu a
jako cypriš na hoře Slonu. Jako palma v Kádes vyvýšena
jsem, a jako štěp růže v Jerichu; jako spanilá oliva na
polích, a jako javor vyvýšena jsem podle vody na ulicích.“
(Sir. 24, 15—19.)Kde Církev Ježiše Krista svoje syny a dcery
má, tam povždy, a zvláště dnes zaznivaji chvalozpěvy a
modlitby na počest Rodičky Boží, a hlásá se, kterak ma
teřská láska jeji pečuje o všecky, kdož v tomto slzavém
údolí ji vzývaji. Kněz u oltáře, matka u kolébky svého ne
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mlnvňatka, vojín v krvavé seči, lodník v bouři na moři,
nemocný v bolestech, a umírající křesťanv poslední hodince,
volají k ni o pomoc, útěchu a milosť, skrze Ježíše Krista,
milého Syna jejiho. K té dobrotivé a mocné Královně ne
beské utikejme se ve všech potřebách a důležitostech svých.
Vždyť ona nepřestala na nebesích býti milovanou mateří
Ježiše Krista; a když tam zdvihá k němu prosebně čisté
ruce svoje, které na tomto světě ho chovaly a k srdei vi
nuly, čehož mohl by ji odepřiti!

Maria Panna jest mocnouochranitelkou křesťanův Pánu
umirajicích, patronkou blažené, svaté smrti. Proto Církev
svatá nad otevřeným hrobem, do něhož klademe tělesnou
schránku zesnulého křesťana, modlí se velebný chvalozpěv
„Zdrávas královno, matko milosrdenství“ vzývajíc ji, aby
nám, vyhnaným synům Evy, po tomto putování ukázala
Ježíše, požehnaný plod života svého.

Proto také vzývame Matku Boží dodatkem ku Pozdra
vení andělskému modlitbou: „Pros za nás hříšnényní, i v ho
dinu smrti naší.“

Dne 15. srpna koná se také památka sv. Alypia, biskupa v Tagastě,
žáka sv. Augustina; sv. Harduina, mnicha (+ 1009), sv. Arnulfa, biskupa
Soissonského ve Francii (+ 1086), z jehož ostatků několik částek získal a
velechrámu Pražskému r. 1356. daroval Karel IV., a j.

Dne 16. srpna.

Sv. Hyacint, kněz Dominikán, patron polský.

Řád sv. Dominika byl zaveden do zemi polských i ru
ských horlivou snahou sv. Hyacinta.

Hyacint (slovansky Jacek), mladší bratr blahosl. Če
slava, narodil se r. 1183. z otce hraběte Eustacha Odrovousa
a matky Boženy na zámku Lance nad městysem Kamenem
ve Slezsku. Nadaný hoch jevil záhy klidnon mysl a něžnou
zbožnosť. Předběžným vědomostem učil se v některém bene
diktinském klášteře, a potom studoval s bratrem Česlavem,
jak se dí, v Krakově a snad i v Praze a později v Paříži
a v Bonónii, kde dosáhl hodnosti doktora práv 1 bohosloví.
Na studiích v cizině neustoupil od zbožnosti mladých let
svých ani o krok a zachoval si povždy čisté srdce.
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Oba bratři vrátivše se ze studii v cizich zemich do
otěiny, byli od Krakovského biskupa blahosl. Vincence
Kadlubka posvěceni na kněžství a přijati do sboru kanovníků
stoličného chrámu v Krakově. Hyacint stal se vzorem a
chloubou tohoto sboru. Slýchav a čítav již v útlém mládí
životy svatých, snažil se připodobňovatl se jim a dle pří
kladu jejich prospivati čím dále více bohumilými ctnostmi.
Něžná úcta k Rodičce Boži, vštípená mu již za let dětství,
vypučela v něm ve spanilý květ svaté lásky. Plnil kněžské
povinnosti svoje nad miru svědomitě, zapiral se postem a
bičováním, a prokazoval chudým lidem skutky křesťanského
milosrdenství rozdávaje jim větší díl důchodů svých. I učinil
biskup Kadlubek vzorného kněze toho svým rádcem a po
mocnikem. V úřadě tom osvědčovalHyacint moudrost i spra
vedlnosť a získal si opravdovou důvěru, úctu i lásku ducho
venstva 1 lidu.

Roku 1217. složil blahosl. Kadlubek biskupský úřad
svůj, chtěje poslední léta života tráviti v zátiší klášterním,
a nástupcem jeho byl od kapitoly Krakovské zvolen kano
vnik a kaneléř polského knižete Leška Bilého Ivo Odrovous,
strýc Hyacintův a Česlavův.

I vypravil se Ivo do Říma, aby papeži o své volbě
náležitou zprávu podal a od něho posvěcení na biskupa si
vyžádal. Na tuto cestu přibral si oba synovce Hyacinta i
Česlava za společníky, a kromě nich měl ve své družině
jiné dva kněze, Moravana Jindřicha a Němce Heřmana.

Když Ivo s družinou do Říma zavital, upravil si co
nejdříve svoje záležitosti a byl od papeže Honoria III. po
tvrzen a na biskupství posvěcen. Po té zdržel se ještě nějaký
čas v Římě a sešel se tu s Pražským biskupem Ondřejem.
Toho času kázal sv. Dominik v Římě s nevídaným úspěchem,
a také biskup Ivo i společníci jeho byli zjevem tohoto světce
uchvácení. I přál si Ivo, aby apoštolský kazatel ten možno-li
sám do Krakova zavítal, aneb aspoň několik duchovních
synů svých do Polsky na vinici Páně vyslal. Podobně za
toužil Pražský biskup po tom, aby bratří kazatelé do Čech
přišli.

Dne 14. února 1218 byl v Římě synovec kardinála
Štěpána jménem Napoleon nešťastným pádem s koně zabit.
Stařičký kardinál omdlel z toho bolesti. Dominikovi zželelo
se kardinála, jemuž za mnohé služby vděčen byl. I kázal
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světec zabitého jinocha odnésti do kláštera sv. Sixta, kde
obětoval za něho mši sv., a po ní šel k mrtvémutělu, na
rovnal mu zlámané údy, a pokleknuv i pomodliv se po tři
kráte, dotekl se čela zabitého Napoleona a požehnal jej kři
žem. A ihned povstal mládenec jsa opět živ. Zázraku toho
byli očitými svědky také Ivo 1 oba synovci jeho Hyacint
a Česlav. Tu požádal Ivo Dominika, aby mu dal několik
bratři kazatelů, kteříž by v jeho duchu pracovali o rozkvětu
náboženského života v Polsku. Světec byl by rád prosbě té
vyhověl, neměl však posud dosti bratří, a zejména neměl
bratří znalých jazyka slovanského. V nesnázi té poprosili
Jacek a Česlav světce, aby je přijal do řádu, a k nim při
pojili se z družiny biskupa Ivóna kněží Jindřich i Heřman.
Z toho měl Dominik velikou radosť. I přijal je do kláštera
sv. Sabiny a udělil jim řeholní roucho. Hyacintovi bylo
ovšem snadno zvyknouti klášterní kázni, ježto byl od mla
dosti oddán životu zbožnému a zapiravémn. Sv. Dominik
naučil za několik měsíců tyto učně svoje řeholním pravidlům,
a nečekaje, až ukončí se ce'ý rok zkoušky, připustil je ku
složení řeholních slibů, požehnal jim, a poslal je do Polsky,
aby po přání biskupa Ivóna v Krakově založili klášter a lidu
slovo Boží kázali. I vydali se všickni na dalekou cestu
z Říma na sever. Putujíce vyžebrávali si chleba, budili svou
pokorou úctu v lidu a hlásali mu slovo Boži. Tak prošli
Italii a ubírali se alpskými zeměmi dále. V korutanském
městě Brezách zdrželi se déle kažice tamnímu slovinskému
obyvatelstvu, jež s velikou dychtivosti k nim se hrnulo a
z bříchů svých se kálo. Tu přihlásil se valný počet kajic
niků o přijetí do řádu sv. Dominika, a ihned vyskytli se
dobrodinci, kteříž byli ochotni založiti v městě klášter bratři
kazatelů. Úmysl ten dosáhl souhlasu arcibiskupa Solnohrad
ského, a tak založen byl v Brezách klášter dominikánský,
Hyacint ustanovil mu bratra Heřmana převorem, a opustiv
město ubíral se s Jindřichem na Moravu, kdežto Česlav
cestoval dále do Čech.

Na Moravě zastavili se Hyacint a Jindřich v Olo
mouci a získali tu horlivými kázaními svými několik zbož
ných mladiků i mužů, kteří do řádu sv. Dominika se při
hlásili. Také v tomto městězaložil Hyacint přispěnímčetných
dobrodinců klášter, a utvrdiv novou tuto družinu slovem i
příkladem v řeholní kázni, zůstavil ji Moravana Jindřicha

6
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za převora a putoval dále. Pravi se, že cestou kázal také
ve Znojmě a založil v městě tom klášter řádu sv. Dominika.
Zatím předešla ho slavná pověsť, a ve všech městech i dě
dinách, kudy bylo mu jíti, vital ho lid uctivě. V Krakově
byl Hyacint u městské brány od biskupa, duchovenstva,
královského dvoru, šlechty i obyvatelstvn jako vyslanec Boží
přeslavně uvitán.

Biskup Ivo chtěl Hyacintovi ihned vydati farní chrám
nejsv. Trojice v Krakově, aby při něm zřidil klášter, ježto
pak dle vůle sv. Dominika duchovní synové jeho nesměli
zabývati se duchovni správou, začal biskup stavěti v městě
nový chrám Panny Marie na náměstí, k němuž fara přelo
žena býti měla. Zatím kázal Hyacint slovo Boží ve chrámu
stoličném, a slova jeho měla nevídaný úspěch. Veškeren
Krakov změnil se za krátko; v domech, kde dříve nestřid
mosť zžirala blaho rodin, kde zhýralost podkopávala mrav,
spokojenost a štěstí lidí, kde sváry a různice naplňovaly do
mácnosti, uhosťoval se požehnanou činností Hyacintovou na
kazatelně, ve zpovědnici i v soukromém styku s lidem duch
střídmosti, zdrželivosti a lásky křesťanské.

As r. 1223. dostal Hyacint chrám nejsv. Trojice v Kra
kově a vystavěl při něm nákladem strýce biskupa i jiných
dobrodinců klášter, do něhož ihned přihlásil se hojný počet
noviců. Obyvatelstvo Krakovské pečovalo štědře o časné
potřeby této řeholní družiny. Hyacint učil žáky svoje více
příkladem než slovy kráčeti šlépějemi sv. Dominika. Z darů
do kláštera od měsťanstva donášených rozdával almužny
zástupu chuďasů, kteří každodenně u klášterní brány se schá
zeli, a neměl-li ničeho jim dáti, prosil Boha, aby jich ne
opouštěl. Nejraději meškával na modlitbách v chrámu Páně,
zvlášť v noci, kde 1 často na tvrdé dlažbě spával. Za při
kladem sv. Dominika bičoval se třikráte každou noc, a
v pátky 1 svatvečery slavnosti Panny Marie postival se o
chlebě a vodě. Ža dne neustával pilně pracovati, buď že
kázal a zpovidal, buď mladé bratry učil, s nimi se modlil a
rozjimal, záležitosti klášterní obstarával a nemocné v městě
navštěvoval. Jsa vroucim octitelemRodičky Boží nalézal u
ní převeliké útěchy a docházel přimluvou jeji kromobyčej
ných milosti. Bůh obdařil jej milodarem divů, jichž životo
piscové jeho množství uváději. Ve svátek přenesení ostatků
sv. Stanislava vytažen byl v Krakově z řeky Visly utopený
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jinoch Petr šlechtic z Plešova, an právě Hyacint ubiral se
do stoličného chrámu, kde měl kázati a zpovidati. I potěšil
Hyacint truchlicí matku utopeného mládence, a pokleknuv
pomodlil se nad nim. A Petr vstal ihned a děkoval Bohu i
Hyacintovi za navrácení života. Divu tomu byl přitomen
velký zástup diváků, mezi nimiž byli také někteří šlechtici
s kapitolním děkanem a pozdejším biskupem Krakovským
Prandotou. Roku 1224. byla šlechtična Judita z Kostelce
raněna mrtvicí, tak že nemohla mluviti, a když byla při
vezena k Hyacintovi, řeklji: „Doufej, Judito! Pán náš Ježiš
Kristus uzdraví tě a navráti tobě mluvu!“ A hned začala
nemocná mluviti velebic Boha. Jindy uzdravil Hyacint těžce
nemocnou a již smrti blízkou urozenou ženu vloživ ruku
svou na hlavu jeji a pomodliv se nad ní. Takovou měrou
byl Hyacint otcem chudých, lékařem chorých, těšitelem za
rmoucenýeh, a lid vážil si ho jako muže svatého.

Horlivému Hyacintovi časem nestačilo posavadní jeho
působiště v Krakově; přálť si, aby 1 v jiných zemích slovo
Boži hlásal, kláštery zakládal, apoštolské kazatele vycho
vával, hřišniky na cestu pokání uváděl, a i pohany na viru
Kristovu obracel. I odebral se v průvodu několika bratři
z Krakova na apoštolské cesty mezi katoliky, rozkolníky
1 pohany. Zprvu putoval zeměmi polskými na sever do
Pruska a Pomořan, a hlásaje na všech mistech, kudy bylo
mu jiti, slovo Boží, založil dominikánské kláštery v Kamíně,
Chlumu, Královci, Elblongu, Gdaňsku, vw Kodani i na
jiných mnohých mistech, navštívil i země sousedních Dánů,
Švédů, Norvežanů a Litvanů, z nichž veliké množství na
víru křesťanskou obrátil. Tudiž uznal druhý generalní před
stavený řádu kazatelského blahosl. Jordán potřebným zříditi
z klášterů Hyacintem založených novou řeholní provincii,
kteráž nazvána jest provincií polskou. K ní náležely tehdáž
také kláštery v zemích českých. Prvním provinciálem všech
klášterů tohoto obvodu byl ustanoven Hyacint, jenž ale
úřad svůj za krátko složil, aby mohl se výhradně věnovati
povolání missionářskému. I odebral se potom na Volyň a
do Podolí, kde horlivě pracoval o náboženském vzdělání ne
vědomého lidu rozkolnického a sjednocení jeho s Římem.
Apoštolské cesty tyto konal Hyacint pěšky, bez peněz, odpo
čivaje na holé zemi a živ jsa z vyžebraných almužen. Jsa
nadchnut neoblomnou důvěrou v Prozřetelnost Boží nevážil
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četných nebezpečenství od dravé zvěře, zatvrzelých rozkol
niků a divokých pohanů. Založiv kláštery ve Lvově a Haliči,
hlavnim městě jednoho z ruských knižectví, putoval do
Bulhar, a vrátiv se na Rus usadil se v Kyjevě. Tu zahájil
činnost svou modlitbou k Rodičce Boži věda, že přimluvou
jeji nebude práce jeho marná. A skutečně dodělal se v městě
tom za čtyři léta znamenitých úspěchů. Uvedl množství
hříšníků na cestu kajicnosti, osvítil a uvedl do lůna Církve
katolické zástupy rozkolníků, obrátil a pokřtil valný počet
pohanů 1 mahomedánů, založil v Kyjevě chram Panny Marie
s klášterem řádu kazatelského, a shromáždil v něm kněze
1 bratry, jež pravidlům řeholním učil. Z Kyjeva podnikal
cesty do širých krajin maloruských, kázal všude lidu, a do
pisoval papeži, jak by církevní poměry té země napraveny
a uspořádány býti měly. Dověděv se jednou, že nedaleko
Kyjeva scházejí se pohané na ostrůvku řeky Dněpru, kde
provozuji modloslužbu, umínil si, že k nim půjde, aby je na
víru Kristovu obrátil, těše se, že snad dosátne koruny inu
čednické. I vypravil se na ostrůvek, a spatřiv pohany, ani
právě obrovskému stromu se klaněji, zvolal na ně: „Co či
nite, dobří lidé. Kam poděl se rozum váš! Vzdáváte božskou
poctu stromu, jenž je bez citu a života. Hledáte pravdu
u otce lži ďábla, jenž obchází hledaje, koho by pohltil.“
I byli nevědomí pohané těmito mocnými slovy, a vice ještě
divem, jejž Hyacint mocí Boží před nimi učinil, tak zara
ženi, že pošetilé modloslužby se zřekli a v Krista uvěřili.
Toho času došla Hyacinta v Kyjevě zpráva o mučednické
smrti 32 řeholních bratři, kteři byvše od něho vychováni,
odebrali se na apoštolskou cestu do Bosny a Dalmácie, kde
však od ohavných kaciřů Bogomilů pro víru utopeni byli.
A za nedlouho dověděl se Hyacint, že v městě Haliči bylo
23 bratři kazatelů od pohanských Tatarů ukrutně zavražděno.
Avšak smutné zprávy ty neskličily ho. Děkoval Pánu, že
ráčil tolik duchovních bratři jeho korunou mučednickou ozdo
biti, a sám bažil po smrti mučednické.

Sveřepií pohané Tataři, kteří tehdáž byli postrachem
východních zemi evropských, přihrnuli se roku 1240. pod
vůdcem svým Batu i ku Kyjevu a vzali dne 6. prosince
útokem městské hradby. Hyacint sloužil právě mši sv., an
jeden klášterní bratr přiběhl do chrámu volaje: „Otče drahý,
utecme co nejdříve, chceme li uniknouti smrti od pohanů,sice
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je veta po násl“ I vzal Hyacint ciboř s Tělem Páně do
jedné ruky, pojal druhou rukou krásnou oltářníalabastrovou
sošku Panny Marie, a jsa oblečen mešním rouchem, vyšel
rychle z chrámu, a zatím co Tataři domy plenili 1 pálili
a obyvatelstvo vraždili, uprchl s bratřími bez pohromy
z města, a dostav se Boží pomoci šťastně na druhý břeh,
přišel do kláštera Haličského, kde zachráněnou sošku Ma
rianskou zanechal a si odpočinul. Potom odebral se do Kra
kova, kde zatím klášterní družina jeho znamenitě vzrostla.
I zaradoval se Hyacint z hojného ovoce, jejž štěp jim zasa
zený vydává a oddal se tichému životu klášternímu, aby po
tolikerých namáhavých cestách a útrapách ducha svého
k nové činnosti. posilnil. Ale nebýlo mu popřáno potřebného
odpočinku a klidu. Sotva roznesla se zpráva o jeho příchodu
do Krakova, hrnuli se k němu odevšad lidé prosice, aby jim
byl pomocníkem v duchovních i tělesných potřebách. A Hy
acint propůjčoval se jim ochotně službami svými. Životo
piscové jeho vypravují, že toho času učinil v Krakově moci
Boží opět mnoho divů. Na den sv. Stanislava r. 1244.vrátil
Bůh na jeho přímluvu zrak dvěnia osleplým synům šlechtičny
Vitoslavské v Krakově, a jindy vzkřísil Bůh na přímluvu
jeho Vislava, syna šlechtičny Přibyslavy, utonulého v řece
Visle.

Roku 1245. vybral se Hyacint poznovu z Krakova do
zemi polských, pruských 1 ruských, kde slovo Boží hlásal,
kláštery dominikánské navštěvoval, a z nich horlivé missio
náře do šírých krajin vysýlal. Dle některých zpráv cestoval
potom do zemi východních a vnikl prý až do Asie, odkud
po letech zase do Krakova se vrátil. Tu vstoupiv opět po
tak dlouhém čase do kláštera nejsv. Trojice poděkoval Bohu,
že mu udilel potřebných milosti na všech cestách a při
všech pracich jeho, a potom promluvil ku bratřím takto:
„Děkujte Pánu se mnou, že mne ráčil dovésti bez pohromy
k vám, chtěje, abych na tom místě, kde začal jsem praco
vati jako syn sv. otce Dominika, i život dokonal. A nyní
popřejte mi krátkého času, abych se připravil na cestu do
věčnosti, a proste Pána Boha i nejblahoslavnější Marii Pannu
za mne, aby ráčil mně v tom pomoci.“ Řeč ta zarmoutila
všecky bratry, neboť byli přesvědčeni, že Bůh dal mu před
zvěděti konec života.

Od toho dne věnoval se Hyacint úplně skutkům po
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božnosti a řeholní dokonalosti, aniž více z kláštera vycházel.
Ve svatvečer Nanebevzetí Panny Marie r. 1257. pocítil již
velikou slabosť, a poznávaje, že blíží se mu poslední hodina,
svolal všecky bratry a řekl jim: „Nejmilejší synové! Bůh
volá mne již, a zitra přijde nejsvětější Panna Maria pro mne.
Prosil jsem jí dlouho za tu milost, abych odešel z toho světa
na jeji svátek. Vyslyšela mne; zitra již rozloučím se s vámi.
Zůstavuji vám na památku, co jsem obdržel od sv. otce
Dominika: Milujte se vespolek, mějte srdce ku bratřím
upřímné, zachovávejte věrně chudobu, pokoru i čistotu. "To
budiž poslední vůli mou.“ Dopověděv slova ta utichl a při
pravoval se na poslodní boj. Nazitři, dne 15. srpna ráno po
modlil se ještě kněžské hodinky a prosil o poslední útěchu
sv. svátosti. Když přijal poslední pomazání, a bratří modlili
se za něho, obrátil oči k nebi a začal modliti se žalm:
„V tebe, Ó Pane, jsem doufal, i nebudu zahanben na věky.“
A vysloviv verš: „V ruce tvé, 0 Pane, poroučím ducha svého“
usnul blaženě v Pánu. Svatou smrť jeho zjevil Bůh v touž
hodinu přibuzné jeho blahosl. Bronislavě v klášteře panen
Premonstrátek na Zvěřinci u Krakova. Tělo zesnulého apo
štolského kněze pochoval Krakovský biskup Prandota v klá
šterním chrámu nejsv. Trojice. Na přeslavný pohřeb sešlo
se veškeré obyvatelstvo Krakovské, a všickni shromáždění
plakali volajice, že ztratili největšího dobrodince svého.

Jako za živa, oslavoval Bůh věrného služebníka svého
Hyacinta i po smrti mnohými divy. V den pohřbu jeho
spadl v Krakově jinoch Žegota s koně, a zlomiv si vaz
skonal ihned. I donesli ho rodičové jeho k rakvi zesnulého
Hyacinta a modlili se vroucně, aby Bůh na přimluvu tohoto
svatého kněze, v něhož velikou důvěru měli, ráčil syna jejich
vzkřísit. A po chvili, když i shromážděný lid s nešťastnými
rodiči na týž účel se pomodlil, vstal mládenec a děkoval
Bohu i Hyacintovi za milost vzkřísení Od toho dne byl
hrob Hyacintův dějištěm mnohých nadpřirozených události
a věřici lid polský neustával důvěrně putovati k němu.
I prohlásil papež Klement VII. r. 1527. Hyacinta za blaho
slavence, a papež Klement VIII. vyhlásil jej roku 1594.
svatým napsav významná slova: „Žádného divu neučinili
svati Starého i Nového Zákona, kterého by Hyacint byl ne
učinil.“

Řád domikánský koná výroční památku sv. Hyacinta
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dne 16. srpna. Všickni Polští králové vzývali důvěrně to
hoto světce a utikali se k němu zvláště za časů zlých. Slavný
král Jan III. Soběský před výpravou k Vidni proti Turkům
dal sloužiti na hrobě sv. Hyacinta v Krakově mši sv. a sám
řisluhoval knězi u oltáře, odporučuje sebe 1 věc, kterou

podnikal, ochraně tohoto světce ; a když zvítězil nad Turky,
byl přesvědčen, že ku vitězství tomu přispěla mu přimluva
sv. Hyacinta. Za přičinoutohoto zdárného výsledku výpravy
tohoto krále proti Turkům zařadil papež Innocence XI. sv.
Hyacinta do sboru předních patronů království Polského a
knižectví Litevského.

Tělesné ostatky sv. Hyacinta jsou uloženy v nádherné
kapli při chrámu Nejsv. Trojice v Krakově, kterouž Domi
nikáni r. 1584. vystavěli. Kaple ta je dosudjevištěm nábožné
úcty, kterouž Poláci světci tomu vzdávají. Lid putuje hojně
na toto misto, a svátek sv. Hyacinta světí se tu přeslavně.
Roku 1894. byla v Krakově s velikou okázalosti slavena
třístaletá památka prohlášení kněze Hyacinta za svatého.

Sv. Hyacint zobrazuje se v řeholním rouchu, an drži
v jedné ruce ciboř s tělem Páně a v ruce druhé sošku Panny
Marie. Kéž na přímluvu tohoto apoštolského kazatele vrátí
Bůh svatou katolickou viru všem těm národům, v nichž on
tolik se namáhal a napracoval!*)

Dne 16. srpna koná se také památka sv. Rocha, patrona proti moru,
v Římě sv. Tita, jahna a mučedníka, v Nicei bithynské sv. Dioméda, lékaře
a mučedníka, sv, Simpliciana, biskupa Milánského, sv. Arnulfa, biskupa
Metského (+ 641), sv. Ambrože, setníka umučeného pro víru ve vlaském
městě Ferentině, v Římě sv. Sereny, císařovny a j.

Dne 17. srpna.

w V

I. Sv. Liberát a spolumučedníci Karthaginští.

V cirkevních 1 světských dějinách prosluli neblaze di
vocí Vandalové, lid původu německého, kteři již za panství
starých Římanů zaplavili Podunají v nynějších Uhrách a
přijali bludné učení kaciřů Arianů. Roku 406. stěhovali se
pod králem Gundarichem do Gallie, a odtud vrazili r. 409.—

*) Sv. Hyacint, apoštol severních Slovanů, vyznavač řádu kazatel
ského. Vylíčuje Fr. Sadok Werberger, Ord. Praed. v „Růži domikánské“,
roč. VI. v Praze 1892.
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do Španělska, kde založili mocnou říši. Roku 428. vypravil
se Vandalský král Genserich ze Španěl do severní Afriky,
a zmocniv se Mauretanie a Numidie, učinil Karthaginu
hlavním městem říše své v Africe. Za následujících let roz
šířil ještě více panství svoje a vypravil se r. 455. do Italie,
kdež ohněm i mečem vyplenil Řím. Již Genserich pronásle
doval ukrutně pravověrných katolíků v Africe, a ještě zuři
věji trýznil je syn a nástupce jeho Hunnerich (477—484).
Zlopověstný tento král propůjčiv úlisným slovům arianských
biskupů ochotně sluchu, dal Bohu zasvěcené panny mučit;
prohlásil, že všecky zákony, jež pravověrní císařové vydali
proti kaciřům, mají platiti proti katolikům ; vyhnal biskupy,
kněze, jahny 1ijiné vzácné katolíky na poušť, a vysýlal
svoje pacholky po zemi, aby katolický lid donucovali ku
bludařství arianskému. Toho času v Africe, pokud sáhala
moc Vandalů, nebylo místa, kde pláč a nářek ubohých ka
toliků nevznášely se k nebesům. V ukrutnosti proti katoli
kům předčili nad krále s pochopy jeho arianšti biskupové.
Katolici Afričtí osvědčovali za tohoto pronásledování vzá
cnou stálost u víře, snášejice raději vyhnanství, muka i smrť,
než by byli od ni odpadli.

Tehdáž sloužilo Bohu v klášteře Kapse v krajišti By
zaciu sedm nábožných a horlivých katolických mnichů, opat
Liberát, jahen Bonifác, podjahni Servus a Rustik a bratři
Rogát, Septim a Maxim. Těch zmocnili se Ariani, a přivedše
je do Karthaginy, domlouvali jim zprvu po dobrém, aby od
viry katolické odstoupili a k učení arianskému se přidali,
slibujice jim přízeň a ochranu královu. Mniši odpověděli:
„Jeden toliko jest Bůh, jedna víra, jeden křest. Učiňte
s námi, co se vám zlíbí; raději poneseme maličko trestů čas
ných, než bychom snášeli tresty věčné.“ Pro tuto stálost
u víře katolické byli všickni mniši ti spoutáni řetězi a od
vedeni do tmavého žaláře, kde Ariani trýznili je hladem a
žizni, doufajice, že je takto oblomí. Avšak věrní katolici
podplatili žalářníka a v noci navštěvovali tajně mnichy u
vězněné, donášeli jim potravy i nápoje, a rozmlouvajíce
s nimi, utvrzovali se ve víře a rozněcovali ku statečnosti, aby
hotovi byli pro Ježiše Krista podstoupiti muka 1 smrť.

Jakmile o tom zvěděl král Hunerich, rozhněval se ve
lice a nařidil, aby mniši byli přikováni na chatrné, chrastím
naplněné lodi a na moři upáleni, Mučedníci ubirali se v 0
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kovech k moři, velebice radostně Boha a prozpěvujíce:
„Sláva Bohu na výsostech ! Tentoť jest den nám přežádoucí
a nejslavnější. Aj, nyní jest čas příjemný a den spasení,
že pro viru v Ježiše Krista zemřeme!“ Množství katoliků
doprovázelo je a projevovalo jim účasť i souhlas. Vidouce
to mučednici, zvolali k nim: „Neboj se, lide Boží, a nestra
chuj se ani hrozeb ani muk vezdejších. Umirejme rádi pro
Krista, jakož 1 on zemřel pro nás a krvi svou vykoupil duše
naše !“ Nejmladšího mnicha, sličného Maxima, přemlouvali
cestou k moři bludaři, aby Božskou podstatu Krista Ježíše
zapřel a takto smrti ušel. Ale mladičký Maxim odpověděl
jim mužně: „Nedám se odloučiti od otce Liberáta a od
bratři, kteřiž mne v klášteře vychovali. S nimi žil jsem
v bázníi Boží a s nimi dojdu slávy věčné. Nedomnivejte se,
že svedete mne, ježto jsem mlád. Bůh spojil nás sedm v jedno
a ráči učiniti, abychom pro něho všickni společně umučení
byli.“ I kráčeli všickni vesele na smrť jako na hody, a když
došli k moři, byli dle rozkazu králova vložení na loď a při
kováni, a loď naplněná chrastim zapálena a odstrčena od
břehu. Ale oheň na lodi uhasl po několikráte. Z toho roz
vzteklil se Hunnerich a rozkázal, aby pochopové všem sedmi
mučedníkům rozbili veslem lebky a vházeli mrtvoly jejich
do moře, což stalo se dne 2. července r. 483. Avšak těla
svatých mučedníků byla vlnami vynesena na břeh a od ka
tolikův uctivě pohřbena.

Ostatky sv. Liberáta byly později přeneseny do hima.
Roku 1734. získala je velkovévodkyně Toskánská Anna Marie
a darovala je dne 2. června téhož roku farnímu chrámu Na
rození Panny Marie v Kácově v okresu Kutnohorském, jehož
patronkou byla. Dvě částečky z těchto svatých ostatků vo
stříbrném pouzdře (pacifikálu) dávají se tu věřicím libati.
Roku 1861. byly ozdoby tohoto vzácného pokladu v Praze
obnoveny a potom odnesli si osadníci Kácovšti opět tyto 0
statky, kráčejice v průvodu z Prahy do svého farniho chrámu,
kde je uložili pod hlavním oltářem.

Sv. Liberát se soudruhy svými položil ochotně za víru
v Božskou přirozenost Ježíše Krista život svůj. Kéž svatý
mučedník ten, jehož ostatky honosi se vlasť naše, vyprosi
národu našemu milosti Boží na ten účel, aby u nás nikdy
se nezahnizdily bludy novověkých Arianů, lžisvobodářských
nevěrců, nýbrž aby Úechové za příkladem svých předků po

30
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všecky časy věrně vyznávali víru v Ježiše Krista, Syna Bo
žiho, 1 aby dle svaté víry té živi byli!

2. Sv. Roch, patron proti moru.

Podivný jest Bůh ve svatých svých. Některé z nich
oslavuje již za Živa, a jiné nechává mnatomto světě žiti a
trpěti v největším ponížení, a teprv po smrti jejich zjevuje
světu mimořádným způsobem ctnosti a zásluhy těchto vyvo
lenců svých. Tak žil i světec Roch světu neznám a jim ne
všímán, ale jak veliké byly před tváři Boží zásluhy jeho,
toho doznával křesťanský svět z mocné ochrany, kterouž po
máhal všem, kdož za dob morové rány důvěrně se k němu
utíkali a zbožně za přímluvu ho prosili.

Roch, syn vzácného, bohatého šlechtice Jana de la Croix
z manželky jeho Libery, narodil se r. 1295. v jihofrancouz
ském městě Montpellieru. Nábožní manželé ti byvše dlouho
bezdětni, pokládali synáčka svého za dar nebes, jehož mo
dlitbami 1 almižnami svými si vyprosili. Vypravuje se, že
Roch přišel na svět s červeným znamením na levé straně
prsou, což bylo rodičům návěštím, že stane se věrným ná
sledovníkem Krista Pána a dosáhne svatosti. I vychovávali
jej velice pečlivě v nábožnosti a bázní Boží. A synáček
zvykal sl již v útlém věku postům i jiným kajicím skutkům,
trval nejraději v domácím zátiší, byl skromný, poslušný a
dětinně zbožný, učil se pilně a býval šťasten, kdykoli mohl
prokázati někomu milosrdenství.

Když bylo Rochovi dvanáct let, roznemohl se vý
borný otec jeho těžce a povolav jej k sobě, řekl mu: „Cítim,
že bliží se mi hodina smrti. Nuže slyš poslední vůli mou:
Odkazují tobě veškeré jmění svoje s napomenutím, abysi
Boha ustavičně na mysli měl a jemu jáko posud bez přestání
sloužil, bohatství svého na dobré účely vynakládal, zejména
vdov 1 sirotků pamětliv byl a chudobince i nemocnice na
vštěvoval a ubohým lidem prospival. To-li činiti budeš, spo
čine na tobě požehnání Boží a lidé budou ti dobrořečiti.“
Tato slova umirajicího otce zůstala poslušnému synu neza
pomenutelnými, a když zemřela mu po několika letech i
matka, jal se horlivě konati, což bylo mu otcem na srdce
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vloženo. Navštěvoval příbytky chuďasův i nemocných, po
vzbuzoval je k trpělivosti i k důvěře v pomoc Boží a do
nášel jim pokrmu, léků, šatstva i peněz, ujímal se opuštěných
vdov, sirotkův i starců, vybýval a vyvdával chudé nevěsty
a podporoval i těšil vůbec každého, kdož podpory a útěchy
potřeboval.

Rozdav takovouto dobročinnosti veškeré movité jmění
svoje, zůstavil zděděné nemovité statky správě strýce svého
a uminil si, že vykoná pouť na hroby knižat apoštolských
do Říma. I vydal se v chudičkém oděvu na cestu Alpami
a přišel do Italie. Když blížil se městysi Akvapendentě, bylo
mu zvěstováno, že tam mnoho lidí umírá nakažlivou nemoci.
I zrychlil kroky svoje, nikoli aby místu tomu se vyhnul,
nýbrž aby spěchal sloužit ubohým nemocným. Vstoupiv do
města, přihlásil se ve špitále, že bude dobrovolně ošetřovati
ubožáků morovou ranou stižených. Správce špitálu vysle
chnuv tuto nabídku, pochválil mladého poutníka, namítl
však, že služba v nemocnici jest nad miru obtížná a nebe
zpečná. Ale Roch vyvrátil rozpaky a námitky jeho, řka:
„S Boží pomocí není nám nic nemožného. Nebojim a ne
štítím se žádného namáhání a nebezpečenství. Toužím po
koruně života, již dostane se jen tomu, kdo dobře bojoval.“

Roch sloužil ve špitále nemocným obětavě a neomrzele,
a čím namáhavější byla tato práce, tím více rozmáhala se
horlivá láska jeho k nešťastným bližním. Napominal-li ho
někdo, aby byl opatrný a šetřil zdraví i života svého, ří
kával: „[ můj Spasitel zemřel za mne.“ A když mor v Akva
pendentě ulevil, cestoval Roch dále, stavěl se na všech mi
stech, kde lidé morovou ranou zachváceni byli, a sloužil jim
neunaveně. Zejména konal tuto samaritánskou službu v Ce
séně a v Římě, kde po tři léta ve špitálech prodlel. Nemocní
ctili ho jako posla Božího, neboť jsa obdařen milodarem
divů, zachránil mnoho lidí morem zachvácených od jisté
smrti a uzdravil je znamením kříže a modlitbou ve jménu
Páně. Z Říma odebral se do Piacenzy, kde morová rána
obzvláště hrozně řádila; tisicové nemocných byli od svých
příbuzných opuštěni, mnozí z nich byli z domů na ulice
vynesení a sobě samým zůstaveni, a v přeplněném městském
špitále vládla smrť a ozývaly se bolestné výkřiky nemocných
a chrapot umírajicích. Tu měl milosrdný Roch dnem 1 noci
hojně práce. Obcházeje lože nemocných, čistil odporné vředy
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1 rány jejich, donášel jim léků, pokrmu i nápoje a těšil i
posiloval skličené mysli jejich, až sám těžce se roznemohl.
Bolesti jeho byly tak veliké, že mimoděk křičel, nemohase
přemoci. Aby tedy ostatním nemocným nebyl na obtiž, vy
šel ze špitálu a dovlekl se bídně do blízkého lesa, kde na
leznuv na břehu řeky Trebbie polorozpadlou, opuštěnou
chatrč, usadil se, aby tu zemřel, bude-li se Bohu libiti. Po
chvili uslyšel šum blízkého potůčku a citě palčivou žizeň,
dovlekl se k němu a napil se svěži vody. A za nedlouho
ulevily mu bolesti, zimnice ostavila ho, boule na těle ote
vřely se a nemoc měla příznivý průběh, až zase dostavil se
mu pocit hladu. Tu dostávaio se mu potřebného pokrmu
zvláštním způsobem. Opodál přebýval na svém dvorci zá
možný šlechtic Piacenzský jménem Gothard, jenž rovněžjako
jiní bohatí lidé z města morem nakaženého na venkov se
byl uchýlil. Ten znamenaje, že domácí pes každodenně velkou
skývu chleba kamsi zanáší, stal se na něho pozornějším a
vypátral, že dobré to zvíře běhá do lesa a nosi chléb do
chatrče nějakému chuďasovi. I ujal se Gothard Rocha a dal
ho pečlivě ošetřovati, až nemocný dokonale se pozdravil.
Přikladem Rochovým byl Gothard tou měrou dojat a vzdělán,
že potom až do smrti prokazoval štědře milosrdné skutky
chudým i nemocným a sloužil kajicím životem Bohu.

Roch pozdraviv se, nastoupil cestu do vlasti. Sotva
však zavital do prvního městyse na svém statku, byl tu jako
domnělý tulák a nebezpečný vyzvědač zatčen a uvězněn.
Praví se, že stalo se to na rozkaz vlastního strýce a správce
statkův jeho Viléma de la Croix, jenž prý synovce svého
nepoznal. Přikoři toto snášel Roch trpělivě a neprozrazuje
jména a původu svého, trval celých pět let v žaláři, jsa rád,
že připodobňuje se takto ku Spasiteli, jenž do vlastního při
šel a svoji ho nepoznali. Po celý ten čas kochal se ve vězení
modlitbou a zbožným rozjímáním o milosrdenství Božím a
chystal se na blaženou smrť a konečně poznav, že blíží se
mu poslední hodina, požádal žalářníka, aby mu přivedl kněze,
jenž by jej sv. svátostmi zaopatřil. I přišel kněz a uděliv mu
sv. svátosti, seznal v něm nevinně uvězněného světce, což
ihned panu Vilému de la Croix oznámil. Vilém spěchal po
tom do žaláře, ale svatý vězeň byl již v Pánu. Pod hlavou
jeho nalezla se tabulka, na niž jméno, původ i osudy jeho
zaznamenány byly. Když se to rozneslo po městě, sběhlo se
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veškeré obyvatelstvo a hořekovalo, že svatý muž ten na svém
vlastním statku tak dlouho nevinně trpěl, a pan Vilém chtěje
aspoň poněkud napraviti křivdu, již proti synovci svému se
byl dopustil, dal mu vystrojiti slavný pohřeb.

Sv. Roch dokonal pozemský život svůj dne 16. srpna
1327. Zobrazuje se jako poutník, an ukazuje na vředy na
své noze a u sebe má psa se skývou chleba v tlamě.

Věřící lid jal se Rocha hned po smrti jeho ctiti jako
jako světce a utikal se pod ochranu jeho zvláště za časů
morové rány. A Bůh, jenž milosrdného světce toho již za
živa oslavil milodarem divů, osvědčoval svatosť jeho 1 po
zději, an na přímluvu jeho podivuhodným způsobem odvra
cel od ctitelův jeho hroznou metlu nakažlivých nemoci.
Zbožné uctivání sv. Rocha jakožto patrona proti moru roz
šiřilo se valně, obzvláště když r. 1414. biskupové na cirke
vnim sněmu v Kostnici shromáždění při nastávající morové
ráně za přímluvu ho vzývali a obraz jeho v průvodu všeho
obyvatelstva městem nesli. Již za stoleti patnáctého stavěny
mu na počesť v katolických zemich chrámy, kaple, oltáře 1
sochy. I prohlásil jej papež Urban VIII. (1623—1644)
za svatého v Církvi katolické a položil výroční památku
jeho na den 16. srpna.

Ostatky sv. Rocha byly později přeneseny do Benátek,
a čásť jich dostala se velechrámu sv. Víta v Praze. V Ce
chách, na Moravě a ve Slezsku rozšiřila se úcta ku sv. Rochu
a vystavěno jemu na počest množství kaplí, oltářův i soch
obzvláště za stoleti sedmnáctého, kdy u nás býval mor ča
stým a hrozným hostem. V jediné Praze zachovaly se z těch
dob tři svatyně sv. Rocha: na Strahově, v Olšanech a na
Malostranském hřbitově v Košiřich. V nejedné obci naší
stoji Boži muka s obrazy sv. patronů proti moru Rocha,
Sebastiana a Rosalie, a také na mnohých starých domech
v českých městech spatřujeme staré obrazy sv. Rocha, pa
mátky to morové rány i nábožné důvěry našich katolických
předků k tomuto světci.

Dne 17. srpna koná se také památka sv. Mamanta, pasáka, mučed
níka Cesarejského v Kappadocii, sv. Myrona, kněze a mučedníka Čyzického
v Mysii. sv Jana Eliáše, mnicha na Sicilii (+ 903), sv. Stratona a spolu
mučedníků Nikomedijských, sv. Pavla a-sestry jeho sv. Juliany a spolu
mučedníků Ptolomaidských, a j.
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Dne 18. srpna.

1. Sv. Helena, císařovna.

O původu, vlasti a mládí prvni křesťanské cisařovny
Flavie Julie Heleny nezachovaly se zprávy bezpečné. Naro
dila se někdy v polovici třetího stoleti; dle udání některých
spisovatelů z rodičů stavu prostého v bythinské Drepaně,
dle domněnky jiných středověkých dějepisců z knižecího
otce v Anglii. Buď tomu jak buď; tolik jest jisto, že Helena
stala se vyvolenou nádobou Boží a Cirkvi svaté velice pro
spěla.

Helena vynikala neobyčejnou sličnosti těla a vzácnými
dary ducha, a jakkoli byla vychována v pohanství, milovala
přece počestnosť a měla libezné mravy. I pojal ji římský
důstojník Konstancius Chlorus za manželku, a r. 274. naro
dil se těmto manželům syn Konstantin.

Nad světovou říší Římskou panoval od r. 284. císař Dio
klecián, jenž hned r. 285. pojal za spolucisaře Maximiana
Herkulea, ponechav mu západ se sídelním městem Milánem
a zůstaviv si východní polovici říše se sídlem v Nikomedii.
Ježto pak ani tito dva panovníci nestačili vládnouti svým
ohromným říším a brániti jich proti útokům vnějších uepřá
tel, zvolili si každý r. 292. pomocnika; Dioklecián přibral
si Galeria, a Herkuleus pojal si na pomoc Konstancia Chlora.

Konstancius Chlorus byl muž ušlechtilý a statečný.
Miluje vědy 1 umění, pohrdal modlářskými báchorkami, věřil
v jediného Boha a vážil si vyznavačů Kristových, jimž po
skytoval 1 ochranu, pokud možno bylo. Když ale r. 292.
stal se spolucisařem, byl donucen propustiti manželku svou
Helenu a oženiti se s dcerou svého přiznivce císaře Herku
lea, aby k němu i svazkem pokrevním připoután byl. Dle
podání žila potom zapuzená Helena v Trevíru.

Oba cisařové Dioklecián a Hoerkuleus složili r. 300.
koruny, a na cisařské trůny dosedli po nich na Západě Kon
stantius Chlorus, a na Východě Galerius. Konstantius Chlorus
zemřel však již r. 306. v Britanii, a vojsko prohlásilo cisa
řem syna jeho Konstantina, muže tehdáž dvaatřicetiletého,
jenž výtečnými vlastnostmi svými, statečnosti, opatrnosti,
moudrosti a spravedlností dovedl si ziskati všeobecnou obli
benosť a lásku.
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Nezpytatelné jsou rady Boží. Právě toho času vrhlo
se pohanství jako dravá šelma opět na Církev Kristovu, aby
ji udávilo. Kdo z lidí byl by tušil, že tehdáž, kdy byly na
počest císaři Diokleciánovi stavěny pomníky s chlubnými
nápisy, že prý jméno křesťanů již vyhubil, a kdy krvelačný
Galerius ukrutně vraždil vyznavače Kristovy, nadcházi su
žované Cirkvi po třístaletém pronásledování nejslavnější ví
tězství nad starým modlářstvím! A vitězství to zjednala
Cirkvi Kristově Prozřetelnost Boži prostřednictvím cisaře
Konstantina.

Konstantin uspořádav státní záležitosti v Britanii, při
stál v Gallii a koncem r. 311. táhl do Italie na Řím, kde
syn odstouplého císaře Herkulea ohavný prostopášník Ma
xencius trůnu se zmocnil a obyvatelstvo ukrutně sužoval.
Věci schylovaly se k válce mezi Konstantinem a Maxenciem
a válka ta měla rozhodnouti nad osudy polovice světa. Kře
stané 1 pohané přáli vítězství Konstantinovi, a nikdo, ani
Konstantin, nenadál se, že na výsledku nastivajícího boje
závisí další osudy křesťanů. Konstantin však táhl do boje
s obavou, neboť měl pouze 90.000 mužů pěchoty a 8000
jezdců, kdežto vojsko Maxenciovo skládalo se ze 170.000
pěších a 18.000 jizdných bojovníků. Jsa proto v úzkostech,
prosil Konstantin jediného pravého Boha, jehož ctitelem dle při
kladu otcova byl, aby se mu zjevil, kdo by byl, a v nastáva
jici rozhodné dobějemu pomáhal. A Bůh vyslyšel prosbu jeho.

Cestou z Gallie do Italie spatřil Konstantin jednoho
dne po poledni nad sluncem světlý kříž utvořený ze dvou
slunečních paprsků a kolem něho řecký nápis „V tomto
zvitěziš“, a následující noci zjevil se mu ve snách Kristus
Pán s oním znamením a poručil mu, aby ho ve válce užíval.
I dal Konstantin zhotoviti nový vojenský prapor, na jehož
žerdi leskl se ve zlatém věnci znak Kristův, a podobné zna
mení dal vyryti na svou přilbu i na štíty svých vojínů.
Potom táhl do Italie, a zvitěziv v památné bitvě dne 28.
října 312 u mostu Mulviova v Římě nad Maxenciem, stal
se samojediným cisařem na západě, udělil ihned křesťanům
svobodu náboženskou, a po smrti nevěrného Licinia r. 324.
ujal se vlády i ve východní polovici Římské říše a přiznal
se zjevně ku víře křesťanské.

Zvitěziv takto nad svými nepřátely, povolal Konstantin
Helenu na svůjcísařský dvůr a prokazoval ji všeliké pooty,
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jakýmiž vděčný panovník matku svou vyznamenati může.
Udělilť jí název cisařovny, dal na počest jeji stavěti pomníky
a raziti mince se jménem a obrazemjejím, darovalji množství
statků v různých zemích říše, a propůjčil jí svou pokladnici,
aby na dobré účely volně jí užívala. Ještě většího dobrodiní
ustědřil Konstantin milé matce získav ji víře Kristově. He
lena měla tehdáž již více než šedesáte let věku svého, a byla
tudíž na vinici Páně dosti pozdě povolána, za to snažila se
však nahraditi, čeho za uplynulé doby byla zanedbala.
Přilnulat s celým srdcem svým ku Kvistu Pánu a stala se
dokonalou učednici jeho i vzorem křesťanů. Modlivala se
vroucně, súčastňovala se společně se sborem věřicích služeb
Božích, byla příkladně pokorná, přispívala štědře na zvele
bení Církve svaté, a prokazovala skutky křesťanského milo
srdenství všem, kdož pomoci potřebovali.

Největší slávy došla Helena nalezením sv. Kříže Páně
v Jerusalémě. Ač byla již stařena, vydala se roku 320.
s mladistvým zápalem do Palestiny, aby uctila mis:a posvě
cená pozemským životem vtěleného Syna Božího a prospěla
tamním křesťanům. Zavítavši ve stkvělém komonstvu do
Svaté země modlila se vroucně v Betlémě, na Olivetské
hoře i na Kalvarii rozjímajíc zbožně oživotě, umučeníi osla
vení Páně. Když vystoupila na Kalvarii a shledala, že
přesvaté místo to jest zprzněno chrámem a modlou po
hanské bohyně Venuše, zachvěla se posvátnou hrůzou a ka
zala chrám ten vyvrátiti, modlu rozbiti, navezenou zemi
odkopati, a po jeskyni hrobu Spasitelova i po sv. Křiži
pátrati. I nalezla přispěním sv. Makaria, biskupa Jeru
salémského a za Boží pomoci oslavený hrob ten i přesvaté
dřevo Kříže a ostatní mučidla Páně.*)

Očistivše posvátná místa v Palestině od pohanské
modloslužby, vystavěla Helena křesťanské svatyně nad
jeskyní narození Páně v Betlemě, i na Olivetské hoře, a po
ložila základ ku velkolepému a nádhernému chrámu Božího
hrobu v Jerusalémě, jenž byv potom r. 385. dokončen,platil
za div světa. Pobyt světice té v Palestině byl tamním kře
sťanům zdrojem velikého požehnání. Cestujic zůstavovala
všude stopy své zbožnosti i dobročinnosti. Súčastňovala se

*) Nalezení sv. Kříže, dne 3. května, Církve vítěz. svazek IT, str. 232.
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ve sboru žen služeb Božích s věřícími v oděvu prostém, ač
jinak objevovala se v cisařské slávě; udilela chrámům a
kapliím hojných podpor, navštěvovala panny Bohu posvěcené
modlic a těšíc se s nimi, propouštěla na svobodu zajatce
i vězně odsouzené k robotám v kamenných lomech, volala
vypovězence do vlasti a vracela je rodinám jejich, a proka
zovala vůbec křesťanům nesčislná dobrodiní, čímž znamenitě
přispěla ku zmohnutnění a rozkvětu Církve svaté na Vý
chodě.

Pobyvši takto déle v Palestině navštívila stařičká He
lena ještě jednou sbor panen Bohu zasvěcených a poslou
žila jim na osvědčení své pokory při jidle, a potom roz
loučivši se s nimi cestovala ku synu Konstantinovi, bezpochyby
do Nikomedie, kde za krátko se roznemohla a okolo r. 328.
blaženě v Pánu zesnula. Tělo její bylo převezeno do Říma
a přeslavně uloženo v cisařské hrobce, kde vděčný syn zřídil
ji stkvostný náhrobek ozdobený křížem svatým. Jedna kost
z ostatků této světice byla r. 1373. darována velechrámu
sv. Vita v Praze.

Sv. Helena bývá zobrazována v císařskémhávu s Křižem
Páně.

Z křestanskýců ctnosti, jimiž stkvěla se císařovna sv.
Helena, vynikala hlavně dojemná její pokora. Sv. Jeroným
di: „Pokora jest ochranou a strážkyní všech ctností, a nic
nečiní nás Bohu i lidem tak milými, jako jsme-li zásluhami
svými velicí a pokorou mali. Za tou příčinou praví Pismo
sv.: Čím větší jsi, tím vice ponižuj se a nalezneš milost před
Pánem.“ Podobně mluví sv. Bernard: „Bez pokory nemohou
ostatní ctnosti prospivati. Kdo shromažďuje si ctnosti bez
pokory, podobá se člověku, jenž prach do větru hází. Neboť
jako prach vanutím silného větru rozptýlen býva, rovněž
bývá bez pokory všecko dobré vichrem marné chlouby od
neseno. Mnohem prospěšnější jest býti pokorným hřišnikem,
nežli nadutým spravedlivcem. To ukazuje zjevně Pán uvá
děje za příklad publikána a farisea, jakož i jistý mudro řekl:
Lepší jest při zlých činech pokorné vyznání, než při skut
cích zlých hrdé vynášení se.“
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2. Sv. Klára Montefalkonská, abatyše.

Rodištěm světice Kláry bylo italské městečko Monte
Falco. Narodila se r. 1268. a dostala od nábožných rodičů
svých moudré vychování, jež záhy vydávalo v ni utěšené
ovoce. Již v útlém věku dětském klekávala před obrazem
Ukřižovaného doma i v chrámu Páně modlic se tak vroucně,
že každý, kdož ji viděl, mocně pohnut byl. Starší sestra jeji
Johanna byla představenou sboru nábožných panen, jež ži
jice společně přijaly později řeholi sv. Augustina. Šestileté
Kláře zalíbil se přikladný život těchto panen tou měrou, že
snažnými prosbami přiměla sestru, aby ji k sobě vzala.
Věkem mladičká a duchem vyspělá Klára nejednala takto
z dětinské svěhlavosti, nýbrž zřekla se do opravdy světa,
aby mohla sloužiti výhradně Bohu, nejsouc ničím vyrušována.
Záhy překonala všecky družky horlivostí na modlitbách a
kajicnosti. Jedenkráte pochybila proti mlčelivosti a uložila
sl za tento poklések dobrovolné pokáni, že stojic za kruté
zimy bosa ve sněhu modlila se stokráte Otčenáš. Byla tak
stydliva, že nikomu všetečně do oči nehleděla. A když otá
zal se ji bratr, proč klopí oči, odpověděla: „Oči jsou největ
šiml nepřátely duše. Ku mluvení potřebujeme jazyka a ni
koli oči.“ Nade všecky ctnosti vážila si čistoty srdce řikajic
sestrám: „Tato ctnost opatřuje nám, lidem smrtelným, slávu
nesmrtelnosti; onať jest vonný balsám, jimž tělo zachovávů
se neporušeným, jest odlesk věčného světla, jehož neosmělií
se žádný smrtelník poskvrniti.“ Jindy pravila, že by raději
volila muka pekelná, než porušení své čistoty.

Když bylo Kláře třinácte let, dostaly družky jeji ře
holní pravidla sv. Augustina, a za nedlouho zemřela sestra
jeji, abatyše Johanna. I byla jednomyslně za představenou
kláštera zvolena Klára. Mladičká panna ulekla se této volby
a zdráhala se nabízený úřad přijati, avšak rozkaz biskupa
Spoletského přiměl ji, že vůli sester se podrobila. Od té doby
spravovala řeholní družinu svou vice vlastnim příkladem,
než slovy. Sama na sebe byla přísná a zachovávala tuhých
postů, ale sester nenutila k takové přisnosti a dávala jim
štědře, co řehole předpisovala. Kdykoli některá z nich one
mocněla, byla ji Klára ustavičně po boku. V nemocech a
souženich byla přikladně ticha a trpělivá, chudě a nešťastné
lidi podporovala hojně, odpouštěla ráda protivníkům a činila
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jim dobře, osvědčovala vždy dojemnou pokoru, zapirala se
kajicími skutky, byla horlivá v modlitbách i zbožných roz
jimáních, bránila hřichům a získala množství duší Bohu. A
Bůh odměnil vznešené ctnosti jeji již za živa. Naziralat do
budoucnosti a znala mnohé věci, jež byly jiným lidem za
haleny hlubokým tajemstvím, pročež i mnozí věřící k ní
se utikali, aby s ni se poradili a od ni požehnání došli, ba
i cirkevní a světští hodnostáři naslouchali rádi moudrým
řečem jejím.

Již od útlého mládí svého zvykla si Klára rozjimati
každodenně o přehořkém umučení Páně, a jakožto řeholnice
povzbuzovala své milé sestry, aby kajicími skutky i modlit
bami tajemství toto nábožně ctily. Sama klekala na každý
den dopoledne i odpoledne po pětsetkráte před obrazem
Ukřižovaného vzdávajíc mu diky, že smrti svou nás vykou
piti ráčil. Pohled na svatý kříž dojímal ji tak, že zapominajíc
na celý svět, bývala u vytržení mysli a často slzela. Jednou
řekla: „Je-li pak možná, abychom hledice na ukřižovaného
Krista Pána, mohli mysliti na něco jiného, než na něho?“
Aby pak řeholní sestry měly všude na paměti umučení Páně,
opatřila Klára všecka mista v klášteře obrazy sv. kříže.
Z lásky k ukřižovanému Spasiteli přála si vroucně, aby
mohla pro něho co možno nejvice trpěti. [ obrátila sejednou
na modlitbách k němu prosic, aby ji dal aspoň poněkud
zakusiti těch muk, kteráž sám pro spaseni naše snášel. A
prosba jeji byla vyslyšena. Spatřilať u vytržení mysli Krista
Pána nesouciho kříž, a od té chvile mivala hrozné bolesti
v těle, jimž byla by podlehla, kdyby zvláštní milosť Boži
nebyla ji posilovala. Když dosáhla čtyřiceti let, zjevil ji
Bůh nastávající hodinu smrti. I připravovala se na tuto
rozhodnou chvili s největší vroucnosti, a dostavši ujištěni,
že dosáhne blaženosti nebeské, zvolala nadšeně: „Ó nejsladší
Ježíši, jak veliká jest odměna, kterou ráčíš dávati těm, kdož
tobě vě... 'auži!l“ A když po chvíli probrala se z vytržení
mysli, řekla: „Milé sestry! Již odcházím od vás a jdu ku
Kristu, jenž mne volá. Jemu poroučím vás i sebe!“ To pro
mluvivši dokonala pozemský život svůj dne 18. srpna 1308.

Bůh oslavil tuto věrnou služebnici svou již na zemi
zvláštním způsobem. Když lékaři na žádosť jeptišek mrtvé
tělo její otevřeli, shledána v srdci jejím jako vyryta mu
čidla Páně, kříž, trnová koruna, hřeby, sloup, kopí. Tak vy
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znamenána jest za svou něžnou lásku k ukřižovanému Spa
siteli. Klára věděla o tomto tajemství, skrývala se jim však
a oznámila je teprv na smrtelném loži sestrám, kteréž proto
mrtvé tělo jeji oteviti daly. Div ten byl několikráte cirkevně
vyšetřován a potvrzen. Neporušené tělo sv. Kláry uloženo jest
posud v Montefalku, a rovněž neporušené srdce jeji se znaky
umučení Páně jest uschováno tamže ve střibrném křížku,
jenž bývá k veřejnému uctění vystavován. Papež Lev XIII.
prohlásil Kláru, ctěnou již dlouho jakožto blahoslavenou,
dne 8, prosince 1981za světici, a položil výroční památkujejí
na den 18. srpna. Týž papež proslovil se dne 11. září 1881.
o této světici takto: „Velice milá a potěšující jest nám pa
mátka blahosl. Kláry de Monte Falco. Jest nám to opravdu
sladkou vzpomínkou, že když spravovali jsme diecési Peru
gijskou, bylo nám dvakráte zavitati do jeji svatyně, kde
sloužili jsme též dvakráte mši sv. na oltáři, na němž odpo
čivaji ostatky jeji. Jsouce obdivem a láskou uneseni, ctili
jsme vzácné a neporušitelné ostatky této osvicené panny,
a to zvláště jeji srdce, oslavené podivuhodnými znaky umu
čení Pána našeho Ježíše Krista, až dosud zachovanými. A
nyní, kdy jest nám řiditi a spravovati veškerou Cirkev,
zdvojnásobila se naše úcta k této panně a naše důvěra kni
jest též dokonalá a úplná.“

Sv. Klára dosáhla veliké dokonalosti a svatosti, že pře
devším často a ráda o přehořkém utrpení Krista Ježíše pře
mýšlela. Jestit umučení a kříž Páně nejlepší školou, a kdo
chodi do ni, zapominá brzo na svět i jeho plané radosti a
porušitelné poklady a učí se neuměti ničeho jiného, leč u
křižovaného Krista a nositi jizvy jeho na těle svém. Kdož
mnedle mohl by hřešiti, hledě na obraz Pána za hříchy naše
na kříži umirajícího a rozjimaje jeho Božskou lásku, kterouž
životem 1 utrpením svým nám prokázal! Sv. Bonaventura
dí: „Chceš-li pokračovati od ctnosti ku ctnosti, rozjímej
každodenně utrpení a smrť Páně.“ A sv. Bernard napsal:
„V srdci tvém má Kristus Ježíš povždy přebývati a obraz
Ukřižovaného má ti stále na mysli tanouti.“

Dne 18.srpna koná se také památka sv. Agapita, mučedníka Pre
nestského, v Rímě sv. Jana a Krispa, kněží mučedníků, sv. Hermy, Sera
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piona a Poliena, mučedníků, sv. Flora a Laura, mučedníků, sv. Firmina,
biskupa Metského, sv. Jana Rylského, poustevníka a zakladatele i opata
kláštera Rylského v Bnulhařích (+ 946), a j.

———— —

Dne 19. srpna.

Sv. Ludvik, biskup Toulouský.

Za politických zmatků stoleti třináctého dostal bratr
Francouzského krále sv. Ludvíka IX. Karel z Anjou od pa
peže Urbana IV spojená království Sicilii a Neapolsko v léno
a byl potom od nástupce jeho Klementa IV r.12.6. za krále
obou zemí těch korunován. Ale nátisky tohoto panovníka i
zpupnosti jeho úřednikův a žoldnéřů byli Siciliáni tou měrou
pobouřeni, že dne 30. března 1282 (o t. z. sicilských nešpo
rách, v druhý svátek velkonoční) všecky Francouze v hla
vním městě Palermě úkladně povraždili, odkud rozšířila se
vzpoura proti nenáviděné francouzské vládě po celém o
strově. Zároveň povolali si vzbouřencisicilští na pomockrále
Petra Aragonského ze Španěl a prohlásili ho za panovníka
svého. Karel I. byv takto připraven o Sicilii, zůstavil syna
svého Karla správcem v Neapolsku a odjel do Francie sbírat
pole proti soupeři Petru Aragonskému; zatím bylo však vá
lečné vojsko jeho od Sicilianů poraženo a králevič Karel
byl zajat a do Španěl zavezen. Po brzké smrti Karla I. r.
1284.připadlokrálovství Neapolské tomuto synu jeho Karlu II.,
avšak Španělé drželi ho po čtyři léta v zajetí, a teprv na
přimluvu papeže Mikuláše IV. propustili jej r. 1289. na svo
bodu za podminek velmi tuhých. Byltě Karel IT. donucen
zavázati se ku velikému výplatnému a dáti Španělům do
zástavy jakožto rukojmi tři syny svoje se šedesáti prvoro
zenci z nejvznešenějších rodů francouzských. Mezi zajatci
těmi byl 1 králův syn Ludvík, jejž Cirkev katolická pro
hlásila za svatého.

Ludvik, druhorozený syn Neapolského krále Karla II.
z manželky jeho Marie, dcery Uherského krále Štěpána V.,
narodil se r. 1274. na hradě Brignoles v Provenci (jižní
Francii). Nábožná matka vedla ho slovem i příkladem k Bohu,
vštěpujie mu lásku k modlitbě, sebezapiravosti a pokoře.
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Vychovatelem synů králeviče Karla byl Jakub de Osa, a
Ludvík prospíval pod moudrou spřávoujeho již v útlém věku
nelíčenou zbožnosti. Nenalézaje zaliteni ve hrách a zába
vách urozených soudruhů svých, trval nejraději doma, modle
se a čitaje duchovní knihy. Odrůstaje ve sličného jinocha,
šetřil úzkostlivě panické čistoty, zapiraje se postem a mo
dlitbami. Ku zachránění čistoty utikal se také pod ochranu
panenské Rodičky Boží a uminil si, že kromě matky a se
s'ry nikdy soukromi s osobami ženskými nepromluví aniž
na ně pohlédne.

Do zajetí španělského dostal se Ludvik, když mu bylo
čtrnácte let. Byl zavezen se soudruhy svými na hrad Suranu
u Barcelony. Osud jeho byl zvlášť na počátku smutný. Od
loučen od milých rodičů a vzdálen vlasti, trávil mladá léta
svoje v cizině pod dozorem drsných strážců, kteří zajatcům
mnohá přikoří činili. Ludvík zůstal v tomto zajetí povždy
trpělivým nalézaje útěchu v Bohu, a když soudruhové jeho
malomyslněli a se rmoutili, řikal jim: „Těm, kdož Boha mi
luji, prospívá neštěstí vice nežli štěsti. Lidé oplývající
štěstím zapominají snadno na Boha a odcizují se mu. Právě
utrpením bývá člověk zkoušen a k Bohu obrácen. Běda
tomu, koho Bůh nikdy neštěstím nenavštěvuje; a proto ne
reptejme a nenaříkejme si, ale radujme se, že trpime'“

Časem bylo zajatcům uleveno; mohlit volně po městě
choditi a svým způsobem se zaměstnávati a baviti. Ludvik
navštěvoval pilně chrámy Páně, kde trval na modlitbách, a
nemocnice, aby chudým nemocným sloužil a je těšil. Tu
neštitil se žádného sebe ohyzdnější nemocí stiženého chuďasa,
jsa šťasten, že může prokazovati ubohým bližním skutky
křesťanské lásky. Konal ve špitálech dobrovolně i nej
omrzelejší a nejsprostši práce a sloužil nemocným s takovou
vlidnou trpělivosti a ochotou, že budil všeobecný obdiv.
Vedlé toho vzdělával svou dojemnou zbožnosti v chrámech
Páně veškeren lid, tak že byl nazýván vtěleným andělem.
Maje dosti času modlíval se každodenně kněžské hodinky a
chodil v Barceloně do kláštera řádu sv. Františka, kde učil
se u dvou proslulých řeholníků filosofii a bohosloví, ve
kterýchžto vědách znamenitě se vzdělal. z

Urozeným zajateům bylo dovoleno v Barceloně na
zotavenou šermovati a koňmo jezditi. Ludvik, ač nerad,
súčastňoval se nějaký čas těchto rytiřských zábav, aby hověl
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přání svých soudruhů, až jednou nešťastným pádem s koně
velice si ublížil a nebezpečně se roznemohl. Tu rozjimal
vážně o nestálosti a marnosti tohoto světa a učinil slib, že
vrátí-li mu Bůh zdraví, vstoupí do řádu sv. Františka, jejž
v Barceloně poznal a si oblibil Nemoc jeho byla vážná a
trvala delší dobu. Ludvik věda, že bez vůle Boží nic se ne
děje a že milujicím Boha všecky věci na prospěch jsou,
snášel nemoc svou klidně, a uzdraviv se přijal nižší svěcení
a sloužil kněžím při službách Božich. Roku 1294. nabidl
papež sv. Celestin V. sotva dvacetiletému Ludvikovi správu
biskupství Lyonského, doufaje, že urozenému, vzdělanému a
ctnostnému králeviči tomu podaři se ziskati cirkevní statky
diecése té loupežnými šlechtici odcizené, avšak úmysl ten
nebyl proveden, ježto týž papež již koncem r. 1294. důstojnost
svou složil.

Posléze ukončil se spor mezi králi Petrem Aragonským
a Karlem II. Neapolským, a Ludvik pobyv téměř po sedm
let v zajetí španělském, byl propuštěn na svobodu. Téhož
roku 1295. zemřel prvorozený syn krále Karla II. Karel
Martell, a tudiž měl státi se nápadnikem koruny Neapolské
druhorozený syn králův Ludvik, jemuž zároveň nabizela se
ruka sestry krále Aragonského ku stavu manželskému. Ale
Ludvík zvoliv si již Boha za podil a dědictví svoje a za
líbiv se mu, odřekl se královské nevěsty a zamítl i korunu
řka: „Královstvím a podilem mým jest Pán Ježiš; mám-li
ho, všecko mám, a nemám-li ho, nemám ničeho. Onť jediný
postačuje mi. Raději ztratím časné a pomíjející království
otcovo, než bych slibu svému nestál a proti Bohu se pro
vinil. Nechať lidé pokládají mne proto za blázna; nezáleží
mně pranic na tom.“

Král Karel IT. svolil teprv po delším zdráhání se a
nerad, aby prvorozenec jeho následnických práv svých se
vzdal. Ludvik měl však ještě jiné úmysly; chtělt dle slibu
svého vstoupiti do řehole sv. Františka a přijati kněžské
posvěcení. I odebral se do kláštera Menšich břatři u Neapole
a požádal, aby byl řeholním rouchem oblečen. Fředstaveni
kláštera odepřeli mu toho však obávajíce se hněvu králova.
Tu Ludvik věda, že otec nesvoli, aby stal se řeholnikem,
uprosil ho, aby popřál mu aspoň přijati kněžství. Potom
připraviv se ve zmíněném klášteře, byl posvěcen na kněze.
Ra-losť jeho z toho byla převeliká; děkoval vroucně Bohu
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a proléval hojně slzi z hlubokého pohnuti, že horouci žádosť
jeho byla naplněna.

Roku 1296. zavítal Neapolský král Karel II. se synem
Ludvíkem ku papeži Bonifácovi VIII. Tu ustanovil papež
Ludvika biskupem Toulouským. Ludvik odmital tuto důstoj
nosť a podrobil se vůli papežově teprve když mu povoleno
bylo, aby dříve, než na biskupství posvěcen bude, dle slibu
a přání svého mohl vstoupiti do řádu sv. Františka. I odřekl
se knížecího jména svého, přijal v jednom klášteře Římském
chudičké roucho Menšich bratři, a složil potom na štědrý
den r. 1296. řeholní sliby. S povolením papežovým nosil po
nějaký čas přes řeholní roucho háv světských duchovních
šetře citlivosti otcovy, avšak za krátko odložil tento svrchní
oděv a chodil po Římě jako žebravý řeholník bos, s hlavou
nepokrytou a s provazem kolem bedra. Král Karel hněval
se proto, ale Ludvik nedbaje toho radoval se, že může ná
sledovati chudého a pokorného Spasitele 1 sv. Františka.

Na den sv. Agathy r. 1297. byl Ludvik od papeže
Boniface VIII. posvěcen na biskupství a hned potom na
stoupil cestu do sídla svého. Putoval nikoli jako královský
syn a biskup, nýbrž jako člen chudého řádu sv. Františka
a cestou odpočíval nejraději v klášteřich řehole své. Ve Flo
rencii přichystali mu bratří v klášteře komnatu, ozdobivše
ji koberci, čalouny a znaky Francie 1 Neapolska. Ale sotva
ji Ludvik spatřil, zdráhal se vstoupiti do ni, řka: „Vzdal
jsem se knižeci hodnosti a nemám na světě jiného dědictví,
leč toliko kříž Ježiše Krista. Odneste tyto tretky, jež ne
přislušeji chudému řeholnikovi, chcete-li, abych pobyl u vás
jako bratr mezi bratry.“

V Toulouse byl Ludvik uvítán slavně a radostně. Krá
čel do stoličného chrámu bos, a věřící lid žásl nemálo, vida,
že mladý, sličný biskup z královské krve neostýchá se do
sidla svého vstupovati v drsném rouchu chudičkého řehol
nika. Když někteří zkušení mužové se vyslovili, že urozený
biskup časem v mladistvé horlivosti své ochábne a nastoupí
pohodlnou cestu mnohých tehdejších nádhery a požitků mi
lovných zesvětštělých hodnostářů cirkevních, zvolal Ludvík:
„Pane, jenž jsi cesta a život, raději ztratím život, než bych
odbočil od cesty tvé!“ Nejprve prohlédl věznice i špitály
městské a napravil vady jejich. Z důchodů biskupství po
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nechával si na skrovné potřeby svoje jen malou čásť, ostatekrozdávalnadobročinnéazbožnéúčely© Procházejediecési
svou, pátral všude po duchovních i tělesných potřebách lidu
a učil, těšil, povzbuzoval, podporoval jej. Chtěl všecky svě
řence svoje ziskati Kristu a proto snažil se všem býti všecko.
Chodil čině dobře každému, kdož pomoci potřeboval, ob
zvláště pak vcházel rád do chatrči chudiny, přinášeje útěchu
a podporu. Navštěvoval nemocné chuďasy, neštitě se ani
málomocných, a myl i libal jim nohy. Jednou ubiraje se
v průvodu duchovních městem, zaslechl z chatrče sténání;
1 vstoupil dovnitř a spatřil opuštěnou nemocnou stařenu, anaž
volala po knězi, aby ji na smrť připravil. Biskup Ludvík
zaopatřil ji sám sv. svátostmi, a když vyšel a průvodčí jeho
zpozorovali, že oděv jeho je znečistěn hmyzem, řekl jim u
smívaje se: „Ejhle, toť jsou klénoty chudých!“ Mimo chudé
a nemocné miloval zvláště muže vynikající ctnostným živo
tem a učeností, rozmlouval s nimi často a podporoval je.
Pečoval bedlivě o vzdělání čekatelů stavu duchovního a ne
vysvětil nikoho, o kom se nepřesvěděil, že má netoliko po
třebné vědomosti, ale i příkladné mravy. Říkávaltť, že jest
Cirkvi prospěšnější, aby měla duchovnich třeba jen málo, ale
dokonalých, než mnoho takových, kteří by ji byli jen ne
užitečným břemenem. Hlásal často slovo Boží rázně a li
bezně, mnohem výmluvněji kázal však svým svatým životem
a způsobil, že nejen zatvrzeli hřišnici cestu pokání nastou
pili, ale i množství bludařů a židů pravdu Kristovu poznalo.
Sám byl živ, pokud srovnávalo se s důstojnosti biskupskou,
přísně dle pravidel řádu sv. Františka. Měl v domě svém
jen věci nejpotřebnější a nábytek v příbytku jeho byl chu
dičký. Choval při sobě několik řeholních bratří, s nimiž se
modlival, a jeden z nich měl povinnosť, aby ho na každý
poklérek jeho učinil pozorna. Jednou vytkl tento bratr u
přitomnosti mnoha svědků pokornému biskupu poněkud ne
šetrným způsobem jakýsi omyl jeho. A když přitomní hosté
z toho se horšili, ujal se Ludvik neprozřetelného bratra řka:
„Jsme povinni přátele svoje napominati a kárati. Kdo za
vřel sluchu svého, aby pravdy od přítele neslyšel, nad tím
třeba jest zoufati. Pochlebník vypravuje nám jen věci la
hodné, přítel mluví však i věci nemilé a protivné, abychom
se poznali a napravili. Poklesnutí má nás rmoutiti, pokárání
však těšiti“ Smýšleje takto, snažil se pokorný a dobrotivý

n 31
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biskup nepřátele smiřovati, lásku a bratrství mezi rozvadě
nými lidmi obnovovati a vlidnosti svou všeliká nedorozumění
a kyselosti uklízeti Kdykoli se domnival, že snad někdo
byl od něho uražen, neustával všemožným způsobem jemu
se zavděčovati, aby ho usmířil, ba často prosival za odpu
štěnl 1 těch, od nichž sám uražen byl. Nic nebylo mu tak
protivno, jako nactiutrhání a pomluvy, a nic nebylo mu pří
jemnějším nad bezelstnosť, upřímnost a dobromyslnosť.

Ačkoli Ludvik v biskupském úřadě svém velice po
žehnaně působil, choval přece ustavičně v srdci svém touhu
po zátiši klášterním, aby mohl dle řeholních pravidel klidně
pracovati o spasení svém, nemaje jiných starostí a povinnosti.
Útlé svědomí jeho lekalo se převeliké zodpovědnosti úřadu
vrchního pastýře, a důstojnost ta stávala se mu čím dále
těžším břemenem. I umínil si, že půjde do Říma poprosit
papeže, aby dovolil mu zříci se biskupství a žiti v klášteře,
a když přátelé mu to zrazovali, řekl jim: „Nechaťlidé soudi
o mně, jak se jim zdá, a nechať zovou mne pošetilcem, budu
šťasten, až břemene svého se zbavím. Jsouť ovšem mnozi,
kteří u vysokém důstojenství spasení dojdou, jsou však
1 mnozi, kteří v něm zahynou.“

Vraceje se z návštěvy královské sestry své v Katalonil
zastavil se Ludvík v rodišti svém Brignollu a byl tu zastižen
těžkou nemoci. I seznal, že vice se nepozdraví, a řekl: „Těšim
se, jakobych po dlouhé plavbě na rozbouřeném moři tohoto.
světa spatřoval pevninu a blizký přístav. Již brzo vejdu do
přístavu, složiím biskupské břímě své a uzřím Boha svého, od
něhož mne vezdejší starosti odlučovaly.“ Ve svátek Nanebe
vzeti Panny Marie vykonal svatou zpověď a přijal klečmo
s převelikou vroucnosti Tělo Páně 1 poslední pomazání. Od
té chvile neustával se modliti opakuje často Pozdravení
andělské, a když byl tázán, proč právě tuto modlitbu stále
řiká, odpověděl: „Důvěřoval jsem vždy po Bohu nejvice
v nejblahoslavenější Pannu Marii. Onať bude mi pomocnicí
v hodinu smrti mé.“ "Takto modle se zesnul v Pánu v den
svých narozenin 19. srpna 1297, maje teprve 23 let věku
svého. „Dokonav v krátku vyplnil časy mnohé“ (Moudr.
4, 13.) a byl po žádosti své pohřben v klášteře Menších
bratři sv. Františka v Marseillu. Bůh osvědčil svatosť tohoto
příkladného biskupa řeholnika divy, a někdejší vychovatel
jeho, papež Jan XXII. prohlásil ho r. 1317. v Avignoně za
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svatého Tehdáž žila ještě matka sv. Ludvíka dočekavšíi se
nevýslovné radosti, že uviděla obraz tohoto syna svého po
výšený na oltář. Stříbrná rakev s tělem sv. Ludvíka poří
zená téhož roku 1317 jeho matkou a bratrem Robertem
králem Neapolským 1 královnou Francouzskou, byla potom
r. 1423. přenesena z Marseillu do Valencie ve Španělích, kde
chová se posud. Papež Innocenc II. ustanovil výroční svátek
sv. Ludvíka na den 19. srpna ve všech královstvich a dě
dičných zemích císaře Leopolda I. jakožto vděčnou památku
na slavná vitězství, jichž císař ten proti Turkům dobyl.

Sv. Ludvíkovi byla smrť kýženým přístavem, kde složi
břimě svoje. Nebojme se umříti, ale bojme se hřešiti. Kdo
světu i jeho pokladům a rozkoším odumřel, neleká se smrti,
neboť kdo ničeho na zemi nemá, co by ho zde poutalo, tomu
ani smrť nic nevezme. Kdo stále je připraven opustiti
tento svět a odebrati se na věčnosť, nezhrozí se hlasu, jimž
volati jej bude Kristus Pán na soud, věda, že bude miti
v něm Soudce milostivého. „Duše spravedlivých jsou v ruce
Boži, a nedotkne se jich muka smrti.“ (Moudr. 3, 1.) „Lepší
jest smrť nežli život hořký, a odpočinuti věčné nežli nemoc
trvajici.“ (Sir. 30, 17.)

Dne 19. srpna koná se také památka sv. Julia a spolumučedníků
Římských, z jehož ostatků čásť získal a chrámu sv. Víta v Praze daroval
Karel IV., sv. Timothea a spolumučedníků palestinských, sv. Magna,
biskupa a mučedníka v Anagni, z jehož těla chová čásťvelechrám Pražský,
sv. Mariana, poustevníka v Bordeaux, sv. Sebalda, králeviče Dánského,
poustevníka, jehož ostatky chovají se v nádherném náhrobku v Norimberku
v chrámu jemu na počesť zbudovaném, z nichž tři kosti r. 1361, Karel IV.
pro velechrám Pražský zjednal, a j.
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Dne 20. srpna.

Sv. Bernard, druhý zakladatel řádu cistercienského,
učitel církevní.

Ve sboru nejslavnějších mužů křesťanského středověku
leskne se spanilým světlem veliký opat a církevní učitel
Bernard. Vynikaje nade všecky vrstevniky svoje byl sloupem
Církve katolické, rádcem papežů a biskupů, obnovitelem ducha
řeholního, smírcem a rozhodčím knižat, obdivem národů,
nadšeným věštcem a duší křesťanstva za stoleti dvanáctého.

Bernard narodil se r. 1091. na zámku Fonténě opodál
města Dijonu v Burgundsku (severní Francii) z otce rytiře
Teselina a matky Alethy, dcery hraběte Bernarda z Mont
baru. Manželé ti měli kromě jedné dcery šest synů, z nichž
Bernard byl třetím. 'Teselin, jsa vojenskou službou poután
na dvoře burgundském, ponechával starost o výchovu dětí
nábožné manželce své, kteráž ovičila je v modlitbě, svaté
lásce a sebezapiravosti. A děti majice tak výbornou pěstounku
prospívaly ušlechtilými vlastnostmi. Zvlášť Bernard rozvijel
se pod paprsky mateřské lásky jako spanilá květina. Modlil
se rád, konal dle příkladu matčina tajně milosrdné skutky
rozdávaje pokrmy chudým, sloužil bratřím, a měl se bedlivě
na pozoru, aby přirozenou živost svou mirnil. V dětském
věku roznemohl se prudkými bolestmi hlavy. Tu se nabídla
jakási žena, že ho vyléčí. Sotva však Bernard zpozoroval
v ruce jeji jisté pověrčivé prostředky, povstal a zahnal ji.
Jednou na Boži hod vánoční rozjímaje o krásné slavnosti
té usnul a spatřil ve snách novorozeného Spasitele v jesličkách,
což utkvělo mu v paměti tak, že od toho dne neustával roz
jimati o tajemství vtělení Syna Božího.

Vyspěv v sličnéhojinocha studoval Bernard na klášterní
škole řeholních kanovníků v Chatilloně s výborným pro
spěchem, vynikaje nadáním i pilnosti nade všecky spolu
žaky svoje.Vzdělal sedůkladně v jazyku latinském,v básnictví
1 v řečnictví, a čital horlivě Písma svatá. Zatím nastoupili
bratří jeho dráhu vojenskou, ač matka nerada to nesla.

Dokončiv studie vrátil se devatenáctiletý Bernard do
otcovského domu. Až posud nevzala čistota jeho, chráněná
bázní Boži a stydlivosti žádné úhony, pojednou dorážel
však na něho svět prudkými pokušeními. Bernard zvlažněl
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sice poněkud v posavádní zbožnosti svě, ale přece nepodlehl
pokušením. Jednou pocitiv v sobě prudké hnutí proti čistotě,
běžel k rybníku slabým ledem potaženému a skočil do něho.
Odtud býl vytažen polomrtev. Jindy cestuje s několika sou
druhy ubytoval se v domě.jisté ženy, a jsa v noci od této
drzé osoby po třikráte sváděn ku hříšnému skutku, zannal
ji pokaždé voláním: „Loupežnici! Loupežnici!“ A když spo
Ječníci se ho otázali, proč v noci tak křičel, kdy loupežníků
v domě nebylo, odpověděl jim vážně: „Byli tam opravdu
loupežníci a chtěli mně vziti poklad nejdrahocennější, svatou
čistotu.“

Toho času zemřela Bernardu smrti světice dobrá matka
Aletha. Vděčný syn plakal hořce nad touto nenahraditelnou
ztrátou, a ža'ost jeho byla tím větši, čim více tehdáž dorá
žela na něho různá pokušení. Nikdy nezapomenul na svou
nábožnou matku, a poslední slova jeji: „Cožkoli svět nazývá
dobrem, krásou a štěstím, jest před Bohem pouhou marnosti
a nepřísluší synům Božim“ zněla mu stále v duši a napo
minala ho, aby sloužil výhradně Bobu a pečoval o spasení
svoje.

Bernard byl neobyčejně spanilý jinoch maje ohnivé
oči, vábnou tvář a stepilou postavu, ale Bůh přikryl ho
štítem své milosti a učinil jej nezranitelným proti šipům
jakýchkoli pokušení, jimž slabá mládež často podléhá. Přátelé
znajíce veliké nadání jeho radili mu, aby věnoval se vý
hradně vědám. Ale Bernard jakkoli miloval vědy, měl větší
náklonnost k tichému, rozjimavému životu, a pokládal učenosť
za chvályhodnou jen potud, pokud slouží k dosažení účelů
vznešenějších.

Maje zvoliti si dráhu života octl se Bernard na roz
pacich. Příbuzní lákali ho ku stavu vojenskému, kde by
došel vysokých hodnosti, a vláda nabízela mu výnosný úřad.
Ale Bernard vzpomínaje na matku odmítal tyto rady a na
bidky. Jednou trvaje ve svatyni na modlitbách a vroucím
rozjimání, začal mimoděk slzeti a pocitil v sobě blaživý
mir. Té chvile vzplanul v srdci jeho oheň lásky Boží. I ne
váhal více a zasvětil se úplně Bohu. Na tuto náhlou pro
měnu vzpomínal si rad po celý život. Od toho dne pracoval
horlivě nejen o spasení svém, alei o spasení bližních, zejména,
příbuzných, a práce ta dařila se mu výborně. Nejprve přidal
se k němu strýc Gaudry, udatný hrabě Touillonský, opustiv
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život světský. Z bratří následoval Bernarda první Barto
loměj zřeknuv se vojenské hodnosti své na dvořeburgundském.
Mladší bratr Ondřej, jenž nedávno teprv byl pasován na
rytíře, odporoval nějaký čas Bernardovi a hněval se naněho,
až mu konečně povolil. Nejstarší bratr Kvido žil s boha
bojnou chotí svou ve šťastném svazku manželském, avšak
Bernard přiměl ho, aby z lásky ku Kristu Ježíši nastoupil
dráhu dokonalosti dle tří evangelických rad. I dali si oba
manželé vzájemné svolení a rozešli se pro život časný
s pevnou naději, že shledají se opět v životě věčném; Kvido
stal se společníkem Bernardovým, a manželkajeho vstoupila
do kláštera. Dlouho zdráhal se nastoupiti dráhu Bernardovu
bratr Gerhard libuje si ve slávě vojenské, až byv ve válce
nebezpečně poraněn a uniknuv šťastně z nepřátelského za
jeti, přidal se k bratru.

Tak stal se Bernard duchovním vůdcem bratři svých.
Všickni slíbili, že budou společně žiti dle evangelických
rad, až Prozřetelnosť Boží uvede je na pravou cestu. A za
nedlouho získal Bernard jiné učně, mezi nimiž byl mladý
hrabě Hugo Maconský. A jako Hugo, odřekli se i jiní mladí
šlechtici světa a rozhodli se žiti po přikladu Bernardově
jen Bohu.

Bernard ubytovav se s druhy svými, jichž bylo třicet,
v domě jednoho z nich v Chatilloně utvrzoval je v mravní
dokonalosti. Všickni jsouce jako jedna duše postili se, bděli
v noci na modlitbách, rozjimali o věčných pravdách, zvláště
o utrpení Páně, zpívali žalmy a podporovali se Vzájemnou
láskou.

Několik let před tim odebral se opat benediktinského
kláštera Molesmeského Robert s hloučkem horlvých mnichů
do pusté krajiny Cistercké (Citeaux), pět hodin cesty jižně
od města Dijonu, a založil tu klášter, v němž řeholní pra
vidla sv. Benedikta velmi přísně se zachovávala. Když
Robert byl donucen vrátiti se do svého opatství Molesmeského,
uspořádal žák jeho opat Alberich družinu Cisterckou dle
vzoru starých poustevnikův a dal ji zvláštní pravidla. Po
smrti jeho stal se třetím opatem Cisterckým Štěpán Harding,
rodem Angličan, avšak za nedlouho sklátila morová rána
většinu tamních mnichů do hrobu. Bařinatá, nehostinná kra
jina Cistercká byla velice nezdravá, a v klášteře tamním
vládla nad miru tuhá kázeň, přesahujici lidské síly, pročež
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nehlásil se nikdo do tohoto řeholního domu, tak že byla
obava, že klášterní družina ta zanikne. A právě do tohoto
odlehlého a přísného kláštera uminil si Bernard se soudruhy
svými vstoupiti. Uspořádav svoje časné záležitosti v Chatil
lonu, šel s bratřími do Fonténu rozloučit se s otcem. Starý
rytiř Teselin přijal syny s krvácejícím srdcem; byltě ne
výslovně nešťasten, že má je ztratit Mladá dcera jeho
Humbelina nařikala hořce zvlášť pro Bernarda a zapřisáhala
ho, aby otce neopouštěl. Byla to pro Bernarda zkouška
přetěžká. Avšak Bernard obstál v ní, a dostav s bratřimi
otcovské požehnání vyšel, a potkav na hradním dvoře nej
mladšího bratra Nivarda, řekl mu: „Milý bratřičku, hle,
tento zámek a všecky jeho statky budou jednou náležeti
tobě.“ Ale Nivard zvolal: „Vy tedy vezmete si nebe, a mně
chcete ponechati zemi? Aj, takové dělení není rovné“
I nedal se nikterak odloučiti od Bernarda a odebral se s ním
do kláštera.

Jednoho dne roku 1113. právě když Cistercký opat
Štěpán s několika zbylými starými mnichy vroucně se mo
dlil aby Bůh družině jejich nedal zahynouti, objevil se
mladý Bernard s třiceti soudruhy svými u klášterní brány,
a všickni poprosili opata na kolenou, aby je za bratry přijal.
I zaplesal opat svatou radosti a přijal všecky kromě Ber
nardova bratrance Roberta, jemuž pro mladičký věk bylo
ještě dva roky sečkati, nežli do řehole vstoupiti mohl.

Bernard obléknuv se rouchem řeholnímříkávalsi často:
„Bernarde, k čemu jsi přišel?“ Hledě dobyti úplného vitěz
ství nad sebou a opanovati prudkou povahu svou, podrobo
val se neúmorně všem cvičením, jež předpisuje řehole sv.
Benedikta. Prospival tuhou zapiravosti tou měrou, že 1
přísný opat Štěpán se mu divil. Umrtvoval se tak, že se
zdálo, jakoby neměl citu pro věci tělesné. Svědomi jeho
zjemnělo tou měrou, že 1 nejmenší přestupek působil mu ve
lhkou úzkost. Bůh očisťoval srdce jeho od nejnepatrnějších
skvrn a vedl ho takto znenáhla na vysoký stupeň křesťan
ské dokonalosti.

Maje od narození útlé zdraví onemocněl Bernard pří
lišnou zapiravosti záhy v klášteře, a přeceneulevoval v hor
livém plnění řeholních předpisů. Pracoval pokud mohl
s bratřími doma, na poli i v lese a při tom modlil se a roz
jimal jsa ustavičně na mysli sebrán a dalek všedních my
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šlének. Později říkával, že nabyl neobyčejné znalosti Písma
sv. a věčných pravd hlavně modlitbou a rozjimáním o Sa
motě, na polích a v lesích, nemaje jiných učitelů, než duby
a buky.

Roku 1114. složili Bernard a soudruhové jeho v klá
šteře Cisterckém slavné řeholní sliby. Zatim přihlásilo se
po příkladě Bernardově do kláštera toho mnoho jinochův a
mužů, a opat Štěpán mohl tudíž zřiditi nové dva kláštery
řeholní družiny své; první ve Ferté, a za nedlouho potom
druhý v Pontigny v biskupství Auxerrském, jemuž dal za
opata duchovního syna Bernardova Hugona Maconského.
A kdýž mateřský dům v Cistercii opět novici přeplněn byl,
daroval hrabě Hugo z Troyes r. 1115. Štěpánu na svých
pozemcích při řece Aubě v diecési Langreské pusté, dotud
neobydlené „údolí pelyňkové,“ jež bývalo útulkem tulákův
a lupičův, aby na tomto místě nová klášterní osada založena
byla. I vybral Štěpán dvanácte horlivých mnichů, a dav
jim mladého Bernarda za představeného, poslal je do krajiny
té. Bratři putovali divokými lesy o hladu, až došli mista,
kde usaditi se měli. Byla to močálovitá, neproniknutelným
lesem mezi vrchy zarostlá poušť, příhodná ku založení osady
mnichů světu odumřelých. Bernard přezval toto pochmurné
údoli Jasnodolem, latinsky Clara vallis, francouzsky Clair
veaux (Klérvo), a mniši jali se tuto poušť ihned vzdělávatu.
Pracujice v ošumělém rouchu odvodňovali vlhkou půdu, ká
celi lesni stromy a zřizovali si příbytky, při čemž okolní
obyvatelé ochotně je podporovali. A jakmile nový klášter
dokončen byl, dal mu Bernard určitá pravidla a odebral se
do Chalonu, aby od tamního biskupa došel církevního po
žehnání opatského, ježto tehdáž biskupský stolec Langerský
uprázdněn byl. Biskup Chalonský Vilém seznav Bernarda
zamiloval si ho a stal se jeho ctitelem. Oba mužové byli
jako jedna duše a navštěvovali se potom často; biskup pře
býval vice v Klérvó než v sídelním městě svém, a palác
jeho v Chalonu býval hostinným útulkem mnichů Klérvó
ských. A za příkladem toho biskupa přilnula záhy celá die
cése jeho, a časem celá Francie k Bernardovi a vážila si ho
jako muže Božího a posla nebeského.

Mnichům Klérvoským dařilose zprvu v novém přibytku
při řece Aubě, za nedlouho dostavil se jim však nevítaný
host, hlad, Jediným pokrmem byl jim ovesný chléb a buko
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vé listí vařené ve slané vodě, a za následující zimy dostou
pila nouze jejich takového stupně, že již zamýšleli vrátiti se
do mateřského kláštera svého v Cistercii, aby nepomřeli hla
dem. Ale Bůh pomohl ještě v čas, vzbudiv jim v okolí do
brodince, kteří do kláštera potravin donášeli. A Bernard
vida, že mezi bratřimi zavládla opět spokojenost, uposlechl
proseb biskupa Chalonského a šel do diecése jeho kázat lidu
slovo Boží. Missie tyto měly nad miru požebnaný úspěch.
Tuhou řeholní kázní tělesně zmořený Bernard působil všude
na kazatelně divy milosti Boži. Nejzarytější hřišnici byli
slovy jehc obměkčeni a polepšeni, lid hrnul se v zástupech
za ním, a mnozí vzácní mužové následovali ho do kláštera
a přijali řeholní roucho. Nový klášter při řece Aubě stal
se skutečně Jasnodolem, neboť odtud šířilo se světlo hrdin
ských ctností křesťanských daleko po celé zemi. Byla tu
štěpnice nábožnosti, čistoty a pokory; byla tu škola pravé
moudrosti dle zásad svatého evangelia. Mniši chválili dnem
i nocí modlitbou 1 prozpěvováním žalmů Boha, rozjímali o
věčných pravdách náboženství Kristova, čítali duchovní
knihy, zapírali se postem a mlčelivosti, a konali při tom
ruční práce. Taková byla horlivost a řeholní kázeň této pou
stevnické družiny, že šla o ní záhy pověst po celé Francii.
Bernard táhl jako magnet do kláštera svého srdce lidská a
skoro denně přihlašovali se mu noví učňové ; kanovnici, kní
žata, hrabata, vojáci, umělci, doktoři a vůbec jinoši i mužové
ze všech stavů*odhodlavše se pohrdnouti světem a následo
vati ho cestou svatosti. Měli jednu mysl a jedno srdce, ne
dávali na sobě znáti nejmenší stopy dřívějšího stavu svého,
pokořovali se tim více, čím výše před tím ve světě stáli, a
požívali sladké útěchy 1 radosti v Pánu, pamatujice na bla
ženost věčnou. Tu stali se pyšní pokornými, bohatí chudými,
světáci a rozmařilei lidmi svatými. Bylo dojemno ty bývaló
šlechtice, rytíře a učence viděti ve svatyni se modliti 1 roz
jimati, a na polích i lesích s motykami, pluhy, vidlemi, hrá
běmi a sekerami nejtěžší práce konati.

Roku 1116. seslábl Bernard tou měrou, že byl na smrť.
I přiměl ho biskup Chal.uský Vilém k tomu, aby vzdal se
na jeden rok všeliké péče o klášter a chatrné zdravi svoje
polepšil. Na ten účel dal mu postaviti vedle kláštera zvláštní
domek, v němž by pod dozorem lékařovým se zotavil. Ne
vědomý lékař maje Bernarda vyléčiti, zhoršil chorobu jeho,
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ale svatý opat zotavil se s Boži pomoci přece, a uvázav se
opět v úřad svůj, šetřil co nejpřisněji řeholních pravidel.

Koncem roku 1118. dostalo se Bernardovi veliké útěchy.
Stařičký otec jeho Teselin přišel za nim do kláštera Klér
voského, a uposlechnuv hlasu milosti Boži, oblékl roucho
řeholní, podrobil se ochotně klášterní kázni, a za krátký
čas potom usnul blaženě v Pánu.

Roku 1119. svolal Cistercký opat Štěpán představené
posavadních dvanácti klášterů své řeholní družiny na první
valnou schůzi, kde řádu tomu dána jest ústava nazvaná „li
stinou lásky“ (charta charitatis). Bernard vynikal v tomto
shromáždění moudrosti a zkušenosti svou tak, že 1 ctihodní
starcové rady jeho se dožadovali a ho poslouchali.

Vrátiv se do Klérvó, uminil si Bernard, že posavadnií
činnosť svou rozšíří a se přičiní, aby v Církvi Páně vůbec
duch a čistě mravy prvních stoleti křesťanských ožily. Za
tim onemocněl však poznovu a byl opět nucen vzdáti se na
čas správy kláštera svého. Jižť chystal se na smrť, ale Bůh
oznámil mu u vidění, že ho ještě nepovolá k sobě. I jal se
Bernard v této nemoci skládati spisy, jež byly sladkým o
vocem jeho modliteb a zbožných rozjímání. Nejprv sepsal
pojednání „O stupních pokory a pýchy“, a potom „Chvály
Marianské“. Spisy ty došly veliké pochvaly a rozšířeni, a
množství cizinců přicházelo do Klérvo, aby slovutného skla
datele jejich osobně poznali. Tou dobon byl vůbec Bernard
již po všech zemich západní Evropy znám aslaven. Kněží
1 světští velmožové volili ho za rozhodčího ve svých sporech,
knižata a hodnostáři církevní prosili ho v různých záležito
stech o radu, a všickni nazývali jej vzorem řeholníků, le
skem duchovenstva a mužem svatým. Bernard věnoval svou
péči zvlášť hřišnikům, aby je na cestu spravedlnosti uvedl.
Pozdvihoval směle a neohroženě hlasu svého na obranu
pravdy a spravedlnosti, měl povždy útěchu pro zarmoucené,
pomoc pro utiskované, radu pro chybujici, a slynul již tehdaž
milodarem divů, uzdravuje modlitbou svou nemocné.

Klášter Klérvoský byl za správy Bernardovy záhy pře
plněn horlivými mnichy, a stále hlásili se do něho noví uč
ňové. I jal se Bernard zakládati nové kláštery a osazovati
je svými odchovanci, a v klášteřich starších obnovoval na
žádost tamních opatů buď sám, buď svými duchovními syny
řeholní kázeň. Prvni klášter založil Bernard. v diecési Cha
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lonské a dal mu jméno „Tři prameny“ (Trois fontains), druhý
klášter zřídil ve Fontenay v diecési Autunská, a za nedlouho
již měly Paříž, Chalon, Mohuč, Lutich i jiná města ve Fland
řich, v Německu a v Italii řeholní domy založené aneb ob
novené od něho.

Klášter Bernardův v Klérvo stal se skutečně duši a
středem celého rychle rozkvétajícího řádu cistercienského.
Od roku 1122. cestoval Bernard rozličnými krajinami zaklá
daje na mnohých mistech kláštery a přihližeje, aby v nich
řeholní pravidla zevrubně plněna byla. A při tom pracoval
ustavičně 1 perem skládaje pojednání o duchovním životě a
odpovidaje na četné dotazy církevních hodnostářů i množství
jiných mužů, kteři k němu o radu a pomoc se utikali.

Roku 1125. cestoval Bernard do proslulého Kartouz
ského kláštera v Grenóblu. Čestou byl v Grenoblu od bi
skupa sv. Hugona s velikou radosti a úctou přijat, a oba
světcové spojili se svazkem něžného přátelství. Potom na
vštivil Bernard poustevniky Kartouzské, jichž zbožný a světu
odumřelý život velice se mu zalíbil. Téhož roku 1128. za
vital v záležitostech svého řádu do Paříže a konal na vše
obecnou žádost dvě učené přednášky na tamních vysokých
školách, jimiž někteří duchovní byli tak mocně dojati, že
ihned přidali se k němu, aby za jeho vedení sloužili v ře
holi Bohu.

Jediná sestra Bernardova Humbelina nedbala dlouho
světu odumřelých bratři svých, když als docházely ji usta
vičně nové zprávy o svatém životě opata Klérvóského a
učňův jeho, uminila si posléze, že ho navštíví. I přijela na
stkvostném voze s hojným komonstvem ku klášterní bráně.
Ale Bernard nechtěl ji přijati vida marnivou nádheru jeji.
Tu rozplakala so Humbelina a zvolala: „Vím, že jsem hří
Šnice, ale povrhuje-li bratr tělem mým, aťneopovrhuje sluha
Boží duši mou. Ať přijde a poručí, co činiti mám; jsemť
ochotna ho poslechnouti.“ Tu vyšel Bernard, a přijav sestru
skroušenou poradil ji, jak by dle příkladu v Pánu zesnulé
nábožné matky měla život svůj spořádati. A potěšená Hum
belina vrátivší se domů oblékla roucho řeholní a zemřela
potom svatou smrti. Přikladu jejiho následovaly mnohé uro
zené panny i ženy odřekše se světa a sloužice v řeholním
oděvu Bohu.

Druhdy slavná Kluňská větev řádu sv. Benedikta
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octla se za stoleti dvanáctého v žalostném úpadku. Vida to
Bernard rmoutil se velice a pozdvihoval často hlasu svého,
aby dřevní chvalná kázeň v řeholi té zase obnovena byla.
Dopisoval do klášterů prose laskavě, pobizeje vážně, hroze
přísně a zapřisáhaje mnichy, aby se polepšili; a některé
kláštery uposlechly ho ihned. Ale právě mniši mateřského
opatství Kluňského odporovali horlivému Bernardovi nejvíce
a rozhněvavše se na něho šiřill proti němu 1 řeholnikům
jeho neslýchaná obviněni. I stalo se, že dva mniši Klérvó
šli zpronevěřili se slibům svým, opustili klášter svůj a ode
šli do opatství Kluňského, kde ochotně přijati byli. Tu jali
se mniši Kluňšti vytýkati bratřím Klérvoským, že činí za
chovávání řehole sv. Benedikta přehnanou přisností svou
nemožným a proti členům starších řádů domýšlivě vystu
puji. I odpověděl jim Bernard na obranu řádu cistercienského
znamenitým spisem, v němž živými barvami liči četné po
klésky mnohých tehdejších klášterů proti staré kázni řehol
ní. Vytýká mnichům rozmařilosť života, nestřidmosť v jidle
i v piti, nedosšatek pravé zbožnosti, nádheru v oděvu, pře
pych v nábytku, marnivosť a pýchu opatů. Tato apoštolským
duchem prodci:nutá obrana potkala se sice v mnohých klá
šteřiích s prudkým odporem, ale probudila též mnoho srdcí
z úmorného spánku vlažnosti. Opatové řádu Kluňského vzpa
matovavše se kKonali společnou poradu a usnesli se o pro
středcich, jimiž by zabránili rozmáhajícímu se zlu a vypu
dili z klášterů svých různé zlořády.

Klášter sv. Diviše (St. Denis) u Pařiže podobal se
tehdáž vice hosilnci, než domu řeholnimu, jsa oblíbeným
dostaveničkem rozmařilých šlechticův a jevištěm jich hodů
i jiných hlučných radovánek. Opat tohoto kláštera Segur,
ministr krále Ludvika VL.byl obranným spisem Bernardovým
tak dojat, že neváhal sebe 1 mnichy svoje napraviti. Mocné
slovo Bernardovo pohnulo i ránohé biskupy, aby povinnosti
svých lépe dbali, než posud byli činili. Arcibiskup Šenský
Jindřich požádal Bernarda, aby ho zevrubně poučil o po
vinnostech katolického biskupa, a svatý opat Klérvorský
sepsal mu znamenité pojednání, jimž arcibiskup ten byl
obrácen na cestu apoštolské pokory a horlivosti. Tim roz
množila se sláva Bernardova; města Chalon a Langres chtěly
miti horlivého opata toho svým biskupem, a po nějakém
čase zvolilo ho duchovenstvo Remešské vrchním pastýřem
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této arcidiecése. Avšak pokorný Bernard utekl se ku papeži
s důtklivou prosbou, aby volba ta nebyla potvrzena. Toho
času Štěpán, biskup Pařížský, dvořan a milec krále Ludvíka
VI., byv spisy Bernardovými otřesen, změnil posavadní život
svůj, opustil královský dvůr a uminil si žíti v přísné kajic
nosti a pečovati výhradně o duchovní blaho stádce svého.
Z toho rozhněval se však král, začal biskupa vášnivě pro
následovati a odňal mu čásť statkův jeho. I odebral se pro
následovaný biskup do Cistercia, kde právě konala se valná
schůze opatů celého řádu, a přednesl tu stižnosť svou proti
králi. Tu složili opati stižný list proti králi hrozice mu klat
bou, a Bernard donesl žalobu tu krali. "Ten slíbil, že se po
lepší, nestál však v 'slovu svém, začež dle předpovědění
Bernardova stihl jej trest; nejstarší syn jeho Filip zabil se
nešťastným pádem s koně.

Toho času uposlechly některé vzácné osoby hlasu Ber
nardova a nastoupily cestu kajicnosti. Vévodkyně lotrinská
Adéla slouživši dříve světu, začala sloužiti horlivě Bohu,
jakmile Bernarda poznala. Bretaňská hraběnka EÉrmingarda,
kteráž doposud byla v duchovním životě vlažná, změnila se
listy, jež Bernard ji posýlal, jala se konati zbožné skutky,
a vystavěla na svém statku znamenitý klášter cistereienský,
v němž Bernard na svých cestách rad odpočíval. Syn Fran
couzského krále Ludvika VI. přišed návštěvou k Bernardovi
do Klérvo zalíbil si ho tak, že dvořanstvo svoje propustil a
prohlásil, že z kláštera toho již neodejde. I stal se vzorným
mnichem, a později byl biskupem Beauvaiským, a posléze arci
biskupem Remešským. Také princ Amadeus zNěmec vstoupil do
klášera Klérvórského a zůstal tu do smrti pokorným mnichem.

Přilišným: namáháním vysilen onemocněl Bernard po
znovu. V nemoci té napsal krásné pojelnání „O milosti a
svobodné vůli“ jež nazýváno bylo knihou zlatou. A sotva
okřál, došlo ho pozvání na církevní sněm Troyský, jenž měl
býti zahájen počátkem roku 1128. Bernard prosil, aby nebyl
nucen zaměstnání svému v klášteře se vzdalovati, přece však
odebral se z poslušrosti na sněm ten a působil tu o nápravě
mravů duchovenstva 1 uklizení tehdejších rozmišek. Z ulo
Žení sněmovního sepsal Bernard řeholní pravidla nového
rytiřského řádu Templářů, založeného od francouzských ry
tiřů na obranu Svaté země proti Saracenům. Složiv tuto řeholi
napsal Bernard Templářům slova: „Jděte, hodní rytiřové!
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Zapuďte neohroženě nepřátele křiže Kristova, a buďte pře
svědčeni, že ani smrť ani život neodlouči vás od lásky Boži,
kteráž jest v Kristu Ježiši Pánu našem. V každém nebez
pečenství 1 v každé připadnosti opakujte slova apoštolova:
Ať živi, ať mrtvi, náležime Pánu! Ať plésáte jako vítězi či
jako mučednici, náležite povždy Hospodinu'“

Již na sněmu Troyském stahovala se nad hlavou Ber
nardovou bouře nespravedlivých výčitek, že zavedl do svého
řádu nevčasnou a přílišnou přísnost, kterouž jiným řeholim
vnucuje. Bernard byl tudiž rád, když po ukončení sněmu
mohl opět do kláštera svého se vrátiti. Avšak bouře proti
němu nepřestaly; někteří biskupové žárlice na moc tohoto
opata zažalovali ho v Římě, a sbor kardinálů pokáraljej
veřejně. Sám papež Honorius II. dal se nespravedlivými ža
lobami pohnouti, že rozkázal kardinálu Haimerichovi, aby
Bernardovi domluvil. I napsal Haimerich Bernardovi ne
vlídný list vytýkaje mu, že vkládá se do věci, jež nespadají
v obor působnosti obyčejného mnicha, a radě, aby přiště
zůstal raději ve svém klášteře. Bernard přal si ovšem, aby
mohl pracovati výlučně jen na prospěch svého řádu, a nebyl
tudiž tím vinen, že jsa odevšad ustavičně nutkán, také mimo
klášter svůj na prospěch Cirkve katolické i společnosti kře
stanské působil. Ostrý list karlinálův přijal pokorně, odpo
věděl však na něj s takou apoštolskou přísnosti a ráznosti,
že kardinálové a biskupové přesvědčivše se o pravdě chovali
se k němu velmi uctivě vyznamenávajíce jej všemožně. Od
té doby uzavíral se Bernard v klášteře jsa pevně odhodlán
nikdy ho neopouštěti leč v záležitostech řeholních aneb na
rozkaz vyššich představených cirkevních. Oddal se zcela
modlitbám, rozjímání a vyučování klášterních bratři, přece
však nemohl se ubrániti množství jiných praci. Učenci do
tazovali se rady jeho ve sporných otazkách, spisovatelé po
sýlali mu svoje práce na posouzení, a mnohé osoby utikaly
se k němu v záležitostech soukromých. A Bernard vyhovo
val všem a dopisoval si zejména též se sv. Norbertem. Toho
času jal se Bernard na svých kázaních v Klérvó vykládati
Píseň Šalomounovu, a výklady ty dojimaly mocně mnichy,
tak že bylo jim, jakoby slyšeli anděla s nebe. Mniši zazna
menávali pilně tato kázaní, jež pokládají se za nejlepší dilo

„svatého řečníka toho.
Bernard vyloživ jen první dvě kapitoly Písně Šalo
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mounovy, byl pojednou tehdejším: událostmi donucen, opustiti
ráj klášterní samoty. Lodička sv. Petra zmítaná bouřemi
potřebovala pomoci, a všichni věrní synové Církve katolické
spěchali, aby se ji ujali.

Po smrti papeže Honoria II. r. 1130. nastal v Církvi
rozkol. Proti nástupci jeho Innocenci II. zvolila čásť sboru
kardinálů protipapeže Anakleta II. Národové křesťanští byli
rozděleni, a přívrženci obou papežů dostali se do krvavých
sporů. Innocence II. uniknuv do Francie, oznámil králi Lu
dvíku VI. svůj příchod, ale král svolal biskupy své říše na
sněm do Etamp, aby rozhodli, kdo jest řádným papežem.
Tu vzpomenuto na Bernarda a dopsáno mu, aby na sněm
ten se dostavil. A Bernard přišed a byv uctivě přivítán, byl
od biskupů pověřen veledůležitým úkolem, aby sám rozhodl,
koho sluší pokládati za pravého papeže. Bernard přijav s tře
senim tuto úlohu, jal se zevrubně zkoušeti volby obou pa
pežův, a prohlásil, že řádnou hlavou Církve katolické jest
Innocence II., k čemuž všickni přítomní biskupové 1 král
přisvědčiti. Hned potom cestoval Bernard k Anglickému
králi Jindřichu I. a přiměl ho k uznání tohoto papeže. Při
kladu jeho následoval Německý král Lothar, a potom při
dalo se k Innocenci II. i Španělsko, a znenáhla uznala i
jina křesťanská knižata tohoto papeže.

Král Lothar chtěje poraditi se s papežem, jak by měl
táhnouti do Italie a zmocniti se Říma, jenž byl v držení
přivrženců protipapeže Anakleta IT., odebral se do Lutichu,
a Innocenc II. přišel s Bernardem za ním. Tu chtěl donutiti
Lothar papeže, aby mu opět dal právo investitury (dosazo
vání cirkevnich hodnostářů v duchovni úřady), ale bezbran
ný Innocenc II. nepovolil, a biskupové začali obávati se o
bezpečnost jeho. V této nesnázi pomohl papeži Bernard. Po
stavil se králi na odpor a bojoval neodolatelnou výmluvnosti
proti nespravedlivým požadavkům jeho. Lothar zmírnil se,
ale přerušil vyjednávání o výpravě do Italie. I vrátil se
papež do Francie, a také Bernard navrátil se do svého klá
štera. Tu neustával dopisovati papeži, aby přísnými zákony
byla učiněna přitrž mnohým zlořádům v Církvi. Po nějakém
čase zavital Innocenc II. do kláštera v Klérvó, aby spatřil,
co o tomto proslulém řeholním domě byl slýchal. Tu uložil
papež Bernardovi, aby se cdebral do Akvitanie a potlačil
tam církevní rozkol.
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Akvitanie (západní část Francie) vězela nátlakem cti
žadostivého biskupa Angoulemského Gerharda a jeho noh
sleda, ziskuchtivého, nemravného vévody Viléma X. v cir
kevním rozkolu, a všickni přivrženci papeže Innocence II.
byli tu ukrutně pronásledováni. Již dříve pokusil se Bernard
potlačiti rozkol v zemi té, ale šlechetuá snaha tato byla
marná. I odebral se světec 1131. do Akvitanie, neváže
zjevného nebezpečenství, a ubytovav se v jednom cisterci
enském klášteře, vypravil k vévodovi Vilému posla s prosbou,
aby ho přišel navštívit. Vévoda uposlechl a slíbil, že zanechá
svých ukrutností, ale záhy byl opět sveden svým rádcem
Gerhardem, tak že rozkolnici plésali a Bernardovi smrti
hrozili. Tu odešel Bernard z nešťastné Akvitanie do Bre
toňska a odtud byl vévoda Vilém důtklivým listem papež
ského vyslance napomenut, aby neváhal podruhé s Bernar
dem se sejiti. Vévoda svolil ku této schůzi a Bernard ce
stoval tudiž poznovu do Akvitanie. Výmluvnými slovy jeho
byl Vilém jako ohromen, ale přece zdráhal se přivoliti, aby
věrní biskupové od něho oloupeni a vyhnaní směli se do
svých diecésí vrátiti. Jednoho dne sloužil Bernard mši sv.,
již Vilém i společníci jeho, jsouce stiženi klatbou, obcovali,
stojíce před branou chrámovou. Tu přerušil Bernard po po
zdvihování náhle svatá tajemství a vzav Tělo Páně, sestoupil
se stupňů oltářních a vyšed k ohromenému vévodovi, zvolal:
„Dlouhý čas prosili jsme a ty jsi se nám posmíval; nuže
viz tu Syna Rodičky Boží! Přichází k tobě ten, jehož pro
následuješ; přichází hlava a Pán Cirkve i soudce, v jehož
jménu klekají kolena všech na nebi, na zemi i v pekle! Do
jeho rukou, do rukou spravedlivého mstitele zločinův upadne
duše, oživujici tělo tvé. Pohrdneš také jim? Budeš s Pánem
jednati právě tak, jako jsi jednal se služebníky jeho?“ Vé
voda zachvěl se a vykřiknuv hrozně, sklesl na zemi. Bernard
dotkl se ho a poručiv, aby povstal, řekl mu vážně, aby šel
smířit se s biskupem -Poitierským, jehož byl vyhnal, i aby
vrátil se k jednotě Církve a uznal papeže Innocence TI.
Vévoda vykonal všecko, co mu bylo nařízeno, a žil potom
až do smrti v kajicnosti. Jen svůdce jeho biskup Gerhard
zdráhal se ustáti od svých rejdův a přidati se ku řádnému
papeži, avšak za nedlouho skonal náhlou smrti.

Téhož roku 1131. svolal papež InnocenceII. do Remeše
církevní sněm, na nějž i Bernarda povolal. Papež sám před
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sedal a Bernardovi bylo tu řešiti skoro všecky otázky, tý
kajíci se duchovní správy a mravů duchovenstva 1 lidu. Po
ukončení sněmu odevzdal sv. Norbert papeži list krále Lo
thara, jenž oznamoval, že jest hotov podniknouti výpravu
do Italie, kteráž rozkolem a občanskými bouřemizachvá“ena
byla. Dle úmluvy s Lotharem odebral se InnocenceII. s Ber
nardem již napřed do Italie. Tu kázal Bernard mír po všech
městech, kudy bylo mu jiti, a uklidil apoštolskými slovy
svými překážky, jež v severni Italii stavěly se v cestu pa
peži i císaři. Svatý opat získal si zde takovou úctu a lásku,
že Janovský arcibiskup nabídl se mu, že vzdá se svého ů
řadu v jeho prospěch. Ale Bernard zamitl tento návrh.

Král Lothar prošed se svým vojskem bez obtíže horni
Italii, přitáhlk Římu. Římané otevřelimu městskébrány a dne
4. června korunoval ho papež Innocene II. v Lateráně korunou
císařskou. Hned potom odešel císař do Němec, zůstaviv Italii
v největšim zmatku. Innoceno II. usadiv se v Pise, poslal
tedy Bernarda k císaři do Bamberka, aby ho přiměl k nové
vojenské výpravě do Italie. Bernard přišel k císaři a smířil
s ním Hohenstaufy, přívržence protipapeže Anakléta. Tou
měrou zůstal již ze všech knížat protipapeži věrným jediný
Sicilský král Roger. Ten snažil se získati si Pisu, kde pře
býval Innoceno II., ale setva zvěděl o tom Bernard, spěchal
poznovu do Italie, aby zažehnal nebezpečenství papeži hro
zici. Již napřed zaslal Bernard do Pisy důtklivý list, aby
obývatelstvo zůstalo věrno řádnému papeži, a dostav cestou
od Milánských pozvání, aby k nim zavítal a byl jim pro
středníkem u císaře, odepsal, že časem přijde a přání jejich
vyhovi. Zatim nastal mezi Francouzským králem a Inno
cencem II. jakýsi spor, následkem jehož král zabraňoval bi
skupům své říše jiti na církevní sněm do Pisy, jejž papež
chystal. A zase to byl Bernard, jenž mocným slovem svým
spor ten uklidil. Král povolil a biskupové jeho odebrali se
tudiž bez překážky do Pisy, kde byl sněm záhájen r. 1134.
Bernard sůčastňoval se všech porad jeho, jsa ode všech sně
movníků vysoce ctěn. Tu byl vzdoropapež Anaklet II. úře
dně sesazen a na přívržence jeho vynesena klatba.

Potom spěchal Bernard do Milána, aby město to s pa
pežem 1 s cisařem smířil. Milánští šli mu S největší slávou
v ústrety a přijali ho jako anděla Božího, vrhajice se před
ním na kolena a libajíce mu nohy. Slovy svatého opata.byla

32
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záhy v městě jednota cirkevní obnovena a mir svatý S ci
sařem zjednán. Bernard konal moci Boží v Miláně divy,
uzdravuje modlitbou a znamením křiže nemocné, a zástu
pové lidu hrnuli se všude za nim, a každý byl šťasten,
mohl-li aspoň dotknouti se roucha jeho. Milánšti zamilovali
sl ho tak, že přáli si ho miti arcibiskupem; vědouce pak,
že prosbám jejich po dobrém nepovolí, chtěli ho násilím od
vésti do paláce arcibiskupského. Ale Bernard ušel rychle
z Milána a zavítal do Pavie. Sotva pak do města toho při
šel, shlukl se u příbytku jeho lid, jsa žádostiv apoštolského
muže toho spatřiti a požehnání jeho dojiti. Také v Pavii
událo se na přímluvu Bernardovu množství divů na lidech
nemocných, a do všech hornoitalských měst, jež svatý opat
na rozkaz papežův navštívil, vrátil se přičiněním jeho mir
1 pořádek. Bernard budil všude, kde naskytla se mu přile
žitosť, život duchovní, rozněcoval v srdcích lidských lásku
k Bohu a hleděl věřici spojiti v jedno. Zavitav opět do Mi
lána, obrátil svými kázaními mnoho lidí, roznitil v nich
touhu po životě dokonalém, a založil opodál města nový
klášter svého řádu, do něhož povolal několik bratři z Klérvó.

Zatím, co Bernard takto v Italii apoštoloval, zemřel
v Cistercii r. 1134. opat sv. Štěpán, a téhož roku usnul v Pánu
1 sv. Norbert. Smrť obou těchto milých přatel dojala Ber
narda tak bolestně, že zasteskl si po klášterním klidu a po
prosil papeže, aby směl vrátiti se ku svým bratřím. Ale
tentokráte nebylo mu toho ještě dopřáno; bylť papeži nena
hraditelnou podporou, a teprv r. 1135. mohl nastoupiti cestu
z Italie do Klérvó. Pouť jeho horní Italii, Švýcarskem a
Francii podobala se vitěznému pochodu královskému; bisku
pové, kněži, páni i lid vítali ho všude uctivě; pastýřovése
stupovali s hora provázeli ho daleko; ti pak, kteříž nemohli
stád svých na horách opustiti, volali mocným hlasem dolů,
prosíce svatého opata o požehnání.

Bratři Klérvóšti přijali drahého otce plésajice a děku
jice Bohu za šťastnýnávrat jeho. Zatim vzrostla tato řeholní
družina znamenitě, a nedávno vstoupilo do ni sto nových
bratři z Porýni, kde Bernard před rokem byl kázal. I jal
se svatý opat stavěti v Klérvó od základů novou klášterní
budovu a prostranný chrám. Také v zátiší klášterním měl
Bernard stále na mysli blaho celé Církve katolické i spole
čnosti křesťanské a neustával pozdvihovati mocného hlasu
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svého proti jakýmkoli zlořádům, nechť kdekoli se objevovaly.
1 dopsal císaři Lotharu, aby přichystal se k nové válečné
výpravě do Italie, kde rozkolníci zpupně si vedli. Císařroz
hodl se, že výpravu tu podnikne, a Bernard dostal r. 1137.
od papeže rozkaz, aby bez odkladu opět do Italie cestoval.
I rozloučil se svatý opat s bratřimi a nerad vydal se na
dalekou pouť. Cestou zdržel se déle ve Viterbě, kde průvodčí
a rodný bratr jeho Gerhard nebezpečně se roznemohl, a
teprv když Bůh vrátil mu zdravi, putovali oba bratři dále,
a zavitali do kláštera Montekasinského, kde podařilo se Ber
nardovi tamního opata ziskati řádnému papeži Innocenci
JI. Tu roznemohl se Bernard a napsal opatům svého řádu
dojemný list, v němž prosil o modlitbu jejich, a Bůh po
zdravil ho zase.

Bernard ziskal za krátko v Italii mnoho přívrženců
protipapeže Anakleta, že přidali se k Innocenci II. Na ne
štěstí roznemohl se cisař Lothar na své vojenské výpravě
v Italii a byl nucen nastoupiti zpáteční cestu do Němec.
Vraceje se, zemřel r. 1137. v pastýřské chýši v Alpách. Tím
nabyli rozkolnici nové odvahy, a Sicilský král Roger roz
nitil opět v jižní Italii pochodeň válečnou. Ve všeobecném
zmatku tom jediný Bernard neklesal mysli. Odebral se k Ro
gerovi a pohrozil mu, že v nastávajícím boji bude poražen.
A skutečně bylo vojsko jeho rozprášeno. I vyslovil pokořený
Roger ochotu, že podrobi se Innocenci II., jestliže po dů
kladné zkoušce bude přesvědčen, že volba Anakletova ne
byla řádná. Tu konána u přítomnosti jeho učená hádka;
Innocence II. hájil Bernard, a za Anakleta přimlouval se
učený kardinál Petr z Pisy. Tento kardinál učinil na pro
spěch Anakleta II. znamenitou řeč, ale ohnivá, unášejíci
slova opata Bernarda přesvědčila i jeho, že řádným pape
žem jest Innocene II. A když řízením Božím brzo potom
r. 1138. vzdoropapež Anaklet morem zemřel, byl církevní
rozkol ukončen. Přívrženci zemřelého Anakleta zvolili sice
nástupcem jeho opět vzdoropapeže, jenž nazval se Viktorem,
ten však uposlechnuv Bernarda, podrobil se již ža několik
dni Innocenci IT. Tak hlavně zásluhou opata Bernarda vrá
cena jest Církvi katolické jednota a svornosť.

Tentokráte vrátil se Bernard do milého kláštera svého
s mysli radostnou a pracoval dále o rozvoji řádu cistercien
ského. Toho času byl tento řád rozšířen již skoro po všech
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katolických zemich evropských, ba i do Asie přišli duchovní
synové Bernardovi a založili tam kláštery. Do Říma poslal
Bernard na prosbu Innocence II. dvanácte mnichův a dal
jim za opata odchovance svého Bernarda z Pisy. I do Čech
přišli záhy mniši cistercienšti, a ještě za života sv. Bernarda
byly jim tu založeny kláštery v Sedlci u Kutné Hory r. 1148.,
téhož roku v Nepomuku, a r. 1146. v Plasich na řece Střele.

Brzo po návratu Bernardově do Klérvó zemřel milo
vaný bratr jeho Gerhard. Světec smrti jeho velice skličený,
činil nad hrobem jeho dojemnou řeč. V zármutku tom po
těšil ho svou návštěvou irský biskup sv. Malachiáš, jenž jsa
nadšen andělským divadlem, jakéž poskytoval život řehol
nich bratři v Klérvó zvolal: „Co jsem zde spatřil, převy
šuje všecky zprávy, jež slýchal jsem o svatosti tohoto klá
štera. Blaženi, kdož mají otce takového“

Toho času hlásal pověstný mnich a proslavený mistr
filosofie a bohosloví Petr Abélard různé bludy o nejsvětější
Trojici 1 proti jiným pravdámnáboženským. Jeden z blud
ných spisů jeho byl odsohzen a spálen, ale bludy jehošířily
se nebezpečně dále, a mužové o neporušené učení církevní
starostlivi byli naplnění velikými obavami, aby víra křesťan
ská nebyla tím poškozena. Obavy ty byly tím důvodnější,
čim více rostla sláva učence toho; mivalť až 5000 posluchačů,
a spisy jeho kolovaly celou západní Evropou. Bernard býv
na něho učiněn pozorným, napomenul ho marně, aby si
usmyslil. Abélard odpověděl, že bude učení svého hájiti
veřejně. Na ten účel svolán r. 1140. církevní sněm do Sensu,
jemuž 1 král Ludvik VII přitomen byl. I Bernard byl po
zván, aby Abélarda vyvrátil, avšak zdráhal se přijiti, poklá
daje sily svoje za nedostatečné, až posléze na radu svých
přátel tomuto úkolu se podrobil. Ale sotva začal Bernard
na sněmu Senském přelčítati ze spisů Abélardových hlavní
bludy, odvolal se Abélard ku Štolici papežské a odešel ze
shromáždění. Sněm zavrhl potom bludy jeho, ponechav soud
o jeho osobě papeži. Z usnesení sněmovního napsal Bernard
papeži i některým kardinalům listy, v nichž bludné učení
Abélardovo vytkl. I odsoudil Innocence II. tyto bludy a za
vázal Abélarda k mlčení. Následkem toho smířil se Abélard
s, Bernardem, odvolal bludné učení svoje a přebýval potom
v klášteře Kluňském, kde r. 1142. jako pravověříci katolík
nábožnou smrti zemřel. Ale siímě jim zaseté neslo zhoubné
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ovoce; mnozi ze žákův jeho stali se odbojníky nejen Cirkve
katolické, nýbrž 1 společnosti křesťanské. Z mich předním
byl mnich Arnold Brescijský, výstřední a blouznivý mravo
kárce, jenž bouřlivými řečmi svými severní Italii zjitřil,
nějaký čas i v Paříži lid popuzoval, a uprchnuv odtud, u
papežského vyslance, přítele svého, se skrýval. Zvěděv o tom
Bernard, poslal vyslanci výhrůžný list, a Arnold byl donucen
utéci do Kostnice, kde ujal se ho tamní biskup. I tomuto.
biskupovi dopsal Bernard z kláštera svého, aby nepřecho
vával bnřiče toho, „jenž nejí a nepije, avšak lační a žízní
s ďáblem po krvi nesmrtelných duší.“ Arnold bouřil potom
lid v Curychu a v Italii, a za nepokojů jím vznicených
zemřel papež Innocence II. r. 1143. Způsobiv nevýslovně
mnoho zlého, byl Arnold na rozkaz císaře Bedřicha I. r. 1555.
popraven.

Roku 1145. byl povýšen za papeže odchovanec Ber
nardův, opat cistercienského kláštera sv. Anastasia v Římě,
Bernard z Pisy, jenž přijal jméno Eugen III. Bernard ulekl
se nemálo této volby, obávaje se, že nový papež nedostoji
těžkým povinnostem na něho vzneseným. Avšak někdejší
tento neučený mnich Klérvóský stav se papežem, spravoval
Cirkev svatou přispěním Božím dokonale, a nepodnikal ni
čeho, pokud se neporadil s Bernardem, jejž nepřestával ja
kožto duchovního otce a vůdce svého ctiti. Ku Bernardovi
utíkali se odevšad lidé utiskovaní, aby jim u papeže pomoc
zjednal ; jemu předkládány žaloby na různé nepořádky v cír
kevní správě, aby je v Římě ku nápravě podal; na něho
obraceli se biskup vé, když běželo o vyšetření a zavržení
bludných nauk. A vážnosť svatého opata Klérvóského byla
tak veliká, že mnozi nikoli Hugena III., nýbrž jeho samého
papežem nazýval. Ale Bernard zůstal stále skromným, po
korným, světu odumřelým mnichem, a užíval veliké moci
své u papeže jen pro česť islávu Boží a věčné i časné blaho
věřicich. Hájil moudře zájmů Cirkve katolické a ujimal se
všeliké věci spravedlivé. Napsal papeži mnoho výtečných
listů, v nichž s apoštolskou přimosti káral různé vady pa
pežského dvora a dával pokyny a rady, kterak by papežové
vznešený úřad svůj konati měli. Sbírka pokynů a naučení
v těchto listech obsažených tvoří znamenitou knihu Ber
nardovu „O rozjimání.“

Roku 1144, dobyli mohamedánští Saraceni pevné zá



502 Dne 20. srpna.

štity křesťanského království Jerusalemského, velikého města
Edessy, a zvěsť o této ztrátě, rozlétnuvši se bleskem po
Evropě, zkormoutila všecka srdce křesťanská. Francouzský
král Ludvik VII. jsa trápen výčitkami svědomí za mnohé
zločiny a přikoři Církvi učiněná, rozhodl se ihned, že půjde
na pomoc křesťanům na Východě. I požádal v této věci
Bernarda o radu, a ten nechtěje sám rozhodovati, snažil se
ziskatl papeže. Kugen III. schválil úmysl krále Francouz
ského a slíbil mu podporu. I svolal Ludvík VII. valný sněm
do Vezelaye v Burgundsku, jemuž na rozkaz papežův před
sedal Bernard. A sotva jal se svatý opat u přitomnosti krá
lovskýoh manželův a přečetného množství biskupův, kněží,
pánů, rytiřů a měšťanů předěltati papežský list o nastávající
křižové výpravě proti Saracenům, volali shromáždění nad
šeně: „Křiž! Kříž!“ Bernard, tehdáž čtyřiapadesátiletý, ne
mocemi a přísnou řeholní kázní vysilený, zdánlivě polomrtvý
kmet jakoby divem byl omládl, líčil úchvatně nařek a bidu
křestanů na Východě a zapřisáhal knižata 1 lid křesťanský,
aby se ozbrojili na obranu Božího hrobu v Jerusalémě.
A shromáždění zástupové zvolali nadšeně jako r. 1095. před
první křižáckou výpravou v Klermontu volal lid: „Bůh to
chce! Bůh to chce!“ Král hluboce dojat vrhl se před Ber
nardem na kolena a slíbil slavně, že Svaté zemi přispějena
pomoc, a po něm královna a všickni přítomní páni, rytiři
i měšťané hrnuli se ku svatému opatu žádajíce odznakukři
žáků, křiže, jejž na prsa si připinali. Připravené kříže byly
za krátko rozdány, a Bernard roztrhav mnišský plášť svůj
nadělal z něho nových křiížův a rozdával je. A přiklad to
hoto shromáždění působil i na lid; odevšad přihlašovali se
nadšení bojovníci jsouce hotovi táhnonti na obranu křesťanů
do Palestiny. Potom chodil Bernard po Burgundsku i okolnich
krajinách volaje bojovníky pod prapor kříže, a kamo sám
nemohl, tam posýlal svoje řeholníky aneb listy, aby budil
nadšení pro posvátnou výpravu na Východ. I nebylo divu,
že křižáci jemu samému nabizeli vrchni velení nastávající
výpravy, což on však zamitl.

Zatim, co takto ve Francii dařily se připravy ku vý
pravě křižové, pozdvihl se lid v Němcích proti Židům a pro
následoval jich krvavě. I spěchal Bernard r. 1146.do Němec,
aby tyto bouře utišil a k účastenství v boji proti Saracenům
zval. Navštívil Mohuč i Vorms, kde mnoho bojovníkůzískal,
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sešel se ve Frankfurtě s králem Konradem III., potom pobyl
ve Frýburce, v Kostnici, Curychu, Rheinfeldu, Basileji,
Vinterthuru a Strassburku jsa všude s nadšeným jásotem
jako posel Boži pozdravován. Cestou kázal, uzdravoval moci
Boží nemocné a budil nadšení pro výpravu křižovou.

Král Konrad ITI. svolal na den Narození Páně r. 1146.
do Špýru valné shromáždění v příčině nastávající výpravy,
na něž i Bernard se dostavil. Svatému opatu vyšli biskup,
duchovenstvo a měšťané v ústrety s kříži a vlajicími ko
rouhvemi. Slavný průvod ubiral se ku stoličnému chrámu,
kde král a říšská knižata Bernarda uctivě přivitali. Svatý
opat veden králem kráčel uprostřed zástupu zpivajícího chva

lozpěv „Zdrávas Královno“ do chrámu; když pak ve ve
lebných prostorách svatyně dozněla slova: „Ježiše, požehnaný
plod života svého nám po tomto putování ukaž,“ poklekl

Bernard před oltářemMatky Boží a zvolal v posvátném za
nícení po třikráte: „Ó milostivá, 6 přívětivá, 6 přesladká
Panno Maria!“

Konrád III. prodléval rozhodnouti se pro válku proti
Saracenům. Tu Bernard odslouživ jednoho dne u přitomnosti
královského dvoru a velikého počtu lidu mši sv., jal se
mluviti o nešťastných křesťanech na Východě, a oslovil krále
tak dojemně a rázně, že tento pojat svatou hrůzou posléze
se rozhodl a kříž přijal. A v tu chvili poklekla všecka při
tomná knížata a přijala rovněž kříž. Potom hleděl Bernard

zabezpečiti vnitřní mir v Německu, a za krátko docházely
ho skoro ze všech zemi katolických radostné zprávy 0 při
pravách k nastávající výpravě. I do Čech poslal Bernard

slavné provolání, jež po kostelich čteno bylo; a kde nesta
čilo sl vo psané, dorazila ohnivá mluva Olomouckého biskupa
Zdika a způsobila veliké nadšení Čechů pro křižovou vý
pravu. Kniže Vladislav II. 1 bratr jeho Jindřich a syn vě
vody Břetislava Spytihněv s mnohými pány českými přijali
kříž a táhli potom na Východ.

Ze Špýru cestoval Bernard do Francie. VKolíně kázal
ohromnému zástupu lidu na náměsti křiž a pokání, a neto
liko zde, ale i v jiných městech, kudy bylo mu jíti, uzdra
voval modlitbou a znamením kříže nemocné. Obrátil na této
cestě veliký počet bludařův 1 hříšníků a ziskal množství
učňů, kteříž ho následovali do kláštera. Posléze došel do

[ Klérvó ku svým bratřím, za krátko potom spěchal do Etamy,
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kde ukončeny přípravy ku výpravě křižácké, vrátil se do
Klérvó, a za nedlouho nastoupil opět cestu do Němec, kde
mnoho měst navštívil. Nadšené řeči 1 zázraky jeho budily
všude nevyličitelné zanicení pro svatou válku s nevěřicimi
Saraceny, a uváděly lidi na dráhu kajicnosti a dokonalosti.

Když voje křižácké na Východ odtáhly, podnikl papež
Eugen III. cestu do Francie, aby s Bernardem vyšetřil a
potlačil rejdy četných novotářů, kteří přemrštěnou a lichou
horlivostí svou jen zmatky a rozbroje rozsévali a lid jedem
kaciřských nauk otravovali. Tu sešel se papež s Bernardem
v Paříži, a oba strážcové Cirkve svaté jali se úspěšně pra
covati o vykořenění bejli na vinici Páně. Bernard činil ká
zaními svými v mistech bludařstvím nakažených pravé divy.
Jižní Francie byla tehdáž od bludařů hrozně popleněna.
Lidé umírali tu v hříších, svátků nezachovával nikdo, a
chrámy byly opuštěny, bez kněží. Svatý opat očisťovalsva
tyně poskvrněné, zařizoval starou bohoslužbu, poučoval sve
dený lid, hubil bludy a ziskal klášteru svému mnoho žáků,
s nimiž vrátil se do Klérvo. Brzo potom zavital k němu
Portugalský králevič Petr prose o mnichy, jimž otec jeho
vyPortugalsku zamýšlel zřiditi klášter. Bernard vyhověl této
žádosti, a králevič Petr zalibiv si řád cistercienský, vstoupil
sám do něho.

Koncem roku 1147. byl Bernard od papeže povolán na
cirkevní sněm do Trevíru, kde bylo mu uloženo, aby s ji
nými nábožnými muži prozkoumal vidění a knihu abatyše
panenského kláštera u města Bingenů Hildegerdy. Tato
duchem prorockým obdařená světice kárala nad míru přísně
mravy tehdejšího duchovenstva 1 lidu, a byla proto považo
vána od mnohých za blouznilku, od jiných pak za nástroj
Boží. Bernard navštívil ji a prozkoumav spis jeji, poznal
v ní osobu svatou. I vyzval ji, aby i budoucně vidění svoje
spisovala a vážil si velice ctnosti jejich. Z Treviru odebral
se Bernard na církevní sněm Remešský, kde rázně hájil
katolického učení proti bludařům a způsobil, že obnoveny
byly dřívější zákony o kázni duchovenstva a vydána některá
nová nařízení na prospěch rozkvětu náboženského života
v hdu.

Po ukončení sněmu Remešského vydal se papež Eugen ITI.
s Bernardem do kláštera jeho v Klérvo a žil tu po nějaký
čas způsobem chudého mnicha. Té doby byl Bernard na vr
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cholu slávy, již po celý život tak úzkostlivě se vyhýbal.
Sotva kdy byl někdo za živa tak všeobecně slaven a milován,
jako on. Klérvó bylo druhým Římem, opat jeho byl takořka
druhým papežem. Činnost jeho přirozená i nadpřirožená byla
obrovská. Životopiscové jeho uvádějí četná vidění jeho i dů
kazy, že byl v nadpřirozeném styku s Rodičkou Boži a vy
čitaji množství divů, jež moci Boží vykonal na lidech mrt“
vých, tělesně nemocných i zlým duchem posedlých; ale
divem největším byl on sám. Chudý, světu odumřelý, tě
lesně zmořený a více umrlci než člověku živému podobný
mnich Bernard vládl srdcím nejmocnějších panovníků, káral
neohroženou přímosti vady biskupův i papežského dvora a
řidil ze své klášterní jizby osudy Církve i společnosti kře
stanské. A jrva dětinně pokorný, rmoutil se, kdykoli byl
chválen aslaven, nechápaje, že Bůh skrze něho věci veliké
provádí.

Druhá křižácká výprava skončila hanebnou zradou
ošemetných Řekův a dilem i sobectvím a nesjednocenosti
křesťanských vůdců velmi nešťastně. Byla to rána přebo
lestná, kterou cítil obzvláště Bernard. Věda pak dobře, od
kud tento nezdar přišel, snášel neštěstí to trpělivě, odvolá
vaje se k nevystihlým radám Božím. Mnohem větší bolesť
působily mu nezasloužené výčitky a mnohá příkoří za ne
šťastnou výpravu tu, jejímž hlavním původcem byl. K tomu
přistoupily 1křivdy činěné mu od některých odchovanců jeho.
Žák a přítel opata Bernarda mnich Mikuláš, byv jím ustanoven
klášterním tajemníkem, padělal za nepřítomnosti jeho v Klérvó
mnoho listů, odporučil Stolici apoštolské lidi nehodné a po
škodil zájmy mnohých biskupův i klášterů; když pak se to
vyzradilo, utekl do Anglie, odkud proti opatu svému všeliké
pomluvy rozšiřoval. Tu hrnuly se odevšad na Bernarda žaloby
a stižnosti biskupův i opatů, podvedených nehodným mni
chem tim. Veliké soužení působil Bernardovi také učeň jeho
mnich Hugo, jenž stav se biskupem a kardinálem v Římě,
jal se z pýchy duchovního otce svého tupiti a jemu hroziti.
Takto zkoušený Bernard děkoval Bohu, že dáno mu na konci
života mnoho trpěti, vida v těchto zkouškách důkazy lásky
Boží. Ježiš ukřižovaný, jenž byl mu po celý život knihou,
ze které učil se pravé moudrosti, byl mu v tu dobu prame
nem hojné útěchy i radosti duchovni, byl v ústech jeho med,

v
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v ušich sladký zpěv, v srdci vzácný klénot. Svatý opat
odumřel světu úplně a žil jen Bohu.

Ustavičnými posty, žaludeční chorobou, nočním bděním
a stálou prací v klášteře i na dalekých cestách zmořený
Bernard pocitil r. 1152. z rostoucích bolesti tělesných, že
smrť se mu blíži. I radoval se a prosil Boha, aby ho již děle
na tomto světě neponechával. Avšak pojednou dostal Bernard
bolestnou zprávu, že papež Eugen III. zemřel, a brzo potom
zavital do kláštera arcibiskup Trevirský prose ho úpěnlivě,
aby přišel uklidit krvavý spor pánův a měšťanů v kraji
Metském. Nemocný opat byl touto zprávou bolestně dojat,
a láska ku bližním dodala mu nové sily. I dal se dovézti do
Met, a tu podařilo se mu za krátko ukojit1 vášně obou vál
čicích stran. Mocné slovo jeho zvítězilo rázem; na krev roz
vadění soupeři složili zbraň a smiřili se. Téhož dne přišla
k Bernardovi chudá žena, která již po osm let trpěla bolest
nými záchvaty, prosic, aby ji požehnal. A sotva svatý opat
začal nad ni se modliti, byla dokonale uzdravena. Div ten
způsobil v lidu ohromné nadšení; 1 nejzarytějši mužové pla
kali, bili se v prsa, klekali před Bernardem a tlačili se
k němu, aby aspoň roucha jeho se dotkli. Nával lidu byl
tak veliký, že přítomným řeholníkům nezbývalo, než chura
vého opata na ramena vyzvihnouti a rychle odnésti.

Nemocný Bernard byv zase přivezen do kláštera v Klérvó
povolal k sobě opata z Cisteroia 1 jiné opaty svého řádu a
udělil jim i ostatnim mnichům poslední napomenuti. Těšil
je, sliboval jim, že bude jich na věčnosti pamětliv a zůstane
s nimi páskou svaté lásky spojen, a zapřisáhal jich, aby se
vespolek milovali, povolání svému v řádu věrnými zůstali,
a na cestě dokonalosti vytrvali. A když všickni bratři do
bolestného pláče se dali, zaplakal s nimi i umírající opat, a
upřev zrak svůj vzhůru řekl: „Nevim, čemu mám se podvo
Jiti; zdaž lásce k synům, kteři mne nutkaji, abych zůstal
na zemi, aneb lásce k Bohu, jež táhne mne k nebi.“ A do
mluviv takto odevzdal duši svou v ruce Boží, okolo deváté
hodiny ranní dne 20. srpna r. 1153. dosáhnuv 62 léta života
vezdejšího a pobyv v řeholi 40 roků. Tělo slovutného opata
bylo pohřbeno v klášterním chrámě Klérvóském před oltářem
Rodičky Boži, k niž on povždy něžnou úctu a dětinnou
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lásku choval, a již r. 1173. prohlásil ho papež Alexander III.
za svatého.

Klášter Klérvoský hostil za posledních let sv. Bernarda
700 mnichů, a v Evropě bylo již tehdaž 160 klášterů cister
cienských, zřízených dle vzoru jeho. Rád ten rozmáhal sei
později rychle, a měl za doby největšího rozkvětu svého
2000 klášterů mužských, které pravidelně založeny byly
v údolich (řikaloťse: „Benedikt miloval hory, Bernard doly.“)
Právem slove sv. Bernard druhým zakladatelem řádu tohoto,
neboť teprv jim bylo toto přisné odvětví starého řádu sv.
Benedikta zabezpečeno a zvelebeno.

Sv. Bernard náleži mezi nejslavnější spisovatele a řeč
niky církevní. Četné spisy jeho: Pojednání, listy, kázaní,
řeči, rozjímání a duchovní pisně vynikají ušlechtilou pro
stotou, srdečnosti, spanilostí a uchvacujicí výmluvnosti. Pro
tuto libeznosť řeči dáno mu čestné jméno „učitele medem
oplývajicího (medotekouciho).“ Rád cistercienský nazýval
ho ode dávna učitelem cirkevním, kterýžto název papež
Pius VIII. potvrdil. Hlavni známkou spisů sv Bernarda jest
láska k ukřižovanému Spasiteli a ku přesvaté Matce jeho.
Ježiš a Maria, jména nejsvětější, byla vždy v srdci i ústech
jeho; o nich nejraději rozjimal, mluvil i psal; je učil povždy
znáti a milovati. Duch jeho přísnou sebezapiravosti tělu 1
světu odumřelý, povznášel se na modlitbách a ve zbožném
rozjimáni na perutech lásky k výšinám nebeským a okou
šel již zde blaženosti, kteráž připravena jest miláčkům
Božím na věčnosti.

Zobrazován bývá sv. Bernard v oděvu mnicha cister
cienského s knihou a s nástroji umučení Páně, o němžčasto
rozjimal, aneb s včelníkem (hledě k názvu „učitele medo
tekouciho“). Reholnici cistercienští zobrazovali jej rádi, an
u vidění před Rodičkou Boží zanicen klečí a od ni zvláštní
milosti dostává; nazývalit ho dle legendy milým synem Ma
riným. Na mostě Karlově v Praze stojí sousošíPanny Marie
a sv. Bernarda s latinskými nápisy tohoto smyslu: „Panno
nejlepši, Ty odpovídáš na pozdravení Gabrielovo: Staň se!
Rei 1 nám: Staň se, kdykoli voláme: Zdrávas. Bernard
Tebe pozdravuje, a Ty navzájem pozdrav mu vracíš; 0 dej
1 nám pozdravení, kdykoli Zdrávasem ctíme Tebe'“ „Kdyby
Gabriel svou podobu zobraziti chtěl, tvou tvář, ó Bernarde,
mohl by vziti. Otče předobrý, pros za nás, kdykoli tebe po
zdravujeme, a zůstaneme tobě věrni.“ Pomník ten dalo roku
1709. postaviti cistercienské opatství Osecké.*)

+) Život sv. otce Bernarda. Vzdělal Tomáš V. Korec, doktor theo
logie a filosofie. V Brně, 1891. Tiskem knihtiskárny benediktinů rajhrad
ských. Cistercium bis tercium, od P. Aug. Sartoria. V Praze, 1708. Biblio
graphia Bernardina, vydal P. Leop. Janauschek ve Vídni, 1891,
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Dne 20. srpna koná se také památka sv. Lucia, mučedníka na ostrově
Cypru, sv. Sevéra a Memnóna, vojínů a mučedníků, sv. Leovigilda a Kri
štofa, mučedníkůKordóvských (+ 852), sv. Porfiria, vyznavače, sv. Filiberta
opata, a j.

Dne 21. srpna.

Sv. Johanna Františka de Chantal, zakladatelka řádu.

Mezi četnými novými řády, jež vznikly za rozervaných
časů stoleti šestnáctého a sedmnáctého na obranu a oživení
katolické víry proti rozmáhajicímuse protestantství, působila
blahodárně také ženská řeholní družina „Navštívení Panny
Marie“, založená společně od sv. Františka Saleského a sv.
Johanny Františky de Chantal.

Johanna, rodem šlechtična z Wremiotu, pocházela ze
vzacného rodu, jehož členové po dlouhé časy náleželi ku
předním hodnostářům v Burgundsku. Narodila se r. 1572.
v Dijonu z otce Benigna šlechtice z Fremiotu, jenž později
byl předsedou stavovského sněmu v Burgundsku. Druhé
jméno Františka bylo ji dáno při sv. biřmování. Již po půl
druhém roce ztratila matku, ale otec staral se výborně o
výchovu nedospělých tři dětí svých, přihližeje hlavně k tomu,
aby byly důkladně vzdělány a utvrzeny v náboženství ka
tolickém, by jednou tím jistěji odolati mohly útokům zmá
hajicího se tehdáž kalvinství. A snahy jeho měly zdárný
úspěch. Zejména jevila Johanna již v útlém věku velikou
lásku ku víře katolické a odpor proti náboženským novotá
řům. Slyšic jednou otce svého, an se hádá s jakýms Kalvín
cem o skutečné přitomnosti Páně v Nejsvětější Svátosti, 0
bořila se na tohoto bludnika, řkouc: „Musime věřiti, že
Kristus ve Svátosti oltářní přitomen jest; neboť on sám
to pravil. Nevěřite-li tomu, co on řekl, činite jej lhářem.“
Když pak muž ten chtěje ji ukonejšiti, podával ji hrsť cu
krovinek, hodila ten dar do ohně, řkouc vážně: „Tak budou
v pekle hořeti bludaři, protože nevěří, co Bůh sám řekl.“

Když bylo Johanně patnácte let, byla dána do domu
starší provdané sestry své Markéty v Poitiersu, aby vzdělání
svoje dokonala. Tu dostala za společnici ošemetoou ženu,
kteráž odváděla ji od bohabojnosti a lákala ku světským
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pošetilostem. Avšak Johanna otic horlivě Rodičku: Boži, za
chovala si pomocí její srdce čisté a zapudila onu svůdkyni
od sebe. Vyspěvší v sličnou a rozmilou pannu, vzbudila
v Poitiersu náklonnost jistého urozeného a bohatého jinocha
a byla jim požádána o ruku ; jakmile ale zvěděla, že šlechtic
ten jest Kalvínec, zamitla ho řkouc: „Raději tisickráte umru,
než bych se vdala za nepřitele Cirkve.“

Po pěti letech vrátila se dvacetiletá Johanna do Dijonu
k otci, a dle přání jeho provdala se za barona ze Chantalu,
horlivého katolíka, jenž na dvoře krále Jindřicha IV veliké
vážnosti požival. Hned po svatbě odvedl si tento šlechtic
manželku svou na zámek v Bourbillech a žil s ní šťastně.

Mladá baronka ze Chantalu podrobovala se ochotně
vůli manželově a starala se o to, aby všickni jeji domáci
Bohu věrně sloužili. Brala jen osoby dokonalé do služby a
konala s nimi každodenní ranní i večerní modlitby společně,
vyučovala je sama povinnostem křesťanským a přihlížela
bedlivě k tomu, aby veškerá čeleď v neděle a svátky do
farního chrámu na služby Boží chodila. Aby také dělníci,
kteříž na poli pracovali, mohli každého dne v zámecké kapli
slyšeti mši sv., nařidila domácímu knězi, aby ji sloužil již
časně zrána. Sama pak bývala při každé pobožnosti první
a dávala všem nejkrásnější příklad. Domácí hospodářství
spravovala moudře; nahlédala do účtů, bděla nad pořádkem,
byla šetrna, a způsobila takto, že předešlon nedbalostí po
kleslá zamožnosť manželova opět se pozdvihla. Při tom roz
dávala chudým hojné almužny, jednala s nimi vždy laskavě,
a nehoršila se nikdy, když byli k ni drzi a dotěraví. Tu
řikávala: „Bože můj, já žebrám každou chvili před branou
milosrdenství Tvého, a měla bych se zlobiti, když někdo
po druhé nebo po třeti ke mně přichází a žebře? Ty snášiš
mou dotěrnosť tolik dobrotivě, a já bych neměla jí snésti na
tvoru tvém ?“ S čelediny nakládala vlidně, a roznemohl-li
se někdo z nich, posluhovala mu jako matka. Manžela svého
milovala upřímně, a nebyl-li doma, nepřijímala žádných
návštěv; a když byl doma, snažila se zpříjemňovati mu život,
plnila každé přání jeho, ba zkracovala někdy i oblíbené
pobožnosti svoje, aby mu vyhověla. Bůh požehnal toto man
želství šesti dětmi, z nichž tři dcery a jeden syn na živu
zůstali, I zdálo se, že manželům těm k úplné blaženosti nic
nechybí.



510 Dne 1. srpna.

Jednoho dne vyšel si baron ze Chantalu s milým přítelem
ze sousedství do lesa na lov, a byl jim z neopatrnosti po
střelen. Byla to hrozná rána pro Johannu. Plačice sloužila
dnem 1 noci nemocnému manželu a obracela mysl jeho k Bohu,
ale baron zemřel již po desiti dnech v náručí jejim. Tu
poklonila se vdova u velikém zármutku svém nevyzpyta
telným radám Božim, a potlačivši v sobě všelikou hořkosť,
odpustila původci svého žalu, a na důkaz toho byla potom
ditěti jeho na křtu svatém kmotrou.

Johanně bylo teprv osmadvacet let, když ovdověla.
Neočekávaná smrť milovaného manžela povznesla duši jeji
nade všecky požitky a statky tohoto světa k Bohu. I umi
nila si, že vice se již neprovda, a že bude ještě horlivěji
konati skutky pobožnosti a křesťanského milosrdenství, než
ji to dříve možno bylo. A ihned rozdala skvostná roucha
svá chudým, dala vši nádheře výhost, a rozpustila čeleď,již
nevyhnutelně nepotřebovala, obdařivši ji štědrým odbytným.
Nenavštěvovala nikoho aniž přijímala návštěv, leč jen ta
kových, jimž z lásky k Bohu neb bližním vyhnouti se ne
mohla. Šatila se skrovně, žila střídmě postic se často, konala
pilně domácí práce, modlivala se mnoho, nezapomínala lidi
ubohých a vychovávala pečlivě ditky svoje. Po roce ode
brala se do Dijonu k otci, ale za krátko potom odstěhovala
se s dětmi do Monthelonu ku tchánu Kvidónovi ze Chantalu,
jenž přál si míti vnoučata svoje při sobě. Tu ztrávila ovdo
vělá Johanna sedm strastiplných let. Štarý slabý pán ze
Chantalu vězel v nedůstojném podruži zpupné hospodyně
své, kteráž na zámku vládla a na baronku zle žánlila. Sprostá
osoba ta činila Johanně i dětem jejim všemožné příkoří;
vyzvídala každé slovo a každý krok jeji, obmezovala ji
v nejnutnějších potřebách, urážela ji na potkání a chtěla,
aby nemanželským dětem jejim dostalo se těchže práv, jako
urozeným vnukům pána jejího. Johanna snášela tyto křivdy
trpělivě a odplácela se mučitelce svě dobrými skutky; učila
děti jeji, čistila a šatila je nedávajíc se mýliti v lásce své
ani hrubou nevděčnosti jejich. Ku křesťanské lásce a trpě
livosti té posilovala se horlivou modlitbou, zbožným rozji
máním a čtením duchovních knih.

Roku 1604. konal slovutný biskup sv. František Saleský
v Dijonu postní kázaní, a také Johanna přišla ho poslouchat.
Libezná, moudrosti a láskou svatého evangelia prodchnutá
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slova jeho vnikla hluboko do srdce těžce zkoušené vdovy.
I zvolila si ho za zpovědníika a svěřila se mu se vším, co
ji rmoutilo. A od tě doby požívala blaživého pokojs v srdci
svém a sloužila Bohu s mysli veselou. Vstávajíc časně z rána
rozjimala celou hodinu, modlila se s dětmi, vedla je na mši
sv. a vyučovala je. Po obědě čítala nábožné knihy a vyklá
dala čeládce učení viry svatě. Před večeři modlivala se rů
ženec, a potom konala s domácími lidmi večerní modlitby.
Podrobovala se tajně rozličným kajicím skutkům, nosila pod
svrchním oděvem hrubou žiněnku, podporovala chudé a slou
žila ochotně nemocným ubožákům neštitíc se žádné sebe
ohyzdnější nemoci. Jednou dala si do zámku přivésti člověka
nalezeného na cestě v hrozném stavu; byltě ošklivými vředy
celý pokryt, až hrůza byla na něho pohlédnouti. I dala mu
čistý oděv, připravila mu pohodlné lůžko, očistila a obvá
zala vředy jeho a zůstávala stále u něho donášejíc mu pokrmu
i lékův. Tak sloužila mu po několik měsíců učic ho bolesti
trpělivě snášeti a do vůle Boží se odevzdávati; a když byl
smrti blizek, dala ho zaopatřiti svatými svátostmi a řekla
mu: „Jdi, synu 'můj! Byl jsi na zemi podoben Lazarovi a
proto odnesou tě andělé jako Lazara do lůna Abrahamova.“
Potom oblékla v Pánu zesnulého žebráka, položila jej sama
do rakve a vyprovodila ho ku hrobu. Podobně sloužila 1jiným
ubožákům. Kdysi sloužila ochotně chudě ženě, jejiž obličej
byl rakovinou zohýzděn; a když příbuzní jí vytýkali, že
vydává se v nebezpečenství nákazy, odpověděla jim: „Co by
řekl o mně Spasitel v den soudu, kdybych ho nyní v osobě
této ženy zapřela ?“

Po několika letech uminila si Johanna, že zpřetrhá
všecky úvazky poutajici ji ku světu a vstoupí do některého
řádu. I svěřila se s timto úmyslem svému zpovědníku sv.
Františku Saleskému, a ten prozkoumav jeji povolání oznámil
ji, že zamýšli založitl novou řeholní ženskou družinu pod
jménem „Navštívení Panny Marie“, a vyzval ji, aby ho
v tom podporovala a sama do družiny té vstoupila. Nábožná
vdova poslechla ráda svatého biskupa a snažila se nejprv
uspořádati světské záležitosti svoje. Nejstarší dceru provdala
za přibuzence sv. Františka, mladší dvě dcerušky chtěla sil
ponechati na další vzdělání v klášteře, a pětiletý synáček
jeji měl zůstati u děda. Když loučila se se starým, milo
vaným otcem, ukázalo se, že milost Boží zvítězila v ni nad
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přirozenou náklonnosti ku příbuzným. Stařec pojav dceru
v náručí nemohl litosti ani promluviti, až konečně zvolal
hluboce dojat: „Bože můj, jaké to žádáš oběti ode mne!
Ale nesmím se přičiti svaté vůli tvé a obětuji tobě toto
milé ditě svoje. Přijmiž je tedy z rukou mých a budiž sám
útěchou moji !“ Potom udělil starý pán dceři otcovské po
žehnání. Ale pětiletý synáček nedal se živou mocí od matky
odloučiti; držel se ji, objimal ji, a konečně položil se na
práh u dveří, aby nemohla odjiti. Johanna váhala, ale brzo
vzpamatovavši se pohlédla slzic k nebesům, překročila chla
pečka a šla hrdinsky za hlasem Božím.

Dne 6. června 1610 přijala Johanna s dvěma ovdově
lými šlechtičnami z rukou sv. Františka Saleského v Annecy
řeholní roucho, a za krátko následovalo přikladu jejiho ně
kolik jiných zbožných sester. Nová řeholní družina měla
účelem konati skutky křesťanské lásky a především ošetřo
vatl po domech nemocných. Sv. František nežádal od sester
žádných mimořádných kajicích skutků, ponechávaje každé
z nich, aby dle sil svých Bohu sloužila a se zdokonalovala.
Teprv později udělil sestrám pravidla sv. Augustina, a papež
Pavel V. učinil roku 1618. tuto ženskou družinu zvláštním
řádem Navštívení Panny Marie, ustanoviv, aby řeholnice
z kláštera nevycházely a vychováváním ženské mládeže se
zanášely. Řád ten spravoval na počátku sv. František spo
lečně s Johannou, a po jeho smrti spočivalo veškeré břímě
správy této družiny výhradně na ni. Uřad ten působil ji
přemnoho starosti, neboť nový řád měl bojovati proti různým
překážkám i útokům. Ale Johanna přemáhala svou tichosti
a obětovnou láskou všeliké obtiže a založila v Savojsku i ve
Francii 87 klášterů. Jakožto svědomitá představená pečovala
mateřsky o blaho svých řeholních sester, měla je k ochot
nému konání všech domácích povinnosti a byla jim vzorem
sebezapiravosti a pravé zbožnosti. Láska, mírnosť a vlídnosť
jeji ziskaly ji náklonnost a vážnosť všeho lidu. V čas mo
rové rány v Annecy byla Johanna obyvatelstvu andělem
útěchy. I nejvzácnější osoby utikaly se k ní ústně i pisemně
o radu, jak by život svůj spořádati měly, aby se Bohuli
bily. A přece zůstala Johanna povždy příkladně pokornou;
nechtěla býti zvána zakladatelkou svého řádu, pokládala se
za nejposlednější ze sester, konala všeliké domácí práce
ochotně a šatila se prostě. Bůh navštěvoval ji těžkými
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zkouškami. Jakožto řeholnice snášela Johanna mnoho utrhání,
pomluv a protivenství, kromě toho postonávala často tě
lesnou slabosti, a bývala sužována trapnou nejistotou, zdaž
Boha nehněvá. Ale nikdy nestěžovala si, a když umírala ji
jedna milá osoba po druhé; když ztratila otce, zetě i dcery;
když Bůh povolal k sobě i syna, bratra a zpovědníka jejiho
sv. Františka, vzdychala si pokaždé: „Pane Bože, sklať, spal
a znič všecko, co není po svaté vůli tvé!“ Tak odumřela
světu úplně a žila jen Bohu a řádu svému.

Koncem roku 1641. odebrala se Johanna na pozvání
Francouzské královny Anny Rakouské do Paříže, kde pro
kazovala se ji neobyčejná úcta, což však pokorné sidce jeji
rmoutilo. Tu poznala sv. Vincence de Paul a byla slovem
i přikladem jeho v bohabojnos.i velice utvrzena. Vracejic
se navštívila několik klášterů svého řádu, až v klášteře
Moulinském nebezpečně se roznemohla. I přijala nabožně
svaté svátosti a vyslovivši slova: „Již jdu, Ježiši!“ zesnula
svatě v Pánu dne 13. prosince 1641. Tělo jeji bylo převe
zeno ku pohřbu do klášterního chrámu v Annecy. Ctihodnou
matku Chantalovou, oslavenou od Boha divy, prohlásil papež
Benedikt XIV. r. 1751.za blahoslavenou, a papežKlement XIII.
r. 1767. za svatou ustanoviv výroční památku jeji na den
21. srpna.

Řeholní sestry řádu Navštívení Panny Marie zovou se
také po sv. Františku Saleském „Salesiankami“. Řehole ta
rozšířila se časem po Savojsku, Francii, Italii, Německu,
Americe a Polsku, a dostala se nejnověji také do Čech zří
divši si v bývalém klášteře panen Premonstratek v Chotě
šově školu a vychovávaci ústav pro divky.

> Světice Johanna Františka roznicená láskou Boží, pře
máhala hrdinský všecky překážky svého spasení a kráčela
neunaveně cestou dokonalost:. Zvláštní milosti Boží jsouc
posilněna, dovedla překonati v sobě 1 přirozené city náklon
nosti ku nejbližším příbuzným svým, a odřekla se všech
věcí, jež poutaly ji ku světu, aby stala se dokonalou uče
dníci Páně. (Luk. 14, 33.) Budiž nám tato světice přikladem,
jak bychom měli náklonnosti svoje překonávati a s Boží
pomocí Krista Ježíše následovati.

39
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Dne 21. srpna koná se také památka sv. Cyriaky, vdovy a mučednice
Římské, sv. Anastasia, vojína a mučedníka, jehož jednu kosť chová vele
chrám Pražský, sv. Paterna, mučedníka, sv. Euprepia, biskupa Veron
ského, a j.

Dne 22. srpna.

I. Sv. Symforian, mučedník.

Starožitné město Autun (Otén) ve střední Francii,
zvané za vlády starých Římanů Augustodunum, slynulo
někdy bohatstvím 1 lidnatosti a bylo středem pohanské mo
dloslužby v Gallii lugdunské. Podnes jsou tu zříceniny
chrámů pohanských božstev Joviše, Apollina a Minervy.
V městě tom hlásal za druhého stoleti víru Kristovu žák
slavného biskupa a mučedníka Smyrnenszého sv. Polykarpa
Benignus. Autunský měšťan Faustus přijal ho pohostinu do
domu svého, a poznav víru křesťanskou, pokřtěn byl on i
veškeren dům jeho.

Fausius měl syna Symforiána, tehdáž třiletého, o jehož
zdárnou výchovu velmi pečlivě se staral. Synáček prospival
učením 1 křesťanskou moudrostí a požíval u všech, kdož ho
znali, veliké vážnosti, a Bůh popřál mu koruny mučednické.

V Augustoduně bývala každoročně konána hlučná sla
vnosť na počest bohyně úrody a domnělé matky Olymp
skýcn bobů Cybély, jejiž modla vozila se na ozdobeném
voze městem, při čemž pohanský lid za hřmotu bubnů, pi
šťal, rohů a cymbálů divoce křepěil a býky, kozy i kozly
obětoval. Dvacetiletý Symforián vida tento modloslužebný
průvod, zarděl se spravedlivým hněvem a odvrátil tvář svou
od modly. I obořili se na něho pohané, a nutili ho, aby
s nimi Cyběéle se klaněl a obětoval, a když jim nebyl po
vůli, obžalovali ho u vladaře Heraklia, že pohrdá bohy a
jim se rouhá.

Na otázku vladařovu odpověděl mladý vyznavač Kri
stův: „Jsem křesťan a jmenuji se Symforian.“ Vladař vece
na to: „Že jsi křesťan? Jak mohl jsi tajiti se nám? Proč
nechtěl jsi klaněti se matce bohů Cybéle?“ Symforian od
větil: „Právě proto, že jsem křesťan. Klanim se toliko pra
vému Bohu na nebesich, a nikoli obrazům ďábelským. Do



Sy. Symtorián, mučedník. 515

voliš-li, roztluku všecky modly kladivem.“ Heraklius zvolal:
„Ten člověk je netoliko rouhač, ale i buřič. Nahlédněte do
městských knih, zdaž je občanem zdejšího města.“ A když
se prokázalo, že mladý křesťan ten pochází ze vzácného
měšťanského rodu, oslovil ho vladař takto: „Jak mohl jsi
se, šlechetný Symforiane přikloniti k těm bludům, v nichž
věziš? Či nejsou ti známy císařské zákony vydané proti
křesťanům ?“ I přečetl soudní písař toto mařizeni: „Císař
Mark Aurél piše všem vladařům, soudcům a úředníkům říše
naší. Slyšíme, že jisti lidé, kteří zovou se křesťany, jednají
proti zákonům státním. Vyhledejte je, a nebudou-li bohům
obětovati, nuťte je k tomu mučenim.“ Potom otázal se vla
dař: „Nuže, co tomu říkáš? Nemůžeme rozkazu cisařova po
minouti; neuposlechveš-li tedy, budeš potrestán smrti.“ Sym
forlan odpověděl: „Křesťan jistě zahyne, klaní-li se mo
dlám od dábla vynalezeným. Bůh náš je bohat v odplatě a
hrozný v trestech; těm, kdož mu věrni zůstanou, udělí ži
vota, a ty, kteří mu odporují, zahubí smrtí. Zůstanu tely
pevným u viře, abych byl spasen.“ Po těchto slovech dal
vladař statečného vyznavače Kristova zbičovati a do žaláře
vložiti.

Po několika dnech povolal Heraklius Symforiana k sobě,
a snažil se ho domluvami a sliby pohnouti, aby modlám
obětoval. Ale Symforian stoje pevně ve své víře, řekl:
„Soudce nemá strojiti úklady nevinnosti. Nebojím se smrti,
kteráž i jinak dříve či později se dostaví, a obětuji rád
Kristu Ježiši svůj život. Nabiziš mně čestné úřady, ale jsou
to dary slazené padělaným medem, jež lehkověrným dušim
připravují jed. Naše poklady uložené u Krista potrvají na
věky; a poklady vaše podobají se ledu, jenž slunečními pa
prsky se rozpouští. Všecko na světě zahyne, a jen u Boha
nemá blaženost ani počátku ani konce.“ Vladař zvolal po
tom zlostně: „Poslouchal jsem tě již dosti dlouho a trpělivě
o moci tvého Krista. Nyni pak obětuj veliké bohyni Cybéle,
sice dám tě krutě mučiti a mečem popraviti!“ Symforian
vece rázně: „Bojím se všemohoucíhoBoha Stvořitele a jemu
samému sloužím. Tělo mě jest ovšem na čas v moci tvé, ni
koli však duše má. Neočekávej, že bych se účastnil nesmy
slné modloslužby vaši!“ I odsoudil ho vladař na smrť.

Když byl Symforian veden na popravu za město, zvo
lala matka jeho stojící na hradbách: „Synu můj, synu můj
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Symforiane! Buď zmužilý a zachovej živého Boha v duši
své! Neboj se smrti, kteráž tě vede do života věčného. Po
zZdvihnisrdce svoje k nebi a k tomu, jenž tam kraluje! Ne
odejme se ti dnes život, ale změní se v živoť lepši!“ I sklonil
svatý mučedník radostně hlavu svou pro Ježiše Krista pod
meč katův. To stalo se za císaře Marka Aurelia asi r. 178.

Bojme se dle příkladu sv. Symforiana jediného, všemo
houcího, nejsvětějšího a nejvýš spravedlivého Boha více než
slabých, hříšných a smrtelných lidi, a mějme se tedy bedlivě
na pozoru, abychom přikázání jeho povždy zevrubně plnili
a nikdy ho nehněvali. Onť jest pánem života našeho; v jeho
rukou jsou uloženy naše osudy, smrť naše i stav náš po
smrti; oně bude spravedlivým soudcem duši našich na věč
nosti. Všickni lidé dohromady nedovedou nás zachrániti od
hněvu Božiho, ale Bůh může nás zachrániti od nepřátelství
celého světa i všech zlých duchů. „Kdož se bojí Boha, činiti
bude dobré, a kdož se přidržuje spravedlnosti, dosáhneť ji!“
(Sir. 15, 1.) „Bázeň Hospodinova nenávidí zlého.“ (Přísl. 8, 13.)

2. Sv. Jan Bernard Olivetský, zakladatel řádu.

Ža věku čtrnáctého vznikla v Italii nová větev starého
řádu sv. Benedikta, řečená po mateřském klášteře svém na
Hoře Olivetské opodál města Sieny „Družinou bratří Olivet
ských.“ Zakladatelem tohoto řádn byl sv. Jan Bernard, syn
bohatých rodičů stavu šlechtického, otce Mina Toloméa a
matky Fulvie Tankredové v Sieně. Narodil se r. 1272. a
dostal na křtu sv. jméno Jan. Rodiče svěřili ho na vycho
vání příbuznému svému, učenému a nábožnému knězi řádu
kazatelského Krištofu Toloméovi. Pod dozorem jeho prospival
Jan nábožnosti, a maje vzácné schopnosti, vynikal za krátko
ve vědách tou měrou, že i slavní učenci se mu divili. Zatím
oblíbil si Jan řád kazatelský a chtěl již do něho vstoupiti,
ale otec zvěděv o tom, vzal jej z kláštera domů, žádaje si
proslaviti jím rod svůj.

Jan chtěje aspoň poněkud hověti vroucí touze své po
životě řeholním, stal se členem nábožného bratrstva sv. An
sana v Sioně, k němuž náleželi synové předních rodů měst
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ských, a cvičil se v horlivém konání dobrých skutků. Vedle
toho pokračoval v učení, až dosáhl hodnosti doktorské.

Po přání otcově vstoupil Jan do vojska a stal se dů
stojnikem. Ale tu ukázalo se záhy, jak křehká je přirozenost
lidská, a jak dobrým mravům škodí zlé tovaryšstvo. Důstoj
nik Jan požíval u vojště všeobecné vážnosti, ale počal za
příkladem svých soudruhů libovati si v zábavách světských.
Na štěstí poznal ještě v čas nebezpečí, jež ve stavu vojen
ském mu hrozilo. I vzdal se své hodnosti a jal se opět ja
kožto člen bratrstva sv. Ansana konati skutky křesťanské
lásky ku bližním a utvrzovati se ve ctnostech svatých. Slou
žil nemocným, těšil zarmoucené a živil chudé, sám pak za
piral se postem i nočním bděním na modlitbách. I stal se
brzo miláčkem celého města a byl zvolen obecním starostou.
V úřadě tom pracoval Jan neunaveně pro obecné dobro;
zveleboval chrámy Páně i služby Boží, pečoval o pokoj a
bezpečnosť v obci, podporoval umění, staral se o chudé, na
vštěvoval a těšil nemocné i vězně a bránil všeliké nešle
chetnosti.

Ještě jednou zviklalse Jan na čas v dokonalosti křesťan
ské. Maje vzácné vědomosti, začal učiti filosofii a docházel
přednáškami svými všeobecné pochvaly, ale právě proto stal
se marnivým, zanedbával dobrých skutkův a pohrdal každým,
kdož nerovnal se mu učenosti. Ale Bůh smiloval se nad ním.
Jan chtěje na odiv postaviti svou učenosť, sezval na jistý
den z města a šírého okoli všecky vzácné muže oznamuje,
že bude konati veřejnou přednášku o nejobtížnějších věcech
z oboru mudrotví. Již scházeli se posluchači na tuto slavnou
přednášku, a tu oslepl Jan náhle na obě oči. A tělesná sle
pota otevřela mu zrak duševní; poznalť, jak velice se za
pletl v osidla tohoto světa, litoval bolestně své vlažnosti 1
pýchy, činil dobrá předsevzetí a prosil vroucně Boha, aby
na přímluvu Marie Panny vrátil mu zrak, slibuje, že se bude
přísně kat. A Bůh vyslyšel tyto prosby. Jan nabyl opět
zraku, a když octnul se opět ponejprv na učitelské stolici,
nepřednášel o moudrosti světské, jež před Bohem je bláznov
stvlm, nýbrž mluvil důrazně a pohnutě o marnosti všech
věci pozemských, o kříži Kristově a o blaženosti věčné. Do
mluviv takto, rozloučil se s ustrnulými posluchači 1 přátely,
složil úřady a důstojenství svoje, rozdal jmění své a odešel
r. 1313. s dvěma bývalými radními Patričim a Pikkolomi
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nim na poušť vzdálenou patnácte mil od Sieny a jal se tů
se společníky svými po způsobu starých poustevníků v přísné
kajicnosti žit1. Soudruhové ti zřídili si na této samotě skro
vný přibytek v jeskyni a svatyňku, nosili drsný oděv,postili
se poživajíce jen lesnich kořínkův a bylin, odpočívali rnálo
na holé zemi, trvali na modlitbách i ve svatém rozjímání a
konali do umdlení ruční práce.

Za nedlouho roznesla se širým krajem chvalná zvěsť
o nové poustevnické osadě, a četní věřící přicházeli na tuto
poušť dilem ze zvědavosti, dilem aby příkladem poustevniků
se poučili a povzbudili. A Jan přijimaje každého příchozího
radostně, dával všem moudré rady, jak by měli světu výhost
dáti a Bohu věrně sloužiti. I zalibili si mnozi jinochové a
mužové sebezapiravý život těchto mužů a přidali se k nim,
tak že družina jejich za krátko značně se rozmohla. Zatim
bylo jim snášeti od nepřiznivců mnohá protivenstvi. Lidé
světsky smýšlejici vytýkali jim, že skrývají se na poušti le
nošíce, a obžalovali je u papeže z domnělého kaciřství. Tu
ujal se poustevniků těch Arezský biskup Kvido, a papež
Jan XXII. poradil Janovi, aby družině své zvolil některou
cirkevně schválenou řeholi. I přijal Jan řeholi sv. Renedikta
a přičinil k ni některá zvláštní ustanoveni, kterážto pravidla
schválili r. 1319. biskup Kvido, a r. 1324. papež Jan XXII.
Novému řádu dáno jméno „řeholní družina Panny Marie
z Hory Olivetské.“ Zakladatel jeho Jan nazval se Bernardem
Olvetským, z veliké úcty ku sv. Bernardu, opatu Klérvo
skému, jehož následovati se snažil, a dal bratřím svým bilý
oděv, podobný rouchu starých Benediktinů. Sám však na
počátku nepřijal hodnosti vrchniho představeného řádu, a
tudiž byl r. 1320. k tomulo úřadu povolán soudruh jeho
Patricius Patriči, a teprv r. 1922. přiměli mniši zakladatele
svého, že převzal správu družiny a řidil ji až do smrti své
r. 1348.

Řád bratří Olivetských rozkvétal za pečlivé správy
svého opata Jana Bernarda utěšeně. Mniši kráčejíce po šlé
pějich starých Benediktinů trvali pilně na modlitbách i ve
zbožném rozjimání, pěli žalmy, šetřili tuhé řeholní kázně a
konali ruční práce. Tichý, bohumilý život jejich vzdělával
věřicí lid, a čim dále více jinochův i mužů přidávalo se
k těmto světu odumřelým poustevnikům.

Roku 1348. řádila v Italii morová rána. Tu svolal opat
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Jan Bernard všecky spolubratry a řekl jim: „Vite, jak dra
hné množství lidi duševně i tělesně hyne. Křesťanská láska
zve nás, abychom jim pomáhali. Jsme všickni údové Krista
Ježiše, jenž chodě po městech i vesnicích dobře činil a ani
práce ani smrti se nehrozil, aby člověčenstvovykoupil. Nuže
bratři, choďte i vy po dvou a služte i pomáhejte lidem ubo
hým, a Bůh bude vás opatrovati.“ Bratří poslechli, a opat
sam dával jim krásný příklad, an lidem morovou ranou sti
ženým obětovně sloužil, důvěru jejich v Boha posiloval a
ku pokání je vybizel. Posléze dostal se mor i do kláštera
Olivetskeho, a sám opat roznemohl se touto strašnou nemocí.
I přijal nábožně svaté svátosti, napomenul mnichy, aby za
chovávajíce svatých zákonů řehole světem pohrdali a bližním
vytrvale sloužili, požádal jich za odpuštění a za přímluvu
u Boha i u Marie Panny, a libaje křiž vzdychl si: „Ježiši,
lásko má, aj již přichází den přežádouci; přijmiž mne do
svatých ran svých!“ A porozprávěv ještě maličko s bratřimi
zemřel blaženě dne 20. srpna 1348, dosáhnuv 76. roku věku
svého.

Řád mnichů Olivetských rozšířiv se po Italii měl po
zději 80 klášterů.

Křesťanu, jenž v bohabojnosti a mravní dokonalosti
ustavičně pokračovati chce, neni nie tak potřebno, jako be
dlivé bdělosti; kdo jen poněkud pozdřímne, octne se v ne
bezpečenství, jakož stalo se po dvakráte sv. Janu Bernardovi.
Bditi máme nad srdcem svým, aby nás neoklamalo, bdíti
nad světem, jenž marnými požitky svými nás láká, bditi
nad ďáblem, jenž obchází jako lev řvouci hledaje, koho by
pohltil. „Bdětež a modlete se, abyste nevešli v pokušeni.“
(Mat. 26, 41.) „Nejsmeť synové moci ani temnosti; protož
nespěmež jako 1 jiní, ale bděme a střizlivi buďme.“ (I. Thes.
o, 5. 6.)

Dne 22. srpna koná se také památka sv. Timothea, mučedníka, Řím
ského, z jehož ostatků Karel IV. získal a velechrámu Pražskému daroval
jednu kosť, sv. Hipolyta, biskupa a mučedníka Portského, sv. Marciala a
spolumučedníků, sv. Agathonika a spolumučedníků Nikomédských, a j.

— —



520 Dne 23. srpna.

Dne 29. srpna.

Sv. Filip Benicius z řádu Servitů.

Právě téhož dne 15. srpna 12383,kdy měl ve Florencii
počátek řád Služebníků Panny Marie (Servitů), narodil se
tu sv. Filip Benicius, jenž stal se největší ozdobou jeho.

Filip, potomek šlechtického rodu Benizzů ve Florencii,
jevil již v útlém věku známky povolání svého ku svatosti
a něžné lásky k Rodičce Boží. Vypravuje se, že pětiměsičný
Filip, když jednoho dne do domu rodičův jeho zavítali dva
členové chudičkého řádu servitského, divem promluvil k matce
své: „Tito jsou služebnici Panny Marie; dejte jim almužnu.“
Péči výborných rodičů prospival mladý Filip vážnou myslí,
nevinnosti, zbožnosti a každému milou laskavosti. Vyspěv
v jinocha byl poslán na vysoké školy do Paříže, kde nedá
vaje se mýliti zlým příkladem mnohých prostopášných mla
diků, byl spolužákům svým vzorem mravnosti, pilnosti,
milosrdné lásky ku bližním 1 dětinné úcty k Marii Panně.
Ukončiv s výtečným prospěchem učení filosofické, chtěl se
věnovati bohosloví a stavu duchovnímu, ale na radu svých
rodičů odebral se do Padovy, studoval vědy lékařské, a byl
již ve dvacátém roku věků svého povýšen na doktora.

Mladý doktor vrátiv se do Florencie žil u rodičů a
ziskal si v lékařském povolání svém záhy velikou vážnosť
veškerého obyvatelstva. Osvědčovalt se věrným a přikladným
katolickým křesťanem; navštěvoval pilně služby Boži, při
jimal často svaté svátosti, sloužil obětovně chudým nemocným,
těšil zarmoucené a ujímal se lidi nešťastných.

Toho času byla Italie rozštěpena ve dvě vášnivě se po
tirajicí občanské strany Velfů a Gibelinů, a také Florencie
bývala často jevištěm půtek jejich. Filip rmoutil se nemálo
nad touto neblahou nesvorností svých krajanů, a vzdaluje
se všem veřejným bojům, trval nejraději v tiché domácnosti
svých rodičů čítaje Písmo sv. a přemitaje, který stav by si
zvoliti měl Ve čtvrtek po velikonočních svátoloh r. 1259.
šel do nového chrámu Servitů na mši sv. a pokleknuv před
obrazem Rodičky Boží, modlil se vroucně za pokoj a svornosť.
Při této mši sv. byla čtena epištola ze Skutkův apoštolských
o jáhnu Filipovi, jemuž Duchem svatým rozkázáno bylo,
aby šel na cestu, kteráž vede z Jerusaléma do Gazy a osvitil
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světlem viry mouřenina, komornika mouřenínské královny
Kandace sedícího na voze. Slova této epištoly: „I řekl Duch
Filipovi: Přistup a přidrž se vozu tohoto“ (Skut. 8, 29.)
dotkla se mocně mladého lékaře, jakoby jemu samému ře
čena byla.

I jal se o slovech těch přemyšleti a usnul. Tu zdálo
se mu, že octl se na divoké poušti obklopené hlubokými
propastmi a sráznými skalami, na niž hemžilo se množství
jedovatých hadů, tak že pojat hrůzou volal opomoc; pojednou
však spatřil zlatý vůz tažený lvem a beránkem, a na něm
Rodičku Boži, anaž podává mu řeholní roucho Servitů a di:
„Filipe, přistup a přidrž se vozu toho.“ Procitnuv přemital
o tomto snu a porozuměv významu jeho přesvědčil se, že
Maria Panna poskytne mu na nebezpečné poušti vezdejšiho
života jisté útočiště v řádě servitském, kde silou lví a po
korou beránči bude moci přemáhati nepřátele spasení svého.
I požádal s dovolením svých rodičů představeného kláštera
servitského Bonfila, aby byl do řádu za prostého bratra
přijat, a nezmíniv se o svých studiích, oblékl se r. 1253.
v roucho řeholní.

Mladý šlechtický řeholník podroboval se v klášteře
ochotně jakékoli i nejsprostší práci; posluhoval v jidelně,
čistil kuchyňské nádobi, obstarával zelinářskou zahradu, a
pomáhal vůbec všude, kde práce kynula. Dokonav přípravný
rok, složil řeholní sliby a byl poslán do mateřského kláštera
Servitů na pustý vrch Senario opodál Florencie. Tu konal
polní práce, a kdykoli měl odpočinek, chodil do blizké je
skyně, kde potaji se bičoval a Bohu sloužil. Tajil se déle
učenosti svou, ale ctnosti jeho nezůstaly tajny, a když mu
bylo čtyřiadvacet let, rozkázali mu řeholní představení, aby
převzal úřad mistra noviců v nově založeném klášteře Sien
ském, ač nebyl knězem. I nastoupil s bratrem Viktorem
cestu do Sieny. Tu setkal se s dvěma kněžími Dominikány
ubírajicími se do Říma, kteří neznajíce jazyka vlaského
oslovili ho latinsky a jali se mluviti o tehdejších smutných
poměrech časových. A Filip odpovídal jim tak duchaplně a
pronášel úsudky tak jasné, že nemálo nad timto prostým
klášterním bratrem žásli a jemu domlouvali, aby přijal kněž
ské posvěcení. Ale Filip dokládal, že zůmyslně zvolilsi stav
řeholního bratra nekněze, v němž pokud Bohu se libiti bude,
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setrvá až do smrti, a že zajisté řád jeho za krátko dostane
i bez něho dosti vzdělaných a hodných kněží.

Oba Dominikáni zastavivše se v Sieně vypravovali
představenému servitského kláštera s podivem, jak učeným
je Filip, a bratr Viktor dosvědčoval, že sám žásl slyše ho
cestou mluviti. I bylo Filipovi rozkázáno, aby se připravil
na kněžské posvěcení. Tu povstal v duši jeho tuhý boj; po
kora bránila mu státi se knězem, a poslušnost vázala ho,
aby rozkazu představených se podrobil. I přijal kněžské
svěcení, a za nedlouho byl ustanoven za pomocníka stařič
kého generala řádu, a po smrti jeho stal se r. 1267. sám
pátým vrchním přestaveným Servitů.

Filip spravoval svůj řad více přikladem než slovy;
více láskou než přísnosti. Sobě ukládal práce nejobtižnější
i nejomrzelejší a zapiral se posty a bičovánim, s bratřími
pak jednal laskavě a shovívavě. A přece říkával o sobě
skromně: „Služebník neužitečný jsem.“ Obzvláště přihlížel,
aby služby Boží v klášteřích důstojně slaveny byly, a sám
konal společně s bratřími cirkevní hodinky, ač mnohonáso
bným zaměstnáním přetižen byl. Zakládal horlivě nové klá
štery svého řádu a šířil neunaveně zbožnou úctu k Marii
Panně. Aby řád v tuhé řeholní kázní zachován byl, povzbu
zoval a napomínal k dokonalosti a sestavil dilem na základě
svých zkušenosti, dilem dle posavadnich, od bratří zachová
vaných pravidel, zvláštní řeholní stanovy, jež od Stolice apo
štolské potvrditi dal. .

Utvrdiv řád svůj a rozšiřiv jej o terciáře (bratry a
sestry, žijicl ve světě mimo kláštery), umínil si Filip, že složí
úřad svůj, aby mohl o samotě starati se výhradně o spasení
svoje. I svolal na ten účel valnou hromadu řádu, ale bratří
nechtěli ho nikterak propustiti z úřadu vrchního představe
ného svého, ba někteří starší kněží činili mu výčitky, že
z pohodlí vzpírá se jednomyslnému přání celého řádu i zřejmé
vůli Boži. Marně domlouval jim Filip a prosil, aby složili
s něho těžké břímě; bratří nesvolili. Tedy vydal se Filip
na cestu ku papeži Klementu IV. do Viterba, aby vyžádal
si od něho propuštění z úřadu svého. Cestou potkal polo
nahého, málomocenstvím stiženého chuďasa, a vida jeho pře
velikou bídu, popošel stranou, svlékl svůj spodní vlněný šat
a daroval mu jej. A sotva nemocný žebrák roucho to oblékl,
byl náhle uzdraven. Div ten rozhlásil se a přispěl nemálo
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k tomu, že vážnost a úcta lidn k Filipovi velice se rozmohla.
Papež přijal ho laskavě, ale nesvolil ku žádosti jeho a uložil
mu, aby i nadále úřad vrchního představeného řádu Servitů
spravoval.

Po smrti papeže Klementa IV. (r. 1268.) sešli se kardi
nálové ve Viterbě ku volbě nástupce jeho, ale nemohli se
dlouho sjednotiti a posléze zvolili šest členů sboru svého,
jimž dali plnon moc, ustanoviti nového papeže. Tito kardi
nálové obrátili zřetel svůj nejprve ku generálu Servitů Fi
lipovi, jenž právě dlel ve Viterbě. Avšak Filip zvěděv o tom,
ušel tajně s jedním řeholním bratrem z Viterba do lesnatého
pohoří u Sieny a skrýval se tu, až uslyšel, že byl (r. 1271.)
zvolen papež Řehoř X. Na této poušti byly mu pokrmem
lesní bylinky a čistý pramen dával mu nápoj. Tu modle se
a rozjimaje o věcech Božských, vzplanul mocnou touhou,
aby slávu jména Božího a úctu k Marii Panně také v cizich
zemich hlásal a rozšiřoval.

Roku 1274. odebral se Filip na všeobecný církevní sněm
Lyonský, kde dosáhl potvrzeni stanov svého řádu. Cestou
kázal slovo Boží, navštěvoval kláštery, založil na četných
mistech nové řeholní domy a zaváděl všnde bratrstva sedmi
bolestné Panny Marie. Vrátiv se do Florencie, shledal ji
v plamenech občanských bouři. Obec ta, rozervaná spory
Velfů a Gibelinů, byla jevištěm krvavých pouličních půtek
rožvaděných stran a válčila 1 se sousedy, a nad to vše ne
měla pro ustavičné spory občanů již od dvanácti let biskupa.
I jal se Filip krajanům svým apoštolskými slovy hlasati
svatý mir a svornost a domlouval jim, aby posléze přikročili
ku volbě biskupa. Tu zvolal shromážděný lid nadšeně:
„Nechať otec Filip je našim biskupem“ Toho ulekl se Filip
a odešel narychlo z Florencie, aby 1 jiným městům svornosť
a pokoj hlásal. A skutečně podařilo se mu na mnohých mi
stech smiřiti nesvorné občanstvo a utišiti vášně rozeštvaných
stran. Nejhůře zuřil strannický boj v městě Forli. Horlivý
Filip přišed r. 1280. do této obce, snažil se ukonejšiti vášně
obyvatelstva, ale náčelníci rozvaděných stran vrhli se na
hlasatele míru, strhali s něho vrchní šat a vybili ho potupně
z města, pohrozivše mu smrti, jestliže by se k nim navrátil.
Mladý šlechtic Peregrin Laziosi uhodil při tom Filipa pěstí
do tváře a spílal mu ohavně. Světec snášel mlčky toto pří
koří, modlil se za tupitele svoje a odešel klidně z města, kde
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apoštolská slova jeho padala na skálu. Touto mírnosti a ti
chostí byl Peregrin Laziosi hluboce dojat; pocitil náhle
hořkou lítosť, běžel za Filipem, poklekl před nim, prosil ho
s pláčem za odpuštění a požehnání a změniv se úplně, vstoupil
za nedloubo potom do řádu servitského, v němž dosáhl
svatosti.

Filip nesa po drahná léta úřad vrchního představeného
řádu Servitů, cestoval několikráte do Němec, kde císař Ru
dolf Habsburský byl mu přitelem 1 ochrancem, a navštívil
téměř všecka města italská. Bratřim svým ukládal, aby od
řeholních pravidel se neuchylovali, v lásce a svornosti žili,
sebe zapirali, Marii Pannu nábožně ctili a zejména každého
dne říkali krásnou modlitbu: „Pod ochranu tvou s: utikáme,
svatá Boží Rodičko.“ Neunavenou činnosti jeho rozšířil se
znamenitě řád Služebníků Panny Marie po všech zemích
katolických a nesčislné množství lidi bylo na cestu spasení
uvedeno.

Když tělesné sily stárnouciho Filipa stálým namáháním
zlomeny byly, svolal bratry a prosil jich dojemně, aby ho
konečně povinnosti generála řádu zbavili, by mohl o samotě
chystati se klidně na smrť. Žádosti jeho bylo posléze vyho
věno. I odešel na poušť Senarskou, a pobyv tu nějaký čas,
nastoupil cestu do kláštera v městě Tudertu (Todi). Zname
naje pak, že tamní obyvatelstvo chysta se přivitati ho slavně,
chtěl dojiti kláštera nepozorován oklikou, ale lid zvěděv o
tom spěchal za ním a vital ho nadšeně jakožto požehnaného
světce přicházejícího ve jménu Páně. To způsobilo pokorné
mu Filipovi nemalý zármutek. I zvolal k jásajicím zástu
pům: „Jedinému Bohu budiž česť a sláva!“ a prosil, aby ho
neoslavovali a klidně se rozešli. Ale lidé neustávali ho ve
lebiti a tlačili se k němu, aby aspoň roucha jeho se dotkli.
Vstoupiv do klášterního chrámu v městě poklekl před oltá
řem Panny Marie a pomodliv se, řekl prorocky : „Diky tobě,
O Pane. Zde jest misto pokoje mého na věky!“ Ve svátek
Nanebevzeti Panny Marie kázal naposled v klášterním chrá
mě nad miru dojemně, a hned potom roznemohl se zimnici
a ulehl. Snášel tiše bolesti tělesné a jevil velikou skrouše
nosť a touhu po smrti. Marně prosili ho bratří, aby sl v ne
moci ulevil a odložil žiněnku, kterou ustavičně pod svrch
nim oděvem nosil. Na večer dne 21. srpna 1285 dal se za
opatřiti svatými svátostmi. Když kněz s nejsvětější Svátosti
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přišel, přemohl nemocný slabost svou a poklekl na zemi.
Potom modlil se sedmero kajicích žalmů a litanii o všech
svatých. Po slovech: „My hřišnici, tě prosíme, uslyš nás!“
byl zachvácen smrtelnými mrákotami, a když po třech ho
dinách zase procitl, vypravoval bratřím, jak hrozný boj
podstoupil právě se zlým duchem, jenž pokoušel ho, aby nad
milosrdenstvím Božím si zoufal; ale Maria Panna zapudila
od něho pokušitele a ukázala mu korunu nebeskou. Potom
požádal, aby mu podána byla kniha jeho. Mínil tím křiž,a
když mu jej bratří podali, zlíbal a přitiskl jej k srdci a
řekl: „Tuť jest kniha má, v níž jsou zapsána všecka dobro
diní Vykupitele našeho.“ Posléze jal se říkati žalm třicátý
„V tebe Hospodine jsem doufal“ a vyřknuv slova: „V ruce
tvé poroučim ducha svého,“ usnul svatou smrti zjitra dne
22. srpna 1285. Tělo jeho zůstalo pro velký nával lidu delší
čas nepohřbeno. Bůh oslavoval ho i po smrti mnohými divy
a papež Klement X. prohlásil jej za svatého.

Krásná socha sv. Filipa Benicia, zhotovená r. 1715.
z bilého mramoru, stojí na mostě Karlově v Praze. Světec
vypodobněn jest v řeholním rouchu Servitů s křížem, lilii
a knihou v levici a s růžencem na pásu. ÚUnohou jeho jest
papežská koruna. Nápis na podstavci zni: „Sv. Filip Benicius,
pátý general řádu Služebníků Panny Marie, v pokoře své
libil se Bohu.“

Ačkoli sv. Filip po celý život vůli Boži úzkostlivě plnil
a čistotu srdce neporušenou si zachoval, bylo mu přece v po
slední hodině zápasiti se zlým duchem, jenž vytýkaje mu
některé všední, dávno již oželené a odpnštěné hříchy jeho,
sváděl ho k zoufalství. To-li děje se na zeleném dřevu, co
stane se s dřevem uschlým ? Jaký hrozný boj nastane v ho
dině smrti lehkomyslnému hřišníku, jenž ustavičně Boha
hněvá a na pokání nikdy nemyslí? Takový nešťastník spo
léhá za živa opovážlivě na milosrdenství Boží, odkládaje po
káním až na konec, ale na konci svede ho ďábel k zoufalství.
Křesťan moudrý má stále na mysli spravedlnost Boži a va
ruje se bedlivě, aby nedopustil se žádného hříchu; když pak
někdy přece ze slabosti poklesne, činí ihned pokání. Takto
jsa živ, nepodlehne v hodinu smrti pokušení ďáblovu, svádě
jicimu k zoufalství, nýbrž bude se těšiti nadějí v milosr
denství Boží.

Sv. Filipovi dostalo se v hodině smrti útěchy a pomoci
WW., vod Rodičky Boží, kterouž po celý život něžně ctil a miloval.
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Tak i nám přijde blahoslavená Panna Maria v ústrety, je
stliže ji zbožně vzýváme a dle vzoru jejiho Boha milujeme.
A pod mateřskou ochranou jeji překonáme všeliké nástrahy
zlého ducha, neboť dle výroku sv. Bonaventury viditelní ne
přátelé neboji se šiku dobře spořádaného tak, jako strachuji
se pekelní duchové jména Marie Úanny.

Dne 23. srpna koná se také památka sv. Restituta a spolumučedníků
Antiochijských, sv. Zachéa. bývalého vrchního nad celnými v Jerichu, bi
skupa Césarejského, sv. Asceliny, panny z řáeu cistercienského, sv. Mode
rata, biskupa Veronského,a j.

Dne 24. srpna.

I. Sv. Bartoloměj, apoštol Páně.

Šlechetný Israelita Nathanael odpočíval jednoho dne
v Káně galilejské pod stromem fikovým. Jako mnozí jiní
spravedliví krajané jeho, toužil i on po Mesiáši od proroků
předpověděném a modlival se, aby Bůh poslal ho již na svět.
Tu zavital k němu přítel Filip z Betsaidy, jenž nedávno.
stal se učednikem Ježíšovým, zvěstuje mu radostnou zprávu:
„O kterémž psal Mojžíš v zákoně, a proroci, toho nalezli
jsme, Ježiše, syna Josefova z Nazareta.“ Slovo „Nazaret“
zarazilo však Nathanaela. Bylať Galiléa za příčinou svého
s pohany smíseného obyvatelstva u horlivých Židů v neváž
nosti, pročež říkali: „Žádný prorok nemůže vyjíti z Galileje.“
Rčení to stalo se příslovím, a zvlášť nepatrné, v Pismě ne
známé městečko galilejské Nazaret bylo u pravověrců opo
vrženo. Proto nestačila Nathaelovi stručná zpráva přitele
Filipa, že nalezl Masiáše od Mojžiše a proroků předpovědě
ného. Chtělť míti důkazy, a nechápaje smyslu slov Filipo
vých, řekl: „Z Nazareta může co dobrého býti?“ Ale Filip
jsa půvabem slov Ježišových hluboce dojat, nepokoušel se
obširnou řečí vyvrátiti minění Nathanaelova, nýbrž pojal
váhavého pochybovače za ruku a pravil mu zkrátka: „Pojď
a viz.“ I šel zvědavě a toužebně, a když oba přátelé přišli
k Ježíši, pohlédl on na Nathanaele, a ukázav na něho řekl:
„Aj pravý Israelita, v němžto nenilsti“ Udivený Nathanael
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slýše tuto chválu řekl Pánu: „Odkud mne znáš?“ A Ježiš
odpověděl mu: „Prve, nežli tě Filip zavolal, když jsi byl
pod fikem, viděl jsem tebe.“ V tu chvili byl Nathanael
světlem milosti Boží náhle osvicen; poznalť vševědoucnosť
Božského Mistra, a již vice nemyslil na opovržený Nazaret
a nerozumoval, nýbrž vyznal upřímně a zřejmě svou viru
řka nadšeně: „Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi král israelský !“
Slovy těmi byl Ježíš dojat a pravil: „Že jsem tobě řekl:
Viděl jsem tě pod fikem, věříš; větší věci nad to uzřiš.“
Potom mluvě k němu 1 ostatním přítomným, doložil slav
nostním hlasem: „Zajisté, zajisté pravim vám: uzříte nebe
otevřené, a anděly Boží vstupující a sestupujicí na Syna
člověka.“ (Jan 1, 45-51.) Od té chvile zůstal Nathanael
s Kristem Pánem. Byl od něho povolán do sboru dvanácti
apoštolů, a provázeje ho všude vídal divy a slýchal svaté
učení jeho.

Nathanael slul po otei Bartoloměj (Bar-Tolomai, t. jest
syn Tolomajův), a timto jménem nazývají ho evangelisté
Matouš (10, 3.), Marek (3,18.) a Lukáš (6, !4.). Jinak shodují
se bohoslovci, že apoštol Bartoloměj uvedený ve třech pr
vnich evangeliich je osoba totožná s Nathanaelem, o jehož
povolání do sboru učedníků Páně mluví evangelium sv. Jana.
O Bartoloměji zmiňuje se tento evangelista ještě na jednom
mistě (Jan 21, 2.), jak vzkřisený Ježiš zjevil se opět svým
učedníkům u moře tiberiadského, kde lovili ryby Šimon Petr,
Tomáš, Nathanael, jenž byl z Kány galilejské, synové Zebe
deovi, a jiní dva učednici.

O dalších osudech a skutcich apoštola Bartoloměje neni
v Pismě sv. Nového Zákona žádných zpráv. Jisto jest pouze,
že po seslání Ducha sv. nesl světlo víry Kristovy do vzdá
lených zemí na Východě a osvěcoval jim pohanské národy,
bloudíci ve tmách modlařství. Dle svědectví nejstarších dě
jepisců církevních přišel Bartoloměj na svých apoštolských
cestách do „Indie“ t.j. do Šťastné Arabie, kde zanechal
opis evangelia sv. Matouše v původním (aramejském) jazyku ;
neboť když první představený učené křesťanské katechetské
školy v Alexandrii Panténus zavital počátkem třetího stoleti
do Arabie, nalezl tam stopy křesťanství a řečený opis evan
gelia, jejž do kraje toho dle mistniho. podání byl přinesl
apoštol ten. Jak dokládá sv. Jan Zlatoústý, kázal Bartol.měj
na svých apoštolských cestách Krista Ježiše s velikým
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úspěchem, tak že i sami pohané divili se rychlé změně ve
mravech věřících jim obrácených, kteří stkvěli se čistotou,
střídmosti 1 jinými spanilými ctnostmi křesťanskými. Dle
pozdějších zpráv putoval Bartoměj potom do Frygie, kde
sešel se s apoštolem Filipem, a odtud cestoval do Lykaonie,
vyučuje národy víře Kristově.

Posléze přišel do velké Armenie, kde dle svědectví sv.
Řehoře Tourského smrtí mučednickou zemřel. Podání vy
pravuje, že král této země jménem Polimeus měl dceru,
která tak silně zuřila, že musela býti řetězy spoutána. Bar
toloměj uslyšev o tom vešel ku králi a slíbil mu, že ve
jménu Ježíše Krista dceru jeho uzdraví, jestliže on viru
křesťanskou přijme. Král svolil ochotně. I modlil se apoštol
nad nemocnou dívkou a zbavil ji ducha zlého. Div ten způ
sobil veliké podivení, a král 1 celý dvůr jeho 1 obyvatelé
dvanácti měst uvěřili v Krista Ježiše a dali se pokřtiti.
Avšak tim popudil Bartoloměj proti sobě modloslužebné
kněze, kteří způsobili, že bratr králův Astyages, zarytý po
han, dal apoštola toho uvězniti, ukrutně zmučiti, kůži s těla
jeho odřiti, a konečně hlavou dolů ukřižovati, což pravdě
podobno stalo se v městě Derbentu (nynějším Širvanu) na
břehu Kaspického moře.

Na počátku stoleti šestého dal východořímský cisař
Anastasius I. ostatky sv. Bartoloměje přenésti do města
Dury v Mesopotamii. Později byly tyto ostatky převezeny
na ostrov Lipari a r. 809. do města Beneventu v Neapolsku,
odkud dostaly se r. 983. do Říma, kde posud uloženy jsou
v nádherné hrobce pod hlavním oltářem slavného chrámu
sv. Bartoloměje na ostrově řeky Tibery. Několik částek z 0
statků tohoto apoštola Páně získal a velechrámu Pražskému
daroval císař a král Karel IV. Jako vůbec jména apoštolská
bylo i jméno sv. Bartoloměje starým Čechům oblíbeno, o
čemž svědčí drahnyý počet chrámů ve vlastí naši na počesť
apoštola toho zasvěcených, jakož 1 četná staročeská přijmení
od jména Bartoloměj odvozená (Bárta, Bartik, Bartoň, Bareš,
Bartoš, Bartošek).

Legenda vyprávuje, že sv. Bartoloměj 1 když byl na
popravišti z vlastní kůže vysvlečen, neustával lidu kázati.
V pravdě kázal tento apoštol slovem i vlastním příkladem,
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že křesťané mají svléci se sebe starého člověka a obléci člo
věka nového, stvořeného podle Boha v spravedlnosti a sva
tosti pravdy. (Efes. 4, 24.) Kázal, že věrný učedník Kristův
má býti hotov pro Boha opustiti všecko, a vzdáti se všeho,
co na světě ho poutá, třeba bylo by mu to tak blizko, jako
vlastní kůže, a draho, jako vlastní život. Spasitel di: „Kdo
miluje otce neb matku vice nežli mne, není mne hoden; a
kdo miluje syna neb dceru více nežli mne, neni mne hoden.
A kdo nebéře na seba kříže svého a nenásleduje mne, není
mne hoden.“ (Mat. 10, 37. 38.)

2. Augustin Strobach, mučedník z Tovaryšstva
Ježišova.

Tovaryšstvo Ježíšovo honosi se velkým počtem apo
štolských kněží, kteří mezi divochy víru Kristovu požehnaně
hlásali a za ni smrť mučednickou podstoupili. Z nich zaslu
huje vděčné paměti naši Moravan Augustin Strobach. Na
rodil se dne 12. března r. 1646. v Jihlavě z bohabojných
rodičů, otce měšťana Jana Strobacha a matky Markéty,
kteří kromě něho dali Tovaryšstvu Ježišovu ještě dva syny
svoje, staršího Jana a mladšího Tobiáše. Dle přání matčina
dostal Augustin na křtu svatém druhé jméno Ignác. A při
sv. biřmování přijal jméno Alois. Zbožná mysl rodičů přešla
záhy v syna, jenž následuje svatých jmenovců svých, měl
již v útlém věku zalibení v modlitbě i jiných dobrých
skutcích. Přisluhoval rád knězi při oltáři, čítal doma pilně
duchovní knihy, vzdaloval se her svých mladých soudruhů,
zapiral se posty, bičováním a žíněným opáskem, a jsa pří
kladně pokorný, konal ochotně za nedbalé spolužáky svoje
práce jim uložené. Jednou chtěl poslední tři dny ve svatém
týdnu zůstati úplně bez jidla, a když mu to nebylo dovo
leno, nahradil si tento přísný půst třídenním mlčením. Maje
dobré vlohy učil se výborně na latinských školách v Jihlavě
spravovaných od Jesuitů, a potom studoval mudrotví a bo
hosloví v jesuitské kolleji Olomoucké, a byl dne 14. řijna
1667 v Brně přijat za novice Tovaryšstva Ježišova. Byv
dne 25. února 1674 v Olomouci na kněžství posvěcen, učil
na školách řádu svého v Chebu a později v Hradišti umění
řečnickému, a kromě toho konal po venkové missie. Zbožný

x d4
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lid poslouchal dychtivě jeho kázaní a hrnul se k němu do
zpovědnice. Byltě Strobach knězem dle srdce Božího. Stkvěl
se láskou k Bohu i ku bližním, úctou k Cirkvi, pokorou a
synovskou poslušnosti ku svým představeným. Slouže mše
sv. slzival zbožným pohnutim. Zapiraje se bičoval tělo svoje
a trýznil je drátěným opáskem, a kromě stanoveného času
nenapil se nikdy ani vody, ať sebe vice žizniv byl. Modli
val se vždy klečmo a neupustil od zbožného zvyku toho
ani když po osm neděl měl suché lámání, v koleně.

Řeholními pravidly nařizený třetí rok zkoušky odbý
val Strobach v Telči. Již déle choval v srdci svém horouci
touhu, aby mu popřáno bylo, zvěstovati pohanům víru sva
tou a za ni třeba i zemříti, a touha jeho naplnila se. Toho
času poslal general Tovaryšstva Ježíšova Jan Oliva do všech
domů svého řádu v dědičných zemich mocnářství Rakou
ského vyzvání, aby několik spůsobilých kněží bylo posláno
na missie do Ameriky a na ostrovy Filipinské 1 Marianské.
I vybráno na ten účel sedm horlivých missionářů, mezi
nimiž byl 1 Augustin Strobach, a ti vydali se r. 1678.z Prahy
na cestu. Ve španělském městě Sevile bylo jim přes rok če
kati na loď, a tedy učili se tu umění lékařskému, hvězdář
ství a různým řemeslům, aby tim úspěsněji mezi divochy
působiti mohli. Strobach přiučil se 1 jazyku španělskému a
shledával 1 zapisoval si spolehlivé zprávy o Indianech au
stralskych. V městě tom byl Strobach nazýván obecně kně
zem svatým. Koncem roku 1680. vypluli missionáři z Kadizu
s doplavili se atlantickým mořem při sv. Václavě r. 1681.
do Ameriky. Odtud plavili se tři spolutovaryši Augustin Stro
bach,. Jan Tilp a Matěj Kukulin do moře australského a
dostali se šťastně dne 15. června 1682 na ostrovy Marianské
ležicí severně od Australie, na nichž od r. 1520. vládli Špa
nělé. Na největšim ostrově sv. Jana vystavěla španělská
vláda znamenitou osadu Agadnu s tvrzi, kostelem, missionář
ským domem a školou. Missionaři měli pernou práci, aby
divoké domorodce vzdělali a na viru Kristovu obrátili, zne
náhla dařila se však práce ta a vydávala pěkné ovoce, až
r. 1670. vznikla tu vzpoura proti Španělům, za níž umučeno
bylo šest věrozvěstů. Po utišení této bouře šířilo se na sou
ostroví tom opět náboženství křesťanské. Augustin Strobach
pracoval na ostrově sv. Jana nejprv ve vsi Pagu, kde byl
chrám sv. Michaela, a potom v osadě Inarazanu, kde pokřtil
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450 pohanův a požehnal 100 svazků manželských. Z ostrova
sv. Jana byl poslán na ostrov Rotu. Tu ve vsi Soze vyučil
a pokřtil 500 dospělých domorodcův i všecky děti jejich, a
oddal 170 snoubenců ve stav manželský. Odtud odebral se
do osady Azazunu, a založiv tu missionářský dům, dokonal
obrácení pohanů na ostrově tom. Horlivý kněz ten ovičil
všude děti 1 dospělé netoliko v náboženství, ale i ve čtení,
psaní a kostelnímu zpěvu, a vštěpoval jim obzvláště čistot
nosť a lásku k Marii Panně.

Roku 1684. vzbudil pokřtěný odpadlik, domorodec jmé
nen. Antonin na ostrovech Marianských vzpouru obyvatel
stva proti Španělům i proti křesťanským missionářům. Nej
hůře zuřili buřiči na ostrově sv. Jana, kde několik missionářů
povraždili. Na celém ostrově tom setrvala jediná ves Sina
hany v křesťanství. Dne 26. července 1684 zmocnili se di
vošl Agadny a spálili tamní chrám i školu a dům missionářů.

Zatím meškal Augustin Strobach mnaostrově Rotě
v bezpeči, jsa od svých křesťanských svěřenců velice milo
ván. Tu dostal list, aby dostavil se na schůzi missionářů do
Agadny. I vydal se na cestu, avšak chtěje z rána dne 27.
července již veplouti do přístavu tohoto města, spatřil pla
meny a dým vyrážejici z chrámu a missionářského domu,
jež vzbouřenci na večer před tim zažehli. I vrátil se na
ostrov Rotu, kde věrni křesťané jásajice ho přivítali, ač jim
od buřičů vzkázáno bylo, aby duchovního pastýře svého
zabili. Kněz Strobach dověděv se zároveň, že missionáři na
ostrově Saypanu o pronásledování křesťanů naostrově sv.
Jana ani zdání nemaji, uminil si, že sám půjde dát jim vý
strahu. I vsedl na loď a plul směrem severním. Tu obořili
se na něho u ostrůvku Tinianu divoši, vyvlékli ho z lodi
na břeh, svázali mu ruce nazad a bnali jej do vsi Soncha
ronu a odtud do osady Marpu, kde křtěný, avšak od viry
odpadlý náčelník zakázal podati mu vody, třeba by 1cestou
žízní zahynul. Odtud veden byl Strobach do jiné vsi k ú
blavnímu nepříteli křesťanské víry, náčelníku Kvigaovi.
Ten otázal se drábů: „Co dělal tento kněz celý den na cestě ?“
I řekli: „Pořád se modlil obyčejem křesťanů.“ Tu zvolal
náčelník: „Uhlidáme, zdaž mu pomůže modlitba.“ Strobach
předvidaje, co mu nastává, pravil: „Ač srdce mé jest hotovo,
pro Boha tisleckráte podstoupiti smrť, přece bych rád zvěděl,
proč chcete mne zabiti, an jsem vám nikdy neubližil.“ Tu
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zamávl divoký Kvigao těžkým kyjem a udeřivkněze v hrdlo
zavraždil jej. Takovým způsobem dosáhl Augustin Strobach
právě ve svatvečer svátku sv. patrona svého dne 27. srpna
1684 koruny mučednické, po niž drahná léta toužil.

Tělo umučeného missionáře hodili divoši do ohně chtě
jice je na prach spáliti, ale lebka a kosti zůstaly neporu
šeny. Z těchto zachovaných ostatků mučedníka Božího poslal
představený jesuitských missií na ostrovech Marianských a
Filipinských kněz Solorsan lebku a několik kosti provincia
lovi české provincie Jesuitů za tim úmyslem, aby za tento
dar obdržel nových apoštolských dělníků z Čech a Moravy
pro missie svoje. I byly tyto ostatky dovezeny dne 14. pro
since 1702 do Jihlavy a uloženy v sakristii tamního jesuit
ského chrámu sv. Ignáce. Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova
dostaly se tyto ostatky na Svatou Horu nad Přibrami, kde
ro:něž v sakristii tamního poutního chrámu chovány byly,
až nedávno byly opět přeneseny do Jihlavy. Jihlavský
rodák František Faschang, po zrušení Tovaryšstva Ježíšova
druhý probošt na Svaté Hoře, dal v Jihlavě vyryti obraz
mučedníka Augustina Strobacha. Tu vyliíčenctihodný missio
nař ten, an uprostřed palmových stromů v obleku řeholním
maje ruce sepjaty a ramena provazy spoutána stojí mezi
třemi divochy, z nichž dva jsou opatření lučišti a toulci se
šipy, a jeden zasazuje mu kyjem smrtelnou ránu. Nad hlavou
jeho stkví se ozářené jméno Ježiš“).

Dne 24. srpna koná se také památka tří set sv mučedníků v Kar
thagině, kteří za císaře Valeriana (253—260) pro Ježíše Krista žhavým
vápnem usmrceni byli; sv. Auréje (či Chrysy, t. j. Zlaté), panny a dva
advaceti spolumučedníků Ostijských, sv. Facióna, mučedníka, sv. Eutychia,
žáka evangelisty sv. Jana a mučedníka, sv. Limnioty, mnicha umučeného
od obrazoborce císaře Lva, a j.

*) Blahověst r. 1869. str. 326. S obrázkem mučedníka toho, rytým
dle zmíněuého obrazu Jihlavského. Drahé kameny z koruny Svatováclavské
I, 429—438.
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Sv. Ludvík IX., král Francouzský.

Předním patronem a miláčkem katolické Francie je
svatý král Ludvík, toho jména devátý. Památka jeho žije a
jest v srdcích lidu francouzského v požehnání právě tak,
jako národ náš ve zbožné paměti chová sv. Václava.

Světec Ludvík, syn Francouzského krále Ludvíka VIII.
a manželky jeho Blanky, královské princezny Kastilské,
narodil se dne 25. dubna 1215 na hradě v Poissy. Když mu
bylo jedenácte let, zemřel r. 1226. Ludvik VIII., a ovdovělá
Blanka dala syna pomazati v Remeši na království, spravo
vovala však za nezletilosti jeho sama řiši. Výtečná královna
ta vladařila moudře a starala se bedlivě o zdárnou výchovu
svých děti, obzvláště syna Ludvika. Bděla úzkostlivě nad
nim, včila ho sama počátkům vědomosti, dala jej od nejlep
šich učitelů z řádů sv. Dominika a Františka vzdělávati ve
vědách, a vkládala do srdce jeho bázeň Boží 1 ošklivosť ku
hřichu, řikajic mu často: „Milý synn, miluji tě tak vroucně,
jakož vůbec matka ditě své milovati schopna jest, ale věz,
že raději viděla bych tě mrtvého, než abysi jediným těžkým
hřichem Boha rozhněval.“ Krásná slova ta vštipil si Ludvík
hluboko do srdce a vzpominal na ně každodenně po celý
život, a právě to bylo mu pevným štítem proti jakýmkoli
pokušenim. Kdysi potkav člověka malomocenstvím stiženého
otázal se jednoho ze dvořanů, zdali by raději volil míti na
těle vředy, než by se dopustil těžkého hřichu. A když dvo
řan odpověděl, že chce raději míti tisic hříchů na duši, než
malomocenství na těle, pokáral ho Ludvik řka: „Věru, ty
neviš, co je hřích. Nuže pamatuj si, že máme jediného smr
telného hříchu vice se báti, než jakýchkoli zlých věcí na
světě.“

Na radu rozšafné matky své zasnoubil se Ludvik
r. 1234. s bohabojnou Markétou Proveneskou, a dosáhnuv
potom let právních, ujal se vlády. A byl králem dle srdce
Božího. Dávaje všemu lidu příklad života křesťanskéhodusil
v sobě každou zlou náruživosť, užívaje k tomu všech Církví
nabizených spasitelných prostředků. Ve dny postní žilo chlebě,
zeleninách a vodě, za dnů kajicích nosil na těle žíněnku,
býval každodenně na dvou i třech mších sv., čítával bedlivě
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Písmo sv. 1 knihy církevních Otců, a věnoval vůbec značnou
část každého dne nábožným cvičením. To ovšem nebylo svě
tákům po chuti, a někteří dvořané vytýkali králi, že prý
plýtvá drahocenným časem, jejž by měl raději věnovati zá
ležitostem státním. Ale Ludvik nedal se planými výčitkami
těmi pranic mýliti a řekl vážně: „Jsou to prapodivni lidé.
Pokládají mně za zlé, že mnoho se modlím; kdybych však
po celé dny a noci s nimi hodoval a hrál, a celé týdny na
honech s nimi se potuloval, nevytýkal by mně toho nikdo
z nich ani slůvkem!“

Nábožnosťt krále Ludvika nebyla planým stromem,
nýbrž vydávala přehojné ovoce. Sám jsa živ střídmě živil
v paláci svém každého dne více než sto chudých, jimž
1 často posluhoval. Navštěvoval veřejné špitaly, aby se pře
svědčil, jak s chudými a nemocnými se nakládá, a kdekoli
znamenal nedostatek, tam rozmnožoval důchody. Sám slou
žival ve špitálech nemocným myje jim nohy a podávaje jim
lékův i pokrmů, a neštitil se ani ubožáků stižených odpor
nými nemocemi. Jsa nad míru dobročinný stavěl nové ne
mocnice i chudobince a pečoval zvláště o ubohé slepce,jimž
ve všech větších městech zřizoval útulky. Když bylo mu
jednou vytčeno, že jest nemirně štědrý, řekl: „Poznávám a
ctím v chudých Krista Pána, jenž pravil: Co jste učinili
jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili.“ Jindy řekl:
„Království nebeského maji dobyti si chudí trpělivosti a bo
hati almužnami.“ Podobným způsobem osvědčoval svou
štědrost chrámům Páně a klášterům.

Dojemna byla pokora krále Ludvika. Jednou, když
jakási zhorka nakvašená žena stěžovala si, že prý stala se
ji křivda, a vytýkala mu, že prý není hoden, aby ve Francii
vládl a živ byl, řekl ji klidně: „Máte pravdu; nejsemťvěru
hoden býti králem, a kdyby lidé chtěli dle zásluhy se mnou
naložiti, vyhnali by mne.“ A domluviv takto, obdaroval
opovážlivou ženu tu štědře. Choval se vůbec ku všem lidem

„povždy laskavě, zůstával klidným i rozvážným, ať stalo se
mu cokoliv, byl počestný a věrný ve svých slibech, nepo
skvrnil nikdy úst svých lží, a kdykoli šlo o česť i slávu
Boži, o blaho království, práva koruny a ochranu utisko
vaných, radíval se s muži moudrými, jednával ale vždy po
svém přesvědčení. Jakkoli pak byl přikladně nábožný, neměl
na sobě nic nevrlého a zasmušilého. Vydržoval stkvělý krá
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lovský dvůr, byl jaré mysli, a bavíval se rád s hostmi. Na
tváři jeho zreadlil se vnitřní poklid duše, a přivětivosťjeho
jimala každého. Nejraději rozmlouval s bohabojnými učenci,
zvlášť se slavným mudrcem sv. Tomášem Akvinským, a ne
ostýchal se ani s lidmi prostými důvěrně rozprávěti. Jen
s utrhači, pomluvači a lehkomyslnými proklinači nemluvil
nikdy. V jeho přítomnosti nesměl nikdo nikoho pomlouvati,
ani na cti utrhati, ani slova nepočestná a rouhavá pronášeti.
Jistý šlechtic byv pro kleni odsouzen ku přisnému trestu,
prosil za milosť, ale král odepřel mu jí řka: „Dal bych si
rád pysky žhavým železem probodnouti, kdybych tim mohl
v zemi své učiniti konec všemu rouhání a kleni.“

Král Ludvik měl čtyři syny, jež slovem 1 příkladem
vedl na cestu bohabojnosti. Sám modlíval se s nimi každý
večer společně, vodival je na služby Boží, učil je pohrdati
světem a zapirati se, a zejména nedovoloval jim v pátek
žádných her a zábav, aby již záhy zvyýkalisi umučení Páně
otiti. Jsa takto nábožným křesťanem a vzorným otcem, byl
1 dokonalým panovníkem. Vydal nový zákonnik, dal soudům
lepší zřízení a zavedl v říši nestrannou spravedlnosť. Potlačil
veřejnou nemravnost, lichvu, i nekřesťanské tak zvané soudy
Boží, jež dály se soubojem, a jiné zlozvyky. Sedával dle
starého způsobu sám dvakráte do téhodne na soudě, a tu
měl každý k němu volný přistup, aby domohl se práva.
Soudil nestranně, trestal přestupníky po zásluze, a zakázal
přisně poddaným činiti křivdy. Jednou dal králův bratr
jednoho z poddaných svých neprávem do vězení vložiti.
Ludvik uslyšev to, domluvil bratru vážně, propustil vězně
na svobodu, a rozkázav při jeho znova vyšetřiti, dal mu za
právo.

Jsa horlivým katolickým panovníkem snažil se Ludvik
o vykořenění všeho kaciřského bejlí v říši své a přiměl pa
peže, že byly ve Francii ustanoveny z Dominikánů a Fran
tiškánů zvláštní inkvisiční soudy k vypátrání a potrestání
1 polepšení bludařů. Podporovatel kaciřských Albigenců
v jižní Francii hrabě Raimund VI. Toulouský začalr. 1242.
s králem Ludvikem válčiti, byl však za krátko donucen
prositi za pokoj a zavázati se k boji proti bludařům. Pevná
důvěra v Boha, čistota svědomi a nábožná mysl činilý krále
Ludvíka zmužilým, tak že v žádném protivenství nemalo
myslněl a všecky nepřátele svoje odzbrojil. Zvítězil nad
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Anglickým králem Jindřichem III., jenž na práva jeho sáhal,
pokořil některé odbojné šlechtice a donutil je k poslušnosti,
překonal Albigence a ukončil dlouholetou válku s nimi.
Takovou měrou ziskal si král Ludvík o Francii převeliké
zásluhy vrátiv jí mír a uspořádav ji na základě křesťanské
spravedlnosti. I nebylo divu, že moudrý a otcovský pa
novník ten i za hranicemi své říše požival obecné vážnosti,
tak že býval za smírce a rozhodčího sporů sousedních knižat
dožadován.

Až do té doby bylo na vysvobození posvátných mist v Pa
lestině z moci sveřepých mohamedánských Saracenů pod
niknuto patero křižáckých výprav. Na vznešený účel ten
byly již proudy křesťanské krve prolity, ale výsledek všech
těchto válek byl celkem nepatrný. Jerusalém dostal se zase
v moc Saracenů, a jen několik pevných hradů na pobřeží
paléstinském a v pohoří syrském zůstalo statečným kře
stanským rytířům. Král Ludvík IX. uspořádav řiši svou
roztoužil se tedy po Svaté zemi a zanášel se myšlénkou
na podniknuti nové křižácké výpravy proti Saracenům. Zatim
roznemohl se tak nebezpečně, že ošetřovatelka, kteráž u něho
stála, pokládala ho již za mrtvého a tvář jeho zahalila. Avšak
po chvili probral se král ze smrtelných mrákot, a požádav,
aby mu byl podán kříž, učinil slib, že dá-li mu Bůh zdraví,
potáhne do Palestiny na pomoc křesťanům. A když kromě
nadání ozdravěl, uminil si, že slibu svému dostoji. "Tomu
stavěly se v cestu mnohé překážky, a sam Pařižský biskup
Vilém domlouval králi, aby dal si slib svůj od papeže za
měniti, jelikož učinil jej v těžké nemoci nejsa hrubě sebe
vědom. Ale Ludvik sňav křiž s oděvu svého podaljej bisku
povi, a vzav jej opět z rukou jeho obnovil slib svůj řka:
„Nyni přijímám kříž znova, aby bylo zjevno, že to činím
s plným vědomím.“ Potom dal křesťanům do Palestiny na
psati list, že přijde jim brzo na pomoc, a činil přípravy ku
posvátné výpravě na Východ. Přiklad králův pohnul množství
šlechticů, že také přijali křiž a sbírali vojsko do boje proti
Saracenům. Když takto přípravy dokonány byly, rozeslal
Ludvik po vši Francii úředníky a duchovní, aby vypátral,
zdaž někdo může si vésti stižnosť do nějakého bezpráví, by
ještě včas bylo mu dosti učiněno. Opatřiv takto říši a usta
noviv ji na čas své nepřítomnosti královskou matku svou
Blanku za vladařku, přijal Ludvik z rukou Pařížského
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biskupa posvěcený křižácký prapor a dal se na pochod.
Matka Blanka provázela drahého syna až k moři, kde hořce
plačíc rozloučila se s ním, předvídajíc, že ho na zemi více již
nespatři.

Dne 28. srpna 1248 vyplul král Ludvík v čelekřižáků
z přístavu Aignes-mortes, a již dne 17 září přistál šťastně
u ostrova Cypru, kde Cyperský král Jindřich s velikou
slávou ho přivítal a do hlavního města Nikosie dovedl. Tu
přezimoval Ludvik očekávaje ostatních křižáků, kteří za ním
přijíti měli. I užil toho času ku konání skutků milosrdných
Sloužil osobně nemocným vojinům, smiřoval křesťany obřadu
latinského a řeckého, kteří na ostrově tom v nesvornosti
žili, a konejšil roztržky mezi rýtiři Templáři a Johannity.
Tato křesťanská láska vznešeného krále měla krásný úspěch,
a i mnozí Mohamedáníi přijali dobrovolně víru Kristovu.
Dne 1. června 1249 odplul Ludvik s 1800 válečnými koráby
z Cypru k Egyptu, a přistáv u Damietty vypudil z této
pevnosti Saraceny a obsadil ji. Ihned vstoupil bos do hlavní
mohamedánské mešity tohoto města zpívaje „Tě Boha chvá
lime“ a dal ji vyčistit a na počest Marie Panny v chrám
křesťanský posvětiti, v němž konána slavná mše sv. na po
děkování Bohu za prvni vitězství nad Saraceny. V říjnu
téhož roku nastoupili křižáci pochod na Kahýrn, a měli
zpočátku štěstí. Přemohli několikráte saracenské voje, při
čemž král Ludvik neobyčejně hrdinsky si vedl. Kdekoli
hrozilo nebezpečenstvíi, tamo spěchal, a mlátě svým mečem
do nepřátel, zachránil několikráte křesťanských vojinů od
jisté záhuby. Jedenkráte vraziv do nepřátelského sboru byl
od svého vojska odtržen. Tu uchopilo šest Saracenů uzdu
koně jeho chtice ho již zajati. Ale bohatýrský král pomohl
si sám dříve, než vojíni jeho přikvačili mu na pomoc.

Zatím přihrnuly se na křižáky v Egyptě těžké pohromy.
Rozvodněný Nil vadil jich dalšímu postupu a z přílišného
vedra i z hladu roznemohli se mnozi vojini, ba sám král
rozstonal se. I nezbývalo jim než nastoupiti zpáteční pochod.
Tu byli od Saracenů přepadeni a zvítězili sice nad nimi dne
11. února. 1250, ale utrpěli ohromné ztráty. Ludvik stáhl
tedy zbytek svého vojska a postupoval k Damiettě, ale ne

přátelé přepadli jej dne 6. dubna 1250 poznovu. Král Jsa
churav a bojem unaven, omdlel, a křižáci byli donuceni vzdáti
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se. V nešťastné bitvě t* padlo 7000 křesťanských bojovníků
a zajatých bylo kolem 20.000.

Saraceni měli k zajatému králi aspoň tolik šetrnosti,
že vykázali mu zvláštní stan a jednoho služebníka s dvěma
kněžími. A právě tu se ukázalo, jak vysoko Ludvík nade
všecky věci pozemské se povznesl. Ač byl vši lidské pomoci
zbaven a v daleké cizině churav a zajat, neopomijel obvy
klých svých každodenních pobožnosti a zachoval si klidu i
rozvahy. Posléze byly smluveny podminky miru se Saraceny.
Křižáci měli vykliditi Damiettu a odtáhnouti z Egypta, a
kral Ludvik zavázal se propustiti všecky zajaté Saraceny a
zaplatiti 800.000 byzantských dukátů valečnénáhrady, začež
ponechány křesťanům v Palestině ta mista pevná, jež posud
v moci své měli. Když Ludvík již na loď vsedl, bylo mu
řečeno, že pokladník jeho vyplatil Saracenům z nedopatřenií
o 10.000 livrů méně než ujednáno bylo. Tu rozkázal král,
aby penize ty ihned Saracenům odvedeny byly, neboť chtěl
1 nevěřicim státi věrně v slovu svém. Když králův bratr
na lodi s jedním rytířem v kostky hrál, zdálo se to vážnému
králi za smutné doby té býti neslušným, pročež vzal kostky
1 penize se stolu a hodil je do moře.

Připluv se zbytkem křižáků do Palestiny, činil král
Ludvik seč byl, aby mezi tamními křesťany zavedl pořádek
a zachránil aspoň těch míst, jež v moci jejich byly. Opevnil
pobřežní města, zejména Cesaréu, Sidon a Akkon a vystavěl
znova tvrz v Joppe. Přebývaje obyčejně v Akkonu, rovnal
rozepře mezi křesťany, obrátil mnoho Mohamedánů na viru
Kristovu a vysvobodil valný počet křesťanů ze zajetí sara
cenského. ©

Dne 1.prosince 1252 zemřelave Francii královna Blanka.
Ludvik uslyšev v Palestině smutnou zprávu o smrti milo
vané matky, vzkřikl bolesti, ale ihned vzmužil se a zvolal:
„Děkuji ti, Pane a Bože můj, že jsi mně milování hodnou
matku mou tak dlouho zachoval. Bylaťt darem milosrdenství
tvého, a když tento svůj dar nyní vzal si sobě nazpět, ne
mám, proč bych si nařikal Milovaljsem ji nejvoucnější láskou
nade všecky tvory, jelikož pak zalíbilo se ti vziti ji k sobě,
budiž jméno tvoje chváleno a velebeno na věky!“ Potom
zavřel se na dva dny do komnaty své a modlil se za duši
zemřelé matky.

Smrť královny vladařky 1 jiné státní záležitosti přiměly
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krále Ludvika, že pomýšlel na návrat do vlasti. I rozžehnal
se s křesťany palestinskými a slibiv jim, že na ně nezapo
mene, vstoipil dne 24. dubna 1254 v Akkonu na loď a na
stoupil zpáteční cestu do Francie. Třetího dne uvizla lod
v moři na mělčině a všichni, kdož na ní byli, obávali se,
že se rozkotá, vyjma jediného krále, jenž důvěřuje pevně
v Boha, modlil se před nejsvětější Svátosti, až loď šťastně
vyvázla a klidně dále plula. Loď tato podobala se svatyni.
Ludvík vyučoval cestou po moři neumělé plavce náboženství,
ošetřoval nemocných, modlival se denně se všemi a dával
jim příklad bohabojnéhoživota. Posléze přistál šťastněu břehu
vlasti a byv přeslavně uvitán, vrátil se do sidla svého v Pa
řiži, kamo z výpravy své přinesl části z trnové soruny a ze
svatého křiže Páně, jež opatřil si z Cařihradu. Na počest
těchto převzácných ostatků vystavěl nábožný kral nedaleko
svého paláce v Pařiži znamenitou svatyni, řečenon „svatou
kapli,“ v niž za blaho lidu svého mnoho se modlival a vrou
cim pohnutim slzival. Ujav se opět vlády ve Francii, spra
voval moudře lid svůj, budil slovem 1příkladem bohabojnosť,
stavěl chrámy, kláštery i školy, pečoval o výchovu a vzdělání
duchovenského dorostu, konal spravedlnosť, bránil hříchům
a byl otcovským ochráncem a pomocníkem sirotků, vdov 1
chudých.

Dle slibu svého měl král Ludvik křesťany palestinské
ustavičně na mysli. Stav jejich zhoršil se časemvelice, když
Egyptský sultan Bibar porazil Armeny, zmocnil se Česaréje
a uchvátil Joppe i Antiochii. Tuť byla obava, že křesťanství
v Palestině úplně vyhlazeno bude. Za tou příčinou volal
papež Klement IV. křesťanské národy k nové křižácké vý
pravě, ale někdejší zápal pro vymanění posvátných mist
z moci nevěřicich ochladl, a hlasu papežova poslechl jediný
král Ludvik 1X. Ačkoli první výprava jeho na Východ ne
měla žádoucího úspěchu, a ač byl stár a churav, svolal na
den 25. března 1267 velmože své říše na schůzi a dav si
přinésti trnovou korunu Páně, ozdobil se křížem a prohlásil
slavně, že půjde znova do Palestiny křesťanům na pomoc.
Pohřichu následovali ho jen rytíři francouzští ; jiní křesťanšti
panovnici nepřidali se k němu, ba sám bratr jeho Karel
z Anjou, král Neapolský, nepomýšel prozatím na válku se
Saraceny.

Kral Ludvik svěřiv správu říše své dvěma moudrým
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vladařům a rozloučiv se s manželkou svou, vydal se r. 1270.
v čele francouzských křižáků na pochod, maje při sobě tři
syny a jednu dceru svou. Když měl vstoupiti na lod, řekl
k nejstaršímu synu svému: „Hle, již podruhé nastupuji tuto
cestu, ač jsem stár, a královna, matka tvá, také již sestárla,
a ač máme říši, v niž pod ochranou Boží klidně vládneme,
a hojné radosti i cti poživáme. Ejhle, pro Krista a Cirkev
jeho nešetřim stáří svého, pohrdám radosti 1 otí a vynaklá
dám pokladů svých. Vás i prvorozenou dceru svou beru na
tuto cestu, a vzal bych i čtvrtého syna, kdyby byl dospě
lejší. Přeji si, abys to vše v paměti podržel, a když po
smrti mé vládu nastoupiš, abysi ničeho nešetřil na ochranu
Církve Kristovy a víry katolické.“

Křižácké loďstvo francouzské, provázené modlitbami
křesťanského lidu, vyplulo v červenci 1270 z přistavu Ai
gues-mortes a zaměřilo k Tunisu, odkud dostával sultán E
gyptský proti křesťanům pomoc. Dne 17. července přistáli
křižáci u Tunisu, a ihned dobyli hradu vystavěného na tro
skách někdejší Karthaginy. Tu však byli uuceni sečkati, až
dojde jim posila z Neapolska, slíbená liknavým králem Kar
lem. Ale z nedostatku záživného pokrmu 1zdravé pitné vody
a z přílišného afrického vedra nastal v křesťanském vojště
mor, jemuž za krátko polovice křižáků podlehla. Jednou
z prvnich oběti tohoto moru byl králevič Tristan (Jan).
Umrti jeho bylo králi tajeno, protože on sám churavěl. Po
sléze zhoršila se nemoc jeho tak, že byl blízek smrti. Z toho
byl v celém křižáckém táboře veliký zármutek, a nemoení
vojini vlekli se ze svých stanů plačíce ku králi, aby ještě
jednou tvař jeho spatřili. Jen Ludvik zůstával klidným a
chystal se na smrť, odevzdán jsa do vůle Boži. Udělil svým
dětem a zvlášť nejstaršímu synu poslední napomenuti a dav
se položiti na lůžko popelem posypané, přijal svaté svátosti
tak vroucně, že všickni přítomní hlubokým pohnutim hořce
plakal. Od té chvíle neustával slábnoucim hlasem po dvacet
hodin chváliti Krista Pána a modliti se za lid svůj. Zvlášť
často vyslovoval modlitbu: „Buď, o Pane, lidu svému Spasi
telem a opatrovníkem, a dej, ať štěstím tohoto světa pohr
dáme a protivenství jeho se nebojíme !“ Posléze objímaje křiž,
zašepotal slova žalmu: „Vejdu, o Pane, do domu tvého, kla
něti se budu tobě v chrámu tvém a vyznávati budu jméno
tvoje“ A v tu chvili vypustil ducha dne 25. srpna 1270.
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Nákl. Děd. sv. Jana Nep.X.ú. J. Patočky v Praze.

Sv. Ludvík, král Francouzský.
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Za hodinu potom přistál Neapolský král Karel s pomocným
loďstvem u břehu Tunisského. I poklekl u bezduchého těla
bratrova, a libaje nohy jeho plakal hořce.

Saraceni uslyševše, že král Ludvik zemřel, domnívali
se, že křižáci poklesli na mysli, a tudiž vytrhli na ně, byli
však od nich poraženi a donuceni prositi za mir. I zaplatili
znamenitou válečnou náhradu a povolili, aby křesťané směli
v městech Tunisských přebývati, řemeslaprovozovati, kostely
i kláštery stavěti a náboženství svoje volně vykonávati. Po
tom nastoupili křižáci zpátečnou cestu do Francie, vzavše
tělo zesnulého krále Ludvika, jež bylo v královské hrobce
opatství sv. Diviše (St. Denis) u Paříže slavně uloženo. Bůh
oslavil tohoto nábožného krále divy, a již za osmadvacetlet
po smrti jeho prohlásil jej papež Bonifác VIII. za svatého. Sv.
Ludvík byv již za živa miláčkem svého lidu, zůstal jim 1po
smrti, a katolická Francie zvala se s pýchou „zemí sv. Lud
vika“, jako vlast naše sluje zemi Svatováclavskou. Na tom
místě, kde veliký světec ten zemřel, stojí nyni na troskách
Karthaginských krásná svatyně na počesťjeho posvěcená.
Z ostatků sv. Ludvíka dostal císař a král Kare: IV. r. 1355.
jeden zub a prst, jež daroval velechrámu sv. Vita v Praze.

Pozoruhodna jsou poslední napomenutí, jež umirajicí
světec Ludvík synu a nástupci svému Filipovi III. udělil,
řka: „Milý synu, nejprve poroučím ti, abysi Boha celým
srdcem svým miloval a raději jakákoli muka snášel, než
abysi smrtelného hříchu se dopustil. Sešle-li Bůh na tebe
protivenstvi, přijimej je ochotně, a mysli si, že's tobo za
sloužil. Popřeje-li ti Bůh štěstí, děkuj mu za to, a nedopusť,
aby tě pýcha ku zlému svedla; neboť bylo by nevděkem,
kdybysi obracel proti Bohu darů jeho. Choď často kn zpo
vědi a vol si povždy moudrého a zkušeného zpovědnika,
jenž by uměl tě poučiti o tom, čeho varovati se maš, a jenž
by spolu odvážil se pokárati hříchy tvoje a vytknouti, čeho
se ti nedostává. Buď rád přítomen službám Božím se vši
pozornosti a náboženství. Modli se ústy i srdcem a poslou
chej horlivě slovo Boži. K chudým a nešťastným lidem buď
milosrdný a pomáhej jim, seč jsi. Dobrých obyčejů země své
uchovej a jen zlozvyky vymitej. Hleď při sobě miti opatrné
a bohabojné rádce, kteří nechodi po žádostech srdol svých,
a varuj se společnosti zlých. Miluj vše dobré, a nenávid,
což jest zlého. Netrp, aby před tebou někdo Bohu a svatým
se rouhal, pomlouval a na cti utrhal. Drž se přísně sprave
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dlnosti a neuchyluj se od ní ani v pravo ani v levo; pod
poruj pravdu a budiž ochráncem chudých, Hled pilně k tomu,
aby v zemi tvé mohl každý práva a pokoje poživati, zvlášť
ale měj duchovenstvo v úctě a netrp, aby se mu odjimalo,
co předkové tvoji mu dali. Stolice Rimské važ si a papeže
poslouchej jako duchovního otce. Varuj se marných výdajů
a náklad na dvůr tvůj budiž mírný a rozumný. Máš-li cizi
statek, třeba i po předcích zděděný, navrať jej bezprůtahu;
je-li pak věc ta nejistá, dej ji hned moudrým mužům roz
souditi. Káže-li nevyhnntelná potřeba válčiti s křesťany,
šetři chrámů a klášterů. Všeliké spory hleď po dobrém ukli
diti. Dej po celé říši za duši mou obětovati mše sv. a ko.
nati modlitby. Žehnám ti, jakož dobrý otec synu svému
vůbec žehnati může. Nejsvětější Trojice a všickni svatl ucho
vejtež tebe ode všeho zl*ho, asvrchovaný Bůh račiž ti pro
půjčiti té milosti, abysi povždy a ve všech věcech dle svaté
vůle jeho chodil a jednal, tak aby on tebou veleben byl, a
my po tomto životě mohli přebývati s nim a chváliti jej na
věky věkův. Amen.“

Dne 25. srpna koná se také památka sv. Eusebia, Ponciana, Vincence
a Peregrina, mučedníků, sv. Genesia, mučedníka Římského, sv. Patricie,
panny, sv Geruncia, mučedníka ; v Čechá-h památka přenesení ostatků sv.
Vojtěcha, bratra jeho Radima a pěti bratří mučedníků z Hnězdna do Prahy
(25. srpna 1039) a j.

Dne 260. srpna.

I. Sv. Genesius, mučedník.

Cyrský biskup Theodorét, církevní spisovatel z prvni
polovice pátého stoleti, dí ve své řeči o mučednicich Kri
stových: „Pohleďme, kdož byli a odkud přišli ti, kteřiž mi
losti té hodnými se stali. Či snad byli to mužové vznešení
a velici, honosici se urozenosti, bohatstvím a moci? Nikoli;
byli to i lidé prostí, mezi nimi také otroci a obrokycě; ba
slyším, že i někteří, kteříž vychováni byli na divadelním
jevišti, vstoupili náhle do sboru křesťanských bojovníků a
dobyli si vítězně koruny mučednické.“ A skutečně uvádějí
církevní dějiny příklady takového podivuhodného obrácení
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pohanských herců na viru křesťanskou. Nejproslulejším
z těchto obrácenců je mučedník sv. Genesius.

Koncem třetího století požíval v Římě veliké obliby
divadelní herec Genesius. Starořímská divadla sloužila neto
liko ku zábavě pohanského lidu, nýbrž dilem i ku modlo

službě, pročež křesťané měli je v ošklivosti a vyhýbali se
jim. Tehdejší herci netěšili se ani u lepších pohanských Ří
manů dobré pověsti, a jelikož svou rozpustilosti a nestoudnou
žvavosti každou nezkaženou mysl uráželi a pohoršovali, ne
mohli ovšem křesťané žádného styku s nimi miti. Genesius
pocházel z rodiny křesťanské, a ježto rodičové 1 ostatní při
buzni jeho s hanbou a litosti se od něho odvrátili, mstil se
za to křesťanům, tropě si z nich na jevišti ohavný posměch.
Tyto nejapné žerty a vtipy získaly mu pokaždé bouřlivou
pochvalu pohanského lidu, jenž chápal se dychtivě každé
příležitosti, aby projevil křesťanům svou nenávist. I uminil
sl Genesius, že uvede na jeviště divadelní frašku, v niž na
podobeny budou obřady svátosti svatého křtu, aby takovým
způsobem víru křesťanskou před pohany v posměch uvedl.
Na ten rouhavý účel vypátral, co všecko na křtu svatém se
děje, a naučil spoluherce svoje, co na jevišti mluviti a činiti
maji.

Jednoho dne uchystali Římané na počest císaře Dio
kleciána veřejné slavnosti, a Genesius doufal, že svou proti
křesťanskou hrou panovníku i lidu znamenitou zábavu způ
sobi a všeobecné pochvaly dojde. I dostavili se tisicové dl
váků do divadla, a když také císař vstoupil, začala hra. Na
jevišti objevil se Genesius, položil se na lože, sténal jako
člověk těžce nemocný a vzdychal po ulehčení. Tu přiběhli
jini herci a řekli: „Ubožáku, jak máme ti polehčiti, když
jest ti tak zle. Zdaliž jsme truhláři, abychom tě ohoblovali ?“
Vtipu tomu smál se hlučně lid, a Genesius oslovil herce
takto: „Hlupáci chci ulehčení duchovní, a přeji si umřiti
po křesťanskn.“ Na to otřáslo se divadlo poznovu smichem
a potleskem diváků. Herci ptali se dále: „Proč si toho přeješ?“
Genesius narážeje na ty, kteříž na křesťanskou viru náhle
obrácení byli, odpověděl: „Chci, abych na veliký den shle
dán byl od Boha jako uprchlík od modloslužby; proto při
veďte mně rychle kněze.“

Zatim připravovala milost Boží v srdci tohoto rouhače
nadpřirozenou změnu. Na jeviště vstoupil herec přestrojený
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za křesťanského kněze, a posadiv se u Genesia otázal se ho:
„Synu milý, proč jsi mne obeslal?“ (Genesius odpověděl
vážně: „Žádám si dojíti milosti Kristovy, abych byl znovu
zrozen a hříchů svých zbaven.“ Podobně odpovídal 1 na
ostatni otázky, jež dávány byly křtěncům, ale již nemluvil
vice hlasem padělaným a způsobem ličeným, nýbrž vyslo
voval odpovědi svoje z plného srdce a do opravdy, neboť
zatím osvitilo světlo milosti Boži duši jeho, tak že náhle
v Krista Ježíše uvěřil. Herci jsouce jeho přirozené hře zvykli,
nepozorovali této vnitřní proměny, kteráž v něm právě se
stala, a kladli mu dle návodu další otázky, konali na něm
křestní obřady, polili ho ve jménu tři Božských osob vodou,
oblékli ho bílým rouchem, a vložili do ruky jeho hořici
svlci.

Tu vrazili na jeviště jinl za vojáky přestrojení herci
a vrhli se na Genesia, oznamujíce mu, že bude jakožto od
padlik a tupitel bohů na soud veden, a zároveň objevil se
v pozadí soudce, aby jménem císařovým ho vyslýchal. Di
váci jásali, a sám Dioklecián dával na jevo svoje zalíbení
v této hře. V nastávajícím soudním výslechu měla fraška
dosáhnouti svého vrcholu, a lid čekal dychtivě, co diti se
bude dále.

Genesius jako by se byl probral ze spánku, stanul na
okamžik klidně, a vytrhnuv se z rukou přestrojených vo
jáků postoupil vpřed, a ukázav na cisaře zvolal: „Tam jest
můj soudce!“ A hned protlačil se užaslými zástupy diváků
až před stolec, na němž seděl Dioklecian, a vystoupiv na
podstavec sloupu, jal se mocným hlasem volati: „Slyš mne
císaři, slyšte mne vy senátoři, občané i ty lide Římský! Až
posud nenáviděl jsem jména křesťanského a měl jsem vy
znavače viry Kristovy, ba 1 vlastní rodiče a příbuzné svoje
v ošklivosti. Hleděl jsem poznati učeni, tajemství a obřady
křesťanů, abych je znesvětil a dnešního dne pro vaši zábavu
z nich posměch si tropil. Avšak když právě nyní odpovídal
jsem na dané otázky způsobem křesťanů, že věřim, a když
dotkla se voda těla mého, spatřil jsem náhle nad sebou ta
jemnou, nebeskou ruku 1 zářící anděly, kteří ukázali mně
otevřenou knihu, v niž napsány byly všecky hříchy mé od
mladosti až po tuto chvili; a když pohroužili knihu tu
do vody, již mne spoluherci na jevišti obmyli, byla kniha
ta bělejší nad padlý sníh. Nuže tedy, věhlasný císaři i vy
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všickni, kdož se mnou těmto tajemstvím jste se posmivali,
uvěřte nyní se mnou, že Kristus jest pravý Bůh, světlo,
pravda a smilování, a že jen skrze něho dojdete odpuštění
hříchův a spásy věčné.“

Cisař Dioklecian nebyl tehdáž ještě zjevným nepříte
lem a pronásledovatelem křesťanů, ale to, co Genesius před
nim 1 před sbromážděným lidem v divadle učinil, zdálo se
mu býti neslýchanou potupou bohů a přímou velezrádou.
I odevzdal Genesia prefektu Plaucianovi, aby jednal s ním
po zákonu a donutil ho k obětování bohům. Plaucian dal
Genesia natáhnouti na skřipec a mučiti kleštěmi a hořici
mi hlavněmi, ale obrácený herec zůstal i v největších bo
lestech pevným ve své viře a řekl: „Neni jiného Boha, leč
toho, jehož nyni znám a ctim, a třeba bych byl od vás ti
sickráte usmrcen, budu mu stále věren. Žádná muka nevy
rvou mně ze srdce a z úst Krista Ježiše. Kéž bych ho byl
dříve poznal! Lituji a oplakávám velice, že jsem věrné vy
znavače jeho tupil a tak pozdě v něho uvěřil“ Tak snažil
se Genesius v poslednich chvilích života svého aspoň poně
kud napraviti pohoršení, jež dřive dával. Posléze byl mečem
stat. Jest pravděpodobno, že se to stalo buď r. 285. aneb r.
286. Římský kalendář klade výroční památku mučednické
smrti jeho na den 25. srpna. Čásť jedné kosti tohoto muče
dnika chová velechrám Pražský.

Křest vykonaný na Genesiovi od herců na divadelním
jevišti, nebyl ovšem platný, poněvadž ti, kteříž jej konali,
neměli úmyslu činiti, co činí Církev, avšak obrácený herec
ten nabyl přece všech milosti se svátosti sv. křtu spojených.
Křest vody byl mu nahrazen křtem žádosti a křtem krve,
totiž jeho horouci žádosti po pravém křtu, kajicnosti a mu
čednickou smrti, kterouž pro Krista Ježiše podstoupil.

Jak podivný jest Bůh ve skutcích svých, a jak milo
srdně nakládá s největšími hřišníky! Jako obrátil zuřivého
farisea Šavla a učinil jej apoštolem Pavlem, tak změnil
náhle srdce lehkomyslného rouhače Genesia a učinil jej zá
zračnou milosti svou statečným vyznavačem viry Kristovy
a slavným mučedníkem. A ruka Páně, kteráž takové divy
vykonala, není dosud ukrácena. Bůh jest mocný a milosrdný,
aby 1 největšího hříšníka obrátil a z jisté záhuby vytrhl.
(Genesius zasloužil za své rouhačství, aby náhlou smrti ze
mřel a na věky zavržen byl, ale Bůh nenaložil s ním vedle

35
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skutkův jeho, nýbrž dal mu svou milosť, aby hříchy svoje
poznal, jich litovala za ně mučednickou smrti dostivučinil.I
my zasloužili jsme časné i věčné smrti v tu chvíli, když
jsme Boha těžkým hříchem urazili, ale Bůh ušetřil nás a
popřává nám času na pokání. Kajici světec Augustin vyzná
vá: „Bože můj, tisickráte mohl jsi mne právem zatratiti,
kdybysi byl chtěl. Ale nechtěl jsi, jelikož duši mou miluješ.“
Ovšemť pak bude nás Bůh jednou tim přisněji souditi, čím
děle čekal na polepšení naše. Sv. Augustin dí: „Nepohrdej
milosrdenstvím Božím, nechceš-li jednou zakusiti spravedl
nosti Boži. Bůh jest nevyvážný a nekonečný ve svém milo
srdenstvi, ale i ve své spravedlnosti.“

2. Martin Středa, kněz Tovaryšstva Ježíšova.
wmv

Z kněží Tovaryšstva Ježíšova, kteří ve vlasti naší o
vzkřisení a zvelebení staré katolické viry horlivě pracovali
a od lidu za svaté jmini byli, zasluhuje vděčné paměti naší
také Martin Středa. Narodil se dne 11. listopadu 1589 z ro
dičů stavu rolnického ve slezském městysi Hlivici. Nábožná
matka Barbora vychovávala ho pečlivě v bázni Boží a vo
divala jej do poutního chrámu Matky Boží na Jasné Hoře
nad Častochovem. Když v Hlivicích rozmohl se mor, uchá
zel mladý Martin z domu a donášel nemocným chuďasům
tajně čerstvé vody a chleba, ač starostlivá matka bránila mu
vycházeti. Roku 1605. byl od rodičů vypraven na učení do
Prahy a přijat do jesnitského semináře sv. Václava, kde
vstoupil do zbožné družiny Marianské. Po třech letech, r.
1608. přijal v Brně řeholní roucho Tovaryšstva Ježíšova, a
dokončiv noviciát, konal ve Štýrském Hradci studia filoso
fická, vyučoval potom mládež, a studoval v Il. 1616—1620.
bohosloví.

Již v noviciátě byl Středa nazýván „novým Aloisem,“
a v Štýrském Hradci říkali mu „andělTovaryšstva Ježíšova.“
Byltě vzorem nábožného, pokorného, láskou k Bohu zaníice
ného jinocha. Žil přísně dle řeholních pravidel, a sám uklá
dal si různé dobrovolné kajici skutky. Každého večera zpy
toval zevrubně svědomí, a ulehnuv, prosil anděla strážce za
ochranu a rozjímal i modlil se, dokud neusnul. Zapiral a
mrtvil tělo svoje, aby je v služebnosťpodrobil, a vypátral-li
na někom známku nějaké vzácné ctnosti, snažil se ho násle
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dovati. Za povolání do Tovaryšstva Ježíšova byl Bohu ve
lhce povděčen a slavil každoročně památku svého vstoupení
do řádu patnáctidenní pobožnosti. O velkonocich 16020.
byl ve Štýrském Hradci posvěcen na kněžství. Když po bě
lohorské bitvě Jesuité od protestantů vypuzení do Prahy se
navrátili, byl kněz Středa poslán do tamní Svatoklementské
koleje a učil gymnasijni mládež řečnictví. Roku 1622. stal
se tu doktorem filosofie a přednášel na fakultě filosofické, a
r. 1625. dosáhl také doktorátu v bohosloví. Z Prahy odešel
do Nisy ve Slezsku, kde učil bohosloví, a potom řídil koleje
Tovaryšstva Ježíšova v Brně (1627—1629.a opět 1041—1640)
a v Praze u sv. Klementa (1629—1634 a 1637—10638),a byl
od r. 1648. až do smrti provinciálem Tovaryšstva Ježišova
v zemích koruny České.

Učený, nábožný, bezůhonný a tichý kněz Martin Středa
byl ozdobou svého řádu. Kdykoli měl nastoupiti nový úřad,
připravoval se k tomu po deset dni, rozjimaje, modle se a
obětuje Bohu vše, co bude mu konati. Podřízence svoje ne
ustával slovem 1 přikladem nabádati Ku pracovitosti, bdě
losti, sebezapiravosti a zbožnosti. Za útočiště v soužení a
spomocnici v nesnázích odporoučel jim Rodičku Boži Marii
Pannu. Mladším řeholnikům dával moudrý návod, jak bý
měli se svedeným lidem jednati a jej z bludů do Církve
katolické uváděti, a sám konal s požehnaným úspěchem
missie v lidu, ač byl churav. Staral se všude o zvelebení
chramů Páně 1 služeb Božich. Jeho péčí byl řeholní chrám
Panny Marie v Brně znamenitě vyzdoben. Rovněž byl jeho
snahou chrám sv. Salvatora v koleji Pražské pro lepší osvět
lení opatřen kopuli a dostal nový hlavní oltář.

Po nešťastné bitvě u Jankova dne 6. března 1045,
v niž cisařské vojsko pod vůdcem Gótzem na hlavu pora
ženo bylo, vrhli se Švédové pod Torstensonem do Moravy
a Rakous, a odtud táhli zase na Moravu, aby zmocnili se
Brna. Velitelem Brna byl plukovník Ludvik Radvit de
Souches (Čechové říkali mu Sůza), francouzský protestant,
jenž slouživ dříve ve vojště švédském, pro nějaké osobní
spory přestoupil do služeb císařských. Měšťané Brněnští
nedůvěřovali tomuto cizinci a jinověrci, až Martin Středa,
toho času rektor jesuitské koleje Brněnské, jim ho odpo
ručil. Horlivého kněze toho ctili a milovali Brněnští jako
muže svatého a řidili se ve všem moudrými radami jeho.
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Středa poznav dobré srdce a poctivou povahu cisařského
plukovníka přilnul k němu, a předvidaje, že Švédové jistě
na Brno potáhnou, dal mu ještě včas výstrahu, aby na útok
nepřátel se přichystal. Zároveň předpověděl Středa, že Své
dové Brna nedobudou, a dodal takto vůdci i vojsku a oby
vatelstvu důvěry a odvahy. I zalíbil si plukovník kněze
Středu a radival se s ním, co na ochranu města činiti třeba.

Dne 4. května 1645 obkličili Švédové pod Torstenso
nem Brno, a chtějíce ho rychle dobyti, střileli a hnali ne
přetržitě po několik dnů na hradby jeho. V městě nebylo
než něco přes 2000 zbraně schopných mužů, vojáků, mě
šťanů a studentů, a tato malá posádka dovedla s pomoci
Boží po šestnácte neděl odrážeti statečně útoky nepřátel.
Nejeden z obhájců klesl do hrobu, a k tomu nastal v celém
městě nedostatek střelného prachu. Tu povzbuzoval kněz
Středa obhájce k modlitbě a pevné důvěře v Boha, a ejhle,
kromě nadání dostalo se městu podivuhodným způsobem po
dvakráte prachu, k němuž obleženým dopomohli stateční
vojinové čeští. Švédové nemohouce město vzíti útokem,
kladli pod hradby průkopy, a Torstenson pobádal je hrozbami
k rozhodným činům, až posléze ve vášnivé podrážděnosti,
zvýšené ještě bolestnou pakostnici, sl uminil, že stůj co stůj
města dobude a obyvatelstvu jeho strašlivě se pomstí. Zatim
dostoupila v městě bida vysokého stupně; hradby byly misty
porouchány, a švédské průkopy hrozilý velkým nebezpe
čenstvím.

Hlavní a rozhodný útok na město ustanovil Torstenson
na svátek Nanebevzeti Panny Marie. Brněnšti zvěděvšeotom
jali se opravovati hradby, a ve svatvečer tohoto svátku
vzývali nábožně Rodičku Boží před milostným obrazem
jejim v chrámu sv. Tomáše, u něhož tehdáž měli Augusti
niáni klášter. Středa dozíraje hlavně na studenty dodával
jim zmužilosti a vyzval je, aby k nastávajícímu boji připra
vili se svatou zpovědí, a požehnal přichystané na hradbách
koule. Dne 15. srpna hnali Švédové zuřivě útokem na město,
ale útok jejich byl vítězně odražen. Měšťanstvo,studentstvo
1 cisařské vojsko vykonalo pod ochranou Panny Marie pravé
divy udatenství, a Torstenson byl po velikých ztrátách do
nucen, s prořidlou, hladem zmořenou armádou švédskou od
táhnouti od Brna na jih. Když potom členové městské rady
Brněnské přišli poděkovat se plukovníku Radvitovi, vyzval
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je, aby především vzdali diky Bohu a knězi Martinu Stře
dovi. Byltě přesvědčen, že kněz ten moudrými radami a
modlitbami svými získal si největší zásluhu o zachránění
města. Na vděčnou památku této záchrany učinila Brněnská
rada slavný slib, že bude každoročně oslavovati Rodičku
Boží ve svátek její dne 15. srpna slavným průvodem a
službami Božími.

Roku 1649. měl Martin Středa odebrati se do Říma ku
volbě nového generala Tovaryšstva Ježíšova. Na ten účel
svolal schůzi řeholních bratři do Brna, kde měli se zvoliti
ještě dva důvěrnici, kteříž by s ním do Říma cestovali. Za
tim vrátiv se ze-.Slezska do Brna, řekl: „Nepůjdu již do
Říma, neboť zde složím kosti své.“ A skutečně roznemohl
se po sv. Vavřinci bolením na prsou a přijav nábožně sv.
svátosti, dal z kazatelny vyzvati lid, aby se za něho modlil.
Potom nemoha již mši sv. sloužiti, přijímal denně nejsvětější
Svátosť ve světnici své. Poslední tři dny ležel na zemi
slamou postlané, modle se, a dne 26. srpna 1649 o jedné
hodině s půlnoci zesnul blaženou smrti v Pánu. Tělo jeho
bylo slavně pohřbeno v Brněnském chrámě Tovaryšstva Je
žišova, kde podnes odpočívá.

Kněz Martin Středa byl již za živa pokládán za muže
svatého. Zpovědník jeho vydal svědectví o něm, že za celý
vezdejší život svůj žádným těžkým hříchem milosti Boží
na křtu sv. dosažené nepozbyl, a general Tovaryšstva Ježi
šova Vitelesk nazýval ho mužem andělského obcování. Na
přimluvu jeho dostalo se mnohým lidem od Boha mimořádné
pomoci. Tělo jeho bylo po letech shledáno neporušeno. Jak
velice měšťané Brněnští kněze toho si vážili, prokazuje pi
semné svědectví jejich, dané dne 23. listopadu 1671 pod
velkou pečeti městskou. Ve svědectví tom dí městská rada
Brněnská: „Ctihodný kněz Martin Středa přispělmodlitbami
a zaásluhami svými nad jiné k zachování města Brna a tudiž
náleží mu právem jméno zachránce města i vlasti. Tělojeho
odpočívá jako perla a vzácný poklad před hlavním oltářem
jesuitského chrámu; i bude chrániti města našeho za časů
1 přitomných i budoucích; a duše jeho, která nade vši po
chybnosť v nebi se raduje, bude přimlouvati se za nás, a
proto chováme ho v nabožné úctě.“ Ještě slavnější svědectví
vydal obhájce Rrna Radvit de Souches, napsav tato slova:
„Kněz Martin Středa modlitbou a postem svým k obráněnií
města 1 vysvobození jeho z moci švédské bez pochybnosti
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přispěl; on mne samého, odchovaného v bludu kalvínském,
vzbudil a pohnul k návratu do Cíi-kve katolické, a já ho
nyní ctim a za přímluvu u Boha rovněž tak vzývám jako
jiné svaté nebestany.“ Dne 31. května 1876 byla hrobka
druhdy jesuitského, nyní vojenského chrámu v Brně otevřena,
a tu shledáno opět tělo kněze Martina Středy neporušeno,
čimž úcta zbožného lidu k němu zase ožila. *)

Dne 26. srpna koná se památka sv. Zefyrina, papeže (+ 219), sv.
Abundancia a Irenéa, mučedníků (+ 258 v Římě“. sv. Alexandra, mučedníka
Brescijského, sv. Justa, Oruncia a Fortunata, mučedníků, sv. Rufina, bi
skupa, a j.

Dne 2%. srpna.

Sv. Josef Kalasancký, zakladatel řádu.

Vyučovati a vychovávati mládež v duchu křesťanském
jest důležitým úkolem, jejž Církev katolická po všecky časy
věrně plnila a plní. Proto zasluhují vděčné paměti ti mužové,
kteří mládež netoliko potřebným vědomostem zaučují, ale i
ku zbožnému, bohumilému, právě křesťanskémuživotu vedou.
Mezi nejzasloužilejší křesťanské učitele a pěstouny mládeže
náleži sv. Josef Kalasancký, zakladatel řádu Piaristů.

Narodil se dne 11. záři 1556 v Peraltě v Aragonii ze
starošlechtického rodu, jenž měl přidomek po hradu Kala
sanze, kterýž od staleti mu náležel. Josef byl druhorozený
syn slovutného Petra z Kalasanzy a manželky jeho Marie
z Gastonu. Prospívaje pod dozorem zbožné matky, měl již
v útlém věku zalíbení v modlitbě a udilel rád chudým lidem
almnžnu.

Počátkům vědomosti učil se v Estadille opodál Peralty,
vynikaje nadáním 1 pilnosti nade všecky spolužáky svoje.
Otec přál si Josefa odchovati pro stav vojenský, on však
nemaje ku stavu tomu povolání, uprosil ho, aby mu bylo
dovoleno studovati práva, a odebral se v patnáctém roce věku—

* „Kterak Brno nad Švédy zvítězilo r. 1645“ od P. Jos. Svobody
v kalendáři Moravanu r. 1878. Drahé kameny z koruny Svatováclavské II.
329—943. Brněnský „Obzor“ 1895. čís. 15. 16.
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svého na vysoké školy do Leridy. Tu učil se pilně a spolu
rozmáhal se nábožnosti a ušlechtilými ctnostmi. Modlival se
horlivě, býval každého dne na službách Božích a přijímal
často svaté svátosti. Šetřil úzkostlivě panické čistoty a bděl
ostražitě nad smysly svými. Žil bezůhonně a snažil se jak
moha prokazovati spolužákům svým skutky duchovního mi
losrdenství. Vzbuzoval je ku pilnosti i bohabojnosti, odvracel
je od pošetilých výstupků a zhoubné hýřivosti, podporoval
chudé z nich a sloužil ochotně nemocným. Když jednou
několik výtržníků vzbudilo vzpouru studentů proti učitelům,
podařilo se Josefovi laskavými domluvami utišiti ji.

Dokončiv studie byl Josef povýšen za doktora práv a
měl po přání otcovu vstoupiti do státní služby. Ale duše
jeho bažila po vyšších a světějšich věcech. I umiínil si, že
stane se knězem. Otec odpiral zprvu, až posléze na úsilovné
přímluvýymatčiny k tomu svolil. Josef přijal tudiž nižší
svěcení a odebral se na bohoslovecké učení do Valencie. Tu
vzdělával se pilně v posvátných vědách a zapiral tělo svoje
posty 1 bděním. Zatim dolehlo na něj těžké pokušení. Jistá
mladá vdova z příbuzenstva strojila mu úklady, aby ho od
stavu duchovního odvrátila a srdce jeho ziskala. Josef nedal
se však svésti a chtěje ze strojených léček vyváznouti, ušel
tajně z Valencie do Alkaly, kde ve studiich bohosloveckých
pokračoval a ještě přísněji se zaplral a nad sebou bděl, než
byl posaváde činil. Za nedlouho bylo mu podstoupiti nový
těžký zápas. Starší bratr jeho zemřel ve válce s Portugalci,
a téhož času zemřela mu matka. Byla to dvoji bolestná rána,
a brzo přišla rána třeti. Dle rozkazu otcova měl Josef za
nechati dalších studii, zříci se duchovního stavu, odebrati
se domů, a jakožto nejstarší syn a dědic rodu Kalasanzů se
oženiti. Toho ulekl se Josef nemálo, avšak neztrácel v těchto
rozpacích mysli a odevzdal se do vůle Boži doufaje, že vůle
otcova nějakým způsobem zmařena bude. Prozatím vymohl
si mnohými prosbami povoleni, aby aspoň studia bohoslo
vecká ukončiti mohl. Dosáhnuv hodnosti doktorské setrval

potom s vůli otcovou rok u spřízněného biskupa. Ale po
roce volal ho otec domů a naléhal přísně, aby vůle jeho po
slechl. Josef odkládal zprvu návratem, a byv konečně do
nucen vrátiti se domů, vytýkal nabízeným nevěstám různě
vady a činil vůbec obtíže a překážky, jen aby získal čas.
Tu zasáhla do osudů jeho sama Prozřetelnosť Boži. Josef
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roznemohl se nebezpečně, a zarmoucený otec dal mu svolení,
aby zavázal se Bohu slibem, že pozdravi-li se, přijme svěcení
kněžské. I ozdravěl, a byl dne 17. prosince 583 posvěcen
na kněžství.

Kněz Josef byl by nejraději odešel do samoty, aby
světu úplně odumřel a jen Bohu žil, ale biskup jeho napsal
mu tato slova: „Volám k tobě sice: Bdi a modli se, nebo
duch zajisté jest hotov, ale tělo mdlé; ale ty, synu milý,
jsi především povolán k životu činnému, za dělníka na vi
nici Páně, za bojovníka Církve Boži. Bdi tedy a modli se,
ale zaroveň pracuj!“ Josef uposlechl této rady a nastoupil du
chovní správu v Albarazinu, kde svěřenéstádce svoje na cestu
dokonalosti vedl. Z působiště toho odvedla ho nebezpečná ne
moc otcova. Vděčný syn spěchal k nemocnému otci, ošetřo
val ho, připravil jej na křesťanskou smrť a zatlačil mu oči.
Potom nabidl biskupu Leridskému poznovu služby svoje, a
ten ustanovil ho svým zpovědníkem a tajemníkem i zkou
matelem čekatelů úřadu farního. Po smrti tohoto biskupa
vstoupil Josef do diecése Urgelské a převzal obtižnou duchovní
správu v Oritoredě a zároveň úřad generalního vikáře a do
zorce nad hornatým obvodem čítajícím vice než 70 far a
300 obci. Tu pracoval Josef po osm let odklízeje s apoštol
skou horlivostí četné nepořádky a zvelebuje náboženský
život v lidu. Na žádost svého biskupa konal také missionář
ské cesty do odlehlých hor pyrenejských na pomezí Fran
couzském. Do končin těch nebyla již dávno noha žádného
biskupa vkročila, a tamní pastýřský lid, přebývajicí porůznu
na osamělých planinách a v nehostinných úžlabinách, byl
v náboženství žalostně nevědomý a mravně spustlý. Zane
dbané pastýře ty vyhledávati a nábožensky vzdělávati bylo
ovšem nadmíru obtižno, a práce ta vyžadovala nadlidské
sebezapiravosti, obětovnosti a lásky. Josef nelekal se však
žádné námahy a dodělal se apoštolskou horlivostí svou na
této opuštěné vinici Páně utěšeného ovoce. Vedle toho pe
čoval 1 o vezdejší blaho svých svěřenců; stavěl obilnice a
zasobárny pro čas neúrody, zakládal nadace pro výbavu ne
věst 1 pro chudé a ujiímal se vdov 1 sirotků.

Časem rozmohla se v duši Josefově neodolatelná touha
po Římu, aby na hrobech knížat apoštolských se pomodlil
1 horlivost svou posilnil a náměstku Kristovu úctu vzdal.
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I složil svůj úřad, rozdělil větší čásť dědictví po otci
oběma sestrám svým i chudým, a nastoupil cestu do Říma,
kamo v postě r. 1592. jako chudý a neznámý poutník za
vital. Věčné město nad Tiberou s četnými nádhernými
chrámy, dojemným:i pobožnostmi, náboženskými bratrstvy
a dobročinnými ústavy upoutalo ho záhy tou měrou, že
nechtěl vice do Španěl se vrátiti, ač bylo mu tam nabídnuto
výnosné misto kanovnické. Brzo poznal ho kardinál Marek
Kolonna a učinil jej svým domácím kaplanem a vychovatelem
synovce svěho.

Kněz Josef vstoupiv v Římě do čtyř nábožných i do
bročinných bratrstev, sloužil horlivě Bohu i lidem. Za dne
navštěvoval věznice, nemocnice, domy poutnické a chudo
bince, pátral po opuštěných ubožácich i po potulných dětech,
a snažil se všem pomáhati, je těšiti a mysl jejich k Bohu
obraceti. Za hrozného moru v Římě stál věrně po boku sv.
Kamilovi a neštitil se nemocné chuďasy do nemocnic doná
šeti, jim sloužiti a mrtvoly jejich pochovávati. Pracuje
takto za dne pro blaho lidi, trval Josef pozdě do noci
v hlavnich chrámech městských na modlitbách i ve zbožném
rozjímání a neustával zapirati se tuhým postem i jinými
skutky kajicími. Ukájel hlad jednou za deu pouhým chlebem
a nosil pod svrchním oděvem ostrý pás, aby tělo svoje usta
vičně v služebnosť pojimal.

Jsa členem „bratrstva křesťanské nauky“ kazával Josef
často v Římských chrámech a učil na veřejných prostran
stvích zahálčivý lid i potulné děti náboženství. Tu přesvěd
čoval se denně, že hlavním pramenem náboženské nevědo
mosti a mravní spustlosti lidu je zanedbaná výchova chudé
mládeže, již nikdo si nevšímal. Vídalt každého dne, jak
chudé, opuštěné děti polonahy a špinavy bez dohledu po
ulicích se povalují a potloukají, dotěrně žebrají a neplechy
páchají. Nemohouce platiti školného nechodily do škol a od
růstaly v nevědomosti a zahálčivosti v pobudy a zločince.
Josefovi bolelo srdce nad těmi ubožáky a v duši jeho ozýval
se mocný hlas: „Ujmi se těchto nešťastných děti a buď jim
ochráncem !“ I obrátil se vroucí modlitbou k Bohu; aby mu
ukázáno bylo, jak by jim pomoci mohl. Prozatím svolával
tyto potulné děti, a získav si důvěru jejich, hleděl je dostati
do veřejných škol. Avšak nuzně placení učitelé žádali za
děti ty školného aneb aspoň nějakého připlašku od obce.

Y
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Josef zadal tudiž k městské radě, ale ta neměla ani peněz
ani dobré vůle platiti za chudé děti školného. I obrátil se
Josef na Jesuity prose, aby zanedbané děti do svých škol
přijali, a ti odpověděli, že dle svých řeholních pravidel ne
maji škol počátečních. Posléze vzal Josef útočiště k Domini
kánům, ale ti jsouce zaměstnáni kázaním, missiemi, zpoví
dánim i jinými službami církevními, neměli času starati se
o zanedbanou mládež.

Kněz Josef byv takto všude odmrštěn, uminil si, že
z lásky ku Božskému příteli ditek vykoná sám, k čemuž
nikdo odhodlati se nechtěl, a že bude až do smrti starati se
o vyučování a výchovu chudých, zanedbaných děti. Zlata
a stříbra neměl, ale doufal, že Bůh záměru jeho požehnání
svého neodepře. Prozatím nabidl mu farář u sv. Doroty za
Tiberou Antonin Brendani dvě světnice v domě svém, a dva
kněží z bratrstva křesťanské nauký přidali se k němu sli
bivše, že budou s ním mládež učiti. I otevřel Josef na podzim
r. 1597. v Římě novou školu pro chudé hochy, a hned první
týden přihlásilo se mu vice než 100 žáků, jimž dostávalo se
tu nejen bezplatného vyučování, ale 1 učebních pomůcek, a
pokud možno bylo, i oděvu a pokrmu. Ani děti židovské
nebyly z ústavu toho vyloučeny. Josef nazval ústav svůj
„pobožnými školami“ na osvědčení, že bude se v něm vy
učovati netoliko počátkům světských vědomosti, ale obzvláště
také nábožnosti a povinnostem křesťanským. Učilelé těchto
škol vodili žáky po učení domů a bděli vůbec ostražitě nad
nimi, aby všelikou přiležitosť k lehkomyslnosti a nemravnosti
od nich odvraceli, modlili se s nimi horlivě, chodili s nimi
na služby Boží, a vodili je častěji ku sv. zpovědi.

Kázeň Josefových pobožných škol byla tak výborná,
učebná soustava jejich účelná, a pokrok žáků v učeni, ve
zbožnosti i v mravnosti tak zřejmý, že vyskytli se záhy
četní dobrodinci stavu duchovního 1 světského, kteří ústav
ten štědře podporovali. Takto mohl Josef již r. 1599. najati
pro školy svoje prostranný dům, jehož velice třeba bylo,
nebo zatim vzrostl počet žáků na 700. V domě tom ubytoval
se Josef s pomocníky svými a žil s nimi dle ustanoveného
pořádku společně ve svaté svornosti a lásce.

Co pýcha zbudovala, kácí se samo, ale co pokora a
křesťanská láska zasévá, to roste a vydává hojné ovoce. Tak
prospivaly 1 pobožné školy, a chvalná pověsť o nich pro
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nikla záhy i za hranice italské. I snažil se Španělský král
Filip pohnouti Josefa Kalasanckého, aby vrátil se do vlasti
a přijal úřad biskupský. Ale Josef volil zůstati otcem a
učitelem maličkých, a zamitl tedy nabízenou hodnost.

Pokud Josef jen chudé hochy kolem sebe shromažďoval
a je bezplatně učil, nemohli ho veřejní i soukromí učitelové
Rimšti dosti vynachváliti, jakmile však do jeho škol i zá
možné rodiny děti svoje posýlati začaly, a když i papež
školám těm přízeň projevoval a podporu udilel, pozdvihla
se proti zakladateli jejich lakota a závisť. Světšti učitelé
vytýkali pojednou Josefovi, že ubírá jim chleba a zkracuje
živnosť jejich, pomlouvajíce ho, že prý horlivosť jeho je
pokrytstvím a že na školách jeho hrozné věci se tropí.
I obžalovali ho nejprv u kardinála vikáře, a byvše odmrštěni,
podali na něho novou stižnosťtu samého papeže Klementa VIII.
Josef choval se naproti těmto zlomyslným útokům klidně a
šel svou cestou dále. Nespravedlivá obžaloba byla důkladně
vyšetřena a skončila zahanbením původců jejích, ale ti ne
ustávali proti Josefovi sočiti a obžalovali ho později u papeže
Pavla V. poznovu. Výsledkem těchto pomluv bylo, že ctnosti
Josefovy u veřejnou známost přišly a chvalná pověsť ojeho
školách se rozšířila. Církevní hodnostáři závodili v podpo
rování pobožných škol a papež Pavel V. přijal je do své
zvláštní ochrany dav jim dva kardinály za ochránce. I
koupil Josef r. 1612. za 12.000tolarů rozsáhlý palác u chrámu
sv. Pantaleona a přeložil do něho školy svoje, na nichž bylo
tehdáž již 1200 žáků. Papež Pavel V. vážil si zakladatele
těchto škol tak velice, že zamýšlel povolati ho do sboru
kardinálů, on však vyprosil si, aby důstojnost ta jemu udě
lena nebyla.

Josef chtěje svým školám zajistiti trvalost a ziskati
dostatek schopných a hodných učitelů, snažil se již za pa
peže Klementa VII!., aby tomuto ústavu bylo dáno řeholní
zřízení. Snaha ta potkala se na počátku s některými nesná
zemi, až papež Pavel V. r. 1617. schválil společnost učitelů
pobožných škol jakožto řeholní družinu s prostými sliby.
A papež Řehoř XV. povýšil r. 1621.tuto družinu za církevní
řád pod jménem „Společnost řeholních duchovnich pod
ochranou Matky Boží pro pobožné školy.“ Řeholníci ti byli
lidem přezváni Piaristy. Prvnim vrchním představeným
jejich byl r. 1622. jmenován Josef Kalasancký. Pobožné
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školy rozkvétaly čim dále vice, a 1 učení a urození mužové
vstupovali do družiny Josefovy. Tou měrou docházel řác
obliby i mimo Řím a Italii, a Josef mohl v četných městect
zakládati školy a kláštery. Spolubratřím svým dával doko
nalý přiklad zbožného kněze i učitele. Zachovával přísně
řeholní pravidla, zapíral se a byl nad miru pokorný. Z po
kory zamitl nabidnuté biskupství Brindiské a zůsšal věren
svým školám. Jako někdy konal apoštolské cesty v Pyre
nejich, tak chodil po Italii zřizuje nové řeholní domy se
školami a doziraje na ně. Na školách jeho panoval duch
Kristův, a odchovanci jejich dávali jim křesťanskýmživotem
svým nejkrásnější svědectví.

Ještě za živobyti sv. Josefa Kalasanckého byly také
u nás zřizeny kolleje Piaristů v Mikulově (1631), ve Stráž
nici (1633), v Lipniku (1634), v Litomyšli (1640) a v Krum
lově (1644), ba i v Praze byl mu nabídnut dům pro kollej,
avšak nemohl sem poslati bratři. Řád rozšiřoval se totiž tak
rychle, že zakladatel jeho vyznal, že i kdyby měl 10000
duchovních bratří, mohl by je snadno za jediný měsíc roz
děliti po místech, kdé lidé toužebně si jich přáli. Pro nás
je pamětihodno, že kollej Mikulovská byla prvním řeholním
domem Piaristů kromě Italie, a že první mimoitalská pro
vincie tohoto řádu ustavila se r. 1634. na Moravě obsahujic
kolleje Mikulovskou, Strážnickou a Lipnickou. Také v Polsku,
Uhrách a zemich vnitrorakouských šířil se řád piaristský, a
Mikulov zůstal dlouho středem všech kollejí v těchto zemích.

Radosť horlivého Josefa z rychlého rozkvětu řádubyla
mu v pozdějších letech nemálo kalena protivenstvím od
vlastních soudruhů. Pýcha několika ctižádostivých bratři
nekněži, kteří bez řádné přípravy chtěli si vynutiti povo
lení, aby byli posvěcení na kněžství, přiměla Josefa ku svo
lání valné schůze řádu, na niž nepolepšitelné bratry ty
s litosti z řehole vyloučil. Brzo potom bylo Josefovi zakou
šetl ještě horších protivenství. Neposlušný kněz Marius Sazzi
ziskal si o své ujmě místo u inkvisičního úřadu ve Flo
rencii, byl však za krátko jakožto neschopný ctižádostivec
propuštěn a z Toskánska vypověděn. Toto zasloužené poko
ření přičital neprávem domnělým nástrahám svého generala
Josefa Kalasanckého a jal se ho pomlouvati, že prý je sla
bomyslný a k řízení řádu již neschopný, ba odvážil se do
konce obžalovati ho u inkvisičního soudu Římského jakožto
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domnělého tupitele tohoto cirkevního úřadu. Tu byl šesta
osmdesátiletý ctihodný kmet Josef za bílého dne a v největším
parnu jako nějaký zločinec od drábů do vyšetřovaci vazby
odveden. Nebylo sice shledáno na něm žádné viny, ale za
nedlouho potom spojil se Marius Sazzi s jiným nespokojencem,
řeholníkem Štěpánem, a kul s ním proti generálu svému
poznovu pikle. Oba ziskali svým záměrům papežského do
zorce klášterů Augustina Ubaldiniho, jenž jsa členemjiného
řádu a žárle na úspěch pobožných škol, přičinil se, že Josef
Kalasancký pro vysoké stáří a domnělou neschopnost byl
s úřadu vrchního představeného Piaristů sesazen. Větší ještě
bolest byla Josefovi způsobena tim, že generálem řádu po
božných škol byl jmenován nehodný odpůrce jeho Štěpán.
Ale brzo ukázaly se smutné následky toho. Řád piaristský
klesal, vážnosť jeho bledla, školy nevydávaly více kýženého
ovoce, a kázeň bratři octla se v úpadku. Vida to papež
Innocence X. odňal dne 16. března 1646 řádu pobožných
škol udělené církevní výsady a snižil ho na pouhou družinu
(kongregaci) učitelů beze slibů.

Josef Kalasancký mněl, že svými školami Církvi a
a lidstvu dal veledůležitý a blahodárný ústav. Pracoval za
mnohých překážek a protivenství skoro půl stoleti o utvrzení,
zvelebení a rozšíření svého řádu, a pojednou bylo mu s li
tosti viděti, že krásné, namáhavě zbudované dilo jeho vinou
několika zaslepených, nehodných bratři skoro zničeno jest.
Ale těžkou zkoušku tu nesl trpělivě, a maje na mysli přiklad
Ježíše Krista, modlil se s pláčem za nepřátele svoje a škůdce
dila svého. Jediným přáním jeho bylo, aby zaslepenci ti se
obrátili. Tu roznemohl se těžce Štěpán, a předvidaje smrť,
pykal své nešlechetnosti a vzkázal Josefovi, aby mu odpustal.
Ctihodný kmet netoliko odpustil, ale sám přišel k nemoc
nému a řekl mu: „Nikdy jsem neměl radostnějšího dne nad
tento. Modlival jsem se k Bohu za tvoje spasení a modlím
se posud, aby dobrou vůli, kterou v tobě vzbudil, až do
poslední chvíle v tobě udržel.“ Naproti tomu zemřel brzo
potom Marius SŠazzi v zatvrzelosti. I plakal Josef a řekl:
„Kdyby byl Marius jen mně ublížil, nebylo by toho škoda,
ale on prohřešil se proti Bohu!“

Vysilen stářím, posty a souženim, roznemohl se Josef
Kalasancký v červenoi r. 1648. na smrť. Po čas nemoci při
jimal denně velebnou Svátost a dával si předříkati cirkevní
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hodinky. Přijav s nábožným pohnutím svaté svátosti svolal
bratry a louče se s nimi těšil je, že Bůh řádu jejich zahy
nouti nedá, ale opět povznese jej. Řeklť jim: „PBůh,útočiště
a síla naše za dnů soužení, jenž raní, umí i hojiti. Rady
jeho jsou nevystihlé, ale konečně stane se přece, co on chce.
Věřte mně, že řád náš opět povstane a takovým bude, jakým
dříve byl. Zavinili jsme sami, co stalo se, abychom očistěni
byli“ Potom napominal otcovsky bratry, aby papeži povždy
věrně oddáni byli, Rodičku Boží horlivě otili a pod ochranu
jeji se utikali, vespolek v lásce trvali, a povinnosti svoje ja
kožto kněži, řeholníci a učitelé svědomitě plnili. Posléze dal
si předčítati život Páně, a vysloviv po třikráte přesvatá
jména Ježiš, Maria, usnul blaženou smrtí dne 25. srpna 1648
dosáhnuv vzácného věku 92 let.

Slova umirajícího kmeta toho naplnila se. Již r. 1669.
vrátil papež Klement IX. Piaristům odňaté církevní výsady
a povýšil je opět za řád. Zasloužilý zakladatel tohoto řádu
Josef Kalasancký byv od Boha oslaven divy, byl od papeže
Benedikta XIV. r. 1748. prohlášen za blahoslavence, a papež
Klement XIII. prohlásil jej r. 1767. za svatého. Výroční pa
mátka jeho slaví se dne 27. srpna.

Pamětihodna jsou naučení, jež sv. Josef Kalasancký
duchovním bratřím svým dával, zejména tato: „Kdo sku
tečně ctnostným býti si žádá, tomu třeba, aby tělesnosť
stále mrtvil a chtiče svoje dusil. Kdo Bohu opravdově slou
žiti chce, musí býti pánem nad svými náruživostmi a před
stavených poslouchati.“ „Jaký učitel, taký žák. Vřemýšlejte
o svém povolání, poznejte cenu jeho, a buďte pamětlivi, že
v rukou vašich spočívá časné i věčné blaho mládeže vedení
vašemu svěřené. Běda tomu, skrze koho pohoršení pochází
a věčná kletba svůdci! Jste odpovědni netoliko za sebe, ale
1 za svěřenou mládež, pročež připravujte se na onen veliký
den soudu, v nějž bude od vás žádán počet ze všech skutků
vašich“ „Kdo za bližního se modli, dobře dělá, kdo však
mu sám pomáhá, lépe činí.“ „Nemoc pochází od Boha jako
zdraví, není pak Boha v té nemocnici, kde chybí nemocným
trpělivost a ošetřovatelům láska.“ „Vystřihej se každý pr
vniho poklésku, nebot v zápětí jdou mu další poklésky, a
posléze dostavuje se hříšná zvyklosť. Nezkoušejme nikdy
sladkého jedu, byť 1 v zlaté nádobě se nám podával, neboť
neodvratným účinkem jeho je smrť.“

Rád pobožných škol šířil se 1 po smrti svatého zakla
datele svého zejména v zemích koruny Svatováclavské v Če
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chách, na Moravě „a ve Slezku. Bylyť u nás kromě uvede
ných kollejí zřízeny řeholní domy piaristské se školami po
čatečnými a středními v Ostrově (1666), v Kroměříži (1657),
v Kosmonosich (1688, kollej přeložena r. 1786. do Mladé
Boleslavi), ve Staré Vodě na Moravě (1690), v Příboře (1694),
v Beneševě (1704), v Rychnově (1714), v Bílé Vodě ve Slez
sku (1727), v Bruntále ve Slezsku (1731), v Praze (1752),
v Hustopeči (1757), v Brandýse n. L. (1759), v Kyjově (1759),
v Českých Budějovicich (1762), v Hajdě (1763), v Moravské
Třebové (1765), v Mostu (1768), v Berouně (1773), v Doupo
vě (1775) a v Nepomuku (1867). Bohužel poklesla tato někdy
znamenitá provincie řádu sv. Josefa Kalasanckého nepřizni
vými poměry za naši doby tou měrou, že zůstali jí do dne
ška pouze čtyři kolleje se školami.

3

Dne 27. srpna koná se také památka sv. Rufa, biskupa Kapuanského
umučeného za císaře Nerona, z jehož ostatků získal a r. 1355. hlavnímu
chrámu Pražskému daroval jednu kosť Karel IV.; sv. Eulalie, panny a
mučednice sicilské, sv. Cesaria, biskupa Arelatského, sv. Gebharda (Habarta)
biskupa Kostnického (+ 495), z jehož těla daroval r. 1352. Karel IV. vele
chrámu Pražskému větší kosť. Den sv. Rufa je v dějinách českých pověst
ným, ježto právě před ním i po něm bylo království České několikráte za
stiženo osudnými ranami. Ve svatvečer sv. Rufa dne 26. srpna 1278 zahy
nul bohatýrský král Přemysl Otokar II. v nešťastné bitvě u Suchých Krut
na Moravském poli. Téhož dne r. 1346. padl slepý král Jan Lucemburský
v bitvě u Kreščáku ve Francii. Dne 29. srpna 1526 utonul král Ludvík
v rozvodněném potoce utíkaje z osudné bitvy svedené u Mohuče s Turky.
Dne 28. srpna 1619 zvolili protestantští stavové čeští na generálním sněmu
v Praze vzdorokrále kalvínského kurfirsta Bedřicha Falckého, kterýmžto
neblahým činem byl národ náš uvržen do bezměrného neštěstí.
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Sv Augustin, biskup a učitel církevní.

Na obloze Církve katolické stkví se slavný biskup a
učený bohoslovec Augustin jako hvězda první velikosti. Na
něm splnila se podivuhodným způsobem slova apoštola sv.
Pavla „Milosti Boži jsem to, co jsem.“ (I. Kor. 15, 10.)

Aurelius Augustin narodil se dne 13. listopadu 354
v městysi Tagastě v Numidii (severní Africe), v niž vládli
Římané. Otec jeho Patricius, pohan, měl slovutné předky,
ač nevládl značnými statky. Byl radnim pánem a při tom
vzdělával nevelké hospodářství svoje. Vynikal citlivým srd
cem, láskou ku vlasti a opravdovou starostlivosti o manželku
1 děti svoje, jimž nepřekážel konati povinnosti křesťanské,
měl však na sobě obyčejné vady pohanské; liboval si v roz
mařilostech a býval náruživě hněvivým. Manželka jeho
Monika byla horlivá křesťanka ozdobená nejkrásnějšími
otnostmi křesťanskými, živou věrou, vroucí nábožnosti, něž
nou láskou, šetrnou mírnosti a vůbec téměř životem anděl
ským. Dům svůj spravovala vzorně, a snášejic trpělivě hně
vlvosť manžela svého, usilovala horlivě o to, aby ho na viru
křesťanskou obrátila, což se ji posléze podařilo. Děti své vy
chovávala pečlivě, a zejména Augustinovi vkládala do mladi
stvé duše símě víry křesťanské. Augustin roznemohlse v dět
ském věku nebezpečně a měl již býti pokřtěn, když však
ozdravěl, odložila Monika dle tehdejšího obyčeje křest jeho
až na pozdější dobu, aby snad milosti křestné hned zase
neztratil.

Až do patnáctého roku věku svého chodil Augustin do
školy v rodišti svém. Jsa povahou bujný musel zprvu k učení
1 trestem donucován býti, později však prospival na školách
znamenitě. Matka měla z toho radosť, ale ohnivá, nestálá
mysl mladého Augustina budila v ni vážné obavy do bu
doucnosti. Jakoby byla předvidala, že syn pobloudí a nevý
slovné hoře ji způsobí, plakala tiše, kdykoli mu do očípohle
děla. Byla: by ho nejraději měla stále na blízku u sebe, a přála
sl proto, aby stal se jednou nástupcem otcovým v úřadě. Zatím
mluvival otec k Augustinu o budouci slávě a bohatství, ne
překážeje však zbožnému působení starostlivé matky. Chtěl
zjednati synu lepší postavení a učiniti jej mužem učeným a
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ve světě slaveným. I uminil si obětovati jmění svoje, aby
Augustin vyučil se dokonalým řečníkem a proklestil si takto
dráhu ku vzácným důstojnostem. Bylat u Římanů výmluv
nost vyjma toliko umění válečné jedinou cestou k nejvyšším
úřadům. I byl Augustin poslán na vyšší školy do blízkého
města Madaury.

Patnáctiletý Augustin vynikal v Madauře nade všecky
spolužáky svoje učením, ale nikoli mravnosti. Obyvatelstvo
tohoto města hovělo dosud modloslužbě, a ledový dech po
hanstva hubil útlou květinu zbožnosti v Augustinu od vý
borné matky snažně pěstovanou. Na školách byla v něm
vzbuzena ctižádost, vědychtivosť a pýcha, ale srdce jeho
zdivočilo, neboť nikdo nestaral se v cizině o duši jeho, nikdo
nedbal mravů jeho. Dali mu knihy sepsané řečí krásnou a
lahodnou, byl však v nich jed, a on polykal hltavě, co bylo
sladkého, nevšimaje si, že otravuje duši svou. Vrátiv se po
roce z Madaury domů přinesl si slávu nadaného jinocha,
avšak pozbyl toho, co nejspanileji zdobívá mladistvý věk,
čistoty a nevinnosti, kterouž matka dala mu věnem na ce
stu do ciziny. Monika poznala záhy bystrým zrakem svým,
jak nebezpečná změna s Augustinem se stala a domlouvala
mu proto starostlivě, otec však jsa potěšen úspěchem jeho
na školách, nevšímal si mravní stránky jeho a uvolil se, že
sežene mu potřebné prostředky, aby mohl studovati dále na
vysokých školách v hlavním městě Karthagině. Obětavosť
ta vzbudila všeobecný obdiv, neboť v hlavním městě bylo
tehdáž dosti draho. Jelikož pak hmotná příprava na studie
vyžadovala celého roku, prodlel zatím Augustin v Tagastě
zaháleje, leda že chytánim ptáků čas si krátil. Chytil se
zlých tovaryšův a klesal v daremnostech hloub a hloub,
málo si všimaje důtklivých napomínání starostlivé matky.
Domluvy jeji pokládal za zpozdilé vrtochy ženské, a styděl
se, že ji má poslušen býti; ba když zvrhlí společnici jeho
hanebnými skutky svými veřejně se chvástali, zardival se
studem, že jest nepravostí méně znalý, než oni. Nad to vše
docházel na hnusná divadla pohanská, která do horouciho
srdce jeho oleje přilévala.

Koncem roku 370. odebral se Augustin na vysoké školy
do Karthaginy. Tu vynikal učením, až bylo s podivem,
avšak Bohu vzdaloval se víc a více. Byltě tehdáž veřejný
život v tomto městě samá nepravosť, Víra Kristova byla

30
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sice v Karthagině zakotvena; křesťanéměli tam sedm chrámů
a svého biskupa, ale posud vládla tam stará modloslužba a
zejména o slavnostech konaných na počesť pohanských bohů
byly veřejně páchány hnusné neřesti. Město slynulo škola
mi a divadly, a obyvatelstvo jeho, dilem punské, dilem řím
ské, neznalo mravnosti a ušlechtilosti; prostopášnosť římská
smisila se tam s bujnosti africkou.

Jakkoli mladý Augustin Boha se spustil a v hřišných
rozkoších si liboval, neustával pilně studovati a činil ve
vědách řečnických znamenitě pokroky. Ale v duši jeho ozý
val se často mocný hlas matky Moniky, jehož nemohl udu
siti. Vzpominal s uctivosti, jak dvakráte za den chodila do
svatyně a udilela hojné almužny, co vypravovala mu o Kristu
Pánu, jak ho učila křesťanským modlitbám a vodivala na
služby Boží. Laskavá slova a upřímná nábožnost dobré
matky tkvěly mu na mysli i když nejvice bloudil. Právě
když smyslnost tělem jeho co nejvice lomcovala, až ubohá
duše jeho chvěla se jako list, svítila mu v srdci vzpominka
na zlaté, křesťanské srdce matčino, jako hvězdy mnanebi
sviti plavci na vzkypělém moři. Tou měrou pociťoval často
výčitky svědomí, až se ho zmocnila bolestná nespokojenost
a rozervanosů.

Roku 371. zemřel v Tagastě Augustinův otec Patri
cius, dav se rok před tím pokřtiti. Tu obával se Augustin,
že matka vědouc, jak záhubna je v Karthagině společnost,
neposkytne mu ze svého věna prostředků na další studia.
Ale obavy jeho se nevyplnily. Monika uloživši manžela do
hrobu ustanovila, aby Augustin ve studiích pokračoval, a
nemeškala na ten účel věnovati netoliko veškerou pozůsta
losť po manželu, nýbrž 1 vlastní věno svoje. K tomu posky
toval Augustinu dosti štědrých podpor bohatý a šlechetný
měšťan Tagastský Romanianus, jenž postoupil mu v domě
svém v Karthagině vlastní byt, a kromě toho i peněžitou
pomoci mu přispíval.

Dle špatného příkladu svých soudruhů vešel Augustin
v Karthagině, když mu bylo osmnácte let, v nepořádný sva
zek s Melanii a měl s nisyna, jehož nazval Adeodatem (Bo
židarem). Zatím neukájela ho věda a srdce jeho zůstávalo
nespokojeným a prázdným. Ač sám v hříchu tonul, pozoro
val přece, jak mravy soudruhů jeho jsou surovy, a necitil
tedy k nim pravé náklonnosti, ač s nimi často se scházel.
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Takovým způsobem neměl nikde duše upřímné kromě matky
a příznivce Romaniana; těm však ostýchal se zjeviti roze
rvanosť svou. Hleděl udusiti nepokoj srdce svého hřichy,
ale čím vice hřešil, tim byl nespokojenějším. Nejvíce káralo
jej svědomí, když býval o samotě. Tu tižilo ho vědomi
hřišného života ohromným břemenem, na mysli tanul mu
milý obraz zbožné mateře, a v srdci jeho probouzela se touha
po Bohu.

Učitel řečnictví, jehož přednášky Augustin poslouchal,
odporučil jednou svým žákům spis slavného římského ře
čníka Cicerona „Hortensius,“ v němž se doličuje, že pravá
moudrost a nejvznešenější účel života lidského záleží v tom,
aby člověk hledal pravdy; k moudrosti té má však přistup
jen kdo všech marných náruživosti prázden jest. Kniha ta
zalibila se Augustinovi velice a uvedla ho na jinou dráhu.
Pojednou začal si zošklivovati posavadní hříšný život svůj
1 všeliké bažení po slávě a bohatství a uminil si, že bude
hledati pokoje a štěstí jen v pravé moudrosti. Kde však
pravdy a moudrosti hledati má, to bylo ho tenkráte ještě
tajno. Čítal spisy pohanských mudrců, ale nedočetl se v nich
ani zmínky o Kristu, a to mu vadilo, neboť jméno Spasile
lovo bylo již v útlém srdci jeho pečlivou matkou vkořeněno,
a ani jedovatý proud času, ani sebe horší hříchy, ani zka
žení soudruhové nedovedli z nitra jeho vyhladiti stopy vy
chování matčina. Nenaleznuv tedy žádoucí moudrosti ve
spisech pohanských mudrců, obrátil se na Písmo svaté, jež
Monika v největší vážnosti měla a jemu odporoučela. Avšak
mysl jeho nepronikla hlubokého smyslu posvátných knih
křesťanských, neboť tělesný člověk nechápe těch věci, které
jsou Boži. I dopustil Bůh, že Augustin hledaje moudrosti,
upadl posléze do bludů ohavné sekty manichejské. Mani
chejci vydávali se neprávem za křesťany, chvástajíce se do
konalou znalostí věcí Božských i lidských; v pravdě bylo
však jádro nauky jejich nechutnou slátaninou nesmyslných
báchorek pohanských ve skořápcenapohled křesťanské.Učili,
že prý jsou dva prazdroje všech bytosti, dvě božstva, jedno
dobré, druhé zlé, a že člověk bývá proti svě vůli a bez
viny zlým božstvem ku hříchu nucen. Tyto bludné nauky
pronášeli Manichejci lahodnými slovy zastirajice se domně
lou učeností. Zavrhovali Písma svatá nejprv Starého a po
tom i Nového Zákona a klamali s mistrovskou chytrosti
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učené 1 neučené, tak že přidalo se k nim mnoho stoupenců.
Také Augustin maje právě devatenácte let věku svého, při
stoupil k této sektě a zůstal v ní po devět roků. Tak bylo
neštěsti jeho dovršeno. Bludy manichejské byly kletbou jeho
nevěry a ovocem jeho prostopášnosti. Ovšem pak nenalezl
Augustin ani v těchto bludech klidu a ukojení své touhy
po pravdě. V duši jeho byl stálý boj a ozývala se častěji
nabožnosť za dětství vštipená, zvláště když Církev katolická
světivala svátky velkonoční. Křesťané připravovali se dlou
hým postem na slavnost tu, kdežto Manichejci hýřili právě
v ten čas nejvice. Augustin vídal oknem, kterak na Boží
Hod spěchají katolici borlivě do chrámů, a tu vzpominal
tesklivě těch dnů, kdy matka vodila ho za ruku do svatyně.
V duši jeho ozývala se za takových dnů traplivá tužba po
Církvi katolické, ale nevěra držela ho posud železnými kle
štěmi.

Dokončiv studie na vysokých školách Karthaginských
vrátil se Augustin ve dvacátém roce věku svého do Tagasty
a zřídil si zde školu, na niž s velikou pochvalou vyučoval.
Ale bohabojné matce působil nové hoře, zvláště když po
koušel se dokázati ji oprávněnost učení manichejského. Mo
nika plakala nad bloudicím synem hořce a nechtěla s ním
ani v jednom domě přebývati, ani u jednoho stolu sedati,
při tom však modlila se nejenom sama dnem i nocí za něho,
nýbrž žádala 1 jiných nábožných lidi, aby za obrácení jeho
se modlili. Jednou zdálo se ji ve snách, že zjevil se ji ozá
řený mládenec, jenž s úsměvem se ji otázal, proč hořem a
bolesti se trápi, a když mu řekla, že oplakává ztraceného
syna, odpověděl: „Upokoj se a pohledni vůkol; kde stojiš
ty, tamť bude i syn tvůj.“ I vyprávěla Monika sen svůj
Augustinovi, ten pak vykládal si jej v ten smysl, že matka
přidá se také k Manichejcům. Tu řekla Monika: „Nebylo
mně řečeno, že já budu tam, kde jsi ty, nýbrž že ty budeš,
kde já jsem.“ Slovy těmi byl Augustin hluboce dojat, a
matka důvěřovala od toho dne v Boha, že nedá mu zahy
noutl v nevěře a nepravostech. I přijala zase syna do domu
svého, a nepřestávala za něho se modliti. Jednoho dne obrá
tila se Monika na jistého zbožného katolického biskupa, jenž
sám za mladosti své bludy manichejské vyznával, a později
do Církve se vrátil, aby se pokusil vysvoboditi Augustina
ze siti bludařů a z mravní zkázy, ale zkušený biskup ten
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řekl ji: „Ještě nepřišla synu tvému hodina milosti. Duch
jeho tone posud v blouznivých bludech Manichejců ; nechej
ho tedy vystřízlivěti, a zatim modli se za něho a důvěřuj
v Boha.“ A když zarmoucená matka jala se poznovu pla
kati a prositi biskupa, aby s Augustinem promluvil, řekl ji
prorocky: „Odejdi a upokoj se, neniť možno, aby navždy
ztracen byl syn takových slzi mateřských !“

Augustin vida na tváři své matky stálý zármutek, u
minil si, že aspoň před ní nebude více o učení manichej
ském mluviti. Zatím svedl však do tohoto bludařství dobro
dince svého Romaniana 1 příbuzného jeho Alypia, nejlepšího
žáka svého. Život v rodišti byl mu čím dále větším břeme
nem. Zdáloť se mu, že každé známé místo na něho volá,
je- synem vzorné a zbožné Moniky. A když nad to zemřel
mu v Tagastě nejmilejší přítel z mládí, neměl tu více stání a
odešel potají zase do Karthaginy, doufaje, že nalezne tam
potřebného klidu. Monika i Romanianus horšili se z toho
nemálo; přálť si Romanianus, aby Augustin v rodišti svém
zůstal a jemu slávu získal, a Monika chvěla se úzkosti, co
se synem stane se v cizině. Později však smířili se oba
s Augustinem, a Romanianus svěřil mu syna svého Licencia
na výchovu.

V Karthagině jal se Augustin na vysokých školách
učiti mládež uměni řečnickému i vědě právnické, a získal
si záhy pověst slavného učence. Tu měl tři mladé přátele,
Alypia, Nebridia a Honorata, k nimž opravdovou láskou
Inul. Až do té doby věřil ošemetným Manichejcům, kteří
Cirkev katolickou pro hříšné živobytí některých členů jejích
tupili a zavrhovali, vychloubajice se domnělousvatosti svých
stoupenců, avšak v Karthagině přesvědčil se, že bludaři ti
potají nemravně žiji, a bedlivým zkoumáním shledal také
v učení jejich různé protivy a bludy. Tak vzdaloval se blu
dům, ale neblížil se Církvi katolické, ač milost Boží k němu
se skláněla a svědomi často v něm se ozývalo, říkajíc mu:
„Ubohý Augustine, což kdyby Bůh v tu chvíli povolal tě
k sobě, jaký bude osud tvůj? Vzchop se, dokud čas!“ Byl
jako slovutný učitel všude slaven, ale srdce jeho zůstávalo
pusto a prázdno. Minulost ho zarmucovala, a budoucnosti se
hrozil. Lačněl a žiznil po pravdě, ale nenalézal ji. K tomu
ku všemu přišla za ním starostlivá matka a dovršila duševní
bolesti jeho. Zarmoucená tvář a hořké slzy jeji svíraly mu
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svědomi, a prosby a modlitby její pronikaly srdce jeho. A
přece nepřišla dosud hodina jeho.

Časem zhnusil si Augustin život v Karthagině. Přátelé

radili mu, aby odešel do Říma, kde bude mu lze dojíti vět
ších příjmů i stkvělejší budoucnosti. Rada ta byla mu vhod,
zvláště když slyšel, že studující mládež v Říměje prý zvyklá
lepší kázni, nežli žáci v Karthagině, kteří svou drzosti a
nestydatosti učitelům svým úřad jejich velice ztrpčovali.
Jinak nadál se také, že v Italii dojde přežádouciho klidu,
jehož posud marně se domáhal. Monika však zapřísáhala
syna, aby neodcházel, bojic se, že by v daleké cizině navždy
ztracen byl. Tu odhodlal se Augustin matku oklamati. Řeklč
ji, že odloži cestu do Říma na příhodnější dobu letni, a že
půjde do přístavu jen rozloučit se s přítelem, jenž odplouti
míní. Avšak zatim, co Monika na hrobu manžela svého Pa
tricia v kapli sv. Cypriana od stmívání do svitání se modlila,
zavál v noci příznivý vítr, a Augustin vstoupiv na přichy
staný koráb, odjel rychle na širé moře, opustiv a obelstiv
takto matku.

Augustin zavítav na podzim r. 383. do Říma, ubytoval
se v domě jistého Manichejce, přítele svého, a roznemohl se
tu za krátko zimnici. Kromě toho byl trápen výčitkami svě
domi, maje stále na mysli obraz zarmoucené matky, jak ho
řekuje, a za něho se modli. V těžké nemoci ošetřoval ho
přítel Alypius, jenž za ním do Říma přišel. Probrav se z ne
moci, hleděl si Augustin pilně svého účelu, ale žáků spořá
danějších v Římě nenašel, ba shledal, že studující římštíjsou
nezvedenější žáků Karthaginských, ježto neměli ani tolik
cti, aby učiteli svému školné platili. V Římě čital s obvyk
lou horlivostí ve spisech filosofůskeptiků, jichž zásadou bylo,
pochybovati o všem, poněvadž prý člověk je neschopen po
znatl pravdu. Tím stal se Augustin ještě rozervanějším, a
odnikud nekynula mu naděje na vysvobození z hrozného
neklidu, jimž duše jeho zmítána byla. Zatím pak byla mu
pomoc Boží nejbližší.

Toho času zemřel v Miláně učitel řečnictví, a městský
prefekt v Římě byl vyzván, aby opatřil nástupce v úřadě
tom. I ucházel se Augustin o toto misto, a dosáhnuv ho,
odstěhoval se na jaře r. 384. s přítelem Alypiem do Milana.
Město toto bylo tehdáž sídlem císařského dvorá a vynikalo
nad samý Rim. Největší ozdobou města Milána byl té doby
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arcibiskup sv. Ambrož. Augustin slýchav již v Římě o slo=
vutnosti jeho, přál si poznati ho osobně, a dostavil se tudiž
k němu, a byv od něho laskavě přijat, zamiloval si ho a po
slouchal dychtivě kázaní tohoto znamenitého duchovního
řečnika. Z počátku chodil na kázaní jeho z pouhé zvědavosti,
nedbaje toho, co mluvil, nýbrž jak mluvil, zkoumaje pouze
řečnické umění jeho. I přesvědčil se, že řeči Ambrožovy
vynikají neobyčejnou lahodou slohu i neodolatelnou důmysl
nosti. Znenáhla pak věnoval pozornosť svou 1o0bsahukázaní
slovutného arcibiskupa a přemýšlel vážně o pravdách nábo
ženství katolického, jež z výmluvných úst jeho slýchal. Shle
dával, že námitky Manichejců proti nauce křesťanské jsou
nicotné, a činil si výčitky, proč tak slepě nesmyslům těchto
bludařů se oddal Uznával potřebu víry, kteráž by srdce
jeho uzdravila a mysl očistila. Katolické služby Boží, jimž
v Miláně často přítomen býval, uchvacovaly ho tajemnou
moci. I uminil si, že vstoupí do sboru katechumenů, kteří
na křest svatý se připravují, a zůstane v něm, pokud by mu
nevzešlo jasné světlo všeliké pochybnosti a bludy zapuzujíci.
Tou měrou mirnil se v něm posavadní neklid, a pozdravu
jici se mysl jeho nabývala útěchy také v něžném přátelství,
jež v Miláně s několika šlechetnými křesťanskými učenci za
ložil. Také přitel Nebridius vyhledal ho v Miláně, a i pří
znivec Romanianus přichvátal za ním a odevzdal mu syna
svého Licencia na další vychování.

Zatím neustávala Monika za zbloudilého Augustina se
modliti, doufajic, že ho přece zachrání. A sotva zvěděla, že
dli v dalekém Miláně, vydala se s mladším synem Navigiem
na moře za nim. Posléze nalezla ho v Miláně. Přišla jako
na zavolání. Augustin přiznal se matce, že působením arci
biskupa Ambrože odřekl se již nesmyslných bludů manichej
ských. Nebyl sice tehdáž ještě obrácen, stál však již na cestě
obratu, a milost Boží tloukla mocně na bránu srdce jeho.
Z toho pocitila Monika velikou radosť, a řekla synu: „Mám
naději v Krista Ježíše, že dříve než vykročím z tohoto světa,

i tě věřicimkatolikem.“d té doby, co Augustin si uminil vstoupiti do sboru
katechumenů, rozmáhala se v něm důvěra a láska ku sv.
Ambroži vic a vice. Naslouchaje jeho kázaním, utvrzoval se
v pravdách katolických a modlil se horlivě v pochybnostech
k Bohu za osvícení. A přece neprospival u víře tak rychle,



508 Dne 28. srpna.

jak sl přál, protože neměl posud pravé křesťanské pokory a
byl svázán okovy ctižádosti a smyslnosti. Lichá filosofieod
vrátila ho od Boha, a pravá filosofie přispěla konečně k to
mu, že k Bohu se vrátil.

Počátkem r. 386. jal se Augustin čísti některé spisy
řeckých mudrců Platóna a Plotina, a přesvědčil se z nich,
že tomu, kdo opravdově chce poznati svět duchový, třeba
jest, aby přemáhal tělesné žádosti svoje. Potom dal se po
druhé do čtení Písma sv., a tu objevilo se mu jasné světlo,
a nevýslovná blaženost potěšila srdce jeho. Poznal Ježíše
Krista, Syna Božího, bez něhož není pravdy ani spasení. A
přece zmital se ještě pochybnostmi, jak žiti má. Byl by rád
šel na poradu k Ambrožovi, ale netroufal si. I odhodal se
navštiviti v Miláně stařičkého, všeobecně váženého kněze
Simpliciana, jemuž s upřímnosti synovskou všecky poklésky
svoje vyjevil a choré srdce své dokořán otevřel. Velebný
kmet přál mu štěsti, a řekl: „Hledáš pravdy? Pokoř se,
neboť Bůh skryl před moudrými tajemství svoje, a zjevuje
je maličkým.“ Potom vypravoval mu 0 pohanském mudrci
Viktorinovi, jenž učeností tak se proslavil, že byl mu v Rimě
postaven veřejný pomník. Mudre ten jal se konečně čisti
Písmo sv., a byl obsahem jeho tou měrou dojat, že odloživ
všecku hrdosť i veškeré ohledy na lid a pohanské příznivce
svoje, pokorně sklonil šíji svou pode jho Kristovo a přijal
křest svatý. Přiklad tohoto slovutného učence působil mocně
na Augustina. I učinil předsevzetí, že přemůže svou ctižá
dosť a rozdrti hříšné okovy, jimiž spjat byl, aby došel svo
body ducha. Ale vůle jeho byla posud slabá. Podobal se
ospalému, jenž by rád ze spánku se probral, ale ospalosti
přemožen, opět ve spaní upadá.

Když jednoho dne v srpnu r. 386. Augustin s přítelem
Alypiem pospolu byli rozmlouvajíce o vážných věcech, na
vštivil je krajan Pontinian, úředník císařského dvora, křesťan
velmi zbožný. Ten spatřiv na stole Augustinově knihu, vzal
Ji mimoděk a divil se nemálo, vida listy sv. Pavla apoštola.
I zaradoval se, že Augustin obírá se Písmem svatým, a začal
mluviti o milosti Kristově, kteráž srdce lidská podivnou
mocí jímá. Na doklad toho vypravoval o sv. Antoninu, pou
stevniku, jenž uslyšev v chrámě slova Páně: „Chceš-li doko
nalým býti, prodej, co máš, rozdej chudým, potom přijď a
následuj mne“, ihned rozdal všecky statky své chudým a
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odešel na poušť, kde svatě žil a zemřel. Augustin i Alypius
slyšice tento příběh trnuli. Vida to Pontinian, vypravoval
jim dále o svatém životě a blahém poklidu mnohých pou
stevníků, kteří tehdáž na pouštich v chudobě a pokoře pře
bývali, a dodal, že nedávno jistý cisařský úředník v Treviru,
čta život sv. Antonina poustevníka, byl tak dojat, že ihned
sl uminil světce toho následovati, a 1 přítele svého přiměl,
aby totéž učinil.

Tímto vypravováním byl Augustin převevelice rozčilen.
A když Pontinian odešel, zvolal Augustin k Alypiovi: „Co
se děje? Co tu slyšime? Neučení prospívají dokonalostí a
uchvacujice království Kristovo otevírají si bránu nebes! A
my se všemi svými vědami válime se v rozkoších a marno
stech! Či snad stydime se jíti za nimi, protože nás předešli ?
Proč váháme a nenásledujeme jich ?“ Potom odešli oba přá
telé do zahrádky za domem a usedli. Augustin cítil velikou
lítost a obviňoval se vice než kdy jindy, že posud nedovedl
zlomiti pouta hříchů, jimiž svázán byl. Vzpominal na kře
stanské jinochy 1 panny, vážné kmety, stařeny, matky i
otce, kteří dovedli přemoci svět 1 náruživosti svoje a věrně
sloužiti Bohu, a tu bylo mu, jakoby slyšel hlas své matky
Moniky: „Co zmohli ti a jini, proč bys toho nedovedl ty,
Augustine ?“ Tu pozdvihla se v srdci jeho veliká bouře, a oči
jeho zaslzely. Poodešel maličko od Alypia, a sklesnuv pod
stromem fikovým, oplakával hořce svých hřichů, volaje
k Bohu usedavým hlasem: „Dokavad, Hospodine, budeš se
hněvati na mne? Až do konce života mého? Nevzpominej
mých starých nepravosti! Jak dlouho budu řikati: Zítra?
Proč ne hned? Proč nemá v tuto hodinu býti konec hanbě
mé ?“ An takto naříkal a slzel, zaslechl náhle ze sousedního
domu milostný hlas, jako hlas zpivajícího chlapce neb dě
včátka, vyznivajici v tato slova: „Vezmi a čti; vezmi a čtil!“
Zaražen jal se přemyýšleti, zdaž to snad zpívají hrající Si
děti, a nemoha se upamatovati, vykládal si slova ta jakožto
hlas anděla Páně, napominajiciho, aby otevřel Pismo sv. a
četl. I vrátil se k Alypiovi, kdež byl zanechal knihu epištol
sv. Pavla, a otevřev ji, četl po tichu řádky, jež nejprv oči
jeho viděly: „Jako ve dne poctivě choďme; ne v hodování
a v opilství, ne v smilstvich a nestydatostech, ne v sváru a
závisti; ale oblecte se v Pána Ježíše Krista, a nemějte péče
o tělo podle žádosti.“ (Řím 18, 13. 14.) Dále již nechtělčísti ;
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nebyloť toho třeba, neboť zatim zvítězila milost Boží v něm,
zapudila od něho všecko pochybování a přinesla srdci jeho
blaživý mír. UÚdělavv knize znamení, zavřel ji a svěřil se
se vším Alypiovi, a ten vzav knihu, četl dále tato slova apo
štola Pavla: „Mdlého pak ve víře přijímejte“ (Řím. 14, 1.)
a obrátiv je na sebe, odhodlal se rychle, že zasvětí život
svůj Bohu. Potom šli oba přátelé k Monice a vyprávěli ji,
jakým způsobem obráceni byli, a ona plésajíc radosti, dobro
řečila Hospodinu, kterýž mocen jest učiniti mnohem hojněji,
než prosime neb rozumíme.

Tak došel Augustin po mnohých strastech konečně
blaživého míru v Kristu Ježíši. Pojednou zbaven byl okovů
světských pošetilosti i hříšných rozkoší, a duch jeho nehle
daje více ani slávy ani bohatství, nalezl štěstí v čistotě,
zdrželivosti a mirnosti. Srdce jeho oplývalo svatou radosti,
Již jsa nadšen zvolal: „Hospodine, jáť jsem služebník tvůj,
ty's roztrhl vazby moje; tobě obětovati budu oběť chvály.
Rei duši mé: Spasení tvé jsem já! Kdož a jaký jsem byl
Já? Co jest zlého, jehož jsem nespáchal buď skutky svými,
aneb aspoň slovy a vůlí svou? Ty však, 6 Pane, jsi dobro
tivý a milosrdný, a slitovav se nad hlubinou smrti mé, vy
vážil jsi pravici svou až ze dna srdce mého propast zkaže
nosti; a tim stalo se, že nechtěl jsem tomu, čemu vůle má,
ale tomu, čemu vůle tvá !“

Obrácený Augustin byl by nejraději ihned složil úřad
učitelský v Miláně, vyčkal však konce školního roku, a potom
odebral se do tichého soukromi, chtěje se řádně připraviti
na křest svatý. Na ten účel nabídl mu přiznivecVerekundus
svůj statek Kassiakum u Milána. Augustin odebral se tam
s matkou, bratrem Navigiem a synem Adeodatem, a brzo
přišli za nim Alypius, Licencius, Trigecius a dva sestřenci
jeho. Z Kassiaka oznámil Augustin do Milána, že se vzdává
úřadu učitelského, a dopsal též sv. Ambroži; vylíčiv mu
svoje poblouzení 1 obrácení prosil ho o radu, které knihy
Písma sv. by měl nejspiše čistil, aby na křest sv. lépe se
připravil. Ambrož poradil mu proroka Isaláše, ježto nej
zřejměji mluví o Kristu a povoláni pohanů do Církve.

Na osamělém dvorci v Kassiaku obětoval Augustin
prvotiny nového života svého bohu a přebýval s přátely
svými v pravé blaženosti duchovni. Jižť neobtěžovaly ho
více vazby tělesnosti a pošetilých žádosti, a všeliká snaha
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jeho počinala se a končila láskou k Bohu. Tu napsal též
několik spisův a měl také na starosti vědecké vzdělání
svých žaků Licencia a Trigecia. Vycházel častěji s přátely
na louku bliže statku, kde všickni usadivše se pod strom
rozmlouvali o vě ech Božských, až noc je překvapila. Také
Monika účastnila se těchto rozmluv, a jsouc dokonale utvr
zena ve víře svaté, vyslovovala jasně a důvtipně mnohé
pravdy, jichž Augustin a přátelé jeho teprv oklikami a
pracným namáháním se dozkoumali.

Na začátku r. 387., před velkonočním postem vrátil se
Augustin s Alypiem i Adeodatem do Milána přihlásit se ve
sbor čekatelů sv. křtu. Matka, žáci a přátelé doprovázeli ho.
Po čas čtyřicetidenního postu naslouchal Augustin s nej
větší horlivostí otcovským slovům kněží katechetův a kocnal
se s plamennou nadšenosti v učení katolickém. On, bývalý
professor filosofie, neostýchal se s mládeží i ostatními věří
cimi v chrámn Páně jako žák pokorně naslouchati učení
Páně. Oplakával hříchů svých a rozmáhal se láskou ku
Kristu Pánu. Na Bílou sobotu pokřtil sv. Ambrož Augu
stina, Adeodata i Alypia. Kdož vypoví radost matky Mo
niky, kterouž tenkráte cítila! Veškerá naděje života jejího
naplnila se. Syn její stal se katolickým křesťanem! Brzo
potom zemřel Adeodat nose ještě bilé roucho, jež na znameni
nevinnosti byl na křtu sv. obdržel.

Hned po křtu ujednal Augustin s přátely svými, že
odeberou se do Afriky, kde spoji se v tichý život věnovaný
službě Boží a zkoumání svaté pravdy. I vydali se v listo
padu na cestu. Monika starala se mateřsky o všecky, avšak
v Ostil při ústí řeky Tibery do moře roznemohla se a de
vátého dne zemřela. Augustin zatlačil ji s mnohými slzami
oči, dal za ni obětovati mše sv. a pohřbil tělo jeji v Ostii.
Vzpomínal s pláčem drahé matky až do smrti a modlíval
se za ni, jak sl toho byla žádala.

Augustin nebyl s to, aby po matčině smrti ihned na
vrátil se do Afriky, neboťsily jeho byly ochromeny. I uminil
si, že pobude déle v Italii a teprv potom se vráti, až z bolu
svého se vzpamatuje. Pokropiv tedy hořkými slzami hrob
předrahé matky, odebral se do Říma navštívit a uctit jako
katolický křesťan středisko Cirkve svaté. Tu sepsal dvojí
obranné dilo „O mravech Církve katolické“ a „O mravech
Manichejců.“
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Koncem r. 388. nastoupil Augustin s přátely svými
cestu do vlasti. Spatřiv ji z korábu zvolal rozniceně: „Po
zdravena buď Afriko, otčino moje! Znáš-li dosud Augustina
svého? Vrací se k tobě, spěchá v náruči tvé, nese ti pozdrav
synovský! Přicházím však jako sirotek; rodička má pocho
vána jest v daleké cizině. Monika, která pobřeží tvoje hoř
kými slzami skropila, nežije již; jet duše její v náručí Otce
nebeského. Za to jsou zaceleny rány srdce mého a odpuštěny
hříchy, jimiž dával jsem rodákům svým pohoršení. Vira
Kristova obrodila duši moji!“

Zavítav do vlasti usadil se Augustin s přátely na zdě
děném po otci statečku opodal Tagasty a žil s nimi ve spo
lečné pobožnosti a tuhé kajicnosti. Z té doby pochází ně
kolik důležitých spisů jeho. Přál si zůstati tu až do smrti,
ale Bůh usoudil jinak. Roku 391. požádal ho jistý nábožný
cisařský úřadník v přímořském městě Hippo-Regiu za radu,
jak by v dokonalosti křesťanské prospivati mohl. I vydal se
Augustin na cestu k němu. Zatim, co v městě tom se zdržoval,

„kázal jednoho dne tamní stařičký biskup Valerius o potřebě,
aby pro diecési Hipponskou nový kněz vysvěcen byl. Tu
chopil se lid přítomného Augustina a donutil ho, aby dal
se ihned posvětiti na kněžství. Augustin napsal o tom tato
slova: „Pro hříchy moje, neboť jiného důvodu neznám, do
pustil Bůh, abych ku kormidlu lodičky cirkevní po prvním
kormidelníku dostal se já, jenž veslovati ani neumím. Pravdať
ovšem, že zvlášť za naši doby nic neni přijemnějšího nad
důstojnost biskupů, kněži a jáhnů, a že také nic není leh
čího, než úřadování jejich, když děje se jen povrchně a při
tom nepořádkům lidským se hovi; ale nic neni před tváři
Boží hanebnějšího a ohavnějšího, než úřadování takové.
Ovšem pak není nic vznešenějšího, nic před Bohem blaže
nějšího nad svaté úřadování biskupů, kněží a jáhnů, jestliže
konají je dle zásad a nařízení Kristem Pánem daných; a
také nic neni těžšího, nemáhavějšího a nebezpečnějšího.“

Biskup Valerius poznav záhy vzácný poklad, jehož do
stalo se Cirkvi knězem Augustinem, učinil jej hned r. 391.
svým zástupcem v úřaděkazatelském. Marně namital Augu
stin, že nemá k tomu dostatečné způsobilosti a že není
v Cirkvi obyčejem, aby prostý kněz u přítomnosti biskupově
kázal. Valerius nedbal těchto omluv, a povolil mu na prosbu
jeho sotva kratičkou lhůtu, aby modlitbou, rozjímáním a
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čtením Pisma sv. na povolání svoje se připravil. A kněz
Augustin, bývalý učitel řečniotví, slynul i jakožto kazatel
neodolatelnou výmluvnosti uchvacuje věřící lid hlubokou
učenosti, bohatostí myšlének, tklivou srdečnosti, jasnou pro
stotou a velikou znalosti lidského srdce. Jemu dostalo se
toho nevídaného vyznamenání, že r. 393. na obecném cirke
vním sněmu africkém před shromážděnými biskupy vyznání
víry vykládal. I neměl nábožný biskup Valerius vřelejšího
přání, než aby kněze tak slovutného navždy ku stoličnému
chrámu Hipponskému připoutal. Na ten účel ustanovil ho
r. 395. s úchvalou ostatních biskupů numidských svým spo
lupracovníkem ve správě diecése Hipponské a udělil mu svě
cení biskupské. A když Valerius po roce zemřel, byl dle
přání jeho Augustin zvolen jednohlasně řádným biskupem
Hipponským,

Hned r. 391., když Augustin stav se knězem byl donu
cen usaditi se v městě Hipponu, povolal k sobě přátel, s ni
miž dosud byl živ na statečku u Tagasty, a za krátko při
dali se k této družině 1 jiní nábožní mužové. Členové této
společnosti přebývali na způsob klášterniků v jednom domě.
A když Augustin na důstojnost biskupa Hipponského po
výšen byl, přijal tuto družinu do svého domu a učinil jej
vůbec společným bydlištěm veškerého duchovenstva měst
ského, s nímž po způsobu řeholníků v tuhé kázni pospolu
živ byl. Všickni tito duchovní zřekli se dobrovolně pozem
ských statků, trvali v bratrské svornosti a lásce, jidali u
jednoho stolu, a konali pod správou biskupovou společná
duchovní cvičeni. A ježto mnozí učňové Augustinovi stavše
se biskupy, nabádali rovněž podřízené duchovenstvo svoje
ku společnému životu, rozprostranil se způsob společného
přebývání duchovních časem po celé severni Africe, v čemž
dlužno hledati první počátky řeholních kanovníků.

Biskup Augustin svítil všem svým duchovním na cestě
dokonalosti křesťanské neliše se od mich anl oděvem ani
způsobem života, leč toliko nábožnosti a horlivostí. Pokrm
jeho i všeho duchovenstva s ním přebývajiciho byl prostý,
a jen hostům dávala se lepší strava. Za společného jidla
čitána povždy nějaká duchovní kniha a konány rozmluvy
o vážných náboženských věcech; řeči zbytečné, pohoršlivé
a utrhačné nesměly se tu nikdy mluviti. Aby žádný při
chozí tohoto pravidla nepřestoupil, dal Augustin ve své ji
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Jelně napsati na stěnu tato slova: „Kdožkoli oblíbil si život
bližních slovy hyzditi, tomu je tento stůl zapověděn.“ V do
mě jeho nesměla bydleti žádná osoba ženská ani z přibuzen
stva, aby snad nebyla zavdána příčina k nějakým pomlu
vám. Byl vůbec v příčině osob druhého pohlaví nad míru
opatrný 1i-tenkráte, když bylo mu jednati s nimi úředně,
Tu míval při sobě vždy některého duchovního za svědka.
Horlivost jeho pro časné i věčné blaho bližních neznala
mezi. Dvéře jeho byly stále otevřeny všem, kdož poučení,
útěchy, rady i hmotné pomoci potřebovali. Neměl ničeho,
což by svým nazýval, neboť na všem, čímž vládl, měli po
dil duchovní jeho i chudí. Založil pokladnici, do niž dobro
dinci na prospěch cirkve i chudých dárky skládali. Shledav
jednou, že sešlo se málo darů, pravil na konci kázaní: „Že
brám na žebraký a budu rád žebrati, abyste stali se syny
Božími.“ Jindy řekl: „Biskup nemá zlata ukládati aniž chu
dého za almužnu prosicího bez daru propouštěti.“ Na káza
nich skládal o svém úřadování účty, a pokora jeho byla tak
veliká, že přiznával se veřejně 1 ku svým omylům prose za
odpuštění, jestliže snad někoho nevlidně přijal aneb nela
skavou odpověď dal. Pokorou tou bývali věřici až k slzám
pojati. Z převeliké pokory sepsal Augustin kolem r. 400.
dosavadní život svůj pod názvem „Vyznání“ kde kajicně
odkrývá všecky poklésky svoje od mladosti a vyličuje všeliké
boje, jež bylo mu podstoupiti, nežli milosti Boži obrácen
byl. Sladkými slovy vzpomíná tu svaté matky své Moniky,
odprošuje ji a děkuje, že modlitbami svými ho zachranila.
Na věky památná jsou slova jeho v předmluvě tohoto spisn:
„Ježišl Nazaretský, synu Davidův, Bože a člověče! Duše
lidská pokoje nemá, dokud neodpočine v tobě, jenž jsi pra
men milosti a slitování.“

Cirkev katolická neměla nikdy biskupa, jenž by byl
své době tak zřejmou pečeť vtiskl a v dalekou budoucnost
tak rozhodně působil, jako sv. Augustin. Obsáhlou a důsaž
nou činností svou stal se „všeobecným učitelem“ všech kře
stanských století. Vykládal důmyslně na kazatelně, v sou
kromých rozmluvách, na církevních sněmich i v listech a
četných spisech svých pravověrné učení katolické vyvraceje
tehdejší bludaře. Kterýsi přítel jeho napočetl, že složil 1300
větších a menších spisů. Potiral perem bludaře Ariany i Ma
nichejce, k nimž někdy sám náležel, a překonal Donatisty,
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kteří nechtěli v Církvi trpěti hříšníků, a učili, že prý kněz
ve stavu smrtelného hříchu nerozdává žádné milosti Boží,
a tudiž nemůže platně udileti svátosti. Hlavně bojoval proti
bludařům Pelagianům. Ti popírali dědičného hříchu i potřeby
vykoupení a milosti Boži, tvrdice, že prý člověk vlastní
silou může dobré konati a svatým se státi. Augustin poznal
vlastní dlouholetou a bolestnou zkušeností svou lichosť to
hoto pyšného učení, a jal se tedy bludy Pelagianů rozmluvami,
kázanimi i učenými spisy tak znamenitě potiraťi, že stal se
postrachem jejich a vždy nepřekonaným vítězem nad nimi.
Jelikož pak mnozi čtenáři nékteré věci, zvláště stati o mi
losti Boží a svobodné vůli lidské v těchto spisech mylně
vykládali, složil Augustin před svou smrti r. 427. tak zvané
„Opravy“, kde rozbírá všecky spisy svoje a jich hájí, něco
vysvětluje a doplňuje, něco pozměňuje a odvolávaje. Zeťpak
tehdejší pohanští dějepiscové všeobecný úpadek Římské říše
přičitali víře křesťanské, složil Augustin na obranu její nej
větší a nejdůmyslnější spis svůj „O městě Božim“, kdež
v prvnich deseti knihách celé pohanství vyvrací, a v ostat
ních dvanácti hnihách o zjevení Božím od počátku světa a
o viře 1 Církvi Kristově obširně jedná.

Veliký biskup Augustin nepřestával při vší rozsáhlé a
úmorné činnosti své na prospěchCírkve katolické až do smrti
vzpomínati poklésků svého mládí a litovati jich. Vzdychával
si: „Pozdě jsem tě poznal, pozdě si zamiloval, o Bože můj!“
Nad ložem svým měl zavěšeno sedmero kajicích žalmů a
modlival se je často, maje oči zaslzeny. Dopuštěním Božím
byla mu poslední léta pozemského života velice ztrpčena.
Roku 428. připlulo 50.000 arianských Vandalů pod králem
Grenserichem ze Španěl do Afriky. Suroví bojovníci ti hubili
kvetoucí přímořská města nešetříce nikoho, a oblehli r. 430.
sidelní město Augustinovo Hippo. Stařičký biskup slýchal
s bolesti o hrozné bidě, do níž diecése jeho upadla, nechtěl
však stádce svého opustiti a zůstal mu věrným pastýřem,
těšitelem a pomocníkem. Ošetřoval raněných, žehnal umíra
jicím, sytil hladové a dával obyvatelstvu obleženého města
příklad statečnosti i důvěry v Boha. Plakal dnem i nocí a
voláva!: „Spravedliv jsi o Bože, a soudové tvoji jsou dobří.“
Modlival se, aby Bůh buď nepřátelům dal odtáhnouti, aneb
služebníků svých posiloval, by neštěstí svoje trpělivě nesli,
neb jej samého k sobě povolal. Třetího měsice za obléhání
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Hippa Regia od Vandalů roznemohl se kmet Augustin, a
znamenaje blížící se smrť, zvolal radostně: „Milosrdného
Boha máme!“ Říkaje nábožně kajicí žalmy usnul v Pánu
dne 28. srpna 430. dosáhnuv 76 let pozemského života svého.
Tělo jeho bylo pohřbeno ve stoličném chrámě Hipponském.
Brzo potom zmocnili se Vandalové tohoto města, ušetřili
však hrobu sv. Augustina. Později, za hrůzovlády vandal
ského krále Thrasamunda, byli sv. Fulgenc i jiní katoličtí
biskupové afričtí posláni do vyhnanství na ostrov Sardinii,
a ti odnesli tenkráte tělo sv. Augustina na ostrov ten do
města Kalarisu, kde potom byl vystavěn nový chrám na
počest tohoto světce, jehož ostatky tu uloženy. Když r. 725.
mohamedánští Saraceni Sardinii zaplavili, město Kalaris po
plenili a tamní chrám sv. Augustina zneuctili, dal nábožný
král Lombardský Luitprand ostatky sv. Augustina z moci
Saracenů velikou summou peněz vykoupiti a převézti do
královského sidla svého Pavie, kde je přeslavně ve chrámu
stoličném uložil. Tu odpočívají tyto svaté ostatky podnes.
Chrám sv. Vita v Praze dostal z nich r. 1304. jednu kost,
a r. 1355. péči Karla IV jiné dvě kosti. Roku 1842. bylo
několik části z ostatků sv. Augustina darováno nově zříze
nému biskupství v Alžíru a uloženo v kapli vystavěné na
místě, kde někdy stávalo město Hippo Regius, sidlo tohoto
svatého biskupa.

Zobrazován bývá sv. Augustin v biskupském hávu
maje v ruce planoucí srdce, odznak to lásky k Bohu. Jiný
způsob zobrazovati sv. Augustina zakládá se na pověsti to
hoto obsahu: Svatý biskup chtěje složiti proti Arianům spis
o nejsv. Trojici, přemital jednou o tomto hlubokém tajemství
viry procházeje se na břehu mořském. Tu spatřil pacholátko,
jež vyhloubivši si v písku malý důlek, přelévalo škeblí do
něho mořské vody. I otázal se biskup chlapečka, co tu dělá,
a ten odpověděl, že chce přeliti celé moře do důlku v pisku.
A když Augustin tomuto dětinskému nerozumu se pousmál,
řekl mu chlapeček vážně: „A přece bych toho dovedl spíše,
než bysi ty vystihl tajemství nejsvětější Trojice.“

Sv. Augustin je poslední veliký muž křesťanské Afri
ky; po něm byla tato země stržena do surovosti a zkázy.
Jest nejslavnější bohoslovecký učenec na Západě, jenž celé
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„učení Církve katolické všestranně prozkoumal, jasně a pře
sně vyslovil, vědecky sestavil a důkladně odůvodnil. Uvedl
křesťanskou vědu na nejvvšší stupeň, a srovnal ji se zdravými
naukami starých mudrců řeckých. Vynikal úchvatnou vý
mluvností i rychlou soudnosti a stal se zakladatelem du
chovního řečnictví v církvi latinské. A při tom jsa hluboce
pokorný, napsal o svých spisech: „Co v nich pravdivého na
lezneš, podrž a přičitej Církvi; co by tam však bylo chy
bného, zavrhni, a mně, jenž jsem člověk, odpusť.“ V obran
ných spisech svých proti Pelagiovi, mluvě o hřichu dědi
čném, podotýká: „Když je však řeč o tomto hříchu, vyji
mám nejblahoslavenější Pannu.“ O manželství dí, že jest
dle sv. Pavla velikým tajemstvím v Kristu a v Církvi, a
tudiž nerozlučitelnou svátosti. O. zpovědi píše: „Nedej se
zavésti pověrou lhářů, že spasí tě zpovidání se Bohu samému
bez povolání kněze. Zaluj každý hřišník na sebe před kně
zem. Vyznávej jmenovitě nepravosti, jež tebe hryzou; co
viš zevrubně, říkej zevrubně, všední pak hříchy vylož aspoň
všeobecně. Nestyď se vyznati před jedním, co konati nesty
děl jsi se snad před mnohými.“ Mluví zřejmě o očistel a di,
že ohněm jeho neočišťují se hříchy těžké, nýbrž jen hříchy
všední. Všickni cirkevní učenci středověcí odvolávají se na
spisy sv. Augustina, a jakož za staré doby nikdo ho nepřed
čil, tak ve středověku nemůže mu nikdo po boku postaven
býti mimo sv. Tomaše Akvinského, jenž spisy jeho učeně
vykládal. Proto nazýván sv. Augus'in solí země, zářivým
světlem Církve, obnovitelem staré víry, štítem náboženství
Spisy jeho vyšly posléze úplně ve 43 dilech v Paříži.

Sv. Otec Lev XIII. věnoval v okružnici dne 4. srpna
1879 sv. Augustinovi palmu slávy těmito slovy: „Augustin
jsa muž ducha obrovského a na slovo vzatý znalec posvátné
1 světské vědy, potirá svěží silou živé víry i ráznými, uče
nými důvody veškeré bludy své doby. Aťvykládá posvátná
tajemství věřícím, ať haji svaté nauky proti zlovolným ná
strahám bludařů, ať potirá nesoudnosť Akademiků (skeptiků)
1 neřesť Manichejských, ať hlásá podstatu a jistotu lidského
vědění, ať zpytuje původ a příčinu zla, — všude a vždy je
velikanem.“

Sv. Augustin ukazuje svým životem hřišnikům cestu
a prostředky ku pokání. Ztráviv mládí svoje v nevěře a ne
pravostech, obrátil se, když mu bylo dvaatřicét let, a od té
doby kálse přisně až do smrti, snaže se horlivosti vynahra
diti, čeho dřive zanedbal. Mnohý křesťan sestaral se ve hří
šich; kéž obětuje aspoň zbytek života svého v kajicnosti
Bohu!

Sv. Augustin odkládal dlouho pokáním a zápasil mnoho,
nežli s milosti Boži serozhodl, že rázně zpřetrhávazby hříchů,
které ho posud otrocky poutaly. A učiniv tento rozhodný
krok, nevracel se nikdy více na opuštěnou dráhů hříchů,
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nýbrž kráčel cestou svatosti až do konce života svého. Ne
odkládejme pokáním, a když s Boží milostí nastoupili jsme
cestu kajicnosti, neodchylujme se vice od ní!

Sv. Augustin byl obrácen hlavně kázaními sv. Ambrože
a čtením slov sv. Pavla, napominajicích ku pokání. Hříšník,
jenž zanedbává slova Božího a četby duchovních, vzdělava
telných knih, je v největším nebezpečenství, že zemře v za
tvrzelosti a nekajicnosti.

Sv. Augustin neváhal z převeliké pokory přiznati se
veřejně ku hříchům své mladosti a neustával jich trpce 0
plakávati. Neváhejms a nebojme se vyznati hříchy svoje
knězi na mistě Božim, vědouce, že dle slov tohoto sv. Otce
hřišnik bez zpovědi bude zavržen.

Sv. Augustin odkládal dlouho pokáním, domnívaje se,
že jest mu naprosto nemožno, aby zlozvyků svých se odřekl,
a zdrželivě, čistotně živ byl. Ale příklad mnohých světců
přesvědčil ho, že s milosti Boží jest to možno, a později
vyznal sám, že co zdálo se mu nemožným, bylo mu potom
snadným a příjemným.

Bývalý světák a kaciř Augustin milosti Boží a vlast
nim přičiněním stal se horlivým katolickým křesťanem a
nadšeným učitelem i obhájcem pravé víry. Vážil si nade
všecko daru katolické viry, a vzdával za něj Bohu pokorně
diky. Napsalť: „Na světě tomto neni většího bohatství, vět
šiho pokladu, větší cti a většího statku nad katolickou viru.“
Važme si i my té nezasloužené milosti, že jsme katoličtí
křesťané, děkujme Bohu za ni, vyznávejme svou svatou víru
1 ve světě nevěreckém, a buďme dle ni otnostně živi!*)

Dne 28. srpna koná se také památka sv. Herméta, mučedníka Řím
ského, z jehož ostatků chová značný díl velechrám Pražský, sv. *uliána,
vojenského důstojníka umučeného za císaře Diokleciana, sv. Pelagia, mu
čedníka, jehož několik kostí r. 1353. získal a velechrámu Pražskému darovalKarelIV.,a j.

+) Život a spisy sv. Aurelia Augustina. Sepsal Dr. Frant. Hošek.
V Brně, 1863. Nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Památky sv.
Aurelia Augustina. Díl první. Sepsal Frá František Doubrava. V Praze
1894. Staří Čechové čítali bedlivě spisy sv. Augustina a překládali si je.
Zejména Tomáš ze Štítného uvádí ve svých knihách často výtahy ze spisů
tohoto sv. Otce. Větší počet drobnějších spisů jeho byl zčeštěn ve století
XVI. Dílo „O městě Božím“ ve 12 knihách přeložil vl. 1829—1833. Frant
Lad. Čelakovský. „Vyznání“ sv. Augustina přeložil a r. 1858. v Praze vy
dal kněz Jan Herčík, jenž také podal v Blahověstě r. 1858. překlad spisu
jeho „O pravém náboženství.“ V dalších ročnících Blahověsta jest někohk
přeložených homilií a ukázka vybraných myšlének sv. Augustina.
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I. Sv. Serapia a sv. Sabina, mučednica.

Za panování císaře Hadriana (117—138) přebývala
v Římě urozená vdova po znamenitém vojenském hodnostáři
Valentinu Sabina, která, ač byla pohanka, počestně žila a
chudým lidem mnoho dobrého prokazovala. A Prozřetelnosť
Boži uvedla do domu jejiho křesťanskou služku Serapii, jež
nábožným a ctnostným. životem svým paní svou za krátko
Kristu Ježíši ziskala.

Serapia narodila se z křesťanských rodičů v Antiochii
a byla od nich výborně vychována. Když dospěla v pannu,
nastalo v Antiochii kruté pronásledování křesťanů, a rodi
čové jeji odstěhovali se s ní z tohoto města do Říma, kde
za krátko zemřeli, nezůstavivše dceři žádného jmění. I byla
osiřelá Serapia nucena hledati výživy u cizích lidi, a Bůh
tomu chtěl, že vstoupila do služby u vdovy Sabiny. Tato
paní seznavši záhy výtečné ctnosti jeji přilnula k ni, a již
nepokládajíc ji více za služku chovala se k ní jako ku své
důvěrnici a milé přítelkyni. Serapia jsouc od mladosti zvy
klá povinnosti křesťanské věrně plniti, modlivala se každo
denně s velikou horlivosti, bděla ostražitě nad smysly svými,
konala svědomitě domácí práce a stkvěla se vzácnými ctnostmi,
jež rostou a zrají na stromu živé viry. I nebylo divu, že
šlechetná Sabina zalíbila si to náboženství, jež lidi tak vzne
šeným ctnostem uči a posvěcuje. Dala se od Serapie poučiti
o pravdách křesťanských, otevřela srdce svoje milosti Boží,
uvěřila v Krista Ježiše a přijala křest svatý. Od té doby
byla ji Serapia ještě milejší; považovaloť ji za svou dceru
a nazývala se matkou jeji. Obě ty ženy závodily vespolek
na cestě křesťanské dokonalosti shromažďujíce si bohaté po
klady zásluh pro věčnosť.

Ačkoli Sabina pokud možno světa se stranila, nezůstalo
pohanů v Římě tajno, že dala výhost modlám; a když se
vyzradilo, že původem toho byla Serapia, byla tato panna
zatčena a na soud pohnána. Ale Sabina nechtěla ji opustiti
a provodila ji k soudu. Vladař Berillus spatřiv vzácnou
vdovu tu vytýkal ji, že nevážic rodu svého přidala se kne
náviděným křesťanům a hněvá bohy, jimž cisař se klaní.
I napomenul ji, aby opustila svůdnici Serapii a v pokoji
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domů se vrátila. Ale Sabina odpověděla mu: „Kéž bysi také
ty dal se od této svaté panny poučiti o Kristu; kéž bys
ustoupil od nečistých duchů a poznal pravého Boha, jakož
1 ja jsem učinila!“ Důrazná tato domluva zarazila vladaře
tou měrou, že prozatim obě ty ženy propustil.

Sabina jsouc si toho vědoma, že Serapii hrozi veliké
nebezpečenství, chtěla ji ukryti, ta však bránila tomu řkouc:
„Nestrachuj se o mne, matko draha, ale raději modli se za
mne. Doufámť, že Kristus Pán udělí mně dosti sily, abych
zůstala věrnou služebnici jeho.“

Čeho Sabina se nadála, naplnilo se záhy. Již po třech
dnech přišli do domu jejiho drábové s přísným rozkazem,
aby Serapil samotnu na soud přivedli. I šla s nimi Serapia
ochotně. Sabina kráčela ji v patách; znamenajíc však, že
nebude ji možno, vyprostiti milou přitelkyni z rukou násil
niků vrátila se plačíc domů. Serapia byvši od vladaře vy
zvána, aby obětovala bohům, jimž cisař se klaní, odpověděla
statečně: „Jsem křesťanka a nesmím klaněti se ďáblům.
Bojim se jen všemohoucího Boha a jemu samému obětuji
každého dne.“ I řekl soudce: „Kde jest chrám tvého Krista
a jakou oběť přinášíš mu?“ Serapia odvětila: „Obětuji mu
svou neporušenou čistotu a hledím i svoje bližní k oběti
této nakloniti. Nenít nic krásnějšího, než znáti pravého
Boha a sloužiti mu nábožným životem. Zachovám-li se Boží
milosti v čistotě, budu i chrámem Božim, jakož di Písmo:
„Jste chrámem Boha živého.“ Tu namitl ji soudce, že tedy
přestane býti chrámem Boha svého, když bude porůšena.
Ale Serapia řekla na to: „Kdo chrám Boží porušuje, toho
rozptýli Bůh.“

Když Serapia takovým způsobem svou stálost u víře
osvědčila, dal ji Berillus zavřiti, a poslal k ní dva hejsky,
aby ji znásilnili. Svatá panna poklekla a modlila se vroucně,
aby Kristus Pán nad ní se smiloval, by nepřitel nezvítězil
nad ni. A modlitba její byla vyslyšena. Sotva drzi mladíci
do komnaty jeji vkročili, aby ji poskvrnili, byli mocí Boží
nahle oslepeni a takovou hrůzou pojati, že jako mrtví na
zem padli. Patrný div ten přičital pohanský soudce domnělým
kouzlům křesťanské panny; a když ona modlitbou a zna
mením svatého kříže mladíkům těm opět zrak navrátila a je
z omámení vzkřisila, považoval zatvrzelý Berillus i tento
div za čarodějství a kázal ji zmrskati a ohněm mučiti. Se
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Tapia vyznávala i v těchto mukách víru v Ježíše Krista a
byla posléze pro něho mečem sťata.

Vdova Sabina uslyševši, že milá přítelkyně Serapia
koruny mučednické došla, dala tělo jeji pochovati ve hrobě,
jejž si byla uchystala. A za nedlouho došlo 1 na ni; bylať
pro svou víru pohnána na soud, a když ani po dobrém, ani
po zlém nemohla býti odloučena od Krista Pána, prohlásil
soudce Elpidius, že má býti pro svou nenávist k bohům po
pravena mečem. Ortel tento byl na Sabině vykonán dne 29.
srpna. Umučené tělo jeji uložili křesťané v témž hrobě vedle
Serapie. Roku 430. byly ostatky obou těchto svatých mu
čednic přeneseny do nového chrámu, jenž byl jim na počesť
v Římě vystavěn.

Serapia dala se po smrti svých rodičů do služby, byla
s timto podřízeným povoláním spokojena, plnila svědomitě
povinnosti jeho, zůstala horlivou křesťankou a obrátila *paní
svou ku Kristu Pánu. Stav služebných bývá často krušný
a mnohé osoby snášejí jej netrpělivě reptajice proti Bohu
1 proti pánům svým. Kdo však duchem víry svaté oživen
jest, ten bývá s jakýmkoli sebe podřizenějším stavem, do
něhož Bůh jej povolal, povždy spokojen, aniž závidí těm,
kdož ve společnosti lidské rodem, jměním i hodnosti výše
postaveni jsou. Zbožný a ctnostný křesťan nepokláda svůj
služebný stav za odporné břímě věda, že i Syn Boži sám
na svět přišel,nikoli aby mu bylo slouženo, nýbrž aby sloužil;
že vzal na sebe podobu služebníka; že z lásky k lidem po
droboval se i nejnižším službám, až 1 nohy učedníkům svým
myl, a že nikdy, pokud na zemi trval, neplnil vůle své, ale
plnil vůli Otce nebeského jsa ho poslušen až ku smrti kříže.
Právě osoby služebné maji ustavičnou přiležitosť, aby po
korou a věrným plněním svých třeba iobtižných povinnosti
následovaly chudého a pokorného Spasitele a takovým způ
sobem shromažďovaly si zásluhy pro život věčný. „Jeden
každý v kterém povolání povolán jest, v tom zůstávej. Kdo
jest jako služebník v Pánu povolán, senjest svobodníkPáně;
podobně kdo svobodný jest povolán, ten jest služebník
Kristův.“ (I. Kor. 7, 20. 22.) „Služebnici poddáni buďte ve
vší bázní pánům, netoliko dobrým a mirným, ale také
nevhodným.“ (I. Petr. 2, 18.)
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2. Adam Kravařský, kněz Tovaryšstva Ježíšove.

Z katolických kněží, kteři za stoleti sedmnáctého pra
covali na missiích, aby lid český z náboženských zmatků
zase uvedli do cirkve Svatováclavské, proslul vedle Vojtěcha
Chanovského obzvláště Adam Kravařský. Apoštolský řeholník
ten narodil se z chudých rodičů r. 1585. v městysi Bavorově
blíže Ratiboře ve Slezsku. Učiv se na latinských jesuitských
školách v Olomouci a v Chomutově byl r. 1607. přijat do
noviciatu Tovaryšstva Ježíšova v Brně. Tu konal horlivě
uložené práce, avšak trpěl stále bolením hlavy a jevil tak
chatrnou paměť, že měl býti již propuštěn. Zbožný jinoch
přál si raději umřiti, než aby byl odešel do světa. I uprosil
představených, aby ho ponechali v řádě aspoň jako řehol
ního bratra. Když arcikníže Matyáš r. 1608. s uherským
vojskem do Moravy vtrhl, aby bratru císaři Rudolfu II.
vládu odňal; byl Kravařský poslán do Lublaně, kde řeholní
zkoušku dokonal. Potom složil v Jindřichově Hradci řeholní
sliby, a vyučoval po čtyři léta na nižších školách u sv.
Klementa v Praze. Na učení filosofické byl připuštěn teprv
když mu bylo 29 let, a dokonav je v Olomouci studoval
bohosloví ve Štýrském Hradci i v Olomouci a byl r. 1618.
posvěcen na kněžství. Téhož roku byli Jesuité od prote
stantských stavů z Prahy násilně vypuzeni, a kněz Albert
Chanovský unikl z Čech na Moravu, kde na panství Višo
vickém mnoho nekatoliků obrátil. Kravařský byl mu dán
za pomocníka na těchto missiich. Když ale r. 1619. vojsko
vzbouřených stavů českých na Moravu vtrhlo, byl Kravařský
poslán na Slovensko do Trnavy a kázal tamnimu lidu s po
žehnaným úspěchem. Odtud ušel do Bavor, když spojenec
českých povstalců Gabriel Betlen v záři roku 1619. hoření
Uhry opanoval. Z Bavor odebral se Kravařský do Korutan
a přebýval v Ebersdorfu.

Po bělohorské bitvě usadil se Kravařský v koleji u sv.
Klementa v Praze a obstarával tu seminář sv. Václava,
v němž chudi žáci opatření měli. Ústav ten byl horlivou
péči jeho znamenitě zveleben. Roku 1624. byl Kravařský
na prosbu katolického pána Viléma Slavaty vyslán na statek
jeho Košumberk, kde za krátko kázaními svými obrátil
500 bludníkův a smířil je s Církví katolickou. Odtud byl
povolán do Častolovic a do Kostelce, kde zásluhou jeho zástu
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pové lidu odřekli se bludů. V Častolovicích měl pan Ota
z Opersdorfu manželku, která tou měrou ku bludařství při
Inula, že žádný katolický kněz, ba ani arcibiskup Lohel s ní
nic pořiditi nemohli. Avšak přičiněním horlivého missi
onáře vrátila se do Církve svaté, a služebnictvo jeji šlo za ni.
Potom bylo z rozkazu krále Ferdinanda II. Kravařskému
konati missie v kraji Rakovnickém. Na počátku přebýval
tu na Křivoklátě i jiných hradech, poněvadž svedený lid
šelský hrozil mu násilím. Na kázaní jeho přicházeli mužové
v plné zbroji, ale za krátko byli líbeznou a moudrou řeči
1 laskavosti jeho obměkčeni, a tou měrou podařilo mu v tomto
kraji za jediný rok obrátiti 10.000 duší na pravou cestu.
Z Rakovnicka byl Kravařský poslán na panství Třeboňské,
jež byl král Ferdinand II. r. 1627. synu svému Ferdinandu III.
daroval. Tu byli Čeští bratří valně rozšířeni majice v Sobě
slavi modlitebnu, kterou jim pan Petr Vok z Rožmberka
vystavěl. Kravařský pracoval v této krajině tak požehnaně,
že podařilo se mu v Třeboni, v Soběslavi, v Lomnici, ve
Veselí a v okolních vesnicích 5000 zbloudilých lidí uvésti
do Církve katolické. Podobně vypraven jest Kravařský ná
panství Karlšteinské, kde téměř veškeren lid vězel v blu
dařství. Tu chodili mužové na kázaní missionářovo s ručni
cemi, a jakmile uslyšeli zmínku o svých bludech, jali se zu
řivě spilati a prchali do lesů. Když Kravařský jednoho dne
na Tetině lidu katechismus vykládal, vrazili dva mužové do
chrámu majice v rukou sekery a obořili se na něho, zatím
co shromáždění lidé utekli. Ale osamotnělý kněz zkrotil
tyto zuřivce vlídnou řeči svou, tak že klidně odešli. Ovocem
apoštolské práce několika měsíců na tomto panství byl zisk
pěti set duší na víru katolickou obrácených. Potom odebral
se Kravařský do Prahy a učiněn jest roku 1628. správcem
missie Tovaryšstva Ježíšova na Novém městě při kostele
Božího Těla.

O Kravařském šířili protestanté v Praze zlou pověsť,
že prý je člověk nevzdělaný a ukrutný, jenž nekatoliky ná
silím ku zpovědi nutí, čemuž odpírali mužové katoličtí,
kteři ho znali. Věda to počinal si Kravařský v Praze opa
trně. Navštěvoval soukromé měšťany novoměstské a zval je
k sobě na rozhovory náboženské, v nichž vykládal jim člán
ky viry katolické, vyvracel námitky jejich a připravoval
je ku sv. zpovědi. Takovým způsobem pracoval Kravařský
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s řeholními soudruhy svými na Novém městě s požehnaným
výsledkem, a brzo ukázala se potřeba,tuto družinu horlivých
dělníků na vinici Páně rozmnožiti. Činnost jejich byla ko
runována r. 1629., kdy na Zelený čtvrtek veškeren magistrát
Nového města Pražského, purkmistr, obecní starší, úřednici
i sluhové do jednoho přistoupili slavně v kostele Božího
Těla ku přijímání velebné Svátosti dle obřadu katolického.

Když protestantšti Sasici r. 1031. do Prahy vtrhli, zů
stal Kravařský v městě a obcházel jako starostlivý hlídač
osiřelé kláštery, odkud řeholnici ze strachu utekli. Vraceje
se kdys v průvodu světského sluhy s Hradčan na Staré
město, potkal na mostě tlupu saských jezdců; i uhnul se u
Božích muk k zábradlí. Vůdce jezdců, lutheránský šlechtic,

počal Jsuitu proklínati a bičiskem do něho práti. Kravař
ský opřev poraněnou hlavu o kamenné zábradli probral se
z mrákot a ukazuje na Ukřižovaného řekl k důstojníkovi:
„Dobrého svědka máme.“ V kolleji sv. Klementa vyzvidali

potom bratřř na zraněném knězi, jak v nehodu tu byl při
šel. Odpověděl: „Jakýsi jezdec zaneprazdňoval mne na mo
stě; musim zitra obětovati za něho mši svatou.“

Na svátek sv. Štěpána r. 1631.byli všickni Jesuité roz
kazem saského velitele z Prahy potupně vyvezeni, a pohrozeno
jim ztrestáním na hrdle, kdyby do města se vrátili Kravař
ský a soudruh jeho kněz Švábenský zdržovali se u Prahy
v okolních vesnicich, odkudž převlečení za uhliře vozili do
města uhlí, jež ponejvíce od nich kupoval pan Mišovský ze
Sebuzina. Oba kněži převlékali se v domě jeho, a vstoupi
vše do připravené komnaty sloužili mši sv. a kázali slovo
Boži domácím i jiným ze sousedstva přizvaným katolikům.
Potom oblékše se zase do uhlířských halen a umounivše si
tváře odjížděli zase z města.

Na počátku roku 1632. meškal Kravařský v Táboře a
kázal v děkanském chrámě tamnim. Téhož roku dne 15.
květva vyhnal Albrecht z Valdšteina Sasiky z Prahy. Kra
vařský dostal se tohoto dne do Prahy dřive než vojsko ci
sařské, doplaviv se loďkou protějšího břehu řeky Vltavy.
Dostihnuv kolleje sv. Klementa zadržel ještě v čas přispě
ním sousedů tlupu Židů, kteří skoupivše za fatku rozličné
od Sasiků v kolleji pobrané věci právě chtěli s lupem tim
úniknouti.

V Praze ujal se Kravařský opět jesuitské residence při
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kostele Božího Těla na Novém městě a otevřel tu štědrosti
pani Marie Maxmiliany rodem Honbenzollernovny, vdovy
po nejvyšším purkrabí Adamovi ze Šternberka, r. 1638. la
tinské školy. Přispěním téže dobrodějky i jiných osob z ka
tolické šlechty byla tato residence již r. 1633. proměněna
v řádnou kollej Tovaryšstva Ježišova. Příštího roku 1634.
odešel Kravařský z Prahy zůstaviv tu hojné stopy apoštol
ské činnosti své. Jeho přičiněním bylo na Novém městě
obráceno okolo 4000 lidí na katolickou víru, mezi nimi i
bohati piva nákladníci, kteří ze všech nejdéle v bludech
trvali.

Nové pole činnosti nalezl Kravařský v Hradci Králové.
Tu zřídil r. 1634. za statek Žampach, odkázaný Bedřichem
z Opersdorfu, dům Tovaryšstva Ježíšova s latinskými ško
lami, při nichž potom r. 1637. založena Marianská družina
studujících. Když r. 1639. táhli Švédové na Hradec, odešel
Kravařský s řeholními bratřími z města na Moravu, odkud
vrátil se v únoru 1640, když Svédové donuceni byli, voj
sku císařskému se vzdáti. V Hradci byly všecky domy To
varyšstva od Švédů pobořeny, ale Kravařskému podařilo se
za krátko přispěním dobrodinců tyto spousty napraviti a
způsobiti, že r. 1644. posavadní residence jesuitská v řádnou
kollej proměněna byla. Za svého pobytu v Hradci neustával
horlivý kněz ten v městě i na okolních panstvích svedenému
lidu pravdy katolické víry hlásati a prositi, napominati
1 zapřisahati ho, aby navrátil se do té Církve, kterou u nás
zaštipili sv. Cyrill a Methoděj a pod jejíž mateřskou ochra
nou národ náš druhdy po staletí prospival. A tato apoštol
ská, z nadšené lásky k Bohu i nesmrtelným duším bližnich
konaná práce nesla přehojněé ovoce. Jediným kázanim
v Hradci získali Kravařský Církvi katolické 80 osob, mezi
nimi i radní pány. V Žampašsku obrátil na katolickou víru
400 lidí, v Supihorsku 700, v Rokytnicku 600, v Častolo
vicku 400. Podivuhodného úspěchu dodělal se svými missie
mi na Žamberecku, kde měli Čeští bratři nejvíce sídel,
najmě v Kunvaldu, odkud zvali se Kunvaldskými. Tu poda
řilo se Kravařskému vyvésti 2000 duší z bludiště sektářských
nauk a uvésti do lůna Církve katolické. Právě Kunvaldšti
byvše apoštolskou horlivostí kněze Kravařského obráceni,
milovali katolickou víru celým srdcem a vyznávali ji radostně,
o čemž přesvědčil se slovutný vlastenec z Tovaryšstva Ježi
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šova Bohuslav Balbin, když po letech krajinu tu procházel.
Kravařský docházel z Hradce i na panství Náchodské a
Rychnovské, kde obyvatelstvo všech městeček i vesnic
s Boží pomoci nábožensky vzdělal a s Cirkví katolickou
smiřil.

Z Hradce Králové byl Kravařský povolán do domu To
varyšstva Ježišova u sv. Mikuláše v Menším městě Praž
ském, kde setrval do smrti, leč že v letech 1650—1652 po
venkově na missiích pracoval. Když Švédové v noci na den
26. července 1648. na Hradčany a Malou stranu se vedrali,
a také do chrámu sv. Mikuláše se dobývali, šel jim stařičký
kněz Kravařský otevřit, chtěje obětovati se za bratry. Ne
vázaní žoldnéři vtrhli do chrámu a stloukli kněze toho do
krve, že z toho dlouho churavěl. Tehdáž byl chrám ten od
nepřátel znesvěcen a vydrancován.

Toho času bylo ještě na panství Bystrckém v Chrudim
sku mnoho lutheránů, kalvinců a českých bratři. Pani statku
toho Lucie Otilie, vdova po nejvyšším purkrabí Františku
Libšteinském z Kolovrat, otálela dlouho povolat missionářů,
kteři by poddaný lid víře katolické vyučovali, obávajíc se,
že lid ten z nenávisti ku katolickým kněžím uteče do Uher,
čimž by hospodářství jeji na mizinu přišlo. Posléze popro
sila však přece Tovaryšstva Ježišova o pomoc, a kněz Kra
vařský dostal rozkaz shlédnout lid na tom panství, zdaž by
s ním čehosi pořidil. I šel, a s Boží pomoci obrátil 2000
tamních jinověrců na viru katolickou.

Věnec svých zásluh o požehnané dilo obrácení lidu če
ského na viru sv. Václava dovil Kravařský r. 1652. na pan
ství Opočenském. Tam stále držel se lid sektářských bludů
a vzdoroval urputně viře katolické. Konečně požádal nej
vyšší polní maršálek Rudolf hrabě Colloredo, pán na Opočně,
Tovaryšstva Ježíšova, aby na panství jeho vyslalo missio
náře. I vyslán tam Kravařský s pěti soudruhy. Na poradě
s hrabětem bylo ujednáno, aby missionáři dilo svoje zahájili
současně v městech Opočně, Dobrušce a Třebechovicich, anož
se vědělo, že obyvatelstvo městské nebude víře katolické
odpirati. A skutečně přicházeli měšťané ochotně na kázání
missionářů, a odřekše se bludů, přistoupili ku svatým svá
tostem. Těžší práci měli potom missionáři na venkově. Tu
obcházeli protestantští kazatelé, bouřice poddané, až lidé ti
pod ztrátou hrdla se zařekli k víře katolické nepřistupovati,
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ba ani do kostelů nechoditi, ani missionářů neposlouchati.
Tudiž pracovali missionáři na jaře a po celé léto v tomto
kraji bez ovoce, až konečně nadešla doba, kdy na zemském
sněmu rázně se zakročilo na dilo katolické reformace a král
Ferdinand III. dne 25. řijna 1651. nařídil, aby začalo se
právě na panství Opočenském a odpor tamního lidu zlomen
byl. Tu nastal obrat. Lid jal se choditi na kázaní, a vida,
že missionáři mírně a laskavě sl vedou, přilnul k nima
zalíbil si náboženství katolické. (Celkemobrátili Kravařský
a soudruhové jeho missiemi na Opočensku okolo 7000 duši.

Od r. 1647. až do smrti své byl Adam Kravařský du
chovním správcem panen Benediktinek u sv. Jiři v Praze,
jimž slovo Boží hlásal a svátostmi přisluhoval Pracovav po
mnohá léta s apoštolskou horlivostí na vinici Páně ve vlasti
naší, zesnul blaženou smrti dne 30. srpna 1660. v domě To
varyšstva Ježišova u sv. Mikuláše v Praze. Tělesnou schránku
jeho doprovázelo ku hrobu množství lidu, a z panstva nej
přednější a nejvzácnější muži i ženy v Českém království.

Kněz Adam Kravařský měl od Boha vzácný dar, uměje
hýbati srdei lidskými a získati je pravdě. Kdykoli býlo mu
na missiich působiti v lidu bludařstvím prosáknutém, zacho
vával tohoto obyčeje: Vstoupiv na kazatelnu, poklekl a o
hlašoval: „Boha i jeho svatých se dokládám, že k vám
mluviti budu o tom, čehož vám ku spasení věděti 1 konati
jest. Na mne přijdiž před soudnou stolici Boží krev vašich
duši 1 trest věčný, kdybych vás v příčině náboženství okla
mal.“ Vykládaje na kázani články víry katolické a vyvraceje
kaciřské bludy, dovolával se výroků Pisma sv. z otevřené
knihy 1 výpovědi sv. Otců. Mluvil prostě, jadrně, srdečně a
ohnivě. Zjev jeho svěděil, že káž> z hlubokého přesvědčení
a z upřímné lásky k lidu, aby jej na cestu spasení uvedl.
Byl vysokého vzrůstu a širokých pleci, a jiskrné oči 1vážná
tvář jeho jevila nadšeného apoštola pravdy Kristovy. Kato
ici češti vzhliželi k němu s posvátnou uctivosti a láskou.
Obzvláště Inuli k němu ti, kdož jeho zásluhou do Církve
katolické uvedeni byli. Soudobý spisovatel, kněz Tovaryšstva
Ježíšova, praví o něm: „Casto putoval jsem městy, městečky
a vesnicemi mezi Prahou, Klatovy a Březnici, též mezi
Prahou, Hradcem a Kostelcem, a opět ke Krumlovu; a skoro
povždy tázali se mne lidé po důstojném otci Kravařském,
rádi vzpominajíce na něho, jenž byl je na viru katolickou
obrátil“ Zpovědník krále Ferdinanda III. Lamormain ři
kavál o Kravařském : „Muž ten byl od Pána Boha všechen
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k tomu vyvolen, aby českouzemi na viru katolickou obrátil.“
Nejvyšší purkrabí Jaroslav Bořita z Martinic měl obyčej,
byla-li řeč o Kravařském, nazývati jej opravdovým apošto
lem země české. Bůh zachránil ho několikráte podivuhodným
způsobem z nebezpečenství smrti. Když v Olomouci studoval,
tonul kdysi v řece a byl by zahynul, kdyby v čas nebyl se
vyskytl člověk, jenž mu tyčku podal, a ho vytáhl. Jindy
přebývaje v Zampachu, zamýkal právě nějaké dvéře, an ne
přátelský voják po něm z ručnice střelil. Kule zasáhla ho,
avšak neubližila mu. Kdysi zamířil na něj v lese loupežník
ručnici. Kravařský vida to, vyňal z kapsy růženec, a v tom
zasvištěla před ním koule. I vyznal, že by ho tato střelajistě
byla zasáhla, kdyby nebyl v tu chvili po růženci sáhl. Roku
1647. když se mu koně splašili, spadl pod kolo a byl přejet.
V noci potom nemohl tělem ani hnouti, ale z rána dovlekl
se o holi do kaple loretánské a tu na mši sv. vzývaje Marii
Pannu, ozdravěl dokonale. Když jednou vracel se z Budy
Šina, čihalo na něj několik zakeřníků, avšak nežli této zálohy
došel, potkal ho cestou posel, nesa do města císařův list.
Kravařský vrátil se s ním a vyvázl takto z nebezpečenství
života.

Kněz Kravařský býval v obcování laskavý, pokorný
a upřímný. Plana již od mladosti vrouci nábožností, modlival
se každého dne růženec a říkal kněžské modlitby nahlas,
kleče na holé podlaze. Miloval zvlášť modlitbu rozjimavou.
Procházeje se na večer ve své jizbě, vzdychal si často po
několik hodin pozdě do noci, říkaje: „Ach můj nejsladší Je
žišl! O Maria'!“ Navštěvoval několikráte za den nejsvětější
Svátost v chrámu, ač na sklonku života chodě o holi, slabo
tou po cestě klesával. Po celou oktávu svátku Božího Těla
takřka z chrámu ani nevycházel, trvaje tam i vnoci a klaně
se Spasitell pod svátostnou rouškou přitomnému. Mši sv.
sloužíval s příkladnou zbožnosti, a lid vida ho při oltáři,
nazýval jej knězem svatým. Mrskával tělo své důtkami, a
bděl po celý život ostražitě nad smysly svými. Přebývaje
v Praze u sv. Mikuláše, sedával od rána do večera za jaké
hokoli počasi ve zpovědnici, nebyl-li jinou povinnosti zane
prázdněn, a mival mnoho vděčných kajicniků.
| Právem pokládá se tedy kněz Adam Kravařský za

muže domněním svatého.*)

*) Život Adama Kravařského vylíčili kněží Tovaryšstva Ježíšova
Matěj Tanner (Societas Jesu, v Praze, 1694) a Bohuslav Balbin (Bohemia
Sancta, v Praze, 1692.) Blahověst r. 1874. Katol. reformace od P. Jos.
Svobody II. Brně 1888.
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Dne 29. srpna koná se památka Štětí sv. Jana Křtitele, sv. Kandidy
panny a mučednice Římské, sv. Eutymia, vyznavače v Perugii, sv. Nicéa a
Pavla, mučedníků Antiochijských, a j.

Dne 30. srpna.

Sv. Růžena Limská, panna.

Objevením Ameriky od Krištofa Kolumba nastala Církvi
katolické nová veliká úloha, zasévati v rozsáhlé zemi té simě
evangelia Kristova. Prvními šířiteli víry svaté v jižní Ame
rice byli Benediktini, a po nich Dominikáni, z jichž řádu
vzešla první americká světice Růžena Limska. Rodištěm je
jim bylo hlavní město tehdejšího království Peruanského
Lima, založené r. 1553. od Španělů. Tu narodila se tato svě
tice dne 20. dubna 1586 z nezámožných španělských rodičů
stavu šlechtického, otce Kašpara a matky Marie. Na křtu
svatém dáno jí po babičce jméno Isabella (Alžběta), avšak
po nějakém čase přezvala ji matka Rosou (Růženou). Pěti
leté dívce udělil arcibiskup sv. Toribius svátost sv. biřmo
vání a přidal jí dle přání matčina toto druhé jméno. S tim
byla spokojena babička Isabella, nikoli pak vnučka jeji. Le
kalať se myšlénky, že světské jméno Růžena bylo ji v ko
lébce matkou přidáno pro sličnost tváře jeji, a teprv po
vroucí modlitbě k Rodičce Boží upokojila se a uminila si,
že dle významu jména svého stane se vonnou růži Krista
Pána.

Růžena byla dívkou povahy tiché a ušlechtilé, miláčkem,
útěchou 1 radosti celé rodiny. Nikdo ji neslyšel nikdy pla
kati a nařikati si. Již v nejútlejším věku osvědčovalaneoby
čejnou trpělivost ve všelikých nehodách a náklonnost k sebe
zapiravosti. Kdysi přiskřipla si těžkým víkem veliké truhly
palec pravé ruky. Hrozná byla z toho bolesť, ale dívka
mlčela, nejevic žádné známky utrpení, až utvořil se ji pod
nehtem poraněného palce vřed. Matka zpozorovavší to, poslala
rychle pro ranhojiče, jenž na palec dal náplasť, a když to
nepomohlo, byl nucen celý nehet nůžkami ustřihnouti. Mla
dičká Růžena snášela tuto palčivou bolest s podivuhodnou
trpělivosti. Nedlouho potom udělal se ji na uchu vřed, a
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lékař neznal jinó pomoci, leč bolavku tu vyříznouti. Dívka
svolila k tomu ochotně, a když bolestná operace ta na ni
konána byla, nehlesla ani. Později rozbolela se ji hlava, a
matka snažila se marně různými domácími prostředky bo
lesti jeji utišit Růžena chvěla se celá bolestmi, a přece od
povidala klidně na všecky otázky, že prý trpl jen nepatrně.
Potom léčil ji ranhojič po šest týdnů žíravými náplastmi, až
hlava jeji byla ranami celá rozjizvena a rozjitřena. A po
celou tu dobu nepromluvila dívka ani slova stesku, ač bylo
na ni viděti, že hrozně trpi. Zmužilosti a trpělivosti tak
neobyčejné dodávala si vzpomínkami na utrpení Krista Pána,
obětujic mu všecky bolesti svoje. Z lásky k němu postivala
se již v dětském věku třikráte do těéhodne o chlebě a vodě,
a v ostatní dný poživala jen prostě upravených pokrmů bi
linných.

Jednoho dne hrála si Růžena se starším bratrem a ně
kolika jinými dětmi. I stalo se, že bratr potřisnil blátem
vlasy jeji. Toho zděsila se dívka a chtěla odejíti. Tu řekl
ji bratr posměšně: „Proč rmoutiš se, že krásné vlásky tvoje
jsem trochu pomazal; což nevíš, že pěkné vlasy divek bý
vají osidly dáblovými, ve kteréž neopatrné duše snadno se
zaplétaji?“ Slova ta otřásla duší mladé Růženy. Té chvile
pojala ji hrůza a ošklivosť ku hřichu 1 ku všemu, což ku
hříchu vede. I jala se vroucně šepotati modlitbu: „Ježiši,
buď pozdraven ! Ježíši, budiž vždycky se mnou!“ A již teh
dáž učinila pětiletá, avšak duchem již vyspělá Růžena slib
ustavičné čistoty a ihned ostřihala si bez vědomi matčina
krásné vlasy svoje.

Růžena naučivši se dovedně šiti, tkáti, žehliti a vyší
vati, lopotila se po celé dny a pozdě do noci, aby výtěžkem
své práce mohla podporovati chudé rodiče svoje, jimž bylo
staratl se o jedenáct děti. Milovalať upřimně rodiče a sna
žila se jak mohouc pomáhati jim nešetříc útlého těla svého.
A Bůh požehnal hojně práci jeji. Mivala slušný výdělek
z ruční práce, a kromě toho pěstovala v domácí zahradě růže,
vázala je ve vkusné kytice, posýlala je na trh, a stržené
penize odevzdávala rodičům. Jednou byvši otázána, kolik
asl timto nepatrným obchodemvytěži, odpověděla: „Výtěžek
je ovšem malý, ale nebeský choť můj rozmnožuje jej.“ Dě
tinnou lásku k rodičům osvědčovala zvláště, kdykoli otec
neb matka stonali. Tu bděla dobrá dceruška u lůžka jejich,
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ošetřovala jich něžně a starala se úzkostlivě o veškeré po
třeby jejich majíc stále mysl svou obrácenu k milenému
Spasiteli svému.

Kristus Pán vedl vyvolenou služebnici svou Růženu
k vyššímu stupni dokonalosti po cestách neobyčejných,
kterých svět nezná, kdežto matka přála si, aby dcera krá
čela širokou cestou všedních lidi a hleděla světu se zalibiti.
Proto bývala Růžena často v nesnázích, co činiti má, aby
nebeskému choti svému věrnou zůstala a jednak dětinné
poslušnosti k matce neporušila. Avšak milost Boží silila ji
v těchto zápasech, že povždy vitězila. Jednou byla od je
šitné matky vyýzvána,aby ve společnosti několika pani sli
čnou hlavu svou ověnčila. Pokorná divka prosila, aby ta
ková marnivosť nebyla na ni žádána; když pak matka roz
kaz svůj opakovala, nezbývalo leč poslechnouti. I dala si
na hlavu věnec, ale zatim vsunula nepozorovaně mezi květy
dlouhou jehlici, kterou vtlačila si do hlavy. Tak vyhověla
rozkazu matčinu osvědčujíc spolu svou lásku ku Spasitel
trnim korunovanému.

Marniva matka bažic po tom, aby Růžena stkvěle so
provdala, výymýšlela nové a nové prostředky, aby vrozená
sličnosť jeji uměle zvýšena byla. I ukládala ji, aby nosila
libou vůní nasycené rukavičky, zdobila se náramky a ná
hrdelniky, kadeřila si vlasy a ličila tvář. Deera vyslýchala
mlčky kruté rozkazy tyto; když však bylo ji matkou při
sně nařízeno, aby nosila také drahocenný závoj, poprosila o
poshovění, až by se poradila se svým zpovědníkem. Matka
svolila, a zpovědník napomenul ji důtklivě, aby bohabojné
dceři popřála volnosti a nesvaděla ji k marnivé pýše. Od té
doby nebyla Růžena vice nucena se Jíčiti a strojiti. Poři
dila si roucho tmavé barvy z obyčejné latky a hleděla sli
čnou tvář svou zaškarediti natirajic ji korou a prachem
z indického pepře, kdykoli z domu vycházela, jen aby ušla
pozornosti mladých mužů. Zapirajic se takto vzdalovala se
co možno světských návštěv a trvala nejraději o samotě do
ma pracujic, modlic se a rozjimajic nábožně.

Ačkoli Růžena světu odumřela, samotářsky žila, hru
bým rouchem se odivala, tělo svoje přísným postem duchu
podrobovala a přirozenou sličnosť svou rozličně zohyzditi se
snažila, zůstávala přece pannou neobyčejně spanilou, a mnozi
mladí mužové ucházeli se o ruku jeji. Zejména přál si jistý
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zámožný mladík pojati ji za manželku, což chudým rodičům
jejim velmi vítáno bylo. I domlouvali dceři, aby se provdala.
Avšak Růžena zasnoubivši se již v dětském věku Kristu
Pánu ustavičnou čistotou nechtěla za celý svět slibu svému
státi se nevěrnou, a neustoupila ani slzám, ani hrozbám a
ranám rodičův, ani jizlivým výčitkám a přezdivkám bratři
svých.

Toho času byl v Limě vystavěn klášter panen Klarisek,
a zakladatelka jeho Marie z Guinosecu, sestra matky Růže
niny, vyzvala sestřenku, aby do něho vstoupila. Růžena
svolila, ale matka namitala, že rodině nelze zříci se podpory,
jakou ji dcera ručními pracemi poskytuje. I rozhodla se Rů
žena vnuknutim Božím, že dle přikladu sv. Kateřiny Sien
ské vstoupi do třetího řadu sv. Dominika, aby mohla v ře
holním rouchu i nadále zůstávati u rodičův a podporovati
je. Po mnohých bojích dostala k tomu posléze dovolení ro
dičův a přijala dne 10. srpna 1606.z rukou svého zpovědníka
řeholní roucho. Nedlouho potom radili ji někteři zbožní mu
žové, aby vstoupila do kláštera panen Karmelitek, a jistý
hodnostář sliboval dáti ji na ten účel potřebné věno. Ale
Růžena poradivši se s Bohem uminila Sl, že zůstane a zemře
v třetím řádě sv. Dominika. Než za krátko bylo ji podstou
piti o zachování svého řeholního roucha boj nový. Počalatť
ji soužiti myšlénka, že je velikou hřišnici, nehodnou nositi
šat oslavené světice Kateřiny Sienské. V této tisni utekla
se Růžena na modlitbách k Rodičce Boži a byla od ní po
těšena, tak že od té doby citila v srdol blaživý mir jsouc
přesvědčena, že Bůh sám ustanovil, aby žila v řádu sv. Do
minika. I snažila se horlivě následovati ctnosti sv. Kateřiny
Slenské.

Základním kamenem, na němž všecky ostatní ctnosti
budovati možno, jest pokora. Proto byla Růžena co nejvice
bedliva, aby především touto ctnosti se zdobila. Zůstávajic
v domě otcovském považovala se i jakožto řeholnice za oby
čejnou domáci služku, ba za nejposlednějšího tvora na zemi.
Stávalo se někdy, že matka i sestry pro zvláštnosti jeji hrubě
ji káraly a ji se posmívaly, ona však nermoutila se z toho,
nýbrž dávala na srozuměnou, že pro nedokonalosť svou mno
hem větši potupy zasluhuje. Byla-li někým chválena, truchlila
velice a rozmnožovala kajicí skutky svoje. Jednoho dne slyšic,
jak ve vedlejší světnici jistý církevní hodnostářkrásné ctnosti
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jeji vychvaluje, utekla jako hadem uštkána rychle do jiného
pokoje, dala se do usedavého pláče a bila se v prsa, jako
by ji bylo hrozné neštěsti postihlo. Kdykoli se zpovídala,
plakala vždy hořce a třásla se, jakoby opravdu byla hříšnici
na celém světě největši. Příčinu jakéhokoli neštěstí, ať se
přihodilo doma či jinde, přičitala svým hříchům, ač břichů
žádných nikdy neměla. Nechtějíc nikomu libiti se než nebe
skému choti svému Kristu Pánu, umrtvovala tělo svoje, aby
pozbylo vrozené krásy, a přece zůstávala sličnou. Když jed
noha roku na Velký pátek vracela se z kostela, kde od Ze
leného čtvrtka bez pokrmu před velebnou Svátosti na modlit
bách prodlela, začalo několik rozpustilců, pozorujících zdravou
tvář jeji, postům jejim se posmivati, že prý znamenitě se
postí. Posměchem tim byla matka kráčející po boku své
dcery jako omráčena, ale Růžena radovala se z toho, že lidé
pokládají ji za neumrtvenou. Bůh oblažoval ji vznešenými
milostinami, ona však z pokory tajila se jimi i před svými
zpovědníky a byla teprv svatou poslušnosti donucena odhaliti
dila milosti Boží v duši jeji působici, při čemž vedla si tak
opatrně, že na dané otázky jen stručně odpovidala. A jelikož
utvrdila se v bohumilé pokoře, vynikala tichosti, soucitnosti,
skromnosti, dobrotivosti, laskavosti 1 milosrdenstvím ku bliž
ním. Nikdo neviděl ji nikdy zlostnou a netrpělivou; nikdo
neslyšel z úst jejich slova drsného a nemirného. Sama sebou
pohrdajíc, chovala se ku všem lidem, s nimiž se scházela,
uctivě 1 laskavě.

Majíc stále na mysli slova sv. Pavla, že „kteříž Kri
stovi jsou, ukřižovali tělo své s hříchy a žádostmi“ (Galat.
5, 24.) podrobovala Růžena smysly svoje v tuhou služebnosť
a zapirala se přísnou kajicnosti. Posty jeji byly tak neoby
čejné, že těžko jest přirozeným způsobem vysvětliti, jak
mohla na živě zůstávati. Již od útlého mládí nepoživala
žádného ovoce; od svého šestého roku zdržovala se každou
středu, pátek a sobotu vařeného pokrmu spokojujic se pouze
chlebem a vodou. Když ji bylo patnácte let, učinila slib, že
nikdy masa požívati nebude. Slibu toho neporušila nikdy,
leč byla-li svatou poslušnosti k towmrudonucena. Od svátku
Povýšení sv. Kříže až do Velkonoc, tedy po sedm měsíců
každého roku požívala jen kousku chleba a trochu hořkých
bylin, a za doby čtyřicetidenního postu vzdávala se 1 chleba
spokojujíc se denně několika zrnky z jablek granátových.

38
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Každý patek popřávala si zrnek těch jen patero a zapila je
žluči, na památku svatých pěti ran Krista Pána. I vody po
živala jen skrovně, a za největšiho letního parna nepila
někdy třeba několik týdnů ani kapky vody. Kromě postu
zapirala Růžena tělo svoje žiněným rouchem, tvrdým lůžkem
a bičováním. Vstoupivši do třetího řádu sv. Dominika poří
dila si důtky ze železných řetizkův a mrskala se jimi až
do krve, aby takto za hříchy svoje 1 bližních svých dosti
činila. Bičovala se i za duše v očistel a za umirajíci, kteří
pokánim až do poslední chvile odkládali. Posléze zakázal ji
zpovědník tento krutý způsob sebezapiravosti a povolil ji
bičovati se pouze obyčejnými důtkami z řeminků, aby útlé
tělo jeji nepodlehlo. Růžena poslechla, aby však řetízky ne
ležely ladem, ovinula s1 je těsně kolem beder a spojivši oba
konce zamkla jej a kliček zahodila.

Tento nový způsob krutého pokání zatajovala bedlivě,
že nikdo kromě Boha o něm nevěděl, až hrozné bolesti do
nutily ji železného opasku svého se zbaviti. Na misto tohoto
mučidla zhotovila si potom těžké žiněné roucho, vetkala do
něho množství železných ostnů a oblékla se v ně. Nelze ani
vypsati, jaké bolesti cítila, nosic toto drsné, bodlavé roucho.
Aby pak nebeskému choti svému, Ježiši zbičovanému a tr
ním korunovanému, dokonale se podobala, učinila si z plechu
kroužek, navinula na něj několik provázků, propletla je hustě
trnim a vtlačila si tuto korunu na hlavu. Avšak ani to ne
stačilo ji. Vzpomínajíc na Spasitele na tvrdém dřevu křiže
umirajiciho, upravila si prazvláštní lože. Spojila sedm polen
dřeva řemeny a vyplnila prostor mezi nimi střepinami a hro
titými kaménky. Toť bylo lůžko jeji, na němž celých pat
nácte let každodenně jen dvě hodiny spávala, majic pod
hlavou kus dřeva a přikrývajíc se pokrývkou co nejdrsnější.
Když matka Růženina toto lože poprve spatřila, ulekla se
velice a chtěla je v tu chvili rozmetati, upustila však od
tohoto úmyslu svého, neboť jakýsi vnitřní hlas ozval se vni,
aby toho nečinila.

Od útlého mládí svého milovala Růžena samotu a vy
hýbala se návštěvám. Když byla proto matkou kárána, řekla
ji: „Kdyby také ve společnostechnemluvilo se nic nesvatého
a marného, ba kdyby se tam hovořilo výhradně jen o Bohu,
chtěla bych přece raději mluviti k němu sama, než mluviti
o něm ve společnosti.“ I návštěvy domácí protivily se ji.
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Proto vyžádala si od matky dovolení, aby směla zřiíditi si
v zahradě chýšku, kdež by mohla pracovati a modliti se,
nikým nejsouc vyrušována. Matka zdráhala se dlouho k tomu
svoliti, až posléze byla přímluvou několika vzácných osob
pohnuta přání dceřinu vyhověti. I zhotovila si Růžena s po
moci bratra svého v odlehlém koutě domácí zahrady z prken
a platanových listů poustevničku, ozdobila ji křížem i něko
lika obrázky svatých a trávila v mí celý den i čásť noci.
Tam prožila na modlitbách, při práci i svatém rozjímání
nejslastnější hodiny. V malé světničce té žila bezmála až
do své smrti.

Velika byla horlivost světice Růženy v modlitbě. Celý
životijeji byl ustavičnou modlitbou. Při každé práci měla
mysl svou stále-k Bohu pozdviženu. Pohřižovala duši svou
v něho a rozmlouvala s ním důvěrně. Ačkoli pak myšlénka
na Boha všudypřiítomného celou mysl jeji zaujímala, vyko
návala přece obvyklé ruční práce svoje s největší přesnosti.
Tři hodiny každého dne vzdávala Bohu diky za dosažená
dobrodiní. Zvláštní radosti bylo jí rozjimati o vlastnostech
Božích. Ráda čítala duchovní knihy a odporoučela je lidem.
O vnitřní modlitbě říkala, že jest nejůčinnějším lékem proti
hříchu. Nejmilejší ze všech modliteb byl ji svatý růženec.

S dovolením svého zpovědníka přijímala Růžena již
v dětském věku Tělo Páně dvakráte do téhodne. Později
bylo ji povoleno ještě častěji ku stolu Páně poklekati. V ok
tavě velikonoční a v oktávě svátku Božího Těla směla při
jimati velebnou Svátost každodenně. Ačkoli pak byla obdařena
andělskou čistotou, zpovídala se přece před každým sv. přiji
máním, a den před tim zachovávala přísného postu a bičovala
se. Kdykoli Tělo Páně přijala, citila v srdci podivuhodný
mir a sladkou, nevýslovnou útěchu. I tělo jeji, posty, bičo
vánim a bděním zemdlené, bralo nemalého podilu na milostech
ze sv. přijímání plynoucích. Kdykoli ubírala se do chrámu
ku sv. přijimáni, bývala tak slába, že musila si cestou ně
kolikráte odpočinouti. Sotva však Tělo Páně přijala, nabyla
takové sily, že chvátala potom spěšně domů, až matka ji ani
stačiti nemohla. Nejednou zavřela se po sv. přijímání do své
poustevny a setrvala v ní až do noci na modlitbách, a když
byla k obědu volána, řikala, že jest již nasycena Tělem Páně.
Největší slasti bylo ji obcovati mši sv. a uctivati nejsvětější
Svátosť oltářní. Poslední čtyři léta života svého šetřila toho



296 Dne30. srpna.

obyčeje, že na Zelený čtvrtek poklekla před velebnou Svá
tostí a zůstala takto nepohnutě klečeti až do večera Bilé
soboty.

Milujic láskou tak horoucí Spasitele ve Svátosti oltářní
přítomného, chovala Růžena pravou křesťanskou lásku i
'k lidem drahou krví jeho vykoupeným. Proto jak mohouc
prokazovala bližním skutky duchovního 1 tělesného milosr
denství. Přála si, aby každá duše lidská byla účastnou vy
koupeni Kristova. S bolesti vzpomínala nešťastných Indiánův
i jiných pohanů ve tmách modlářských bludů pohřižených,
modlila se a bičovala tělo svoje za jich obrácení a povzbu
zovala se zápalem duchovních, zvláště bratři řádu sv. Domi
nika, aby věnovali se obtižnému úřadu missionářskému mezi
nevěřicími. Také za hříšniky se modlivala a podrobovala
kajicím skutkům, aby jim od Boha vyprosila railosti pravého
pokání. Ač sama byla chudičká, uměla si zjednávati prostřed
ků, aby mirnila bídu lidí nuzných. Uskrovňovala se co nej
vice, a čeho. ušetřila, darovala chudým. Dostavši jednou od
matky kus bilého plátna, aby si zhotovila potřebné prádlo,
darovala jej dvěma nuzným dívkám šlechtickým, a když bylo
ji to matkou vytýkáno, řekla s úsměvem: „Dala jsi mně
plátno, abych naložila s ním jak chci, a dle toho jsem je
dnala.“ Krátce potom dostala Růžena od jisté paní za vyko
nané ruční práce hojnosť plátna i jiných potřeb. Jistá chudá
dívka nemajíc žádného pláště, styděla se proto choditi na
mši sv. do kostela. I vzala Růžena jeden z obou plášťů
matčiných a poslala jej dívce té. Potom řekla matce: „Ne
připouštěj si to k srdci, drahá matičko, vždyť máš ještě jeden
plášť, a než ten se obnosí, postará se ti Bůh o nový.“ A za
krátko potom dostala matka kus hedvábné látky a od ne
známého muže větši obnos peněz na opatření nového pláště.

Velikou radosti bylo Růženě prokazovati chudým ne
mocným služby 1 nejobtižnější. S povolením matičným brá
vala si pokud možno bylo, nemocné domů, zvlášť chudé
služky a otroky, jimž v domech pánů jejich nedostávalo se
žádného ošetřování. Sloužila chudým nemocným nehledic na
původ a vlast jejich. Španělé, Indiáni i černoši byli od ni
jako vlastní bratři přijímání a laskavě ošetřování. Přednosť
dávala pouze nejbidnějším a neštitila se žádné sebe oškli
vější nemoci. Neměla-li doma nemocných, chodila sloužit
do nemocnic. Jednou obvazujíc ubohé ženě hnisajíci rány
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potřisnila si bělostné řeholní roucho aniž o tom věděla. Ne
hoda tato neušla bystrému oku a čichu matčině. I jala se
dceru plísniti. Avšak Růžena odpověděla: „Milá matko
Ošetřujeme-li nemocných, jsme libou vůní Kristovou. Láska
nezná rozmazlenosti. Nepatrně pošpiněné roucho moje nelib:
se ti. Mnohem ošklivější byla špina, kterou katané Spasiteli
v nejsvětější tvář metali!“

Po celý život svůj byla Růžena trpitelkou. Již v útlém
věku churavěla často a zakoušela pro svou nábožnosť a ná
klonnosť ku sebezapiravosti od bratří, sester 1 služebnictva
mnoho ústrků. Že nechtěla se líčiti a strojiti, bývalaod
matky plísněna a pěstí i holí bita a smýkána. Domácii cizi
lidé posmivali se životu jejimu a pokládali ji buď za osobu
výstřední a duševně chorou, buď za osobu pokryteckou.
Když dosáhla nejvyššího stupně dokonalosti, bývala navště
vována utrpením duševním. Po celých patnácte let pocito
vala každodenně nejméně hodinu v srdci svém velikou skli
čenosť a vypráhlosť, jakoby Bůh na ni byl úplně zapomněl.
Tu chvěla se hrůzou a volala: „Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil!“ Tato muka jeji podobala se hrozné bouři,
ale když bouře pominula, objevovalo se ji zase slunce;
misto zhoubného zármutku rozlévala se v srdci jejim bla
živa radosť a útěcha. S podivením bylo, jak slaboučké tělo
jeji, kajicimi skutky zmořené, mohlo snášeti tolik a takých
neduhů a nemocí, jakýmiž navštěvována byla. Téměř usta
vičně byla soužena buď zánětem průdušnice aneb zádechou,
bolestmi v kyčlich, srdečními i žaludečními křečemi a ho
rečkou, a nezřidka sesypaly se všecky tyto nemoci na ubohou
trpitelku najednou, až lékařové žásli, jak možno jest, aby
nepodlehla. Růžena však nenařikala nikdy, ať si bolesti jeji
byly sebe větši, a volávala často: „Pane, rozmnož bolesti
mé, ale rozmnož zároveň také lásku mou“ Nemoci a bolesti
svoje prohlašovala za veliké dobrodiní Boži a děkovala za
ně Bohu, jenž ji povždy silil a těšil, aby je snášela klidně
a radostně.

Tři léta před smrtí svou odstěhovala se Růžena do
domu královského důchodního Gundisalviho, kde dostávalo
se ji v nemoci laskavého ošetřování. Odtud s povolením
zpovědníkovým, kdykoli zdraví připouštělo, navštěvovala
oteovský dům popatřit na svou milou poustevnu. Poznavši,
že smrť se ji bliží, složila skroušeně doživotní zpověď, po
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silnila se naposled Tělem Páně a přijala svátost sv. poma
záni. Potom dala na jevo nevýslovnou radost, že jest ditkem
Církve katolické a že v ní ráda umřiti chce. Spolu nazývala
se nehodnou dcerou sv. Dominika a měla řeholní odznak,
škapuliř, stále před sebou. Poděkovavši zpovědníkovi prosila
všech domácich za odpuštění, ačkoli nikomu z nich nikdy
neubližila, přijala od matky, nemocného otce i obou bratří
požehnání, a předpověděla, že následující noci zemře. To se
také stalo. Světice pozdvihla o půlnoci očí svých a řekla
slabým hlasem: „Ježiši, Ježiši, Ježiši, stůj při mně!“ A vtu
chvili usnula tiše v Pánu, dne 24. srpna 1617. dosáhnuvši
31 let pozemského života svého. Tělo jeji bylo od předních
duchovních i světských hodnostářů střídavě neseno ku pohřbu
do kláštera bratři Dominikánů, a sám arcibiskup Limský
vedl tento s královskou slávou vypravený pohřební průvod.
Nával lidu byl tak ohromný, že nezbývalo leč pohřeb odlo
žiti a tělo slovutné světice potom vložiti do hrobky ve vší
tichosti, když lidé odešli a chrám uzavřen byl.

Již r. 1619. byla tělesná schránka světice Růženy na
všeobecnou žádosť přenesena z posavadní hrobky v kapitolnií
sini klášterní do chrámu při témže klášteře dominikánském
v Limě, a od té doby byl hrob její v pravém slova smyslu
věřícími obléhán. Boháči i chuďasové klečivali tu svorně
vedle sebe vzývajíce světici tu za přímluvu u Boha. A ne
modlili se nadarmo. Tu nabývali slepci zraku, hluší sluchu,
chromi zdravých nohou a vůbec neduživci zdravi, a mnozi
zatvrzeli hříšníci byli na tomto místě náhle obrácení. Proto
prohlásil papež Klement IX. r. 668. Růženu za blahosla
venou, a papež Klement X. vřadil ji roku 1671. do počtu
svatých Úírkve katolické vyhlásiv ji zároveň za patronku
království Peruanského i celé Ameriky a ostrovů Filipinských
a nařidiv, aby výroční památka jeji slavena byla dne 30.
srpna “).

————

Světice Růžena podrobovala se způsobem přikrým a
přímo hrdinským nejtužšímu pokání, a prostředky, jimiž tělo
svoje mrtvila, byly tak kromobyčejné, že ovšem nelze jich

*) Sv. Růžena Limanská. Napsal Fr. Václav Bubeník, Ord Prael.
v „Růži dominikánské“ r. 1895.
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ku následování odporoučeti. Byť pak nebylo nám možno
chodi'i po těch podivuhodných cestách, po nichž kráčela sv.
Růžena, a následovati ji v nadmiře sebezapiravosti, přece
jest jisto, že chceme-li ubrániti se hříchu a uchovati si
milost Boži, musime tělesné žádosti svoje ustavičně krotiti
a přemáhati, aby snad nevzplanuly zhoubným požárem,
jenž by duši naši sežehl. Čím více odumírá křesťan. světu,
tim více žije Bohu; čim horlivěji křižuje tělo svoje se žá
dostmi jeho, tim vice připodobňuje se Kristu Pánu. „Duchem
choďte a žádosti těla nevykonáte; ty zajisté protiví se sobě
vespolek.“ (Galat,. 5, 16.) „Nebo bndete-li podlé těla živi,
zemřete; pakli duchem skutky těla mrtviti budete, živi bu
dete. Nebo kteřížkoli duchem Božim vedeni bývají, tit jsou
synové Boži.“ (Rim. 8, 13. 14.)

Dne 30. srpna koná se také památka mučedníků Římských sv. Felixe
a sv. Adaukta (staročesky sv. Šťastného a sv. Zbožného), z jichž ostatků
daroval r. 1370. čtyři kusy Karel IV. velechrámu Pražskému; sv. Gauden
cie, panny a mučednice Římské, z jejíhož těla chová čásť velechrám Praž
ský; sv. Pamachia, kněze (1 410), přítele sv. Jeronýma; sv. Fantina, mu
čedníka, sv. Fiakria, rodem Irčana, poustevníka Meauxského ve Francii
(T asi r. 670.), sv. Bonifáce a sv. Tekly, manželů Hadrumetských v Africe,
a jiných.

Dne 31. srpna.

Sv. Raymund Nonnatus, kardinál.

Na světci Raymundovi ukázala se Prozřetelnost Boží
hned na počátku života jeho způsobem kromobyčejným.
Přišel na svět r. 1200. v Portellu v Katalonsku a dostal
příjmí Nonnatus, t. j. Nenarozený, poněvadž matka jeho
před porodem zemřela a lékař ze života jejiho potomsy
náčka uměle vyňal. Otec jeho byl šlechtic spřízněný před
ním rodům Katalonským.

Nadaný a snaživý Raymund liboval si již za útlého
mládí v modlitbě a samotě. Dospěv v jinocha byl poslán
na studie do Barcelony a prospival rychle učením. Tu při
Jnul ku stavu duchovnímu a hleděl si pilně věd bohoslo
vných. Zatím přál si však otec, aby nadějný syn vychován
byl pro svět, by mohl dojiti vysoké hodnosti státní, bohatě
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se oženil, a takto rodu svému, nevalně zámožnému, ku štěstí
dopomohl. Proto rozhněval se nemálo zpozorovav na Ray
mundovi náklonnost ku stavu duchovnímu. I povolal ho
náhle ze studii domů a poslal jej z trestu na vzdálený dvo
rec, aby tam hospodařil a jinak si usmyslil. Raymundovi
bylo ovšem bolestno vytrhnouti se ze studii, přece však
poslechl rozkazu otcova a odebral se bez reptání na vyká
zané misto. Tu zalíbil si brzo tichý rolnický a pastýřský
život v horách. Maje na starosti stádo ovci vodil je na
pastvu do poli 1 lesův a kochal se o samotě v přirodě mo
dlitbou a zbožným rozjimánim. Čitil v srdci svém vroucí
touhů milovati a milován býti, ale lásky od lidi nedostávalo
se mu nižádné, ježto vlastní matky ani nepoznal a otcem
chladně odbyt byl. I obrátil se důvěrnou modlitbou k Ro
dičce Boži, aby byla mu ochránkyní a matkou. Na úpatí
hor stála v krajině té u lesa kaplička sv. Mikuláše, v niž
byl roztomilý obraz Panny Marie. Na misto to vodival Ray
mund nejraději stádo svoje. Tu modlival se rozniceně vylé
vaje svoje myšlénky i pocity, radosti 1 útrapy, prosby i
tužby; tu zaslibil se Rodičce Boží ku službám ; zde uzrálo
v něm předsevzetí, že bude žiti v panické čistotě a vstoupí
do nového milosrdného řádu Matky Boži na vykupování kře
stanských zajatců z moci mohamedánských Maurů, jejž ne
dávno byli založili sv. Petr Nolaskus a sv. Raymund Penna
fortský. Že právě tento řád si zvolil, k tomu přiměla ho
láska ku bližním. Mívalť od mladosti upřímnou soustrast
s lidmi nešťastnými a trudil se zvlášť myšlénkami na smu
tný stav ubohých křesťanů v zajetl mohamedánském dr
žaných.

Samotářský život a vrouci nábožnost světu odumřelého
Raymunda vzbudily mu časem nenávist sousedních pastýřů.
I obžalovali ho u otce, že stále jen se modli a stáda svého
prý zanedbává. Tu přišel otec a nalezl syna v kapli klečí
ciho. Raymund zaraziv se, prosil za odpuštění, ale otec ne
chtěl mu nikterak povoliti, aby směl vstoupiti do kláštera.
Posléze vyskytl se mocný prostředník. Byl to Raymundův
kmotr hrabě z Kardony, jenž na honbách jinocha toho ča
stěji vidal, s nim mluvival a k němu přátelský Inul. Jeho
přimluvou dostalo se Raymundovi od otce po delší době
svolení, aby dal světu výhost a stal se řeholníkem.

Raymund dosáhnuv takto, po čemvroucně bažil, odebral
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se do Barcelony apřijal z rukou sv. Petra Nolaska bilé ře
holní roucho s modročerveným křižem. A složiv za rok
potom řeholní sliby dokonal přerušená studia a byl posvěcen
na kněžství. Po té věnoval se s velikou horlivosti úřadu
kazatelskému a osvědčoval horouci lásku ku bližním, tak
že řeholní představení po několika letech uznali ho schopným
1 hodným, aby konal přední úkol řádu, jimž bylo vykupo
vati křesťanských vězňů ze zajetí mohamedánského. Nad
míru obtížný a nebezpečný úřad ten býval svěřován jen
řeholníkům zkušeným a v ctnostech utvrzeným. Raymund
provázel nejprv sv. Petra Nolaska po dvakráte do území
mohamedánských, a potom cestoval po třikráte s několika
bratřimi vykupovat zajatců, jednou do Valencie a dvakráte
do Afriky, kde hned na první cestě vykoupil 150 vězňů,
jež 1 do vlasti uvedl a rodinám jejich vrátil.

Roku 1235. byl Raymurd jakožto plnomoenik svého
řádu poslán do Říma a dostal tu od papeže Řehoře IX.
schválení jeho. Odtud přeplavil se zase do Afriky a vy
koupiv vice než 200 křesťanských otroků získal jim svobodu.
A když mu došly penize, dal sebe sama za rukojmi a do
zástavy za ty křestany, kteří v zajetí nejvíce trpěli a proto
v nebezpečenství byli, že víře Kristově stanou se nevěrnými.
I přijal okovy a oblékl se šatem otroků plésaje, že byl na
lezen hodným, z lásky ku Kristu Pánu i ku bližním trpěti.
Zatim podlehli mnozí vězňové hrozbám a surovostem mo
hamedánských otrokářův a odpadli od viry. Věrni křesťané
vyhýbali se jim proto, a sami Saraceni pohrdali jimi. I do
mlouval Raymund těmto nešťastníkům tak důrazně, že lito
vali své zpronevěry a prosili s pláčem za odpuštění.

Raymund maje okovy na rukou, hlásal evangelium
všude, kdežkoli byli křesťanští zajatci dodávaje jim zmuži
losti, trpělivosti, naděje a útěchy. Pro tuto apoštolskou horli
vosť bylo mu snášeti od nevěřících mnoho protivenství a pří
koří. Ztrýznili ho několikráte na ulicích a byli by ho již
usmrtili, kdyby se nebyli obávali, že by někdejší páni pro
puštěných vězňů smrtí jeho přišli o slíbené výkupné, za
něž on ručil. Světec nedbaje žádného nebezpečenství ani
pronásledování neustával v okovech navštěvovati svoje sou
věrce a povznášeti sklíčené mysli jejich k Bohu. Také mo
hamedánským Maurům i Židům zvěstoval Krista Ježiše a
obrátil na Křestťanskouvíru dva vzácné Maury, deset uče

(a)
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ných Židův a jistý počet osob z obecného lidu mohamedán
ského. To podráždilo luzu, a mohamedánský sudí zvěděv o
tom, rozkázal horlivého křesťanského kněze voditi potupně
městem i veřejně zmrskati, a odsoudil ho, aby za živa na
kůl vražen byl, kterýžto ortel nebyl však proto vykonán,
poněvadž výplatné za propuštěné vězně posud nebylo složeno.
Potom kázal Raimund poznovu věřícím i nevěřicím, a když
opět dopaden byl, nařídil sudí propáliti mu žhavým, žele
zným bodcem oba pysky, provléci jimi řetizek, zavěsiti naň
zámeček a zavřiti jej klíčem. Posléze dal ho vsaditi do tu
hého vězení, rozkázav, aby visutý zámek na rtech jeho byl
otvírán pouze za tři dny jednou, kdy měl se mu poskytovati
skrovný pokrm. Takovým způsobem chtěl sudi mučedníka
donutiti, by nemohl více o Kristu mluviti.

Plných osm měsíců ležel Raymund v hrozném žaláři,
jsa od surových strážců tupen. Maje na rukou i nohou 0
kovy a na rtech zámek, a jsa celým světem opuštěn, zdál
se býti z lidi nejnešťastnějším, avšak Bůh naplňoval ho
v tomto utrpení sladkou útěchou a duch jeho povznášel se
na perutech modlitby z přitmi žalářního k jasu výšin ne
beských. Snášel stav svůj s dojemnou trpělivosti, a kdykoli
křesťané potají ho navštívili, nemohl k nim sice mluviti,
ale zjev jeho byl kázaním plným sily a života, mocnějším
nad jakoukoli řeč mluvenou.

Posléze donesli řeholní bratři výkupného, za něž byl
se Raimund zaručil, a tak dostalo se mu po osmiměsíčné
vazbě svobody. I jal se poznovu sloužiti křesťanským vě
zňům maje úmysl, na jich prospěch v Africe zůstati 1 ze
mříti. Zatím dověděl se však papež Řehoř IX. o hrdinských
ctnostech 1 zásluhách jeho a jmenoval jej r. 1237. kardiná
Jem. Tudíž bylo Raimundovi vrátiti se z Afriky do Španěl.
V Barceloně byl přeslavně uvítán a uveden do skvostného
příbytku. Ale zůstávaje 1 u vysoké hodnosti cirkevní po
korným, opustil tento byt, a usidliv se v malé jizbě u svých
řeholních bratří v klášteře, oblékal se a žil 1 nadále jako
prostý řeholník. Když pak byl mu kdysi dán pokyn, že
tento způsob života nesnáší se s důstojnosti Kardinálskou,
již ozdoben byl, odpověděl, že pokora velmi dobře sluší 1
nejvznešenější hodnosti, dodávajíc ji pravé ceny.

Raymund byv mimo nadání i přání svoje povýšen na
důstojenství kardinála, byl by nejraději 1 nadále buď dle
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řehole své působil ku blahu křesťanských zajatců, buď pře
býval v zátiší klášterním, avšak pojednou rozkázal mu pa
pež, aby odebral se do Říma, a propůjčil se mu radou i bo
hatou zkušeností svou. I rozloučil se Raymund s duchovním
otcem svým, sv. Petrem Nolaskem i s bratřími řeholními, a
chtěje vydati se na cestu do Říma, šel ještě navštívit hra
běcího přiznivce svého v Kardóně. Zavitav k němu, rozne
mohl se prudkou zimnici a přijal s největší vroucnosti sv.
svátosti. Legenda di, že nebylo tu hned kněze po ruce, a
že nemocný kardinál dostal Tělo Páně z rukou anděla zje
vivšího se mu v oděvu řeholního bratra jeho. Poděkovav
potom Bohu za všecky udělené milosti zesnul Raymund
v Pánu, jak se udává, dne 31. srpna r. 1240. dospěv 36 let
pozemské pouti své.

O bezduché tělo zemřelého světce závodili v nábožné
žárlivosti řeholní bratří jeho, obyvatelé Kardónští i světšti
duchovní Barcelonští; aby pak všem steskům bylo zabráněno,
rozhodlo se dle tehdejšího obyčeje, zůstaviti věc tu soudům
Božím. I dáno jest mrtvé tělo do rakve, a vloženo na sle
pého soumara, kam by s ním šel. A soumar klusal až do
krajiny, kde zesnulý světec někdy ovce pásal a ve svatýňce
se modlíval. V kapličce té bylo tedy jeho tělo pohřbeno, a
okolní lid jal se ho vzývati jako přimluvce svého u Boha
a putovati na hrob jeho. Roku 1255. zbudoval na tom mistě
sv. Petr Nolaskus nový klášter svého řádu 1 chrám, jenž
stal se záhy slavným poutním místem. Tu odpočívají podnes
ostatky sv. Raymunda Nonnata. Bůh oslavil ho četnými
divy, a Stolice apoštolská schválivši po několikráte veřejnou
úctu zbožným lidem mu prokazovanou, vložila jméno jeho
do seznamu světcův Církve katolické.

Světci Raymundovi zavřelmohamedánský sudi zámkem
ústa, aby mu zamezil evangelium Kristovo hlásati. Ku trestu
tomu byl tudiž světec odsouzen nevinně, pro spravedlnost.
Mnozí lidé zasluhovali by však právem, aby jim byla ústa
zavřena, by nemohli jimi více pronášeti řeči marnivé a vše
tečné, lživé a utrhačné, pohoršlivé a urážlivé, necudné, bez
božné a rouhavé. Vůbec má každý křesťan položiti stráž
ústům svým, aby nic neopatrného a zlého nikdy nemluvil.
Mluviti máme jen to, zač ani před Bohem ani před lidmi
netřeba jest nám styděti se. „Blahoslavený muž, kterýž
nepoklesl slovem z úst svých.“ (Sir. 14, 1.). Všeliká řečnaše
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budiž mírná a přívětivá, a nikoli vášnívá a mrzutá. Šle
chetná mysl raději povoluje, než aby různice a sváry půso
bila. „Ve mnohých věcech buď jako nevěda a poslouchej
mlče.“ (Sir. 32, 12.) I času jest třeba šetřiti v mluvení, totiž
abychom nemluvili, leč když k tomu jest čas přihodný.
„Z úst blázna přísloví zavrženo bude, neboť nemluví ho ča
sem svým.“ (Sir. 20, 22.) „Zdá-li se pak komu z vás, žejest
nábožný, a nepojímá v uzdu jazyka svého, ale svodi srdce
své, toho marné jest náboženství.“ (Jak. 1, 26.) Spasitel dí:
„Pravím vám, z každého slova prázdného, kteréž mluviti
budou lidé, vydají počet v den svůj.“ (Mat. 12, 36.)

Dne 31. srpna koná se také památka sv. Paulina, biskupa Trevír
ského (+ 359), sv. mučedníků Robustiana a Marka, sv. Aristida, obránce
víry Kristovy v Athenách za císaře Hadriána (117—138.), sv. Optáta, bi
skupa, sv. Aidána, biskupa anglického. v Cesareji Kappadocké sv. manželů
Theodota a Rufiny, rodičů sv. Mamanty, i pěstounky jeho sv. Ammie a j.





Dne 1. záři.

Sv. Jiljí, poustevník a opat.

Touha po cestování jest člověku přirozena. Každoročně
ubírají se zástupové lidí z bydlišť svých do cizích zemi a
měst, na břehy mořské, do hor a proslulých lázní. Jedni
vydávají se na cesty z nudy a zvědavosti pro zábavu, jini
pro vzdělání a zotavení ducha po namáhavé práci, a mnozí
pro vyléčení a posilnění chorého těla. Také za starých časů
cestovali lidé rádi, ale jiným způsobem a za jinými účely.
Konali namáhavé pouti do vzdálených chrámů nahroby pro
slulých světců, kde připominali si vznešené ctnosti jejich a
vzývali je za přímluvu u Boha, jenž slavný jest ve svatých
svojich. Obzvláště pak vyskytovali se za stoleti šestého a
sedmého četní mužové, kteří z důvodů náboženských opou
štěli navždy příbuzné, vlasť i statky svoje a šli do dalekých,
cizich krajin, aby v chudobě a o samotě, nejsouce nikomu
známi, sloužili Bohu a domáhali se křesťanské dokonalosti.
Tak učinil také sv. Jilji.

Jilji (Aegid) narodil se okolo roku 640. v řeckých A
thenách z rodičů vznešených a bohatých, kteři vychovávali
ho v bázni Boží. Již v útlém věku liboval si v modlitbě a
v dobročinnosti. Ubiraje se jednoho dne do školy, potkal na
ulici chorobného, polonahého žebráka. I slitoval se nad ním
a svléknuv vrchní šat svůj, daroval mu jej. Po smrti rodičů
prodal zděděné statky a rozdal stržené penize chudým. Tato
hrdinská láska ku bližním vzbudila po celém městě podiv,
a lidé jali se Jiljiho velebiti jako muže svatého, a docházeli
k němu, aby od něho naučení 1 útěchy v rozličných potře
bách svých došli. Avšak pokorný Jiljí nebažil po chvále
lidské a přál si raději žiti někde v ústraní, kde by ho nikdo
nevyrušoval a neobtěžoval, a kde by mohl klidně o spasení
svém pracovati. I uchýlil se na loď, kteráž plula do Galle.
Cestou po moři strhla se hrozná bouře, tak že i zkušení ná
mořnici strachem trnuli. Jediný Jilji neztrácel mysli, doufaje
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v Boha, a modlil se důvěrně, až bouře se utišila a v dálce
objevil se kýžený břeh. Loď přistála v Marseillu, a Jiljí
odebral se do města Arlu ku svatému biskupu Cesarlovi, u
něhož učil se po dvě léta plniti zákon Boží a domáhati se
ctnosti svatých. Potom odešel do lesnatého kraje u řeky Gardu
hledaje příihodného mista, kde by mohl se usaditi. Řízením
Božim nalezl tu ctihodného poustevníka Veredema, který
již drahně let sloužil o samotě Bohu. I pozdravil ho přivě
tivě, svěřil se mu s úmyslem svým a poprosil snažně, aby
byl od něho přijat za učně. Veredemus žádosti té radostně
vyhověl, a přijav Jiljiho k sobě, byl mu výborným učitelem.
Sdilel se s nim o bohaté zkušenosti svoje, vypravoval mu
o velikých nebezpečenstvich 1 pokušeních, jež na křesťana
doléhaji v samotě, dávaje pokyny, jak dlužno je přemáhati;
vykládal, že nestačí opustiti svět vnější a žiti na poušti, ale
že třeba zapirati se a bojovati proti světu vnitřnímu ve
vlastnim srdci našem ; a vůbec uváděl učně svého do tajem
stvl bohumilého života poustevnického.

Oba poustevnici žili takto po delší čas společně. Mo
dlili se a rozjimali zbožně, konali ruční práce, milovali se
jako bratři a požívali v samotě blahého pokoje, jehož svět
dáti anl vziti nemůže. Za tehdejšího času, kdy duchovenstvo
namnoze bylo na nízkém stupni vzdělání, utikal se věřící
lid v rozmanitých duchovních potřebách svých nejraději ku
zbožným poustevníkům. To však přičilo se mnohým z těchto
samotářů, pročež přecházeli z mista na misto, aby ušli lidem
a mohli věnovati se výlučně povolání svému: Také Jiljí 0
pustil poušť u řeky Gardu, vyhýbaje se návalu lidi, a puto
val k jihu do pustin, až přišel v končiny, kde řeka Rhona
ústi do moře. Tu nalezl v pralese skalní slůj houštim za
rostlou, a před ni pramen svěží vody vyvirajici z omšené
skály. I poděkoval Bohu a zřidil si v jeskyni tě příbytek.
Tak posléze dosáhl, po čemž bažil, mista odlehlého a lidem
neznámého, kde mohl žíti po svém způsobu. "Tu bojoval
těžké boje proti tělu i ďáblu a vítězil, tu modlil se za sebe
1 hříšný svět, rozjimal o věčných pravdách a cvičil se v dě
tinné oddanosti do vůle Boží. Na zotavenou všímal si lesní
zvěře, připravil ji pohodlný přistup ku studánce u své je
skyně, a lákal ji k sobě vonnými bylinami. Takovým způ
sobem ochočil si laň, tak že přicházela krotce k němu, dávala
se jim hladiti a přijímala z rukou jeho potravy. A mlékem
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ochočené laně té živil se svatý poustevník, až po třech
letech Bůh usoudil, aby světlo ctností jeho bylo postaveno
na svícen a přiklad jeho stal se světu zřejmým.

Jednoho dne vnikla lovecká družina do lesa, kde Jiljí
poustevničil, a smečka psů vyplašivší laň, hnala se za ní.
Stihaná laň utekla do jeskyně, kde právě Jiljí se modlil.
Nazitři se to opakovalo. Uslyšev o tom visigotský král Fla
vlus Vamba, vyjel si třetiho dne z Nimes do kraje toho na
lov. Laň byla opět vyštvána a stihána až k jeskyni, kde
jeden z lovců po ni šípem střelil. Avšak šíp minuvji, poranil
w hrdlo poustevníka sediciho u otvoru jeskyně. Tu přistoupil
král a podivil se nemálo, vida poraněného starce, an vinul
ruku svou kolem šije krotké laně. I odprosil ho vlídně, vy
ptával se pojeho osudech, a dal mu ránu obvázati. Poustevník
odpovídal na kladené otázky stručně, a odmitl nabízené dary
vděčně, řka, že jich nepotřebuje, a že jest šťasten v chu
době své.

Od toho dne navštěvoval král poustevníka častěji, a
seznav vzácné ctnosti jeho, zbudoval na poušti jeho klášter,
do něhož za krátko vstoupil valný počet zbožných mužů.
Na prosbu královu ujal se Jiljí správy této nové mnišské
osady a dal ji řeholní pravidla sv. Benedikta. I rozkvětaly
tu ušlechtilé ctnosti a šiřily požehnání po všem kraji okol
ním. Klášter dostal od krále sousední lesni pozemky a
prospival moudrou správou opatovou i neunavenou přičinli
vosti mnichů znamenitě. Na mnohé prosby bratři dal se
Jiljí posvětiti na kněžství, a potom odebral se do Říma, aby
vymohl klášteru svému od Stolice apoštolské ochrany proti
sousedním loupeživým velmožům. Zatím. přikvačila však
časem na klášter pohroma odjinud. Roku 719. vtrhl arabský
mohamedánský mistodržitel El Samah ze Španěl do jižní
Gallie, zaplavil voji svými Narbonsko a poplenil všecky
tamní křesťanské chrámy i kláštery. Opat Jilji uchýlil se
s bratřími bezpochyby ku Karlu Martellovi do Orleansu,
kde nalezl útulek, a když Arabové r. 721. od vévody Akvi
tanského na hlavu poraženi byli, vrátil se zase do spustoše
ného kláštera svého. Není však známo, zdaž světec dožil se
také ještě druhého vpádu Arabů do Gallie r. 725. a slavného
vitězství, jehož nad nimi dobyl Karel Martell v bitvě mezi
Tourem a Poitierem r. 732. Úmrti sv. Jiljí klade se na den
1. září roku nepovědomého. Byl pohřben ve své oblibené

39
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poustevně, a lid jal se ho ctiti jako muže svatého a putovati
na hrob jeho. Časem »povstalo tu město Saint Gilles (Sv.
Jilji), jež jmenem svým podnes připomíná svatého poustevnika,
který před dávnými věky na mistě tom Bohu sloužil. Roku
1356. dostal velechrám Pražský z Francie tři částky z ostat

www?
ků sv. Jilji Zbožné uctívání tohoto světce rozšířilo se od
desátého stoleti po vší Francii i střední Evropě, a lid klade
ho v počet čtrnácti svatých Pomocniků. Sv. Jiljí jest zem
ským patronem v Korutansku. Také ve vlasti naši jest
světec tento od starodávna znám. Mezi nejpamátnější svatyně
Pražské náleží bývalý kollegia'ní, od r. 1625. klášterní do
minikanský a farni kostel sv. Jiljí na Starém městě, sáhajici
původem svým do počátku stoleti třináctého.

Sv. Jilji uchyloval se do samoty z místa na misto, aby
unikl chvále lidské. Mnozí lidé vedou si jinak. Staví honosně
na odiv, co dobrého vykonali a snaží se timto svým troškem
dojiti obecné pochvaly a slávy světské. To činili fariceové
1 zákonnici, a Kristus Pán řekl o nich, že vzali již odplatu
svou. Bažili po lidské chvále a dosáhli ji, neziskavše si skutky
svými nižádné zásluhy u Boha. „Buďto že jíte nebo pijete
neb cožkoli jiného činite, všecko ku slávě Boží čiňte.“ (I. Kor.
10, 31.)

Slouže Bohu na poušti, měl sv. Jilji jen praskrovné po
třeby tělesné, a Prozřetelnost Boži pečovala o něj, aby
hladem nezahynul. Žádáme li si dojíti od Boha potřebných
časných statků, služme mu především věrně a vytrvale, pra
cujme pilně dle povolání svého, a buďme skromni, s málem
spokojeni. „Hledejte nejprve království Božího a spravedl
nosti jeho, a toto všecko bude vám přidáno.“ (Luk. 12, 31.)

Dne 1. září koná se také památka sv. Priska, učedníka Páně a
mučedníka, sv. Xista, biskupa a mučedníka, žáka sv. Petra ap., sv. Teren
ciana, biskupa a mučedníka, sv. Regula, mučedníka, sv. Lupa, biskupa, sv.
Vereny, panny ve švýcarském Zurzachu, sv. Neofyta, biskupa Leontinského
na ostrově Sicilil, a j.

— ———
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Dne 2. záři.

Sv. Štěpán, král uherský.

Pohanšti Maďaři, kočovný kmen smišenců tatarskotu
reckých, potloukali se v polovici devátého století mezi řekami
Dněprem a Donem, jsouce v podruží Chazarů. Když svatý
Konstantin (Čyrill) meškal na Chersonu, napadla ho tlupa
divokých těchto kočovníků, chtějic ho zabiti on pak neustrašil
se, aniž ustal ve své modlitbě, a on1 uzřevše ho, skrotli, a
slyševše poučná slova jeho, propustili jej. Jsouce od Pe
čenců tisněni, usadili se Maďaři později v Besarabii a v Mul
tansku, odkud zajižděli na loupeže do krajin dunajských,
kde sešel se s chaganem jejich Arpadem sv. Methoiěj a
slovy svými hluboce ho dojal. Roku 890. obořili se Maďaři
na Bulhary pomáhajice Řekům, a porazivše je, vrazili do
Sedmihrad a odtud přistěhovali se do Potisi a nížin dunaj
ských. Tak octly se hlavní kmeny jejich v severozápadní
části říšeDulharské, která rozprostirajíc se od Pešti až ku pra
menům řeky Tisy, chovala ponejvíce obyvatelstvo slovanské.
Krajiny ty byly tehdáž polospustlé a málo zalidněné, a měly
teďy dosti místa pro nepřiliš četný národ přichozí. Zároveň
pak braly se některé jiné kmeny maďarské soutěskami ve
východnich Karpatech, a vnikly do Uher u nynějšího. města
Munkačova. Takovým způsobem přišli Maďaři do sousedství
říše Velkomoravské a jali se návodem krále Arnulfa dorá
žeti na ni. Nájezdy těmi byla říše Moravská oslabována, až
neustálými útoky nepřátel roku 905. nebo 906. zahynula, a
pod ssutinami jejími pohřben jest slavný knižecí rod Mojmi
rovců. Stát Velkomoravský rozpadl se, a nynější Morava
zůstala téměř 50 let pod moci kořistníků maďarských.

Zrádné pikle Německého krále Arnulfa proti křesťanské
říši Moravské, na niž z lakoty a závisti poštval divokých
pohanů Maďarů, měly v zápětí hroznou kletbu, která pře
devším stihla Němce samé. Roku 907. strhla se u Prešpurku
krvavá bitva mezi Maďary a vojskem Německého krále
Ludvika IV., v niž Němci na hlavu poraženi býli. A od té
doby rozlévali se Maďaři zkázonosnou povodní téměř bez
odporu na všecky strany, nelidsky vraždice a mečem 1obném
všecko pleníce, kamkoli zasáhli. Jsouce 'strašlivou metlou
křesťanských zemi vyjížděli skoro každým rokem houfně za
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loupežemi do Němec, Italie a Francie, až nájezdům jejich
učinili konec císař Otto I. poraziv je s pomoci českou roku
055. na lešském poli u Augšpurka, a kniže Boleslav I. zničiv
utikajicí z bitvy té zbytky vojska jejich v Čechách. Hned
potom odňal Boleslav I. Maďarům Moravu 1 Slovensko mezi
Dunajem a Tatrami až po horu Matru a připojil je k Čechám.

Maďaři byli by zajisté vyhynuli, jako předchůdcové
jejich, sveřepi Avaři, kdyby jich nebylo zachránilo kře
stanství. Již před bitvou u Augšpurka bylo křesťanství
obřadu řeckoslovanského aspoň v některých kmenech jejich
známo. Sám Moravský kniže Mojmir II. pracoval o po
křesťanění Maďarů, a jedna čásť tohoto lidu obrátila se již
tenkráte působením slovanských kněží ku Kristu. Bisku
pové bavoršti stěžovali si, že Maďaři ti přijavše křest dle
obřadu východního, hubi latinsko-německé kostely v Pannonii.
Okolo r. 950. dal se náčelník jednoho maďarského kmene
jménem Bolosudes v Cařihradě pokřtiti, a podobně učinil
jiný vojenský pohlavár (gylas) jmena nepovědomého, s nimž
odešel do Uher řecký mnich Hierotheus byv v Cařihradě
posvěcen na biskupa.

Tento biskup přišed do Uher a shledav, že u tamních
křesťanů vládne obřadní jazyk slovanský, nezdráhal se zů
staviti jich při něm. Pravděpodobno jest, že již maďarský
chagan (vrchni kniže) Točun byl křesťanem, avšak teprv
za panování jeho syna Gejzy a vnuka sv. Štěpána byli Ma
ďaři znenáhla skoro všickni na víru Kristovu obrácení.

Gejza (972 997) oženil se se sestrou polského knižete
Mečislava I., již Slované pro krásu její nazývali „bělou
kněginí.“ Zdá se, že kníže ten teprv po svém sňatku dal se
pokřtiti dle obřadu řeckoslovanského, k němuž tehdaži dvůr
polský se přiznával. Statečná a moudrá manželka jeho vedla
sobě jako muž a držela veslo vlády sama ve svých rukou.
Hned r. 972. vypravil Gejza ku císaři Ottovi I. posly, aby
mu holdovali a za mír:prosili. I uzavřel s ním cisař mir
s podmínkou, aby dal v Uhrách také průchod bohoslužbě
latinské. Gejza svolil, a Solnohradský arcibiskup vzpomínaje
časů minulých, jal se ihned činiti nároky na Uhry a chtěl
v zemi té opět šířiti obřad latinský. Mezi předními něme
ckými kněžími na ten účel do Uher vypravenými byl sv.
Volfgang, jenž r. 972. několik měsíců tam pobyl, ale bez
značného úspěchu se vrátil a brzo biskupem Rezenským se
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stal. Potom poslal biskup Pasovský Pelhřim do Uher větši
počet kněži a mnichů, avšak působení jejich bylo přerušeno
již r. 975. válkou, v níž Gejza stál proti císaři Ottu II. na
straně soka jeho Jindřicha Svárlivého, pročež německé kněze
ze zeměsvé vyhnal. Jinak byl Gejza kníže mírumilovný a
rozšiřoval po svém způsobu křesťanství. Mnohé ze svých vá
lečných druhů pohnul, že stali se křesťany, a kdo víře Kri
stově vzdoroval, toho pokládal za nepřítele. On prvni z knížat
maďarských opustil kočovnický tábor na dunajském ostrově
Čepeli a přebýval na hradech Ostřihomě, Stoličném Běle
hradě a Vesprimu, dávaje poddaným příklad, aby vzdali se
života potulného a zvykali orbě, obchodu a řemeslu. Založil
několik basilianských klášterův a dal syna svého Vaika
pokřtiti dle obřadu řeckoslovanského.*)

Biskup Pražský sv. Vojtěch vrátiv se r. 992. z první
cesty své do Říma a ujav se zase pastýřského úřadu svého
vypravil se za pokojnějších časů do vzdálenějších končin
rozsáhlé diecése své na Moravu, Slovensko a do Polska. Tu
požádal knižete Gejzy o svolení, aby mohl také Uhrům ká
zatl evangelium. A Gejza zradovav se z toho pozval Voj
těcha k sobě, vyšel mu se stkvělým komonstvem v ústrety
a přijal ho slavně na hradě Ostřihomě. Zde shromáždil zá
stupy svého posud pohanského lidu, a svatý biskup kázal
těmto pohanům, pokřtil je a vysvětil potom valný počet
chrámů v zemi jejich. Tehdáž přestoupil Gejza k obřadu
latinskému. Sv. Vojtěch vyučoval syna jeho Vaika a biř
moval ho obřadem římským, při čemž dal mu jméno Štěpán.

Přestoupení knížete Gejzy i rodiny jeho k obřadu la
tinskému vykládá se tim důvodem, že chtěje synu svému
Štěpánovi zabezpečiti následnictví na trůnu, usiloval pojistiti
mu slíbenou nevěstu z Bavor Giselu, sestru vévody a po
tomniho císaře Jindřicha II. Na ten účelpoložil také základy
prvního uherského benediktinského kláštera sv. Martina na
vrchu Pannonském. Štěpán byl skutečně r. 996. zasnouben
s bavorskou Giselou, a s ní přišlo do Uher množství pánův
1 duchovních německých, jimž dostalo se v zemi té nej
vyšších úřadů a hodnosti světských i duchovních. Gejza

+) Valik, vlastně Valc, je zkomolenina staroslovanského jména Vešteslav
(Viaceslav, Vácslav).
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podporoval je, aby měl v nich oporu proti nespokojenosti
četných Maďarů, kteří neradi viděli, co na prospěch kře
sťanství v zemi podniká. Kníže tento zemřelnábožnou smrti
téhož roku 997, kdy sv. Vojtěch došel v Prusích koruny
mučednické, a po něm nastoupil trůn syn jeho Štěpán.

Štěpán byv za útlého věku od slovanských kněží vy
chován a za jinošství od sv. Vojtěcha ve víře svaté utvrzen,
osvědčoval záhy bohabojnosť, dobrotivost a vážnou mysl.
Znaje dobře jazyky maďarský, slovanský 1 latinský a jsa
milovník spravedlnosti, byl nad jiné schopen panovati nad
říši osazenou různými kmeny a zavěsti v ní pevný řád.
Zaujav otcovský trůn obrátil veškeren zřetel svůj k tomu,
aby zbývající pohanskou čásť Maďarů přivedl na viru Kri
stovu. Ale brzo povstal proti němu kmenový náčelník se
migijský (šomoďský) Kupa a postavil se v čelo těch, kteří
nechtěli od pohanství a života loupežného ustoupiti. Vzbou
řenci ti usilujíce křesťanství v Uhrách vyhladiti a Štěpána
se stolce knižecíto svrhnouti. táhli k Vesprimu plenice a
vraždíce obecný lid i úředníky knížecí. Za hrozného ne
bezpečí toho shromáždil Štěpán r. 998. svoje věrné u Ostři
homa, a nadchnuv je důvěrou v Boha, vzýval svaté bojovníky
Jiřího 1 Martinaza přímluvu, a zavázal se slavným slibem,
že dostavi klášter sv. Martina, jejž byl otec jeho Gejza za
ložil. Potom táhl proti nepřátelům, a udeřiv na ně s ne
četným vojskem svým u Vesprimu porazil je úplně na blavu.
V bitvě té padl Kupa, bojovníci jeho rozprchli se, a ná
čelníci vzpoury byli potrestáni na hrdle. Vítězství toho užil
Štěpán k moudrým změnám v zemi. Do té doby byli Maďaři
rozděleni v čeledi s dědičnými náčelníky, a mnozi z nich
nechtěli odvyknouti životu loupežnému. I zrušil Štěpán moc
těchto kmenových pohlavárů a zavedl v zemi po vzoru slo
vanském zřízení župní. Nařídil, aby do určité doby všickni
pohané pod ztrátou volnosti a jmění dali se pokřtiti, 1 aby
otroci byli propuštěni na svobodu a dány jim byly polnosti
na výživu. Poddanost neměla již více lpěti na osobách, leč
toliko na postoupených pozemcích, z nichž měly jíti roboty
a platy. Vůbec zaváděl Štěpán v lidu svém moudré spole
čenské řady a vzdělanosť křesťanskou. *)

*) Pohanští Maďaři vniknuvše do Uher přijali časem od tamních
Slovanů netoliko křesťanství, ale i zřízení obecné i státní, řemesla, orbu
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Dle slibu svého dostavěl Stěpán a nadal bohatými dů
chody z odňatých Kupovi pozemků klášter sv. Martina na
hoře Pannonské, jehož prvním opatem byl někdejší pěstoun
a průvodčí sv. Vojtěcha, Čech Radla Anastasius, kteréhož
Maďaři přezvali Astrikem. Za správy výtečného opata toho
stal se klášter tento plodným semeništěm horlivého ducho
venstva. Odtud vycházeli všrozvěstové do pustin uherských
vzdělávat lid a učit ho žiti po křesťansku, odtud vybiráni
učení mniši na stolce biskupské. Kromě toho pozval Štěpán
do Uher mnoho nábožných kněží a mnichů z Čech, Polska,
Italie a Němec, aby pohanství hubili a viru Kristovu šiřili,
a založil ještě jiné čtyři kláštery benediktinské.

Aby víra Kristova v Uhrách utvrzena byla, uminil si
Štěpán založiti desatero biskupství s arcibiskupstvím Ostři
homským v čele. I položil základ ku velechrámu Ostřihom
skému a zasvětil jej památce svého pěstouna sv. Vojtěcha.
Potom vypravil důvěrníka svého opata Anastasia do Říma
ku papeži Silvestru II. s důležitým poselstvím. Především
nabízel svou řiši ve vlastnictví sv. Petra žádaje za to, aby
papež lidu maďarskému namnoze již na víru obrácenému
požehnal, a schválil, cožkoli kniže za přičinou katolického
náboženství vykonal a co ještě učiniti hodlá; dále aby
potvrdil biskupství, jež Štěpán v Uhrách zříditi zamýšlel,
a posléze aby prohlásil jej králem a dovolil korunovati ho.

Opat Anastasius pořídil v Římě dobře. Papež poznav
apoštolskou horlivost knižete Štěpána přijal Uhry ve vlast
nictví sv. Petra i v ochranu cirkve římské a poslal mu dra
hocennou zlatou korunu královskou, kterouž měl připravenou
pro Boleslava Chrabrého, začež on i nástupcové jeho měli
býti poslušnými Stolice apoštolské. Kromě toho potvrdil
Silvester II arcibiskupství Ostřihomské i ostatní biskupství
jemu podřízená a dovolil, aby Štěpán i nástupcové jeho

—— m ————

a vůbec všelikou vzdělanosť. O tom svědčí jejich názvy dvorních hodností,
žup a župních úřadů, pojmů a věcí táhnoucích se k orbě, řemeslům, ob
chodu a životu domácímu, názvosloví náboženské i jména dnů. Všecky tyto
názvy v jazyku maďarském jsou původu slovanského. Před uvedením latin
ského obřadu za času sv. Štěpána psávali všickni Maďaři. pokud vůbec
písma znalí byli, svou maďarčinu cyrillicí, a teprv v 1l. století počali zá
padní Maďaři chytati se latinky, kdežto východní soukmenovcijejich, Seke
lové, ještě v 15. století byli věrni písmu cyrillskému.
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byvše korunováni mohli dáti před sebou nositi kříž, znak to
apoštolství, a jakožto papežšti zástupcové zřizovalh biskup

ství a jmenovali biskupy. Odtud pocházíčestný název „krále
apoštolského,“ jenž od času sv. Štěpána panovníkům Uher
ským přisluší. Posléze posvětil papež Anastasia na biskupa
Kaločského.

Anastasiovi s královskou-korunou a křížem do Uher se
vrátivšímu vyšel Štěpán ve slavném průvodu duchovenstva,
hodnostářů říšských 1 lidu v ústrety, a potom byl ve svá
tek Nanebevzetí Panny Marie dne 15. srpna r. 1000. ve
velechrámě Ostřihomském pomazán a korunou od papeže
darovanou přeslavně korunován 1

Král Štěpán jal se postupně zakládati a potřebnými
důchody opatřovati arcibiskupství: v Ostřihomě (1000) a bi

skupstvi v Kaloči (1000), ve Vesprimu (1001), v Čanadě,
v Báči (později spojeno s Kaločským), v Rábu, Jageru,
Vácově, Pětikostelí a Velkém Varadě. Biskupové na stolce
tyto králem dosazení byli mužové výteční. Prvním arcibi
skupem Ostřihomským stal se mnich z kláštera sv. Martina
Šebastian, a když oslepl, spravoval úřad jeho Kaločský bi
skup Anastasius. Po třech letech, když Šebastian se uzdravil
a se schválením papežovým opět na stolec svůj dosedl, vrá
til se Anastasius do svého biskupství Kaločského, které teh
dáž povýšeno jest na arcibiskupství, tak že od té doby
Anastasius byl arcibiskupem.

Zatím vzbudil veliký vzrůst panovnické moci krále
Štěpána žárlivost a závist strýce jeho Gyuly (Ďuly), knižete
Sedmihradského. Velmož ten nesúčastnil se vzpoury semigij
ského pohlavara Kupy jsa křesťanem; když ale po přemo

žení odboje toho Štěpán moc bývalých kmenových náčelníků
zlomil a vládu nad celou říší k sobě potáhl a jakožto král
papežem jmenovaný mocným panovníkem se stal, rozhněval
se Gyula na něho a povolav si na pomoc pohanské Pečence
a Plavce vtrhl válečně do Uher. Avšak Štěpán přemohl i
tuto vzpouru, zajal r. 1002. Gyulu i ženu a dva syny jeho
a porazil r. 1003. spojence jeho. Potom spojil Sedmihradsko
s říši svou ponechav mu zvláštní zřízení pro nebezpečí hro
zlol od divokých sousedů. Bylat hornatá země ta často na
padána zvlášť od Bulharů, a Štěpánovi nezbývalo, leč se
brati pole a válčiti s nimi, až podařilo se mu je přemoci.
Z vděčnosti za tato vítězství Štěpán založil a padal štědře



Sv. Štěpán, král uherský. 617

biskupství Bělohradské v Sedmihradech a sborné chrámy
na počest Marie Panny v Královském (Stolném) Bělehradě,
obyčejném sídle svém (1004) a ve Starém Budíně (1022).
Při chrámech biskupských a kollegiatnich i v klášteřich po
vstaly školy pro vzdělání žákovstva, jež král hojně podpo
roval. Nejznamenitějšími z nich byly školy v klášteře bene
diktinském na hoře sv. Martina, v Královském Bělehradě,
Vesprimě a Čanadu. Stavbu ohrámů i klášterů zejména
v Ostřihomě, v Kaloči, v Rábu, v Jageru, v Královském
Bělehradě a na hoře Svatomartinské svěřil Štěpán slovut
ným umělcům zciziny povolaným. Kromě chrámů stoličných,
klášterních a sborných dal Štěpán po zemi Uherské stavěti
kostely farní, aby každých deset obcí mělo svou svatyni.
Bohoslužebná roucha, nádobí a mářadi do nových chrámů
pořizoval sám král, a o knihy obřadní i o výživu ducho
venstva bylo pečovati biskupům od něho štědře nadaným.
V ušlechtilé horlivosti této o zvelebení chrámů Páně byla
Štěpánovi výbornou pomocnicí nábožná královna Gisela,
která s dvořankami svými hotovila drahá roucha dila vyší
vaného, a obzvláště velechrám Vesprimský od mi štědře
nadaný byl ji opatřen stkvostnými bohoslužebnými rouchy

ze zlata a stříbra. Aby poddaní navštěvovali proslavená
poutní místa a s jinými křesťanskými národy se stýkali,
zřídil Štěpán pro ně poutnické domy v Jerusalémě, v Římě,
v Ravenně a v Cařihradě. V Jerusalémě založil klášter a
nadal jej hojně, v Římě dal zbudovati chrám sv. Štěpána
prvomučedníka s kollegiátní kapitolou, a též v Cařihradě
vystavěl a nadal znamenitý chrám. Přihližeje bedlivě k to
mu, aby víra Kristova pronikala život lidu, zapověděl Ště
pán pod přísnými tresty provozovati modlářské pověry, smil
niti, cizoložiti, vražditi a snubiti se s pohany. Sam doziral
na představené i lid objižděje každého roku biskupství i klá
štery, jež byl založil, aby všude křesťanská kázeň vládla.
Na svých cestách dával poddaným přiklad zbožnosti, a sám
nejednou kázal jim o víře svaté 1 povinnostech jejich. Po
vzbuzoval liknavé, odměňoval svou náklonností horlivé, a
vůbec pečoval neunaveně o rozkvět království Božího v lidu
svém. S arciopaty benediktinských kongregaci Montekasin
ské v Italii a Kluňské ve Francii dopisoval si, a byl také
štědrým příznivcem benediktinského kláštera sv. Petra v Sol
nohradě. Byl nad miru vážný a žil odřikavě, a nikdo ne



618 Dne 2. září.

viděl ho, že by se byl někdy smál. Čítal a rozjímal pilně
v Pismu sv., a kdykoli bylo mu učiniti nějaké důležité
rozhodnutí, prosil Ducha sv. za dar rady a osvícení. Jsa za
dne povinnostmi svými zaměstnán, prodlužoval modlitby i
rozjimání svoje často dlouho do noci kleče aneb leže křížem
na podlaze chrámové. K Rodičce Boži Inul dětinnou láskou
a zbudoval množství chrámů a učinil různá zbožná nadání
ji na počesť. Byl králem dle srdce Božího a pravým apošto
lem i otcem lidu svému. Konal spravedlnost a byl nad miru
dobročinný. Každý poddaný měl k němu přistup a mohl
stižnosti svoje volně vyložiti jsa jist, že domůže se práva.
V lidech chudých a trpicich viděl a ctil samého Krista a
prokazoval jim proto hojně skutky křesťanského milosrden
ství. Taje se dobrými skutky svými před dvořany rozdával
častěji almužnu a navštěvoval chuďasy jsa přestrojen v noci.
Vypravuje se, že jednou nedosytní žebráci nepoznavše krále
vrhli se na něho, porazili a zbili jej, vytrhli mu váček s pe
nězi a utekli. Štěpán však pochválil z toho Boha a Pannu
Marii a uminil si, že od té doby nikdy neoslyýšíprosby ni
koho, nechť si on kdokoli. A skutečně dostávali potom chudi,
sirotci vdovy a poutnici z královského důchodu každého
dne pomoc na penězích i potravinách a šatstvu, kteroužto
almužnu rozdával buď král sám buď duchovenstvo. Častým
hostem u krále Štěpána býval poustevník sv. Vintiř z lesa
bavorského a tu bývalo mu dovoleno sáhnout do pokladů
královských na podporu chudých, vdov, sirotkův, klášterů a
kostelů. Na radu jeho založil Štěpán také benediktinský
klášter Bakony-Bélu. Odměnou za tato dobrodiní posýlal
Vintiř ze svého kláštera Rinchnachu do Uher horlivé mnichy.

Ačkoli za panování krále Štěpána dostal obřad latin
ský v Uhrách převahu, měl tu obřad řecký zvláště ve slo
vanských krajinách severních 1 východních a v Sedmihrad
sku stále valně stoupenců. Štěpán jsa muž spravedlivý a
státník věhlasný šetřil také obřadu východního popřávaje
mu volnosti, a hleděl, aby katolici obou stran vespolek se
snášel. Sám vypravil poslance svoje do Ruska ku knižeti
Vladimirovi v Kyjevě a umluvil jimi sňatek strýce svého
Ladislava Lysého s Přemyslavou, dcerou Vladimirovou, kte
ráž jsouc obřadu řeckoslovanského nikterak nebyla nucena
odřici se ho a přestoupiti na obřad latinský. Přízeň svou
katolíkům obřadu východního osvědčil Štěpán obzvláště za
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ložením dvou basilianských klášterů slovanských. V Orošla
nech zřídil basilianský samostan pro mnichy, aby dal takto
náhradu za staroslovanský klášter v Čanadě, jenž byl po
stoupen latinským Benediktinům, a pro jeptišky obřadu
řeckoslovanského vystavěl samostan v údolí Vesprimském.*)

Sběhem tehdejších událostí bylo králi Štěpánovi válčiti
s císařem Konrádem 1I. a spojenci jeho Čechy. Toho času pu
tovali četní zástupové věřících skrze Uhry do Cařihradu a
dále do Jerusaléma. Stěpán i biskupové uherští poskytovali
jim pohostinství a podporovali je štědře. Kromě nábožných
poutníků přijižděli však ze západních zemí do Uher pod
záminkou poutě do Svaté země také mocní pánové a preláti
se stkvělým komonstvem rytířů, panošů a zbrojnošů s čet
nými koni a vozy, kteřížto hosté vedli si neskromně a bi
skupům, klášterům 1 lidu dílem na obtíž, dilem i na pohor
šení bývali, což nábožnému Štěpánovi nikterak se nelíbilo.
Počátkem roku 1027. vyslán jest od císařeKonrada II. Štras
burský biskup Verinhar do Cařihradu ku císaři Konstan
tinu VIII. Verinhar volil cestu nejkratší, skrze Uhry, před
stiraje, že prý putuje do Jerusaléma. Avšak nezvyklá nádhera,
s kterouž biskup si vedl, a hojný průvod komonstva a lidi
jeho způsobily při králi Štěpánovi nedůvěru ano i přesvěd
čení, že poutníci tl jsou poselstvím Konradovým, jež obmý
šlí buď v Uhrách rozdmychati různice, buď při dvoře Caři
hradském domlouvati se spolku Uhrům nebezpečného, a proto
vypověděl Štěpán Verinhara ze země. Biskup ten vrátil sé
tedy a cestoval s komonstvem svým do Benátek a odtud
na lodich do Cařihradu. Z toho byla při dvoře císaře Kon
ráda II. veliká nevole proti králi Uherskému a jednání jeho

www? »
pokládáno za urážku a vzpouru proti říši 1 cisaři. I sešli se

+) Z kláštera toho zachovala se vzácná památka, almužnický měšec
sv. Štěpána, vyšívaný a darovaný jemu od jeptišek téhož samostanu, na
němž jsou písmem cyrillským tyto staroslovanské nápisy vetkány: „Budi
G(ospodine) milosť tvoja na nas nynja i v' vleky.“ „Bože uščedri ny ibla
goslavi ny i prosviti liče na ny 1 pomiluj ny.“ (Žalm 66, 1.) Obrazy na
něm rázu byzantského jsou tyto: Obrazy Spasitelův, archandělů Gabriela,
Michaela a Rafaela, sv. Mikuláše, proroka Isaiáše, obraz letícího anděla
Uriela a hlavy serafa i cheruba, všecky s krácenými nadpisy cyrillskými.
"Tento měšec (marsupium) sv. Štěpána chová se nyní v kapucínském klášteře
ve Vídni. Popis jehe v Sasinkově Slovenském letopise r. 1876. str. 34—37.
Obraz této památky vydal r. 1880. kněz Ignát Wurm.
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knižata saská r. 1029. u císaře v Rezně, a tu usneseno, aby
vypravena byla vojska ze Sas a Čech proti Polsku a z Ba
vor proti Uhrům. Ale Bavoři nepořídivše v Uhrách ničeho
vrátili se. Jediní Čechové, spojenci cisařovi,dosáhli velikých
úspěchů dobyvše Moravy na Polácich. Bylať Morava od roku
1003. poddána Polsku, až r. 1029. bohatýrský kněžic Břeti
slav, syn knižete Oldřicha, prudkým útokem ji se zmocnil
poraziv a zahnav Poláky i spojené s nimi Uhry. Roku 1030.
vzňala se nová válka. Císař Konrad II. sám vypravil se
s německým vojskem do Uher a bera se poděl řeky Dunaje
dostal se až k ústí řeky Raby. Z Moravy jal se Břetislav
pomáhati císaři a poraziv velkou bitvou Uhry spustošil zemi
jejich až pod Ostřihom. Císař naopak pro mistní obtíže při
nucen byl vrátiti senazpět nezočiv ani nepřitele. Uhři přičítali
tento náhlý obrat nadpřirozené pomociRodičky Boží, kterou
za války horlivě vzývali, a od té doby nazývána jest Maria
Panna patronkou království Uherského. Válka trvala však
ještě r. 1031., jakkoli mdle, až král Štěpán s cisařovičem
Jindřichem, synem Konrada II. o mir se smluvil. Téhož
roku byla stara Morava rozdělena, tak že Slovensko při
vtěleno k Uhrám, a nynější Morava s Opavskem připojena
navždy k Čechám.

Manželství Štěpánovo s Giselou bylo požehnáno pěti
dětmi, z nichž čtyři v útlém věku zemřely, a jediný nej
starší syn Emerich dožil se let mužných. Tim větší láskou
Inul k němu otec. Bmerich narodil se r. 1007. a byv vycho
ván biskupem Čanadským sv. Gerhardem, vynikal nadáním,
ušlechtilou povahou a příkladnými ctnostmi. Byl jedinou
radosti rodičů, miláčkem lidu, nadějí vlasti. O nástupnictví
na trůn bylo v Uhrách toho času právem, že panství náleží
rodu Arpadovců, z nichž národ panovníka si volil. Štěpán
chtěje miti nástupcem Emericha, opatřil mu nevěstu, dceru
charvatského knížete Krešimira, doručil mu vlastnoručně
psaná moudrá pravidla, jimiž by se spravoval až králem
bude, a se svolením sněmu uminil s1, že odevzdá mu vládu,
aby sam mohl zbytek života svého tráviti v soukromi, slouže
výhradně Bohu a chystaje se na křesťanskou smrť. Již ko
nány přípravy, aby Emerich u přítomnosti říšských velmožů
ve svátek Narození Panny Marie r. 1031.byl v Královském
Bělehradě prohlášen nástupcem Štěpánovým na trůně, ale
Bůh usoudil jinak; čtyřiadvacetiletý králevič zemřel náhle
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dne 2. záři 1031. Rána ta dotkla se bolestně srdce Štěpá
nova. Truchlil jako otec a ještě vice jako král, neboť nadál
se, že zdárný syn bude po dráze jim nastoupené pokračovati
a dilo jeho, směřující ku věčnému 1 časnému blahu hdudo
vrší. Avšak živá víra i důvěra v Boha dodala mu sily, že
bolu svému nepodlehl.

Věkem i žalem chřadnoucí Štěpán měl již na světě jen
dvoje přání, aby ušetřen byl války i aby pojistil si na trůně
nástupce. Jedinou útěchou byly mu skutky pobožnosti a do
bročinnosti. Na sklonku života stonal dlouho, a tu spiklo se
proti němu čtvero uherských pánů, nedočkavých smrti jeho.
Najatý jimi vrah vplížil se za večerního: šera do komnaty,
kde nemocný král ležel, chtěje ho zabiti. Avšak an vcházel,
vysmekl se mu řízením Božím meč pod pláštěm schovaný
na podlahu a zařinčel. Král spatřiv vraha, otázal se ho, nač
přichází, a ten jsa pojat hrůzou, klesl na zemi, vyznal se
z hanebného úmyslu svého a prosil za milosrdenství. Král

-odpustil mu, avšak spiklenci byli po zákoně popraveni.
Tehdáž zbývali z rodu Arpadovců jen tři mužští po

tomci, Štěpánovi strýčkové; avšak dva z nich Ondřej a Bela
byli usvědčení ze vzpoury a vraždy, a třetího Vazula (Basila)
dal král pro jeho prostopášný život zavřiti na hradě Nitran
ském, aby o samotě zmoudřel a se polepšil. I určil Štěpán
Vazula svým nástupcem na trůně a vypravil k němu do
Nitry posly. Ale sestra králova Gisela, vdova po Benátském
dožeti Orseolovi, usilujic zajistiti nástupnictví v Uhrách
synu svému Petrovi, dala Vazula oslepiti. Král zvěděv o zlo
činu tom, zhrozil se a zaplakal bolestně. Nemoc jeho zhoršila
se. I svolal biskupy a velmože říšské, a chtě nechtě prohlá
sil s jich úchvalou sestřence svého Petra nástupcem na trůně.
Potom louče se s přítomnými, dával jim poslední napome
nuti. Kladl jim na srdce, aby ve svaté katolické víře vy
trvali, papeži věrnými zůstali, spravedlnosti dbali, vespolek
v míru se snášeli, přikázání Boží zevrubně zachovávali, cír
kevních ústavů i zbožných nadání chránili a o zvelebení
vlasti pracovali. Pozdvihnuv oči i rukou modlil.se: „Tobě
Královno nebeská odporoučím do ochrsny Cirkev svatou se
vším biskupstvem i duchovenstvem i celé království Uherské
S panstvem 1 vším lidem, především pak odevzdávám dů
věrně do mateřských rukou tvých duši svou.“

Bylo ve svatvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie.
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Král prosil Boha, aby duši jeho povolal k sobě v tento
svátek. Nazitři potom přijal nábožně svaté svátosti a vy
sloviv naposled přesvaté jméno Maria usnul v Pánu, dne
15. srpna 1038. Tělo zesnulého krále bylo pohřbeno v chrámu
Panny Marie v Královském Bělehradě. Ovdovělá královna
Gisela vrátila se do Bavor a žila do smrti v klášteře panen
řehole sv. Benedikta v Niedernburku u Pasova, jejž bratr
jeji sv. Jindřich II. byl založil. Za panování sv. Ladislava,
asi r. 1088, bylo po rozkazu papeže Řehoře VII. tělo krále
Štěpána z hrobu vyzdviženo a takto byl on prohlášen za
svatého. Tehdáž shledáno pravé rámě tohoto světce ne
setlelým. Když dne 2. záři 1686 vojsko cisaře Leopolda I.
Turkům pevnosť Budín odňalo, přičitáno toto vitězství při
mluvě sv. Štěpána, a papež Innocence XI. ustanovil, aby
svátek jeho svěcen byl každého roku téhož dne 2. zaří.

Lebka sv. Štěpána chová se v Královském Bělehradě,
a pravé rámě i korunovační plášť jeho jsou uloženy v hradní
kapli sv. Sigmunda v Budině. Rámě sv. Štěpána bývá ja
kožto přední klénot království Uherského každoročně dne
20. srpna ve slavném průvodu noseno městem. Také koruna
uherská chová se na hradě Budínském, avšak z koruny da
rované r. 1000 sv. Štěpánu papežem Silvestrem II. zachoval
se jen svršek ozdobený obrazy Krista Pána a osmi apoštolů,
jichž jména jsou vytčena pismeny lombardskými. Spodek
koruny je původu řeckého z let 1075—1077. Meč sv. Ště
pána uložen jest v pokladnici hlavního chrámu sv. Víta
v Praze. Tam chová se také větší kus z ostatků jeho a
schránka s částečkou sv. kříže Páně a s prstem sv. Štěpána
prvomučedníka, kterou tento svatý král na hrdle nosíval.
Schránku tu dostal r. 1352. Karel IV. od Uherského krále
Ludvíka I. a ozdobiv ji drahými kameny mival ji zavěšenu
na hrdle až do smrti.

Pamětihodna jsou pravidla, jež sv. Štěpán synu svému
sv. Emerichovi napsal a doručil. Mimo jiné napomíná ho,
aby věrně držel se viry svaté katolické, neboťkdož ji opouští,
nemůže šťastně panovati ani po smrti koruny věčhé dojiti.
„Štít viry bude ti spásou; ji ozbrojen budeš moci proti všem
svým viditelným 1 neviditelným nepřátelům bezpečně bojo
vati. Hleď udržeti a rozmnožiti vážnosť Cirkve svaté, neboť
kdo Církvi vážnosti ujímá a ji uráží, ten obmýšli zmrza
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čiti tělo Kristovo. Biskupů 1 duchovenstva opatřuj jako
zřetelnice oka svého; pod jejich ochranou budeš bezpečen
ve všech věcech a modlitby jejich budou tě poroučeti Bohu
všemohoucimu. Je ustanovil Bůh za ochránce lidského po
koleni, zpytatele duši a rozdavače svátosti. Pány, úředníky
a bojovníky zemské měj za otce a bratry; jsouť obranou
království, ochrancově slabých, mstitelé zlých. Vládní mirně
a pokorně věda, že člověka nic tolik neponižuje jako pýcha
a závist. Pomni, že největší zárukou spasení našeho jest
modlitba. Ustavičná modlitba ničí a zahlazuje hříchy. Jako
Šalomoun modli se především, aby Bůh dal ti moudrost,
kteráž by s tebou přebývala a pracovala. Buď milosrdný
ku všem utiskovaným, neboť Fán di: Milosrdenství žádám
a nikoli oběti. Buď trpěliv ku všem, netoliko velikým, ale
1 prostým; buď zmužilý, nezhrdej ve štěstí a neklesej v ne
štěsti. Buď pokorný, aby tě Bůh povýšil. Buď mirný, abysi
nikoho přes miru netrestal. Buď tichý, abysl nikdy spra
vedlnosti neporušil. Buď stydliv a utikej všeho puchu chlí
pnosti. Příchozí rád vítej a pohosťuj, bez rady moudrých
mužů ničeho nepodnikej, dobrých příkladů svých předků ná
sleduj, zlých se varuj!“ V napomenuti šestém poučuje sv.
Štěpán syna, aby vyhovoval potřebám katolíků latinského 1
řeckého (řeckoslovanského)obřadu, řka: „Obtižno bylo by ti
udržeti vládu v této zemi, kdybysi nenásledoval obyčeje pře
dešlých panovníků. Který Řek spravoval byLatiníky způ
soby řeckými? Aneb který Latinik řídil by Řeky po způsobu
latinském ?“ I klade svatý král synovi na srdce, aby byl
k rozličným národnostem země své šetrným, dokládaje, že
říše jednoho národa a jednoho jazyka jest sama o sobě chabá
a zvratná. Jsou to věru slova zlatá, svědělci o velikém stát
nickém a zásadami křesťanské spravedlnosti proniknutém
duchu sv. Štěpána, jenž uměl již tehdáž šetřiti ku všem ná
rodnostem svého království rovnoprávnosti, po kteréž za naší
doby, lichou bezbožeckou osvětou a planým svobodářstvím se
honosicí, nejeden utiskovaný várod marně volá. Pokud
v Uhrách vládly křesťanské zásady sv. Štěpána, byl tam mír
a dostávalo se každému po právu, a teprv když v tomto ně
kdejšim Marianském království domohli se vrchu živlové
Bohu, Kristu Pánu a Církvi katolické nepřátelšti, přestalo se
tam šŠetřit1spravedlnosti k národnostem. A kdežto za sv.
Štěpána platilo o zemi té slovo Pisma sv. „spravedlnost zvy
šuje národ,“ osvědčuje se tam nyní další výrok Pisma sv.
„hřích bídné činí národy.“ (Přísl. 14, 34)*)

*) Dudíkovy Dějiny Moravy II. 6. 38. 95. 103. 106. 112. Mat. Pro
cházka: Zánik metropole sv. Methoda v Časop. katol. duchov. 1882, 477—
479; 527—539. Hynek Krch: Kritické úvahy o Starších dějinách českých.
V Přerově 1883, II. 10—13. Fr. V. Sasinek: Dějiny počiatkov teraj. Uhorska.
Dr. Fr. Kryštůfek: Všeobecný círk. dějepis II. 459 a násl.
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Dne 2. září koná se také památka sv. Maximy mučednice Římské,
sv. Antonína mučedníka Apamajského v Syrii, sv. Dioméda a spolumučed
níků, sv. Justa, biskupa Lyonského (T asi 390), sv. Romedia věrozvěsta a
poustevníka v Tyrolech, z jehož ostatků chová se rámě ve farním chrámu
Choltickém v Chrudimsku, na jméno jeho zasvěceném, a j.

Dne 3. záři.

I. Sv. Remaklus, biskup.

Za stoleti sedmého proslulo město Maastricht (Trajectus
Mosae) v Holandsku dvěma svatými biskupy Amandem a Re
maklem, kteří ve správě tamní diecése se vystřidali.

Remaklus narodil se okolo roku 620. v městě Bourgu
(Bituriku) ve Francii. Vznešení a zámožní rodičové dali jej
na vychování knězi sv. Sulpiciovi, jenž později stal se bi
skupem Bourgským. Péči tohoto výborného učitele i pěstouna
prospival nadaný žák vědomostmi 1 bohabojnosti, a když
dospěl, byl povolán na dvůr Austraského (Východofranckého)
krále sv. Sigberta, kde tehdáž mnozi slovutní mužové pře
bývali, zejména 1 zlatník sv. Eligius, potomní biskup Noyon
ský. Tu dostalo se mladému Remaklovi čestného úřadu, ale
za krátko znechutil si život dvorský a opustiv jej odebral
se domů a sloužil v tichosti Bohu 1 lidem.

Toho času vystavěl sv. Eligius benediktinský klášter
v Solinaku (Solignac), jenž dle vůle jeho měl býti útočištěm
mužům žádostivým dokonalosti křesťanské. I přihlásil se
Remaklus do něho a byl netoliko přijat, ale za krátko opa
tem ustanoven. Klášter ten řídil Remaklus po šestnácte roků
s takovou moudrosti, že řeholní ústav tento vzornou kázní
a zbožnosti mnichů po celé řiši slynul. I stalo se, když sv.
Amand, biskup Maastrichtský, s přivolením papežským úřad
svůj složil, že nástupcem jeho zvolen byl opat Remaklus.
Bylo mu těžko rozloučiti se s milým klášterem svým a pro
to zdráhal se vziti na sebe důstojnost biskupskou, ale král,
duchovni, páni i lid naléhali na něho tak úsilovně, že po
sléze jim se podrobil, a svěcení biskupské přijal.

Remaklus byl biskupem dle srdce Božího. Jsa povahou
ušlechtilý a nad miru pokorný ziskal si všeobecnou úctu i
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lásku lidu svého. Uměl slovo Boží hlásati tak mocně a libezně,
že každý rád ho poslouchal a slovy jeho se spravoval. Sám
živ jsa odřikavě a přísně, vedl si ku všem lidem mírně a la
skavě. Svěřencům svým byl otcem, bratrem, přítelem a po
mocnikem ve všelikých potřebách jejich. Chtěje je všecky
ziskati Kristu Pánu, stal se jim všecko. Veda je na cestu
dokonalosti neustával domlouvati jim, aby hříšných rozkoší
se varovali, zbytečné a nemirné starosti o věci pozemské
mimo sebe pouštěli a raději věcí nebeských se domáhali
plníce věrně přikázání Boži. A čemu svatý biskup učil, to
sám horlivě konal dle napomenutí apoštola sv. Pavla: „Dej
pozor na sebe 1 na učení a v tom trvej, nebo to čině i sám
sebe spasena učiniš, 1ty, kteřiž tebe poslouchaji.“ (I. Tim. 4, 16.)

Za tehdejší neustálené doby byly kláštery jedinými
útulky a semenisky křesťanské vzdělanosti a bohabojnosti.
Věda to, požádal Remaklus krále Sigberta, aby zřizovalnové
kláštery, zvláště v krajinách odlehlých a pustých. I založil
král a opatřil potřebnými důchody dvě opatství Stavelo a
Malmedy v horách Ardennských. Svatý biskup dozíral sám
na stavbu těchto klášterů a uvedl do nich mnichy, k nimž
promluvil takto: „Důvěřujte v Boha, zachovávejte přikázání
jeho, vystřihejte se marných myšlének a zachovejte si kajic
nosti duši čistou a neposkvrněnou. Máť nepřítel náš tisicero
způsobů, jimiž nám uškoditi může. Vime však, že čím vice
na nás útočí, tím výše se povzneseme, jestliže dovedeme mu
odpirati. Zlý duch bojí se nejvíce bdění, modliteb, postů,
tichosti, trpělivosti, dobrovolné chudoby, opovrhování marnou
chválou, pokory, milosrdenství a obzvláště čistě lásky ku
Kristu Pánu ; nuže užívejte těchto zbrojí proti němu a zví
tězite.“ A slova oteovského biskupa padla do půdy úrodné
a nesla hojný užitek; prospivaliť bratří obou klášterů ctnost
mi řeholními a šířili v krajích dřive zanedbaných víru i
ušlechtilé mravy a vzdělanost křesťanskou.

Ačkoli Remaklus v biskupském povolání svém pože
hnaně působil a všeobecné lásce pánův i lidu se těšil, za
stesklo se mu přece po tichém životě klášterním. Marně
prosili no věřici 1 král Childerich, aby jich neopouštěl ; svatý
biskup vzdal se úřadu svého, a odporučiv odchovance svého
Theodarda, aby byl nástupcem jeho, odebral se do kláštera
Stavelského, kde potom trval do smrti. Tu vzdělával četné
jinochy a muže, kteři opustivše svět, domáhali se vyššího

(b) 40



646 Dne 3. září.

stupně mravní dokonalosti. Tu docházeli zarmouceni útěchy,
bohatí učili se milovati chudobu, mladici zvykali čistotě a
kajicnici nalézali svatý mír, jehož svět dáti nemůže.

Po létech seznal Remaklus, že dnů života jeho jest na
mále. I svolal k sobě všecky řeholní bratry a rozloučil se
s nimi slovy otcovskými, klada jim na srdce, aby hněvu se
vystřihali a i ve věcech dovolených střidmi byli, nikomu
neubližovali, trpělivi byli, lenosti se varovali a žádné práce
se neštitili, závist i pýchu v sobě potlačoval, pokoru 1 či
stotu milovali, svornosť a pokoj zachovávali, Boha nade
všecko milovali a pamatujice na smrť, v kajicnosti žili a
dobré skutky konali, pokud čas jest. Potom svatý biskup
posilniv se svátostmi, dokonal v Pánu asi roku 671.

Sv. Remaklus uváděje mnichy do kláštera, dal jim vý
strahu, aby neustávali pokušením zlého ducha odpirati. Sv.
František Saleský dí: Kdykoli cítíš v sobě nějaké třeba sebe
menší pokušení, utec se ihned k Bohu prose ho, aby ti svon
milosti přispěl. Jest to prostředek, jemuž sám Spasitel učil
řka: „Modlete se, abyste nevešli v pokušení.“ Citiš-li, že
pokušení nepřestává, nýbrž roste, objímej kříž,jakobysi Krista
Pána samého objímal, a volej bez ustání k Bohu o pomoc.
Při tom nemysli na pokušení a nehleď mu nikdy v tvář,
nýbrž obrať mysl svou na Spasitele aneb na jinou dobrou
věc. Kromě toho neváhej svoje myšlénky 1city zjeviti svému
zpovědníkovi, neboť pokušitel nabádá nás obzvláště, abychom
o pokušení svém s nikým nemluvili, a docili-li toho, bývá
mu snadno svésti nás. Nepřitel může nás trýzniti, ale nedo
vede zlomiti pevnou vůli naši. Pročež mějme rozhodný úmysl,
že nižádným způsobem se mu nepoddáme a v pokušení ne
svolime. Nehádejme se s nim, ale odbuďme ho zkrátka slovy
Páně: „Odejdiž satane, neboť psáno jest: Pánu Bohu svému
se klaněti a jemu samému sloužiti budeš.“ (Mat. 4, 10.) A
tak máme proti nepříteli duše své tisicero prostředků, aby
chom nastraženým osidlům jeho ušli; i může touž zbraní,
kterou na nás tasil, přemožen býti, umime-li jen dobře ji
zápoliti. Tomáš Kempenský napomíná, abychom obzvláště
na počátku pokušení bedlivi byli, neboť přemůžeme nepřitele
snáze, když mu do dveří srdce. svého vstoupiti nedáme, ale
jemu odpiráme hned před prahem, jakmile zaklepe. Nejprv
zajisté doléhá na člověka zlá myšlénka, po ni živé o ni pře
mitání, kochání, žádost a posléze přivolení. A tak znenáhla
vdere se zlý nepřítel, neodoláme-li mu hned na počátku.
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2. Blahoslav. Bronislava, panna řehole premonstrátské.

U města Krakova rozkládá se předměsti Zvěřinec sa
starobylým klášterem panen Premonstrátek, jenž byl za sto
letí třináctého oslaven blahoslavenou Bronislavou. Řeholnice
ta pocházela z polského šlechtického rodu Odrovousů. Naro
dila se asi roku 1219. z otce Stanislava Prandoty a matky
Anny Gryfovny na statku Kameni v knižectví Opolskémve
Slezsku. Divěl věk trávila v nevinnosti a pobožnosti doma.
Když bratranci její Jacek a Česlav, synové pana Eustacha
Odrovousa, vstoupivše do řádu kazatelského, horlivou čin
nosti ku oti i slávě Boží a na prospěch duší lidských pože
hnáni šířili, vzplanulo i její panenské srdce vrouci touhou
po vyšší dokonalosti křesťanské dle evangelických rad dobro
volné chudoby, ustavičné čistoty a řeholní poslušnosti. I po
hrdla světem a statky i rozkošemi jeho a vstoupila v útlém
věku šestnácti let do panenského kláštera bilé řehole sv.
Norberta ve Zvěřinci. Tu pokračovala rychle na úzká cestě
vedouci za Kristem Pánem do nebe. Zachovávajíc svědomitě
a radostně všech řeholních pravidel, ukládala si nad to do
brovolně mnohé dobré skutky. Trvala dnem i noci na mo
dlitbách a ve zbožném rozjímání o bolestném umučení Páně
a zapirala tělo svoje tuhými posty, žiněným rouchem a
bičováním. Kajicím skutkům těmto podrobovala se zvlášť
také za osoby choulostivé, jimž bylo krušno mrtviti se.
Hrdinské ctnosti jeji budily u jeptišek obdiv, kdykoli pak
slýchala od nich chváliti se, opakovala pokorně slova Páně:
„Když učiníte všecko, co vám přikázáno jest, rcete: Služeb
nici neužiteční jsme.“ (Luk. 17, 10.)

Zdárná duchovní dcera sv. Norberta Bronislava sloužila
horlivě Bohu v klášteře až do konce života svého, a duše
jeji opatřená svatými svátostmi odebrala se na věčnost dne
29. srpna 1259. Tělo jeji bylo pohřbeno v klášterním chrámě
Zvěřineckém. Památka nábožné Bronislavy zůstala v pože
hnáni, a ctitelé jeji zakoušeli přímluvy jeji u Boha obzvláště
V čas morové rány.

Roku 1612. bylo tělo řeholnice Bronislavý z hrobu vy
zdviženo a lidu k uctění vystaveno. Papež Rehoř XVI. pro
hlásil ji r. 1839. za blahoslavenou a dovolil pannám řádu
premonstrátského i všemu duchovenstvu biskupství Krakov
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ského slaviti o ní církevní hodinky a mši svatou. V témž
biskupství koná se výroční památka jeji dne 3. záři. Za
Zvěřincem na západní straně od Krakova byla r. 1702. na
počest této blahoslavenky postavena svatyňka, po níž hora
ta slove „svatou horou Bronislavy“. Na temeni jejím strmi
ohromná mohyla Kosciuskova, kterou Poláci r. 1820, na pa
mátku tohoto svého národního hrdiny nasypali.

Dne 3. září koná se také památka sv. Mansvéta, biskupa Toulského
ve Francii (+ 375), z jehož ramene chová čásť velechrám Pražský od roku
19597.,sv. Féby, učednice sv. Pavla apoštola (Řím 16, 1. 2.), sv. Eufémie
panny a spolumučednic Akvilejských, sv. Basilisy, panny a mučednice Ni
komedijské, sv. Simeona mladšího, Sloupovníka, blahosl. Alberta, poustevníka
n Jezera většího (Lago Maggiore) na rozhraní Italie a Švýcar (+ 1359), a j.

Dne 4. září.

I. Sv. Rosalia, panna, poustevnice.

V polovici dvanáctého stoleti panoval na Siciln král
Vilém I., jenž oženěn byl s navarrskou princeznou Markétou.
Královna tato přijala do svého komonstva v Palermě uro
zenou pannu Rosalii, dceru vzácného šlechtice Sinibalda,
pána na Kviskvině a Rosis, spřízněného s královským rodem
navarrským. Zatim vzešla nabožné Rosalii jitřenka vyššího
života, pročež znechutil se ji záhy pobyt na hlučném dvoře
královském. Nežádajíc si marných zábav a požitků světských
bažila po radostech vznešenějších a opustila tedy po ně
jakém čase dvůr i rodiče svoje a vstoupila do panenského
kláštera řádu sv. Basila, jenž tenkráte po Sicilil valně roz
šířen byl. Avšak horlivosti jeji nestačil ani přisný život
klášterní. I uminila si, že dle příkladu starověkých pouste
vniků bude sloužiti Bohu a pracovati o svém spasení na
poušti, v úplné samotě. Byl to úmysl veliký a rekovný;
byla to oběť, jakéž schopna jest jen vrouci láska ku Kristu
Pánu.

Rosalie davši světu navždy výhost vyhledala si na
lesnané hoře Kviskvině, náležejicí k majetku otcově, úzkou
tmavou jeskyni a ubytovala se v ní. Tu zapirala se tuhou
kajicnosti a kochala se modlitbou i zbožným rozjímánim.
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Žila o samotě vycházejic jen do blízké svatyně na služby
Boží a přijímat sv. svátosti 1 poslouchat slovo Boží. Věci
k živobytí nejpotřebnější poskytoval jí příbuzní i okolní
věřící. Po několika letech odešla z této pouště a zvolila si
nový přibytek opodál hlavního města Palerma na vysokém,
drsnými skalisky rozeklaném vrchu Monte-Pelegrinu, ve sluji
obrácené na sever k moři. Na tomto nepřistupném a ne
hostinném mistě, vysoko nad všedním ruchem, trávila zbožná
poustevnice svůj Bohu posvěcený život a dokončilajej někdy
v letech 1170 1180.

Věřicí lid jal se poustevnici Rosalii ctiti a vzývati
jako Bohem oslavenou světici. Ve 13 a 14. stoleti byla úcta
k ni po Sicilii valně rozšířena; na mnohých mistech zbudo
vány ji na počest kostely 1 kaple a založena různá zbožná
nadání a bratrstva. Z té doby zachovalo se mnoho obrazů
opatřených nápisem: „Sv. Rosalie.“ Na starém řeckém obraze
spatřuje se Rosalie, anaž dává světu výhost; klečí s hlavou
skloněnou a rukama sepjatýma před Marií Pannou s Je
žiškem, jenž ji žehná; po stranách jsou dva andělé, jeden
s poutnickou berlou, druhý s knihou a růžencem, jakoby na
ni čekali, aby ji provodili na poušť. Ve starém klášterním
chrámě Basilianek na Sicilii byl r. 1644. nalezen v zazděné
skřince dřevěný křižek s blánou, na niž jsou řeckými
písmeny napsána tato slova: „Já sestra Rosalia Sinibaldi
ukládám toto dřevo Páně v tomto klášteře, jemuž jsem se
navždy obětovala.“ Na jiném starém obraze vznáší se nad
Rosalii v modlitbu pohřiženou anděl nesa v pozdvižených
rukou košíček s růžemi, čimž jest krásně vylíčeno, jak
modlitby jeji nesly se libou vůní k trůnu Božímu. Na všech
těchto starých obrazech jest Rosalia oděna řeholnímrouchem
panen Basilianek; ma jednom z nich má v jedné ruce křiž
a druhou zdvihá ku žehnání.

Casem ochábla úcta ku sv. Rosalii a jméno jeji přišlo
skoro v zapomenuti, ježto nebylo souvěkého životopisu jejiho,
a Sporé vědomosti o ní pouze na zminěných obrazech a ná
pisech 1 podání ldu se zakládaly. Jistého vědělo se o ní jen
tolik, že byla řeholnicí a poustevničila nejprv na hoře Kvi
skvině a potom na Monte-Pelegrinu, kde i zemřela a po
hřbena byla.

Roku 1624. nastal v Palermě hrozný mor. Tu konány
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na odvrácení této muky Boži kajicí průvody, a duchovní
pějice litanil o všech svatých začali vkládati do ni prosbu:
„Sv. Rosalie, oroduj za nás!“ To vzbudilo pozornosť lidu a
mnozí věřící jali se vzývati tuto světici jako zvláštní pa
tronku proti moru. Téhož roku vydalo se několik vesničanů
na Monte-Pelegrino pátrat v jeskyni sv. Rosalie po pokladu,
jenž dle pověsti tam prý ukryt byl Jednoho dne dokopali
se mohutné kamenné desky a nemohouce ji zdvihnouti roz
bih ji a spatřili pod ni s úžasem lidskou lebku jako do
kamene zarostlou. Ihned roznesla se zvěsť, že byl nalezen
hrob sv. Rosalie. Tu byla jeskyně úředně prohlédnuta a
dalším pátráním objeveny všecky kostiženské kostry a uznány
za pravé ostatky sv. Rosalie. Věřicí lid pojal z tohoto ná
lezu důvěru, že na přímluvu této světice mor brzo přestane,
a skutečně ulevila záhy morová rána. Nalezené ostatky byly
z jeskyně vyzdviženy a s velikou slávou přeneseny dovele
chrámu Palermského. Za té přiležitosti byl u vchodu do
zminěné jeskyně zpozorován křiž do sklály vtesaný, a když
oškrabána vrstva mechu misto to přikrývající, objevil se tu
v kameni vrytý starobylý nápis: „Já Rosalia, dcera Sini
balda, pána na Kviskvině a Rosis, odhodlala jsem se z lásky
ku svému Pánu Ježíši Kristu přebývati v této jeskyni.“
Důležitým timto nálezem bylo podání lidu o sv. Rosalii
potvrzeno a tak rozluštěna záhada zaviněná nedostatkem
pisemních záznamů o životě jejim. Od té doby vzrůstala
úcta ku této světici. Později byla velikým nákladem vysta
věna na rozeklaném Monte-Pelegrinu cesta spočívající dilem
na pilířích a obloucích, aby věřicí měli pohodlný přístup
k jeskyni sv. Rosalie, a jeskyně ta byla upravena ve svatyni.

Přimluva sv. Rosalie u Boha osvědčovala se v Palermu
1 na jiných mistech divotvorným způsobem, kdykoli věřici
za morové rány ji vzývali. Roku 1743. byla Sicilie opět
navštívena morem a tu odporučili se obyvatelé Palermšti
pod ochranu této světice, a město jejich bylo tehdáž uše
třeno nakažlivých nemoci, jež v blízké Messině i jinde zle
řádily. Ostatky sv. Rosalie jsou uloženy v nádherné kapli
při hlavním chrámu Palermském. Svátek její koná se dne
4. září na Monte-Pelegrinu i v Palermě hlučnou slavnosti
církevní i národní, při niž obrovská socha této světice vozi
se v průvodu městem na voze taženém padesáti vyšperko
vanými mezky. Také u nás došlo v sedmnáctém a osmnáctém
stoleti obliby nábožné vzývání sv. Rosalie jakožto mocné
přímluvkyně u Boha na odvrácení nakažlivých nemoci. Svě
dectvím toho jest drahný počet Rožich muk či morových
sloupů, jež předkové naši za času morové rány zřídili. Na
sloupích těch jsou kromě kříže obrazy patronů proti moru
sv. Sebastiana, sv. Rocha a sv. Rosalie.
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2. Sv. Růžena Viterbská, panna.

Ve vlaském městě Viterbu narodila se r. 1234. z nezá
možných rodičů stavu řemeslnického dceruška, již na křtu
svatém dáno jméno Rosa (Růžena). Divka ta jevila již za
útlého věku snahu po vyšší dokonalosti. Nemajíc zalíbení
na společnostech a hrách mládeže stranila se světa a dlela
nejraději v ústraní a v chrámu Páně na modlitbách. Hrozila
se každého i všedního hříchu a rozmáhala se v lásce k Bož
skému Spasiteli. Ukládala si dobrovolné posty, a čeho na
pokrmech si odepřela, to rozdávala chidým. Nikdy nechtěla
nositi šperků ani světu se líbiti. Tak odrůstala v nevinnosti
jsouc andělům i lidem vzácným divadlem, a nejedna divka
vidouc tento spanilý příklad, počala rovněž odvraceti se od
marnosti tohoto světa a sloužiti Bohu.

Když Růžena povyrostla, dolehla na ni těžká nemoc,
až rodiče myslili, že z ni již nevyvázne. Divka ležela delší
čas bez sebe. Pojednou probrala se z mrákot a jala se vy
pravovati, že Maria Panna napomenula ji ve snách, aby
vstoupila do třetího řádu sv. Františka a lidi ve víře zblou
dilé poučovala a povzbuzovala, by do pravé Církve kajicně
se navrátili. Zpráva o tom roznesla se rychle městem, a
k Růženě z nemoci okřívající přicházelo mnoho lidi dilem
ze zvědavosti, dilem ze zbožného úmyslu, aby došli poučení.
Tyto návštěvy nebyly však otci vhod, i bránil jim a činil
dceři výčitky. Ale Růžena uprosila ho, aby ji nezakazoval
lidi k životu bohumilému vésti a zbloudilce o pravé víře
poučovati. Vyváznuvši z nemoci oblékla se rouchem třetiho
řádu sv. Františka a zařidila si v otcovském domě skrovnou
komůrku, aby mohla bez překážky konati skutky kajicnosti
a pobožnosti. Odtud vycházela do města a majíc v ruce
kříž prozpěvovala posvátné písně, a kdekoli naskytla se pří
ležitosť, napominala lidi ku pokání.

Toho času rozmohlo se i ve Viterbu kaciřství Albi
gencův, a zejména úřady nadržovaly mu a chránily stou
pencův jeho. Tu za největšího nebezpečenství, když mužové
proti útokům bludařů pozbývali mysli, povstala na obranu
katolické víry slabá dívka Růžena. Bylo s podivem, jak
moudře uměla neučená, útlá panna ta mluviti k lidu ověcech
náboženských a s jakou moci dotírala na bludy i bludniky.
Za tou příčinou byla obžalována, že prý ruší v městě pokoj
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a bouří lid I vypověděl soudce Růženu i rodiče jeji z města.
Marně prosil otec, aby nebyl z rodiště svého vyháněn; zba
bělí sousedé neujali se ho, a tak byl donucen za tuhé zimy
vystěhovati se s manželkou i s dcerou z Viterba a hledati
přístřeší v cizině. Ale toto vyhnanství neslo dobré ovoce.
Růženě i rodičům jejim dostávalo se ochotného pohostinství
na všech mistech, kamkoli zavitali. Pověsť o Růženě šířila
se krajem a zátupové lidu přicházeli naslouchat slovůmjejim.
Nábožná panna utvrzovala lidi v katolické víře a vedla je
na cestu kajicího, bohumilého života. Nadšená horlivosť jeji
pro katolickou víru a pro spásu duši lidských šířilapožehnání,
neboť byla od Boha omilostněna nejen darem řečnickým,
ale 1 zvláštním milodarem, že modlitbami svými vyprosila
mnohým nemocným zdraví. I stalo se, že když na přímluvu
jeji vrátil Bůh jisté slepé divce zrak, několik zarytých blu
dařů kajicně do Cirkve katolické se navrátilo.

Zatim stal se ve Viterbě obrat. Katolici nabaživše se
řadění bludařů probudili se z posavadní náboženské likna
vostl své a vyhnali je z města. I vrátila se Růžena s rodiči
z vyhnanství a byla ve Viterbě veškerým obyvatelstvem
slavně uvitána. Tu působila hřivnou sobě od Boha svěřenou
ku věčnému blahu lidi až do smrti. Poživajíc všeobecné úoty
věřicích byla těšitelkou zarmoucených a vůdkyní mnohých
osob na cestě dokonalosti křesťanské,

Po celý tento čas přebývala Růžena u rodičů a nosila
roucho třetíto řádu sv. Františka, posléze pak požádala, aby
přijata byla do kláštera panen Klarisek ve Viterbu, by mohla
v ústraní sloužiti Bohu nejsouc ničím vyrušována. Ale žá
dosť jeji byla odmitnuta, ježto nedostávalo se ji řeholnimi
pravidly požadované výbavy. I předpovědělajeptiškám, že
nepřijavše ji za živa budou si ji žádati, až zemře, a že jl
tehdáž ochotně přijmou. Pot»m bydlela nadále ve své ko
můrce, až r. 1252. klidně v Pánu zesnula dosáhnuvši 18.
roku pozemského života svého.

Předpovědění Růženino naplnilo se záhy. Tělojeji bylo
pohřbeno ve Viterbu v chrámu Panny Marie, a když Bůh sva
tosť jeji osvědčoval divy a lid jako světici ji ctil a vzýval,
zželelo se Klariskám, že ji za živa nepřijaly. I vyžádaly si
po osmnácti měsících tělesné schránky její a daly ji přenésti
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do svého klášterního ohrámu. Tu uloženy jsou podnes nepo
rušené ostatky této světice a každoročně přicházejí zástupové
poutníků ku hrobu jejímu vzývajíce ji za přímluvu u Boha.

Prorok Isaiáš vytýká lidu israelskému, že „strážní jeho
všickni jsou slepi, všickni nevědomci, psi němí nemohouce
štěkati, vidouce marné věci, spice a milujice sny.“ (Isal. 56,
10.) Podobná přikrá výtka platila 1 katolikům Viterbským,
kteří z hříšné shovívavosti, pohodlnosti a vlažnosti proti
řádění bludařů dlouho byli němí, až kaciřství domohlo se
v městě vrchu. Tak bývá podnes v nejedné obci a zemi;
hrstka odvážných nepřátel katolické víry strhuje na sebe
vládu, poněvadž katolici mlčí a spi. Utlá Růžena zahanbila
zbabělé muže podjavši se dila, jež konati bylo jejich povin
nosti, totiž víry svaté od bludníků potlačované statečně há
jit. Jak znamenisý přiklad dává nám tato světice, abychom
nedopouštěli hyzditi a pronásledovati naši svatou viru od
ledajakých lidí ji odcizených a nepřátelských! Co nám je
draho a svato, toho máme si vážitl a chrániti; nejdražším
pak našim pokladem je pravá víra katolická jakožto kořen
bohumilých ctnosti a základ i záruka života věčného. Kromě
ní není pravdy ani pravé ctnosťi ani spasení. Pročež máme
ji vždy statečně vyznávati a o ni svědectví vydávati, ob
zvláště když na ni činí se útok. Ovšem pak je třeba, aby
zejména katolici Žijící mezi jinověrci a nevěrci viru svou
dokonale znali, nebo právě neznalost a nevědomosť ve vě
cech náboženských bývá příčinou toho, že nejeden katolik
slyše námitky a vida útoky nepřátel na svou vírua neuměje
je vyvrátiti a odraziti zbaběle mlčí a na konec sám u víře
lhostejným se stává. Především ale maji katolici dle své viry
neúhonně žíti, neboť zbožný a neposkvrněný život plynouci
ze živé víry jest nejlepší obranou její. „Choďtež v moudrosti
před těmi, kteři jsou vně (t. j. mimoCírkev, nevěřici) vy
kupujice čas (t. j. nemaříce času). Reč vaše k nevěřicím
vždy v milosti budiž soli osolena (t. j. rozumná), abyste vě
děli, kterak máte jednomu každému odpovídati.“ (Kolos, 4,
b. 6.). „Ve všech věcech sebe samého vydávej za přiklad
dobrých skutků, v učení, v celosti (t. j. neúhonnosti), ve
vážnosti. Slovo tvé buď zdravé, bez úhony, aby ten, kdožby
se protivil, styděl se, nemaje co zlého mluviti o nas.“ (Tit.
2, 7. 8.)

Dne 4. září koná se také památka sv. Theodora (Bohdara) a Spolu
mnčedníků vojínů v Lydii, sv. Marina, patrona republiky San-Marinské
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v Italii, sv. Kandidy, učednice sv. Petra apoštola v Neapoli, sv. Rufina a
spolumučedníků v Galacii, sv. Idy, vdovy, sv. Hermióny, panny, mučednice
Cesarejské, sv. Marcella, mučedníka, a j.

Dne 5. záři.

I. Sv. Vavřinec Justinianí, patriarcha Benátský.

Rodištěm slovutného biskupa Vaviince byly vlaské
Benátky. Otec jeho Bernard Giustiniani pocházel ze staro
bylého šlechtického rodu, jenž v obci té odedávna slynul.
Vavřinec narodil se r. 1381. Když mu otec záhy zemřel,
uminila si ovdovělá matka, jakkoli ji bylo teprv 24 let, že
z lásky ku svým dětem vice se neprovdá, aby mohla vý
hradně o jich zdárnou výchovu pečovati a Bohu tim horli
věji sloužiti. Pod ochranou její prospival Vavřinec a jevil
již v dětském věku neobyčejně usedlou a vážnou mysl. Stranil
se zábav, vyhýbal se společnostem a obcoval nejraději s roz
vážnými muži, až matka počala se obávati, že hoch má
v sobě náklonnost k výstřednímu samotářství a ku pýše.
Ale Vavřinec ujišťoval, že nikterak nechce býti hrdým,
nýbrž že snaha jeho nese se k tomu, aby stal se svatým.
Zatím však dorůstaje octl se na rozcesti života, kde bylo
mu rozhodnouti se, komu má především sloužiti, Bohu či
světu. Svět lákal ho luznými představami uváděje mu. na
mysl, že jsa potomkem slavných předkův má hleděti jim se
vyrovnati a bažiti po velkých činech, aby také ozdobil se
zásluhami a požíval v radě předních šlechticů rodné obce
své 1 v lidu cti a slávy; že jsa bohat může popřáti si po
hodli a že netřeba mu pohrdati požitky a rozkošemi, jež
život poskytuje. Takové pokušení doléhalo na Vavřince, ale
hlas svědomi řikal mu: „Nevěř světu; jest lhář; sláva, kte
rou ti slibuje, je dýmem; poklady jeho jsou těžkým kame
nem, pod nimž člověk se dusi; rozkoše jeho mají hořkou
přichuť a uvali na duši i tělo nebezpečnou nemoc!“ Tu byl
jednoho dne vzrušen podivným snem. Zdáloť se mu, že vidi
věčnou Moudrost v podobě spanilé ozářené panny, která při
stoupivší k němu řekla: „Proč těkáš od jedné věci ke druhé
hledaje pokoje mimo mne? Ejhle, po čem toužiš, nalezneš
jen u mne! Dej mi srdce svoje, zvol si mne za choť i dědi
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ctvi, a budeš miti poklad nepřeberný.“ I zhostil se Vavři
nec všelikých myšlének na svět a stanul na tom, že po boku
křesťanské moudrosti bude pečovati o česť 1 slávu Boží a
věčné blaho svoje i bližních. Na ten účel poradil se se svým
ujcem, zbožným knězem Marinem, a ten napomenul ho, aby
po nějakou dobu zkoumal se, má-li povolání ku stavu řehol
nimu. I jal se Vavřinec žiti odřikavě; odpočíval na holé
zemi, odpíral si pokrmu 1 nápoje a trval o samotě v pobož
nosti. Rozjimal o chudobě, poslušnosti, postech a nočních
bděnich řeholníků, přemital i o tom, čeho se odříci má, až
jednoho dne pohleděv na obraz Ukřižovaného zvolal: „Ty's
o Pane naděje má, v tobě jest všeliká sila i útěcha moje.“
V tu chvili rozhodl se, a odtud zapiral tělo svoje ještě pří
sněji, až přibuzní bojíce se o zdraví jeho domlouvali mu, aby
se mirnil. Posléze uminila si matka, že ho ožení. Zatim byl
však Vavřinec v úmyslu svém nezvratně utvrzen. I ušel
tajně z domu a vstoupil do družiny světských kněží, kteř:
brzo potom ziskavše. si klášter sv. Jiří na ostrůvku Alze
v Benátkách přijali pravidla řeholních kanovníků řádu sv.
Augustina. Tehdáž bylo mu dvacet let.

Vavřinec, ač byl zdravi útlého, podroboval se v klášteře
horlivě skutkům kajicnosti a zapiravosti. Nejidal nikdy do
sytosti, nepožíval kromě obědu ani za největšího vedra žád
ného nápoje, neohřival se v zimě o kamna, nepodpiral se při
cirkevních hodinkách v kůru, a vůbec nedopřával si žádného
pohodlí. Takto hleděl dosáhnouti úplné vlády nad smysly
svými a podrobiti si tělo v služebnosť. Nikdy nevycházel
z klášterní budovy ani do sousední zahrádky ani do města,
leč bylo-li mu přikázáno. Dle klášterních stanov chodili
mladší řeholnici v jistý čas sbirat po městě almužnu. Také
Vavřinec činil to, kdykoli došlo na něho; prosival almužny
též u dveří rodného domu svého, dovnitř ale nevstupoval,
až po letech volala ho tam synovská povinnosť. Roznemohlať
se na smrť drahá matka jeho. Vděčný syn spěchal k ni,
těšil a povzbuzoval ji k důvěře v Boha, modlil se s ní a
připravil ji takto na křesťanskou smrť.

Jsa klášterním nováčkem rozstonal se Vavřinec zánětem
v hrdle a lékařové prohlásili, že nemoc tu nelze vyhojiti
jinak než řezáním a pálením, báli se však operaci tu pod
niknouti, aby tělesně slabý jinoch snad nepodlehl. Ale Va
vřinec řekl jim: „Čeho se lekáte? Ten, jenž tři mládence
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v ohnivé peci zachoval, jest až posud dosti mocen, aby i
mně trpělivosti a sily dodal.“ I podrobil se ochotně bolestné
operaci lékařské a jsa na hrdle řezán a pálen mlčel a vy
slovil jediné přesvaté slovo Ježíš. Po nějakém čase bylo
třeba řezati a páliti churavé hrdlo podruhé, a tu osvědčil
Vavřinec poznovu vzácnou trpělivost a zmužilosť. Když lé
kaři k němu přistoupili, řekl „Jen řežte, všakť nástroje
vaše nejsou tak ostré, jako byly drápy šelem, jež těla sva
tých mučedníků rozdiraly !“

Nade všecky otnosti miloval Vavřinec pokoru. Žádal
sl mezi bratřími býti posledním, konal nejraději práce uej
opovrženější, a chatrný oděv byl mu nejmilejším. Předsta
vených býval na pokyn zevrubně poslušen. Kdy jedenkráte
byl na sbírku almužen poslán do města a průvodce jeho
boje se zahanbení lidnatým náměstím a ulicím se vyhýbal,
řekl mu: „Proč bratře stydiš se žebrati? Pojďme jen a klid
me rádi potupu. Odřekli jsme se světa slovy, nuže odřekně
me se ho i skutky. Choďme s těmito pytly na zádech, jako
bychom nesli těžký křiž, a přemáhejme takto pyšný svět!“
Kdysi vyšel v klášteře oheň a ztrávil všecky domácí zásoby,
když pak bratři nařikali, těšil je Vavřinec řka: „Čo mnedle
zlého stalo se nám? Což nesložili jsme slib chudoby? Děkuj
me raději Bohu, že nám popřál, abychom chudoby též za
kusili. Všakť postará se Bůh o nás, neztratime-li důvěry
v něho!“

Nejsladší rozkoš nalézal Vavřinec v modlitbě a zbož
ném rozjimání. Duch jeho byl ustavičně k Bohu obrácen;
proto šetřil mlčelivosti mluvivaje jen čeho třeba bylo, a řeč
jeho bývala vždy jadrná a vážná. Pro tyto vzácné otnosti
byl nedlouho po dosažení kněžské důstojnosti již r. 1406.
zvolen převorem kanonie sv. Jiří v Benátkách, a r. 1418.
stal se vrchním představeným celé řeholní kongregace, která
z tohoto mateřského kláštera vzešla. Za správy jeho roz
kvetla tato nová kongregace znamenitě a rozšiřila se utěšeně.
Sám složil ji stanovy a byl proto nazýván zakladatelem je
jim. Mival bedlivý pozor na bratry, aby svědomitě zacho
vávali řeholních pravidel, a nepřijimal do řádu leč jen ta
kové žadatele, o nichž se přesvědčil, že maji pro život klá
šterní povolání. Říkávalt, že nezáleží na tom, kolik členů
kongregace má, ale na tom, aby měla jen členy dokonalé.
Bratry liknavé povzbuzoval k horlivosti, slabé posiloval a
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malomyslným dodával mysli a odvahy. I v úřadě vrchního
představeného zůstával skromným.

Kdysi učinil mu ve valné schůzi bratří jeden z řehol
niků omylem jakousi výtku. Vavřinec zamysliv se na oka
mžik, povstal, vstoupil doprostřed shromáždění, poklekl a
řekl: „Ctihodní otcové, podrobím se jakémukoli pokáni, jež
mi uložíte.“ Jindy byv podobným způsobem neprávem ob
žalován, mlčel, aby žalobníka nezahanbil a hádkám přitrž
učinil. Kdykoli pak ku bratřím promluvy činil, zněla slova
jeho tak mile a důrazně, že nikdy s účinkem se neminula.

Důstojnostem světským unikl Vavřinec, ale hodnostem
cirkevním nemohl se vyhnouti, neboť světlo jeho ctnosti
proniklo zdi klášterní a zářilo všiř i vdáli. Proto jmenoval
ho papež Eugen IV. r. 1433. biskupem Benátským. Překva
pený Vavřinec vzpíral se marně tento úřad přijati; papež
nepovolil, a takto nezbývalo mu leč poslechnouti. I dal se
posvětiti na biskupství beze vší okázalosti, tak že přátelé
jeho teprv po několika dnech o tom zvěděli. Noc po svatém
svěcení ztrávil nový biskup celou v chrámu Páně na mo
dlitbách.

Nastupuje úřad vrchního pastýře v rodišti svém Be
nátkách, byl si Vavřinec toho vědom, že nadcházejí mu ve
liké povinnosti i četné obtíže. Znalť dobře povahu tamniho
lidu, rozmařilost boháčů, hrdost vládnoucích šlechticů, smu
tný stav chudiny, zotročení poddaných a žárlivost vlády na
moc církevní, ale nadál se, že s Boží pomocí dovede býti
všem svým svěřencům dobrým pastýřem. Posavadního způ
sobu svého života neměnil ani v biskupském paláci. Čeleď
jeho skládala se jen z pěti osob, na stůl jeho byly kladeny
prostičké pokrmy v hlíněných nádobách, a lůžkem byl mu
slamník. Když mu jednou byl dán pokyn, že urozenosť a
důstojnost jeho vyžadují, aby si vydržoval stkvělý dům, od
pověděl zkrátka: „Pravou ozdobou církevního hodnostáře
jest pouze ctnost, a biskup nemá miti jiného komonstva, než
chudinu své diecése.“ Byl dobrotivým otcem zvláště těm u
božákům, kteří chudobou svou z ostýchavosti se tajili. Roz
dával chudým vše, co mohl, nejčastěji pak poděleval je po
krmy, šatstvem i palivem a nikoli penězi, věda, že mnozí
chudí peněz nedosti dobře vynakládají. V té příčině vedl si
opatrně, aby darů jeho dostávalo se jen osobám skutečně
chudým. Na ten účel vybral si několik rošafných a zbožných
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pani, jež po městě stav chudých lidi vyšetřovaly a jim al
mužny donášely. Jednou požádal ho jistý nikoli nezámožný
příbuzný za přispěvek na věno své dcery. Biskup odbyl ho
však, řka: „Bratře, dám-li málo, nebude vám poslouženo,
kdybych pak dal mnoho, utrhl bych to chudým. Jmění cír
kevního nesmím užívati na svatební šperky, nýbrž mám
z něho živiti chuďasy, proto odpustíte, že vám nedam ni
čeho.“ Byt jeho byl stále navštěvován prosebniky a nikdo
neodcházel s prázdnem. Biskup přijimal všecky přichozí la
skavě, vyslýcbal žádosti jejich ochotně, pomáhal všem a
uměl každého potěšiti, napomenouti a k dobrému povzbu
diti. Nejvíce všímal si prostého lidu pečuje o duchovní 1 tě
lesné blaho jeho. Po chvále lidské nikdy nebažil a zamital
ji, kdykoli pak stala se mu křivda, odpouštěl milerad. Veli
kou opatrnost osvědčoval horlivý biskup v obcování s vlá
dnoucími Benátskými šlechtici. Trval s nimi v přátelství,
navštěvoval domy jejich a měl vřeléúčastenství v rodinných
záležitostech jejich. Poživaje takto důvěry rozhodujících
mužů, zamezil nejednou moudrým zakročením neshody a'
a roztržky v obci. Nikdy však nezaviral očí a nemlčel, kdy
koli pastýřská povinnosť velela mu kárati a hubiti rozličné
neplechy v urozených vrstvách obce. Proti nestoudným di
vadelním hrám a nad miru nádhernému 1 zhýralému, po
horšení budicímu šatu ženskému vydal důrazný pastýřský
list. Někteří zženilí senatoři byli tim uraženi, že prý biskup
vkládá se neoprávněně v obor moci světské, a náčelník obce
Benátské, dože (kniže) povolal ho úředně k sobě, a jal se
k němu podrážděně mluviti. Ale Vavřinec odpověděl tak
mirně, lahodně 1 moudře, že dože ihned ho odprosil, a po
tom tak velice si ho vážil, že jednou řekl, kdyby měl si
s někým vyměniti duši, že vyvolil by si duši biskupa Be
nátského.

Spravuje biskupský úřad s apoštolskou horlivosti zve
lebil Vavřinec hlavní chrám sv. Marka v Benátkách, obno
vil četné jiné svatyně v městě i na venkově, založil drahný
počet nových far a kostelů po diecési, uvedl pořádek do
služeb Božích, potlačil různé zlozvyky a bděl přísně nad
duchovními, aby žili dle zákonů cirkevnich. Zvláštní péči
věnoval klášterům, zejména chudým klášterům panenským.
Opatřovalť jim prameny výživy, obnovoval spustlé budovy
jejich a založil několik nových řeholních ústavů.
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Vavřinec požíval v Beratkach všeobecné úcty 1 lásky
lidu a slynul takým věhlasem, že každý cizinec do města
příchozí přál si ho poznati. Kardinálové, knižata a šlechtici
navštěvovali ho uctivě, a poutnici ze všech zemí ubirající
se do Říma neb do Jerusaléma spěli k němu, aby ho spa
třili a od něho požehnání dostali. Biskup přijímal každého,
nepouštěl se však do dlouhých řeči a činil stručnými, ja
drnými poznámkami přitrž zbytečnému mluvení. Jistý do
mýšlivý učitel bohosloví chtěje vychvalovanou učenosť jeho
vyzkoumati, přišed k němu dal se do hovoru 0 zjevení Bo
žim, aby ho zapletl do všetečného hloubání. Ale biskup od
pověděv stručně na danou otázku doložil: „Bratře, slyšel
jste mínění moje; stači-li vám, dobrá, nestačí-li, najděte si
někoho moudřejšího nade mne, ale vězte, že všetečná hlou
bavosť nikam nevede a bez užitku bývá.“

Veliké poctivosti prokazovala horlivému biskupu Va
vřincovi Stolice apoštolská. Papež Eugen IV. pozval jej k sobě
do Bologny a přijal ho ve sboru kardinálů slovy: „Vitejž mi
ozdobo a slávo biskupů!“ Podobně vážil si ho papež Mikuláš,
jenž r. 1451. přenesl důstojnosť patriarchů Gradských (v Pří
moři, v Goricku) na biskupský stolec Benátský, tak že Va
vřinec stal se prvním patriarchou Benátským.

I v stáří žil Vavřinec zapíravě, nepopřávaje si žádné
úlevy, a když přátelé ho prosili, aby si oddechl a pohověl,
řekl jim, že nepřestane pásti stádo svoje, pokud Bůh k sobě
ho nepovolá. Přece však toužil po smrti, aby byl s Bohem
navždy spojen, a řekl jednou nábožnému bratrovci svému
Bernardovi: „Jak rád šel bych již z tohoto světa, klyby se
Pánu zalíbilo mne zavolati! Ale ty, o milý Ježíši, víš nej
lépe, co lidu mému jest prospěšno!“ Dokončiv spis svůj „O
stupních dokonalosti“ začal rychle slábnouti a onemocněl
vážně. Bylo v adventě a lékař domlouval mu, aby pro posilu
těla požíval masitých pokrmů, k čemuž duchovní uváděli
přiklady ze života některých světců novější doby, kteří v ne
moci neodpirali si za doby postní masa. Ale Vavřinec odpo
věděl: „Každý jedná po svém, ale vězte, že přiklady staro
věkých světců těši mne více a že svatosti došli vyznavači
křižováním těla a mučednici proléváním krve.“ Když zastihla
ho prudká zimnice, přichystali mu domáci lidé měkké lůžko,
on však zvolal: „Cože? Peřiny chcete mi dáti? Spasitel ne
zemřel na peřinách, ale na tvrdém dřevu!“ Poznávaje, že
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bliži se mu smrť, vzdechl si: „Rád půjdu k tobě, nejdobro
tivější Ježiši!l“ A když přítomní dali se do pláče, řekl jim:
„Ústaňte plakati, nebo dnes je den radosti a nikoli žalosti.
Hodina má přišla, budiž z toho Bůh pochválen. Proč bychom
se báli smrti, an sám Kristus Pán zemřel za nás!“ Potom
posilnil se naposled svatými svátostmi a poručiv duši svou
v milosrdenství Boži, pozdvihl ruku a žehnal slábnoucim
hlasem přitomným i nepřítomným svěřencům svým, knížeti
1 radě jeho a vší obci Benátské i poddaným jejím. Naposled
vida nábožného odchovance svého Marcella bořce plakati,
řekl mu: „Nehořekuj, synu milý, vždyť předcházim tě a brzo
půjdeš za mnou ; již o příštích velkonocích shledáme se zase.“
Slova ta naplnila se; Marcell zemřel skutečně brzo potom.

Patriarcha Vavřinec dokončil pozemský život svůj dne
8. ledna r. 1455. Téhož dne byl nával k němu tak veliký,
že nezbývalo leč mrtvolu tajně přenésti do chrámu sv. Marka.
Zatim nastal mezi obcí Benátskou a klášterem sv. Jiří spor,
kde by tělo zesnulého patriarchy pohřbeno býti mělo. I zů
stalo tělo to prozatim uloženo u sv. Marka, až bylo dne
O. března v témže chrámě pochováno. Papež Alexander VIII.
prohlásil r. 1690.patriarchu Vavřince, oslaveného Bohem divy,
za svatého, a papež Innocence XII. položil výroční památku
jeho na den 5. zaří, kdy světec ten byl posvěcen na bi
skupství. :

Sv. Vavřinec Justiniani proslavil se 1 jakožto cirkevní
spisovatel. Spisy jeho, různá pojednání, kázaní a listy, vyni
kaji ušlechtilým slohem a obsahují bohatý poklad posvátné
moudrosti.

Den smrti byl sv. Vavřinci dnem radostným, poněvadž
již dávno za živa světu odumřel. Kdo na světě ničeho ne
miluje a poklad svůj v nebesích má, tomu smrť nemůže nic
vziti, zač by nedostalo se mu tisiceré náhrady po smrti.
Spravedlivi umiraji blaženě v Pánu, neboť k němu směřo
valy všecky snahy i skutky jejich a v něm naleznou odpo
činuti na věky. „Duše spravedlivých jsou v ruce Boží a ne
dotkne se jich ruka smrti. Zdají se očím nemoudrých umí
rati a pokládá se vyjitl jejich ze světa za trápení a to jejich
od nás odjití za vyhlazení, ale oni jsou v pokoji. A jestliže
před lidmi muky trpi, naděje jejich jejich jest plná nesmr
telnosti.“ (Moudr. 3, 1—4.) „Blahoslavení mrtví, kteříž v Pánu
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umiraji. Již od této chvile, pravi Duch, aby odpočinuli od
praci svých, nebo skutkové jejich následují jich.“ (Zjev.
14, 13.)

2. Sv. Viktorin, biskup a mučedník.

Za pronásledování Církve svaté od pohanských cisařů
Římských byl kteréhosi času veliký počet věrných vyzna
vačů Kristových vypověděn z Říma na ostrov Pontinský.
Mezi nimi stkvěl se horlivostí u víře zvlášť Viktorin. Ve
vyhnanství tom prokazoval všemspolutrpitelům svým skutky
milosrdenství a těšival zejména bratry Neréa 1 Achiléa a
vzácnou pannu Římskou Flavii Domitilu, kteráž od obou
těchto křesťanů, svých komorniků, byla víře Kristově vy
učena. Když pak Neréus a Achiléus byli umučeni, utvrzoval
Viktorin sám mladistvou Domitilu ve víře i v úmyslu jejím,
že sloužiti bude Pánu až do smrti v ustavičném panenství.
Bylať Domitila zamitla sňatek s pohanským nápadnikemm
Aurelianem, synem Římského konsula Tita Aurelia, a proto
byla od něho jakožto křesťanka udána a cisař dal ji odvěsti
do vyhnanství a trápiti v žaláři. Po mučednické smrti bratři
Neréa a Achiléa domníval se odmítnutý Aurelian, že již
nebude mu nic brániti a překážeti, aby zasnoubil si Domi
tilu v manželství, ale zmý'il se. Domitila jsouc Viktorinem
povzbuzována, stála nezvratně v slibu svém, že se neprovdá.
Jakmile zvěděl o tom Aurelian, uminil si, že vykoná na
Viktorinovi pomstu. I požádal sudiho Nervu Trajana, aby
nutil vyhnance toho k obětování modlam anesvoli li, aby
mu ho daroval za otroka. Hrozby pohanského soudce ne.a
strašily nikterak statečného vyznavače Kristova Viktorina
a proto byl odsouzen do otroctví a odveden na statek Aure
lianův opodál Říma. Tu bylo mu konati těžké práce a sná
šeti hlad i žízeň i jiné nátisky. V utrpení tom stkvěl se
z milosti Boží divy. Uzdravil modlitbou mistniho předsta
veného, jenž od tří roků byl sklíčen bolestnou dnou, a hlá
saje slovo Boží, obrátil množství pohanského lidu ku Kristu.
Proslaviv se svatými etnostmi i divy, byl potora od věřících
zvolen za biskupa v městě Amiternu v kraji Sabinském.

Aurelian uslyšev, že Viktorin neustává víru Kristovu
41



642 Dne 5 září.

šiřiti, a že stal se křesťanským biskupem, vzplanul hněvem
a vypravil žoldnéře, aby ho rozmanitým způsobem mučili,
což i stalo se. Posléze byl Viktorin na mistě, kde ze země
vyvirá zapáchající sirnatá voda, pověšen za nohy s hlavou
dolů, a snášev tato muka pro jméno Kristovo potři dny,
dosáhl koruny mučednické. Aurelian zakázal tělo jeho pocho
vati, ale křesťané odnesli je tajně a pohřbili uctivě v Ami
ternu, a později byl nad jeho hrobem vystavěn chrám.

Také křesťanská panna Flavia Domitila byla pro Ježiše
Krista umučena. Byvši z vyhnanství přivedena do města
Werračiny, vyznala tu před pohanským soudcem poznovu
statečně svou víru a byla se soukojenkami svými, pannami
Theodorou a Bufrosinou v žaláři dýmem udušena. Památka
těchto svatých mučednic koná se due 12. května.

Mučedniotví těchto světců a světic kladou někteři do
konce 1. aneb počátku 2. stoleti, a jiní do konce stoleti
třetiho.

Ostatky sv. Viktorina přenesl r. 965. císař Otto I. do
Děvina nad Labem. Polovici těchto posvátných ostatků pře
nesl r. 1373.bývalý arcibiskup Děvinský a tehdejší biskup Lito
myšlský Albrecht ze Šternberka doLitomyšle, a císařKarel IV.
daroval z nich rámě sv. Viktorina hlavnímu chrámu Pražskému.
Na prosbu Karla IV. a Pražského arcibiskupa Jana Očka
z Vlašimi povolil papež Rehoř XL., aby výroční památka
sv. Viktorina po celém království Českémbyla na mši sv. a
v cirkevních hodinkách svěcena obřadem slavnějším. Za tou
příčinou je v Čechách církevní svátek sv. Vavřince Justini
ani, jenž v Církvi katolické koná se dne 5. záři, přeložen
na příšti den 6. záři.

Dne Ď. září koná se také památka sv. Herkulana, mučedníka, sv. Ro
mula a spolumučedníků za císaře Trajana (98—117), sv. Sigberta, krále
Franckého (+ 654), sv. Ansarika, biskupa Soissonského ve Francii, sv. Ber
tina, opata Sedunského (Sitten) ve Švýcařích (T 709), sv. Urbana a spolu
mučedníků Cařihradských, jež arianský císař Valens pro katolickou víru
dal vsaditi na loď a na moři upáliti, a j. Téhož dne připadá výročnice
umučení sv. Gléba Davida, kněžice ruského, syna sv. Vladimíra, jenž jako
o něco dříve bratr jeho sv. Boris Roman byl rozkazem nejstaršího bratra
svého Svatopluka r. 1015. zavražděn. Na Rusi koná se památka jejich dne
2. května. Čásť ostatků těchto svatých bratří byla r. 1071. darována slovau
skému kláštern na Sázavě v Čechách.



Sv. Magnus, opat. 043

Dne 6. září.

Sv. Magnus, opat.

Na severním kraji alpské úžlabiny, kudy řeka Lech
z Tyrol do Bavor se proudí, leži město Fůssen. Za staro
dávna byla tato odlehlá krajina divokou poušti, v niž porůznu
přebývalo nevalně mnoho drsných horalů živících se lovem,
až do zákouti toho přinesl v sedmém stoleti světlo viry Kri
stovy sv. Magnus. O původu a mládi jeho nemáme žádných
vědomosti. Ve starých záznamech sluje také Magnoald a
Maginald. Zdá se, že byl rodem Aleman či Šváb, a nikoli
Irčan, jak životopis jeho z pozdější doby udává.

Magnus dospěv mužného věku, stal se učedníkem hor
livého kněze Vilimara v Arbonu na jižním břehu Bodam
ského jezera, byl, jak pravděpodobno, posvěcen na jáhna, a
pomáhal se soudruhem Theodorem učiteli svému pracovati
na vinici áně. Roku 6!2. vydal se věrozvěst sv. Kolumban
se společníky svými z Bregence na cestu do Italie. Učeň
jeho Havel nemohl jíti s ním, rezstonav se nebezpečnou ho
rečkou. I rozloučil se s milovaným mistrem, a dav se převésti
do Artonu, hledal útočiště u kněze Vilimara, u něhož byl
již dříve jednou požíval pohostinství. Vilimar přijal 1 tento
kráte nemocného Havla ochotně, vykázal mu při svém chrámě
obydli a dal ho ošstřovati od svých pomocníků Magna a
Theodora Laskavou pečlivostí jejich zotavoval se Havol zne
náhla z nemoci, a nemoha se jim odsloužiti jinak, dával jim
z bohaté zkušenosti své moudré pokyny a naučení. [I při
lnuli k němu upřímnou láskou a uminili si, že půjdou s nim
na poušť.

Jakmile Havel ozdravěl, vyhledal si jižně od Arbonu
přihodné misto k založení pouštevny. Tu vztýčil kříž, zavěsil
naň schránku sv. ostatků, kterou vždy na hrdle nosil, po
modlil se a začal společně s Magnem a Theodorem káceti
les, roubiti poustevnické chýše a vzdělávati okolní půdu. Za
nedlouho přidalo se k nim několik jiných poustevníků, a
Havel ovičil je modlitbou, zbožným rozjímáním a kajicími
skutky v bohumilém životě. Poustevnická osada tato byla
za nedlouho proměněna v benediktinský klášter, jehož prvním
opatem byl Havel. Takový počátek mělo opatství a pozdější
město sv. Havel ve Švýcařích.



644 Dne 6. září.

Po smrti sv. Havla spravoval mnišskou družinu jeho
Magnus, jenž kráčeje v šlépějích tohoto mistra svého vedl
bratry ku svatosti a šiřil v okolním kraji požehnání. Avšak
po několika letech podnikli Frankové loupežnou výpravu
k Bodanskému jezeru, a zpustošivše krajiny od Kostnice ku
Bregenci a k Artonu přepadli i klášter sv. Havla, kde oby
vateló Artonšti movité věci svoje byli ukryli. Tehdáž zastihla
dilo sv. Havla krutá rána. Frankové zpustošili a vydranco
vali klášter, porušili i hrob tohoto světce, pobili mnoho lidí
a ztrýznili opata Magna i mnicha Theodora, kteříž samo
jediní z bratři před nimi neutekli. Zpustošeného kláštera ujal
se sice Kostnický biskup Buso, jenž mnichy pokrmem 1odě
vem opatřil a hrob sv. Havla obnovil, ale Magnovi znechu
tilo se nadále přebývati na místě tomto, jemuž 1 v budou
cnosti hrozily loupeže divokých a lakotných sousedů. I za
toužil po jiném bydlišti kde by mohl klidně Bohu sloužiti
a lidem prospivati. Tu připutoval jako na zavolání do klá
štera sv. Havla mladý kněz biskupství Augšpurského Tosso
chtěje uctiti hrob tohoto světce, a nabídl se Magnovi za
průvodce do hornatého Algavska. Magnus přijal milerád
toto nabidnuti a rozloučiv se s mnichy 1 s hrobem sv. Havla
pojal milého soudruha svého Theodora za společnika a na
stoupil s nim 1 s Tossem cestu do Bregence, kde připojilo
se k němu několik jiných zbožných průvodců. Odtud přišli
do bavorského Švábska a stanuli na zříceninách někdejšího
starořimského města Campiduna (Kempten), kde přebývalo
v chatrčich jen sporé zubožené obyvatelstvo. Krajina ta
nelákala k dalšímu pobytu, neboť v okolnich lesich bylo
množství medvědů i vlků a v četných močálech bylo plno
hadů 1 jiné havěti. Proto radil Tosso nehostinnému kraji
tomu rychle se vyhnouti. Ale Magnovi zželelo se zanedba
ného lidu tamního, I přiměl svoje společníky, že tu zůstali,
a jal se zdivočilému obyvatelstvu hlásati evangelium. A chu
ďasové ti poslouchali dychtivě slova jeho, uvěřili v Krista
Ježíše, dali se pokřtiti a přilnuli ku křesťanským věro
zvěstům jako. k otcům svým. Magnus jal se s pomocníky
svými upravovati jim na troskách města přibytky, zbudoval
kapli a založil takto novou křesťanskouosadu. Potom zůstaviv
tu mnicha Theodora 1 ostatní průvodce cestoval dále s Tossem
1 s několika jinými společníky, kteří zatím k němu se při
dali, až přišed k řece Lechu zastihl v Epfachu biskupa
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Augšpurského Vikterpa, u něhož zdrže! se několik dni.
Biskup slíbil mu podporu a opatřil ho něk:lika zkušenými
vůdci na další cestu do hor. Magnus umanil si totiž vniknouti
hluboko do alpských úžlabin, aby v zapomenutých konči
nách těch šířil požehnání víry Kristovy a položil zák.ad
k duchovnímu i hmotnému rozvoji obyvatelstva.

Ziskav několik nových učedníků ubíral se Magnus za
vůdci podél Lechu k jihu a zavítal do úrodn* doliny, kde
nyni leží ves Valtenhofen. Tu zavěsil na mohutné jabloní
křiž a vykonav modlitbu jal se tamnímu nevědomému lidu
zvěstovati Krista Ježíše. A slova jeho padala v půdu úrod
nou; zanedbaný ale dobromyslný lid sbihal se zvědavě ku
věrozvěsiu, přijimal ochotně naučení jeho a podroboval se
všemu, co mu od něho na srdce kladeno bylo. Tak vznikla
na tomto mistě nová osada věřících. Magnus vystavěl ji
kostelik Panny Marie, zůstavil tu kněze Tossa ku další práci
na vinici Páně, a pokračoval potom s průvoděimi cestou do
divokých Alp na jihu. Čím dále byla krajina drsnější a ne
bezpečnější; všude hrozilo nebezpečenství od dravé zvěře, a
na mnohých mistech bylo třeba klestiti si cestu pralesem.
Posléze dostal se Magnus s průvodčími k průsmyku, kudy
Lech mezi přikrými stráněmi od jihu do Bavor se vine. Tu
křižovaly se tehdáž čtyři stezky a nad křižovatkou tou
strměla tvrz, z niž loupežnici přepadávali pocestné kupce.
I pojal Magnus odvážný úmysl, že právě na tomto mistě se
usadí a za tim účelem nejprv ono lupičské hnizdo zničí.
A úmysl ten zdařil se; průvoděi jeho přibravše si několik
horalů zapálili v noci smolnými věnci dřevěnou tvrz a za
hnali loupežniky.

Vyčistiv takto odlehlé zákoutí toto zbudoval tu Magnus
svatýňku a několik chýši, v nichž průvodce svoje usadil.
Nová tato poustevnicka osada uprostřed hlubokých lesů a
vysokých hor prospivala vedením Magnovým znamenitě a
stala se základem potomního opatství a města Wůssen.

Po nějakém čase byl Magnus od biskupa Augšpurského
posvěcen na kněžství a jsa jím štědře podporován jal se na
své poustce stavěti klášter, do něhož přijal poustevníky svoje
1 jiné zbožné jinochy a muže, kteří k němu se přidružili.
Z kláštera toho šířila se vira a vzdělanost křesťanská po
celém hornatém Algavsku. Zkušený opat Magnus poznav, že
v divokých krajinách těch křesťanstvínezapusti pevných ko
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řenů, pokud tamní horalé na mistě lovu nezvyknou sl ji
nému klidnějšímu zaměstnání, učil je se snaživými mnichy
svými káceti lesy, hubiti dravou zvěř a škodlivé plazy, vy
sušovati bařiny, odvodňovati nižiny, vzdělávati půdu orbou,
konati různá řemeslaa zaklá 'ati v horách cesty. Prozkoumav
okolní hory 1 doly vypátral na pravém břehu řeky Lechu
stopy železné rudy, a pilní mniši jali se ji dobývati, čímž
obyvatelstvu otevřen výdatný pramen výživy a položen pro
budoucnost základ blahobytu kraje toho. Takovým způso
bem pečoval opat Magnus o časné blaho lidu, aby jej učinil
tim vnimavějším pro statky nehynoucí, a skutečně podařilo
se mu v Algavsku vyhubiti pohanství a utvrditi navždy
náboženství Kristovo. Zásluby jeho o tento kraj jsou neoceni
telny; bylč oteovským dobrodincem lidu po stránce duchovní
1 hmotné a pravým apoštolem jeho.

Biskup Augšpurský vážil si velice horlivého opata Magna
a poskytoval mu ochrany i hojných prostředků ku všelikým
podnikům, čelicím k rozmnoženícti i slávy Boži a ku vě
čnému i časnému blahu lidu. Vykonav takto dilo veliké,
zemřel Magnus v kmetském věku kolem roku 670. Tělojeho
bylo pohřbeno v klášterním chrámu Fůssenském a mniši i lid
jali se záhy ctiti jej jako světce, obzvláště když Bůh svatost
jeho divy osvědčoval. V devátém stoleti byl klášter Fůs
senský nákladem biskupů Augšpurských znova vystavěn a
nový nádherný chrám při něm zasvěcen na jméno sv. Magna,
jehož ostatky byly do něho r. 829. slavně přeneseny. Na hrob
jeho putovali po všecky doby věřicí z celého Algavska, ob
zvláště za času morové rány, a podnes ctí ho Bavorské Švábsko
jakožto věrozvěsta a ochránce svého u Boha. Jakožto vzácné
památky po tomto svatém opatu chovají se v chrámu Fůs
senském také jeho kalich, kříž a berla. Sv. Magnus bývá
zobrazován jako opat řádu sv. Benedikta s pozadím divoké
krajiny, v niž spatřují se hadi a dravci.

Zaáslužnojest pracovati o časný prospěch bližních; mir
niti bidu jejich a ulehčovati jim břímě života, učiti je uži
tečné práci, opatřovati jim prostředků k výživě a vzdělávati
je vědomostmi potřebnými ku spořádanému a spokojenému
živobytí. Záslužnější však jest, pečovati o mravní prospěch
a věčnou spásu lidi; osvěcovati rozum jejich světlem víry
Kristovy, učiti je milovati Boha, varovati se hříchů, domá
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hati se ctnosti svatých a takto kráčeti cestou do nebe ve
doucí. A nejvíce zásluh má ten, kdo lidu prospívá obojím
směrem, jakož i činil sv. Magnus. Mýtil tmavé lesy v neho
stinných krajích a zároveň zapuzoval z nich mrákoty po
hanských pověr, rozežíhaje lidu světlo evangelia Kristova;
vzdělával divoké pouště v úrodné nivy a spolu vypleňoval
ze srdol lidských bejli hříchů a kladl do nich simě bohu
milých ctnosti. Takovým způsobem vzdělávali a vzdělávají
posud obětovní katoličtí věrozvěstové divoké i polodivoké
národy ve všech dilech světa. Vzdělaná Evropa vděčí za vše,
čímž nad jiné dily světa se honosí, věrozvěstům katolickým,
a pokud pravá osvěta, ušlechtilé mravy a společenský řád
budou požívati úcty a míti platnosť, nepodaří se žádnému
nevěrci a nepříteli katolické Církve vymazati z knihy dějin
pravdu, že Církev ta byla a jest největší dobrodějkou všech
vzdělaných národů křesťanských. Sám slovutný anglický
spisovatel Tomáš Babington Macaulay, nekatolik, liče ve
svých Dějinách Anglicka zásluhy Církvekatolické za dob
stěhování se národů po zániku starého Rima, napsal tato
slova: „Církev byla mnohdykráte přirovnána k duze, o nižto
čteme v prvni knize Mojžišově; nikdy však nebyla tato po
dobnosť tak úplná, jako za té doby zlé, když osamělá vzná
šela se uprostřed temnosti a bouřenad propasti, v nižto všecka
veliká dila dávné moci a moudrosti byla pochována.“ A pro
mlouvaje o neocenitelných zásluhách mnichů Benediktinů o
národy evropské, týž dějepisec di: „Kdyby útočiště věd a
uměn, tiché kláštery, nebyly bývaly porůznu roztroušeny
mezi chatrčemi ubohého lidu a hrady zpurné šlechty, byla
by společnost evropská záležela toliko v tažném dobytku a
v dravých šelmách.“ Jak obavného nevděku dopouštěji se
tedy ti národové, kteří proti Církvi katolické broji, ji tupí
a utiskují!

Dne 6. září koná se také památka sv, Onésifora, učedníka. sv. Pavla,
jejž apoštol tento chválí v 2. listu k Timotheovi (1, 16—18.), sv. Fausta,
kněze a spolumučedníků Alexandrijských, sv. Donaciana i jiných biskupů
afrických od vandalského krále Hunericha mučených a do vyhnanství po
slaných, sv. Petronia, biskupa Veronského, a j.
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Dne %. září.

1. Sv. Korbinian, biskup Frisinský.

Biskupství F'risinské v Bavořich, nyni spojené s arci
biskupstvim Mnichovským, cti sv. Korbiniana jakožto za
kladatele svého. Světec tento byl pohrobek; narodil seokolo
roku 680. v Šartru (Chartres) ve Francii nedlouho po smrti
otce svého, a byl na křtu sv. nazván po něm Valdegisem,
ale ovdovělá matka Korbiniana přezvala ho pozdějijménem
svým. Rozšafna a zbožná pani tato věnovala synáčkovi hor
livou péči vychovávajíc ho vzorně a měla z něho velké po
těšení. Korbinian odrůstal v bohabojnosti a liboval sl již za
útlého věku ve službách Božích, v pr.-zpěvování žalmů,
v modlitbě a četbě duchovních knih. Když okolo roko 701.
matka mu zemřela, byl v životě duchovním již tou měrou
ustálen, že uminil si dáti světu výhost. I zřídil s1 u starého
kostelika sv. Germana opodál rodiště svého chýši a přebýval
v ní plných čtrnácte let na modlitbách, v postech a zbožném
rozjímání. Věci ku živobyti nejnutnějších donášeli mu někdejší
služebnici oteovského domu jeho; ty svolával každého dne
zvonkem na své poustevně, modlival se s nimi a předčital
jim z nábožných knih. Také jiní mužové 1 jinoši sůčastňo
vali se těchto nábožných besed a Korbinian byl jim vůdcem
na cestě bohumilého života. Časem roznesla se pověsťo sva
tém poustevníkovi daleko široko a zástupové poutníků ze
všech stavů docházeli k němu, aby nabyli poučení, rady i
útěchy a odporučili se do modliteb jeho. Mnozi z nich volili
si jej svým důvěrníkem a svěřovali mu k uschovániínastřá
dané jmění svoje, a jiní přinášeli mu dary, aby naložil jimi
po své vůli, on pak vynakládal jich na skutky milosrdné.
Sam říšský správce (majordomus) v Austrasii Pipin Heri
stalský vypravil k němu poselství, prose za přímluvu u Boha.
Tak žil Korbinian o samotě, jsa rádcem, prostředníkem a uči
telem všech, kdož k němu se utikali.

Po letech staly se Korbinianovi ustavičné návštěvy
poutniků břemenem, ubirajíce mu mnoho času, tak že nemohl
po svém přání s dostatek věnovati se tiché modlitbě v sou
kromi. Obával se dokonce o spasení svoje, pročež opustil
posavadní bydliště v Šartru a vydal se r. 715. v průvodu
několika společníků na pouť do Říma a vykonav na posvá
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tných mistech tamnich pobožnosť, vyžádal si u papeže Kon
stantina slyšení, vylíčil mu život svůj a prosil za nějaké mí
stečko u hrobu sv. Petra, kde by mohl poustevničiti. Ale
papež shledav, že není mu jednati s obyčejným poustevnikem,
nýbrž s mužem vzácných ctností i darů duchovních, odpověděl
mu, že jest to věc povážliva, straniti se života a trvati o
samotě v poustevně, když posud mnozi národové nemajíce
věrozvěstů, bloudi ve tmách pohanských. I napomenul ho,
aby věnoval se povoláni missionařskému. "Takového přijetí
od papeže nenadál se ovšem Korbinian, avšak z poslušnosti
k náměstku Kristovu podrobil se rozkazu jeho, byl od něho
posvěcen za krajinského biskupa s plnou moci, hlásati kde
koli evangelium, a dostal pallium, odznak důstojnosti arci
biskupské.

Vrátiv se do vlasti jal se Korbinian apoštolské posláni
svoje horlivě konati. (Tu mu kynula hojná a peraá práce,
neboť za stálých válek a domácich rozbrojů zesurověly mravy
šlechty 1 obecného lidu a náboženství bylo v zemi u velikém
úpadku. Za těchto poměrů potiral Korbinian plamenným me
čem slova Božiho nevěru, náboženskou vlažnosť, pověry a
jakékoli neplechy, nešetře nikoho, jehož se týkalo. Neznaje
bázně lidské káral netoliko hříchy nevědomého lidu, ale
mluvival ostře i o zlořádech stavů urozených, hroze jim pří
snými tresty Božimi, jestliže se nepolepší. A tato apoštolská
horlivosť nesla hojné ovoce; zástupové lidu hrnuli se za bi
skupem, kdekoli se objevil, naslouchali dychtivě ohnivým
kázaním jeho, a činili pokání. Také říšský správce Karel
Martell přál si slovutného biskupa slýšeti a pozval ho k sobě.
Korbinian přišel, ale nesetrval u něho dlouho, nemaje zali
bení v dvorském životě a pohrdaje dary i poctami, jichž se
mu dostávalo. I pojal několik osvědčených učňů svých a ode
bral se s nimi opět do poustevny u Šartru, chtěje nadále
sloužiti Bohu v ústraní. Ale žádouciho klidu nenabyl; lid
neustával k němu spěchati a také velmožovéutikali se k němu
v duchovních potřebách svých. Kteréhosi času Korbinian
ubiraje se ku řišskému správci, potkal nešťastníka jménem
Adalberta, an pro mnohé krádeže byl právě veden na po
praviště. Biskup hnut milosrdenstvím prosil, aby vinnik byl
mu darován, aneb aspoň aby s popravou se prodlelo, až o
věci té promluví s vladařem. Žádosti této nebylo však vy
hověno. I jal se biskup vinnika napomínati, aby z hříchů

(c)
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svých se kal. Adalbert uposlechl, vyznal se biskupovi skrou
šeně a dostal od něho svátostné rozhřešení. Po té šel biskup
dále, vymohl mu u vladaře milosť a vrátil se rychle; ale
odsouzenec byl již zatím pověšen na šibenici. I sňali ho a shle
dali, že je posud živ, což lid uznal za zázrak, jejž přímluvě
biskupově přičital.

Po sedmi letech vydal se Korbinian podruhé do Říma,
zamýšleje požádati papeže o svolení, aby mohl vstoupiti do
kláštera. Tentokráte neputoval přímo, ale volil cestu zacház
zkou přes Rýn zeměmi Alemanů a Východofranků, až zavítal
do Bavor. V této zemi nebylo tehdáž křesťanství ještě do
statečně utvrzeno, pročež horlivý biskup cestou prodléval
hlásaje lidu slovo Boží, a všude byl radostně vítán. I pozval
ho také starý nábožný vévoda Theodo II. přátelsky k sobě
do Řezna a domlouval mu snažně, aby zůstal v Bavořích
a lid ve víře Kristově vzdělával. Ale Korbinian nedal se
v úmyslu svémzviklati a dostav od vévody potřeby na cestu
a čestný průvod ozbrojenců, bral se dále. Na odporučení
tohoto vévody přijal syn jeho Grimoald na svém hradě Fri
sinkách cestujicího biskupa slavně a pokusil se rovněž marně
pohnouti ho, aby z Bavor neodcházel. Odtud cestoval Kor
binian v průvodu ozbrojenců Grimoaldových do Tridentu a
navštívil longobardského krále Luitpranda, od něhož byl
uctivě přijat a hojnými dary i čestným průvodem na další
cestu opatřen.

V Římě odevzdal Korbinian papeži Řehoři II. drahně
vzácných darů, jež cestou od knižecich osob byl dostal, a
vylíčiv svou horouci touhu po bohumilém životě v ústraní,
prosil vroucně, aby směl břímě biskupského úřadu složiti a
odebrati se do některého kláštera. Ale ani tentokráte nebyl
vyslyšen. Papež odpověděl mu, že ku povolání biskupskému
ma schopnosť 1 silu, aby tedy nezdráhal se po vůli Boží
povinnosti svoje konati. Korbinian, jenž sám učedníkům
svým často opakoval slova Pisma sv. „Lepšiťjest zajisté po
slušenství, nežli oběti“ (I. Král. 15, 22.) poslechl papeže, ač
bylo mu smutno, a rozžehnav se s Rimem, vracel se touže
cestou do Bavor. Byl opět od krále Luitpranda a pánů lon
gobardských bohatě obdarován, uctěn a opatřen čestnou stráží,
kteráž doprovodila ho na pomezí Tyrol. Tu byl však rozka
zem Grimoaldovým již dříve vydaným na bavorském území
v Maysu u Meranu pod jakousi záminkou zadržán, a do
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Frisink zaslána rychlá zpráva o jeho návratu. Za tohoto
nuceného pobytu v Maysu prohlížel si biskup krásnon le
snatou okolní krajinu, a oblibiv si osamělé návrší Kains mezi
dvěma bystřinami, na němž stál kostelík sv. Valentina, přál
si místo to ziskati a u kostelíka zříditi si poustevnu. Zatim
dostavilo se poselstvo, vyslané od vévody s rozkazem, aby
biskupa třeba i proti vůli jeho přivedlo do F'risink. Korbini
anu nebyla tato cesta po chuti, ježto věděl, že Grimoald dle
staroněmackého, Cirkví zavrženého obyčeje pojal mladou
vdovu po svém bratru Theobaldovi Pilitrudu za manželku.
I vzkázal vévodovi, že nepřekročí prahu jeho, pokud on se
ženou tou se nerozejde, daného pohoršení nenapraví a pokání
neučiní, Toho ulekl se Grimoald, neboť miloval vášnivě
sličnou Pilitrudu. Nastal mu tedy těžký zápas, až po čtyfl
ceti dnech se rozhodl, že biskupa poslechne. I uhostil se
Korbinian u vévody a stoloval s ním nějaký čas, pokud sobě
1 duchovenstvu zvláštních přibytků neupravil. Biskupský
stolec zřídil si ve staré hradní kapli F'risinské, a přiměl vé
vodu k tomu, že koupil misto Kains s okolními pozemky
v Tyrolech a daroval je na věčné časy této svatyni, kteráž
měla státi se chrámem stoličným Tak byl položen základ
k biskupství Frisinskému. Korbiniau provázen vévodou vyjel
si do Maysu a dal tamní pozemky vzdělati a révou 1 ovoc
ným stromovim osázeti, opatřil chudému obyvatelstvu zamě
stnání a výživu, vystavěl znova kostel sv. Valentina a při
něm dům, v němž by občasně mohl na modlitbách přebývati.

Na západní straně u Frisink vypíná se hora, na níž
tehdáž stála stará tvrz, zbudovaná někdy od Franků. Osa
mělé misto to oblíbil si Korbinian a vystavěl či obnovil
vedle tvrze kostelík sv. Štěpána a chodival do něho každého
dne modlit se církevní hodinky. Po nějakém čase zbudoval
při této svatyni dům, usadil v něm několik duchovních a
přebýval tu častěji, modle se, rozjímaje a podrobuje se skut
kům kajicím. Později, za stoleti jedenáctého, bylo na tomto
mistě zřízeno benediktinské opatství Weihestefan.

Vévoda Grimoald ctil a bál se horlivého a přísného
biskupa a podporoval štědře jeho podniky, jsa však slaboch
nemival často vytrvalosti a sily, aby dobrá předsevzetí svoje
také provedl. Korbinian neustával ho napomínati a k dobrému
povzbuzovati, kdykoli pak zpozoroval na něm něco nenáleži
tého, nerozpakoval se kárati ho přísnými slovy, až i někdy
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překročil míru žádoucí opatrnosti. Jednoho dne zasedli oba
ku stolu. Když biskup proslovil modlitbu a požehnal pokrmů,
vzal vévoda kus chleba a hodil jej psu. Biskupovi nelibilo
se to; 1 vstal a řekl: „Neni hoden chleba požehnaného, kdo
psům jej házi.“ A nechtěje s vévodou stolovati, odešel. Byl
to skutek ukvapený, ale vévoda měl k biskupovi takovou
úctu, že ho odprosil a opět usmířil.

Biskup Korbinian pracoval neunaveně o věčnéra 1 čas
ném blahu lidu. Jeho přičiněním bylo v Bavořich množství
chrámů zbudováno a víra křesťanská zapustila v zemi té
pevné kořeny a vydávala utěšené ovoce; jeho zásluhou učil
se lid půdu lépe vzdělávati a zvykal si pracovitosti a jem
nějším mravům. Věřici poslouchali ho ochotně a vážili si ho
jako dobrodince a otce svého.

Zatim chovala zapuzená Pilitruda v srdci svém neuha
sitelnou nenávist proti biskupovi a snažila se zbaviti ho
přizně vévody Grimoalda. Nepodařilo se jí to sice, ale slabý
vévoda přijal ji zase k sobě a žil s ní. K tomu nemohl
ovšem biskup mlčeti, a chtěje dáti na jevo ošklivost ku
hřišnému svazku té ženy s vévodou, odstěhoval se z hradu
na horu sv. Štěpána.

Jednoho dne jel Korbinian shory sv. Štěpána do chrá
mu Panny Marie na hrad. Cestou potkal ženu, kteráž měla
zlou pověst pověrečné hadačky a kouzelnice, s několika muži
nesoucimi rozličné potraviny a vedoucími kus dobytka. Na
otázku biskupovu, odkud přichází, odpověděla čarodějnice
uštěpačně: „Byla jsem mnahradě, tam jsem zbavila svým
uměním nemocné pacholátko paní vévodkyně trápení zlých
duchů a vrátila mu zdraví, a za to odnášim si domů tuto
mzdu“. I rozhorlil se biskup spravedlivým hněvem a se
stoupiv rychle s koně potrestal citelně drzou kouzelnici a
rozkázal svým průvodčím odebrati jí všecky věci, které po
tom před hradní branou rozdal chudým. Soptic vztekem
běžela potrestaná čarodějka k Pilitrudě a vyprávěla ji, co se
sběhlo. I vzplanula Pilitruda vášnivou pomstylačnosti a na
jala písaře svého Nina, aby biskupa úkladně zavraždil. Na
jatý zákeřník obsadil jedné noci dům biskupa Korbiniana
a za svitání vrazil s dýkou do ložnice jeho, ale nenalezl
ho. Byltě Korbinian od svého bratra ještě včas varován a
ujel se svými služebníky tajně z Frisink do Maysu, kterážto
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krajina zatím dostala se v moc longobardského krále Luit
pranda.

Grimoald nevěda, proč biskup náhle a potaji z Bavor
ujel, vypravil k němu poselstvo prose, aby do svého biskup
ství se vrátil. Ale Korbinian obávaje se pomstý Pilitrudiny
zůstal pod ochranou krále Luitpranda v Maysu a vzkázal
vévodovi, že opůstil Frisinky, aby dle příkladu proroka
Eliáše unikl nástrahám bezbožné Jezabely. Spolu dal mu
biskup spasitelnou výstrahu, že stihne ho trest Boží, jestliže
hříšného svazku svého s Pilitrudou se nevzdá. A hrozba ta
naplnila se záhy. Roku 725. byl Grimoald od nepřátel úkladně
zavražděn, a za vpádu Franků do Bavor dostala se Pili
truda v moc Karla Martella a šla s ním do Francie, brzo
však pozbyla jeho náklonnosti a byla jim o všecky poklady
svoje obrána, tak že zbyl ji jen osel, na němž ujela se vším,
co měla, do Italie, kde v nouzi zemřela.

Po smrti Grimoaldově stal se nábožný bratrovec jeho
Hugbert netoliko vévodou Frisinským, nýbrž i pánem ce
lého Bavorska, a povolal s velikou poctivosti biskupa Kor
biniana nazpět do Frisink, z čehož věřící lid měl srdečnou
radost. Od té doby pracoval Korbinian klidně na vinici
Páně v Bavořích až do smrti. Z posledních let jeho jest
známo pouze, že vymohl duchovenstvu stoličného chrámu
Frisinského svobodu volby biskupů.

Korbinian poznávaje, že bliži se mu smrť, vypravil
bratra svého do Pavie ku králi Luitprandovi snažně prose za
ochranu biskupského zboži Frisinského v Maysu a za dovo
lení, aby tělo jeho mohlo býti pohřbeno v tamním kostelíku
sv. Valentina. Podobně dal nepřitomného vévody Hugberta
požádati, aby svolil bezduché tělo jeho převézti ku pohřbení
do Maysu. K oboji prosbě bylo ochotně přivoleno. Dne
8 září 730 dal si biskup připraviti lázeň a ostříhati vlasy,
sloužil mši sv., a vrátiv se do své komnaty okusil trochu
vina, položil se na lůžko, poznamenal se svatým křížem a
usnul tiše v Pánu bez všelikého smrtelného zápasu. Tělo jeho
bylo uloženo ve stoličném chrámu Panny Marie ve Frisin
kách, a teprv když hned potom neustále plných třicet dnů
pršelo a zboubná povodeň hrozila, nařidil vévoda Hugbert,
aby vyplněna byla poslední vůle zesnulého biskupa. I vzali
duchovní tělo jeho a převezli je do kostela sv. Valentina
v Maysu. Tu odpočivaly ostatky sv. Korbiniana po třicet a
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devět let, až Frisinský biskup Aribo přenesl je zase r. 769.
do stoličného chrámu svého, kde podnes uloženy jsou a úcty
požívají. Hlavní svátek sv. Korbiniana slaví se ve Frisin
kách ve výroční den 20. listopadu, kdy ostatky jeho tam
přeneseny byly; jinak koná se památka jeho dne 8. září.
Ve hlavním chrámu sv. Vita v Praze chová se čásť lebky
sv. Korbiniana, kterouž r. 1328. ziskala a darovala matka
Karla IV. královna Eliška.

Sv. Korbinian bývá zobrazen s medvědem nesoucím
cestovní vak jeho. Pověsť di, že když svatý biskup podruhé
cestoval přes Brenner do Říma, vypadl na jeho družinu
medvěd a zadávil jednoho koně; avšak světec pohrozil dravci
a donutil ho krotce nésti břímě, jež dříve nesl kůň jím za
dávený. Odtud i ve znaku města Frisink je obraz medvěda.

Sw. Korbinian napomínala káral Grimoalda z hříchu.
Cinil to z lásky k Bohu, aby nebyl urážen, i z lásky k vé
vodovi, aby neupadl do záhuby. Kdo hřešicích napomíná,
dilo Boží koná, neboť Bůh sám na bezpočetných mistech
Písma sv. napominá hříšníků ku pokání, posýlal k nim pro
roky, a naposled poslal na svět jednorozeného Syna svého,
aby hříšné pokoleni lidské ku pokání vedl. Povinnosť napo
minati hřešicích a kárati je přisluší ovšem především duchov
ním správcům, kazatelům, zpovědniíkům, rodičům, učitelům
a vůbec představeným, ale ve zvláštních případech a za
vhodné příležitosti může a má každý křesťanchybujicího bliž
ního bratrsky napomenouti a pokárati, aby možno-li ho na
pravil, jakož učí Spasitel: „Zhřešil-li by proti tobě bratr
tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechne-li
tebe, získal jsi bratra svého; pakli tě neuposlechne, pověz
Církvi; jestliže pak ani Církve neuposlechne, budiž tobě jako
pohan a publikán.“ (Mat. 18, 15—17.) Sv. Jan Zlatoústý di,
že jen pošetilec hněvá se na lékaře, jenž předepsal mu lék
k vyhojení neduhu užitečný a potřebný. Pošetileji jedná,
kdož hněvá se na kazatele, zpovědnika a vůbec každého,
kdokoli z pravé křesťanské lásky kárá jej z hříchu a snaží
se napraviti ho.

Sv. Korbinian nestonav zemřel náhle a přece blaženě,
poněvadž byl na křesťanskou smrť ustavičně přichystán. Ne
víme dnes ani hodiny, kdy Pán odvolá nás, pročež obratme
se a člňme pokání, pokud ještě čas, abychom smrti překva
peni nebyli. „Neprodlévej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládej
den ze dne.“ (Sir. 5, 8.)
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2. Blahosl. Melichar Grodecký a spolumučedníci.

Rodištěm mučedníka Melichara Grodeckého bylo slez
ské město Těšin, Narodil se roku 1584. z rodičů katolických.
Vychodiv s výborným prospěchem domácí školy dal zbožný
jinoch výhost světu á nastoupil r. 1606.cestu sebezapiravosti
a utrpení v Tovaryšstvu Ježišovu tehdáž od protestantů
krutě pronásledovaném. Léta připravná odbyl si v Brně, a
r. 1608. byl poslán do kolleje sv. Klementa v Praze, kde
ve studiích pokračoval. Potom vyučoval po dva roky na la
tinské škole v Kladsku, a vrátiv se do Prahy studoval bo
hosloví a byl roku 1614. posvěcen na kněžství. Zůstávaje
v Praze kázal jazykem českým porůznu v městě 1 v okol
ních vsích, a zejména míval skoro každou neděli a svátek
kázaní v kostele sv. Maří Magdaleny v Přední Kopanině
(na osadě Tuchoměřické). Od roku 1616. byl správcem domu
chudých při kolleji sv. Klementa, do něhož byli přijímáni
nuzní studenti čeští, kteři v ústavu tom měli bezplatné za
opatření. Toho času byl úřad správce tohoto ústavu velice
obtížný, ježto důchody jeho nestačily valnému počtu chudých
chovanců, avšak Grodecký snášel toto břímě trpělivě a ra
dostně.

Roku 1618., když Jesuité od vzbouřených protestant
ských stavů českých z Prahy a z celého království vypu
zeni byli, odešel i Grodecký a byl od představených poslán
do Košice na Slovensku v Uhrách, aby tamní katoliký utvr
zoval ve víře. Avšak hned r. 1619. opanoval náčelník pro
testantských buřičů uherských kniže Gabriel Bethlen hoření
Uhry, a Košičti kalvinci otevřeli dne 5. záři jednomu pluku
vojska jeho brány města svého. Ještě téhož dne dal kalvinec
Jiří Rakoczi Grodeckého polapiti a k zapření katolické víry
vybidnouti. Avšak věrný kněz prohlásil statečně, že jest
hotov raději jakakoli muka 1smrťpodstoupiti, než aby pravé
vlře se zpronevěřil a bludy Kalvinovy přijal. I byl po tři
dny v žaláři hladem a žizní trápen, a konečně v pátek dne
7. zaří 1619 ukrutně umučen. Nejprve byl hořicími hlavně
mi v bocich pálen, až vnitřnosti prohlédaly, a když ani za
tohoto strašného mučení nepřestával víru katolickou vyzná
vati, trápili ho zhovadili vojáci hnusným způsobem na styd
kých částech těla, a posléze rozsekali mu hlavu. Podobným
způsobem byli téhož dne v Košici pro viru katolickou od
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maďarských kalvinců umučení kněz Tovaryšstva Ježíšova
Štěpán Pangrac a Ostřihomský kanovník Marek Krisina,
rodem Charvát z Křiževce. Mrtvoly jejich hodili katané
do stoky.

Tři měsice ležela mrtvá těla těchto tři mučedníků
v hnusné jámě, až zbožná katolická hraběnka Palffyová vy
mohla si od Gabriela Bethlena povoleni, aby je směla po
hřbíti. I dala je vyzdvihnouti, očistiti, hedvábnými rouchy
oditi a na šestispřežném voze odvézti ku pohřbu do chrámu
Panny Marie v městě Šebeši. Po patnácti letech byly ostatky
těchto kněži mučedníků převezeny do Trnavy a uloženy
v chrámu tamního panenského kláštera. Roku 1860. prohlá
sil papež Pius IX. všecky tyto tři mučedníky za blaho
slavene.

Dne 7. září koná se památka sv. Reginy, panny a mučednice Ale
sijské v Burgundsku, z jejíž hlavy chová čásť velechrám Pražský (život
její podobá se velice životu sv. Markéty, panny a mučednice a byl patrně
od spisovatelů přizdoben událostmi ze života této světice), sv. Jana, mu
čedníka Nikomedijského, sv. Anastasia, mučedníka Solinského (Salonského)
v Dalmacii rodem z Akvileje, sv. Jana Lodijského, biskupa Iguvijského
v Umbrii, sv. Sozonta, mučedníka v Cilicii, sv. Evorcia, biskupa ve Francii,
a jiných.

Dne 8. září.

I. Narození Panny Marie.

Čtyřtisíciletí před Kristem Pánem bylo dobou pochmur
nou, chladnou a smutnou. Lidé seděli ve tmě a ve stinu
smrti a byli sevřeni bidou: (Žalm 106, 10.) Neznajíce pra
vého Boha nevěděli ani, proč na světě jsou a jaký bude
osud jejich po smrti; neznali své důstojnosti lidské, tapali
ve tmách pohanských bludů a byli zmitáni virem rozpouta
ných vášní. Na hříšném lidstvu spočívala kletba; nebylo
pravé ctnosti ani pokoje a lásky; nebylo útěchy v soužení.
Pouze v národě israelskem žila naděje na vykoupeni z to
hoto smutného stavu, do něhož bylo člověčenstvo hříchem
uvedeno. Naději tuto čerpali nábožní mužové Starého Zá
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kona z častých slibů o budoucím Vykupiteli, jež Hospodin
praotcům jejich dal. Jak radostně opakovali si slova Hospo
dinova proslovená ku prarodičům po hříchu, o ženě, kteráž
potře hlavu pekelného hada! (I. Mojž. 3, 15.) Jakou útěchou
naplňovalo mysl jejich proroctví Isaiášovo „Aj panna počne
a porodi Syna, a nazváno bude jméno jeho Emanuel.“ (Is.
€, 18.) I toužili po příchodu zaslíbeného Mesiáše volajíce:
„Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivého;
otevři se země a vypuč Spasitele.“ (Is. 45, 8.)

Čím jest vycházející slunce všelikému tvorstvu na ze
m1, tím stal se Kristus člověčenstvu kletbou hříchu stižené
mu. Jako slunce zapuzuje noční tmy a plodí světlo i teplo
a všeliký život na zemi, tak Božský Spasitel vyvedl lidstvo
z mrákot bludů modlářskýeh a osvitil je vznešeným učením
svým, vykoupil je obětným životem, utrpením i smrtí svou
na křiži z vazeb hříchů, sňal s něho odvěkou kletbu, získal
mu ztracenou milost a lásku Boží, vdechl do něho nový
život a otevřel mu bránu nebeskou. A jako ranní červánky
a hvězda jitřenka jsou znamením brzkého východu slunce,
tak narození nejblahoslavenější Marie Panny bylo návěštím,
že přiblížila se již doba, kdy žádoucí Vykupitel na svět
přijde.

Maria Panna objevila se na zemi jako poselkyně nastá
vajicího vykoupení a spasení hříšného člověčenstva; ji ote
vřela se brána, skrze kterouž měl zaslibený Mesiáš vstoupiti
do pozemského života. Proto kdekoli ve jménu Ježíše Krista
klekají kolena pozemčanů a kde pravá Církev jeho uhostěna
jest, vzdává se příslušná úcta i přesvaté matce jeho Marii.
Proto Cirkev katolická oslavujic jinak kromě jediného sv.
Jana Křtitele výhradně dny úmrtí svatých a světic Božích,
koná dnes památku narození Marie Panny pozdravujic ji ra
dostně slovy: „Narození tvoje, panenská Rodičko Boži, zvě
stovalo radost veškerému světu, neboť z tebe vzešlo slunce
spravedlnosti, Kristus, Bůh náš!“

Maria Panna, ač narodila se a žila v chudobě, byla
slavná již původem svým; předkové jeji byli patriarchové a
králové lidu israelského. Vypučela jako nejspanilejší květ
na prastarém kmeni rodu aroiotce Jesse a slovutného syna
jeho krále Davida. Rodokmen jeji uvádi evangelium sv. Lu
káše (8, 23—38). Tehdáž neměl již národ židovský krále
z domácího pokolení Judova ; cizinec Herodes panoval v ze

42
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mi jeho, a takto nadešla již doba vyplnění prorockých slov
umirajicího arciotce Jakuba, že Mesiáš přijde, až bude od
ňata berla od Judy. (I. Mojž. 49, 10.) Schudli potomei krá
lovského rodu Davidova bojice se žárlivého cizince Herodesa
a nechtějíce mu býti na očích rozešli se z Jerusaléma. Také
potomek Davidův Jáchym (Joakim či Heliakim, zkráceně Eli) s
manželkou svou Annou odešel dle podání do Nazareta. Manžel
ství jejich zůstalo dlouho neplodným, až Bůh vyslyšev modlitby
jejich učinil je šťastnými rodiči divky Marie, vyvolené matky
Spasitele světa. Obyčejně přecházl sláva vznešených rodičů
na děti. I Maria byla slavná vznešenosti předků svých, ale
slávy neskonale větší stala se účastnou Synem svým Ježi
šem Kristem. Žádný člověk, co jich bylo na světě od po
čátku a bude do konce, nedosáhl a nedosáhne od Boha ta
kové cti a důstojnosti, jakéž dosáhla Maria byvší vyvolena
za Rodičku vtěleného Syna Božiho. Proto ona samojediná
ze všech smrtelniků byla počata bez poskvrny hříchu dědičného.
Čistá a svatá vyšla z rukou Stvořitelových a uchránila sepo celý
život svůj od nejmenší skvrny jakéhokoli i všedního hřichu
osobního, jakož pěje o ni Církev: „Všecka jsi krásná, Maria,
a skvrny prvotní není v tobě!l“ Za tou přičinou radujeme
se dnešního dne oslavujíce narození panenské Rodičky Boží
a blahoslavime ji s onou ženou z lidu, která ku Kristu Je
žiši zvolala: „Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsa,
kterých jsi požival.“ (Luk. 11, 27.)

Umírající Spasitel odporučil svatou matku svou Marii
miláčku Janovi řka: „Hle matka tvá.“ (Jan 19, 27.) Slova
ta byla řečena netoliko k Janovi, ale ku všem věrným učed
nikům Kristovým. Ježiš Kristus, Božský syn Marie Panny,
jest po lidské přirozenosti své naším bratrem, a tudiž jest
ona i naši matkou; — kéž jsme zdárnými syny a dcerami
jejimi!

Sv. otec Bernard v chvalořeči na svátek Narození Panny
Marie di: „Bojiš se člověče přibližiti se k Otci; slyše hlas
jeho, skryl jsi se; ejhle, dal ti Krista za Prostředníka. Čeho
nezmůže u Otce Syn takový! Ont bratr tvůj a tělo tvoje,
zkušený kromě hřichu ve všem, aby měl soustrasť s námi.
Ale snad v tomto bratru svém lekáš se velebnosti Boži, ježto
on, ačkoli člověkem se stal, přece je Bohem. Chceš miti u
něho přimluvce? Spěj k Marii! Onať je pouhou bytosti lid
skou, jakkoli jsou podivuhodny přednosti jeji. Nestrachuj se;
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Syn náleží své Matce, Syn vyslyší matku, a Otec vyslyší
Syna; toť žebřik, po němž dostane se hříšník k Bohu; v to
skládám svou důvěru, na tom spočívá všecka naděje moje.“

V neděli po tomto svátku koná se slavnost Jména Panny
Marie. Jméno to jest po jménu Ježíše Krista v křesťanstvu
nejctihodnější a nejvelebnější. Svatí a světice Boží vyslo
vovali obě ta přesvatá jména s největši důvěrou a uctivosti,
vzývajice je obzvláště v soužení a bolestech. Jméno Maria
jest jiný tvar hebrejského slova Mirjam, toto pak znamená
tolik co „krásna.“ Sv. Antonin Paduanský dí: „Sladké jméno

*vÍ
Maria přináší radosť srdci, med ústům, libozvuk ušim, útěchu
v opuštěnosti a pomoc v potřebách všem, kdožje cti.“ Nuže,
ctěmež zbožně 1 my svaté, krásné a sladké jméno Marie
Panny, vtiskněme si je hluboko do srdce a následujme spa
nilých ctnosti této nebeské matky naší, abychom zachovali
sl na zemi jméno dobré a na věčnosti dostali jméno slavné
a připočteni byli jednou ku sboru těch, jichž jménajsou za
psána v knize života. (Zjev. 3, 5.)

Svátek Narození Panny Marie začali světiti křesťané
na Východě ve stoleti pátém, jak se za to má hned po dru
hém obecném církevním sněmu v Efesu r. 431., kde proti
bludaři Nestoriovi byl prohlášen článek viry, že Maria Panna
právem sluje Rodičkou Boží. Na Západě byl svátek ten za
veden nejprve v Římě koncem století pátého a po celé Církvi
katolické byl nařízen někdy za stoleti dvanáctého.

Slavnost jména Panny Marie byla zavedena počátkem
stoleti šestnáctého nejprve ve Spanělich a roku 1683.rozšířil
ji na celou Církev katolickou papež InnocenceXI. Téhož roku
oblehlo turecké vojsko 200.000 mužů pod Karou Mustafou
Vídeň a město to bylo by sveřepým nepřátelům těm za kořisť
padlo, kdyby mu nebyl přišel s 24.000 bojovníky na pomoc
bohatýrský král Polský Jan IIT. Soběský. Všeho vojska kře
stanského proti přesile turecké bylo však jen 64.000, pročež
vrchní vůdce jeho Soběský utekl se pod ochranu Rodičky
Boži. Dne 12. září 1683 dal v chrámu na hoře sv. Leopolda
u Vídně sloužiti před obrazem Marie Panny mši sv., při niž
sám knězi přisluhoval, a doporučiv sebe i spolubojovníky
svoje v mocnou přimluvu její u Boha, kázal udeřiti na Turky.
A vojsko křesťanskédosáhlo úplného vitězství; 50.000 Turků
bylo pobito,hlavní tábor jejich v ceně vice než 10,000.000zl.
dostal se do rukou vítězů a ostatní rozprášení Turci dali se
na útěk. Rozhodným vítězstvím tímto byla celá střední a
západní Evropa zachráněna od strašných nepřátel těchto.
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I ustanovil papež Innocence XI. na vděčnou památku tohoto
vítězství slavnosť jména Panny Marie. V týž svátek uděluje
Církev věřicim za obyčejných podmínek plnomocné odpustky.

2. Sv. Hadrian a spolumučednici.

Cisař Maximian přišed někdy před r. 310. do sidelního
města Nikomedie v Bithynii, obnovil staré zákony proti kře
stanům a rozkázal stihati a mučiti každého, kdož by se
zdráhal obětovati modlám. Kdožkoli vypátral a udal kře
stana, dostal odměnu, 4 kdo křesťany skrýval a zatajoval,
měl sám potrestán býti. I vypátrali slidiči v jeskyni opodál
města 23 křesťanů, kteří se tam utekli, a polapivše je šli
s nimi do města. Cestou potkali cisaře, an ubiral se do modlo
služebného chrámu. Na otázku jeho, odkud jsou, odpověděli
zajatci: „Jsme občané zdejší a křesťané.“ Císař obořil se na
ně, řka, zdaž neznali zákona zapovidajícího vyznávati víru
Kristovu, a trestů, jež kynou těm, kdož modlám neobětuji.
Odvětili, že to věděli, ale že zakona tolik nesmyslného ne
poslechnou. I dal cisař na mistě ztlouci je kyji, čelisti roz
bíjeti jim kameny a pohrozil, že jim budou vyřezány jazyky
na výstrahu lidu, aby neodmlouval pánům svým. Tu řekli
mučedníci: „Nuže, když nenávidíš těch, kteři neposlouchají
pánů světských, proč nutíš nás neposlouchati Pána a Spa
sitele našeho Ježíše Krista a uvrhuješ se takto v trest, jenž
ďáblu i služebníkům jeho připraven jest?“ Statečnou řečí
tou byl cisař nemálo podrážděn a rozkázal vězně okovy spou
tati, do žaláře vložiti a rozličným způsobem mučiti.

Mučedníci snášeli všeliká trápení s nadlidskou trpěli
vosti, radujíce se a chválice Boha. To bylo s podivem oisař
skému dvořanu a důstojníku Hadrianovi. Mladý muž ten,
rodem vznešený Říman, mivaje častěji přiležitosť dívati se
na mučení křesťanů, přemýšlel, odkud dostává se jim té ne
obyčejné stašečnosti a vytrvalosti v největších bolestech.
I otázal se jednou vězňů: „Zapřísahám vás, abyste mně po
věděli, jaké odměny čekáte za hrozná muka, která tak klidně
snášite?“ Mučedníci jali se mu vykládati učení Kristovo,
ličili odplatu, kteráž věrným jeho vyznavačům kyne po smrti,
a doložili: „Čeho oko nevídalo ani ucho neslýchalo, ani na
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srdce lidské nepřistoupilo, připravil Bůh těm, kteříž jej mi
luji.“ (I. Kor. 2, 9.) Slova ta dotkla se mocně vnímavého Ha
driana. Přemital o nich vážně a poznal, že náboženství, jež
takové vyznavače má, zajisté pochází od pravého Boha, a
když milost Boží nad nim zvítězila, uvěřil v Krista Ježiše
a vyznal zřejmě, že míní ve víře křesťanské živ býti i ze
mřiíti. Jakmile dověděl se o tom cisař, povolal Hadriana
k sobě a rozkázal mu odvolati všecko, co byl mluvil, a pro
siti za odpuštění. Ale Hadrian stál pevně ve své víře a byl
proto spoután a prozatim k ostatnim vězňům do žaláře
vložen.

Jeden ze služebníků Hadrianových spatřiv, co pánu jeho
se stalo, nemeškal a zpravil o tom manželku jeho Natalii,
která již od dětství byla horlivou křesťankou. I zradovala
se Natalie, že manžel jeji hotov jest pro víru svatou trpěti,
a spěchala k němu do žaláře. Tu zulibala jeho tvář i nohy
a okovy, jimiž spoután byl, chválila jej, že pravdu Kristovu
poznal a přijal, apovzbuzovala ho k vytrvalosti, aby nelekal
se muk časných, prohlédaje k odplatě na věčnosti. Potom
obrátila se k ostatním vězňům, zlibala okovy jejich, a do
poručivši jim manžela do modliteb, vrátila se radostně domů.

Po několika dnech bylo Hadrianovi oznámeno, že bude
soudně vyslýchán. I podplatil žalářníka, a když ostatní vě
zňové za něho se zaručili, vymohl si dovolení, aby směl na
několik hodin vyjiti a manželku navštiviti. A když ubiral
se domů, zočil ho jistý přítel, jenž nadběhnuv mu, zvěstoval
Natalii, že manžel jde k ní. Toho zhrozila se Natalie, ne
myslic jinak, než že Hadrian víru zapřel a takto na svobodu
propuštěn byl. I zavřela mu dvéře nechtic ho ani viděti,
a teprv když uslyšela, že nikterak nezpronevěřil se Kristu
Pánu, ale přichází zvěstovat, co mu nadchází, pustila jej do
domu a napominala ho ku stálosti u viře. A když Hadrian
věda, že bade umučen, začal mluviti o pořízení domácich
záležitosti svých, řekla manželka: „Nechtěj mysliti na věci
pozemské a marnivé, aby mysl tvou nerozptylovaly a ne
upoutaly, ale starej se pouze, abysi šťastně dokonal, cos počal.“
Potom doprovodila ho do žaláře a shledavši, že vězňové jsou
zkrvaveni, dala od svých děveček přinésti všecko plátno, co
ho měla, a vymyla rozjitřené rány mučedníků, obvázala je
a sloužila jim ochotně po sedm dni.

Posléze nadešel den soudu. Všickni vězňové měli do
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staviti se k oisaři, a že pro hrozné rány jiti nemohli, byli
posazeni na soumary, a jediný Hadrian šel pěšky. Když byl
volán na soud, napomenuli ho ostatní, aby zůstal Kristu
Pánu věrným, a Natalie řeklu mu: „Měj Boha na mysli a
nedej se zastrašiti mukami, neboť po krátkém utrpení kyne
t1 mzda věčna!“

Cisaf napomenul Hadriana, aby bohům obětoval, sic že
bude neslýchanými mukami trýzněn. Ale mučedník odpo
věděl: „Nikdy nebudu klaněti se hluchým, němým a bez
citným kamenům; učiň tedy se mnou, jak se ti libi!“ I dal
ho císař kyji ztlouci a zmrskati, on pak stál za těchto muk
pevný u víře, maje duši pozdviženu k Bohu. Zatím zvěsto
vala Natalie druhým mučedníkům, co dálo se s nim, a oni
modlili se bez přestání za něho. Vida tedy císař, že Hadriana
po zlém neoblomi, jal se mu Jichotiti, řka: „Šetři přec mla
dosti a sličnosti své a věř, že tě lituji. Pokloň se bohům a
oni budou tobě milostivi, já pak vrátim ti úřad tvůj a budu
si tebe vážiti. Vždyť jsi syn rodičů bohatých a urozených,
kdežto křesťané pocházejí z rodin pošetilých a nuzných!“
Ale ani tato slova nezvrátila mučedníka. Odpověděl cisaři:
„Kdybysi znal vlasť a urozenosť křesťanů, prosil bysi jich
za přímluvu u Boha, abysi slávy jejich účastným se stal.“
I rozkázal cisař tělo jeho železnými drápy rozsápati, až hrozno
bylo divati se na něho. Potom domlouval mu zase, slibuje,
že ho přijme do svého paláce, aby lékaři ho vyhojili, načež
mučedník odvětil: „Nechť bohové tvoji řeknou, co učiní mně
dobrého. Ovšemtť,oni nemluví; proč tedy obětuješ jim a nutiš
Jidi, aby také jim se klaněli?“ Tu rozkázal cisař Hadriana
1 ostatní mučedníky prozatím zase do žaláře odvésti. Tento
kráte nebyli odvezeni, ale po ulicích vláčení. Hadriana ra
nami sesláblého podpirala manželka, neustávajíc mu cestou
blahořečiti, že pro Ježiše Krista ochotně muka snášel.

V žaláři zulíbali všickni vězňové Hadriana, že tak sta
tečně tuhý boj přestal. Nejvice radovala se Natalie. Umyla
manželu krvácejici rány, natřela je masti, obvázala je a pro
kazovala mu vůbec něžnou péči. Aby 1 ostatním vězňům
dostalo se posluhy, povolala si Natalie do žaláře několik ná
božných žen na pomoe. Sotva však cisař o tom zaslechl, za
kázal přísně, aby osoby ženské do žaláře pouštěny nebyly.
I ostřihala si Natalie vlasy, oblékla se v mužský oděv a
chodila takto přestrojena do vězení, a také některé jiné ná
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božné ženy převléknuvše se do mužských šatů, navštěvovaly
mučedníky a posluhovaly jim. Konečně vydal císař rozkaz,
aby všem vězňům byly ruce i nohy zpřelámány a uťaty a
mrtvoly jejich spáleny.

Mučednici chválili z toho Boha a chystali se radostně
na smrť, jakoby měli jíti na svatební veselí. Když přišli ka
tané, vyžádala si Natalie, aby popravili nejprve manžela je
jiho, obávajíc se o něho, aby snad vida hroznou smrť osta
tnich nepozbyl mysli a nezviklal se ve víře. I doprovodila
ho na misto popravné, neustávajíc domlouvati mu laskavě,
aby vytrval. Na popravišti natáhla sama nohy jeho na špalek
a držela je, až kati je zpřeráželi a uťali. Potom řekla mu:
„Služebniče Kristův, pokud ještě dýcháš, vztáhni ruce svoje,
ať je také utnou a ať připodobniš se svatým Božím, kteři
více nežli ty vytrpěli.“ A on podal ji ruce, jež kati rovněž
roztloukli a usekli. A hned potom vypustil duši. Ostatní
mučednici nečekali ani katanů, ale přichystali jim sami údy
svoje, a umírali volajice: „Pane Ježíši Kriste, přijmi duše
naše.“

Když všickni mučednici slavně dobojovali, naložili ka
tané těla jejich na vůz a dopravili je na misto, kde po roz
kazu císařově měli je spáliti. Ale když hodili je do ohně,
strhla se prudká vichřice s bleskem a lijákem, jenž plápola
jici hranici ulil. Katané utekli, a zatim přiběhli někteří kře
sťané, kteříž nedbajíce lijáku, vzali rychle trupy i údy
mučedníků a ukryli je tajně, a potom vložili je na loď a
odvezli do Byzancie. Natalie ponechala si jedno rámě man
žela svého, a zavinuvši je drahocennou látkou, chovala je
jako vzácný klenot v uctivosti.

Po nějakém čase byla mladá a sličná vdova Natalie
požádána, aby se zasnoubila s jistým pohanským úředníkem
císařského dvora, odmítla ho však, a chtějíc mu ujíti, vzala
rámě manželovo, vstoupila na loď, a odjela potaji do Byzan
cie, kde v ústraní nábožně žila, až Bůh duši jeji k sobě po
volal, aby ji zaslouženou korunu věčné slávy udělil. Ostatky
sv. Hadriana byly později přeneseny do Říma a uloženy tam
dne 8. záři, pročež i památka tohoto mučedníka a třiadva
ceti tovaryšův jeho slaví se téhož dne. Část ramene sv.
Hadriana získal v Římě a přinesl do velechrámu Pražského
roku 1160. český biskup Daniel I.
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Hadrian vida křesťany pro víru v Ježíše Krista pod
stupovati klidně a trpělivě muka, byl naději jejich na odměnu
nebeskou tolik dojat, že odřekl se modlařství 1 přízně cisa
řovy a pro víru tu sám největší muka a smrť vytrpěl. Sv.
Augustin dí: „Snáze jest nám říci, čeho ve věčném onom
životě není, než co tam jest. Není tam smrti, není zármutku
ani mdloby ani slabosti ; není tam žádného hladu ani žízně,
žádného horka, ani pokušeni, ani nedostatku ani žádné strasti
a žalosti. Tam jest radost bez žalosti, odpočinek bez námahy,
důstojenství beze strachu, zboži beze ztráty, zdraví bez ne
duhu, hojnost bez nedostatku, život beze smrti, věčnost bez
konce, blahoslavenství bez neštěstí ; tam všecko jest v doko
nalé lásce, tam jest patření tváří v tvář, tamť dokonalá
moudrost a uurění všeho a ve všem; tamť nazíra se svrcho
vaná dobrota Boží a velebi se svatými osvěcujicí světlo jeji;
tam skutečně spatřuje se přítomná velebnost Boži a timto
pokrmem života sytí se duše spatřujicich.“ Právě naděje a
jistota, že Kristus Ježiš věrným služebníkům svým na věč
nosti uděluje odměnu nevýslovně velikou, dodávala svatým
mučedníkům nadlidské statečnosti a sily v mukách nejhroz
nějšich. Kéž pomyšlení na radosti připravené od Boha v nebi
těm, kteří ho miluji, odvracuje nás od všelikého hříchu a
jest nám mocnou pohnutkou ku ctnostnému a nábožnému
životu! „Utrpení tohoto času nejsou rovná budoucí slávě,
kteráž se zjeví na nás,“ (Rim. 8, 18.) „Setře Bůh všelikou
slzu s oči jejich, a smrti nebude vice, ani kvilení, ani křiku,
ani bolesti nebude vice, nebo první věci pominuly.“ (Zjev.
21, 4.) „Kterak's rozmnožil milosrdenství své, Bože! Synové
lidští v zastření křídel tvých doufati budou. Opojeni budou
z hojnosti domu tvého a proudem rozkoše své napájeti je
budeš.“ (Žalm 35, 8. 9.)

Dne 8. září koná se také památka sv. Ammona a spolumučedníků
Alexandrijských, sv. Timothea a Fausta, mučedníků Antiochijských, v Gáze
palestinské sv. bratří mučedníků Eusebia, Nestába a Zenóna, tamže sv. Ne
stora, mučedníka, a j.
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Dne 9. září.

I. Sv. Gorgonius a sv. Dorotheus, mučedníci.

Za prvnich let panování cisaře Diokleciana (284 305)
mělo křesťanství na dvoře jeho v Nikomedii valný počet
vyznavačů; ba sama cisařovna Priska 1 dcera jeji Valerie
byly křesťankami. Z dvořanstva byli Dioklecianu milými
obzvláště Gorgonius a Dorotheus, kteři spravovali cisařskou
pokladnu a požívali všecbecné vážnosti. Oba mužové ti uvě
řili v Krista Ježiše, sloužili mu horlivě a obrátili mnoho
dvořanů i služebníků císařových na víru svatou. Dioklecian
vážil si jich a nekladl jim pro víru jejich žádných překážek,
až posléze r. 303. podařilo se spoluvladaři jeho Galeriovi,
jenž byl surový voják a pohan, popuditi ho proti křesťanům.
Od té doby byl Dioklecian ukrutným katem věřících.

Dne 23. února 303 konala se v Nikomedii hlučnáslav
nosť na počest pohanských bohů. Tu z nenadání vrazili vo
jáci do tamního krásného chrámu křesťanského a zbořili jej
do základů.

Oba císařové Dioklecian 1 Galerius divali se tomu.
A hned nazítři vydán cisařský rozkaz, aby všecky křesťanské
svatyně byly pobořeny a se zemi srovnány, Pisma sv. byla
spálena, všickni v hodnostech a státních úřadech ustanoveni
křesťané byli potupně složeni; aby všickni, kdož modlám
obětovati nechtějí, byli mučeni a zboží jejich aby k cisařské
komoře zabráno bylo. Když tento rozkaz v Nikomedii na
veřejném mistě byl přibit, jakýsi křesťan jmenem Jan roz
horliv se strhl jej a roztrhal na kusy volaje, že hodi se pro
nevzdělané Sarmaty a nikoli pro věrné křesťany. Za to byl
ihned jat a za živa upálen. Brzo potom hořelo po dvakráte
v císařském paláci a nebylo pochybnosti, že požáry ty za
ložil zuřivec Galerius, aby Diokleciana proti křesťanům
ještě více popudil. Dioklecian přičital tyto ohně skutečně
křesťanům. Tu byl ihned Nikomedijský biskup Anthim po
lapen a mečem sťat, a křesťané z města 1 z okoli byli hro
madně vražděni; jedni odpravováni mečem, jini upalování
na hranicích, a jiní byli svázáni, na čluny naloženi a do
moře vmetáni. (Císařovna Priska i dcera jeji Valerie, man
želka Galeriova, byly donuceny obětovati modlám a poslechly
z bázně. Potom došlo na císařské dvořany. Prvni z nich
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byl k oběma císařům na výslech povolán Petr, a když roz
hodně odepřel modlám se klaněti, byl obnažen a ukrutně
zmrskán, až kosti jeho od masa byly obnaženy. A když
1 po tomto mučení zůstal ve viře Kristově pevným a stálým,
posadili ho katané na rozpáleny rošt, on pak dobrořečeBohu
vypustil ducha.

Zatim byli k cisařům obesláni i Gorgonius a Dorotheus.
Gorgonius vida hrozná muka Petrova oslovil Diokleciana
takto: „Proč 0 cisaři trapiš tak krutě věrného sluhu svého
pro viru, kterou také my vyznáváme? Sloužili jsme ti
poctivě, nuže proč zabraňuješ nám sloužiti Bohu, od něhož
stvoření jsme? Věz, že muka, jimiž služebníky Boži stiháš,
pominou, a jestliže neupustiš od nerozumného ukrutenství
svého, že propadneš jistě mukám věčným !“

Dioklecianovi nezdálo se oba důvěrné rádce svoje Gor
gonia a Dorothea zahubiti ihned. I domlouval jim soukromě,
aby sloužili bohům, slibuje, že i nadále bude jim laskavým
příznivcem. Ale oni řekli mu: „Věz 0 pane, že nemůžeme
odchýliti se od jediného pravého Boha, jemuž zaslibili jsme
se službou na věky. Slibuješ nám přízeň svou a časnou slávu,
my pak žádáme si slávy věčné, které ty neznáš.“ I roz
hněval se cisař a dal oba dvořany vsaditi do tuhého vězení,
a druhého dne zasedl na soudnou stolici a povolav je při
mlouval jim opět, aby si usmyslili a bohům obětovali vážice
svého života 1 důstojenství, jinak že budou mučeni a popra
veni. Gorgonius odvětil: „Nelekáme se muk ani smrti, neboť
Kristus, jenž povolal nás ku pravé víře, uděli nám vytrva
losti a sily. On stojí již u dveří a uvede nás do slávy své.
Čiň tedy s námi, jak se ti zalíbí.“ Na slova ta velel císař
oba vyznavače Kristovy mučiti. Byli natažení na skřipec,
zbičování a železnými drápy rozdiráni, a do živých ran
lili jim katané ocet soli prosycený. Muka ta snášeli trpělivě
volajice: „Děkujeme tobě Pane Ježiši Kriste, že nás v tornto
trápení posiluješ a voláme k tobě s důvěrou, že již za
krátko tě spatřime.“

Dioklecian rozhořčiv se, že mučednici v tomto trápení
ještě se radují, přemýšlel, jakým způsobem by jim tělesných
bolesti přimnožil. I dal je položiti na rozpálený rošt, ale
ani toto mučení nedovedlo zlomiti statečnou mysl jejich.
Velebili Boha a plésali, jakoby spočivali na kviti, což bylo
všem divákům s podivem. (Císař tedy vida, že nad nimi
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nezvitězi, rozkázal posléze uškrtiti je provazy a mrtvoly
jejich pohoditi dravcům. Ale křestanům podařilo se těla
svatých mučedníků těch odnésti a uctivě sochovati. Později
byly ostatky sv. Gorgonia přeneseny do Říma a uloženy
v chramu sv. Petra.

Svati mučedníci podstupovali radostně muka i smrť ze
živé viry v Ježíše Krista a z hrdinské lásky k němu. Byliť
sl toho vědomi, že Spasitel trpěl a zemřel na kříži z ne
výslovné lásky k nám, a že pravými učedníky jeho jsou
jen ti, kdož ho následují. I nebáli se lidi, kteří zabíjejí tělo,
ale duše zabiti nemohou (Mat. 10, 28.) a umírali rádi vě
douce, že kdo ztrati život svůj pro Krista, nalezne jej. (Mat.
10, 39.) V nejpalčivějších bolestech těšili se zaslibením Páně:
„Blahoslaveni, kteříž protivenství trpí pro spravedlnosť, neb
jejich jest království nebeské. Blahoslaveni jste, když vám
zlořečitl a protivenství činiti, a všecko zlé o vás lhouce
mluviti budou, pro mne; radujte se a veselte se, nebo od
plata vaše hojná jest v nebesich.“ (Mat. 5, 10—12.) S apo
štolem Pavlem volali: „Jestliže s Kristem jsme zemřeli,
spolu s nim i živi budeme; budeme-li s ním trpěti, budeme
s nim také kralovati.“ (II. Timot 2, 12.) A tato hrdinská
láska jejich ku Kristu Pánu přispívala nemálo k rychlému
vzrůstu Církve svaté, jakož sličně di Tertullian: „Krev mu
čedníků stala se semenem křesťanů.“

Jest pamětihodno, že jen pravověrní katolíci viru v Je
žiše Krista před pohany rozhodně vyznávali a za ni ochotně
mukám se podrobovali a umirali. Bludaři od pravé Cirkvo
odštěpení zapirali před pohanskými soudci Krista, aby ušli
pronásledování, a vymlouvali se, žeť prý vyznávati viru
před lidmi jest věcí ničemnou, a mučednická smiť pro víru
že je sebevraždou, poněvadž prý Bůh nežádá od nás jiného
vyznání víry než vnitřního, a že prý Kristus zemřevza nás,
aby učinil nás blahoslavenými, nemá potřebí toho, abychom
smrti svou blahoslavenství jeho rozmnožovali. Toto plané
rozumování kaciřů nazývá Klement Alexandrijský právem
zbabělosti. Kaciři nevěřice v Církev viditelnou spokojovali
se jakýmsi vnitřním vyznáváním Krista Ježíše, což byla
věc ovšem pohodlná, kdežto katolíci jsouce s nejvyšší nevi
ditelnou hlavou svou, Kristem Pánem, spojeni prostřednictvím
viditelné Církve, vyznávali Spasitele 1 veřejně předpohany,
vědouce, že kdo ho zapřel před lidmi, přestal býti údem
Cirkve viditelné a tím přetrhl 1 pásku, která ho s Kristem
pojila. Jakož svědčí sv. Justin, sv. Irenéus a sv. Cyprian,
bývali obvinění křesťané na soudech tázáni, ku které cirkvi
se hlási, a teprv když vyznali, že jsou katolici, pokračovali
soudcové dále proti nim a odsuzovali je na muka a smrť,
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ale kaciři nesnášel: ničeho toho, neboť jak napsal případně
sv. Cyprian: „ďábel bojuje jen proti táboru a vojsku Kri
stovu; kaciře jednou poraziv a svými učiniv, pomíjí a opo
vrhuje jimi.“ Pamětihodný výrok tento osvědčuje se podnes.
V kterékoli zemi domohli se nevěrci vlády, tam bývá pro
následována jen Církev katolická, kdežto jakýmkoli sektám
popřává se volnosť. Příčinu toho vystihl již ve třetím stoleti
slavný biskup a mučedník sv. Cyprian.

2. Sv. Pulcheria, císařovna.

Císařský dvůr v sídelním městě Cařihradě byl hned od
počátku, po rozpoltění Římské říše, pařeništěm mravní zkázy,
bujného rozkošnictví, rozmařilého přepychu, lstí i úkladů
lakotných dvořanů, zejména pověstných kleštěnců, kteří ovlá
dajíce panovníky otravovali veřejný život a učinili starou
Byzancii na všecky budouci časy ve špatném smyslu slova
přislovečnou. Jen v tomto morovém ovzduší mohl se vy
lihnouti a vybujeti neblahý církevní rozkol Fotiův a Ceru
lariův, jenž podnes křesťanské národy východní omamujírími
mrákotami obestirá. V tomto pochmurném obrazu řecké
Byzancie, jejž podávají dějiny, stkví se tím spanileji jasný
zjev ušlechtilé panenské světice, císařovny Pulcherie.

Aelia Pulcheria, nejstarší dcera východořímského císaře
Arkadia, vnučka císaře Theodosia Velikého, narodila se
r. 397. v Cařihradě. Po smrti otcově r. 408. složila v útlém
věku slib ustavičného panenství, a na památku toho daro
vala hlavnímu chrámu Cařihradskému oltář podivuhodného
dila ozdobený bohatě zlatem a drahým kamením. Dosáhnuvši
osmnáctého roku věku svého ujala se r. 415. jmenem nedo
spělého bratra Theodosia vladařství v říši a bděla nad jeho
výchovou. Sama milujic vědy opatřila mu výborné učitele,
kteři ho v užitečných vědomostech cvičili, a pečovala zvlášť
o jeho vzdělání náboženské i mravni; modlivala se s ním,
vodila jej na služby Boží, vštěpovala mu lásku k Bohu i ku
svatým ctnostem, úctu ku služebnikům cirkevním 1 ku roz
šafným, zbožným mužům a dobrotivost ku všem bližním.
"Theodosiuspovahou lenivý neměl náklonnosti ku vážné práci,
i snažila se tedy sestra, aby stal se jednou aspoň panovní
kem zbožným a mirným.
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Kromě bratra vychovávala Pulcheria mladší tři sestry
svoje Flakcii, Arkadii a Marinu. Odřeknuvši se všeho pře
pychu žila s nimi takořka po kláštersku. Stolovala, praco
vala, modlila se, čitala duchovní knihy a navštěvovala chrámy
Páně společně s nimi i některými jinými zbožnými pannami
dávajíc jim příklad svatého života. Všecky sestry svoje při
měla, že také zasvětily se Bohu slibem ustavičné čistoty.
Svým vlastním nákladem vystavěla valný počet chrámů po
říši, založila hřbitovy pro cizince 1 poutniky a zřídila domy
křesťanského milosrdenství pro chudé a nemocné.

Velice nadaná, ač skromná a pokorná Pulcheria uměla
kormidlo správy říše důmyslně řiditi; ona samojediná z po
tomstva slavného císaře Theodosia Velikého zdědila ducha
jeho. Poznávala bystrým zrakem potřeby i nedostatky státu,
a uváživši co činiti jest, přistupovala rychle a rázně ku
skutkům. Chtějíc vypěstovati v bratru chuť ku práci a vě
domí o povinnostech panovnických, přičitala mu na veřej
nosti všecky úspěchy vladaření svého a dávala mu spolu
podpisovati veškeré státní výnosy, ač pořizovala je sama.
Ve všem, co podnikala, radivala se na modlitbách s Bohem
a dotazovala se zkušených a bohabojných mužů, a takovou
měrou bylo vladaření jeji korunováno požehnáním Božím.

Když Theodosius došel dvacátého roku, starala se mu
Pulcheria o hodnou nevěstu. Toho času přišla do Cařihradu
učená dcera jistého učitele mudretví v Athenách jmenem
Athenais a cisařovna zalibivši si ji zvolila ji za manželku
bratrovi. Že pak Athenais byla ještě pohankou, dala ji Pul
cheria víře křesťanské vyučiti a pokřtiti. Athenais dostala
na křtu sv. jméno Eudoxie a provdavši se r. 421. za Theo
dosia byla po dvou letech prohlášena za císařovnu.

Pulcheria spravovala záležitosti státní i když bratr
jeji Theodosius II. trůn nastoupil. Panovnik tento byl zá
sluhou sestřinou opravdově zbožný, střidmý, dobrotivý a
vzdělaný, ale měl slabou vůli a zůstal do smrti děckem. Li
buje si v planých zábavách a neplodných studiich vycházel
z paláce jen na lov, a doma zanášel se malbou, kreslením,
sochařstvím a opisováním knih, pročež byl nazýván kraso
piscem. O věci státní nestaral se, a jsa dětinsky důvěřivým
přisvědčoval ku všemu, co dvořané mu řikali, schvaloval šma
hem, co mu radili, a podpisoval výnosy, rozkazy a dopisy,
jež mu předkládali nečta jich a nevěda, co v nich obsaženo
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jest. Opatrná Pulcheria dávala mu často výstrahu líčíc ne
bezpeči takové slepé důvěřivosti, on však odpovídal ji své
hlavě, že prý o všem vl a že nikdo nemůže ho oklamati.
Tu vymyslila si moudrá Pulcheria nevinnou lesť, aby bratra
z tohoto bludu vyvedla. Zhotovivši výnos, aby císařovna
Eudoxie byla ji dána za otrokyni, přiložila jej kjiným stát
nim listinám, jež císař prohlédnonti a potvrditi měl. I stalo
se, jakož Pulcheria předvídala. 'Thedosius podepsal a 0
patřil státní pečeti bez rozmyslu 1 tentokráte všecky spisy,
jež mu předloženy byly. Tu povolala Pulcheria Eudoxii
k sobě a ukázavši ji onen výnos císařem podepsaný i zpe
četěný, vyložila ovšem, oč běží. A když císař po manželce
vzkázal, dala mu sestra říci, že ji nevydá, poněvadž ji do
stala od něho za otrokyni. I přišel Theodosius jsa odpovědí
sestřinou nemálo rozrušen. Tu podala mu Pulcheria řečený
výnos a promluvila tato vážná slova: „Ejhle milý bratře,
kam vede tvoje slepá důvěřivost a lehkovážnosťt!“ Císař za
rděl se studem a sliboval sestře, že se polepší, ale nepolepšil
se, a konečně podlehl úplně lichotám a úkladům dvorních
komorníků a kleštěnců a stal se hříčkou i slepým nástrojem
těchto ničemů, kteří ze státní pokladny se obohacovali, úřady
a hodnosti hanebně prodávali, spravedlnosť nohama šlapali
a lid nemilosrdně utlačovali Takovým způsobem bylo pa
nování císaře Theodosia II. dosti nešťastným a neslavným;
a že nebylo ještě smutnějším a horším, dlužno přičitati Pul
cherii, která pokud jen mohla nad slabým bratrem bděla a
mnoho zlého zamezila, což jeho nedbalosti bylo by se stalo.

Největší zásluhy získala si Pulcheria o neporušenou
katolickou víru proti tehdejším bludařům. Nestorius, od r.
428. patriarcha Cařihradský, hlásaje bludně, že v Kristu
Ježišl jsou prý dvě osoby, Božská a lidská, popiral, že
Maria Panna jest Rodičkou Boží, uče, že má býti zvána
pouze rodičkou Kristovou. Blud tento byl věřicim na pohor
šení, avšak dlouho neodvažoval se nikdo proti němu veřejně
povstati, ježto Nestorius na císařském dvoře byl velice ctěn
a vážen. Posléze jal se kacířství to vitězně potirati Alexan
drijský patriarcha sv. Cyrill. Nastaly prudká spory, n“pokoje
a zmatky v duchovenstvu i v lidu, jež rozdmychovali císař
šti dvořané přejíci Nestoriovi. Posléze konán r. 431. v Efesu
obecný sněm církevní, jenž Nestoria odsoudil a slavnostně
prohlásil katolický článek víry, že v Kristu Ježíši jsou dvě
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přirozenosti, Božská 1 lidská, spojeny v jedné, a to Božské
osobě, a proto že Maria Panna nazývá se právem Rodičkou
Boži. Císař Theodosius II. byl Nestoriem tolik zmaten, že i
po tomto sněmu ho chránil a dokonce i Cyrilla Alexandrij
ského s ostatními pravověrnými biskupy sesaditi a uvězniti
rozkázal, až podařilo se Pulcherii otevříti mu oči a pohnouti
ho k tomu, že blud zavrhl, pravdu přijal a uvězněné bi
skupy propustil.

Ošemetný kleštěnec (Chrysafius, přední z císařských
dvořanů, chtěje podkopati moc i vážnost mocnéPulcherie,
vzbudil proti ni nejprve žárlivost cisařovny Eudoxie a na
léhal přispěním jejim na slabého císaře, aby sestru odstranil.
Theodosius odpiral nějaký čas těmto úkladům, až podléhnuv
jim zamýšlel učiniti Pulcherii jáhenkou, aby jakožto osoba
duchovní nemohla vice zasáhati do záležitosti státních. Tomu
opřel se však patriarcha sv. Flavian, a Pulcheria dostavši
od něho výstrahu odešla sama z Cařihradu na statek svůj
„opodál města a přebývala tam s nábožnými sestrami svými
v ústraní sloužic Bohu modlitbami, rozjímáním a čtením
svatých knih. Nikdy nereptala a nestěžovala si na nevděč
nosť, nespravedlnosť a násili rmoutic se jen, že ubohý bratr
propůjčuje se za bezvolný nástroj nešlechetníků, jichž zlo
činy stát a víra svatá trpěly. Eudoxie netěšila se dlouho
vitězství nad šlechetnou Pulcherii, k němuž Chrysafiovi byla
přispěla. Ošemetní dvořané rozdmychovali v císaři podezření
proti věrnosti Eudoxie, s niž po dvacetsedm let v nezkalené
svornosti a lasce živ byl. I zapomenul se cisař tou měrou,
že věrného soudruha svého mládí Paulina, muže vysoce vzdě
laného a šlechetného, dal stiti mečem nepokusiv se ani, aby
hanebné, od ničemniků proti němu smýšlené pomluvy vy
šetřeny byly. Tento nespravedlivý a přenáhlený čin vzbudil
v Cařihradě úžas, a ubohá Eudoxie shledavši, že pozbyla
důvěry 1 lásky svého manžela, želela křivdy, již se byla
dopustila na šlechetné Pulcherii, a vyžádala si povolení, aby
mobla nadále žiti v dobrovolném vyhnanství. I odstěhovala
se r. 448. do Jerusaléma, kde na modlitbách a v kajicnosti
zůstala do smrti.

Pulcheria ztrávivši na svém venkovském statku dvě
léta, byla z tohoto vyhnanství od bratra s poctivosti povo
Jána zase na císařský dvůr. Ale Theodosius II. zemřel již
po dvou letech spadnuv r. 450. nešťastně s koně, a smrti jeho
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vzala za své i moc kleštěnce Chrysafia. Ničemný pletichář
ten nahrabav si ohromné jmění pokusil se sice, aby s osi
řelým trůnem naložil po své libovůli, ale Pulcheria ujavši
se pevnou rukou otěži vlády byla senátem 1 vojskem pro
hlášena za dědičku trůnu a panující císařovnu. Z toho byla
veliká radosť v lidu, neboť zdálo se, že po dlouhé noci vchází
zanedbané říši slunce Císařovna Pulcheria byla první žena
na trůnu Římské říše, byla si však vědoma obecných před
sudků proti svému pohlavi, a majíc Široký rozhled po
tehdejších věcech státních uzavřela tedy, vziti si manžela
s podmínkou, aby mohla 1 dále dle posvátného slibu svého
žiti v neporušeném panenství. I zvolila si šedesátiletého
Marciana, na slovo vzatého vojevůdce a státnika, jenž byl
muž pravověrný, neůhonný a dobrotivý. Marcian přišelpřed
dvaceti lety z vlasti své Thracie do Cařihradu chud, osvědčil
se výborně ve státních službách, sůčastnil se vojenských
výprav do Persie a Egypta, a ziskal si ctnostmi svými ta
kovou vážnosť, že stal se členem nejvyšší státní rady a
plukovníkem. Tomuto výtečnému můži nabidla Pulcheria
svou ruku s podmínkou, aby slibu jejiho šetřil, a on při
svědčiv zavázal se k tomu slavnou přísahou před patriarchou
a senátem a byl r. 450. prohlášen za cisařé.

Zatim vyskytlo se v Cařihradě ještě za vlády cisaře
Theodosia 1I. nové kaciřství. Arciopat Eutyches v Cařihradě
učil bludně, že v Kristu Pánu jest pouze jedna a to Božská
přirozenosť, a když sv. Flavian proti bludu tomu povstal,
namluvili Eutyches a spojenec jeho Chrysafius poloblbému
cisaři, že patriarcha rozdmychal nový náboženský spor. I na
řidil císař r. 449., aby sešel se v Efesu církevní sněm. Na
této „loupežnické synodě“ byli pravověrní biskupové hrozně
ztýráni, a Butyches dobyl zdánlivého vitězství, které však
mělo jen krátké trvání.

Cisař Marcian nastoupiv r. 450. trůn oznámil hned pa
peži sv. Lvu Velikému svoje povýšení a doporučiv se do
modliteb jeho vyslovil ochotu ku svolání cirkevního sněmu
na potlačení bludařství, jež Eutyches 1stoupenci jeho šiřili.
I sešel se r. 451. čtvrtý obecný sněm cirkevni v Chalcedoně,
na němž pod ochranou a za přítomnosti obou ocisařských
manželů zavrženo nové kaciřství toto a prohlášen článek
víry o dvojí přirozenosti Krista Pána, Božské a lidské,
kteráž v jediné Božské osobě jeho spojena jest nesmisena,
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neproměněna, nedělena a nerozloučena. Po prohlášení a po
depsání tohoto výnosu pozdravovali přítomní pravověrní
biskupové slavně císaře Marciana jako nového Konstantina
a cisařovnu Pulcherii jako druhou Helenu.

Nábožná cisařovna Pulcheria žijic s bohabojným man
želem v panenství, neustávala konati skutky dobré. Zapirala
se kajicnosti, čítala duchovní knihy, vstávala často o půl
noci a pěla žalmy, ctila něžně Rodičku Boží a po zavržení
bludu Nestoriova zbudovala ji na počesť nádherný chrám,
byla ctitelkou ostatků svatých, prokazovala milosrdenství
chudým a odkázala jim posledním pořízením jmění svoje.
Vykonavši takto mnoho dobrého dokonala požehnaný život
svůj v měsíci červenci r. 453. a byla pohřbena v chrámu
sv. apoštolů v Cařihradě. Výborný cisař Marcian přežil ji
o čtyři léta, a nástupce jeho císař Lev I. (457—474.) zřidil
ji nádherný náhrobník a jal se ji ctiti jako oslavenousvětici
Boží. Římský seznam svatých a světic Božích klade výroční
památku sv. Pulcherie na den 10.záři. Papež Benedikt XIV.
povolil Tovaryšstvu Ježišovu slaviti svátek jeji. Světice tato
zobrazuje se v císařském hávu se žezlem a lilii, odznakem
panenské čistoty.

Světice Pulcheria dává nam přiklad, jak chovati se
máme, když od nevděčníků bylo nám ublíženo. Eudoxie
ukřivdila ji bolestně, ona však nehněvala a nemstila se, ale
jsouc do vůle Boži odevzdána snášela trpělivě křivdu a tě
šila se v nezaslouženém vyhnanství modlitbou a zbožným
rozjimáním. Kdykoli stala se nám křivda od lidi, jimž pro
kázali jsme dobrodiní, pomněme, že i my bývame k Bohu,
největšímu dobrodinci svému, svrchovaně nevděčni neděku
jice mu za dosažené milosti, zapominajíce ho a hněvajice
jej hříchy svými. Buďme tedy pamětlivi slov sv. Pavla
apoštola „Když býváme souženi, od Pána býváme trestáni,
abychom nebyli s timto světem zatraceni.“ (I. Kor. 11, 32.)
„Odpusť bližnímu, kterýž tobě škodi, a když modliti se budeš,
hřichové tvoji budou rozvázáni.“ (Sir. 2, 28)

Dne 9. září koná se také památka sv. mučedníků Sabinských Hya
cinta, Alexandra a Tiburce, sv. Severiana, důstojníka a mučedníka v ar

(d) 43
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menské Sebastě, sv. Stratóna, mučedníka, sv. bratří mučedníků Ruflna a

Ruflniana, sv. Sergia I., papeže (T 701), sv. Audomara, zakladatele kláštera
Sedunského (Sitten) ve Svýcařích a biskupa, a j.

Dne 10. záři.

I. Sv. Mikuláš Tolentinský, kněz poustevnického řádu
sv. Augustina.

Za stoleti třináctého žili v San Angelu u města Ferma
v Italii nábožní manželé Kampan a Amata po mnohá léta
bezdětní. A přejice si, aby jim Bůh požehnal synem, vydali
se na pouť do Bar v Neapolsku, kde byl oslavený hrob sv.
Mikuláše biskupa. I vyslyšel Bůh na přímluvu tohoto světce
modlitby jejich; narodilť se jim synáček, jemuž z vděčnosti
k tomuto svatému biskupu dali na křtu jméno jeho, nazvavše
ho Mikulášem.

Mikuláš jevil již v dětském věku povolání ku svatosti.
Byl vážný a usedlý, stranil se her a zábav mladičkých sou
druhů svých, vyhledával rád společnost moudrých a zbožných
mužů, modlival se každého dne několik hodin soukromí,
býval na kázani a mši sv. příkladně sebrán a pozoren, měl
zvláštní náklonnost k chudým a nezřídka vodil je do otcov
ského domu a rozděloval se s nimi o pokrm, jehož se mu od
rodičů dostávalo. Již od sedmého roku věku svého zachová
val po dva dny každého téhodne přísného postu, a později
postil se čtyřikráte do téhodne o suchém chlebu a vodě.
Dospěv v jinocha, prospíval na školách učením 1 bohaboj
nosti tou měrou, že přijat byl do sboru řeholních kanovníků
Augustinianů u sv. Salvatora v městě Tolentině dřive ještě,
než studie dokončil. Toto vyznamenání bylo mu novým pod
nětem, aby na cestě dokonalosti pokračoval.

Jednoho dne slyšel Mikuláš kázati kněze poustevni
ckého řádu sv. Augustina na slova: „Nemilujte světa ani
těch věci, kteréž na světě jsou; svět pomiji 1 žádost jeho.“
(I. Jan 2, 15. 17.) Kázaním timto byl tolik dojat, že ihned
s dovolením rodičů přihlásil se do kláštera poustevníků v To
lentině. I byl přijat a odbyv rok přípravy, složil řeholní
sliby, ač mu bylo teprve osmnáct let.
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Mladý řeholník Mikuláš vynikal pokorou, tichosti, po
slušnosti, čistotou a nábožnosti. Konal trpělivě i nejomrze
lejší práce a podrobuje tělo duchu, bičoval se, odpočival na
holé zemi maje za podušku kámen, a požíval jen chleba se
zeleninami. Když jednou se roznemohl, poručil mu předsta
vený kláštera, aby pojedl masa. I uposlechl, ale ihned prosil
s pláčem, aby budoucně směl zdržovati se masitých pokrmů,
což bylo mu povoleno.

Řeholní představení posýlali občasně Mikuláše do roz
ličných klášterů, aby jim byl vzorem. Ale nadmíru přísný
život jeho nelibil se mnohým mnichům. Strýc jeho, převor
kláštera opodál města Ferma, uvítal ho nevlídně, řka: „Škoda
tvého mládi! Proč snášiš takovou psotu; v klášteře Tolen
tinském vládne podivný duch, a kdož by dovedl konati, co
tam se ukládá. Zůstaň tedy u mne, v našem klášteře povede
se ti dobře“ Ale Mikuláš odpověděl mu vážně: „Nevstoupil
jsem do řádu, abych hověl pohodli!“

Na kněžství byl Mikuláš posvěcen v Čingole nedaleko
města Maceraty a vrátiv se do Tolentina, byl ustanoven klá
šternim kazatelem, kterýžto úřad konal po třicet let s ve
likým požehnáním. Hlásal slovo Boží téměř každodenně a
přiváděl i nejzarytější hřišníky na cestu pokání. Horle pro
čest 1 slávu Boži a spasení duši lidských, neustával přísně
se zapirati. Po nějaký čas býval pokoušen vypráhlostí, malo
myslnosti a obavou, že snad tuhý život jeho Bohu se nelibi,
a tu volával vroucně: „Pane Bože, pomoz, nebo jestliže ty
mně nepřispěješ, zahyne duše má!“ Ale pokušení toto časem
přestalo a v duši jeho zavládl blaživý mír. Když sloužil
mši sv., leskla se tvář jeho nadpřirozenou láskou k Bohu a
oči jeho slzelýyčasto vnitřním pohnutím. I vážil si ho lid
jako muže svatého a hrnul se k němu s důvěrou.

Z lásky k Bohu měl Mikuláš 1 pravou křesťanskou lásku
ku bližním. Pomáhal jak mohl chudým, navštěvoval rád ne
mocné a těšil je i sloužil jim, modlil se, bičoval tělo svoje,
plakal a sloužil mše sv. za hříšníky, aby jim Bůh dal milost
kajicnosti. Itovněž byl na modlitbách i při mši sv. pamětliv
duši v očistci, maje s nimi útrpnosť. Marii Pannu ctil od
dětství a přimluvou její dostal od Boha mnoho mimořádných
milosti. Na modlitbách a ve zbožných rozjímáních povznášel
se k výšinám nebeským a duše jeho pociťovala nevýslovných
slasti. V častých bolestných nemocech rozjímal o hořkém
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utrpení Páně a býval příkladně trpěliv, jakoby žádných bo
lestí necitil. Poznávaje, že dnů jeho na mále jest, dal se za
opatřiti sv. svátostmi. Maje přijati Tělo Páně, řekl: „Žádám
si chleba nebeského, abych na cestě do věčnosti neumdlel.
Bůh je spomocník můj, i nebudu se báti.“ Drže v ruce
křížek s částečkou svatého dřeva, na němž Spasitel zemřel,
neustával jej libati a slzami skrápěti, prose Krista Pána za
ochranu proti všelikému nebezpečenství a pomoc v posledním
boji. Častěji opakoval slova sv. Pavla apoštola: „Toužim roz
dělen býti, abych byl s Kristem.“ (Filip. 1,23.) Posléze upřel
zrak na kříž a povzdechnuv si modlitbou: „V ruce tvé, 0 Pane,

PVÍ
poroučím ducha svého,“ zemřel klidně dne 10. září 1310.
Tělo jeho bylo pohřbeno v kapli klášterního chrámu v To
Jentině, kde obyčejně mši sv. sloužival. Bůh oslaviv ho již
za Živa vzácnými milostinami, osvědčoval svatosť jeho če
tnými divy na hrobě jeho. Papež Eugen IV. prohlásil r. 1446.
Mikuláše Tolentinského za svatého.

Světec Mikuláš nazván jest Tolentinským po klášteře,
v němž vice než třicet let stále přebýval 1zemřel a pohřben
byl. Oslavený hrob jeho jest posud zbožným: poutníky hojně
navštěvován. Zobrazován býva v řeholnímrouchu s hvězdou,
na prsou a lilii či křížem liliemi ovinutým v ruce. Hvězda
je znakem zářicích ctnosti jeho, a lilie značí panickou čistotu,
kterouž zachoval si až do smrti neporušenu. Bývá též vy
obrazen s anděly, ježto v poslední nemoci své po šest mě
siců maje předtuchu blaženosti nebeské slýchal v noci zpěvy
andělů. Pěknou sochu sv. Mikuláše Tolentinského zřídil r.
1708. na Pražském mostě Karlově augustinianský klášter
sv. Tomáše v Praze. Zhotovil ji sochař Jeroným Kohl, Svě
tec vypodobněn jest s anděličkem držicím košik naplněný
chlebíčky. Nápis na podstavci di, že činil požehnaným chle
bem divy. Vypravujeť legenda, že Mikuláš onemocněv kdysi
prudkou zimnicí byl sužován hrůzou před nastávajícím sou
dem Božim, až obrátil se důvěrně k Marii Panně, která zje
vivši se mu potěšila ho a požehravši chléb pokynula mu,
aby pojedl. I ozdravěl náhle. Na památku toho bývaly ve
svátek jeho v klášteřích řádu sv. Augustina žehnány chle
bíčky a dávány nemocným, aby Bůh na přímluvu tohoto
světce vrátil jim zdravi.

Kéž bychom po příkladu sv. Mikuláše Tolentinského
měli ustavičně na paměti vážná slova apoštolova: „Nemi
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Jujte světa, neboť svět pomíjí i žádost jeho!“ Kéž napome
nutí to pohne i nás, abychom pohrdali věcmi marnými a
domáhali se pokladů nehynoucich!

2. Blahosl. Karel Spinola z Tovaryšstva Ježíšova a
spolumučedníci japonští,

Ve stoleti šestnáctém a sedmnáctém slynul v severni
Italii rod hrabat Spinolů, z něhož vzešlo mnoho slavných
mužův o Církev i společnost lidskou zasloužilých. Oktavian
hrabě Spinola přišed v mládí z Janova do Prahy oženil se
s českou šlechtičnou a byl potom komořím a nejvyšším pod
konim na dvoře cisaře a krále Rudolfa II. Roku 1564. na
rodil se mu v Praze syn Karel. Když chlapeček povyrostl,
povolal ho k sobě do Italie strýc kardinál Filip- Spinola,
arcibiskup Nolský, a pečoval o výchovu jeho. Karel chodil
do škol v jesuitské kolleji Nolské a prospíval učením 1 boha
bojnosti. Již záhy přál si vstoupiti do Tovaryšstva Ježišova,
aby mohl státi se missionářem v Japonsku. Přání to vzbudil
v něm slovutný kněz Tovaryšstva Ježíšova Bartoloměj Ricci
předpověděv mu, že bude Jesuitou a zemře v Japonsku za
viru Kristovu.

Roku 1583. byl potomek slavného vlaského rodu, kněz
Tovaryšstva Ježíšova Rudolf Akvaviva v Indii od pohanů
umučen. Zpráva o tom roznitila v mnohých mladicich touhu
po mučednické smrti a přiměla 1 Karla Spinolu, že se roz
hodl dávné přaní svoje vyplniti. Strýc kardinál shledav
v něm pravé povolání ku stavu řeholnímu nebránil mu vstou
piti do Tovaryšstva Ježíšova, a také rodičové svolili k tomu.
I byl Karel Spinola r. 1584. přijat v kolleji Nolské do řádu.
Za novicmistra dostal téhož kněze Bartoloměje Ricciho, jenž
mu budouci povolání jeho byl předpověděl. Za rok byl po
slán do kolleje Lecké, kde měl zpovědníkem Bernardina
Realina, kněze apoštolskou horlivostí slynoucího, a potom
byl nějaký čas v Neapoli, právě když v tamní kolleji pře
býval svatý mládenec Alois. Spinola velebil ještě na sklonku
života svého Boha, že dostalo se mu té milosti, že tohoto
světce poznal a jeho soudruhem byl. Odbyv dvouletou přípravusložilr.158© vNeapoliřeholníslibyastudovalfilo
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sofii, když pak počal chrliti krev, poslán do Říma, kde po
slouchal přednášky nejslavnějšího hvězdáře té doby, kněze
Klavia. Potom odebral se do Milána, a dokončiv studie učil
mládež umění počtářskému, k němuž měl zvláštní náchylnost.

Karel Spinola stal se dokonalým řeholníkem dle vzoru
sv. Ignáce Loyolského. Čest a sláva Boži i věčné spasení
lidi byly mu posvátným heslem 1 úkolem, k němuž všecky
jeho myšlénky, snahy, řeči 1 skutky se odnášely. Byv usta
noven ředitelem Marianské družiny v kolleji Brerské v Mi
láně rozněcoval soudruhy svoje k milování svatých ctnosti
a dával jim spasitelné rady, jak by v dokonalosti se rozmá
hali. Plnil všecky řeholní předpisy s úzkostlivou svědomito
sti a podroboval tělo svoje posty, bděnim a bičováním v tu
hou kázeň. Z lásky k Dohu trpěl a podnikal všeliké lopotné
dilo. Neštitil se žádné sebe vice ponižující práce; přisluhoval
nemocným ve špitálech a chodil s pytlem na zádech po do
mech žebraje na chudé. O prázdninách vycházel s dovolením
představených na venek učit mládež i dospělélidi katechismu.
Byl horlivým ctitelem nejsvětější Svátosti oltářní a chodil
každého téhodne několikráte ku sv. zpovědi, kteréhožto oby
čeje, pokud možno bylo, zachovával až do smrti. Něžnou
láskou Inul k Rodičce Boží a vštěpoval ji obzvláště členům
Marianské družiny. Zatím zdálo se však, že vrouci přání
jeho, aby stal se věrozvěstem pohanů v Japonsku, sotva asi
dojde vyplněni. Chrlilť skoro bez přestání krev a chřadl
čím dále vice. Představení posýlali ho na zotavenou z Kol
leje do kolleje, ale zdraví jeho nelepšilo se. Tim horlivěji
modlival se k Bohu, aby přece úmysl svůj vykonati mohl.
Již v noviciátě zvykl si každého dne klečmo řikati zvláštní
modlitbu, aby dle účelu a způsobu Tovaryšstva Ježíšova
milosti Boží byl veden k dokonalosti a posléze smrtí mučed
nickou do nebe se dostal.

Roku 1592. zemřel v Praze hrabě Oktavian Spinola, a
r. 1594. byl syn jeho Karel posvěcen na kněžství. Novokněz
ten slouže první mši! sv. prosil vroucně Boha za milosť po
volání missionářského slibuje z lásky ku Spasiteli obětovati
se na smrť. A hned potom připomenul představeným starou
prosbu svou, aby byl poslán na missie do Japonska. Avšak
řeholní představení zdráhali se mu povoliti vědouce, že je
tělesně sláb a nechtějíce rozhněvati příbuzných jeho. I byl
Karel prozatím poslán do Kremóny. Tu kázal horlivě nejen
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po Kostelich, ale 1 na tržištich a po ulicích, což v městě tom
posud nikdy slýcháno nebylo, pročež i mnozí lehkomyslnici
knězi tomu se posmivali; ale on nedbal toho a způsobil, že
konečně 1 posměváčkové začali ho otiti a dali se na cestu
pokání. Zvláštní péči měl Karel o zanedbanou mládež. Svo
lával pacholata na křesťanské cvičení do chrámu Páně a
potom zřidil v městě dvojí bratrstvo z vážených měšťanů i
měšťanek, jichž působením dostávalo se mužské i ženské
mládeži náboženského vyučování. Na žádost Kremonského
biskupa podjal se Karel také obtížného úkolu napraviti
pokleslou řeholní kázeň v ženském klášteře v tomto městě,
což se mu i podařilo. Biskup založil potom z vděčnosti
v Kremóně novou jesuitskou kollej.

Zatim probral se Karel Spinola ze své choroby a do
stal posléze dovolení ku cestě do Japonska. Překonav v Mi
láně odpor příbuzných přibyl r. 1594. do Janova chtěje
vstoupiti na loď. Tu bylo mu opět zápasiti s obavami ně
kterých příbuzných. Namítali mu, žeť netřeba hledati v da
lekém Japonsku, co může miti 1 doma, kde jest nazbyt
hříšníků potřebujicích návodu ku polepšení Života, a že
slušno dáti přednost domácím a nikoli cizincům pohanům.
Avšak Karel řekl jim: „Z Evropy pudi mne láska k dušim
opuštěným, nemajicím, kdož by jim ukázal cestu do nebe;
pudi mne i naděje, že se mi udá obětovati mezi pohany
život pro Ježiše Krista.“ I přeplavil se z Janova do španěl
ského města Barcelony a odtud šel pěšky do hlavního měs!a
portugalského Lisabonu, kde prodléval až naskytla se při
ležitost ku plavbě do Japonska, a teprv dne 10. srpna 1596
vyplul se sedmi řeholními soudruhy na portugalském korábu
z Lisabonu. (Cestou po moři vykládal na lodi katechismus
a přisluhoval lodnikům, vojínům i ostatním cestujícím sv.
svátostmi. Koráb plul zprvu za příznivého počasí klidně
kolem Afriky, avšak nedaleko mysu Dobré naděje zlomilo
se kormidlo jeho, a lodníkům nezbývalo leč ponechati jej
větrům, jimiž hnán byl směrem západním. Většina cestuji
cich roznemohla se zimnicí, a mnozí umírali, až zůstalo sotva
deset plavců schopných ku službě na lodi. Také missionáři
onemocněli, a jen Spinola a jeden řeholní bratr jeho zůstali
poněkud zdrávi a mohli nemocným posluhovati. Konečně
byl porouchaný koráb větrem zahnán do zálivu Všech sva
tých u města St. Salvadore na pobřeží jihoamerickém v Bra
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silii. V městě tom měli Jesuité kollej a missionáři dlouhou
cestou utrmácení pookřáli v ní až na jediného, jenž tu ze
mřel. Oprava vyžadovala celých pěti měsíců. Spinola obslu
hoval zatim nemocné na lodi a pomáhal domácím kněžím
ve zpovědnici 1 na kazatelně.

Dne 12. prosince 1596. vstoupili misslonáři na opravený
koráb a nastoupili další námořní cestu. Avšak i tato plavba
byla nešťastna; strhlať se hrozná bouře, že 1 otrli plavci již
se životem se loučili. Loď octla se právě na tom mistě, kde
před 26 lety bylo čtyřicet katolických missionářů od Kal
vinců utopeno. I vzývali všickni cestujici tyto svaté mučed
niky, a bouře utichla. Poškozený koráb přistál dne 20. břez
na 1597 u města Sv. Jana na ostrově Portoriku. Tu hlásali
missionáři slovo Boží Španělům, Portugalcům i černochům
a přisluhovali jim sv. svátostmi. Účinek těchto missií byl
radostný. Zvlášť ubozi černoši spěchali za misslonáři jako
za posly s nebe, poslouchali dychtivě kázaní jejich a žehnali
jim jako dobrotivým otcům svým. Na žádosťtamního biskupa
prošel Spinola se soudruhy svými celý ostrov a způsobil, že
zastupové zanedbaného lidu naučili se hlavním článkům viry,
přijali sv. svátosti a začali vzorně po křesťansku žíti.

Pobyvše na ostrově Portoriku pět měsiců odpluli missio
naři dne 21. srpna 1597 na dvou korábech z přistavu sv.
Jana na širé moře. Spinola s knězem Jeronýmem byl na
jednom korábu a ostatní missionáři byli na korábu druhém.
Ale když byli již skoro dva měsíce na moři, zastihla je
nová nehoda. Tehdáž válčili Angličané se Španělskem, k ně
muž od r. 1580 1 Portugalsko přislušelo. Dne 17. října 1597
vrazila válečná loď anglická na koráb, na němž byl Spinola,
a velitel tohoto korábu byl po dvouhodinném boji donucen
vzdáti se a veškeré mužstvo jeho bylo zajato. Také missio
náři Spinola a Jeroným byli vzati na loď anglickou, když
pak velitel její zvěděl, že nejsou Španělé, nýbrž rodem Vlaši,
počal s nimi zacházeti laskavě, vrátil jim odňaté knihy i jiné
věci, a zavezl je do anglického přistavního města Yarmouthu.
Odtud doplavili se missionáři na počátku měsíce ledna 1598
do Lisabonu bloudivše vice než rok světem aniž dosáhli
cile svého.

Po tolikerých nehodách nechtěli řeholní představení
Spinolovi více povoliti, aby věnoval se missionářskému úřadu
v Japonsku. Avšak Spinola, ač byl tělesně sešlý, stál pevně
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v úmyslu svém, a obávaje se, že zatim mohli by mu příbuzní
klásti nové překážky, odeslali z Lisabonu generálovi Tova
ryšstva Ježíšova Klaudiu Akvavivovi do Říma list prose
snažně, aby mu nebylo zabraňováno odplouti do Japonska,
a ujišťuje, že jest si svým povoláním ku působení mezi po
hany úplně jist, a že Bůh zajisté, bude-li třeba, zavěsí mu
křidla, aby se dostal tam, kam ho již od mnoha let dů
razně volá. I dovolil generál, aby Spinola složil slavné ře
holní sliby a soudruh jeho Jeroným posvěcen byl na kněž
ství, a oba po přání svém vypraveni byli do Japonska. Zatim
rozšířil se v Lisaboně mor, a když i mnozi Jesuité v tamni
kolleji se roznemohli, byla přítomnost obou vlaských kněží
Spinoly a Jeronýma obyvatelstvu městskému tím vitanější.
Oba missionáři sloužili skoro po celý rok obětavě nemocným
po domech a konali v řeholním chrámě služby Boží.

Na sklonku měsice březná r. 1599. chystaly se portu
galské kupecké koráby opět na cestu do Indie, a na obranu
proti nepřátelskému loďstvu holandskému přidáno jim sedm
lodi válečných. Tovaryšstvo Ježíšovo vyslalo na tyto koráby
osmnácte kněži, aby je vyprovodili do Indie, a k nim při
dali se oba pro Japonsko určení missionáři Spinola a Jero
ným. I tentokráte sloužil Spinola na lodi cestujícím a vo
jákům neunaveně, až sám onemocněl zimnici. Nemoc ta ne
ostavila ho ani když po dlouhé plavbě koráb přistál v indi
ckém městě Goji, tak že nebylo již naděje, že se uzdraví.
Avšak hrdinský missionář doufaje v pomoc Boži, vyhledal
si loď připravenou ku plavbě do Japonskaa pustil se z Goje
na další cestu po moři. Po dvou měsících přistál v městě
Malace, a odpočinuv si tu osm dni plavil se čínským mořem
dále a dostal se v listopadu r. 1600. do přístavního města
Makaa, jež náleželo tehdáž Portugalcům pod vrchní správou
císaře Čínského. Tu učil se Spinola v jesuitské koleji jazyku
1 obyčejům japonským přisluhuje zároveň Portugalcům ve
zpovědnici, v žalářich 1 v nemocenicich.

Od toho dne, kdy kněz Spinola práhna horouci touhou
po Japonsku byl vyplul z Janova, uplynulo již vice než
sedm let. Jak podivné byly osudy jeho za této doby a jaké
přexážky stavěly se mu v cestu! Na misto do východní
Asie byl mimo nadání zavezen do jižní Ameriky a do An
till, a odtud do Anglie a nazpět do Portugal. Dobré dvě
třetiny zeměkoule bylo mu obeplouti, nežli dospělkýženého
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cile, země posvěcené apoštolskou činnosti velikého světce
Františka Xaverského a skropené krví ohromného počtu
mučedníků Kristových. Byloť v Japonsku pouze za několik
let, do r. 1590. asi 20.000 katoliků pro víru svatou umučeno,
a přece šiřilo se křesťanství v říši této neustále. Nástupce
ukrutného vraha křesťanů Taika Samy, zemřelého r. 1598.,
cisař Daifu Sama na počátku svého panování přál křesťa
nům, a tak mohli missionáři přese všecku zášť modloslu
žebných kněží v Japonsku klidně pracovati, a Jesuité obrá
till a pokřtili za jediný rok 1599. v zemi té 70.000 pohanů.

Za této křesťanům přiznivé doby vystoupil Karel Spi
nola počátkem měsice května r. 1602. v přístavním městě
Nangasakina půdu japonskou a byl ihned poslán do města
Arimy, kde v domě Tovaryšstva Ježíšova naučil se za rok
dokonale mluviti jazykem japonským. Zároveň řidil v městě
tom Marianskou družinu. Potom odebral se do města Arie.
Tu učil po domech děti i dospělé katechismu, navštěvoval
nemocné, přislohoval jim sv. svátostmi, dožebrával se u zá
možných Japonců i Portugalců almužen pro chudé, kteréž
jim rozdával, a konal daleké cesty po venkově hlásaje lidu
viru Kristovu. A Bůh žehnal mu; obrátilť za krátký čas
přes 5000 pohanů na víru. Vraceje se jednou do města spatřil
pohozeného pohanského chlapečka, an právě uprostřed zá
stupu diváků na zemi umíral. I namočil rychle šátek do
vody a dotknul se jim hlavy tohoto nebožátka řikaje slova,
jichž uživá se na křtu svatém. Chlapeček takto pokřtěný
zemřel po chvili, a missionář radoval se velice, že podařilo
se mu duši jeho zachovati pro blaženost věčnou.

Po dvouleté činnosti v Arii byl Spinola poslán do
lidnatého města Meaka, jež mělo 700.000 obyvatelů. Tu byl
po sedm let dozorcem (ministrem) jesuitské koleje, kterýžto
úřad spravoval moudře a příkladně. Všickni řeholní bratři
chválili jeho obezřelost, trpělivost i vlidnosť. Byl jim vzorem
horlivého, obětovného, nábožného missionáře. Pokud jen
útlé zdraví dovolovalo, bičoval se každé noci a postil se
přísně. Horle pro spásu duší lidských sedával pilně ve zpo
vědnici a spravoval sbor katechistů, kteří děti od pohanů
pohozené sbirali a vychovávali, nemocných ošetřovali, nad
obrácenými Japonci bděli a jim almužen donášeli. Spinola
sám zachoval mnoho pohozených nemluvňátek, pokřtil je
a staral se o ně. Aby ziskal i vzdělané pohany,zřídil v Meaku
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hvězdařskou školu, na niž sám vykládal zjevy v přirodě
povznášeje posluchače od věci stvořených ku Stvořiteli. Ta
kovým způsobem množství japonských boháčů, učenců i ci
sařských úředníků poznalo na škole té pravého Boha, a potom
byvše o víře křesťanské poučeni, přijali křest svatý. A příklad
jejich působil 1 na obecný lid, tak že za jediný rok 1611.
bylo v Meaku osm tisic dospělých osob pokřtěno.

Roku 1611. byl Spinola poslán do města Nangasak,
kde sidlil japonský provincial Tovaryšstva. Spinolovi byl
tu svěřen úřad zásobitele jesuitských missií v Japonsku.
Rozsáhlé, lidnaté město to bylo tehdáž skoro celé křesťanské.
Bylo rozděleno v patero farních osad spravovaných od do
morodých japonských farářů. Tu bylo 1 sídlo biskupské a
Jesuité měli zde vysoké školy. Vira katolická rozkvétala
v městě tom znamenitě a lid svou nábožnosti, čistotou mravů
1 činorodou láskou připomínal doby prvních křesťanů.

Zatim stahovaly se nad japonskými katoliky poznovu
zkázonosné mraky. Kalvinšti Holanďané popudili z mrzké
lakoty a závisti cisaře Daifu Sama proti katolickým Portu
galcům a Španělům, a ten obnovil r. 1611. staré již zapo
menuté protikřesťanské zákony, jež zapovidaly japonským
šlechticům vyznávati viru Kristovu, a vyhnal ihned čtrnáct
předních katolických dvořanů svých i s rodinami jejich
pobrav jim statky. A po příkladu císařovu jali se také vla
daři některých krajin sužovati křesťany. Tu bylo do čtyř
set vzácných šlechticů a hodnostářů, nechtějicich odpadnouti
od Krista, s manželkami, dětmi a přibuzenstvem ožebračeno
a vyhnáno. Vyhnance ty skrývali katolici v domech svých
po venkově s nebezpečenstvím vlastního života. Roku 1614.
vyšel nový císařský rozkaz, aby byli všickni katoličti du
chovní z říše vyklizeni, chrámy jejich zničeny a lid kře
sťanský k zapření své viry donucen. I bylo po Japonsku
polapeno množství missionářů a vyvezeno dilem do španělské
Manily, dilem do Makaa. Z nich bylo členů Tovaryšstva
Ježišova devadesát. Hned potom vrhli se pohané v Nanga
sakách na katolické svatyně a vyloupali i spálili je. Spinola
zůstal se sedmnácti kněžími a doviti bratřimi Jesuity 1mno
hými seminaristy a katechisty v Japovsku maje sepisovati
zprávy o pronásledování křesťanů. Bylo mu ovšem stále
skrývati se a život jeho vězel v ustavičném nebezpečenstvi.
I př<býval potají v různých domech křesťanskýchvycházeje
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pouze za noci do katolických rodin sloužit mši sv. a přislu
hovat svátostmi.

Cisař Dajfu Sama zemřel r. 1616. a následoval syn
jeho Ksongun Sama, jenž zapověděl pod ztrátou hrdla při
jimati a přechovávati křesťanské kněze. Rozkazem jeho byli
dne 22. května 1617 popraveni mečem Františkán Petr a
Jesuita Jan Machado. Spinola jsa očitým svědkem mučed
nické smrti jejich radoval se srdečně a přál si rovněž oběto
vatl život svůj pro viru.

Přes všeliké zákazy šířilo se tehdáž křesťanství v Ja
ponsku dále. Bylo tu zase celkem třicet kněží Jesuitů, a ti
obrátil a pokřtili za dvě léta 2900 dospělých pohanů.
Uslyšev to cisař rozkázal přisně pátrati po missionářích a
sebrati je. I vyslidili biřiči dne 14. prosince 1618 dům, kde
Spinola se skrýval, a javše ho i řeholního bratra Ambrože
Fernandeza odvlekli do vladařského paláce. Tu ztrávili za
jatci za kruté zimy den a noc na dvoře. Spinola povzbu
zoval křesťanské vojáky a vyzpovídal je. Zatím byli na týž
dvůr přivlečení 1 dva Dominikáni, kteří nedávno do Japonska
byli zavítali. Všickni byli společně od vladaře vyslýcháni.
Tu vyvrátil Spinola křivé nařknuti, jakoby katoličtí missi
onáři chtěli opanovati Japonsko dovozuje, že přišli do země
té z lásky ku Kristu Ježiši a k nesmrtelným dušim lidským,
o čemž svědči obětovnosť jejich a ochota, za věčný život
Japonců vydati svůj život časný. Vladař namítl: „Nepocho
puji, co diš, že, přišli jste donest života Japoncům; vždyť
přece právě vaši činnosti mnoho z nich přišlo o život!“ Na
to odvětil Spinola: „Smrtelný život tento nezasluhuje slouti
životem, neboť zajde rychle. Životem opravdovým jest pouze
život nesmrtelné duše, a tohoto života lze dojíti a uchovati
jen náboženstvím Kristovým. Nediv se tedy, že tvoji rodáci,
kteří nalezli poklad ten, rádi kladou za něj život pozemský
vědouce, že smrť těla jest branou do věčné blaženosti. Po
tomto štěstl bažim již dávno; žeť pak tvým přičiněním
k cili tomu jsem se přiblížil, za to děkuji tobě z celého srdce
a neustanu prositi Boha, aby osvitil tebe svou milosti, abysi
také ty světlo pravdy poznal.“

Po tomto výslechu byli všickni zajatci v poutech od
vedeni do žaláře v Omuře. Cestou tlačili se k nim křesťané,
dotýkali se uctivě šatu jejich, plakali a prosili klečmo za
požehnání.
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Ve vězení shledali missionaři jiné katolické zajatce a
pozdravili je radostným prozpěvováním žalmů. Žalář tento
byl chatrnou boudou, pročež odvedeni vězňové po nějakém
čase do starého sklepa bez oken, kde všickni onemocněli.
A přece zdálo se jim toto špinavé a dusné doupě býti rájem.
Zvláště Spinola radoval se, že byl hodným nalezen trpěti
pro Ježiše Krista. Po osmnácti dnech byli všickni zavedeni
do nového vězení v boudě na ten účel zřízené. Tu ztrávil
Spinola více než tři léta, nejprv se 16, potom s 22 a posléze
s 32 spoluvězni. Byla to brozná mučirna. V létě bývalo tu
nesnesitelné parno, a hůře ještě bývalo za mrazů a lijáků,
jež pronikaly střechou na vězně. Puchem, hmyzem i ne
časem onemocněli všickni a těla jejich byla samý vřed.
Trýzni takové podlehl řeholní bratr jesuitský Fernandez již
7. ledna 1620. Později, když mezi strážnými vojiny bývali
1 katolici, dostávali vězňové od věřicich potravu, prádlo 1jiné
potřebné věci, a Spinola sloužil téměř každého dne v žaláři
mši sv. Jinak střidaly se tu cirkevní hodinky s růžencem
1 jinými modlitbami a nábožnými zpěvy, jako v žalářich
svatých mučedníků za prvních stoleti křesťanských. I několik
strážných vojáků dalo se tu pokřtíti a Spinola přijal sedm
japonských vězňů křesťanů do Tovaryšstva Ježišova.

Spinola poslav již dříve do Evropy úřední zápisy
o pronásledování katoliků v Japonsku, napsal v žaláři pří
buzným svým dva dojemné listy, v nichž vylíčil svoje štěsti,
že nosí pro Ježíše Krista okovy, vyslovil svou touhu po
mučednické smrti, poděkoval Fánu za všecko, co ho stihlo,
skončil napomenutim ku pohrdání světem, a dodal: „S Bohem,
na shledanou v nebi!“

Posléze nařidil cisař, aby zajati křesťané byli dilem
postináni, dilem upáleni. Zprávu o tom oznámil Spinola
svému provincialovi listem dne 28. srpna 1622, v němž di:
„Jako ohromen žásnu nad štědrosti dobrotivého Boha, že
mne, chatrného člověka, činí hodným té slavné pocty a mi
losti, abych z lásky k němu a pro jméno jeho obětoval
život svůj smrti mučednickou.“ List ten podepsal slovy :
„Karel pro jméno Ježiš na smrťodsouzený“ a přiložil k němu
ústřižek vlasů zemřelého soudruha Fernandeza, částečku ka
jicího roucha sv. Ignáce a dva ostatky sv. Aloisa, jež byl
darem dostal a stále při sobě nosil.

V pátek dne 9. záři 1622. byli Spinola a jini 23 věz
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ňové odvedení ze žaláře Omurského na člun a převezeni do
městečka Nangaj. Odtud jeli na soumarech druh za druhem
jsouce provázeni 500 ozbrojených vojáků. Po boku každého
kráčel kat drže konec provazu na hrdle odsouzencově za
kličkovaného. Spinola jel napřed. Cestou přenocovali v opu
štěné salaši. Druhého dne přihrnuli se ohromní zástupové
křesťanů, aby mučedníky spatřili a S nimi Se rozžehnali.
Největší shon lidu byl u Nangasak na vyvýšině, kde dne
Ď. února 1597 bylo 26 svatých mučedníků Kristových ukři
žováno.

Posléze dojeli odsouzenci dne 10. zaří 1622. popraviště
u Nangasak. Tu stála na planině dlouhá hranice dřivia před
ní bylo 25 kolů do země zaražených. Nedaleko hranice
byla ohrada pro ty, kteříž měli býti postináni. Celé popra
viště bylo sevřeno vojskem, a když odsouzenci přijeli, ozval
se nařek 30.000 křesťanů stojicich opodál v kruhu. Za hodinu
přišel z Nangasak druhý sbor odsouzenců zpívajících žalmy,
12 mužů, 13žen a 5 pacholat Tito křesťané byvše od vla
daře vyzváni, aby zapřeli Krista, zůstali mu věrnými a šli
pro něho radostně na smrť. V čele kráčela jim osmdesáti
letá vdova Lucie F'reitas nesouc korouhev s křižem a před
zpěvujic litanie. Oba sborové mučedníků pozdravili se
vespolek srdečně.

U popraviště byl zřízen vysoký pavlan pro naměstka
Nangasackého vladaře 1 jiné státní hodnostáře. Osoby od
souzené ku stětí mečem byly uvedeny do menší ohrady, a
v ohradě větší bylo ku kolům přivázáno 25 odsouzenců,
kteři měli býti ohněm hořici hranice znenáhla upáleni.
Blizko u pavlánu stála u kolu přivázána Lucie F'reitas a
vedle ni Spinola, jenž maje býti připoután poklekl a děkuje
Bohu polibil dřevo, na kterémž koruny mučednické dojiti měl.

Již čekali kati na pokynuti náměstkovo. Tu začal
Spinola pěti žalm 116. „Chvalte Hospodina všickni národové“
a ostatní odsouzenci zpivali jej s ním. Potom oslovil Spinola
náměstka 1 soudruhy jeho řka, že radostná touha odsouzenců
po mučednické smrti je přesvědčivým svědectvím, žeť kře
sťanšti missionáři nehledaji v Japonsku panství a věci po
zemských, nýbrž že vyhledávají spasení duší lidských. Do
ložil, že mučednicka smrť těchto odsouzenců přivede do
Japonska jiné horlivé věrozvěsty a že za každého umuče
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ného missionáře povstane sto nových statečných rozsévačů
slova Božiho.

Na pokyn náměstka vladařova počali kati mučedníkům
stinati hlavy. Mezi nimi byla Isabela, vdova po hlahosl.
Dominiku Giorgiovi, jenž byl r. 1619. upálen, poněvadž
poskytoval knězi Spinolovi přístřeší. Tehdáž pokřtil Spinola
synáčka jeho Ignáce. Isabela spatřivši na popravišti Spinolu
vzkřikla radostně posýlajíc mu poslední pozdrav. I ohlédl
se Spinola a poznav ji zvolal: „Kde máte malého Ignáce?
Kam se poděl?“ Zatim klečel čtyřletý chlapečekten u matky
na zemi. Tu odpověděla vdova: „Mám ho tu při sobě“ a
vyzdvihnuvši synáčka svátečně oděného řekla mu: „Podívej
se na důstojného kněze Spinolu; on tě pokřtil a otevřel ti
nebe, pozdrav ho tedy a popros za požehnáni.“ I sepjal
mladičký Ignác nábožně ručičky, a Spinola maje ruce ke
kolu přivázány a nemoha žehnati pravicí vyslovil nad ním
slova požehnání. V tu chvili zvolala Isabela: „Ježíš, Maria,“
a kat srazil ji hlavu, a hned skřížil synáček jeji ručky,
sklonil šiji, vyslovil také nejsvětější jména a byl sťat. Tak
toto nevinné pacholátko stalo se mučedníkem Božim.

Když hlavy třiceti statých mučedníků byly naražený
na koly, vydán rozkaz, aby zapálena byla hranice. Odsou
zenci stáli opodál před ní u kolů přivázáni, aby byli sálají
cím horkem blízkého ohně znenáhla do smrti utrápeni.
Spinola neustával je povzbuzovati ku vytrvalosti a vzduchem
nesla se hlasitá modlitba nedaleko stojících zástupů lidu
křesťanského. Hrozným mukám neodolali pouze tři Japonci;
roztrhše vazby svoje, uprchli od kolů a vzývali pohanskou
modlu, ale náměstek vladařův dal je zahnati do plamenů,
v nichž bídně zahynuli. Jiný Japonec utekl také od kolu,
avšak vzpamatovav se za krátko, vrátil se a uhořel. Ani on
nebyl pokládán za mučedníka Kristova.

Spinola rozhřešil ještě s'ařenu Lucii na prosbu jeji, a
potom hledě k nebesům, pohřížil se v rozjímání. Muučení
jeho trvalo půldruhé hodiny. Naposled zavál vitr na prsa
jeho hořící oharek z hranice, oděv na něm vzňal se, a tělo
jeho obestřeno jest plamenem jako plachtou. Mučedník skles
nuv vypustil po etvili ducha. Nejdéle trápil se kněz Tova
ryšstva Ježíšova Štěpán Kimura. Trpěl ohněm tři hodiny a
zemřel poslední ze všech mučedníků, jichž bylo 52. Z nich
stato bylo 30, mezi nimiž byli 2 Dominikáni a jeden Jesuita,



688 Dne 10. září

a upáleno bylo 22, totiž 8 Jesuitů, 6 Dominikanů, 4 Fran
tiškáni a 4 světšti katolici. Těla jejich zůstala po tři dny na
popravišti, a vojáci stojíci na stráži nedopustili, aby katolici
byli sobě z nich nějaké ostatky na památku odnesli. Čtvrtého
dne vykopali vojáci hlubokou jámu a naházeli do ni těla
všech mučedníků i oharky dříví a kolů, na nichž byli při
vázáni, a zasypali je; ba shrabali 1 popel z upálených těl
s prsti a vysypal; do moře.

Příštího roku 1623. dne 4. prosince bylo v druhém
hlavním městě japonském Yeddu pro viru upáleno 51 kato
liků, mezi nimi 1 kněz Tovaryšstva Ježišova Jeroným, někdy
soudruh mučednika Karla Spinoly, jenž byl tisice Japonců
do lůna Cirkve svaté uvedl.

Papež Pius IX. r. 1867. prohlásil 205 katoliků, kteří
v letech 16:6—1032. pro Ježíše Krista v Japonsku život
obětovali, za blahoslavené mučedníky. Blahoslavenci ti jsou
znamenitou ozdobou a chloubou Cirkve katolické ; kéž život
a hrdinská smrť jejich povzbudí nás, abychom i my milo
vali a neohroženě vyznávali tu víru, pro niž oni tolik vy
trpěli!

Z mučedníků japonských zasluhuje paměti i úcty naší
zvláště kněz Karel Spinola, jehož kolébka stála v Praze, jenž
po matce byl z krve české. Vzývejmež tedy blahoslavence
toho, aby na nebesích pamatoval na to město, kde se narodil
1 na nárol náš, z něhož matka jeho pocházela !*)

Dne 10. září koná se také památka sv. Nemesiana, biskupa a spolu
mučedníků afrických, sv. Sostena a Vikora, umučených za císaře Diokleci
ana v Chalcedoně, sv. panen a sester Menodory, Mertrodory a Nymforody
mučednic bythinských, sv. Theodarda, biskupa Lutyšského a mučedníka,
sv. Petra, biskupa Kompostelského, a j.

u
*) P. Josef Svoboda T. J.: Tovaryšstva Ježíšova Posvátné missie za

mořem. Díl. II. V Praze, 1876. Drahé kameny z koruny Svatováclavské.
Díl II. 205—269. V Praze 1880.
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I. Sv. Pafnuc, biskup.

Thebaiská poušť odchovala množství věrných obhájců
katolické viry proti útokům bludařů Arianů. Sám aroiotec
egyptských mnichů sv. Antonin vystoupil na obranu nej
slavnějšího hlasatele pravověrného učení katolického sv.
Athanasia, patriarchy Alexandrijského, an na žádost biskupů
egyptských odebral se r. 355. do Alexandrie, kde u přitom
nosti velikého zástupu lidu hlásal pravdu o vtěleném Synu
Božim Kristu Ježíši a pyšné Ariany veřejně vyvrátil a za
hanbil. A podobně vedli si četní učňové jeho zůstávajice za
tehdejších zmatkův a bouří u víře katolické pevnými a stá
lými. Z odchovancův jeho vynikl zvlášť Pafnuc. Byl rodem
Egyptan, a přilnuv záhy ku zbožnému, tichému životu, 0
debral se již v mládí na poušť ku sv. Antonínu, jehož ve
denim utvrdil se v dokonalosti křesťanské. Sloužil horlivě
Bohu, zapiral se tuhou kázní a proslul obzvláště svou láskou
ku panické čistotě, kterouž uchoval si pocelý život beze vši
úhony. Pro mimořádné ctnosti svoje požíval veliké vážnosti
a posléze byl zvolen za biskupa v Horní Thebaidě.

Když císařové Dioklecian a Maximian poznovu rozká
zali křesťany krvavě pronásledovati, podstupovali 1v Egyptě
téměř každého dne zástupové mužů, žen, ba i děti pro Krista
Pana mučednictví. Zvlášť krutě bylo nakládáno s věrnými
křesťany v Thebaidě. Jedni byli upalování a jini mečem
stináni; a mučedníků těch bývalo tolik, že i katovské meče
ustavičným stináním se otupovaly a lámaly, a katané jsouce
těmito popravami unaveni, musili jeden druhému pomáhati
a se střidati. Také na Pafnuce došlo. Jako mnohým jiným
biskupům a kněžím, bylo i jemu pravé oko vyraženo a ohbí
pod kolenem levé nohy žhavým železem přepáleno. Takto
zmrzačený biskup byl odsouzen ku těžkým robotám do bání,
aby rudy dobýval.

Když později nadešly Církvi Kristově pokojnější časy,
dostal se i Pafnuc na svobodu a spravoval opět svěřené svoje
stádce jsa mu pastýřem bdělým. Přihližel bedlivě, aby svě
řenci jeho nebyli nakažení jedem bludů Ariových, jež
z Alexandrie po Egyptě se šiřily. Když na potlačení tohoto
kacířství byl r. 325. svolán do Niceje v Bythinii první obecný

44
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sněm cirkevni, dostavil se na něj i Pafnuc a stál věrně ve
sboru biskupů pravověrných. Tu dály se mu různé pocty
jakožto mučedníku Kristovu, majicímu na těle známky utr
pení pro viru, a zvlášť cisař Konstantin vyznamenával ho,
rozmlouvaje s nim častěji a líbaje mu uctivě prázdnou du
tinu oční.

Pafauc zůstal sv. Athanaslu věren, 1 když piklemi blu
dařů na tohoto předního obránce katolické pravdy přihrnulo
se veliké protivenství. Roku 335. provodil ho s jinými pra
vověrnými biskupy egyptskými do Tyru ve Fenicii, kde na
rozkaz cisaře Konstantina měly na sněmu býti uklizeny teh
dejší zmatky a spory náboženské. Tu stalo se, že i biskup
Jerusalemský Maxim, muž bezelstný a dobromyslný, jenž
také před lety pro víru Kristovu od pohanů byl zmučen a
známky tohoto mučení posud na těle měl, úlisnými bludaři
tou měrou obelstěn a zmaten byl, že z neprohlédavosti stál
při straně Athanaslových nepřátel. Pafnuc zpozorovav to,
byl jat hořkou litosti. I obrátil se k Maximovi a řekl, že
jest nemožno, aby člověk nesouci na těle zjevné známky své
horlivosti pro viru Kristovu, byl stoupencem bludařů, usilu
jicich zahubiti nejstatečnějšího hlasatele a obhájce této víry.
Potom vyložil mu všecky obmysly prolhaných Arianů a vzav
ho za ruku, uvedl k Athanasiovi a do sboru biskupů pravo
věrných. Od té chvile nedal se Maxim od bludařů vice kla
mati a stál do smrti věrně při Athananasiovi.

Další osudy sv. Pafnuce jsou nám neznámy; jen tolik
vime, že Bůh svatosť tohoto biskupa dosvěděil již za po
zemského života jeho vzácnými milostinami.

I mezi námi jsou mnozi Maximové, kteři vlastním ne
rozumem a chabosti vůle upadají do bludů a hříchů, aneb
zlými příklady a řečmi nešlechetníků svádění bývají nacestu
lži a nepravosti. Kéž by pak mezi námi bylo i Pafnuců,
kteříž by bratry zbloudilé a pokleslé uváděli na cestu pravdy
a ctnosti! Jerusalemský biskup Maxim uvádí se v seznamu
světců Cirkve katolické (památka jeho koná se dne 5. května) ;
a že jest svatým, sluší pokládati také za zásluhu biskupa
sv. Pafnuce. Ejhle, co s milosti Boží zmůže někdy dobrý
příklad, domluvné slovo, laskavé napomenutí a bratrské po
káráni! Ovšem pak jest třeba, aby ten, kdojiného napraviti
chce, sám byl dokonalý, neboť k lékaři chorému nebude míti
nemocný důvěry. A nemůžeme-li bloudiciho bratra polepšiti
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slovem a přikladem, možno nám aspoň za něho se modliti,
aby Bůh sám oči mu otevřel a ho napravil. „Modlete se za
sebe vespolek, abyste spaseni byli; mnohoť zajisté může mo
dlitba spravedlivého ustavičná. Kdo odvrátí hříšníka od bludu
cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti.“ (Jak. 5, 16. 20.)

2. Blahosl. Bernard Ofidský, bratr Kapucín.

Rolniku Josefu Peronimu ve vlaské obci Ofidě narodil
se dne 7.listopadu 1604 synáček, jemuž na křtu, sv. dáno po
matce jméno Dominik, Nábožní rodičové vychovávali ho
v bázni Boží. Dominik byl dítě poslušné, tiché a dobrosrdečné.
Když některý ze starších bratři jeho pro vzdorovitosť a ne
poslušnosť měl býti potrestán, řikával otci a matce: „Udělám
sám, čemu on se vzpírá, a má-li ho stihnouti trest, potre
stejte raději mne!“ (Od osmého roku věku svého vodíval
staádečko otcovo na pastvu a tu bývaje o samotě, modlival
se růženec a zachoval si mysl neposkvrněnou.

Dominik dorůstaje v jinocha, přemáhal tělesné náklon
nosti, pohrdal marnostmi světskými a rozmáhal se bohumi
lými ctnostmi V neděle a svátky přijímal vroucně sv. svá
tosti a prodléval na modlitbách i ve zbožném rozjímání
v chrámu Páně, zapominaje na potřeby tělesné, tak že ne
zřidka celý den žádného pokrmu neokusiv přicházel domů
až pod večer. Nemaje vřelejšíiho přání, než aby mohl Bohu
horlivě sloužiti a vůli jeho dokonale plniti, jal se vážně pře
mýšleti, jakou životní dráhu nastoupiti ma. Od maličkosti
byl přítelem samoty a proto zalíbil si tichý, zbožný a po
korný život, jehož zachovávali bratří Kapucini v klášteře
Ofidském. I pokusil se poprositi, zdaž mohl by do řádu toho
přijat býti, a dostav odpověď přiznivou, požádal nesměle otce,
aby mu k tomu dal svolení. A otec věda, že syn k životu
řeholnimu má pravé povoláni, svolil radostně.

Jedenadvacetiletý Dominik byl dne 15. února 1626
přijat do řádu kapucínského a oděn chudičkým rouchem sv.
Františka, při čemž dostal klášterní jméno Bernard. Přisná
řeholní pravidla nebyla mu nižádným břemenem, ježto za
miloval si již v útlém věku nábožnosť, sebezapiravosť, po
koru, poslušnosť a lásku k čistotě a samotě. I pokračoval
rychle v řeholní dokonalosti, až i klášterní bratři se mu
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obdivovali, řikajice: „Je-li již počátek u něhc tak výborný,
jaký teprv bude další pokrok a konec jeho!“

Složiv dne 15. února 1627 v klášteře Kamerinském ře
holní sliby, byl Bernard poslán do kláštera Fermského v kraji
Ankonském, kde pod msudrou správou svého představeného
ve svatých otnostech se zdokonaloval. Tu bylo mu uloženo,
sloužiti řeholnikům sestárlým a nemocným. I propůjčoval se
jim všelikými službami, snášeje tiše a trpělivě nevrlou mysl
nejednoho z nich a neštitě se žádné sebe mrzutější práce.
Podobně konal uložené povinnosti a dával výborný příklad
bratřím v řeholních domec*, kamkoli ho představení poslali,
tak že požíval v řalě slovutného jména a veliké úcty.

Když Bernard dosáhl šedesatého roku, byl poslán do
kláštera svého rodiště a uloženo mu, aby sbiral almužnu.
Obyvatelé Ofidšti kteří znali ho za mládí, bylinaň zvědaví,
neviděvše ho od té doby, co vstoupil do řádu; brzo pak pře
svědčili se, že rodak jejich je mužem ve svatých ctnostech
dokonale utvrzeným. Bernard chodě po almužně získal si
za kratko v celé okolní krajině důvěru ilásku obyvatelstva
a za almužnu hmotnou odplácel milosrdenstvim duchovním.
Navštěvoval nemocné a dával jim útěchu z víry svaté plý
nouci, udilel lidem moudré rady, smiřoval rozvaděné strany,
tišil různice v rodinách a přinášel do domů blahý mir. Všude
napominal k nábožnosti, trpělivosti, čistotě a křesťanskélásce.
Na obchůzkách po almužně bylo mu snášeti zvlášť v zimě
a za nečasu dosti obtiží, jimž podroboval se ochotně, a při
tom nosil pod řeholním hávem drsné kajicí roucho, ač byl
těla útlého. Navrátiv se z celodenní obchůzky umdlen do
kláštera, říkával: „Ať jen hříšné tělo trpi, má-li jednou vziti
odplatu !“ Byl pokládán za muže svatého, a když měl býti
přeložen do kláštera Askolského, měli z toho obyvatelé Ofidšti
veliký žal a uprosili řeholnich představených, aby jim nebyl
odňat.

Bernard sestárnuv a nemoha vice konati namáhavé cesty,
byl učiněn klášterním vrátným. Tu přicházeli k němu zá
stupové lidu, nemohouce zapomenouti na něho; jedni doná
šeli mu almužen, jini prosili o radu, útěchu a poučení. A sta
řičký vrátný těšival, napominal a učil neumělé, připravuje
je k hodnému přijímání svatých svátosti. Přicházeli také
četní chuďasové a Bernard udilel jim z přijatých dárkův
almužny. Jednoho dne přišla žena a vložila těžce nemocné
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děcko svoje do náručí jeho prosic, aby je uzdravil, ale ditě
zemřelo v tu chvili. Bolesti přemožená matka dala se do
křiku, aby Bernard vrátil ji dítě živé, a když chtěl odejiti,
chopila jej za šat a nechtěla ho pustiti. I odešel Bernard
do chramu a položiv ditě na oltář sv. Felixe Kantalicijského,
jehož zvláštním ctitelem byl, zvolal prostomyslně: „Milý,
dobrý Felixi, nyní nadešla chvile, abys mně přišelna pomoe!“
Po té modlil se vroucně k Bohu a hle, ditě obživlo, a jsouc
úplně zdrávo, usmivalo se na matku, která plésajic radosti,
odprosila bratra vrátného za křivdu, již mu byla učinila.

Nábožný Bernard nezůstal ušetřen protivenství. Ně
kteří řeholníci obžalovali ho, že klášter přílišnou jeho ště
drosti k chudým škodu trpi. I přišel do kláštera provinoial
a povolav Bernarda, osopil se na něho přede všemi bratřimi.
Ale Bernard pokleknuv poslouchal tiše a pokorně, co mu
vytýkáno bylo, maje radosť, že je plísněn, a za krátko vyšlo
na jevo, že nikterak není vinen tím, co na něho žalováno
bylo, a představení vážili si ho opět.

Dosáhnuv požehnaného věku devadesáti let, roznemohl
se Bernard na smrť. Ačkoli pak ztrávil celý dlouhý život
v nevinnosti a milosti Boži, složil přece s největší skrouše
ností zpověď doživotní, a posilniv se Tělem Páně, přijal svá
tostťposledního pomazání a požádal představeného za pože
hnání na cestu do nebe. Ale kvardian poprosil ho, aby sám
jemu 1 ostatním bratřím požehnal. I pozdvihl umírající kmet
pravici s křížem a požehnav bratřím, rozloučil se tklivě
s nimi a dne 22. srpna 1694 odevzdal duši svou Bohu. Nával
lidu k mrtvému tělu jeho byl tak veliký, žo mohlo teprve
za tři dny pohřbeno býti. Lidé nemohli na něho zapome
nouti, řikajice: „Jižť umřelnám ten, jenž různice tišil, pokoj
a svornosť do rodin uváděl a nás smiřoval! Kéžby nám zase
vrácen byl bratr Bernard!“ Věřici jali se ho otiti za světce
a Bůh osvědčil svatosť jeho divy.

Bernard Ofidský byl dne 19. května 1795 papežem
Piem VI. prohlášen za blahoslaveného. Ve výnosu na ten účel
vydaném dí o něm papež: „Ačkoli byl nadán mimořádnými
milostmi a duchem prorockým, smýšlel o sobě velmi pokorně
a zdálo se, že ani nevi o těch věcech velikých, kteréž učinil.
Dostoupil tak vysokého stupně ctnosti, že bratři i cizinci
pokládali ho za muže svatého. I myslili jsme, že za těchto
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dnů zlých, kdy hrdé mudráctví veškeren svět bez trestu
v blud uváděti se zdá, neni nic přihodnějšího, než když po
stavime tento vzor křesťanské trpělivosti a pokory za přiklad,
oslavujice jej, aby zářil.leskem svým 1 do dáli a uváděl na
pravou cestu ty, kdož posud v temnostech a ve stínu smrti
chodi.“

Dne 11. září koná se také památka sv. bratří Prota a Hyacinta,
mučedníků Římských, sv. Diodora, Diomeda a Didyma, mučedníků Laodicej
ských, sv. Emiliaua, biskupa Verčelského, sv. Almíra, opata Grezzanského
v Kalii, sv. Theodory, kajicnice, a j.

Dne 12. září.

Sv. Kvido Anderlechtský, kostelník.

U hlavu ho města království Belgického Brusselu roz
kládá se lidnatá tovární obec Anderlecht, jež bývala za sta
rodávna pouhou vsi. Tu narodil se někdy ve stoleti jede
náctém světec Kvido. Chudí, nábožní rodičové vštěpovali
mu záhy do srdce bázeň Boží. Otec opakoval mu často slova
Tobiášova: „Neboj se, synu můj; chudý sice život vedeme,
ale mnoho dobrého miti budeme, jestliže se báti budeme
Boha, a jestliže odstoupime od všelikého hřichu, a budeme-li
dobře činiti.“ (Tob. 4, 23.) V kruté škole chudoby poznal
Kvido již za dětství vážnou stránku lidského života a na
učil se býti skromným, tichým a pokorným. K osobám vzne
šeným a bohatým choval se uctivě aniž záviděl jim stavu
a statků jejich, a nejednou zaplakal nad boháči, že o pozem
ské věci nemirnš pečuji zanedbávajíce spasení svého. Kdy
koli zaslechl chudého člověka reptati proti Bohu, napomenul
ho, aby byl trpěliv a se stavem svým spokojen uživaje
moudře chudoby na prospěch nesmrtelné duše své. Sám byl
šťasten, že podobá se chudému a pokornému Spasiteli, jenž
neměl, kde by hlavu složil. © skrovný pokrm svůj dělíval
se rád se žebráky, a nejednou lačněl po celý den, aby mohl
ukojiti hlad některého chuďasa. Pokud mu zbývalo času,
zacházel do chrámu Páně vykonat pobožnosť, aneb k nemoc
ným chudákům, jimž obětavě posluhoval; a £dyž někdy
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pro nával domácí práce nemohl takovou pobožnosť a milo
srdnou službu konati, býval smuten.

Zatím neustávali rodičové modliti se za milého syna,
aby Bůh rozmnožoval v něm lásku ku ctnostem svatým.
A prosby jejich nebyly oslyšány. Dorůstající Kvido liboval
si v modlitbě a prospíval u Boha 1 lidi. Docházeje každého
dne po práci do blízkého kláštera slýchal tu o starověkých
poustevnících egyptských, jichž prostičký, bohumilý život
velice se mu zalibil, tak že zahořel touhou, aby mohl po
dobným způsobem se zapírati a Bohu sloužiti. Ježto pak
v domovině jeho nebylo pouště ani poustevníků, uminil si,
že pokud možno, žiti bude někde mezi lidm1 cizími 0 samotě
a v chudobě.

Jednoho dne přišel čtrnáctiletý Kvido za jakýmsi za
městnáním do vsi Laekenu (nyni předměstí u Brusselu). Tu
vstoupil do farního chrámu a modlil se vroucně před obra
zem Panny Marie, až se setmělo. Tamní farář vida jeho
neobyčejnou zbožnosť dal se s nim do řeči, a shledav záhy,
že jinoch ten má o věcech duchovních mimořádné vědo
mosti, pozval ho k sobě na nocleh, a přištiho dne otázal se
ho, zdaž nechtěl by přijati v Laekenu službu kostelnickou.
Kvido podrobil se s radosti tomuto úřadu a zůstal tedy
v Laekenu. Sloužil horlivě chrámu Páně i faráři svému;
strojil uctivě oltáře, čistil podlahu i stěny kostelní, připra
voval věci ku službám Božím příslušné a dával si obzvláště
záležetil na tom, aby oltář Rodičky Boží býval svěžimikvě
tinami ozdoben a světlý opatřen; a vůbec zachovával ve
všem vzorného pořádku. Pokládalť za velikou milost Boži,
že jest mu svěřena péče o stánek Hospodinův, kde byl Spa
siteli ustavičně blizek, 1 že může každého dne sloužiti knězi
na mši svaté. Maje Boha na mysli a jsa s ním stále spojen
trávil veškeren čas, jenž zbýval po práci, v chrámu Páně
na modlitbách a ve zbožném rozjímání. Tu klečival často
celou noc, a když přepadlo ho spani, zdřiml na stupnich ol
táře. Nejednou spatřili ho lidé plačicího na kolenou před
obrazem Marie Panny. Byl živ neúhonně, a přece trestával
tělo svoje různými kájicími skutky, jakoby byl velkým hřiš
níkem. Z nepatrné mzdy své rozdával větší dil chudým.
I nebylo divu, že tohoto pokorného, zbožného, tichého a do
brotivého kostelnika všickni osadnici si vážili a milovali.

Dopuštěním Božím nezůstal Kvido bez pokušení. Je
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dnoho dne zavítal do Laekenu jistý Brusselský kupec, jenž
seznav mladého kostelníka, podivil se jeho skromnosti a na
mitl mu, že v podřizeném povoláni svém nemůže chudým
lidem valně prospivati sám jsa chud, a že by měl vyhledati
sl jiné zaměstnáni, aby po zbožném přání svém mohl bliž
nim prokazovati bojněji skutky milosrdné. I nabidl mu, aby
přidal se k němu, že oba společně zařidí si výnosný obchod.
A dobromyslný Kvido neporadiv se s Bohem ani s farářem
svým, propůjčil lákavé nabidce sluchu a opustil kostelnickou
službu, ovšem ve chvalitebném úmyslu, aby podporoval vý
datněji chudé. Ale záhy stihla jej veliká nehoda. Loď jeho
plující s nákladem zboži po řece Senně uvázla nedaleko
Brusselu na mělčině, a když dělnici ji posunovali do proudu,
byla tou měrou porouchána, že potom 1 s naloženým zbožim
se potopila. Kvido sám zadřel si při tom velkou třísku ze
sochora do ruky, tak že mu celé rámě povážlivě oteklo. Tato
nešťastná příhoda byla mu výstrahou a pokynem shůry. I
litoval nepředloženého kroku svého a vrátiv se do Laekenu
odprosil faráře, nastoupil zase službu kostelnickou a snažil
se rozmnoženou horlivostí a kajicími skutky nahraditi, čeho
nezdařeným podnikem svým byl zanedbal.

Po mnohá léta setrval Kvido při chrámě Laekenském,
maje pouze jediné přání, aby mohl vykonati pouť do Říma
a Jerusaléma. Na ten účel skládal si haléř k haléři na cestu.

„Posléze vzal odpuštění od faráře, rozloučil se s osadníky a
nastoupil dalekou pouť. Uctiv posvátná místa v Římě, pře
plavil se do Svaté země a žil tu způsobem poustevníků, jsá
nevýslovně blažen, že bylo mu dáno sloužiti Bohu na mistech
posvěcených pozemským životem vtěleného Syna Božiho
Ježíše Krista. A když vracel se do otčiny, spatřil v Římě
kapitolního děkana Anderlechtského Vondolfa i několik ji
ných krajanů, ubírajicich se na pouť do Jerusaléma a po
zdravil je, ale oni nepoznali ho, neboť zatím osmáhla tvář
jeho sluncem a tělo zchřádlo přísnými posty 1 útrapami
v cizině. I prohlásil se jim, a oni poprosili ho, aby vratil
se s nimi do Jerusaléma a byl jim zkušeným vůdcem 1 rád
cem ve Svaté zemi, kterouž za několikaletého pobytu svého
byl důkladně poznal. Kvido, ač byl z míry unaven a vysilen,
vyhověl ochotně této žádosti a konal pouť do Jerusaléma
podruhé. Na zpáteční cestě roznemohl se děkan Vondolf i
společníci jeho zimnici, a všichni, jeden po druhém zemřeli.
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Kvido pohřbiv je, a ztráviv celkem sedm let mnacestách po
dalekých krajinách, vrátil se do vlasti a oznámil kanovníkům
Anderlechtským úmrti děkana Vondulfa, na důkaz čehož
přinesl jim prsten jeho. A kanovníci z vděčnosti učinili no
kostelníkem přikollegiatním chrámu svém, jemužsloužil hor
livě až do smrti. Když nadcházel mu konec života, přijal
nábožně sv. svátosti a setrval na modlitbách, až dne 12.záři
roku nepovědomého (okolo. r. 1012.) blaženě usnul v Pánu.
Bezduché tělo jeho bylo pochováno na farním hřbitově An
derlechtském, a věřící lid jal se ho otiti za muže svatého.
A když Bůh hrob jeho divy oslavil, zbudovali tu kanovnici
Anderlechští svatyni Marie Panny, kterou zesnulý nabožný
kostelník byl tolik vroucně uctival. Asi sto let po smrti jeho
byly od biskupa Cambraiského ostatky jeho slavně z hrobu
vyzdviženy a přeneseny do této svatyně, která od toho času
zvána jest kostelem sv. Kvidóna. Při svatyni té byl za
pozdější doby vystavěn klášter.

Sv. Kvido Anderlechtský zobrazuje se s poutnickou
berlou a palmou v rukou, maje u nohou domácí zvířata, po
něvadž věřící lid na mnohých mistech oblíbil si vzývati ho
za přímluvu proti pádu dobytka.

Sv. Kvido byl povždy s chudobou svou spokojen, ne
závidě nikomů vezdejších statkův a nereptaje proti Bonuu,
že bylo mu žíti v povolání podřízeném. Již staří pohanští
mudrcové velebi toho, kdo spokojen jest s málem, a Písmo
sv. Starého Zákona dí: „Lepší jest pachole chudé a moudré,
nežli král starý a blázen, kterýž neumi prohlédati k budou
cim časům.“ (Kazat. 4, 13.) A Spasitel blahoslaví chudé řka,
že jejich jest království Boží. (uk. 6, 20.) Oč šťastnějším
byl světec Kvido nad ty chudé, kteří nepřestávajíce na
svém losu a pokládajíce mamon za nejvyšší žádoucí cil lid
ského snažení, závistivým okempohlížejí na boháče a usta
vičně souží se myšlénkou, proč že také jim neni dáno
oplývatt pozemským zbožím. „Co prospěje člověku, by všechen
svět získal a své duši škodu učinil 9“ (Mar. 8, 36) O člověku,
jenž shromažďuje sobě poklady a není bohatý v Bohu, platí
slovo Páně: „Blázne, této noci požádají duše tvé od tebe,
to pak, cos připravil, čí bude?“ (Luk. 12,20.) „Majíce pokrm
a čím bychom se odivali, dosti na tom mějme. Nebo kteříž
chtěji zbohatnouti, upadávají v pokušení a v osidlo ďáblovo,
a v žádosti mnohé neužitečné a škodlivé, kteréž pohřižují
lidi v zahynuti a zatracení. Kořen zajisté všeho zlého jest

(e)
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žádostivost (zisku, t. j. lakomost)“ (T. Timot. 6, 9.10.) Nechť
jen chudý člověk jest toho pamětliv, že Syn Boží maje se
stoupiti na zemi, nevolil oplývati bohatstvím, ale zamiloval
s1 naprostou chudobu, narodil se v chlévě, po celý život svůj
miloval chudobu, a náměstky svými nezvolil si muže vzne
šené a bohaté, ale chudičké, neumělé a prosté rybáře. Bla
hoslavený jest tudiž křesťan chudý a pokorný, jenž kříž
svůj trpělivě za Kristem Pánem nese a ho následuje.

Dne 12. září koná se také památka sv. Hierodina a spolumučedníků
Alexandrijských „Sv. Autonoma, biskupa umučeného v Bythinii za císaře
Diokleciana, sv. Macedonia a spolumučedníků Merských ve Frygii, sv. Sa
cerdota, biskupa Lyonského, sv. Myroklesa, biskupa Milánského, sv. Nil
vina, biskupa Veronského, a j.

Dne 13. záři.

I. Sv. Amát, biskup.

Ve starobylém městě francouzském Grenoblu narodil
se někdy na počátku stoleti sedmého vznešeným a zámožným
manželům synáček, jemuž dali na křtu svatém jméno Amát
(česky Miláček, Miloň'. Rodičové ti, jsouce lidé nábožni,
vedli syna již za dětství jeho slovem 1 přikladem cestou
spasení, aby v srdci jeho bázeň Boží se rozmáhala a ovoce
vydávala. Dospivající Amát prospival znamenitě učením a
stkvěl se bezůhonnými mravy, milou pokorou, vlidnosti a
láskou k Bohu i ku bližním. Moudrou ostražitosti rodičů
1 učitelů byl vzdalován od jakýchkoli zlých přiležitosti, jimiž
mladici bývají snadno sváděni do osudných poklésků, a tak
odrůstal v nevinnosti a stal se dokonalým křesťanem. Libo
val si v pilné práci i v modlitbě, bděl nad smysly svými,
a plnil s úzkostlivou svědomitosti zákony Boži 1 přikázaní
cirkevní.

Maje zvoliti si životní dráhu, trval Amát často a dlouho
na modlitbách, aby Bůh dal mu vnuknuti, co činiti má, a
na ten účel radil se i s moudrými a nábožnými muži. I po
cítil Boži milosti v sobě povolání ku stavu duchovnímu a
nadál se, že bude moci v něm nejlépe Bohu sloužiti a 0 spa
seni svém pracovati. Rodičové dali mu ochotně svolení, aby
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připravoval se ku kněžství, a tudíž jal se studovati boho
sloví a vedle toho zdokonaloval se ve svatých otnostech.
Zapiral se přísně a prokazoval bližním skutky milosrdné,
stranil se světa a trávě pokud možno o samotě, hleděl zba
viti se všech zbytečných myšlének a starosti, jež člověka
přiliš zaneprazdňují a od věci duchovních odvracuji. Tou
měrou žil již v otcovském domě způsobem mnichů a byv po
svěcen na kněžství, vstoupil do benediktinského kláštera sv.
Mořice nad řekou Rhónou v nynějším Švýcarském kantonu
Valiském, jenž slynul vzornou řeholní kázní a pěstováním
věd 1 uměn cirkevních. Tu utvrdil se v dokonalosti a potom
odešel s povolením opatovým mnapoušť do hor, kde stála
vedle jeskyně svatyňka Rodičky Boži. Na této samotě pou
stevničil několik let, zapiraje se posty a bděnim, modle se
a rozjimaje ve svatém klidu, jimž duše jeho oplývala.

Po vůli Boži neměl svatý poustevník navždy zůstati
světu ukrytým, ale měl postaven býti na svícen, aby světlem
svých ctností zářil a prospíval v Cirkvi svaté. Na rozkaz
opatův bylo mu odejiti z milé poustevny a pracovati v du
chovní správě. I ujal se tohoto úřadu a plnil jej s velikou
horlivosti, tak že věřici lid péči jeho svěřený jako otce ho
miloval i poslouchal a dle návodu jeho v nábožnosti i bohu
milých mravech utěšeně pokračoval. A za nedlouho byl Amát
r. 669. povýšen na biskupský stolec v městě Slonu (Sittenu,
hlavním sidle kantonu Valiského). V důstojnosti této pracoval
S požehnaným úspěchem o spasení svých svěřenců a bděl
nad nimi, aby draví vlci mu neuškodili. Sám k sobě jsa pří
sný a skoupý, byl k chudým štědrý a ku všem lidem sho
vlvavý 1 laskavý, šiřil slovem 1přikladem svaté ctnosti, těšil
a chránil slabých i nevinně pronásledovaných a osvědčoval
se vůbec věrným pastýřem stádce svého.

Tak působil Amát v biskupském úřadě po pět let, až
nadešla mu doba těžkých zkoušek. Francký král Theodorich
III. dal se od ničemných rádců svésti na špatné cesty a
otročil nepravostem. Z těchto rádců byl nejhorším nešleche
tnikem nejvyšší královský úředník Ebroin, majordom v Neu
stri1. Rozmařilec ten neustával krale popouzeti proti horli
vým duchovním a dal svatého biskupa Autunského Leodegara
nejprv oslepiti a potom zavražditi. Také nábožný mravo
kárce Amát byl jemu i nohsledům jeho protivným, tak že
umínili si stůj co stůj ho zničitt aneb aspoň biskupského
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úřadu zbaviti. I obžalovali ho křivě u krale z velezrady s
král nedav žalobu tu ani vyšetřiti a nedopustiv, aby nařknuty
biskup nevinu svou mohl dokázati, vypověděl ho do klá.
štera Peronnského (ve francouzském krajišti Sommeském).
Nespravedlivý ortel ten přijal Amát klidně, děkuje Bohu
že bude moci po nejvroucnějším přání svém opět žiti o sa
motě a takto beze všech starosti pracovati výhradně o svém
Spaseni; a jen to zarmoutilo ho, že byl na biskupský stolec
Slonský misto něho dosazen nájemník, jenž slepě poslouchal
nešlechetných násilníků, kteří tehdáž v říši vládli.

V klášteře Peronnském byl Amát přijat od opata Ultana
1 mnichů s největší uctivosti, jakáž biskupu tak svatému
příslušela, a byl v tomto vyhnanství z miry šťasten. Nikdy
nestěžoval si do bezpráví, jež mu bylo učiněno, a poživaje
tu klidu, byl pilen modlitby a skutků kajicích. Po smrti
opata Ultana rozkázal král Theodorich III. opatu kláštera
Hamayského Maurontovi, aby biskupa vyhnance k soběpřijal
a věznil. Mauront neznaje vzácných ctnosti vypovězeného
Amáta, přijel si pro něho, shledav pakcestou, že jest muž
svatý, poklekl před nim, prosil za odpuštění, odporoučel se
do modliteb jeho a propůjčoval se mu v klášteře všelikou
službou. Také ostatní mniši pokládali se za šťastny, že maji
po boku tak věhlasného sluhu Božího. "Tak žil Amát i
v klášteře Hamayském klidně a spokojeně. Po několika letech
byl nákladem zbožné matky opata Mauronta sv. Richtrudy
dovršen nový klášter v Merveillu (ve francouzském kraji
Nordském),a biskup Amát na mnohé prosby téhož opata uvázal
se v řízení jeho a jsa výborným učitelem i vůdcem mnichů,
ustálil mezi nimi vzornou řeholní kázeň, tak že klášter ten
daleko široko požival slavného jména. Posléze uchýlil se Amát
do malé jizby při klášterním chrámu a ztráviv v ní posledni
léta života svého na modlitbách a v kajicnosti zesnul blaženě
v Pánu okolo roku 690. Král Theodorich III. litoval později
všeho, čímž se býl proti nevinnému biskupovi provinil, a na
oděinění toho zřídil mu nákladný náhrobek a podporoval hojně
klášter Merveillský. Na hrobě sv. Amáta dály se divy a
r. 870. před nepřátelským vpádem Normanů byly ostatky
jeho přeneseny do chrámu v městě Douai (v kraji Nordském).
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Sv. Amát poslechl hlasu milosti Boži, jimž napomenut
byl, aby zvolil sl ten stav, v němž nejsnáze dojde spasení.
I k nám mluvívá často milost Boží; uvádí nám na mysl
hříchy, jimiž duše naše poskvrněna jest, ukazuje nicotu, ne
stálost a porušitelnosť všech statkův 1 rozkoši vezdejších,
volá nás ku pokání, budí touhu po nebi a hrůzu nekajicí
smrti i budouciho soudu na věčnosti. Běda tomu, kdo tohoto
spasitelného hlasu slyšeti nechce. „Aj já stojím u dveří a
tluku; jestliže kdo uslyší hlas můj iotevře mi dvěře, vejduťk němu a budu večeřeti s ním a on se mnou,“ di Pán.
uZjev. 3, 20.) „Dnes uslyšite-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí
svých.“ (Žalm 94 8.)

2. Sv. Kateřina Janovská, vdova.

Světice Kateřina pocházela ze vzácného vlaského rodu
šlechtického. Narodila se r. 1447. v přistavním městě Janově,
odkudž i příjmi svoje dostala. Otec jeji Jakub Fieschi, bý
valý královský naměstek Neapolský, velmož slýnouci uroze
nosti, šlechetnosti i bohatstvím, byl bratrovec papeže Inno
cence IV., a rovněž matka Františka, rozená de Nigro ho
nosila se vznešeným příbuzenstvem. Sličná Kateřina vynikala
již v útlém věku neobyčejnou vážnosti, něžnou zbožnosti a
náklonnosti ku skutkům sebezapiravosti. Libovala si v mo
dlitbě a kdykoli zadívala se na obraz bolestné Rodičky Boží
na stěně své komnaty, vzbudil se v srdei jejim hořký bol,
jimž utvrzována bývala v úmyslu, že z lásky k ukřižova
nému Spasiteli 1 přesvaté Mateři jeho bude snášeti všeliké
utrpení, jež Bůh na ni sešle. Tajic se před rodiči kajicími
skutky svými, spávala na tvrdém lůžku a vyhledávala mista
odlehlá aby nikým z lidi nejsouc pozorována, kochala se
zbožným rozjimánim.

Když bylo Kateřině třináote let, uzrál v ní úmysl, že
vstoupí do panenského kláštera, v němž starší sestra jeji
Limbania jeptiškou byla. Ale nebyla přijata, jednak že byla
ještě mladička, jednak že rodičové jeji k tomu nesvolili.
I odevzdala se do vůle Boži a uminila si, že bude ji povždy
zevrubně plnit1 a rodičů ve všem poslouchati. A po třech
letech provdali ji rodičové za šlechtice Juliana Adorna.

Kateřině nastala v manželství doba těžké zkoušky. Muž
jeji, prostopášný marnotratnik, nakládal s ni surově jako
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s otrokyni. Nadarmo snažila se mladá manželka ho uprositi,
aby se polepšil. Byla ubohou trpitelkou a lidé litovali ji.
I nebylo divu, že uzavírala se do komnaty své, štític se
světa, a ulehčovala sl pláčem a modlitbami. Tak trpěla o sa
motě po pěť let. Tu poradili ji starostlivi příbuzní, aby v zá
rmutku svém hleděla se povyraziti a nabyti úlevy i potěchy
zabavami světskými. Nešťastná Kateřina, zmámená litosti,
poslechla této rady a po způsobu jiných urozených žen cho
dila do společnosti, přijímala návštěvy a sůčastňovala se rů
zných hlučných zábav 1 slavnosti, při čemž měla se na po
zoru, aby nikdy vědomě Boha nerozhněvala. Ale kýžené
útěchy nenalezla; srdce jeji zůstávalo pustým a nepokojným
a stav jeji zhoršil se. Tou měrou zmocnila se jí zádumčivá
beznadějnosť, neboť jsouc přesycena lítosti, nevěděla si ni
rady ni pomoci.

Ve svatvečer svátku sv. Benedikta vstoupila žalem
sklíčená Kateřina do klášterního chrámu tohoto světce v Ja
nově a jala se ho vroucně vzývatl za přímluvu u Boha. Potom
navštívila v klášteře sestru Limbanii a svěřila se ji se vším,
co ji soužilo. I napomenula ji sestra, aby obrátila se na klá
šterního zpovědníka a požádala o radu, co v neštěstí svém
činiti má. Kateřina uposlechla, sotva však poklekla před zpo
vědníkem, byla uchvácena převelikou duševní bolesti a šky
tala slova: „Bože můj, jižť nechci vice ničehověděti o světě!
Žádného hříchu vice!“ A když z tohoto záchvatu se probrala
a smutný stav svůj vyličila, poradil ji kněz, aby vykonala
nejprv doživotní zpověď. Pokynu toho uposlechla a chystajic
se ku zpovědi, rozjimala o bolestném umučení Božského Spa
sitele. Tu zdálo se ji jednou, jakoby Kristus Pán nesa těžký
kříž a krváceje z těžkých ran, stál před ni a řekl: „Ejhle,
tato krev byla prolita z lásky k tobě, na zhlazení hříchů
tvých !“ Potom složila doživotní zpověď a posilnila se Tělem
Páně. Od toho dne byla celá změněna. Již nesoužila se vice
a nenařikala, ale snášela trpělivě všeliké přikoři od manžela
a modlila se za něho, aby Bůh sám uvedl ho na lepší cestu.
A modlitba ta nesla záhy ovoce. Manžel počal se mirniti
a dovolil ji, aby žila v zdrželivosti a po své vůli konala
skutky kajici. A po nějakém čase, když byl lehkomyslným
plýtváním již promarnil veškeré jmění svoje, usmyslil si,
litoval svých nepravosti, činil pokání a dal se zapsati do
třetího řádu sv. Františka. Potom roznemohl se těžkou a
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dlouhou nemoci a když doléhaly na něho zoufalé myšlénky,
snažila se Kateřina jak mohouc ho těšiti a k důvěře v Boha
povzbuditi. Jednoho dne byl nemocný opět tělesnými bo
lestmi 1 výčitkami svědomi nad miru trápen, aniž dal se
ukojiti, tak že Kateřina již se obávala o spasení jeho. I ode
šla do sousední svěnice, poklekla pod křížem a slzíc zvolala:
„Ó Lásko má, prosim tě za duši manžela mého! Račiž mně
ji darovati, vždyť jest to v moci tvé!“ Po půlhodinné mo
dlitbě vrátila se k nemocnému a shledala, že celý se změnil.
Ztichl a odevzdával se klidně do vůle Boží, složil kajicně
sv. zpověď, přijal vroucně Tělo Páně, připravil se na kře
sťanskou smrť a skonal patrně ve stavu milostiBožir. 1474.

Ovdovělá Kateřina dala nadobro světu výhost a sna
žila se co nejhorlivěji sloužiti Bohu i lidem ubohým. Dochá
zela do městské nemocnice a prokazovala chudým nemocným
skutky křesťanského milosrdenství těšic je a posluhujíc jim.
Dříve mivala k lidem stiženým ošklivými nemocemi takový

odpor, že již pouhý pohled na ně přiváděl ji do mdlob, nyni
pak byla utrpením 1 milostí Boží tou měrou posilněna, že

neštitila se žádné sebe odpornější nemoci. Čistila nemocným
oděv i prádlo, upravovala jim lůžko a líbala vředy pokryté
údy jejich, aby v nich důvěru 1 trpělivost vzbudila.

Nezřidka odměňovali se ji nemocní hrubými a rouha
vými slovy, ona však odpovídala jim laskavosti a způsobila,
že nejeden z nich naučil se bolesti svoje snášeti z lásky
k trploimu Spasiteli trpělivě a s odevzdaností do vůle Boží.
V letech 1497. a 1505. zuřil v Janově mor, a tu neustávala
Kateřina posluhovati nemocným netoliko ve špitále, ale i po
domech soukromých. Jednoho dne obsluhovala chudou ženu,
která byvši zastižena morem, pozbyla řeči, tak že jakkoli

se namáhala, nemohla vysloviti nejsladší jméno Ježíš. I na
klonila se k ní Kateřina a polibila ji rty říkajíc: „Můj
Ježiši!“ Ale tim nakazila se morem sama a byla donucena
ulehnouti. A když vrátil ji Bůh zdraví, jala se poznovu
v nemocnici 1 po domech konati službu milosrdné Sama
ritánky.

Po všechen tento čas mrtvila Kateřina tělo svoje zmíry
přísnou kázní. Nepoživala masa ani chutnějších pokrmů,
nosila žíněnku, odpočívala jen maličko na slamníku, na nějž
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1 trni si stlávala, varovala se vůbec všeho, co smyslům lahodi,
mluvila jen málo a měla oči na uzdě. Po třiadvacet let poži
vala po celých šest neděl před Narozením Páně a sedm neděl
před svátky velkonočními pouze trochu vody s octem asolí,
avšak přijimala každého dne Tělo Páně, kterýmžto pokrmem
duchovním nahrazovala si pokrm tělesný. Nejmilejším za
městnáním jejim byla modlitba, na niž trávila denně šest
hodin. Srdce jeji háralo nadpřirozenou láskou k Bohu,z níž
pociťovala nevýslovnou sladkosť a útěchu. Láskou touto
jsouc oživena poznávala, že všeliké tvorstvo zvěstuje česť,
slávu 1 lásku Boha všemohoucího. Dětinně zbožná duše jeji
mluvívala i“ku květinám a vyzývala je, aby dobrořečily
svého Stvořitele a milovaly jej.

Za posledních devět let života svého byla Kateřina
skličena jakousi velmi bolestnou nemocí, kterouž lékařové
nedovedli rozpoznati. Trpěla nad míru, až dávala se někdy
do hlasitého nářku. Při tom však mivala nevýslovnou radosť,
kdykoli vzpomněla na věci nebeské. Tu zářila tvář její po
kojem duši blažených. Nejraději mluvila v nemoci své o lásce
Boží a to s takovým zápalem, že všickni, kdož ji slyšeli,
divili se. a plakali nazývajice ji andělem v těle lidském.
Bůh vyznamenal ji vzácnými milostinami a osvěděil takto
jeji svatost již za pozemského života jejiho. Svatá trpitelka
zesnula v Pánu dne 14. záři 1510. Tělo jeji bylo pohřbeno
ve špitálním chrámu Janovském, a když je po osmnácti
měsících z hrobu vyzdvihli, nenalezena na něm žádná stopa
porušení. Papež Klement XII. prohlásil ji r. 1737.za svatou.

LL
Památka její koná se dne 14. záři.

Světice Kateřina Janovská zůstavila dva spisy, o očistci
a o lásce k Bohu, v nichž zračí se čistá, svatou láskou
prodchnutá duše jeji. Tu čteme: „O Lásko, kdož by mi za
bránil tebe milovati! Ani ve víru tohoto světa nemůže oheň
mé lásky ničím uhasen býti! O svatá Lásko, kdo tebe má,
je blažen. Tebou stává se moudrosť světská bláznovstvím,
neboť ty uděluješ uměni, jež všelikou moudrosť pozemskou
převyšuje. Ty zapuzuješ ze srdce všeliký zármutek, všecku
zatvrzelosť 1 žádosť vezdejších statků; ty činiš lidi zlé do
brými á lstivé prostomyslnými: ty zbavuješ člověkasvévole,
neboť ty jediná jsi pravou vůdkyní; ty přeměňuješ člověka
v tvora nebeského a oslazuješ všelikou hořkosť. Ty jediná
vodiš člověka ku spaseni; ty činíš rovnými všecky lidi, bo
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haté i chudé; ty jsi způsobila, že nebeský a tichý Ježiš
s nebe sestoupil a smrť nejbolestnější vytrpěl; ty dáváš nám
jej za pokrm. Ty s námi jsi v Duchu svatém; ty zápasíš ve
svatých s dravou zvěři a s litější ještě zlobou nepřátel víry
svaté; ty žiješ ve sladkých rozmluvách Božích s dušemi vy
volenými; ty s nimi v Bohu odpočiváš. O zemi, 6 světe!
Co počneš si na konci s těmi, kdož výhradně po tobě baží?
Otrávila jsi duše jejich; těla jejich hniji v lůně tvém a nic
nezbude jim, než nevystihlé, věčné muky. Nuže tedy, duše
ma, uvaž tyto pravdy a vštěp si je, a nedopusť, aby zmařen
byl drahý čas, který popřán jest tobě, abysi ušla těmto
trestům.“ Pamětihodná a obsažná jsou také slova, jež pro
mluvila tato světice k jisté osobě, která chtějic vstoupiti do
kláštera poprosila ji o naučení: „Budiž v srdel tvém Ježiš,
v mysli tvé věčnosť, pod nohama tvýma svět, vůle Boží ve
všem konáni tvém; nade všecko ale ať ze všeho záři láska
k Bohu.“

Dne 13. září koná se také památka sv. Filipa, mučedmka Alexandrij
ského, sv. Makrobia a Juliana, mučedníků, sv. Ligoria, poustevníka a mu
čedníka, rodem Řeka, z jehož ostatků dostalo se r. 1672. rámě děkanskému
chrámu v městě Polné v Čechách; sv. Eulogia; biskupa Alexandrijského, sv.
Veneria, poustevníka; blahoslavené Markéty Fontány, panny Dominikánky
(+ 1513) a j.

Dne 14. záři.

I. Sv. Kornelius, papež a mučedník.

Římský císař Decius (249—251) obnovil staré trestní
zakony proti křesťanům a vydal přísné rozkazy všem vla
dařům, aby vyznavače Kristovy všemi způsoby nutili obě
tovati bohům. Z prvnich obětí tohoto pronásledování byl
papež sv. Fabian, jenž dne 20. ledna 250 pro Ježíše Krista
smrti mučednickou zemřel. Pokud tato bouře trvala, nebylo
možno voliti nového papeže, iežto Decius byl by raději
snesl, kdyby proti němu byl povstal vzdorocisař, než aby
v Římě byl zřízen papež; z čehož je zřejmo, jak veliké
ponětí měl tento pohanský panovník o důstojnosti viditelné
hlavy Církve katolické. Takovou měrou zůstal papežský
stolee po osmnáct měsíců uprázdněn. Za smutné doby té
spravovalo věci cirkevní Rimské duchovenstvo samo, sklá

46
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lajici se ze 46 kněží, 14 jáhnů i podjáhnů a 94 duchovnich
nižších řádů. Úkol jejich byl velice rozsáhlý a obtížný;
nyloť jim povzbuzovati věřících ku vytrvalosti, posilovati
labé, navštěvovati uvězněné a těšiti příbuzné jejich, pocho
závati těla mučedníků a pečovati o vdovy isirotky po nich;
v kromě toho všeho měli duchovní Římští za stálého nebez
aečenství Života prozatím vésti sami vrchní správu Úirkve
»becné. Duší všeho, co dálo se tehdáž v cirkvi Římské, byl
zněz Kornelius, syn vznešeného Římana Kastina, jenž vě
1ovav Se již za mládi službě cirkevní získal si pokorou,
zbožnosti a posvátnou horlivostí svou všeobecnou lásku du
ohovenstva 1 věřícího lidu. Jeho péči poslalo duchovenstvo
Římské církvi Karthaginské krásný list na povzbuzení ku
věrnosti a statečnosti u víře svaté za tehdejšího pronásle
lováni.+© TeprvkdyžcisařDeciusnajařer.251.vytáhldoboje
proti nepřátelům, ustála v Římě bouře proti křesťanům a
přikročeno ku volbě nového papeže. I byl jednomyslně zvolen
horlivý kněz Kornelius.

Od smrti cisaře Septimia Severa (193—211)byla Cirkev
katolická skoro po čtyři desitileti požívala téměř ve všech
zemích Římské říše klidu, a proto mohla rychle se šířiti a
utěšeně rozkvétati. Na vinici Páně vyrůstaly tou dobou
skutečně úrodné štěpy nesoucí hojné plody, avšak i různého
bejlí narostlo tu dosti. Dlouholetým klidem zesvětačili mnozí
duchovni, a rovněž ve věřícím lidu utuchla namnoze bývalá
horlivost pro viru i svatá láska k Bohu i ku bližním, a roz
mohly se pýcha, lakota, poživavosť,marnivosť i jiné nectnosti.
Takoví ve víře chladní a v mravech nepřikladní lidé nedo
vedli ovšem vzdorovati krvavému pronásledování, jež za
císaře Decia na Církev přikvačilo. I zapřeli mnozí viru Kri
stovu; někteři přicházeli sami dobrovolně obětovat modlám
a 1 rodičové vodili svoje děti k pohanským oltářům; jiní
poslechli rozkazů úředních ze zbabělosti, ač váhavě; jiní
dali se odvésti do žaláře, ale po několika dnech pozbyvše
mysli zradili viru ze slabosti; jiní podstoupili muka, ale jen
do jisté miry, a nevytrvavše zpronevěřili se Kristu, a mnozi
zámožní křestané podplatili úřady a vymohli si od nich
lživých vysvědčení, jakoby dle rozkazu cisařova byli oběto
vali modlám, ač toho neučinili. Tak dálo se na mnohých
místech v Egyptě, v Africe, v Malé Asii i v samém Římě.
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Když pak pronásledování Církve ustálo, litovali mnozí z těchto
odpadliků slabosti své a prosili kajicně, aby byli opét do
společnosti věřicích přijati. V Karthagině ukládal biskup
sv. Cyprian takovým padlým bratřím užitečné, ale nikoli
přísné pokání. Avšak některým duchovním nelibilo se toto
jednání biskupovo; 1 žádali, aby byli odpadlici přijímáni do
svazku církevního ihned, bez jakýchkoli trestů. V čele této
strany stáli kněz Novát a jáhen Felicissimus. Zatím utvo
řila se v Římě strana směru opáčného, jejíž hlavou byl No
vacián. Tento kněz, jenž před svým obrácením na víru byl
stoupencem mudrcké školy Stoiků a vynikal učenosti 1 vý
mluvnosti, obnovil bludy Montanistův a nechtěl nikterak,
aby kajicím odpadlikům, byť i jakékoli pokání činili, dostalo
se odpuštění a přijetí do Cirkve. A když papež Kornelius
dle příkladu sv. Cypriana nerozpakoval se moudře na milosť
přijimati padlé bratry kající uloživ jim přiměřené pokání,
rozhlašoval Novacián o něm, že jest hřišně ústupný, a snažil
se vzbuditi proti němu v duchovenstvu 1 v lidu odpor.
I svolal papež do Říma církevní sněm, na nějž dostavilo se
šedesát biskupův a ještě vice kněží i jáhnů, a ti všickni
řídíce se příkladem Páně i podáním církevním schválili po
savadní mírné i moudré jednání Korneliovo 1 Cyprianovo
a ustanovili, aby i nadále byli odpadlíci do společnosti vě
řících přijimáni, když do opravdy se kaji, i aby jim bylo
ukládáno přiměřené pokání. Zatvrzelý Novacián, jenž těmto
sněmovním úchvalám podrobiti a nechtěl, byl z Církve kato
lické vyloučen.

Vyobcovaný Novacián ziskav si nějaký počet stoupenců,
učinil odvážný pokus svrhnouti Kornelia a uchvátiti úřad
jeho. Přilákal do Říma tři prostičké biskupy z odlehlých
krajů vlašských, spojil je, a dal se od nich posvětiti za bi
skupa. Po té oznámil předním církvím, že prý byl řádným
způsobem zvolen a posvěcen za biskupa Římského a že volbu
tu jen s velikou nechuti přijal. Ale biskupové katoličtí, ob
zvláště afričtí s Cyprianem a Dionysem Alexandrijským
v čele, odmítli drzého samozvance toho 1iopovážlivé jeho
pomluvy proti papeži Korneiiovi. Ze tři biskupů, kteří proti
zákonům cirkevním ze slabomyslnosti udělili Noviciánovií
svěcení, vyznal se jeden kajicně ze svého poklésku a papež
přijal ho v obcování církevní mezi nekněze, a druzi dva
byli sesazení a na jich mista ustanoveni jiní biskupové
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Zatím zavítal Felicissimus s vyobcovaným knězem For
tunátem do Říma, aby straně své stoupence získal. Biskup
Cyprian věda o tom napsal o nich do Říma list, v němž

di: „Opovažuji se plouti ku stolci Petrovu a ku přední cirkvi,
odkud jednota kněžská původ má; jakoby nevěděli, žeťjsou

to Římané, jejichž vira Jest od apoštolů chválena a k nimž
křivověrství přístupu nemá.“ Spolu předpověděl Cyprian, že
Felicissimus z odporu proti papeži přidá se v Římě k No
vaciánovi, což 1 skutečně se stalo. Ačkoli oba mužové ti
svými bludnými naukami přikře proti soběstáli hájice v při
čině odpadliků do Církve se vracejicích jeden nekřesťanské
přikrosti a druhý výstřední mirnosti, spojili se vzájemnou
nenávisti proti papeži Korneliovi; ale rozkolnické a bludař
ské rejdy jejich neměly valného úspěchu.

Když císař Decius na konci roku 251. ve válce s Gothy

byl poražen a zabit, nadála se Církev, že posud krvácející
rány svoje zahoji, ježto nástupce jeho, rozmařilý císařGallus
křesťanů si nevšímal. Když ale rozmohl se v Římě za pří
tomnosti cisařovy mor, který již ode dvou let hubil krajiny
východní, jala se pohanská luza prohlašovati křesťany za
původce této rány, a cisař vydal rozkaz, aby na usmíření
rozhněvaných bohů bylo jim všude obětováno. Křesťané

vzdalovali se těmto pohanským obětem, a proto přikvačilo
na ně poznovu pronásledování. Když byl v Římě prvni
křesťan, jenž zdráhal se obětovati, polapen a do žaláře od
vlečen, přichvátal za ním ihned jako dobrý pastýř papež
Korneltus, aby ho ve víře posilnil a potěšil, byl však sám
v žaláři spoután a ponechán, a vyznal na soudu statečně
viru Kristovu. Přiklad jeho působil znamenitě; křesťanévy
znávali nadšeně před pohany víru svatou nelekajíce se muk,
a zejména ti, kteří za předešlého pronásledování ze slabosti
lidské Kristu se zpronevěřili a potom s Církví smiřeni byli,
dostavovali se o své ujmě hromadně před pohanské soudce,
aby slavným vyznáním víry napravili předešlý poklések
svůj. Zdá se, že cisař tak velikého počtu statečných křesťanů
se ulekl a proto se ostýchal dáti je všecky krvavě mučiti,
a Že jen na papeže a nejpřednější z duchovenstva Římského
sáhl. Byltě papež Kornelius vypověděn z Říma do Centum
cell při ústí řeky Tibery do moře, odkud dopisoval sv. Cy
prianovi do Karthaginy, jenž ve vyhnanství tom potěšil ho
přátelským listem.
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LA
Sv. Kornelius zemřel dne 14. záři roku 252. spravovav

Cirkev katolickou za doby zlé patnáct měsíců. Výroční
svátek jeho koná se společně s památkou sv. Cypriana dne

PwÍ16. zaři.

Podání vypravuje, že sv. Kornelius s nábožnou Řím
skou pani Lucinou přenesl těla apoštolů sv. Petra a Pavla
azkatakomb na mista přihodnější; Lucina uložila ostatky
sv. Pavla na svém statku u silnice Ostijské opodál mista,
kde apoštol tento byl sťat, a papež pohřbil tělo sv. Petra
nedaleko mučedniště jeho. Dle legendy byl Kornelius z vy
hnanství opět přiveden do Říma a vyzván, aby obětoval
modle, a nesvoliv k této nepravosti byl ukrutně zbičován
a mečem sťat. Podání dí, že jeden ze žoldnéřů, kteří Kornelia
z vyhnanství do Říma na mučení vedli, jménem Cerealis,
poprosil ho, aby navštívil manželku jeho již od pěti let
mrtvici raněnou. I vešel papež do domu jeho a uzdravil
ve jménu Ježiše Krista ženu jeho Salustii která povstavší
a uvěřivši žádala si křtu svatého. Tu padli všickni žoldnéři
na kolena a prosili, aby také byli pokřtěni, a papež přijal
je do Církve, obětoval mši sv. a podal jim nejsvětější Svátost.
Cisař uslyšev to dal je všecky odpraviti. Bylo jich mimo
Kornelia, Cereala a Salustii jedenadvacet. Těla jejich po
hřbila Lucina v katakombě sv. Kalista u silnice Applovy.

Pronásledování Církve od císaře Decia bylo zkušebním
kamenem věrnosti a statečnosti křesťanů. Tak dopouští až
posud Bůh soužení na spravedlivé, aby měli příležitost se
osvědělti a zásluh si dobyti. „Mnohá jsou soužení spravedli
vých, ale ze všech vysvobodí je Hospodin.“ (Žalm 33, 20.)
„Maličko pokáráni byvše, na mnoze dobře opatření budou,
neboť Bůh zkusil jich, a shledal, že jsou hodni jeho.“ (Moud.
3, 5.)

2. Sv. Notburga, panna.

Žádá-li si křesťan svatě žiti a spasení dojíti, není mu
třeba, aby měl na světě vynikající povolání, slynul zvlášt
nimi dary ducha a konal věci na odiv veliké a mimořádné;
stačiť vůli Boži znáti a ji ve vykázaném stavu věrně plniti.
O tom svědčí život sv. Notburgy. Neměla vezdejších statků
ani vyššího vzdělání, ani příležitosti, aby podnikala neoby
čejné věci a zemřela smrti mučednickou, a přece dosáhla
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v prostičkém povolání svém vysokého stupně mravní do
konalosti a získala si nesmrtelné jméno v lidu katolickém.

Notburga narodila se r. 1265. v městečku Rottenberku
na řece Innu v severním Tyrolsku. Otec jeji měl malé ho
spodářství a provozoval řemeslo kloboučnické. Dceruška byla
od rodičů záhy přidržována ku pilné domáci práci a vycho
vávána v nábožnosti i mravopočestnosti. Odrůstala ve skrovné
a tiché domácnosti rodičů prospivajic bázní Boží, čistotou,
poslušnosti 1 pokorou a poživala pro svou vlídnosť a milou
povahu vážnosti v celé obci.

Když ji bylo osmnáct let, vstoupila bezpochyby po
smrti rodičů do služby na blízkém hradě Rottenburku. Rod
pánů z Rottenburku vládl za stoleti třináctého rozsáhlými
statky a honosil se dědičnou hodností zemského hofmistrov
ství hrabat Tyrolských. Tehdejší pán na Rottenburku Jin
dřich I. 1 manželka jeho Gutta byli lidé laskaví a dobrotiví.
Notburga sloužila jim věrně a rozšafně, tak že za krátko
svěřili ji veškeré hospodářství na hradě. Nábožná hospodyně
plnila všecky povinnosti svoje s úzkostlivou svědomosti.
Každý den počinala modlitbou prosic za milosť, aby hřichu
se uvarovala a obětujic všecky skutky svoje Bohu. Pracovala
s neomrzelou trpělivosti, byla povždy jaré mysli, nikdy si
nestěžovala aniž byla žádostiva světských požitků a zábav,
a vůbec chovala se tak, že vrchnosť i hradní čeleď milými
ctnostmi jejimi se vzdělávaly. Zvláštní potěšení mivala Not
burga ze skutků milosrdné lásky k chudým, jimž rozdávala
čeho si vysloužila a sama nevyhnutelně nepotřebovala. Pán
a pani vidouce to dovolili ji rádi, aby donášela žebrákům,
co zbývalo po stole, ona pak nespokojujíc se udilením al
mužny dávala poděleným chuďasům i spasitelná napomenutí,
aby nehřešili a horlivě se modlili.

Tak hospodařila Notburga na Rottenburku po šest let
jako strážný anděl své vrchnosti a dobrotivá matka chu
dých. Tu zemřel šlechetný pán jeji Jindřich I, a brzo po
něm rozžehnala se se světem i manželka jeho Gutta. Dobro
tivá paní tato umírajíc vložila synu svému Jindřichu II. 1
ženě jeho Otilii na srdce, aby byli k chudým lidem milo
srdní a bohabojné Notburgy jako vzacného domácího po
kladu si vážili. Ale hrdá, nevlídná a lakomá Otilie chovala
se ku věrné hospodyni pánovitě a urputně, ukládala ji zby
tečné práce nad lidskou silu, a zakázavši ji odnášeti zbytky
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pokrmů se stolu žebrákům, nařídila, aby je dávala vepřům.
Notburga poslechla a od té doby utrhovala si sama pokrmů,
aby mobla hladové chuďasy krmit. Ale lakotná paní ne
chtěla ani toho trpěti namitajíc, že tyto almužny lákají ku
hradu povaleče, kteří by prý snadno mohli zapáliti, loupiti
a vražditi. Tato nevraživost nové velitelky vzbudila i v hrad
ni čeledi nechuť, odpor a nenávisť k dobročinné hospodyni.
Notburga zůstala i v tomto přikoři klidnou a snášela je tr
pělivě. Služba na hradě, za předešlé vrchnosti milá a pří
jemná, stala se ji těžkým břemenem, ona však ulehčovala si
je myšlénkou na Spasitele, jenž nepřišel, aby jemu slouženo
bylo, ale aby sám sloužil, a jenž umiraje odpustil svým ne
přátelům a modlil se za ně.

Hrdá Otilie neustávala popouzeti manžela proti Not
burce, žeť prý ona jen o žebráky se stará a jměním jeho
plýtvá. Jindřich maje na paměti napomenuti nebožky matky
své váhal ubližovati nábožné hospodyni, přece však chtěl
se přesvěděiti, jsou-li stižnosti manželčiny oprávněny. I při
stihl jednoho dne Notburgu na cestě s hradu, když nesla
v zásteře chudým pokrmy, jichž sama si odepřela. Na otázku
pánovu, co nese, rozevřela překvapená hospodyně zástěru,
v niž měla kousky chleba a masa a nádobu s vínem, ale pán,
jakoby oči jeho byly držány, viděl třísky alouh. Odjel tedý
nevrle na hrad a zvěstoval manželce, jak pochodil. A když
Notburga se vrátila nasytivši žebraky, kteří do hradu cho
diti nesměli, osopila se na ni Otilie, že prý je pokrytecká
pobožnůstkářka a že na potupu svého pána vykonala nešle
chetný skutek naličivši na něho, aby ho oklamala a směš
ným učinila. I dala ji hněvivě výpověď ze služby. Notburga
neodmlouvala, nehájila se, a s klidnou mysli chystala se
odejiti. Pojednou roznemohla se však Otilie náhlou-a nebez
pečnou nemocí, a tu již nemyslila věrná hospodyně na křivdy,
jichž vrchovatou měrou od ni zakoušela, ale obsluhovala ji
pečlivě, pohnula ji, aby dala se zaopatřiti sv. svátostmi,
modlila se za ni a dosloužila ji do smrti.

Po smrti paní Otilie opustila Notburga hrad Rottenburk
a vstoupila do služby k rolníkovi na statku Ebenu asi ho
dinu cesty od hradu toho. Tu pracovala jako děvečka pilně
v domácnosti, ve chlévě i na poli. Jinak žila na sedlském
statku právě tak, jakož žiti byla uvykla na panském hradě.
Při vší práci měla jediný úmysl, aby vůli Boží povždy svě
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domitě plnila. Myšlénka na Boha všudypřitomného prová
zela ji všude a dodávala ji sily 1 chuti do práce. Spojovala
práci s modlitbou a posvěcovala ji takto. Neuměla čistil ani
psáti, a přece byla ji příroda knihou srozumitelnou, z niž
na polích i lukách, v horách, lesich i zahradách čerpala
hluboké pravdy o Bohu všemohoucim, vševědoucím a nejvýš
dobrotivém. Vstupujíc do této služby byla si vyminila, aby
po tehdejším přikázaní církevním po klekání ve svatvečery
nedělních i svátečních dnů zdržovala se všeliké práce slu
žebné, a tu chodila po práci do blizké kapličky sv. Ruperta,
kde vylévala srdce svoje ve vroucich modlitbách, kochala
se zbožným rozjimáním a skládala Bohu účty z myšleni 1
jednání svého. Hospodáře svého byla poslušna, s věcmi jeho
nakládala šetrně, a jak mohouc snažila se mu prospivati.
Při tom rozdávala chudým, čeho si vysloužila, napominala
jich ku životu ctnostnému a vystřihala od zlého. Proto vážil
si hospodář bohabobojné děvečky té a čeleď jeho spravovala
se přikladem jejim.

Zatim staly se na Rottenburku smutné změny. S Not
burgou odstěhovalo se odtamtud i požehnání Boži. Proti
ovdovělému Jindřichu II. zdvihl vlastní bratr jeho spolčený
s Bavorským vévodou a Solnohradským arcibiskupem válku,
kteráž přivedla ho skoro na mizinu. V neštěstí tom poznal
Rottenburský pán trest Boži za svou lakotu i za nevděk a
křivdy, jež byl spáchal se zemřelou manželkou na věrné
Notburce. I zajel k ní do Ebenu, vylíčil ji, jak statky jeho
jsou spustošeny, a oznámil, že zamýšlí oženiti se podruhé a
že potřebuje rozšafné hospodyně. Potom prosil, aby nevzpo
minala předešlých křivd a vrátila se na hrad, kde bude ji
popřána úplná volnosť, aby žila a činila, jak Bůh dáváji
vnukuuti. Pokorná Notburga odpověděla, že bývalé vrch
nosti své nikdy ani v myšlénkách zlým nesplácela, a že
vrátí se na hrad, bude-li se Bohu libiti a svolí-li hospodář.
I smluvil se pán s hospodářem a odvezl si r. 1293. radostně
Notburgu na Rottenburk, kde všickni domácí jako anděla
s nebe ji přivitali.

S Notburkou zavitalo skutečně do zanedbaného domu
páně Jindřichova Boží požehnání. Spravovala moudře hospo
dářství, odklizela různé nepořádky a prohlédajíc do budouo
nosti, ušetřila pána mnohých nehod i škod. Jindřich oženil
se s Markétou z Hohenegogu, blahobyt jeho rozmohl se
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časem tou měrou, že bylo mu možno učiniti Znamenitá na
dání pro chudě. Druhá manželka jeho byla paní dobrotivá
a milovala Notburgu jako vlastní matku. Když Bůh sňatek
jeji několika dětmi požehnal, byla jim Notburga výbornon
pěstounkou, učic je modlitbě, báznií Boží a lásce k chudým
lidem. Tak ztrávila Notburga na Rottenburku ještě deva
tenáct let, vzdělávajíc slovem i příkladem rodinu pána svého
1 všecku čeleď jeho. Když jí bylo 47 let, roznemohla se
těžce a zaplésala, že již brzo půjde ku Kristu Pánu. Za
delší nemoci své byla příkladně trpěliva a neustávala ode
vzdávati se do vůle Boží. Posléze posilnila se naposled sv.
svátostmi, poděkovala pánu i pani, udělila dětem jejich spa
sitelná naučení, rozloučila se tklivě se všemi a zesnula bla
ženě v Pánu dne 14. záři 1313. Po svém přání měla býti
pohřbena na mistě, kamo tělo jeji zavezeno bude spřežením
volů sobě zůstavených. I naložili bezduchou schránku jeji
na vůz, a volové bez vozataje dali se cestou ku kapličce
sv. Ruperta a stanuli tu, kde zesnulá tak často prodlévala
na modlitbách. A ve svatyňce této byla Nothburga pocho
vána. Věřící lid jal se ji ctiti za svatou a docházel přímluvou
jeji u Boha mimořádných milosti. Na hrob jeji přicházelo
z Tyrol, Solnohradska i Bavorska čím dále vice zbožných
poutníků, a z hojných oběti jejich byla kaplička sv. Ruperta
přestavěna v prostrannou svatyni. Poutnický chrám tento
byl r. 1434. posvěcen na jméno sv. Notburgy. Roku 1718.
byly ostatky jeji s povolením papežským vyzdviženy z hrobu
a dány na oltář v tomto chrámě. Sv. Notburga jest patron
kou biskupství Brixenského a poživá podnes v alpských
zemich zbožné úcty lidu katolického.

V pohrobnim kostele sv. Notburgy u Ebenu visela
druhdy deska se stručným životopisem jejim, jenž zakončen
byl těmito slovy. „Notburga zavěsivši srp, odešla, mo
dlila se a konala domácí práci jako dřive.“ Z toho asi po
vstala tato pověst: Jednoho svatvečera ve žních pracovala
Notburga v Ebenu s ostatnimi čelediny na poli, jež bylo
až na malý dil již požato. Tu zavzněl zvonek ku klekání.
Notburga pomodlivší se, chtěla jako obyčejně odebrati se do
kapličky sv. Ruperta. Hospodář ale přál si, aby pole bylo
dožato a bránil ji odejiti. I pozdvihla Notburga srp a řekla
k hospodáři: „Bůh budiž soudcem mezi mnou a tebou!“
Potom pustila srp, a on zůstal ve vzduchu, jako by byl za
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věsen na paprsku slunečním. Toho zalekl se hospodář a již
vice nezbraňoval nábožné děvečce, aby zanechala práce na
poli a šla Bohu sloužit. Dle této pověsti zobrazuje se sv.
Notburga jako děvečka s rukou vztyčenou, nad níž vznáší
se srp. Na jiných obrazech má za pasem svazek klíčů a srp
drži v ruce.

Rod pánů z Rottenburku vymřeljiž dávno a hrad jejich
je zříceninou, ale svatá hospodyně, věrná služebná a milo
srdná dobrodějka chudých Notburga žije posud v požehnané
památce věřících. Jak krásný příklad dává tato milá světice
osobám služebným! „Služebnici, buďte poslušní pánů těles
ných s bázní a s třesenim v sprostnosti srdce svého, jako
Krista, ne na oko sloužice, jako lidem se libice, ale jako
služebnici Kristovi, činice vůli Boži ze srdce, s dobrou vůli
sloužice, jakožto Pánu a ne lidem; vědouce, že cožbykoli
jedenkaždý učinil dobrého, to zas vezme od Pána.“ (Efes. 6,
5b.—8.) „Služebniče dobrý a věrný, že jsi nad málem byl
věrný, nad mnohem ustanovim tebe; vejdiž v radost Pána
svého.“ (Mat. 25, 21.)

Perský král Chosroes II. dobyv vojskem svým r. 614. Jerusaléma,
odvedl veliké zástupy tamních křesťanů s patriarchou sv. Zachariášem do
zajetí. Tehdáž odnesli Peršané z Jerusaléma kromě jiné kořisti i sv. kříž
Kristův, jejž byla druhdy sv. Helena nalezla. Po čtrnácti letech zdvihl
císař Heraklius proti Peršanům válku, zvítězil nad nimi a donutil jich vy
dati tento vzácný poklad. Na jaře r. 629. donesl císař posvátné dřevo to
ve slavném průvodu do Jerusaléma, a vstoupiv bos do města, vztýčil je
zase ve chrámě Božího hrobu ku všeobecnému uctění. Na památku této u
dálosti koná se dne 14. září výroční slavnosť Povýšení sv. Kříže Páně.
Téhož dne slaví se památka sy. Krescence, pacholíka za císaře Diokleciana
v Římě pro víru umučenéhe, sv. Materna, mučedníka sv. Petra a biskupa,
z jehož ostatků přinesl Karel IV. z Cách do velechrámu Pražského čásť
ramene, a j.

Dne 15. září.

Sv. Cyprian, biskup, církevní otec a mučedník.

Karthago, někdy hlavní sidlo Punské říše a přední ob
chodní město starého světa, bylo po dlouhých válkách r. 146.
před Kristem Pánem od Římanů povaleno a se zemí sro
vnáno. Za vlády římské povstala na troskách jeho nová kve
touci obec, jež stala se hlavním městem Afriky prokonsu
larní a kde i křesťanství záhy se ujalo. Biskup Karthagin
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ský byl hlavou celé latinské Afriky, Numidie i Mauretanie
a později také Tripolitánska a Byzacény. Z biskupů toho
města proslul v dějinách církevních nejvice sv. Cyprian.

Thascius Cecilius Cyprianus narodil se asi r. 200. z bo
hatých pohanských rodičů v Karthagině, nabyl důkladného
vědeckého vzdělání a stal se veřejným učitelem řečnictví
na slavné škole rodiště svého, ve kterémžto úřadě získal si
slovutné jméno. Byl vynikajícím učencem, oblíbeným učite
lem, řečníkem, boháčem, uhlazeným společníkem a chloubou
svých rodáků, a přecenepožival pravé spokojenosti. Seznámiv
se s bohabojným křesťanským knězem Ceciliem, jenž pře
býval v domě jeho, přilnul k němu upřímným přátelstvím,
dal si od něho vykládati nauku křesťanskou a čital dle ná
vodu jeho Pismo svaté, ale dlouho vězel v pochybnostech
potáceje se mezi pravdou a bludy. Posléze otevřela mu mi
lost Boži oči a zvítězila v něm. Poznalť hluboké pravdy
náboženství Kristova, uvěřil a přijal okolo roku 246. křest
svatý, na němž z vděčnosti ku svému učiteli přidal si jméno
jeho Cecilius. A milost Boží získaná v této svátosti způso
bila v něm podivuhodný obrat, jakož sám napsal v listu
k biskupu Karthaginskému Donatovi: „Pokud ještě trval
jsem v temnosti a hluboké noci kolisaje se na vzbouřeném
moři světa a běhaje nerozhodně po cestách bludných, ne
maje jistoty o úkolu životním a vzdálen jsa od světla 1
pravdy, zdálo se mi býti věci těžkou a tvrdou, co slibila
slitovnosť Boží ku spáse, že může člověk býti znovu zrozen
a dle ducha 1 srdce svého přetvořen. Shodovalťt jsem se
s mravními poklésky svými z doby předešlé, jakoby již byly
u mne zdomácněly. Když pak moci vody a znovuzrození
skvrny života předešlého byly obmyty, tu proudilo shůry
jasné a čisté světlo do prsou od hříchů očistěných. Ukázaloť
se, že bylo pozemským, co dřive z těla se rodilo a ve službě
hříchu žilo, a že Božským se stalo, co oživil Duch svatý.“

Obrácený Cyprian kráčeje po šlépějích výborného učitele
i přitele svého Cecilia bádal pilně v Písmě sv. i v knihách
starých otců cirkevnich, utvrdil se takto ve víře křesťanské,
hájil ji proti pohanům a byl dle ni živ. Hned po křtu roz
prodal zděděné statky svoje a zs stržených peněz dil rozdal
chudým a dil ponechal si ku další dobročinnosti na podporo
vání lidi ubohých i ústavů cirkevnich.

Křesťané Karthaginští zakládajíce si nemálo na tom,
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že muž tolik učený a slovutný, jakým byl Cyprian, do
Církve Kristovy vstoupil, požádali ho, aby přijal svěcení
kněžské. I vyhověl jim a stkvěl se jakožto kněz svatou horli
vostí i spanilými ctnostmi, jimiž věřícise vzdělávali. A sotva
uplynuly cd pokřtění jeho dva roky, přišli k němu duchovní
i věřící s novou naléhavou žádosti. Byltě Karthaginský bi
skup Donat r. 248. zemřel a přání duchovenstva i lidu neslo
se k tomu, aby nástup em jeho stal se Cyprian, ačnebývalo
tehdáž obyčejem, zřizovati na biskupství ty, kdož teprv před
nedávnem z pohanstva na víru se obrátili. Marně vzpiral se
Cyprian nabizené důstojnosti; byltě téměř jednohlasně zvolen
a chtě nechtě r. 248. posvěcen za biskupa.

Církev Karthaginská potřebovala tehdáž biskupa horli
vého, neboť za dlouhého pokoje od pohanů vpližily se i do
ní různé nepořádky. Cyprian sám vylíčil žalostný úpadek
náboženského života v tehdejším duchovenstvu i křesťan
ském lidu těmito slovy: „Mnozí zapomínajice, co věřící za
časů apoštolských činili aneb aspoň povždy konati měli,
toužili jen po rozmnožování statků svých jsouce rozpáleni
nenasytnou lakotou. V kněžstvu nebylo pravé bázně Boží,
v jáhnech neporušené viry, ve skutcích žádného milosrden
ství, v mravech žádné kázně. Mnozi vstupovali do stavu
manželského s osobami nevěřicími, přísahali lehkovážně, ba
i křivě, neposlouchali představených a byli vespolek živi
v různicich. Mnozí biskupové majice býti jiným za příklad
a povzbuzení, nedbajíce úřadu svého byli správci světského
zboží, a opouštějice kazatelny zůstavovali osadníky svoje
opuštěnými, bloudili po cizích osadách a sháněli se na trži
štích po zisku.“ I jal se Cyprian tyto neplechy odklizovati.
Jakožto vrchni pastýř Karthaginský měl dozor na všecky
biskupy africké, avšak jsa dalek všeliké panovačnosti nechtěl
býti leč služebníkem jejich, a veškeré snahy jeho vycháze
jice z upřímné lásky nesly se k jedinému velikému cili, ku
nápravě mravů 1 pokleslé cirkevní kázně. Za tim účelem
oživoval v duchovenstvu 1 lidu utuchlou viru, rozežihal uha
slou lásku k Bohu 1 ku bližním a dával svým neúhonným
životem všem následování hodný příklad.

Volba slovutného Cypriana na úřad biskupský byla poha
nům události pokořuji; ipřemýsleli, jak by ho zničili. Zdálo se,
že nadešla k tomu přiležitost záhy, když císař Decius vydal
r. 250. poznovu proti křesťanům rozkazy, aby byli pronásle
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dováni. Sotva tedy výnosy císařovyv Karthagině prohlášeny
byly, jala se pohanská luza po ulicích i v divadlech zuřivě
pokřikovati: „Cypriana Ivům!“ Biskup věda, že kdyby zů
stal v městě, byl by polapen, na smrť odsouzen a dravcům
za kořist dán, a poznávaje, jaké zlo stihlo by církev Kartha
ginskou, když by za doby tak těžké zůstavena byla bez
pastýře, ušel tedy v měsíci únoru r. 250. s několika kněžími
a jáhny tajně z města a skrýval se na místě bezpečném.
Tento útěk byl mu od některých přemrštěnců vykládán za
zbabělost, ovšem neprávem, neboť neodešel ze strachu o sebe,
ale z opatrnosti a obavy o stádce svoje. Tak učinili později
Klement Alexandrijský i jiní výteční křesťané majice na
paměti slova Páně k apoštolům, aby byvše vyhnáni zjednoho
města šli jinam. Jinak osvědčil později Cyprian svou radost
nou smrti pro víru svatou, že útěk jeho před pohanskými
vrahy za cisaře Decia nikterak nebyl skutkem zbabělosti.
Ostatně měl na útěku ustavičnou péči o stádce svoje. Usta
novoval z úkrysu věřícím pastýře a stopuje bedlivě osudy
jejich posýlal jim listy, jimiž povzbuzoval ku stálosti u viře
a těšil v protivenství.

Jako v jiných cirkvich, tak i v Kathagině zapřeli
tehdáž mnozí křesťané z lidské slabosti před pohany víru,
avšak valný počet jich litoval záhy tohoto poklésku. Odpa
dlici ti žádali za opětné přijetí do svazku věřících a vymá
hali si na ten účel pisemných přímluv u věrných vyznavačů
Kristových, zvláště těch, kteří vytrpěvše statečně pro víru
žalář a mučení požívali v církvi veliké vážnosti. Ale mnozí
z těchto vyznavačů a mučedníků vydávali takové přimluvné
listy každému, kdožkoli si jich přál, nepátrajíce, zdaž pří
mluvy té jest hoden a žádajíce, aby odpadlíci beze všech
záruk byli šmahem přijímáni do cirkve, již se byli zprone
věřili. Toho nesměl biskup Cyprian ovšem připustiti, jinak
byla by církevní kázeň vzala žalostné porušení. Proto ne
uznával takových přímluvných listů a nařidil, aby odpadlici
žádající vrátiti se do cirkve nejprv osvědčili kající mysl
dnem i noci se modlice i postice a dobré skutky konajice.
Ve spise na ten účel vydaném napsal: „Kdo takovým způ
sobem Bohu dostičiní, ze studu nad spáchanou nešlechet
nosti se omlazuje a z lítosti nad poklesnutim svým ve víře
se utvruje, ten bude vyslyšen i posilněn od Pána a potěší
cirkev, kterouž byl zarmoutil a dosáhne od Boha odpuštění
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i koruny věčné.“ Avšak za toto moudré jednání byl Cyprian
namnoze viněn z krutosti proti bratřím padlým. Obzvláště
brojilo proti němu v Karthagině patero kněži, kteří již
s volbou jeho na biskupství byli nespokojeni. V čele těchto
nespokojenců stal v Karthagině kněz Novatus, a k němu
přidal se Felicissimus, jenž bez vědomi biskupova byl od
něho proti zákonům církevním zřízen za jáhna. Když Cy
prian z úkrytu svého poslal do Karthaginy dva biskupy
a dva kněze s almužnou, aby ji tamním chudým rozdali,
opřel se jim Felicissimus pokládaje péči o chudé za výlučné
právo jáhnů a nechtěje jich uznati za oprávněné plnomoeniky
biskupovy. To mu však bylo pouhou záminkou, ježto jsa
člověk nehodný a podvodný, věděl, že biskup ho neuzná.
I vyřkl Cyprian nad Felicissimem i přívrženci jeho pro ne
poslušnost jejich klatbu. A hned vystoupili v Karthagině
proti biskupovi zjevně Novatus s ostatními nespokojenci 1
Felicissimus s některými vyznavači, jichž přimluvných listů
nedbal, vytýkajice mu ukrutnosť proti slabým bratřím a ne
všimavosť proti zasloužilým křesťanům. Tedy Cyprian slyýše
o těchto rejdech, vrátil se na jaře r. 251. z úkrytu svého do
Karthaginy, sepsal svou knihu „Opadlých“ a svolal církevní
sněm, jehož sůčastnil se valný počet biskupů. Na sněmu
tom byli Novatus 1 ostatní čtyři s ním spojení kněží a Fe
licissimus slyšení a klatbou stiženi. Potom stanoveny zásady,
jak s padlými jednati dlužno. Nemá se jim bráti všecka na
děje, aby si nezoufali, od víry nadobro neodpadli a k po
hanství se nenavrátili, ale třeba ukládati jim dle miry pro
vinění jejich přiměřené pokání Má se zacházeti jinak s těmi,
kteří k obětování modlám dobrovolně jaksi přikročili; jinak
s těmi, kteři svoje přátele, ženu 1 děti za sebou do záhuby
strhli a je k odpadnutí donutili; jinak, kteři stali se oběti
za svou rodinu; a dlužno rozlišovati ty, kdož skutečně obě
tovali, od těch, kteří vymohli si úplatkem od úřadů nepra
vdivých listů, jakoby byli obětovali, ač toho neučinili. Zpro
nevěřili biskupové a kněží měli sice ku pokání připouštění
býti, ale neměli více církevní úřad svůj konati.

Cyprian 1 ostatní na sněmu Karthaginském přítomní
biskupové katoličtí poslali svoje úchvaly do Říma papeži
Korneliovi, aby došli jeho souhlasu a dosáhli jednostejnosti
v jednání s padlými. To bylo ovšem tím žádouenější, jelikož
i Řím byl znepokojován piklemi rozkolníka Novaciána, jenž
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jsa přímým opakem nespokojenců Karthaginských Novata,
Felicissima 1stupencův jejich, nechtěl, aby padli bratři, třeba

by 1 přísnému pokání se podrobili, do společenstva věřících
opět přijímání byli, a proto proti papeži Korneliovi odpor
zdvihl. Zatím přišli z Karthaginy do Římá Felicissimus a
Fortunat, aby sektě své získali tu přátele, ale poznavše No
vaciana, zřekli se pojednou předstiraných zásad svých a při
dali se k tomnto rozkolniku. I slavil papež Kornelius v řijnu
r. 251. veliký sněm v Římě, ně němž shromáždění biskupové
i kněží schválili úchvaly sněmu Karthaginského v příčině
jednání s křesťany padlými a vyloučili Novaciana i stou
pence jeho z Církve. Ale rozkol nebyl takto prozatím ani
v Římě ani v Karthagině potlačen; v Říměučinil vyobcovaný
Novacian odvážný, ovšem marný pokus sesaditi papeže Kor
nelia a zmocniti se úřadu jeho, a z Karthaginy docházely
do Říma neustálé stížnosti nespokojenců proti biskupu Cypri
anovi. Tu svolal Cyprian r. 252. poznovu církevní sněm do
Karthaginy, a ježto tehdáž nastávalo Církvi nové krvavé
pronásledování, ustanoveno ode všech 66 shromážděných kato
lických biskupů, aby všickni odpadli křesťané, kteříž litosť
prokázali, v pokoji do Církve přijati byli a takto ku při
štimu boji sv. svátostmi posilniti se mohli, ježto. dle výroku
Cyprianova „nemůže býti k boji způsobilým, kdo od Církve
k boji není vyzbrojen.“ Strana rozkolnická v Karthagině
nebyla ani timto cirkevnim sněmem potlačena, ba pokročila
ve svém vzdoru proti Cyprianovi tou měrou, že zvolila si
proti němu biskupem Fortunata, jednoho z oněch pěti kněží,
kteři hned r. 248. s povýšením Cyprianovým na biskupský
stolec Karthaginský nesouhlasili. Avšak tento z osobních li
bůstek a lichých důvodů vyvolaný rozkol neměl dlouhého
trvání a zanikl časem sám sebou, právě jako rozkol Nova
cianův v Římě.

Cyprian neustával pečovati o jednotu církevní a po
tirati rozkolníky, kteřiž usilovali ji roztrhnouti. V Africe
činil to z vlastní právomoci, a kdekoli jinde, kamo nesáhala
cirkevní moc jeho, vyskytovaly se snahy odštěpenecké, tam

obracel pozornosť biskupa Římského, aby sám zakročil
Zatim co tyto věci se daly, rozšířila se r. 252. z vý

chodních krajin téměř po vši Římské říši morová rána, která
zejména také v Karthagině množství lidu náhle zachvátila.
Obyvatelstva zmocnil se strach; kdo mohl, prchal z města,
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nemocní zůstávali bez ošetřování, mrtvoly vyhazovány z domů
na ulice a nikdo nepocbovával jich, z čehož bylo ještě hůře.
V tento čas všeobecného zděšení osvědčil se biskup Cyprian
dobrým pastýřem všeho lidu. Zůstávaje v zamořeném městě,
hlásal slovem 1 příkladem milosrdenství ku bližním. Učil,
že křesťan všeliké soužení má trpělivě snášeti, aby stal se
hodným budoucí slávy, a napominal věřících, aby následujíce
dobrotivého Spasitele, ujali se nemocných i mrtvých netoliko
křesťanů, ale 1 pohanů, od nichž příbuzní strachem byli se
odvrátili. A tehdaž ukázalo se, co zmůže láska křesťanská.
Věřici poslouchajice biskupa svého, sbírali almužny netoliko
na svoje souvěrce, ale také na chudé a opuštěné pohan:, oše
třovali nemocných křesťanůi pohanů a pochovávali mrtvé, hle
dice jako o závod odměnitl se dobrým za všecko zlé, jehož byli
od pohanů zakusili. Tou měrou stal se jim tento mor výbor
nou přípravou k nastávajícímu mučednictví a zdrojem mno
hých milosti. Die slov Cyprianovýcu probudila morová rána
křesťany líné, uvedla zbloudilce na pravou cestu, přiměla
mnohé pohany k tomu, že uvěřili, ziskala věrným služební
kům Kristovým pokoj a ozbrojila zástupy lidu kn přištímu
boji za víru. Ač mnozi z křesťanů se nakazili a zemřeli,
neustali přece věřící nemocným souvěrcům svým i pohanům
sloužiti a mrtvoly jejich pochovávati majíce to přesvědčení,
že smrť podstoupená ve službě bližním pro Krista prokázané,
plati tolik, jako smrť pro víru v pronásledování. Mor ten 1
hlad v mnohých krajinách tehdáž zavládlý pokládán byl od
pohanů za trest bohů křesťany prý urážených, a v Římě
nastalo proto nové pronásledování Církve, za něhož papež
Kornelius býl uvězněn a do vyhnanství poslán. Cyprian do
stával od něho zprávy o všem, co dálo se tehdáž v Římě,
a potěšil ho ve vyhnanství přátelským listem. Také v Kar
thagině vyskytli se pohané, kteří vydávali za původce teh
dejšího moru a hladu křesťany jakožto tupitele bohů, a zvlá
ště neustával sudi Demetrias sužovati je, ačkoli viděl, jaké
milosrdenství prokazuje se od nich i pohanům. I složil Cy
prian na obranu křesťanůrázný „spisk Demetriadovi,“ v němž
di: „Rmoutite se, že Bůh je řozhněván, jako byste pro ne
šlechetnosti svoje zasluhovali něčeho dobrého, a jakoby vše,
což trpite, nebylo menší hříchů vašich. Ty, jenž soudiš jiné,
budiž také jednou svým soudcem a nahlédní v záhyby svě
domi svého. Nařikáš do neůrody a hladu, jakoby nakupenými
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penězi a uchvácenými důchody nerozmnožoval se hárajicí
plamen nedostatku; nařikáš, že nebe zavřelo se dešti, ale
nestěžuješ si, že zavřeny jsou naplněné obilnice na zemi.
Ó uvažte hříchy svoje, pohlédněte na rány svědomí svého
a zajisté každý vida, čeho zasloužil ustane stěžovati si na
Boha 1 na nás.“

Za tohoto hladu a moru shlukl se na mnohých mistech
lid a jal se loupežiti. Zejména vtrhli loupežníci do Numidie
a odvlekli množství lidu křesťanského do zajeti. Biskupové
numidští oznamujíce toto neštěstí Cyprianovi prosili úpěnlivě
za pomoc, aby zajatci, mezi nimiž bylo 1 drahně panen,
mohli vykoupení býti. I vyzval Cyprian podřízené biskupy
i duchovní, aby sbírali na ten účel příspěvky věřících řka:
„Kdož by bolesti bratrovy nepokládal za bolest svou, ježto
všickni jedno tělo jsme! Kterak bychom nepomáhali ze za
jeti tomu, jenž vytrhl nás z tlamy ďáblový; jak bychom
nevykoupili toho, jenž křížem a krví svou nás vykoupil!“
A vyzvání toto mělo znamenitý účinek; křesťané afričtí
složili vice než sto tisic sestercii (deset tisic zlatých) na vy
koupení zajatců.

Po smrti papeže sv. Kornelia byl roku 253. nástupcem
jeho zvolen Lucius, ale císař Valerian vypověděl ho s mno
hými kněžími z Říma. I dopsal mu Cyprian přeje štěstí, že
jest mu dáno pro Ježíše Krista trpěti; a papež odpověděl,
že křesťan má z pronásledování radovati se a Bohu za ně
děkovati. Po brzké mučednické smrti tohoto papeže nastoupil
r. 253. stolec Petrův sv. Štěpán, na nějž obrátil se Cyprian
žádaje, aby sesadil Arelatského biskupa Marciána, jenž byl
zjevným stoupencem odsouzeného rozkolnika a kaciře No
vaciana. Takovým způsobem pozíral bystrozraký Cyprian na
celou Cirkev katolickou, aby nikde úhony netrpěla.

Avšak za nedlouho dostal se tento nadšený obhájce
církevní jednoty a apoštolského Stolce Petrova v Římě mi
moděk do vážného sporu se samým papežem. Naskytla se
totiž sporná otázka, je-li křest od kaciřů udělený platen, a
mají-li ti, kdož z kaciřských sborů do Církve katolické se
vraceji, znova křtěni býti čili nic. Na sněmu Karthaginském
r. 255. bylo za předsednictví Cyprianova od 31 přítomných
biskupů vysloveno, že mimo pravou Církev Kristovu není
vůbec platných svátosti; jeden toliko jest křest, jeden Duch
sv. a jedna od Krista založená Církev; a tedy že jest třeba

(f) 46
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znova křtiti ty, kdož pokřtěni byli od kaciřů. Ježto pak
s timto nálezem nesouhlasili všickníi biskupové afričtí, svotal
Cyprian brzo potom druhý, valnější sjezd biskupů do Kartha
giny, a tu prohlášen opět křest kaciřů neplatným. O usne
sení tom podal Cyprian zprávu papeži Štěpánovi doufaje, že
dojde souhlasu jeho. Ale papež odpověděl, aby nezaváděly
se novoty a šetřeno bylo podání, dle něhož cirkev Římská
pokládá křest kaciřů platným, byl-li dle ustanovení Kristova
udělen ve jménu tři Božských osob. Cyprian timto neoče
kávaným výnosem papežovým překvapen konal r. 256. opět
s 87 biskupy v Karthagině sněm, a tu stanovena poznovu
nutnost křtiti každého, kdo z kaciřství žádá si vsloupiti do
Církve katolické. Důvody k tomu vzaté ze spisů Tertullia
nových nebyly však správné, jakož potom objasnil sv. Augustin
v boji proti Donatistům. Dle vývodů tohoto učitele církevního
kaciři odštěpivše se od pravé Čirkve souhlasí s ni přece ve
mnohých kusech, aniž ztrácejí, co z Církve si odnesli. Proto
zůstala jim i mimo Církev moc křtiti. Kromě toho třeba
uvážili, že platnost svátosti této nezávisí na hodnosti udí
leče. Papež Štěpán odvolávaje se na podání církve Římské
pokládal tedy právem křest kaciřů ve jménu nejsvět. "Tro
jice udělený platným, a nařidil toliko, aby ten, kdo z ka
ciřstva do Čirkve katolické vstupuje, přijal svátosti sv. pokání
a sv. biřmování, jež obě udilely se vzkládáním rukou.

Jinak zůstal biskup Cyprian 1za tohoto sporu v církevním
obcování s papežem Stěpánem. Sporná otázka v příčiněkřtu
kaciřů byla nastalým krvavým pronásledováním křesťanů a
mučednickou smrti obou světců Cypriana a Štěpána záhy
odročena, a teprv cirkevní sněm Arelatský rozluštil ji r. 314.
nadobro ve smyslu papeže Štěpána. Na prvním všeobecném
cirkevním sněmu Nicejském r. 325. byl pouze křest kaciřů
Paulianistů vyhlášen neplatným, jelikož tito stoupenci blu
daře Pavla Samosatského popirajice nejsvětější Trojici neuží
vali slov křestních ve smyslu Cirkve katolické. *)

Za císaře Valeriana (253-—260) a spoluvladaře syna
jeho Galliena nadešlo Církvi Kristově nové pronásledování.
Působenim milce cisařova Makriana vydán r. 257. rozkaz,

*) Podobně až posud jest neplatným křest oněch sekt, jež nevěříce
v nejsv. Trojici neudílejí ho ve jménu tří Božských osob po smyslu kato
lickém, nýbrž užívají při tom slov jiných jakýchkoli.
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aby biskupové a kněží byli posláni do vyhnanství i aby
nebyly trpěny náboženské sbory a schůze křesťanů, a kdo
by se tomu protivil, měl býti na hrdle potrestán. I byl papež
Štěpán jat, uvězněn a odpraven. Dne 30. srpna 257 došlo
1 na Cypriana. Byl od služebníků prokonsula Karthagin
ského Paterna uchopen a před něho uveden. Tu řekl mu
prokonsul: „Božští císařové Gallienus a Valerianus poslali
mně rozkazy, aby všickni lidé otili bohy, jimž Římané se
klanějí, a kdožby tim opovrhovali, mají býti mečem sťati.
Slyším pak, že úcty bohů za nic nepokládáš; proto radim
tobě, abysi sobě dobře usmyslil a bohy ctil.“ Biskup odpo
věděl: „Jsem křesťan a neznám jiných bohů kromějediného
pravého Boha, jenž stvořil nebe, zemi i mořea vše co v nich
jest. Tomuto Bohu sloužime my křesťané; toho dnem i noci
za všecky i za císaře prosime.“ Prokonsul řekl dále: „Setr
váš-li v tomto úmyslu, zlou smrtí zahyneš.“ Biskup vece:
„Kdo Boha se boji, nemůže smýšlení svého změniti.“ Pa
ternus pohrozil mu: „Budeš dle rozkazu císařů poslán do
vyhnanství “ a ou odvětil: „Nebude vyhnancem, kdo Boha
v srdel ponese, neboť Hospodinova jest země a plnosť jeji.“
Prokonsul mluvil dále: „Nežli odejdeš, řekni, kde jsou kněží
i jini tobě podobní, o nichž se di, že zdržují se v tomto
městě.“ Cyprian odmítl řka: „Stanovili jste dobře svými zá
kony, že nemá býti žádných udavačů, proto nosmějí býti
ode mne zrazeni; ba nikdo nemá po zákonu ani sám sebe
udávati.“ [ pohrozil Paternus biskupovi mukami, a ten od
pověděl: „Čiň, co ti poručeno jest.“

Po tomto výslechu byl Cyprian poslán do vyhnanství
do přímořského městyse Kurubisu v Zeugitáně, kde požívaje
volnosti prospival věřícím, dostával odevšad listy oplývajicí
pochvalami za statečnosť u víře,a přijímal návštěvy vzácných
osob. Prvního dne svého pobytu v tomto vyhnanství měl
vidění, jimž byl poučen, že za rok bude na smrť odsouzen
a stat.

Roku 258. vyšel nový rozkaz císařský, aby biskupové,
kněží a jahnové byli ihned popraveni; šlechtici a přední
mužové křesťanští aby zbaveni byli svých důstojnosti 1statků,
a kdyby 1 po této ztrátě zůstali v křesťanství, měli i hrdlem
propadnouti. Zatim byl prokonsul Paternus zemřel, a Cyprian
vrátiv se z vyhnanství do Karthaginy zdržoval se v jakési
zahradě. Uslyšev tu, že v Římě papež sv. Sixtas II. i jáhen
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jeho sv. Vavřinec smrti mučednickou zemřeli, poslal svým
věřícím list, v němž di: „Jsa ještě živ píši vám, že toužím
po smrti, neboť v srdci mém ozývá se hlas: Jdu k Otci.“
I pořidil o svých věcech a chystal se na smrť mučednickou.

Nový prokonsul Karthaginský Maxim zvěděv o Cypri
anovi, kde se skrývá, poslal k němu dva úředníky, aby ho
přivedli. Biskup přijal je laskavě a odjel s nimi do města;
že ale již se připozdilo, zůstal u jednoho z nich, a ten za
cházel s nim uctivě a připravil mu večeři. Zatim roznesla
se městem zpráva, že Cyprian jest zajaí, a davy křesťan
ského lidu i pohanů sběhly se k domu, kde bydlel, chtějice
zvěděti, co s nim se stane. Nazitřií zrána povolal prokonsul
Maxim biskupa k sobě a řekl: „Jsi ty Thaseius Cyprian,
kterého křesťané jmenuji svým biskupem?“ Cyprian odpo
věděl: „Jsemť ovšem.“ Prokonsul oznámil mu, že cisařové
poroučejí, aby se klaněl bohům, on pak vece, že toho neučiní.
I řekl prokonsul: „Lépe bysi učinil, kdybysi o blaho svoje
pečoval a bohy neopovrhoval.“ Biskup odvětil: „Spása a sila
má jest Kristus, jemuž žádám si bez konce sloužiti“ Maxim
prodlévaje di: „Lituji života tvého a chci ti poraditi“, ale
Cyprian opáčil: „„Neniť, prosim, lepší rady pro mne, než
abych klaněje se Bohu svémus celou žádosti duše své k němu
spěchal, poněvadž nejsou rovna utrpení tohoto světa budouci
slávě, která zjeví se v nůs.“ I povstal prokonsul a vynesl
tento ortel: „Thaseius Cyprian, jenž bohům obětovati odpírá,
budiž mečem odpraven.“ Svatý biskup řekl radostně: „Chvála
Bohu“ a křesťané shromáždění venku před domemuslyševše.
o tom, zaplakali a objimajíce se vespolek volali: „Umřeme
zároveň s nim“

Na smrť odsoužený Cyprian veden byl vojenskou stráží
za město, a věrní jeho kněží i jahnové a věřici provázeli
ho. A když přišli na misto, jež slove Sextus, svlékl vrchní
roucho a podal je vojákům, a odloživ také sukni a odevzdav
ji jáhnům, stál pouze v rouchu lIněném, očekávaje kata. A
když kat přistoupil, rozkázal svatý biskup svým věrným,
aby mu vyplatili 25 zlatníků, a padnuv na zemi, modlil se
a slzel. I podali mu bratři šátky, aby sl oči usušil. A když
od modlitby povstal, přečten mu poznovu ortel, a křesťané
rozestřeli kolem něho roucha, aby krve jeho nachytali a
ji v úctě chovali. Tu již zastřel si svatý biskup sám oči a



Sv. Cyprian, biskup, církevní otec a mnčedník. 725

naklonil šíji. Třesoucí se rukou mávnul kat mečem, a cti
hodná hlava světcova padla, což stalo se dne 14. září r. 258.

Svatý Cyprian první z biskupů Karthaginských prolil
pro Ježíše Krista krev svou. Křesťané pohřbili umučené
tělo jeho za doby noční při záři svící a pochodní na svém
hřbitově v Karthagině. Římský seznam světců klade pa
mátku sv. Cypriana na den 16. záři, kdy koná se i svátek
papeže sv. Kornelia.

Spisy sv. Cypriana byly po všecky časy v Církvi kato
lické vysoce ceněny. Jsou provanuty duchem veliké viry 1
hluboké učenosti a vynikají jasnosti 1 ušlechtilosti slohu a
úchvatnou výmluvnosti. Listy jeho počtem 8L jsou důleži
tým pramenem tehdejšího církevního zřízení a života v Africe
a v hímě. Ve spise „O lichosti pohanských bohů“ vykládá
důvody, proč přestoupil ku křesťanství; vnitřní proměnu svou
způsobenou křtem sv. a věrný obraz života tehdejších po
hanů liči v knize „O milosti Boži“ ; ve spisu k Demetriadovi
odmítá pomluvy, jakoby křesťané byli vinni obecnými po
hromami; dále složil tři knihy proti Židům a spisy o stavu
panenském, o jednotě církevní, o padlých, o modlitbě, o al
mužně, o trpělivosti, o horlivosti.

Církev Rimskou nazývá sv. Cyprian nejpřednějším stol
cem biskupským, místem a stolcem Petrovým, pramenem a
středem církevní jednoty; pročež povinni jsou všickni bisku
pové státi v církevním spojeni s biskupem Rimským, a takto
obcují s Církvi katolickou. O jednotě cirkevní jsou památny
výroky jeho: „Nemůže miti Boha za otce, kdo nemá Cirkev
za matku.“ „Kdo se odlouči od matky Cirkve, vyloučen jest
od zdroje milosti ku spasení potřebných; jest cizinec a ne
přitel.“ „Základ této jednoty položil sám Kristus, hlava a
pramen pravdy, ustanoviv stolec Petrův za východiště kněž
ské jednoty a Rimskou církev za hlavní cirkev“ „Může-liž
miti víru ten kdo nedrží se jednoty cirkevní? Patří-li ten
k Církvi, kdo od jednoty jeji se odtrhuje ?“ „Nikdo nemůže
býti mučedníkem, kdo není v Cirkvi“, t. j. kdo se nepodro
buje zákonům církevním. V listu k mučedníkům a vyzna
vačům dí sličně: „Jak přeblažená jest Církev naše, kterouž
sláva milosti Boží tak osvěcuje, a ctihodná krev mučedníků
tolik oslavuje; dříve bělela se skutky bratří, nyní pak čer
vená se nachem krve mučedníků ; v květném vínku jejím
nescházejí ani lilie ani růže.“ © pokání dí sv. Cyprian, že
nejhlavnější částí jeho jest litosť, a k té že musi přistoupiti
zpověď z hříchů před knězem, jenž uděluje rozhřešení čili
odpuštění hříchů a ukládá dostiučinění za ně. „Vyznávejte se
jeden každý, prosim vás, bratři, z hříchu svého, pokuďten,
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který se provinil, na světě jest, pokud jeho vyznání se při
pustiti může, pokud dostiučinění a odpuštění kněžími uči
něné před Bohem milé (platné) jest“ Výslovně učí sv. Cy
prian. že biřmování je svátost rozdilná od křtu. „Ti, kteří
byli v Církvi pokřtěni, předvádějí se představeným církevním
a dostávají naší modlitbou 1 vzkládáním ruky Ducha sv. a
stávají se znamením Páně dokonalými.“ „Pokřtění mohou jen
tenkráte býti úplně posvěcení a státi se syny Božími, zrodí-li
se oběma svátostm1.“

Tou měrou tresce sv. Cýprian ve spisech svých až po
dnes ze lži všecky novověké bludaře, kteří zavrhujice papeže,
kněžství, jednotu církevní, svátosti sv. biřmování a sv. po
kání, i jiné čiánky viry katolické, odvažují se honosně do
volávati se prvních stoleti křesťanských, jako by Církev byla
tehdáž náboženskými bludy jejich nakvašena bývala. Výtečný
znalec života církevního ve stoleti třetím sv. Cyprian jest
nám ovšem spolehlivějším a lepším svědkem viry tehdejších
křesťanů, nežli tak zvaní reformátoři, kteři ve stoleti šest
náctém mámili a popuzovali křesťanský lid právě tak, jakož
byli činili za věku třetího v Rimě a v Karthagině kacíři
Novacian, Felicissimus a stoupenci jejich. *)

Dne 15 září koná se památka sv. Nikomeda, kněze, mučeduíka Řím
ského, z jehož ostatků daroval čásť Karel IV. velechrámu Pražskému, sv.
Marcela a Valeriana, mučedníků v Gallii, sv. Melitiny, mučednice Prěslavské
(Marcianopolské, v nynějším Bulharsku), sv. Porfyria, herce, mučedníka
Cařihradského, jehož život podobá se žívotu sv Generia (viz den 26. srpna),
sv. Nikéty, mučedníka, rodáka Gothského, jehož ostatky jsou uloženy ve
vlaských Benátkách, blahosl. Rolanda, poustevníka v Italii ($ 1380), a j.

+) Sw. Th. Caecilia Cypriana, bisk. Karthag. Věk a spisy vybrané.
Složil Dr. Jan Nep. Stárek. V Praze, 1844.
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Dne 16. září.

Sv. Ludmila, první mučednice, dědička a matka
Českého národa.

Po starobylém řádu slovanském skládal se národ Český
za nejstarších časů z čeledí (kmenů), jež měly své zvláštní
náčelníky; vévody, vladyky nebo kněze řečené. Ti spravovali
domácí věci z čeledi a krajů, jimž dědičně panovali. Nejvyš
ším ředitelem a soudcem záležitostí celého národa byl vé
voda vlastních Čechů z rodu Přemyslova. Kmen Čechů,
usedlých uprostřed země na dolením toku řek Vltavy, Mže
a Sázavy byl jádrem celého národa, a území jejich bylo
přirozeným těžištěm krajin sousedních a srdcem, ve kterém
sbihaly se životní sily všech kmenů sourodých. Sidlem pa
nujícího rodu Přemyslovců býval Vyšehrad, hrad Pražský,
Levý Hradec, Tetin, Budeč, někdy snad také Děvín. Severo
západně od Čechů, nad středním tokem řeky Ohře a na ho
ření Mži, seděli Lučané; východně od nich Lemuzi v nyněj
šim Bilinsku, Děčínsku a Litoměřicku ; na východ od Le
muzů a Čechů Pšované na pravém břehu řeky Labe; dále
na východ Charváti na Jizeře až k severní hranici zemské;
východně od Čechů v nynějším Kouřimsku Zličané; v již
ních končinách země Doudlebi; v nejzápadnějším kraji nad
Teplou a Ohři Sedličané.

Po smrti knižete Přemyslovce Hostivita, statečného
obránce země České proti panovačným choutkám vladařů
východní říše Francké, ujal se asi r. 870. vévodství v Če
chách syn jeho Bořivoj, muž povahy mírné, ducha prohlé
davého, prospěchu vlasti vždy pamětlivý. Tehdáž panoval
v Pšovsku vladyka Slavibor seděním na hradě Pšovu, nyněj
ším Mělníku. Slavibor měl dceru Ludmilu, která v mladist
vém věku podala ruku k manželskému sňatku s Bořivojem,
a ježto, jak se zdá, Slavibor neměl mužských potomků, při
padlo následkem tohoto sňatku bezprostřední panství nad
územim Pšovanů rodu Přemyslovců.

Roku 871. pojal Moravský kniže Svatopluk za manželku
sestru Bořivojovu, která ovšem za tou přičinou přijala křest
svatý. Od té doby bylo mezi Čechy a Moravany přátelské
dorozumění, a pohanští předkové naši nemohli nadále dlouho
uzavirati se náboženství křesťanskému, jež na Moravě půso
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bením sv. Methoděje a učňův jeho utěšeně prospivalo. Pokud
však knižecí rod Přemyslovců zůstával v pohanství, měly
všecky pokusy věroz čstů Kristových, aby Čechové do lůna
Církve katolické uvedeni byli, jen skrovný úspěch; a teprv
pokřtěním knižecích manželů učiněn rozhodný krok k obrá
cení celého národa na víru svatou.

Roku 874. zavital Bořivoj s četnou družinou na Vele
hrad hově přátelskému pozvání knížete Svatopluka. Tehdáž
octl se Svatopluk na vrcholu moci a slávy poraziv se spo
jenci Čechy císaře Ludvíka II. a donutiv ho ku smlouvě o
mir, již politická i církevní neodvislosť říše Moravské od
Franků uznána byla. Téhož roku na jaře vrátil se sv. Me
thoděj na Moravu z vězení, v němž byl od nehodných bi
skupů bavorských držán půltřetího roku. Takovou měrou
sešel se Bořivoj na Velehradě se sv. Methodějem. Dle po
dání nedáno mu při hostině místa po boku moravských pánů,
jakož pokládáno za neslušno, aby pohan hodoval se otiteli
Kristovými. Tato pověst není bez podstaty, ježto skutečně
dle staré církevní kázně nebylo dovoleno, aby křesťané sto
lovali společně s pohany. Potupy takové zželelo se prý sv.
Methodějovi; i rozmlouval s Bořivojem líče mu pravdu 1
krásu víry Kristovy, a dovedl toho, že kníže naklonil se
ku křesťanství. Světec vyučil ho potom pravdám křesťan
ským a udělil jemu i třiceti jeho urozeným průvoděim če
ským křest svatý. Tak stal se Bořivoj prvním křesťanem na
knižecím stolci Přemyslovců.

Sv. Methoděj propouštěje pokřtěného Bořivoje dal mu
jednoho z předních odchovanců svých, kněze Pavla, i jiné
slovanské kněze, aby v Čechách hlásali nauku Kristovu.
Pavel byl potom domácím knězem v knížecí rodině české.
Kde a od koho pokřtěna byla kněžna Ludmila, neni najisto
známo. Jedna pověsť di, že přijala křest zároveň s manže
lem na Velehradě; dle jiného podání stalo se to, když sv.
Methoděj zavítav do Čech vyučil kněžnu víře svaté, po
čemž pokřtil ji i čeleď jeji

První křesťanská kněžna Česká Ludmila stala se hor
livou služebnicí Kristovou a nahrazovala Bohu hojně poctu,
kterou dříve z něvědomosti byla prokazovala pohanským
bůžkům. Trvala pilně na modlitbách, poslouchala ráda slovo
Boží a rozjímala zbožně o něm, přijímala hodně svaté svá
tosti, zpívala chvály Bohu a vzývala důvěrně anděly a svaté
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za přimluvu. Letopisec di, že vzešla v Čechách jako prvý
květ opravdového jara a jako hvězla jitřni, ježto světlem
svatosti zahájila v zemi den pocty Boží. Z lásky ku Spasi
teli prokazovala hojné skutky křesťanského milosrdenství
chudým, nemocným a pronásledovaným; učila nevědomé
viře Kristově, povzbuzovala pohanů, aby od lichých bůžků
obrátili se ku pravému Bohu, a napomínala křesťany, aby
dle viry své pobožně a bohabojně živi byli. Proto nazývána
Ludmila matkou chudých, pedporou chromých, okem slepých
a milostivou pomocnicí vdov i sirotků. Vůně spanilých
ctnosti jejích šiřila se po vši zemi a přispěla k tomu, že
lid český ochotně přijímal křest svatý z rukou věrozvěstů
slovanských, jimž kněžna prokazovala všelikou úctu a pod
poru. Oba knížecí manželé jali se v Čechách stavěti křesťan
ské svatyně, z nichž byly prvními chrámy sv. Klementa na
Levém Hradci nad Vltavou i na Vyšehradě a chrám Panny
Marie na hradě Pražském. Podání klade pobyt prvního če
ského poustevnika blahosl. Ivana na poušti u potoka Lodě
nického do času panování knižete Bořivoje. Ivan byv od
něho na lovu nalezen a na Tetín přiveden lámal jemu 1i
Ludmile chléb slova Božího a požehnav jim vrátil se opět
na svou poušť.

Manželství knižete Bořivoje s Ludmiloubylo požehnáno
dvěma syny, Spytihněvem a Vratislavem. Když Bořivoj r. 894.
zemřel, nastoupil vládu v Čechách Spytihněv, a ovdovělá
Ludmila snažila se ještě horlivěji Bohu sloužiti. Ostříhala
bedlivě své vdovské čistoty, zapirala se posty i bděnim, byla
pilna modliteb a neustávala prokazovati lidem milosrdenství.

Kníže Spytihněv maje tak výbornou matku byl pa
novnikem nábožným, zasazoval se pilně o rozšíření víry Kri
stovy v Čechách a shromažďoval kolem sebe křesťanské
kněze. Zatim byl r. 885. zemřel sv. Methoděj, a brzo potom
přišlo na odchovance jeho, slovanské kněze na Moravě, kruté
protivenství. Byliť piklemi zrádného Vichinga vyhnáni ze
země, a do dědictví sv. Methoděje vedruli se vinou knižete
Svatopluka cizinci nájemníci. A po smrti tohoto knižete
svářili se synové jeho mezi sebou o vládu tak, že mladší
Svatopluk neostýchal se volati si na pomoc arcinepřátele
Slovanů Franky a bojovati s nimi proti staršímu bratru
svému Mojmiru II. Za žalostných poměrů těch, kdy Morav
ská říše octla se na kraji záhuby, vytrhli se oba bratři Pfe
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myslovci Spytihněv i Vratislav ze spolku s Moravany a dali
se r. 895. v Rezně v ochranu Německému králi Arnulfovi.
Od toho času přicházeli do Čech kněží bavorští a zaváděli
tu služby Boži v jazyku latinském, vedle obřadů řeckoslo
vanských, jež sv. Methoděj a kněži jeho byli prvotně u
nás zavedli. Zbožná a moudrá Ludmila zůstávajíc sama
věrnou obřadu slovanskému, pečovala o to, aby na knižecím
dvoře i v zemi byla dobrá shoda mezi stoupenci obojího
obřadu. A skutečně, ač milovnici obřadu Cyrillomethoděj
ského, z nichž i Ludmila byla, lišili se rodem, jazykem i
dějinným pozadím od německých latiniků, z čehož snadno
mohl povstati podnět ku sporům, přece nebylo mezi nimi
rozmišek a třenic. Na knižecím dvoru českém hovělo se
oběma obřadům, jak tehdejší náboženské poměry vyžadovaly.

Po smrti knižete Spytihněva (asi r. 912.) nastoupil
vládu v Čechách mladší bratr jeho Vratislav, muž rovněž
pobožný a dobrotivý, jenž utvrzuje dále křesťanství v zemi
kromě jiných svatyni vystavěl na hradě Pražském druhý
chrám na počesť sv. Jiří mučedníka. Vratislav oženil se
s Drahomiři, knižeci dcerou z polabských Stoderanů či Ha
volanů, větve to velikého slovanského národa Luticů či Ve
letů, usedlé při řece Havole v okoli nynějších braniborských
měst Postupiri, Branibora a Havelburka. ŠStoderanébyli
tehdáž pohané, ba odpirali potom ještě po dvě stoleti bla
satelům víry Kristovy, avšak kněžna Drahomiř byla kře
sťanka přijavší křest, když měla vstoupiti v příbuzenský
svazek s rodem Přemyslovců. Manželu svému povila tři
syny, Vaclava, Boleslava a Spytihněva, a čtvero dcer, z nichž
jmenem připominá se zbožná Přibyslava. Kronikář z jede
náctěho stoleti vlaský mnich Vavřinec nazývá Drahomíř
bohulibou manželkou knižete Vratislava, ale jiné zprávy líčí
ji jako ženu svéhlavou, hrdou a pánovitou.

Ovdovělá Ludmila věnovala z vnuků svých nejněžnější
péči Václavovi. Vychovávala ho moudrým slovem i přikla
dem vkládajíc do duše jeho bázeň Boží a rozněcujíc v něm
horlivost křesťanskou. A Václav prospival na srdci svaté
babičky a pěstounky své bohumilými ctnostmi. Ludmila při
činila se o to, aby vnuk uveden byl ku známosti nábožen
ství křesťanskéhonejprve slovem i písmem jazyka mateřského.
I přikázala Václava jednomu z domácích kněží slovanských,
aby zasvětil ho do uč ní Kristova a seznámil s dilem věro
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zvěstů Cyrilla a Methoděje.e A Václav naučil se dobře cir
kevním knihám slovanským a tak činil prospěch netoliko
ve vzdělání křesťanském, ale i ve vědomí národním. Otec
pak jeho Vratislav podporoval šlechetnou snahu své vzácné
matky Ludmily, a ježto tehdejší poměry toho vyžadovaly,
aby kněžic a dědic trůnu českého seznámen byl také s ob
řadem latinským, poslal později Vratislav syna na Budeč,
kde byla svatyně sv. Petra vystavěná od knižete Spytihněva.
Tu počal Václav u kněží učiti se také knihám latinským a
naučil se dobře.

Kniže Vratislav I. zemřel dne 13. února r. 921. a byl
pohřben v chrámu sv. Jiři na hradě Pražském, jejž sám byl
zbudoval. Václavovi bylo tehdáž teprv osmnáct let. I ujala
se Drahomiř poručnictví nad syny a prozatimní vlády asi
v ten způsob, že nezletilý Vaclav již také při spravování
země spoluůčinkoval. Ale ctižádostivým úmyslům pánovitě
vladařky byla zbožná stařena Ludmila na závadě. Poživa
lat v lidu všeobecné úcty i přízně a ziskala si všecku dů
věru 1 lásku mladého knižete Václava, jenž bezpochyby
v důležitých věcech hledával u ní a u duchovenstva rady,
čimž zmařilo se ledacos, čemuž chtěla vladařka. Drahomiř
žárlic tedy na vliv své tchýně u mladého.knižete i na ob
libu jeji v lidu, a kromě toho vedena jsouc nezřízenou žá
dosti po majetku jejím, uminila si, že ji zahubi. V úmyslu
tom podněcovali vwladařku někteří velmoži češti rovněž
z lakoty a panstvichtivosti těžice ze špatných vlastnosti je
jich, aby nabyli bohatství a větší moci.

Ludmila znajic hrdou mysl své snachy a postřehujic
jeji žárlivost, nechtěla ji nikterak překážeti. Letopisec uvádí
slova, jež svatá vdova v tom úmyslu ku vladařce promluvila :
„Nechci vládnouti a žádného podilu moci tvé miti, ale pro
sim, abys mi dovolila osobně Bohu sloužiti.“ I odstěhovala
se Ludmila na hrad Tetin nad Berounkou, kde měla vyká
zané sobě vdovské statky, aby opodál světského hluku slou
žila v soukromí horlivě Bohu a pečovala o Spasení svoje.
Ale nedůvěřiva a závistivá Drahomiř neustávajíc zbožné sta
Ťence činiti nástrahy, smluvila se s některými rádoi svými,
aby ji zavraždili. Zachovalo se podání, že sv. Václav měl
sen, z něhož vyrozuměl, že svatá bába jeho bude umučena.
Také Ludmila předvidala, co se stane, a dala na Tetině za
volati kněze svého Pavla a požádala ho, aby sloužil mši sv.
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A vykonavši zpověď svou před tváři Zpylatele srdci a majíc
předtuchu dobrodiní, jež od Boha svrchovaného přijati měla,
opásala se celou zbroji viry a dlela na modlitbách. prosíc
Hospodina, aby ráčil v pokoji přijati duši jeji, kterou byl
stvořil. Potom po skončení mše sv. posilnivši se přijetim
Těla a Krve Páně, zpívala neunaveně žalmy.

Téhož dne vydali se z rozkazu vladařky Drahomiře
dva důvěrnici jeji Tuman a Kovan na Tetin, aby násilné
ruce vložili na světici 1 dobroditelku svou. Provázeni jsouce
branným zástupem, vešli do hradu, a když byl večer a Lud
mila již v ložnici odpočivala, obstoupili dům jeji, vyrazili
vrata, zanechali vně lid svůj na stráži a s několika služe
bniky vrazili hlučně do komnaty jeji. Svatá stařena chápajic
zlý úmysl nočních zbůjnikův utekla se k Bohu a trvala na
modlitbách. Položiti život za milého Spasitele bylo ji žá
doucno, ale pokládajíc za svou povinnosť, aby možno-li za
mezila velikou urážku Boha nejsvětějšího a odvrátila hněv
Boží od úkladníků, domluvila jim laskavě: „Cočiníte? Zdali
toho nepomnite, co jsem já vám dobrého učinila ? Jestli jsem
vám něčím ubližila, prosim, oznamte mi to'“ Ale výstrahou
bezbranné vdovy nezměklo zatvrzelé srdce ohavných zlo
synů těch; sáhli bezbožně na ni a povalili ji na zemi. Tu
řekla světice: „Poshovějte maličko, až se pomodlim.“ [ mo
dlila se srukama k Bohu rozpjatýma a řeklaposléze: „Jestliže
přišli jste mne utratit, prosim, setněte mi hlavu.“ Přálať
sobě jako svati mučednici vydati Kristu Pánu svědectví pro
htim své krve. Alo Tuman a Kovan nedbajíce této prosby,
vrhli se na Ludmilu a zardousili ji vlastním závojem jejim.
Vražda tato stala se dne 15. zaří r. 921. Zločinci pobravše
na Tetině všech vzácných věci, odešli potom s kořisti. Zatim
čeleď hradská, služebníci obojího pohlaví a duchovenstvo,
v němž byl i kněz Pavel, překvapeni byvše nočním pychem,
rozutikali se a ukryli a takto uchránili si života, a když
vrahové odešli, přiběhli s velikým strachem ku bezduchému
tělu umučené dobrotivé velitelky své a pohřbili je co nej
uctivěji se srdečným pláčem a kvilením na Tetině.

Tak smrti mučednickou dokonala bohumilý život svůj
a povolána byla k odměnám nebeským první světice česká
Ludmila, duchovní dcera sv. Methoděje, přiznivkyně obřadu
slovanského, výborná cho otce křesťanstvív Čechách knížete
Bořivoje, babička a pěstounka sv. Václava. Drahomíř vztáhla
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lakotné ruce na statky zavražděné tchýně a odměnila hojně
spoluvinniky svoje Tumana a Kovana, ale tresí Boži stihl
je záhy. Hrdá vladařka poskyrnivši se hroznou vinu, při
množila si nesnází a zavdala podnět k nebezpečným třenicím
v zemi. Účastnici zločinu jejího Tuman a Kovan domohli se
předního mista v radě knižecí a zpychli nadmíru. Kořisť
vraždou získaná vynesla oba velice i přiluzenstvo jejich.
Žili v nádheře a rozkoši a vládnouce v zemi jako knížata,
měl: se krutě ku svým vrstevníkům, činili jim škody a ná
sili, uráželi je svou vypinavosti a vzbudili takto proti sobě
všeobecnou nenávist. Konečně i Drahomiř, když hospodaření
těchto drzých zlosynů slalo se ji nesnesitelným, zřekla se jich
a uminila si utratiti je. Tuman zvětřiv hrozici pomstu, ušel
včas s celým příbuzenstvem svým tajně do ciziny. Také
Kovan chtěl uprchnouti, byl však na útěku polapen, k sněmu
na soud postaven a nálezem jeho za svoje zločiny popraven.
Aby pak dosti učiněno bylo rozhněvanémunárodu, dala
Drahomiř jednim dnem všecko příbuzenstvo jeho zahladiti.

Mučednická smrť zbožné a dobročinné kněžny Ludmily
vzbudila v lidu českém hluboký žal a hrob jeji na Tetině
byl lidu tomu místem posvátným. Brzo zmáhala se zvěsť o
zázračných znameních, jimiž Bůh ji oslavuje; o podivuhodné
vůni a množství světel, kmitajicích v nočním tichu nad hro
bem jejím; též o slepci, jenž dotknuv se hrobu toho, pro
hlédl a viděl dobře. Drahomiř zvěděvší o tom, byla hnuta
hrůzou a litosti. I vypravila služebníky svoje na Tetin, aby
proměnili dům svaté kněžny v chrám, jenž zasvěcen byl
potom na jméno a počesť sv. Michala archanděla. Letopisec
poznamenal, že Drahomiř nařídila to za tou příčinou, aby lid
nepřičital zázraků, kdyby i přiště nějaký na Tetině se stal,
přimluvě a k oslavě sv. Ludmily, nýbrž zásluhám svatých,
jichž ostatky v chrámu tom jsou uloženy. Ale lid neustával
zbožně putovati na Tetin a ctiti Ludmilu jako oslavenou
mučednici Boží.

Kníže sv. Václav dosednuv r. 923. na trůn a rozpo
menuv se na milou pěstounku svou Ludmilu, jak svatě živa
byla a jakou stkvělou odměnu od Boha dostala, obrátil se
k Řezenskému biskupu Tutovi o radu, co by činiti měl
s tělem jejim, uloženým na Tetině. I poslal stařičký Tuto
do Prahy slovutného kanovnika svého Michala, jenž vyšetřiv
běh věci, vyslovil souhlas s vřelým přáním sv. Václava, aby



134 Dne 16. září.

ostatky svaté mučednice byly přeneseny do Prahy a po
hřbeny po boku syna jejiho knižete Vratislava v chrámě
sv. Jiří. Na ten účel vypravil sv. Váelav posly na Tetin,
maje jistotu, že působením milosti Boží nějaké znamení tam
shledají, jimž o svatosti umučené kněžny přesvědčeni budou.
I vešli poslové do chrámu sv. Michala na Tetině a odhrnuvše
hlínu, našli hrob světice; ale vidouce, že víko rakve, v níž
ctihodné tělo leželo, s části jest již setlelé, ostýchali se po
zdvihnouti je a chtěli hrob opět zasypati. Ale úmyslu jejich
zprotivil se kněz Pavel, k němuž svatá kněžna za živa byla
byla Inula přátelskou úctou, a řekl: „Nikterak nestane se,
jak pravite, nýbrž po rozkazu knížete, najdu-li aspoň prach
setlelého těla, vyzdvihnu jej.“ I jali se zdvihati viko a ono
rozlomilo se jim tak, že kněz Pavel přesrakev upadl. A když
zase rychle vstal a se soudruhy zemi odhrnul, shledánotělo
svaté Ludmily beze všeho porušení, ba i šaty na něm byly
zcela zachovalé. I nesli svaté tělo ku Praze. Sv. Václav
spěchal vstříc vzácnému průvodu tomu, a dne 10. listopadu,
jak se za to má r. 929. sůčastnil se slavných cirkevnich
obřadů, při kterých tělesné ostatky svaté mučednice byly po
hřbeny v chrámě sv. Jiří na hradě Pražském.

Památka svaté Ludmily bývala v Čechách svěcena ve
výroční den smrti jeji 15. září až do třináctého stoleti; když
pak r. 1245. položena na ten den oktáva Narození Panny
Marie, přeložen svátek sv. Ludmily na den 16. záři, jakož
posud se světí. Výroční památka Přenesení těla sv. Ludmily
slaví se ode dávna v Čechách dne 10. listopadu.

Jest významno, že první česká světice a mučednice
vzešla ze samého panujíciho rodu knižecího. Staloť se to za
jisté řízením Božím, aby vira Kristova snáze a trvanlivěji
do celého národa vnikla, neboť staří Cechové jakož vůbec
Slované měli knižata svoje ve zvláštní úctě a řídili se při
klady jejich, pokládajíce je více za svoje rodinné starosty a
společné otce, než za pouhé velitele a vrchni soudce. Když
tedy křesťanská kněžna Ludmila ukrutně umučena byla,
učinila smrť její- hluboký dojem na všecky Čechy, jimž byla
za živa dobrotivou matkou. Vznešený přiklad této světice,
jeji vynikající ctnosti, jeji mučeďňická smrť 1 zásluhy a při
mluvy u Boha byly příčinou, že četní pohané čeští zalibili
sl viru její a přijali křest svatý. Obzvláště pak mělopohlavi
ženské ve svaté kněžně té vzor nejkrásnějších ctnosti kře
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sťanských. Bůh postavil na rozhraní staré doby pohanské
a nastávající doby křesťanské v Čechách světici Ludmilu za
přiklad, z něhož pohlaví ženské mohlo poznati vznešené po
volání svoje v křesťanské rodině 1 ve společnosti lidské.
Uvědomění toho bylo především třeba mnapotlačení nedů
stojného mnohoženství pohanského, jež bylo největší překá
žkou při uvádění víry Kristovy v Čechách.

Zbožná úcta, kterou lid český sv. Ludmile hned po
smrti jeji prokazoval, rozmáhala se čím dále vice. Prvním
otitelem jejim byl sám sv. Václav. Čechové byli přesvědčeni,
že svatá kněžna v nebi milého národa svého jest pamětliva
a vzývajice ji horlivě, docházeli přimluvou jeji u Boha vy
slyšení modliteb svých. V první výroční den přenesení osta
tků sv. Ludmilý prosil u dveří chrámu sv. Jiří v Praze dnou
skličený shrbatělý pacholik Boha pro zásluhy této mučednice
za zdravi, a hned vzpřimil se a byl dokonale zdráv. Leto
pisec Kosmas nazývá sv. Ludmilu „přesvatou mučednici“ a
zaznamenal příběh, jehož očitým svědkem sám byl, ze kte
réhož poznáváme, jak mnohý do vlasti naší přišlý cizinee
pohrdaje českou světici Ludmilou i vnukem jejim sv. Vá
clavem, od Boha pokořen a o svatosti jejich poučen byl.
Při chrámu sv. Jiří na hradě Pražském založila Přemyslovna
Mlada r. 973. panenský klášter řadu sv. Benedikta, jenž byl
bedlivým strážcem hrobu sv. Ludmily. Klášter ten vystavěl
někde na pozemcich svých kostel sv. Petra a biskup Pražský
Heřman světil jej dne 3. října 1100. Přítomná abatyše Vindel
mut požádala ho, aby k ostatkům svatých, jež měly do oltáře
zazděny býti, přiložil také kus závoje sv. Ludmily. Ale bi
skup, rodem cizozemec z říše, řekl ji odmítavě: „Nemluv
o její svatosti; nech stařenku odpočivati v pokoji“ Potom
kázal přinésti kotlik s řeřavým uhlím a vzývaje nejsvětější
Trojici, položil na uhlí závoj sv. Ludmily; a hned obkličil
plamen tkaninu, ale nezničil ji; shledána jest neporušenou.
I plakal biskup, plakal přítomný děkan Prážský Kosmas 1
všickni ostatni svědkové tohoto nového divu, jimž Bůh svě
tioi Ludmilu oslavil.

Za obléhání hradu Pražského vojskem knižete Konrada
Znojemského r. 1142. byl chrám sv. Jiří ohnivými šípy za
pálen a při dalšim dorážení na zdi hradské pobořen. Potom
byl chrám ten ve větších rozměrech znova vystavěn, a jep
tišky nalezly šťastně v rumech staré zkažené budovy ostatky
sv. Ludmily, jež i v novém chrámě uctivě uložily. Asi za
krále Václava II. na konci stoleti třináctého byla zbudo
vána nynější pohrobní kaple sv. Ludmily na jižní straně
kněžského kůru, jejiž podlaha leží o něco výše než dlažba
tohoto kůru. Zdá se, že hrob sv. Ludmily býval dříve v kapli
pod jižní věží kostelní, která zakončovalana východní stranu
pravou boční loď staré budovy. Celý chrám sv. Jiří byl hroz
ným požárem roku 1541. velice poškozen. Zanedbané kaple
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sv. Ludmily ujal se r. 1858. Jan hrabě Krakovský z Kolo
vrat a dal ji důstojně obnoviti a vyzdobiti. Na západní
stěně jsou tu obrazy ze života sv. Ludmily od maliře Jos.
Hellicha s českými nápisy. Uprostřed kaple stojí náhrobek
z bílé opuky, vzácná to umělecká památka pozdního slohu
gouického ze stoleti patnáctého. Náhrobek má tvar tumby,
na niž odpočívá krásná socha sv. Ludmily s rukama sepja
týma a svinutým závojem na hrdle. Na podélných stranách
tumby stojí pod ozdobnými gothickými lomenicemi deset
sošek svatých, a na straně východní jest vyryt nápis: „Hrob
sv. Ludmily, mučednice, dědičky a mateře Českéhonároda.“
Při západní straně náhrobku stojí kamenný oltářik s křížem
V jižní stěně kaple leží ve výklenku zčernalý kámen z Te
tina, jimž sv. Ludmila, měvší jej pro kajicná cvičení v ko
mnatě své, dle pověsti od vrahů dobita byla. Některé částky
z ostatků sv. Ludmily, zejména hlava a rámě chovají se ode
dávna v sousedním stoličném chrámu sv. Víta. Bohužel od
zrušení starobylého kláštera sv. Jiří bývá pohrobní chrám
sv. Ludmily věřícím otevřen jen několikráte do roka, kdy
konají se tu veřejné služby Boži. Nejnovějším památníkem
nábožné úcty českého lidu ku sv. Ludmile jest nádherný
farní chrám na Pražském předměstí Král. Vinohradech, jenž
byl na jeji jméno dne 8. řijna 1893 slavně posvěcen.

Otec vlasti Karel IV. dal vyzdobiti schodiště vysoké
věže na svém oblibeném hrabě Karlšteině nástěnnými obrazy
ze života sv. Ludmily a sv. Václava, jež dílem podnes jsou
zachovalé. Kostel sv. Michala na Tetině, jejž dala Drahomíř
zřiditi z domu sv. Ludmily, stojí posud, nyní ovšem pře
stavěn, na farním hřbitově, vysoko nad Berounkou na strmé
skále. Před lety byl přezván jmenem sv. Jana Nepomuckého.
Nynější farní chrám sv. Ludmily na Tetině, o němž děje
se zmínka již ve stoleti jedenáctém, je budova původu nověj
šiho, ale v sousedství jeho stojí třetí svatyně Tetinská, ro
manská kaple sv. Kateřiny, jež má na sobě pečeť původu
prastarého.

Bývalé hradiště Tetinské, nyní prostá česká ves, oži
vuje se každoročně v neděli po památce sv. Ludmily hlučnou
slavnosti poutní. Z šírého okoli 1 z Prahy spěchají zástupové
zbožných poutníků v průvodech modlice se a prozpěvujice,
aby uctili milou dědičku a matku našeho katolického národa
na památném mistě posvěceném mučednickou smrtí jeji.

Kolem sv. Ludmily utvořil se časem kruh zbožných
pověsti, jež spisovatelé od čtrnáctého do sedmnáctého stoleti
pilně zaznamenávali. Podání lidu uvádí zejména milostný
obraz Staroboleslavské Rodičky Boží ve spojení se sv. Lud
milou. Jedna pověsť di, že obraz ten dala světice zhotoviti
z kovu rozlitých pohanských bůžků, jimž dříve, pokud ještě
neznala Krista Pána, byla se klaněla, kterýžto posvátný
obraz potom stále při sobě měla a sv. Václavu odkázala.
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Dlejiné pověsti přinesl obraz ten sám sv. Methoděj z Řecka
do Čech a daroval jej sv. Ludmile. Podání připisuje sv. Lud
mile a choti jejímu Bořivoji také vystavění původního ko
stela sv. Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi. Na zámku
Mělnickém jest kaple sv. Ludmily, a dříve byl tu chován
starobylý pohárek, o kterém také byla pověsť, že tato svě
tice dala jej uliti z kovu rozbitých pohanských bůžků.*)

Dne 16. září koná se také památka sv. Eufemie (Ofky), panny a
mučednice z doby císaře Diokleciana, z jejíchž ostatků dostal valnou čásť
velechrám Pražský, sv. Abundia a spolumučedníků Římských, sv. Niniana,
věrozvěsta Piktů v nynějším Skotsku, sv. Edithy, abatyše, dcery sv. Edgara,
krále Anglického v 10. století, sv. Lucie, urozené paní a mučednice Římské,
sv. Germiniana, mučedníka Římského, jehož rámě Karel IV. r. 1355. ve
Vlaších získal a velechrámu Pražskému daroval, a j.

*) Prameny Dějin českých. Díl I. V Praze, 1873. Frant. Vacek: Cír
kevní Dějiny České. V Praze, 1888. V. V. Tomek: Sv. Ludmila a Čechy
za jejího věku. Časopis č. Mus. 1860. Týž: Obrana nejstarších dějin če
ských, ve Spisech král. české společnosti nauk 18“3. Palacký: Dějiny ná
roda českého. Dílu I. čásť 1. Jan Kř. Votka: Památky Staroboleslavské
r. 1879. a Jubilejní kniha r. 1585. nákladem Dědictví sv. Jana Nep. Drahé
kameny z koruny Svatováclavské. V Praze 1871. Dr. Jos. Kalousek: Obrana
knížete Václava sv. V Praze, 1872. Lichá pověsť, že Drahomíř prý byla
zarytá pohanuka, jest již nadobro vyvrácena, avšak o pravé povaze této
vladařky i o pohnutkách, jež zavinily smrť sv. Ludmily, nejsme pro ne
dostatek pramenů podnes dosti poučeni. Prof. Hynek Krch snažil se v „Obraně
kněžny Drahomíry“ (v Olomouci 1882) a ve „Sborníku Velehradském“ (Roč.III.
V Praze, 1883) očistiti Drahomíř z vlny na zavraždění této světice a do
voditi, že zločin ten zavinili bez vědomí jejího zrádní, s Němci prý spojení
a obřadu latinskému oddaní šlechtici čeští. Prof. dr. Kalousek zavrhl však
toto „Nové předělávání české historie za věku sv. Ludmily.“ (Časop. česk.
Museum 1882.) Prof. Krch odpověděl „Obranou obrany kněžny Drahomíry“
(V Přerově 1883) háje vývodů svých, ale mínění jeho ujme se sotva, ježto
všecky staré zprávy udávají zřejmě Drahomíř za spolmúčastnici násilné
smrti sv. Ludmily.

47
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Dne 1. záři.

I. Sv. Lambert, biskup a mučedník.

Na biskupském stolci nizozemského města Maastrichtu
následovali v sedmém stoleti po obou svatých velepastýřich
Amandu a Remaklovi opět dva světcové, Theodard a Lam
bert. Kromě Říma bude asi sotva třetího města, v němž za
jediného stoleti bylo by se v bezprostřeiní posloupnosti vy
střídalo na prestolu biskupském tolik světců.

Lambert narodil se za první polovice sedmého věku
v Maastrichtu z rodičů stavu šlechtického slynoucich bohat
stvim 1 bohabojností a rozšafnosti. Tělesně sličný a duchem
nadaný hoch rozvijel se pod dozorem otcovým utěšeně. Vy
nikaje schopnostmi i pilností nad ostatní mladiky městské
hleděl státi se netoliko vzdělaným člověkem, ale 1 zbožným
a ctnostným křesťanem, a čim více prospival učením, tim
skromněji a pokorněji smýšlel o sobě. Moudrý otec maje ze
syna radost svěřil ho na další výchovu a vzdělání opatu
Theodardovi, jenž po několika letech dosedl na biskupský
stolec Maastrichtský. Pod správou tohoto svatého muže vy
spěl Lambert v dokonalého, učeného a bohabojného křesťana.

Když biskup Theodard, výtečný pastýř stádce svého
a bdělý obhájce církevní kázně r. 669. z návodu několika
nešlechetniků úkladně zavražděn byl, přal si král Childe
rich II., aby na biskupský stolec Maastrichtský dosazen byl
odchovanec jeho Lambert. Za tehdejších rozervaných po
měrů v zemi byl úřad biskupský těžkým břemenem i muži
zkušenému a statnému, pročež zdráhal se mladý Lambert
uvázati se v něj; posléze však chtě nechtě podrobil se mu
s bázní a třesením věda, že bude mu jednou klásti účet
z duší, jež mu svěřeny byly. I přijal svatá svěcení a s dů
věrou v Boha ujal se vrchni správy diecése své. Král vážil
si ho nade všecky zemské velmože, radival se s ním ve všech
důležitých zaležitostech, řídil se moudrými pokyny jeho a
prokazoval mu úctu -i náklonnost. Svornou činnosti královou
1 biskupovou rozkvétaly v zemi bohabojnosť i blahobyt lidu.
Ale r. 675. zosnovali nespokojení velmoži proti králi spik
nutí a zabili ho, a miláček jeho Lambert zůstav mu věren
byl od nich sesazen a vyhnán.

Vypuzený Lambert nalezl útočiště v klášteře Stavel
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ském opodál Lutichu, kde i předchůdce jeho sv. Remaklus
vzdav se úřadu svého byl v zátiší žil a zemřel. Tu sloužil
Bobu dle řeholních pravidel a nechtěl býti pokládán leč za
posledního z mnichů. Nikdy nestěžoval si do křivdy, jež se
mu stala, a snášel ji klidně dávaje bratřím příklad křesťan
ské pokory, trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boži. Jednou,
když s ostatními mnichy modlil se v klášterním chrámě
cirkevní hodinky, spadl mu s nohy těžký dřevěný opánek,
čímž způsoben byl šramot. Nevrlý opat pokládaje to za po
horšení a nevěda, kdo je zavinil, rozkázal, aby vinnik šel
za pokání modlit se před křížem v klášterním nádvoří. Tehdáž
byla zima a snih chumelil se, ale biskup Lambert nedbaje
této psoty šel, jakož bylo rozkázáno, a kleče pod širým ne
bem modlil se pokorně u kříže. I zastyděl se opat své ukva
penosti a povolav biskupa do sboru mnichů odprosil ho a
zlibal mu uctivě ruce i nohy, což i ostatní řeholnici učinili.
Ale Lambert řekl jim: „Vimť, bratří milí, že dle přikladu
apoštola sv. Pavla mám sloužiti Bohu v zimě 1 v nahotě,
neboť jen skrze mnohá soužení vejdeme do království ne
beského; a kolik budeme v tomto životě bičování, tolik
vezmeme v životě budoucim radosti.“

Ztráviv u vyhnanství v klášteře Stavelském sedm let
byl Lambert r. 682. od vladaře Austraského Pipina Heristal
ského opět s poctivostí na biskupský stolec svůj povolán, a
věřící lid přivítal ho v Maastrichtu s velikou radostí. I ujal
se poznovu správy své dlecése a pečoval neunaveně 0 roz
květ viry i zvelebení církevní kázně v duchovenstvu i v lidu.
Obracel mysli věřícich od věcí pozemských k Bohu, hledal
jako dobrý pastýř ovci zbloudilých a uváděl je na pravou
cestu, a jak moha hleděl uleviti bídu sirotků, nemocných,
opuštěných a chudých. Sám žil jako prostý mnich nebaže
po vezdejšíich statcich a požitcich. Spokojoval se prostičkou
stravou a chatrným nábytkem, pohrdal všelikou lidskou
chválou 1 vezdejší slávou, byl povždy v protivenství trpěli
vým a ve Štěstipokorným, žil beze vši úhony a svítil světlem
svých ctnosti před lidmi, aby vidouce skutky jeho dobré
chválili Otce v nebesich.

Roku 696.stal se sv. Vilibrord prvním biskupem Utrecht
ským. Lambert trval s nim ve svazku přátelském a pomáhal
mu konati obtižné apoštolské dilo v sousedních krajinách,
osídlených Frisy namnoze ještě pohanskými. Posýlal mu
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horlivě kněze a sám vydal se na cestu ku Frisům a obrátil
jich mnoho na viru křesťanskou.

Pipin Heristalský, jenž od r. 687.byl správcem (major
domem) celé Francké říše, podporoval všecky podniky horli
vého biskupa Lamberta nesoucí se ku věčnému i časnému
blahu lidu ale nevybřednuv ještě ze všech pohanských zlo
zvyků žil v hřišném souložnictvi s Alpaisou, s níž zplodil
syna Karla Martella. Lambert nesměl a nemohl ovšem k to
muto pohoršlivému svazku mlčeti a domlouval často vladaři
i káral ho. Také jiným velmožům vytýkal s apoštolskou
přimosti hříchy jejich nejsa přijímač osob. Ale tim vzbudil
nenávist mnohých, a zejména příbuzní Alpaisini jali se mu
činiti úklady. Dne 17. září 70A konal biskup služby Boží
ve vsi na mistě, kde nyni stoji město Lutich, a když vy
stoupil ze svatyně, přihnal se na něho jakýsi Dodo v čele
tlupy ozbrojenců. Průvoděi svatého biskupa chtěli útočníkům
postaviti se na odpor, on však bránil tomu řka, aby raději
z hříchů svých se káli a takto na smrť se připravili. I vrátil
se do kaple a vrhnuv se na zemi ležel v podobě kříže roz
tažen modle se za nepřátele svoje. Zatim pobili vrahové
čeleď jeho, a posléze vrazivše do svatyně prohnali i jej sa
mého oštěpem. Tak došel svatý biskup Lambert koruny
mučednické. Tělo jeho bylo pohřbeno ve stoličném chrámu
Maastrichtském. A když Bůh svatosť jeho osvědčil divy, byla
svatyňka, v niž smrti mučednickou zemřel,přestavěna v pro
stranný chrám. Nástupce jeho v hodnosti biskupské sv. Hubert
přenesl r. 721. do toho chrámu ostatky jeho a přeložil k němu
z Maastrichtu biskupské sidlo svoje, a stal se takto prvním
biskupem Lutišským. Dva kusy z ostatků sv. Lamberta získal
r. 1357. Karel IV. a daroval je velechrámu sv. Vita v Praze.

Sv. Lambert uvázav se mimo svou vůli za těžké doby
v úřad biskupský, plnil s úzkostlivou svědomitosti povinnosti
jeho. Kázal pravdu Boží všem nehledě na osoby; nabízel,
prosil a káral včas 1inevčas, nelekaje se po způsobu sv. Jana
Křtitele vytýkati mocným pánům hříchy jejich a hroziti
jim pomstou Boží, jestliže se nepolepší. Pro tuto apoštolskou
přimosť a horlivost bylo mu trpěti protivenství, jichž však
se nebál věda, že soudcem jeho jest Bůh vševědoucí a nej
výš spravedlivý. I z nás každý, nechť po vůli Boží žije
v jakémkoli povolání, má jisté povinnosti, a jednou bude
nám na věčnosti klásti počet,jak jsme je konali. Kóž povždy
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zejména svoje povinnosti křesťanské plníme nikoli jen na
oko, ale věrně a upřímně, abychom směli doufati, že Soudce
věčný řekne nám jednou: „Služebniče dobrý a věrný, že jsi
nad málem byl věrný, nad mnohem ustanovím tebe; vejdiž
v radosť Pána svého.“ (Mat. 25, 23.)

2. Sv. Justin, kněz, a spolumučédníci Římští.

Jistého dne zvěděl svatý jahen Vavřinec v Římě, že
na.statku Patriciově za městem shromaždil se valný počet
křesťanů v podzemním pohřebišti na služby Boží. I sebral
věci jim přichystané, vešel k nim a prolévaje slzy přál jim
pokoje ve jménu Páně. Bylo jich všech 73 osob mužských
1 ženských. Mezi nimi byl kněz Justin, nedávno od papeže
Sixta II. posvěcený. Vavřinec spatřiv ho, poklekl a chtěl
mu nohy zlibati, on však nedopustil tomu, a sám sklonil se,
aby svatému jáhnu tuto poctu vzdal. Potom umýval Vavřinec
nohy všech mužův a přijda k Justinovi, políbil mu nejprve
nohy, a dokonav tuto službu, odporučil se do modliteb jeho.

Brzo potom byl sv. Sixtus II. umučen, a za ním šel
na mučednickou smrť věrný jáhen jeho sv. Vavřinec.

Za mučení sv. Vavřince obrátil se na vira Kristovu
vojín Roman a byl ihned proto na rozkaz pohanského soudce
usmrcen. Tělo jeho odnesl v noci a pohřbil kněz Justin. Na
zitří ráno vzali Hipolýt a Justin upálené tělo sv. Vavřince,
a pomazavše je drahou masti i zaobalivše v plátno, pochovali
s pláčem u silnice Tiburské na statku křesťanské vdovy Cy
riaky. Na hrobu tom postili se a bděli se zástupem věřících
po tři dny, a Justin slouže tu nekrvavou oběť novozákonní,
podal všem Tělo i krev Páně.

Toho času, za panování císaře Valeriana (253—260) ne
minulo v Římě téměř dne, kdy by některý křesťan nebyl
pro víru svatou podstoupil mučedniciví, a kněz Justin pocho
vával neunaveně těla svatých mučedníků vydávaje se takto
ustavičně v nebezpečenství života. Nějaký čas konal tuto
milosrdnou službu se soudruhem Hipolytem, kdýž pak Hipo
lyt 1 příbuzná jeho Konkordie byli umučeni, činil to sám.
Hipolyta pohřbil, ale těla umučené Konkordie nemohl se
dopíditi a nepřestával proto truchliti a plakati. Třináctého
dne po mučednické smrti Hipolytově přišel ku stokaři Ire
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něovi, jenž byl tajný křesťan, voják Porfyrius a řekl mu:
„Dovedeš-li mlčeti, vyzradím ti něco, z čehož oba budeme
miti hojný zisk. Před nedávnem byla přibuzná Hipolytova
křesťanka Konkordie zabita a do stoky vhozena ; mám zato,
že v šatech jejích jsou perly a zlaté skvosty.“ Ireneus od
pověděl: „Ukaž mi ono misto; budu v noci po těle pátrati
a nalezna, oznámím tobě.“

Stokař Ireneus šel bez meškání ku knězi Justinovi a
oznámil mu, oo slyšel od vojáka. I zradoval se Justin a dě
koval na kolenou Bohu. V noci potom ukázal Porfyrius
stokaři misto, kde bylo tělo umučené Konkordie tajně hozeno
do stoky. Ireneus sestoupil do jámy a nalezl brzo tělo, ale
skvostů nebylo na něm žádných. I dal se voják Porfyrius
na útěk.

Ireneus povolav si na pomoc křesťana Abundia, přenesl
s ním tělo mučednice Konkordie téže noci k Justinovi, jenž
dobrořečil z toho Bohu, a potom pohřbil nalezené tělo vedle
Hipolyta 1 jiných mučedníků.

Hned příštího dne doneslo se pohanskému soudci, co
Ireneus s Abundiem byli učinili; i dal je polapiti a za živa
do téže stoky uvrhnouti. Také jejich mrtvá těla pohřbil
Justin vedle těla sv. Vavřince dne 26. srpna 258. Justin
ušed prozatim zrakům pohanských slidičův, neustával v městě
povzbuzovati křesťany ku stálosti u viře a pochovávati těla
mučedníků. Jednoho dne přišla k němu vdova po cisaři De
ciovi Tryfonia s dcerou Cyrillou, a plačíc poklekla a ozna
movala, že obě uvěřily v Krista Ježíše a žádají si křtu sva
tého. Justin přijal je radostně, a uloživ jim přípravou
sedmidenní půst, utyrzoval je ve víře svaté a udělil oběma
sedmého dne křest. Pokřtěná Tryfonia zemřela hned příštího
dne v Pánu, a Justin pochoval ji dne 18. října vedle mučed
nika Hipolyta.

Když roznesla se městem zpráva o pokřtění těchto
dvou vzácných žen, dostavilo se k Justinovi 46 pohanských
vojínů s manželkami svými, aby je také pokřtil. Zatim, když
po mučednické smrti sv. Sixta II. byl papežský stolec téměř
celý rok uprázdněn, svolal Justin veškeré duchovenstvo
Římské ku volbě nového papeže; 1 zvolen jest r. 259. učený
kněz Dionys (Diviš), rodem Řek, jenž potom Církev kato
lickou po deset let výborně spravoval. K tomuto papeži
přivedl Justin oněch 46 vojínů, aby křtem svatým uvedeni
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byli do společnosti věřících. I vyučil se papež viře Kristově
a pokřtil je i manželky jejich.

Císař Valerian uslyšev o tom, dal dceru po zemřelém
cisaři Deciovi Cyrillu i všech 46 pokřtěných vojínů zatknouti,
na smrť odsouditi a umučiti. "Tělo mučednice sv. Cyrilly
pohřbil Justin u matky jeji Tryfonie, a těla umučených
křesťanských vojinů odnesl přispěním společníka Jana za
noci a pochoval u přítomnosti četných věřicichv podzemním
pohřebišti u Solné cesty.

Ukrutný vrah křesťanů cisař Valerian válče nešťastně
s Peršany byl poražen, zajat a donucen, sloužiti králi jejich
Saporovi za podnož, kdykoli vsedal na kůň: Posléze byla mu
v zajeti kůže za živa stažena a tělo jeho posypánosoli, až
bidně zabynul. Nástupce jeho cisař Gallienus (260—268)za
pověděl ubližovati vyznavačům Kristovým a přáljim pokoje,
ale po smrti jeho vyskytlo se několik císařských soupeřů,
a za všeobecných zmatků v říši byli křesťané poznovu
v mnohých zemich krvavě pronásledováni. Tehdáž došlo
1 na kněze Justiaa. Pochovav množství mučedníků byl
r. 268. za císaře Klaudia II. sám v Římě pro Ježíše Krista
umučen a na hřbitově sv. Cyriaky pohřben.

Ze stručných souvěkých zápisů o svatých mučednicich
Římských za papežů sv. Sixta II. a sv. Dionysia můžeme
si učiniti jasný obraz o životě starých křesťanů. Po r. 211.
požívala Církev za čtyři desetiletí pokoje, a zatim zvlažněli
četní křesťané ve víře i v lásce a ochábli v horlivosti tou
měrou, že potom nejeden z nich neostýchal se zapirati před
pohany z bázně lidské Krista Pána, a že opovážili se Nova
cian v Rimě a Novatus s Felicissimem v Karthagině bouřiti
věřící lid proti řádným biskupům, trhati jednotu církevní
a hlásati zjevné bludy. A jaká změna stala se potom v kře
stanstvu za pronásledování Cirkve katolické od cisařůGalla,
Valeriana a Klaudia II.! Vira ožila, láska rozkvetla poznovu
a plodila hojné ovoce, obětavosť a horlivost předešlých časů
vrátila se. Tak byla Církev ohněm protivenství jako znovu
zrozena. Kdož by nebyl hluboce dojat čta o tehdejších kře
stanech, jak za noci scházejí se potají v podzemních skrýších,
aby službám Božím obcovali, a jak s nebezpečenstvím života
shledávají zohavené mrtvoly svatých mučedníků, aby je
s pláčem uctivě pochovali! Kdož by se neobdivoval těm po
hanským vojákům, kteří vidouce nepřemožitelnou statečnost
svatých mučedníků, snášejících tiše nejbolestnější trápení



744 Dne 17. září.

pro Ježíše Krista, sami uvěřili a od papeže Dionysia křest
svatý přijali, ač dobře věděli, že budou proto sami umučení!
Věru, Církev Kristova ocitala se na vrcholu největší slávy
právě za dob, kdy byla nejvice pronásledována; tu zářila
nejkrásnějšími ctnostmi svých synův i dcer; tu přemáhala
povždy svět a vítězila. A to jest nám útěchou i nadějí za
této doby nynější, kdy satan všecky svoje pluky žene proti
Čirkvi katolické, aby ji zahladil, a kdy zaprodanci jeho
pronásledují věrné křesťany v nejedné zemi byť ne krvavě,
ale zajisté mnohem ošemetněji, nežli to činili pohanští císa
řové ve starém Rimě. Právě toto nynější protivenstvi, jež
dopuštěním Božím přihnalo se na Cirkev svatou, stane seji
očistou a vzpružením k novému životu, jimž tvářnost lidstva,
v nevěře a hřichu hynouciho změněna bude. Lid, 1 nej
mocnější, třebas by i peklu sloužili a jeho zbraněmi zdánlivě
vítězili, jsou jen na čas, a jediný Důh zůstává na věky, a
Církev svatá, jsouc jeho dilem, nepodlehne branám pekelným
nikdy.

Dne 17. září koná se také památka vtisknutí pěti ran Krista Pána
sv. Františku Serafinskémn, jež stalo se mu dvě léta před smrtí jeho dne
17. září 1224.; sv. Narcisa a Krescenciona, mučedníků Římských, sv.Armiadny
mučednice v maloasijské Frygii za císařeHadriana, sv. Sokrata a Štěpána,
mučedníků anglických, sv. Satyra, jenž byl bratr sv. Ambrože, slavného
biskupa Milánského, sv. Kolumby, panny umučené pro víru odMohamedánů
v Kordóvě, sv. Agathoklie, mučednice, sv. Hildegardy, abatyše 4 j.

Dne 18. záři

i. Sv. Josef Kupertinský, kněz Františkán.

Světec Josef Kupertinský dostal přijmi po městečku
Kupertinu v Kalabrii v bývalém království Neapolském,
kde r. 1603. z bohabojných rodičů se narodil. Jsa jimi veden
cestou ctnostného života prospival nábožnosti a ztrávil dětský
1 jinošský věk v nevinnosti a milé prostomyslnosti.

Dospěv, ochuravěl dlouhou a bolestnou nemoci. Snášel
ji s křesťanskou trpělivosti a neustával vzývati Rodičku
Boží jakožto mocnou uzdravitelku nemocných. A přímluva
jeji vyprosila mu konečně dokonalého zdraví. Zatim ozýval
se v něm hlas Boží, zvouci jej na cestu dokonalosti kře
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stanské ; 1 uminil si po zralé rozvaze, že dá světu nadobro
výhost a vstoupilido řádu sv. Františka, aby mohl výhradně
sloužiti Bohu a zdokonalovati se v nábožnosti a svatých
ctnostech. I byl do řádu přijat, a ježto neměl tehdáž ještě
potřebného školského vzdělání, vřadili ho řeholní předsta
veni prozatím do počtu klášterních bratři nekněži. Ale Josef
dohonil časem, čeho ve vědomostech se mu nedostávalo a
byl potom přeložen do sboru těch bratři, kteři připravovali
se na svatá svěcení, a dokonav v klášteře Kryptulském léta
připravná, složil slavné řeholní sliby a byl posvěcen na
kněžství.

Joseť domáhaje se v řádu sv. Františka mravní doko
nalosti po smyslu evangelických rad naprosté chudoby, usta
vičné čistoty a poslušnosti, odřikal se netoliko všelikých
žádosti pozemských, ale téměř i věcí ku vezdejšímu živobytí
potřebných. Zapíral tělo svoje žiněným rouchem, bičováním,
řetězem ijiným různým způsobem,a ducha svého živil stálou
modlitbou a rozjimáním o vznešených pravdách víry svaté.
Vrouci láska k Bohu, kteráž přebývala v něm již za útlého
mládí, hárala v srdci jeho čim dále podivuhodněji a uváděla
ho často do stavu vytržení mysli, v němž naziráním věci
nadpřirozených kochal se sladkou radosti a předtuchou bla
ženosti nebešťanů. Avšak z tohoto stavu vytržení býval
ihned přivoděn k sobě z poslušnosti, jakmile představený
rozkázal mu. Říkávalt, že poslušnost vede ho jako slepce a
že by raději zemřel, než byl neposlušným. Rovněž miloval
dle příkladu sv. Františka úplnou chudobu tou měrou, že
mohl na smrtelném loži říci: „Nemám ničeho, co bych vedle
obyčeje řeholníků zůstaviti mohl.“

Po celý život zachoval si Josef čistotu panickou beze
vší úhony, ač zlý duch dlonho snažil se prudkými pokuše
ními ji zkaliti. Na uchování této vzácné ctnosti bděl ostra
žitě nad smysly svými, mrtvil tělo svoje a vzýval nábožně
nejčistotnější Marii Pannu, kterouž nazýval svou mateří a
ctil vroucně jako matku nejsladší, žádaje si spolu, aby
všickni křesťané rovněž ji ctili, poněvadž pod její ochranou
možno námavšelikých milostí od Boha dosáhnouti. Bůh od
měnil a vyznamenal ho za otnosť neporušené panické čistoty
zvláštním způsobem. Čistotný Josef odumřev světu i sobě
a živ jsa toliko Kristu Pánu, mival nepříjemný pocit v těle,

(g)



146 Dne 18. září.

kdykoli přibližil se k němu člověk poskvrněný necudnosti,
a z pocitu toho poznával hříišnosťjeho.

Z nadpřirozené lásky k Bohu měl Josef i pravou kře
sťanskou lásku ku bližním. Miloval duše lidské upřímně a
pečoval horlivě o spasení jejich a kde i jak mu možno bylo
snažil se uleviti bidu lidi chudobných, nemocných a jakou
koli strasti sužovaných. Z lásky své nevylučoval ani lidí
zlých, kKteřiho tupili, pomlouvali a jemu jakkoli křivdili;
1 jim osvědčoval touž přivětivosť, lahodu a trpělivosť, kterou
stkvěl se povždy, kdykoli po rozkazu řehoinich představených
bylo inu chodiii na různá mista a tam prodlévati. Ač pak
netoliko věřici lid, ale 1 velmožové obdivovali se jeho sva
tosti 1 milodarům od Boha propůjčeným, zůstala přece hlu
boká pokora přední ozdobou jeho. Pokládaje se za velkého
hřišnika, prosival snažně Boha, aby ráčil mu odňati těch
mimořádných milostin, jimiž ho za živa vyznamenal, a žádal
lidi, aby mrtvé tělo jeho hodili na takové místo, kde by pa
mátka jeho úplně zanikla. Avšak Bůh, jenž povyšuje poni
žených a jenž „služebníka svého Josefa ozdoboval za živa
nebeskou moudrosti, darem prorockým, prozíráním srdci
lidských, darem uzdravování 1 jinými milostinami, oslavil i
smrť jeho. Světec předpověděv den, hodinu i misto smrti
své, rozloučil se s timto světem v Auximu v krajišti Pičen
ském r. 1664., dosáhnuv 61 let pozemského života. Přání
jeho, aby nezůstalo po něm na světě památky, nesplnilo se.
Bůh osvěděiv svatost jeho již za živa, oslavoval hrob jeho
zázraky, a papež Benedikt XIV. prohlásil jej za blahosla
vence, a papež Klement XIII. vřadil jméno jeho do seznamu
světcův Církve katolické.

Spasitel předpověděl, že buda povýšen od země všecko
k sobě potáhne. Tak potáhl k sobě i srdce pokorného řehol
nika Josefa. Svět ho neznal, ale před Bohem byl mužem
velikým a slavným. Pokládal s apoštolem Pavlem všecky
požitky a poklady tohoto porušitelného světa za smeti, jimž
pohrdal, aby získal Krista Ježiše. Vzyvejmež s Cirkví tohoto
světce, abychom dle příkladu jeho milosti Boži také my po
výšeni byli nad všeliké marné žádosti pozemské a následu
jice chudého, čistotného a pokorného Spasitele, jednou k němu
dospěli.
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2. Sv. Hildegarda, abatyše.

Nadšená láska ku víře svaté vedla za stoleti dvanáctého
zbožné bohoslovce ku přesvědčení, žeť nestačí věčné pravdy
náboženství Kristova zkoumati bádavým rozumem, nýbrž že
dlužno raději pojimati je zbožným srdcem a rozjimánim.
Odtud vznikla tak zvaná mystika, jejímiž nejslavněšimi pě
stiteli byli zakladatel jeji sv. Bernard ve stoleti dvanáctém
a sv. Bonaventura sto let po něm. Scholastiku pěstovali u
čenci, kdežto mystika odchovávala především duše svaté.
Mezi nejzávažnější zjevy v oboru křesťanské mystiky náleží
Bohem omilostěná abatyše Hildegarda, vrstevnice sv. Ber
narda.

Hildegarda narodila se r. 1098. z rodičů stavu rytiřského,
otce Hildeberta a matky Mechtildy na statku Bókelheimu
v Rýnském Falcku. Divka tělesně slabá a často postonávající
budila již v nejůtlejším věku podiv a úžas rodičů. Tajemné
světlo pronikalo duši jeji; nazírala jako v zrcadle tajné věci,
jimž ovšem ještě se nenaučila a sama posud nerozuměla.
Tato zjeveni mivala častěji již ve třetím roce života svého
a osvědčovala je dětinskými slovy 1 posuňky, což bylo ro
dičům nepochopitelno. Když ji bylo osm let, obětovali ji ro
dičové Bohu v panenském klášteře Disibodenberku, spravo
vaném nábožnou abatyší Jutou, sestrou hraběte Spanheim
ského. Tu naučila se Hildegarda čisti a modliti se i zpívati
žaltář, jinak ale nedosáhla nikdy vzdělání vědeckého. Ač
byla věkem mladičká, měla ducha tolik vyspělého a dávala
na jevo takovou znalosť věci Božských, že abatyše nemohla
se ji vynadiviti. Modlivala se a prozpěvovala žalmy se zani
cenou zbožnosti, konala ochotně jakoukoli domácí práci a
obsluhovala řeholnice s takovou horlivosti a lahodou, že
všecky klášterní sestry k ni přilnuly a příkladem jejím se
vzdělávaly. I neváhala abatyše obléci ji v řeholní roucho sv.
Benedikta a připustiti ku složení klášterních slibů dříveještě,
než zvykem bylo.

Hildegarda plésala svatou radosti, že směla řeholními
sliby obětovati se navždy a výlučně Bohu a hleděla co nej
zevrubněji plniti, k čemuž byla se zavázala. Jakož sama na
psala, bylo jedinou snahou jeji, aby všemi myšlénkami, žá
dostmi, city, slovy a skutky svými Bohu se zalíbila. I pro
spivala dle řeholnich pravidel láskou k Bohu i ku bližním,
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odřikavosti, čistotou, poslušnosti a pokorou. Jsouc zdraví
chatrného, churavěla skoro ustavičně a poléhala často, ale
nedostatek tělesných sil nahrazovala ji podivuhodná sila
duševní.

Zatim dostávala Hildegarda tím častěji různá zjevení,
čim vice duch jeji se rozvíjel. Zprvn mluvivala o těchto vi
děnich zjevně, ač jim posud nerozuměla, znenáhla však shle
dala s podivem, že abatyše a ostatní sestry podobných zje
vení nemivají; 1 zastyděla a ulekla se a učinila předsevzetí,
že bude mlčeti a bedlivě v nitru svém uzavirati, cožkoli
uvidi a uslyší. Ale nejednou zazářilo v ni tak mocné světlo
a do duše valilo se ji proudem tolik velikých představ a my
šlének, že nemohla o tom pomlčeti. Potom plakávala z lítosti
nad slabosti svou. Těchto prorockých vidění bývala účastna
nikoli snad ve mdlobách, za spánku a u vytržení mysli,
nýbrž ve stavu bdění, při plném sebevědomí a pravidelné
činnosti smyslů, za bilého dne. Vidala a slýchala duchem
věci a řeči neobyčejné, mimořádné a nadpřirozené, a to způ
sobem, jehož sama pochopiti ani vylíčiti nedovedla.

Po smrti abatyše Juty r. 1136. byla Hildegarda zvolena
za představenou kláštera Disibodenberského a pečujíc o něj
jako dobrá matka vedla podřízené sestry vice přikladem než
slovy na cestu dokonalosti. Pojednou ozval se v nitru jejím
hlas, aby všecka vidění a zjevení svoje sepsala. Z ostýcha
vosti a bázně odkládala napomenutí toho dbáti, až zachvátila
ji těžká nemoc. Tu teprv svěřila se zpovědníku svému se
vším a dostala od něho rozkaz, aby vnitřního hlasu uposle
chla. Po nějakém čase, právě když jí bylo 43 let, pocitila
v sobě jednoho dne podivný oheň, jimž byla nadpřirozeně
osvicena, tak že od té chvile rozuměla dokonale žaltáři,
evangeliim 1 jiným knihám Pisma sv. I jala se vypravovati
zpovědníku všecka vidění svá a on zaznamenával je, některá
pak z nich napsala sama po latinsku a zpovědník opravil je
po stránce mluvnické. Když valná čásťtěchto zápisků hotova
byla, předložil je opat Disibodenberský arcibiskupu Mohuč
skému 1 kapitole jeho ku prozkoumání.

Zatim přivábila pověst o slovutné abatyší Disiboden
berské do kláštera jejiho tolik řeholnic, že nedostávalo se
jim vice dostatečného mista. Tu měla Hildegarda vidění,
jimž dostalo se ji pokynu, aby zřídila nový panenský klášter
u města Bingen na hoře, prd niž byl hrob sv. Ruperta.
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I oznámila toto vidění opatu mužského kláštera Disiboden
berského, ale potkala se u něho i v lidu s odporem. I jinak
naskytovaly se ji četné překážky ; hora sv. Ruperta náležela
kapitole Mohučské a půda s pohrobní svatyní tohoto světce
byla majetkem hraběte Hildesheimského. Posléze překonala
statečná abatyše všeliký odpor a dostavši přímluvou něko
Jika vzácných paní povolení ku založení kláštera na hoře
sv. Ruperta, dokončila jej štědrou pomoci hraběte Span
heimského a r. 1147. přestěhovala se do něho s osmnácti je
vtiškami, ponejvíce pannami stavu urozeného. Řeholnice tyto
žily v novém klášteře z počátku nuzně, jsouce odkázány na
almužny, až podařilo se abatyší ziskati četné velmože, kteří
darovali mu pozemky a opatřili jej štědrými nadáními. Hilde
garda zajistivši takto trvání nového kláštera, dala jej pod
ochranu arcibiskupa Mohučského a založila později ještě pa
nenský klášter v Hibingách za Rýnem. Stavba, zařízení i
správa těchto řeholních domů vyžadovaly veliké opatrnosti,
vytrvalosti a mnoho starosti, ale Hildegarda důvěřujíc v Boha,
dovedla statečným duchem svým všeliké obtiže přemáhati.
Rovněž mívala nezlomnou důvěru v Boha ve všelikých pro
tivenstvích i trampotách, nedávajíc se ničím odvrátiti od
toho, čeho ku oti a slávě Boží se podjala. V častých ne
mocech svých zůstávala příkladně trpělivou, říkajíc: „Čím
vice utrpení sesýlá na mne můj Ježíš, tim více jsem pře
svědčena, že mne miluje.“ Jednou ležela po třicet dnů, sná
šejic hrozné bolesti, až sestry myslily, že již zemře. Pojednou
měla vidění a zaslechla slova: „Ještě nepřišel čas tvého roz
dělení; povstaň!“ A hned přestaly bolesti a zdraví vrátilo
se ji. Jindy, když za nemoci doléhaly na ni prudké bolesti,
dostala u vidění rozkaz, aby dala se do některé práce, a v tu
chvili povstala a měla tolik sily, že mohla práci vykonati.

V klášteře na hoře sv. Ruperta dokončila Hildegarda
hlavní spis svůj „Sci vias“ (Znej cesty t. j. Páně), o němž
byla plných deset let pracovala. Kniha ta o třech dilech
obsahuje 26 vidění, jež slohem připomínají starozákonní pro
roky a Zjevení sv. Jana. Hildegarda líčí tu smrtelné hříchy
v mystických obrazech šelem útočicích na nebesa, zobrazuje
Cirkev jako ženu zasnoubenou Kristu Pánu na kříži pnícímu,
liči nadšenými slovy trůn Boži obkličený mořemoslňujícího
světa a překlenutý duhou, na mnohých místech mluví ostře
proti mravní porušenosti tehdejší doby a kárá neobyčejně
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přísně zejména mravy vysokých hodnostářů církevních
1 světských pánů hrozic jim trestem Božím, nevrátí-li se na
pravou cestu, a posléze prorokuje lepši budoucnosť. Všude
osvědčuje ohnivou horlivost pro náboženské pravdy a mravní
obrození hříšného lidstva, ale nevybočuje z mezi a je přesně
pravověrná, ač nejedno mystické rčení jeji jest záhadno a
nesrozumitelno.

O viděnich a zjeveních abatyše Hildegardy byly od
vrstevníků pronášeny různé posudky. Mnozí považovali ji za
výstřední blouznilku a jiní vyhlašovali ji za prorokyni
Bohem vyvolenou, kteráž má zvěstovati lidem vůli jeho.
Také sv. Bernard slyšel podivné věci o řeholnici té a na
své druhé cestě Německem zastavil se v Bingenu, chtěje s ní
mluviti. I zavital do kláštera na hoře sv. Ruperta a roz
mlouval s proslulou abatyší důvěrně o budoucí blaženosti
naši. Potom dal si ukázati spisy jeji a probrav je velmi po
zorně byl hluboce dojat a řekl průvodcům svým: „Tato
zjevení nejsou dilem lidským; a žádný smrtelník nepochoví
jich, nebude li srdce jeho proniknuto nejvroucnější láskou
k Bohu“. Když pak jeden z přítomných kněží podotkl, že
mnoho lidi učených i neučených, řeholnikův i nekněží, duši
ctihodné abatyše každodenně souží říkajíce ji, že viděnijeji
jsou blouzněním a klamem ďábelským, odpovědělsv. Bernard:
„Nedivme se, bratře milý, že lidé žijící ve hříchu považují
tato zjevení nebeská za bláznovství. Vždyť apoštol sám praví,
že člověk tělesný nechápe těch věci, které jsou Ducha Božího.
Zajisté ti, kdož v pýše, nečistotě i jiných hřišich zahrabáni
leží, maji pokyny Boží za sny; kdyby však bděli v bázní
Hospodinově, poznali by neklamná znamení působení Božího.
Ti, kdož mysli, že tato vidění jsou klamem ďábelským,
rovnají se oněm, kteří o Spasiteli našem Kristu Ježíši říkali,
že Belzebubem ďábly vyhání.“ Obrátiv se pak ku Hilde
gardě pravil světec: „„Dcero má, neboj se řeči lidských,
neboť ochráncem tvým jest Bůh; pošetilá slova lidi rozptýli
se jako sláma, ale slovo Boží zůstane na věky.“

Od tě doby zůstal sv. Bernard s abatyší Hildegardon
spojen svazkem svaté lásky. Zatím svolán byl r. 1147. do
Treviru církevní sněm, jehož i papež Eugen III. se sůčastnil.
Tu pozval arcibiskup Trevirský Adalberon papeže 1 mnoho
biskupů francouzských a německých k sobě prose jich, aby
zkoušeli vidění abatyše Hildegardy, a sv. Bernard přiměl
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papeže, aby toto jasné světlonenechával v temnosti skrytým.
I poslal papež Eugen III. několik rozšafných mužů do klá
štera sv. Ruperta, aby beze všeho hluku přesvědčili se o všech
věcech, jež o Hildegardě se vyprávěly, by mohl učiniti si
o ni jasný úsudek. A poslové vrátivše se přinesli do Treviru
knihy proslulé abatyše a předložilije shromážděnému sněmu.
Tu předčital sám papež z nich některé stati a biskupové
jsouce hluboce dojati velebili Boha, tvůrce tak velikých
zázraků. I schválil papež všecky spisy svaté prorokyně a
připsal k nim vlastní rukou tato slova: „Zachovej v srdci
svém vzácnou milosť, kterouž Bůh ti udělil, a zvěstuj s nej
větší opatrnosti, co Duch tobě vnukne.“

Tato svědectví věhlasného opata Bernarda, papeže
Eugena III. i sněmu Trevirského rozšířila pověsť o Hilde
gardě po celém západním křesťanskémsvětě, potvrdila Božský
původ zjevení jejích a dodala ji odvahy, aby vidění svoje
i nadále zaznamenávala. Vážnost její rozmáhala se čím dále
více; papežové Anastasius II. i Hadrian IV. a cisařové
Konrad III. i Bedřich I. posýlali ji listy odporučujice se do
modliteb jejích, ona pak odpovídala jim neostýchajíc se ká
rati je z pokléskův jejich a napominati ve jménu Páně ku
polepšení. Císaři Bedřichu I. předpověděla dlouhé ač nepo
kojné panování, arcibiskupovi Mobučskému oznámila brzkou
smrť, a mnohým městům zvěstovala, že vnikne do nich ka
ciřství. Z Francie, Nizozemí i Německa přicházeli zástupové
duchovních 1 lidi světských vznešených i prostých, zdravých
i churavých do kláštera sv. Ruperta hledajíce u Hildegardy
rady i útěchy ve všelikých potřebách svých, ona pak udilela
jim všem z nevyčerpatelného zřidla tajemného vnitřního na
zirání svého duchovní i tělesnou pomoc, a výroky jeji byly
pokládány za slovo Boží. Přicházeli ovšem 1 pochybovači a
posměváčkové ze zvědavosti aneb v úmyslu přímo zlém, ale
bývali velice překvapeni, neboť Hildegarda prohlédajíc nitro
jejich vídala tajné úmysly jejich jako ztělesněné a kárala
je vážnými 1 přísnými slovy, tak že mnozí z nich zachvěli
se hrůzou a odcházeli celi změněni.

Kdykoli Hildegarda zdráva byla, konala kratší i delší
cesty, na nichž navštěvovala panenské kláštery a zvěstovala
duchovenstvu i lidu, co Duch Boží jí vnukl. Tak učíc a na
pominajic pracovala o spasení duší a nápravě mravů tehdejší
doby. Jednu z posledních cest svých vykonala na hrob sv.
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Martina do Touru a do Paříže. Bůh uštědřil ji i daru zá
zračného uzdravování nemocných, ale čim vzácnějšimi milo
stinami oplývala a proto lidem slavena byla, tim pokorněji
smýšlela o sobě.

Hildegarda, ač měla od dětství zdraví chatrné a často
těžce churavěla, dosáhla přece požehnaného věku téměř
82 let a zesnula svatou smrti dne 17. záři 1179. Tělo jeji
bylo slavně pohřbeno v klášteře sv. Ruperta a Bůh osla
voval hrob jeji divy.

Když za třicetileté války Švédové r. 1632. klášter a
chrám na hoře sv. Ruperta spálili a zbořili, byly ostatky
sv. Hildegardy odtud přeneseny do panenského kláštera
Eibingenského za Rýnem. Tu byl uložen také prsten jeji,
na němž vyryta byla slova: „Trpim ráda“. Později byly
tyto svatě ostatky opět přeneseny do kaple sv. Rocha u města
Bingen.

Zivot sv. Hildegardy sepsali dva vrstevníci jeji, mniši
Gotefrid a Theodorich, kterým svěřena byla správa chrámu
Páně při klášteře sv. Ruperta. Spisy této svaté prorokyně
poživaly veliké vážnosti a byly 1 starým Čechůmznámy a
oblíbeny; zachovalť se český překlad tresti hlavního spisu
jejiho „Znej cesty Páně“ v rukopisu Vyšehradském ze stoleti
patnáctého.

Zobrazena bývá sv. Hildegarda jako abatyše řádu sv.
Benedikta s knihou svých zjevení, mající nad seboutři ozá
řené věže, jež znamenají tři kláštery, které spravovala a
ctnostmi i milostinami svými posvětila. Památka sv. Hilde
gardy koná se dne 17. záři.

Dne 18. září koná se také památka sv. Methodia, biskupa Tyrského
a mučedníka, sv. Ferreola, vojenského velitele a mučedníka ve Vienně za
císařů Diokleciana a Maximiana, sv. Eustorgia, biskupa Milánského, sv.
Euména, biskupa Gortinského na ostrově Kandii, a j.
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Dne 19. záři.

Sv. Januar, biskup a mučedník.

Předním patronem města a arcibiskupství Neapolského
v jižní Italii je sv. Januarius. Narodil se za polovice třetího
stoleti v Neapoli z rodičů stavu urozeného, a pro výborné
ctnosti svoje byl zvolen za biskupa v městě Beneventu. Tu
šířil neunaveně známost pravého Boha a povzbuzoval kře
stany slovem 1 příkladem ku stálosti u víře i k čistotě mravů.
Kruté protivenstvi, jež za času císařeDiokleciana bylo Církvi
svaté snášeti, nabádalo horlivého biskupa ku zvýšené činnosti
na vinici Páně. I konal do blízkých i vzdálenějších měst a
krajin apoštolské cesty dodávaje věřícím mysli, aby ničím
nedali se svésti k modloslužbě a viru svou svatým životem
osvědčovali.

Největší nebezpečenství hrozilo tehdáž křesťanůmv Mi
senu nedaleko Neapole, kde byl hrob oslavované pohanské
věstkyně Sybilly Kumánské, k němuž zástupové modlářského
lidu putovali. Na štěsti měla osada věřících v Misenu vý
borného strážce. Byl to jáhen Sosius,muž slynoucí moudrostí
i svatosti života, jenž měl bedlivý pozor, aby křesťanénebyli
pohoršování modlářskými obětmi, jež na počest pohanské
věštkyně dálý se ustavičně na hrobě jejim. Aby nebyl od
pohanů polapen, stranil se opatrně veřejnosti, ale potají ne
ustával křesťany posilovati u viře, rozněcovati v nich lásku
k Bohu i důvěru v něho a prokazovati jim skutky milo
srdné. Pro tuto horlivost a obětovnou lásku svou byl od
věřících velice ctěn a milován. Biskup Januar navštěvoval
ho často a vzdělával se příkladem jeho. Oba ti světcové
těšili a povzbuzovali se navzájem, radivali se, co by na
prospěch věřících činiti měli, a pracovali spojenými silami
o spasení duší lidských. Toto věrné přátelství biskupa Janu
ara S jahnem Sosiem působilo křesťanům radosť a bylo jim
zdrojem požehnání.

Jednoho dne zavítal Januar opět do Misena a zastal
Sosia ve shromáždění věřicich, an jim právě slovo Boží
kázal. Jadrnosť a vřelost téjo řeči dojala biskupa tou měrou,
že z veliké úcty ku kazateli zůstal ve svatyni v pozadi.
Pojednou spatřil nad hlavou svatého jahna plamínek. Ipři
stoupil hned k němu, políbil mu uctivě čelo, a oznámiv

48
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lidu, co byl viděl, předpověděl z tohoto znamení Sosiovi, že
dosáhne slavné koruny mučednické, a dobrořečil mu proto.

Proroctví Januarovo naplnilo se záhy. Drakonoius, cí
sařský místodržitel v Kampanii, uslyšev, že Sosius u křesťanů
věhlasného jména požívá, dal ho zatknouti a do Noly na
soud pohnati. Tu snažil se sliby, lichocením i hrozbami
pohnouti ho k tomu, aby modlám obětoval. Ale Sosius od.
pověděl statečně: „Chraniž Bůh, abych takovým způsobem
zpronevěřil se náboženství, jemuž od mladosti celou duší
jsem oddán. Nic mne neodloučí od lásky Kristovy; ani sou
žení, ani úzkosť, ani hlad, ani nahota, ani nebezpečenství,
ani protivenství, ani meč.“ I rozhněval se Drakoncius a dal
svatého jáhna do krve zmrskati, do Puteol odvléci a tam do
ohyzdného žaláře vložiti. Jáhen Prokula dva vzácní měšťané
Puteolští Akucius a Eutyches navštěvovali vězně přinášejice
mu do žaláře útěchu a úlevu. Tu rozmlouvajíce s ním ká
rali rozhodnýmislovy nespravedlnosťmistodržitele Drakoncia,
jenž s nevinným vyznavačem Kristovým tak ukrutně naložil.
Zvěděv o tom Drakonoius dal je zjimati, a když stojice před
nim opakovali veřejně kárná slova svoje a přiznali se ku
Kristu, rozkázal je nemilosrdně zbičovati, až sotva na živu
zůstali, a k Sosiovi do žaláře odvléci.

Po Drakonciovi stal se mistodržitelem v Kampanii
Timotheus, pohan a nepřitel křesťanů ještě horší. Zavítav
na úředních cestách svých do Noly dal si předložiti soudní
spisy o křesťanech, kteří za předchůdce jeho obžalováni byli
a prozkoumav zápisy o výslechu jáhua Sosia a tří soudru
hův jeho pátral, co stalo se jim, a dověděl se, že posud tr
vají v žaláři v Puteolech, kde křesťané a obzvláště biskup
Januar je pilně navštěvují a podporuji. I rozkázal ihned
Januara přivésti k sobě a pohrozil mu nejstrašnějšími mu
kami, jestliže neodřekne se Krista a nebude bohům oběto
vati. Svatý biskup odpověděl stručně: „Obětuji denně Bohu
všemohoucímu a nebudu nikdy sloužiti lichým bohům tvým.“
Tu -dal mistod:žitel vytopiti pec a biskupa vhoditi do ni.
Avšak Bůh, jenž za času krále Nabuchodonosora v Baby
loně zachránil tři mládenců Sidracha, Misacha a Abdenaga
v obnivé peci na živě a bez úhony, učinil týž div 1 s věr
ným služebníkem svým Januarem, tak že plameny ani tělu
ani Šatu jeho neubližily. Přitomní pohané pokládali tento
div za kouzelniotvi, a místodržitel dal zachráněného biskupa
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vsaditi do žaláře. Nazítří potom byl Januar poznovu volán
k výslechu, a když opět zdráhal se obětovati modlám a vy
znal statečně víru v Ježíše Krista, dal ho místodržitel na
skřipci zmučiti a zase do vězení uvrhnouti.

Křesťané Beneventšti uslyševše, že milovaný biskup
jejich v žaláři trpi, byli hluboce zarmouceni. I přišli z nich
jáhen Festus a lektor (předčitač Pisma sv.) Desiderius do
Noly, aby svatému vězni v žaláři sloužili a pokud možno
útrapy jeho zmírnili. Avšak sotva zvěděl o nich Timotheus,
rozkázal je zatknouti a s Januarem k sobě pohnati. Tu otá
zal se biskupa: „Kdo jsou mužové tito?“ Januar vece: „Je
den jest můj jáhen, druhý jest můj lektor.“ Místodržitel
optal se dále: „Přiznávají se také oni ku Kristu?“ Biskup
odpověděl: „Zeptáš-li se jich samých, mám naději, že Pána
našeho Ježiše Krista nikdy a nikterak nezaprou.“ I zvolali
Festus a Desiderius jednomyslně: „Jsme křesťanéa položíme
rádi život svůj za Krista !“

Mistodržitel Timotheus chystal se právě na cestu do
Puteol; i rozkázal, aby Januar, Festus 1 Desiderius byli za
ním v poutech dovlečeni do tohoto města a tam k jáhnu
Soslovi 1 ostatnim uvězněným křesťanům dáni do žaláře.
Jak zaplésali biskup Januar a jáhen Soslus, když opět shle
dali se! Políbili se a přáli si v Pánu štěsti, že koruna mu
čednická jest jim již přichystána. Temný žalář jejich ozý
val se po celou noc modlitbami a chvalozpěvy. S nevýslov
nou touhou očekávali dychtivě kýžené chvíle, kdy vydají
svědectví o Kristu Pánu smrti mučednickou.

Příštího dne byli biskup Januar, jáhnové Sosius, Festus
a Prokul, lektor Desiderius a Puteolšti měšťané Akucius a
Eutyches uvedeni do divadla, kde pro obveselení shromáž
děných pohanů měli býti dání dravcům za kořisť. Mučední
kům zářila posvátná radosť a statečnost z oči. Biskup Ja
nuar jako vůdce stanul uprostřed a dodával všem mysli.
Právě když začali prozpěvovati žalm, vstoupil do divadla
místodržitel a pokynul, aby byli dravci z klece do divadla
vypuštěn'. V tu chvíli ozval se hrozný řev; několik divo
kých, hladem a krvežiznivosti štvaných medvědů vyřitilo se
na mučedníky. V divadle ozval se jásot surových davů,
ale pojednou umlkl, neboť šelmy jako ohromeny zastavily
se před samými odsouzenci a ulehly krotce. Diváci žásli, a
zahanbený místodržitel rozkázal mučedníky vyvésti za mě
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sto na sopečnatou rovinu Solfataru, kde měli býti popraveni
mečem. Odsouzenci kráčeli vesele na popraviště Cestou po
klekl jakýsi ctihodný kmet před Januarem prose ho, aby
mu dal ze šatů svých něco na památku. Biskup odpověděl:
„Odkazuji ti šátek, jimž při popravě budu míti oči zavázány.“
Na popravišti poklekli všickni, odporučili duše své Bohu a
druh za druhem přijal smrticí ránu mečem. Posléze došlo
na Januara, jenž do posledního vzdechu měl ruce k nebe
sům zdviženy. Kat rozpřáhnuv ruku udeřil svatého biskupa
tak silnou ranou, že s hlavou uťal mu i prst jedné ruky.
Krev sv. Januara zachytila na popravišti jistá vzácná kře
sťanská pani, a šátek s očí jeho odnesl si onen stařec, jemuž
světec na památku jej odkázal. Mučednici tito odešli do
věčné slávy ku Kristu Ježiši roku 305. dne nepovědomého,
snad 21. dubna.

Těla těchto sedmi svatých mučedníků pohřbili křesťané
na návrší opodál města Puteol. Když císař Konstantin Ve
liký udělil Cirkvi Kristově pokoj a svobodu, byly ostatky
jejich přeneseny do Neapole. Za stoleti devátého byly po
tajil odneseny do Beneventu a chovány v tamním klášteře
Monte-Vergine. Za stoleti patnáctého byly ostatky sv. Ja
nuara zase přeneseny do rodiště jeho Neapole, kde podnes
nábožné úcty věřiciho lidu poživají. Značnou čásť ostatků
sv. Januara a dvou spolumučedníků získal r. 1353. v Italii
a daroval velechrámu Pražskému otec vlasti Karel IV.

Bůh oslavuje sv. Januara způsobem podivuhodným až
posud. V Neapoli stoji nádherný chrám zasvěcený jemu na
počesť, v němž chová se ve dvou láhvičkách ssedlá krev
tohoto mučednika 1 lebka jeho. Obyvatelé Neapolšti vzývají
důvěrně tohoto slavného patrona svého obzvláště za moru,
zemětřesení a výbuchů blízké sopky Vesuvu. Pravidelnš
třikráte do roka, a1jindy za obecného soužení, bývá lebka sv.
Januara ve slavném průvodu nosena městem a potom ku
veřejné poctě vystavena. Když byla láhvička s krví tohoto
sv. mučedníka přinesena a na blizko lebky jeho postavena
na oltář, tu již očekávají tisicové přítomného lidu s největší
dychtivosti známého zázraku, jimž krev ta mimořádným
způsobem od Boha oslavena bývá. Po nějaké chvili stává
se totiž seschlá krev mučedníkova tekutou, a vře, jakoby
právě prolita byla. Na dané znamení o tomto divu povstává
rázem v lidu prostory chrámu přeplňujicím radostné pohnutí
provázené výkřiky, a všickni přítomní prozpěvují s ducho
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venstvem „Tě Boha chválime.“ Arcibiskup ukazuje tekutou
krev sv. Januara všem, kdož o zázraku tom vlastníma očima
přesvěděiti se chtějí. "Tato způsobem přirozeným nevysvětli
telná a nad všelikou pochybnost zázračná změna na krvi
prolité před vice než šestnácti věky pro Ježíše Krista, opa
kuje se již po mnohá stoleti před ohromnými zástupy lidi,
a nesčislná svědectví očitých svědků ze všech stavů dotvr
zuji pravdivostejeji. Slovutný Eneáš Sylvius, spisovatel za
stoleti patnáctého, potomní papež Pius II., uvádí mezi pa
mátnostmi Neapolskými zejména „krev sv. Januara, kteráž
ukazuje se hned seschláa, hned tekutá, ačkoli již před 1200
léty pro jméno Kristovo prolita byla.“ Tak osvědčuje se na
krvi tohoto mučedníka Kristova ustavičně výrok Písma sv.,
žeť podivný jest Bůh ve svatých svojich.

Sv. Januar bývá zobrazen v biskupském hávu maje
v levici knihu sv. evangelil a na ní láhvičku s krvi, a tři
maje pravici biskupskou berlu. V pozadi obrazu zdvihá se
sopka Vesuv chrlici oheň a dým.

Dne 19. září koná se také památka sv. Felixe a sv. Konstancie,
umučených za císaře Neróna, sv. biskupů egyptských Pelea, Nisa i Eliáše,
umučených za Diokleciana, sv. Trofima, Sebacia a Dorimedona, umučených
za císaře Proba v Antiochii Pisidské, sv. Pomposy, panny a mučeduice

Kordóvské (+ 853), sv. Theodora, arcibiskupa Kanterherského v Anglii
(+ 690), sv. Eustochia, biskupa Tourského, a j :

Dne 20. září.

Sv. Eustach, mučedník,

Legenda o sv. Eustachu byla již za dávných časůrůz
nými jazyky zpracována, často vydávána a s oblibou čítána;
ježto však původní zápisy o životě tohoto světce se ztratily,
není již více možno rozlišiti, co v ni zakládá se na skuteč
ných událostech, a co jest výplodem obrazotvornosti sklada
telův jejich. Zkazky o podivných osudech tohoto mučedníka
mají patrně toto dějinné jádro: „Bustachius (dle řeckých
záznamů vlastně Eustathius, staročesky Ostach), vzácný Řím
ský důstojník, dosáhnuv řízenímBožím milosti viry Kristovy,
dal sebe i celou rodinu svou pokřtíti, potom za války ztra
til manželku i děti, ale později shledal se zase s nimi, a
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posléze on i manželka a oba synové jeho podstoupili mučed
nickou smrt.“ Jest pravděpodobno, že v životě sv. Eustacha
vyskytly se některé skutečně mimořádné a kromobyčejné
události, jež žijice v ústním podání poskytovaly skladatelům
legend vděčnou látku ku zpracování; škoda jen, že spiso
vatelé ti nepřestávajíce na událostech skutečných přidávali
k nim vlastní výmysly a obestřeli takto .život tohoto světce
tkaninou zosnovanou z podivných a dobrodružných přihod,
aby hověly obraznosti lidu.

Legenda vypravuje: Za panování císaře Trajana (98 —
117) žil v Římě urozený, bohatý a udatný vojevůdce Pla
cidas. Byl ženat s Trajanou, dcerou vzácných rodičů Řím
ských, kteráž povila mu dva synáčky. Ačkoli oba manželé
posud trvali v pohanství, byli lidé ušlechtili, zachovávajíce,
co dobrého hlas svědomí jim kázal. Placidas v boji stateč
ný a povinnosti vojenských přísně dbalý, měl srdce z miry
dobré a byl milosrdným otcem lidí chudých a opuštěných.
Rovněž prokazovala manželka jeho chuďasům dobré skutky.
Jednoho dne vyjel si Placidas vedle obyčeje svého s dru
žinou přátel a služebníků na hon, a spatřiv krásného, vel
kého jelena, hnal se za nim do hlubokého lesa, až osaměl.
Unaven honbou posadil se na skálu a jal se přemyšleti o
marnosti pošetilého modlařství pohanského srovnávaje sním
čisté mravy a obětovnosť křesťanů, kteří za svou viru ochot
ně snášeli nejhroznější muka a podstupovali rádi smrť. Jsa
zabrán v tyto myšlénky zaslechl pojednou nad sebcu šumot
a pozdvihna zraku spatřil na skále jelena, za nímž byl se
do lesa přihnal. V tu chvili zželelo se mu krásného zvířete
toho; 1 přemýšlel, nebylo-li by možno polapiti je živé. Jelen
stál klidně ani sé nehýbaje. Tu zpozoroval lovec mezi pa
rohama jeho lesknouci se kříž s Ukřižovaným a uslyšel ta
jemná slova: „Placide, proč mne honiš? Jáť jsem Kristus,
jenž pro spasení tvoje i celého světa zemřel jsem na ktíži.
Uvěř ve mne! Viděl jsem tvoje almužny i jiné dobré skutky
a přijal jsem je Cobrolibezně. Proto chci tebe uloviti. Jdi
tedy k biskupovi křesťanů a dej se pokřtiti.“ I padl Placi
das na kolena a jsa dotknut milostí Boží uvěřil v Ježíše
Krista. Potom vrátiv se domů vypravoval manželce svoje
vidění v lese, a dorozuměv se s ní vzal ji i synáčky svoje
a šel ku papeži a poprosil ho, aby je všecky víře Kristově
vyučil a pokřtil. Papež přijal je radostně a uděliv jim po
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třebného poučení pokřtil je. Placidas přezván na křtu sva
tém Eustachiem, manželka jeho dostala křestné jméno Theo
pista a oběma synáčkům dána jsou jména Agapét a Theopist.
Druhého dne potom odebral se pokřtěný Eustach do lesa na
misto, kde měl ono vidění, a tu bylo mu zjeveno, že bude
jako druhý Job snášeti mnoho souženi, a že bude na zemi
1 na nebi velice oslaven, jestliže důvěřuje v Boha všecka
ta protivenství tiše a trpělivě ponese.

Netrvalo dlouho, a na Eustacha dorážely rozličné bo
lestné nehody. Otroci a otrokyně jebo pomřeli náhlými ne
mocemi; stáda mu zahynula moren, lupiči vybili statky jeho,
a pohané neustávali ze všeho toho jizlivě se mu posmivati.
I uminil si ožebračený Eustach raději odejíti někam do da
leké ciziny, aby unikl zlým sousedům a posměchu jejich.
Pojav manželku i děti odebral se do Ostie a vstoupil snimi
na loď, kteráž právě chystala se na cestu mořem do Egypta.
Dojel s rodinou šťastně přístavu, poněvadž ale nemohl za
praviti jizdné, odňal mu majetník lodi sličnou manželku
Theopistu, k niž cestou byl zahořel nezřízenou vášní, a ihned
ujel s ni. Ubohá Theopista octnuvši se takto v rukou suro
vého násilníka plakala a volala k Bohu o pomoc. A Bůh
vyslyšel nářek jeji; majetník korábu, jenž ji byl uchvátil,
zemřel za kratko náhlou smrti. Theopista dostala se potom
na svobodu a oplakávajíc manžela i synů dala se v cizině
na službu.

Hustachius zbaven všeho jmění i milované manželky
cestoval s oběma nedospělými pacholaty svými dále, sám
nevěda kam, až přišel k řece. Tu nevida nikde přívozu a
nemoha obou synáčků přenésti najednou, vzal jednoho z nich
na záda a probředl s ním řeku. Postaviv jej na protější
břeh vracel se pro druhého chlapečka. Když ale octl se
uprostřed řeky, ustrnul hrůzou; spatřilť, jak na pacholiký
vyřítili se dravci; jednoho popadl vlk, druhého uchvátil
mladý lev, a uháněli s nimi opáčnými směry od řeky, až
zrakům unikli. Otec nemyslil jinak, než že chlapečkové byli
od šelem roztrhání a sežráni, zatím ale nedopustil tomu
Bůh; pastevci a rolníci vychvátili je z tlam dravců neporu
šeny, a oba nevědouce o sobě byli na různých mistech od
dobrých lidí vychováni.

Bez manželky, bez děti, bez útěchy, chud a opuštěn
celým světem odevzdal se Eustach do vůle Boži a hledal si
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v cizině výživy. Přišed do městečka Badysu dal se tamnim
rolníkům do služby a byl u nich patnáct let polnim hli
dačem.

Posléze byla mira bolestného utrpení ubohého Eustacha
dovršena. Na pomezí Římské říše jali se opět divocí náro
dové prudce dorážeti, a cisařské vojsko nedovedlo jim čeliti.
Tu vzpomněl si císař Trajan na zkušeného a udatného voje
vůdce Placidu, jenž za válek uměl povždy nad nepřátely
vítěziti. I dal ho po všech krajinách a městech říše Římské
hledati. Konečně vypátrali ho v Badysu dva bývali jeho
vojáci poznavše jej po ráně na vazu. Eustach uslyšev od
nich, že císař přeje si ho opět miti v čele vojska proti ne
přátelům vlasti hrozicim, neotálel poslechnouti a odebral se
do Říma. Tu přijal ho císař radostně, odevzdal mu vrchní
velení nad nově najatými pluky a poslal ho s nimi do pole
proti nepřátelům.

Vojevůdce Eustach vyplnil za krátko všecky naděje
císařovy. Vnikl do územi nepřátel a poraziv je na hlavu od
ňal jim všelikou chuť na dalši loupečné výpravy do zemí
říšských ©Ověnčenvojenskou slávou vracel se z bojiště, a
řízením Božím přitáhl s pluky svými na misto, kde žila
manželka jeho Theopista, kterouž pokládal již po léta za
mrtvou. Tu popřál unaveným vojinům několikadenního od
počinku. V mužstvu byli také dva urostli důstojníci nedávno
teprv do vojenské služby najati, kteři pro výborné vlastnosti
svoje u představených i soudruhů těšili se přízní a náklon
nosti. Oba tito mladí vojíni byli ubytování v domě, v němž
Theopista konala službu zahradnice. U večeře vypravovali
sl navzájem svoje osudy od dětství, co jim utkvělo v paměti
o matce i otci a co byli slýchali od svých pěstounů, a tu
dorozuměli se, že jsou vlastni bratři. Byliť to Agapet a Theo
pist, kteři byvše podivným způsobem v dětském věku roz
dělení a zachráněni dorostli mezi cizími lidmi nevědouce
jeden o druhém, až řízením Božím po, letech takto zase
šťastně se shledali. I padli si v náruč a děkovali Bohu.

Vypravování obou bratři naslouchala dychtivě zahrad
nice Theopista vzpominajíc na manžela i synáčky svoje, jimž
před lety byla násilně odňata. Pojednou zabušilo ji srdce
mocně a v hlavě rozbřeskla se ji myšlénka, nejsou-li tito
bratři synové jeji. Prozatím ale dovedla se přemoci a po
mlčela, aby snad nebyla bolestně zklamána, a hned příštího
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dne odebrala se k vojenskému veliteli chtějíc ho poprositi,
aby směla pod ochranou Římského vojska navrátiti se do
otčiny své Říma. I vstoupila k Eustachovi a poznala v něm
vlastniho manžela, a i on poznal drahou manželku svou, a
oba plačice radosti velebili z toho Boha. A radosť jejich byla
dovršena, když Theopista z vypravování manželova o šelmách,
jimiž synáčkově jeho byli odneseni, nabyla přesvědčeni, že
mladi bratří důstojnici, kteři u ni přebývají, jsou skutečně
dávno oželenými syny jejimi. Takovým divným způsobem
shledali se po letech otec i matka a oba synové jejich, a
po dlouhém soužení oplývaly duše jejich nevýslovnou ra
dosti v Pánu. Také ve vojsku ozýval se jásot ze štěstí, jež
milovaného velitele nenadále potkalo.

Zatim zemřel císař Trajan a po něm dosedl na trůn
Hadrian (117—138).Vítězný velitel Eustach vrátiv se s pluky
svými do Říma byl od něho slavně uvítán a vyznamenán.
Tu konány na poděkování bohům za vítězství nad nepřátely
slavné oběti. Císař sám odebral se na ten účel ve stkvělém
průvodu do chrámu bůžka Apollóna, jemuž přičital hlavní
zásluhu tohoto vitězství. Avšak Eustachius doprovázel ci
saře pouze až ku bráně tohoto pohanského chrámu a zůstav
vně nesúčastnil se modlářské oběti. Tomu podivil se cisař;
1 otázal se vojevůdce, proč vyhnul se oběti, když bohové
dali mu netoliko vitězství, nýbrž vrátili 1 manželku a syny.
Eustachius odpověděl přímo, že je křesťan a obětuje toliko
pravému, živému, všemohoucímu Bohu a nikoli bezmocným
mrtvým modlám. Z vyznání toho užásl nemálo Hadrian jsa
velmi pověrčivým modloslužebníkem, a rozkázal ihned sla
veného vojevůdce zbaviti všech hodnosti a jej 1 manželku
a syny jeho soudně vyšetřovati.

Eustach a Theopista i synové jejich Agapet a Theo
pist vyznali před pohanským soudcem slavně viru v Ježíše
Krista, a když ani sliby ani brozbami nedali se od ní od
vrátiti, byli odsouzeni na smrť. Měli býti dáni veřejně na
pospas dravcům. I byli uvedeni do divadla, kde zatím sběhli
se ohromní zástupové lidu, aby viděli, jak bývalý oslavo
vaný vojevůdce i rodina jeho zápasí se šelmami. Ale dravá
zvířata neublížila odsouzencům. Patrný tento div popudil
císaře; i rozkázal roztopiti do žhava měděnou pec, zhoto
venou v podobě vola, a uvrei do ni Eustacha 1 manželku
a oba syny jeho. Tak celá rodina tato nabyla slavné koruny
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mučednické. Těla svatých mučedníků zůstala v ohni nepo
rušena a křesťanépohřbili je uctivě. Na hrobu jejich v Římě
byl později zbudován chrám Páně, jejž papež Celestin ITI.
(1191—1198) dal znova vystavěti a zvelebiti. S chrámem
tim je spojena důstojnost jednoho z Římských kardinalů
jahnů. Ostatky sv. Eustacha a spolumučedníků uloženy jsou
tu pod hlavním oltářem. Několik části těchto svatých ostatků
dostal roku 1870. Karel IV. z Říma a daroval je hlavnímu
chrámu Pražskému.

Sv. Eustachius uvádí se v počtu čtrnácti sv. Pomocníků.
Ode dávna byl pokládán (jako sv. Hubert, biskup Lutišský)
za patrona. myslivců, a zobrazuje se v oděvu loveckém (lépe
ovšem jako Římský vojín), an klečí neb stojí před -jelenem,
mezi jehož parohama stkví se kříž s ukřižovaným Spasitelem.
Zmíněnou přihodu s jelenem připominá v jedné z řečí svých
čirkevní učitel sv. Jan Damascenský (+ 780).

Chceme-li za všech nehod a bouři tohoto života bez
pečně a pokojně putovati ku šťastnému cili, třeba jest, aby
chom zcela do vůle nejvýš prozřetelného a nejmoudřejšího
Boha svého se odevzdali a v pevné důvěře v něho nikdy
se nezviklali. Všemohouci Hospodin může nás zajisté z každé
bidy a bolesti vytrhnouti a nám pomoci, a kdykoli poslal
na nás nějaké soužení, učinil to zcela jistě Jen pro naše
blaho, třebas bychom toho nechápali. Viť on sam nejlépe,
co ku spasení našemu prospěšno jest. Plňme tedy povždy
svoje povinnosti křesťanské a varujme se bedlivě hřichu;
jinak ale důvěřujme ve všelikých věcech v Boha vědoucě,
že cesty, třeba 1 drsné, jimiž nás vede, Jsou dobré. V ten
smysl piše sv. Pavel: „Odevšad trpime soužení, ale nestý
skáme st; býváme v nesnázích, ale nebýváme opuštění; proti
venství trpime, ale nebývame bez pomocizůstaveni; býváme
poraženi, ale nehyneme, vždycky nosice na těle svém mrtvenií
Ježišovo, aby 1 život Ježišův zjeven byl na tělich našich.“
(IT. Kor. 4, 8—10.) „Vimet, že milujicim Boha všecky věci
napomáhají k dobrému; těm, kteříž podle uložení jeho po
volání jsou svati.“ (Řím. 8, 28)

Dne 20. září koná se také památka sv. Fausty, panny, a sv. Evi
lasia, Soudce, umučených za císaře Maximiana 'v maloasijském městě Cyziku,
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sv. Diviše a Privata, mučedníků frygijských, sv. Theodora, matky jeho sv.
Filipy a tovaryšův jejich, umučených za císaře Heliogabala v pamfylijské
Perze, sv. Kandidy panny, umučené za Maxima v Karthagině, sv. Agapeta I.
papeže (535—530) a j.

Dne 21. září.

bd

I. Sv. Matouš, apoštol a evangelista Páně.

Za času, když Kristus Pán plavival se po vodách jezera
Genezaretského, věnčilo hustě zalidněné břehy jeho dvacet
měst. Z nejživějších bylo Kafarnaum. Leželo na severním
výběžku jezera, západně opodál ústí řeky Jordánu u silnice
vedouci krajinou Goulonitskou do Damašku, na mírném
svahu, jenž sklání se ku břehu. Domy stály až u samého
pobřeží. Malé zátočiny jezera byly přístavištěm rybářů. Mě
sto bylo obehnáno zdí a mělo vojenskou posádku a celní i
berní úřad. Tu, na pomezí tetrarchátu Galilejského bylo čilé
tržiště pro soůsední 1 vzdálenější kraje, a bydliště četných
obchodníků, překupníků i celníků. Tito celnici vybírali ze
měpanské daně a cla, jež Římané ukládali všem podrobeným
národům, a byli proto od Židů nenáviděni, neboť Židům,
pokládajicím se za národ vyvolený a svobodný, zdálo se býti
velikou potupou a ponižením, že byli nuceni platiti daně
cisařl pohanskému. Kromě toho požívali celnici špatné po
věsti, obohacujice se vyděračstvím a nespravedlivým utisko
váním poplatníků; i pohané považovali je za zloděje, a
fariseové nazývali je veřejnými hříšniky, publikány. A právě
v této vrstvě lidí nejopovrženějších, jež obecně pokládána
byla za hříšnou a nečistou, nacházelo blahé poselství Ježi
šovo o království Božím nejvice stoupenců. Fariseové štitil
se publikánů, ale Kristus Pán nevyhýbal se jim a hleděl i

je uvésti na cestu spasení,
Spasitel zvolil si město Kafarnaum za východiště svých

cest a střediště činnosti své. Tu přebýval nejvice uče lid ve
sbornici, po domech 1 na pobřeží jezerním a uzdravuje vše
mohoucnosti svou nemocué. Proto sluje Kafarnaum v evan
gelich po výtce městem jeho. „Vstoupiv Ježiš na lodičku,
přeplavil se a přišel do města svého.“ (Mat. 9, 1.) „Opustiv
město Nazaret, přišedbydlel v Kafarnaum pomořském při
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krajích Zabulon a Neftalim; aby se naplnilo, což povědino
jest skrze Isaiaše proroka (Is. 9, 1. 2): Země Zabulon a
země Neftalim, cesta moře za Jordánem, Galilea pohanská,
lid, kterýž seděl v temnosti, viděl světlo veliké, a sedicím
v stinu smrti, světlo vzešlo jim.“ (Mat. 4, 13—16.)

Mezi celníky Kafarnaumskými byl syn Alfeův jmenem
Levi, rodem Žid, jenž poznav moc a lásku Ježíše Krista,
byl tou měrou dojat, že hříchů svých litoval a předsevzetí
učinil, že se polepší. Tuto změnu v duši jeho viděl Pán
vševědoucím okem svým a naklonil se k němu zvláštní
milosti.

Právě byl Spasitel v Kafarnaum uzdravil pouhým slo
vem člověka šlakem poraženého, odpustiv mu nejprv hřichy,
čemuž zástupové velice se divili, velebice Boha. Potom vyšel
Pán k jezeru, a všechen zástup hrnul se za ním, poslouchaje
dychtivě učení jeho. A když vraceje se přišel k mýtnici,
kde seděl celník Levi, zastavil se tu a řekl mu: „Pojď za
mnou.“ Jediné toto slovo postačilo. Všemohouci slovo Je
žišovo, které právě před tím navrátilo člověkumrtvici raně
nému zdraví a odpustilo mu hříchy, proměnilo rázem celníka
v učedníka. Levi vstal a opustiv všecko, šel ihned ochotně
za Ježíšem. Z tohoto neočekávaného, přemilostného povolání
měl tento celnik takovou radosť, že netoliko proměnil své
jméno, nazvav se Matoušem (t. j. Bohodarem), ale také po
několika dnech Kristu Pánu a jeho nčedníkům z vděčnosti
vystrojil hostinu, k niž pozval též ostatní celníky Kafar
naumské, aby 1 oni Spasitele osobně poznali a k němu se
obrátili. Ale to nelibilo se fariseům a zákonnikům. Když
tedy Matouš učinil Ježíšovi v domě svém hody veliké, a
mnozi publikáni i hřišnici přišedše stolovali s nim a s učed
niky jeho, žárlili a hněvali se fariseové a zákonnici, že Pán
těmto lidem nenábožným dává takovou přednosť. Báli se
však Ježiše, majice ho za proroka a obdivujíce se mu,'a
proto neodvážili se jemu samému činiti výtku, a otázali se
učedníků jeho: „Proč s publikány a hříšniky ji mistr váš ?“
A Pán připraven na tuto otázku řekl: „Nepotřebujíť zdraví
lékaře, ale nemocni.“ K tomu doložil: „Jdouce pak, učte se,
co jest to: Milosrdenství chci, a ne oběti“, kterážto slova
Hospodinova jsou vyňata z proroka Oseáše (Os. 6, 6.) Aby
pak ještě zřejměji ukázal svou náklonnost ku hříšníkům a
zahanbil pyšné farisejce, zakládající si na domnělé spravedl
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nosti své, řekl Ježiš posléze: „Nebo nepřišel jsem volat (ku
pokání) spravedlivých, ale hříšníků.“ (Met. 9, 9—13; Mar.
2, 14- 17; Luk. 5, 27—32.) Ale fariseové nechápali sm) slu
hlubokých slov Ježíšových ; jejich obmezený rozum uzavíral
se světlu, jejich zatvrzelé srdce zprotivovalo se Pánu.

Božská láska Krista Ježíše získala dokonale a přetvo
řila srdce celníka Matouše, tak že opustiv navždy celnici 1
domov svůj, stal se učedníkem jeho a byl očitým svědkem
všech skutkův jeho. Odvrátil se od posavadního pohodlného
a výnosného zaměstnání svého v Kafarnaumu a přidružil se
k chudobným a prostým rybářům Šimonu, Ondřejovi, Ja
kubu a Janovi, kteříž byli prvními učedníky Páně. Takto
poniživ se, byl od Ježíše povýšen a do sboru dvanácti apo
štolů povolán. Evangelisté Marek (8, 18.) a Lukáš (6, 15.)
kladou ve sboru apoštolském Matouše na misto sedmé, om
sám však uvádí se až za Tomášem na místě osmém, nazý
vaje se z pokory publikánem. (Mat. 10, 3.)

Po nanebevstoupení Páně a seslání Ducha sv. jali se
apoštolové vydávati svědectví o Ježíši Kristu vzkříseném a
šíříti království jeho na zemi. Zprvu kázali slovo Boží v Je
rusalémě, v Judsku, Samaří a zemích sousedních, jakož je
byli přijali z úst Božskéko Mistra svého, zvěstujíce veliké
skutky jeho, jež vlastníma očima byli viděli. Když pak mla
distvá Církev Kristova rychle se rozvíjela, a když požehnání
jeji z Jerusaléma šířilo se na všecky strany, bylo věřicim
čím dále věcí obtížnější, aby opatřili si o učení a životě
Páně zpráv zevrubných i přesných. I nastala potřeba nej
důležitější řeči a skutky Ježišovi zaznamenati písemně, by
takto ústní vypravování zjištěno a potvrzeno bylo slovem
psaným. Dle souhlasného podání církevního byl Matouš ze
všech učedníků Páně první, jenž práce této se podjal. I napsal
evangelium pro svoje krajany, židokřestany, jakož svědčí sv.
Jan Zlatoústý: „Matouš byv od Israelitů, kteří uvěřili, do
žádán, zůstavil jim písemně, což byl kázal ústně.“ Neb+lo
jeho úmyslem vylíčiti celý pozemský život Ježíše Krista
zevrubně, soustavně a podrobně, nýbrž zaznamenal jen hlavní
skutky a řeči jeho přehledně, dovolávaje se krok za krokem
Starého Zákona na ten účel, aby zřejmo bylo, že všecka
předpovědění proroků o příštím Vykupiteli naplnila se na
něm. Tehdáž rokováno horlivě mezi věřicími i mezi Židy
o veliké otázce, je-li Ježíš Messiášem od proroků předpově
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děným. Evangolium sv. Matouše dalo ná ni zřejmou odpověď
dokázavši, že skutečně všecko, co starozákonní proroci o Mes
sláši byli předpověděli, naplnilo se na Kristu Pánu. Knihu
svou nazval Matouš „evangeliem“, t. j. blahým poselstvím,
neboť podal v ní radostnow zprávu, že dávno očekávaný
Vykupitel již přišel a dilo svoje vykonal, a že tudíž stalo
se v Ježíši Kristu spasení lidskému pokolení. Krásný tento
název byl potom rozšiřen i na ostatní tři životopisy Páně,
jež později složili Marek, Lukáš a Jan. Matouš napsal svoje
evangelium dřive ještě než odešel z Judska, aby i jiným
národům Spasitele hlásal, což pravděpodobno stalo se za
příčinou pronásledování věřících od krále Herodesa Agrip
py r. 41.

Evangelium sv. Matouše jsouc určeno palestinským
věřlcim ze židovstva, bylo sepsáno původně jejich jazykem,
totiž nářečím aramejským. Avšak jazyku tomn nebylo tehdáž
mimo Palestinu rozuměno, a přece vykupitelské dilo Ježí
šovo zajímalo Židy netoliko v Jerusalémě, v Judsku, v Idu
mejsku a Galilei, ale též všecky ostatní soukmenovce jejich
kdekoli v rozptýlení žijici, ti pak mluvili řecky; a bylo
tedy třeba, aby kniha sv. Matouše přeložila se jim na jazyk
řecký, což i velmi záhy se stalo. Možná, že překlad ten po
řízen byl od samého sv. Matouše, jisto pak jest, že byl učiněn
ještě za doby apoštolské a v Cirkvi takové vážnosti požíval,
že původní, aramejské sepsání tohoto evangelia přišlo zne
náhla v zapomenuti, až posléze zmizelo po zkáze města
Jerusalema s tamní obci židokřesťanskou, kteráž ho uživala.
Takovou měrou dochovalo se nám evangelium sv. Matouše
přeloženo na jazyk řecký, jimž i všecky ostatní knihy No
vého Zákona sepsány jsou.

Podání vypravuje, že sv. Matouš odešed z vlasti kázal
na různých mistech v Syrsku, Persii, Parthsku a Ethiopii,
kde smrti mučednickou zemřel. Ethiopil dlužno tu rozuměti
severní Senaar, ležící mezi Egyptem a Habešem. Dle svěde
ctví Klementa Alexandrijského žil apoštol v této zemi velmi
přísně, poživaje jen ovoce a kořínků. Bůh potvrzoval kázaní
jeho divy. Matouš vzkřísil ve jménu Ježíše Krista zemřelou
dceru krále Egipa, kterýžto zázrak vzbudil takový úžas, že
král i rodina a dvořané jeho uvěřili a pokřtíti se dali. Nej
starší dcera králova Ifigenia zavázala se na ralu Matoušovu
Bohu slibem ustavičného panenství. Ale když Egip zemřel,
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stal se králem bratr jeho Hirtak, jenž chtěje si pojistiti trůn
a vládu uminil si, že pojme Ifigenii za manželku. Ona však
odmítla ho řkouc, že nechce jiného chotě míti mimo Ježíše
Krista. I požádal Hirtak apoštola, aby pannu tu přemluvil,
by stala se manželkou jeho. Když pak Matouš naopak Ifi
genii potvrdil v úmyslu jejím, rozhněval se král a rozkázal
vojákům, aby ho zavraždili. I byl apoštol, an právě na ol
táři sloužil nekrvavou oběťnovozákonní, odvojáků přepaden
a od jednoho z nich oštěpem proklán, a takto dosáhl koruny
mučednické, obrátiv v Ethiopii nesčetné množství pohanů
na viru křesťanskou. Někteří cirkevní otcové nazývají sv.
Matouše prvomučedníkem panické čistoty, protože háje ji,
prohl krev svou. Co se týče doby mučednioké smrti jeho,
zachovala se ze starověku jediná zpráva, že zemřel v Ethio
pli ještě před zkázou města Jerusaléma, kteráž nadešla r. 71.
za císaře Vespasiana.

Tělo sv. Matouše chovalo se až do r. 1080. v městě Na
daberu, kdežto podstoupil mučednickou smrť. Téhož roku
bylo přeneseno do Salerma v Neapolsku a uloženo v tamním
jemu na počest zbudovaném chrámu. Odtud dostaly se hlava
a některé jiné části ostatkův jeho do stoličného chrámu
Chartreského ve Francii. Také hlavní chrám Pražský dostal
několik větších ostatkův apoštola a evangelisty Páně sv.
Matouše.

Zobrazován bývá sv. Matouš s knihou svého evangelia,
maje při sobě znakem podobu člověka (anděla), že vyličil
lidský původ vtěleného Syna Božiho Ježíše Krista jakožto
potomka Abrahamova a Davidova.

Spasitel pohlédnuv na Matouše sedícího u celnice, po
volal ho do počtu svých učedniků, a on šel bez odkladu za
ním. Publikán stal se takto apoštolem, hřišník učiněn jest
světcem. Jaká to útěcha pro nás, když stiženi jsme hříchy!
I na nás obrací Kristus Pán milosrdné oči svoje, vybizeje
nás, abychom vzdali se hříchů, činili pokání a následovali ho.
Sv. Jan Zlatoústý di: „Jsl-li publikán a zjevný hřišnik,
můžeš státi se ještě evangelistou; jsi-li rouhač, můžeš 1apo
štolem se státi“ To jest: Milostí Boží můžeš dojiti odpu
štění hříchů a státi se horlivým vyznavačem a věrným pl
nitelem víry Kristovy, jakýmiž byli někdejší hříšník sv. Ma
touš a bývalý rouhač sv. Pavel, jen budeš-li do opravdy o
to se vynasnažovati. Podobně piše sv. Avgustin: „Někdo
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myslí snad, že má hřichy tak veliké, že od Boha nemůže
více naditi se odpuštění. Odstup taková myšlénka od nás!
Proč o člověče nemysliš na všemohouecnosť nebeského lékaře
a myslíš jen na množství hříchů svých? Ježto Bůh jsa do
brotiv smilovati se chce a jsa všemohouci smilovati se může,
uzavírá si bránu milosti Boží ten, kdo se domnívá, že Bůh
nad ním smilovati se nechce aneb nemůže. Pročež ať nikdo
nad milosrdenstvím Božím sil nezoufá, byť 1 vinen byl ste
rými, ba tisícerými nepravostmi.“ Bůh zajisté jest ochotnější
k odpuštění, nežli my ku hřešení. Ovšem pak smíme naditi
se odpuštění jen potud, pokud činime upřimné pokáni. „Zdaliž
se může zapomenouti žena nad nemluvňátkem svým, aby se
neslitovala nad synem života svého? A byť ona se zapome
nula, já však nezapomenu se nad tebou,“ dí Hospodin. (Isai
49, 15.)

2. Sv. Mauric a spolumučevníci.

Roku 286. vypravii se císař Maximian Galerius v čele
vojska do jižní Gallie, chtěje potlačiti vzpouru Bagaudů,
kteří byvše ukrutností císařských úřadů vehnáni do zou
falství, proti Římanům se vzbouřili. Aby povstalci snáze
zkroceni byli, poslal spolucisař Dioklecian Maximianovi na
pomoc pluk, sebraný v horním Egyptě. Pluk tento zvaný
Jegil Thebajskou skládal se ponejvíce ze samých horlivých
křesťanů, a v čele jeho stáli plukovník Mauricius (Mořic) a
důstojníci Exsuperius a Kandidus, kteři mužstvu svému
dávali přiklad netoliko vojenské kázně a udatnosti, ale i živé
viry a lásky ku Kristu Ježiši. Maximian překročiv s ohro
mnými obtižemi Alpy, rozbil tábor na úpatí horstva sv. Ber
narda v údolí Rhónském u Oktodura, nynějšího města Mar
tigny. a rozkázal v jistý den konati bohům na počesťslavné
oběti. Vojinové měli u modlářských oltářů složiti přísahu,
že budou bojovati proti Bagaudům a stihati v zemi jejich
zvláště křesťany jakožto nepřátele státu a bohů. Legie The
bajská přibližovala se již rychlými pochody ku hlavnímu
táboru císařskému, jakmile však zvěděla, jaký rozkaz Maxi
misn veškerému vojsku vydal, pozměnila směr své cesty,
obešla tábor ten a táhla úžlabinou Agaunskou dále ku jezeru
Ženevskému. I rozhněval se císař a velel tomuto pluku, aby
ihned se obrátil, k ostatnímu vojsku se připojil a společně
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s nim bohům obětoval. Ale legie Thebajská odepřela rozkazu
toho poslechnouti a velitelé jeji Mauric, Exsuperius a Kan
didus vzkázali Maximianovi, že vyhnuli se táboru jeho proto,
aby nebyli nuceni ku pohanským obětem, ježto jsou křesťané
a křesťany zůstanou do posledního vzdechu svého; cisaři že
hodlaji sloužiti proti nepřátelům věrně a statečně, ale mo
dlám nemohou obětovati, aniž vydají se za nástroje ku pro
následování svých křesťanských bratři. Z této neposlušnosti
rozzuřil se Maximian a rozkázal, aby dle vojenských zákonů
byl každý desátý muž pluku Thebajského usmrcen. Rozkaz
ten byl vykonán, ale ostatní vojini tohoto pluku nebyli smrti
svých soudruhů ve viře křesťanské nikterak zviklání a umi
nili si, že raději všickni zemrou, než aby cisaře uposlechli.
I nařidil Maximian poznovu, aby každý desátý muž pluku
toho byl popraven. Mauric, Exsuperius a Kandid povzbuzo
vali podřizence svoje ku trpělivosti a vytrvalosti, mluvice
k nim takto: „Stůjtež pevně a posilnětež se v Pánu! Ejhle,
bratři vaši zvítězili již a stojí před trůnem Božím, majice
palmy v rukou a koruny mučednické na hlavách. Jsme skro
peni krví jejich a ohrazení jako náspy mrtvými těly jejich;
nuže následujme je křesťanskou statečností a stálosti u víře
svaté! Přísahali jsme dáti život na obranu říše a neváhejmež
obětovati jej za království Kristovo!“ Posilněni touto řečí
pohrdali vojíni smrti, a když opět nastalo v řadách jejich
kruté vraždění, velebili soudruhy svoje pod meči klesajici
jako blažené mučedníky Boží a odeslali potom Maximianovi
list tohoto znění: „Císaři, jsme tvoji poddaní, ale spolu slu
žebnici Boži. Zavázali jsme se tobě tělem, krví i životem ku
službám, ale srdcem i duší náležime Bohu. Budeme jako
doposud svědomitě poslouchati tebe, pokud rozkazy tvoje
nebudou se příčiti vůli Boži. Pošli nás do boje proti nepří
teli a my půjdeme ochotně a buď zvítězíme, buď čestně
padneme. Ale nikdy nebudeme obětovati mrtvým modlám
aniž pronásledovati svých nevinných bratři dle viry, jichž
obránci býti máme. Chceš-li, abychom ti zůstali věrnými,
nebraň nám býti věrnými Bohu, neboť jemu přísahali jsme
věrnost dřive než praporu tvému. Když soudruhové naši
krváceli pro viru, hleděli jsme na ně klidně, a nevinná krev
jejich neuhasila naši věrnosti k tobě. Neobracime zbraní
svých proti tobě, ale nesmíme a nemůžeme jimi vražditi
svoje souvěrce!“

(h) 49
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Surový a prchlivý krvežiznivec Maximian nedal se tě
mito slovy nikterak obměkčiti, a rozvztekliv se velel celý
pluk Thebajský obkličiti vojskem a do posledního muže po
rubati. Tak byli Mauric, Exsuperius 1 Kandid a všickni jim
podřízení křesťanšti vojini umučeni, což stalo se roku 286.
Žuřivost císaře Maximiana vyžádala si potom i mnohých
jiných křesťanských obětí ve vojště po rozličných krajinách.
Na mistě, kde pluk Thebajský povražděn byl, ve švýcarském
kantonu Vallisském, stál již za pátého stoleti u řeky Rhóny
chrám zbudovaný na počesť sv. Maurice a spolumučedníků,
a počátkem stoleti šestého byl přiněm založen slavný klášter,
kolem něhož časem vzniklo nynější město Sv. Mauric (St.
Maurico). Také jiné četné prastaré chrámy ve Švýcařích,se
verni Italii, jižní Francii a v Porýni jsou zasvěcení sv.
Mauriciovi a mnohé z nich chovají ostatky mučedníků ze
slavného pluku Thebajského. Roku 1158. přinesl král Vla
dislav I. z Milána do hlavního chrámu Pražského rámě,
čásť hnátu a meč sv. Maurice, a později dostal týž chrám
mnoho jiných ostatků svatých mučedníků legie Thebajské.

Památka sv. Mořice a spolumučedníků slaví se dne
22. zaří.

Nejstarší písemnou zprávu o mučednictví legie The
bajské zůstavil nám Lyonský biskup sv. Eucherius (+ 450)
vyslechnuv vypravování hodnověrných svědků, kteři odvo
lávali se na biskupa Ženevského Isáka a biskupa Akvilej
ského Theodora, jenž byl účastníkem církevního sněmu
Akvilejského roku 381. Dějepisná svědectví o mučednictví
slavného křesťanského pluku toho sáhaji tudiž hluboko do
starověku, a vojenská výprava cisaře Maximiana proti Ba
gaudům jest zjištěna. A přece vyslovil za novější doby
vážní cirkevni „dějepiscové různé pochybnosti o správnosti
údajů vypravování Eucheriova, a někteří z nich pokusili se
dovoditi, že snad dějiště mučednictví legie Thebajské bylo
omylem přesunuto do poříčí Rhonského z Východu. Děje
piscové ti odvolávají se totiž na staré záznamy řecké, dle
nichž na počátku stoleti čtvrtého za cisařeMaximiana v městě
Apaméji na řece Orontu byl prý umučen pro viru křesťan
Mauricius se sedmdesáti vojenskými soudruhy svými. Avšak
jiní spisovatelé hájí důvodně pravdivosti všeho, co sv, Euche
rlus 0 mučednictví legie Thebajské na řece Rhóně napsal,
byť 1 některé zprávy v legendě teprv později, za stoleti
sedmého rozšířené, nebyly spolehlivy, zejména co se týče
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počtu umučených vojínů, jichž uvádí se více než 6000,kdežto
Římské legie mivaly jen 4200 oděnců. Jest pravděpodobno,
že na řece Rhoně nebyla se sv. Mauriciem a oběma soudruhy
jeho povražděna celá legie Thebajská, a že některé setniny
jeji unikše zuřivosti císaře Maximiana, teprv později, po
přemožení vzpoury Bagaudů, byly jím na různých mistech
zahlazeny. Aspoň di zprávy ovšem původu pozdějšího, že
týž císař dal dvě setniny legie Thebajské se setniky Tyrsem
a Bonifácem zavražditi v Trevíru, a že z téže legie zemřeli
mučednickou smrti Kasius a Florencius se soudruhy v Bonnu,
Viktor se společníky v Xantech, Gereon 1 jiní vojíni v Ko
lině, Antonin v Piačenze, Sekundus ve Ventemigli, Ale
xander v Bergamu, Felix a sestra jeho Regula v Curichu.
Kromě nich uváději se z legie Thebajské jmenovitě ještě
Viktor a Ursus umučení v Soloturnu ve Svýcařich, jiný
Viktor, Vitalis a Innocence,kteři rovněž došli koruny mu
čednické. Námitka, že pluk najatý koncem třetího stoleti
v Thebaidě nemohl skládati se z vojínů snad výlučně kře
sťanských, neni podstatna, neboť jest známo, že právě horni
Egypt již za cisaře Decia byl útočištěm ohromného počtu
křesťanských uprchlikův a stal se kolébkou poustevnictva a
mnišstva. Velmi závažným dokladem hodnověrnosti zpráv
o mučednictví legie Thebajské jsou četné prastaré chrámy
v Alpách a v Porýní zasvěcené sv. Mauriciovi i společnikům
jeho a honosici se ostatky těchto mučedníků, zejména chrám
v Lěkdejším Agaunu, jenž stal již za stoleti pátého. Pozo
ruhodno jest také, že byly v Kolině nad Rýnem nalezeny
lebky egyptské s mučidly, jež maji nepopiratelně ráz prvnich
stoleti křesťanských. Z toho všeho soudi se důvodně, že
v Agaunu byl povražděn jen větši oddil křesťanskéhopluku
Thebajského, a že ostatní setniny jeho došly koruny mu
čednické na různých jiných mistech, kamo se byly uchýlily.

Dne 21. září koná se také památka sv. Pamfila, mučedníka Římského,
sv. Alexandra, biskupa, a sv. Herkulana, císařského dvořana, umučených
za Marka Aurelia, sv. Eusebia, mučedníka ve Fenicii, sv. Isacia, biskupa
a mučedníka na ostrově Cypru, sv. Kastora, biskupa Aptského ve Francii,
a jiných.
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Sv. Tomáš z Villanovy, arcibiskup Valencijský.

Tou dobou, kdy v Němcich odpadlik Martin Luther
poustevnickému řádu sv. Augustina nevýslovné pohoršení a
bolestný zármutek působil, byl stkvělou ozdobou téhož řádu
ve Španělich slovutný světec Tomáš z Villanovy. Narodil
se r. 1488. v městysi Fuenlaně v Kastilii a dostal přijmi
po nedalekém městě Villanově, odkudž urozený otec jeho
Alfons Garzias pocházel. Matka jeho Lucia rodem Marti
nesova byla dcera rovněž vzácných španělských rodičů. Oba
manželé tito jsouce lidé přikladně nábožní a dobročinní roz
dávali chudým všecko, co zbývalo jim po uhrazení domácich
potřeb, a tato štědrá láska ku bližním ujala se záhy také
v duši synáčka jejich Tomáše. Rozdával ušetřených pokrmů
nuzným a nezřidka zůstal dobrovolně lačným, aby mohl
nasytiti hladového spolužáka. Jednou přišel domů bos a bez
pláště, a když starostlivá matka ho kárala, řekl ji: „Potre
stejtež si mne, ale Bůh vi, že nemohl jsem se divati na
chudičkého chlapce, an zimou se třásl.“ Kromě dobrotivosti
zdobily mladého Tomáše milá skromnosť i pokora a vroucí
zbožnosť. Prvni slova, jež naučil se řikati zřetelně, byla pře
svatá jména Ježiš a Maria, a již za útlého věku měl tako
vou něžnou lásku k Rodičce Páně, že byl nazýván Mariiným
ditkem. Jest pamětihodno, že nejdůležitější příhody života
jeho udály se ve svátky Marie Panny.

Když bylo Tomášovi patnáct let, vypravili ho rodičové
na vysoké školy do Alkaly, a tu učil se pilně svobodným
uměním a prospival také bohumilými ctnostmi. Po dvou
letech přerušil studie a vrátil se domů, až zase r. 1511.při
šel do Alkaly a byl přijat do tamní kolleje sv. Idefonsa, za
ložené právě tehdáž od proslulého kardinála Ximena. Tu
studoval filosofii a bohosloví s výborným prospěchem a stkvěl
se čistými mravy 1 bohabojností tou měrou, že učitelé po
kládali ho za světce. Dokončiv studie stal se doktorem a
učitelem na vysokých školách Alkalských, kde po nějakou
dobu přednášel o mravouce a filosofii. Toho času zemřel
otec jeho odkázav mu kromě jiného zboží i dům ve Villa
nově. I odebral se Tomáš k ovdovělé matce, aby ji potěšil;
dědictví po otci nepodržel si však, nýbrž důvěřuje v Boha
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opatřil zděděný dům všemi potřebnostmi a daroval jej městu
na ten účel, aby chudé panny a vdovy měly v něm útulek.

Zatím dosáhl "Tomáš svými učenými přednáškami
v Alkale takové pověsti, že byl povolán za učitele na pro
slavené vysoké školy do Salamanky. Úřadu toho nepřijal
však, neboť zbožné, něžné mysli jeho zhnusil se tehdejší
život ua vysokých školách, kde žárlivi učitelé libovali si
v malicherných hádkách, a žáci zanedbávajíce studií honili
se po světských radovánkách a brojili vášnivě proti sobě
vespolek. Tomáš poznav tyto odporné poměry na školách
i nesčislná pokušení marného světa zatoužil po samotě,
odložil knihy a jal se přemitati, co dále činiti má, aby mohl
Bohu dokonale sloužiti. Nějaký čas byl na vahách, měl-li
by státi se knězem světským či řeholníkem, až připraviv se
modlitbou a zbožným rozjimáním stanul na tom, že zvolí
si stav řeholní. I vstoupil v měsici listopadu 1516 bez vě
domí přátel a příbuzných do kláštera mnichů poustevníků
řádu sv. Augustina v Salamance. Zvyknuv si od maličkosti
odřikavosti nenalézal v přisné řeholní kázni žádných obtíží
a podroboval se ochotně všem klášterním pravidlům jsa pří
kladně pokorný a poslůšný, tak že nikdo by v něm nebyl
poznal někdejšího věhlasného professora. Složiv slavné ře
holní sliby byl posvěcen na kněžství a sloužil na Boží hod
vánoční r. 1520. první mši sv. prolévaje hojné slzy vroucí
zbožnosti.

Tomáš stav se záhy mistrem v dokonalosti řeholní byl
kromě obyčeje již dvě léta po složení klášterních slibů uči
něn převorem v Salamance. Za potomnich let byl postupně
převorem klášterů svého řádu v Burgosu a ve Valladolidě,
a po třikráte provincialem v Andalusii a v Kastilii, osvěd
čuje všude neunavenou horlivost o zdar řádu. Učíval v klá
šteřích vědám bohosloveckým, a žáci jeho poznávali, že uče
nosť.jeho není jen ovocem pilných studii, ale hlavně plodem
živé viry, lásky ku Kristu Pánu, pokory, kajicnosti a obě
tovné lásky ku bližním. Dával si bedlivě záležeti na dobré
řeholní kázni, a napravoval ji, kdekoli poklesla. Žádal od
bratři, aby neustávali v bohosloví se vzdělávati čitajiícepilně
Pismo sv. 1 knihy proslulých spisovatelů cirkevních; aby
zahalky se varovali, v pokoji i svornosti žili a vespolek se
milovali. Sám byl jim všem příkladem nábožnosti, pracovi
tosti a odřikavosti. Se slabostmi a nedokonalostmi bratří



chybujících míval útrpnosť a hleděl je napraviti dobrotou,
což obyčejně se mu také podařilo. Viděl-li na některém
bratru chybu, ukládal nejprv sám sobě nějaké pokání, aby
mu Bůh udělil ducha kajicnos-1, a teprv potom pokaral ho
mírně, a takovým způsobem pohnul mnoho bratři k horli
vému zachovávání řeholních pravidel.

Učený Tomáš maje kromobyčejný dar řečnický byl
hned po vysvěcení na kněžství ustanoven kazatelem a vě
noval se tomuto povoláni s posvátným nadšením. I kázal
slovo Boží s podivuhodným úspěchem všude, kde bylo mu
působiti. Kázaní jeho byla plamenem Ducha svatého a za
palovala v srdcích posluchačů oheň lásky Boží, vnikala do
hlubin duši hříšných a uváděla je na cestu pokání, a pro
bouzela lhostejniky k novému životu dle přikázaní Kristo
vých. Jemu samému byl úřad kazatelský zdrojem útěchy a
sladkých radosti. Nemluvil řečí moudrosti světské, ale hlásal
pravdu Boži prostě a vážně dorážeje s apoštolskou přímostí
na panující zlořády a otviraje posluchačům oči, aby viděli
hrozicí zkázu mravní. Nikdy nedal se však na Kazatelně
strhnouti ku hněvnému horleni, ale povždy osvědčoval sou
strasť a litosť s hřišníky a svolával na ně milosrdenství
Boží. Pro tento svět neměl smyslu; srdce jeho bylo prosto
všech pozemských náklonnosti, a duch jeho posvěcený mi
losti Boží a oživený nejšlechetnějšími myšlénkami byl po
výšen nad všelikou smyslnosť. A právě proto hýbala slova
jeho mocně a neodolatelně srdei posluchačů. Nejednou přišel
na kazatelně mimoděk u vytržení mysli. Jednou, an kázal
o tom, jak Spasitel myl nohy učedníkům svým, vyřknuv
slova Petrova „Pane, ty mi nohy myješ?“ byl tak dojat, že
nemoha dále mluviti zmlkl a maje zaslzené oči k nebi po
zdviženy stál na kazatelně jako strnulý. A když zase se
vzpamatoval, jal se mluviti o nebi jako anděl povznášeje
srdce posluchačů k Bohu. Kdykoli vystoupil na kazatelnu,
hrnuli se k němu zástupové věřicich; řemeslnici opouštěli
dilny, obchodníci zůslavovali svoje obchody, a nikdo z nich
neodcházel z chrámu bez užitku. I nebylo divu, že prosla
vený duchovní řečník Tomáš byl obecně zván církevním
otcem mnakažatelně a apoštolem Španělska. Pověst o něm
pohnula císaře Karla V., že jmenoval ho svým dvornim ka
zatelem, chodil rád s dvorem svým na kázaní jeho a radí
val se s ním o důležitých věcech státních.
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Tomáš uměl podivuhodným způsobem ovládati srdce
lidská, nazirati do budoucnosti, rozeznávati duchy a prohlé
dati smýšlení lidí. Kdysi odsoudil císař Karel V. několik
zbojníků na smrť, a marně přimlouvali se někteří biskupové
i světští páni, aby jim dal milosť. Posléze přistoupil k němu
kazatel Tomáš a prosil za smilování. A cisař odpustil zlo
čincům ; když pak dvořané tomu sedivili, řekl jim: „Nevím
věru, kterak bylo mi, když Tomáš ke mně přišel, ale nemohl
jsem tomuto světci odolati. Prosby jeho jsou mně rozkazem,
neboť on má klič k srdeim lidským a řídi je. Onťjest pravý
služebník Boží, a slušno jest, abychom přímluvy jeho vyslý
chali, jakoby přicházely od některého z blažených duchů
nebeských.“ Jisté vzácné paní zabil kdosi syna. I zapřisáhla
se, že vrahu krvavě se pomstí. Marně bylo ji domlouváno ;
soptila lačnosti po odvetě. Tu zavítal k ni Tomáš, a sotva

ho spatřila, spěchala mu v ústrety, poklekla a řekla: „Otče,
učinímvšecko, co mě přikážete, nechať je to sebe obtížnější“
A Tomáš uložil ji, aby vrabu odpustila. I poslechla.

Zatim uminil si císař, že povýší Tomáše za arcibiskupa
Granadského, a povolal ho na ten účel k sobě do Toleda,
kde právě meškal. Ale pokorný Tomáš odmítl tuto důstoj
nosť prose, aby i nadále směl zůstati prostým řeholníkem.
Tehdáž byl Tomáš převorem ve Valladolidě. Nedávno před
tim bylo na generalní schůzi poustevnického řádu sv. Au
gustina v Římě usneseno, aby stará řeholní pravidla byla
prohlédnuta a časovým potřebám přizpůsobena. Úkol ten byl
svěřen pěti řeholnikům z Italie, Francie a Španěl, mezi
nimiž byl 1 Tomáš. Sotva však dal se do této práce, pře
kvapila ho neočekávaná zvěsť, že byl jmenován arcibisku
pem ve Valencii. Vypravuje se, že císař Karel V. nezamý
šlel tuto důstojnost nabidnouti Tomášovi, z obavy, že by jl
opět zamítl, že jmenoval jiného kněze, avšak tajemnik ci
sařův jako vyšším vnuknutím veden vepsal do ustanovovaci
listiny mimovolně jméno Tomášovo. A když záměna ta byla
zpozorována, zvolal císař: „Vidim v tom pokyn Prozřetel
nosti Boži. Nuže, staň se, co Bůh chce.“ I jmenoval arci
biskupem Valencijským Tomáše, jenž tentokráte chtě nechtě
se podrobil, když mu to bylo provincialem řádu uloženo.
Hned potom byl od arcibiskupa Toledského posvěcen na
biskupství a odcestoval pěšky s jediným.-bratrem řeholním
do Valencie. Před branou tohoto města stál klášter řádu
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sv. Augustina. Právě čekali tam nového arcibiskupa, an
jednoho dne zaklepal na klášterní bránu příchozí Tomáš,
žadaje pohostinství na dva dny. Přijali ho jen stěží, ježto
byl oděn obnošeným rouchem, neměl předepsaného odporu
čovacího listu od svého provinciala, a nebyl nikomu v klá
šteře osobně znám. Jak užásli tedy mniši uslyševše, že pří
cnozi skromný cizinec jest novým arcibiskupem jejich ! I se
trval Tomáš několik dnů v klášteře na modlitbách, v postu
a rozjímání, a odtud byl přeslavně uveden do chrámu me
tropolitního v městě a nastolen na prestol arcibiskupský.
Hned druhého dne potom šel navštívit veřejné městské ža
láře, a shledav je špinavými, dusnými a tmavými, postaral se
ihned o to, aby ubohým věznům dostalo se aspoň vzduchu
a světla, slibiv jim zároveň, že přimluví se u císaře, aby
smutný osud jejich ulehčen byl. Když kapitola shledala, že
nový arcibiskup jest zcela chud, přinesla mu darem 4000
dukátů, aby mohl si zříditi příbytek, pokud nedostane se
mu řádných důchodů. Tomáš přijal vděčně tyto penize a
ihned věnoval je na stavbu nedávno vyhořelého městského
špitálu, aby co možno nejdříve dostalo se v něm zase opa
tření velikému počtu nemocných a chudých.

Tomáš byv mimo svou vůli povolán z klášterní jizby
na stolec arcibiskupský zůstal věren řeholní chudobě 1 po
koře. Nosil stále mnišské roucho, a pokud možno bylo za
chovával pravidel klášterních. Arcibiskupství vynášelo mu
18.000 zlatých, z nichž však pro sebe a úřednictvo i služeb
niotvo svoje potřeboval sotva pětiny ; ostatní penize rozdával
všecky na dobré účely. Domácnost jeho byla prostičká; měl
chatrný nábytek, odpočíval na slamniku přikrývaje se houni,
a stůl jeho býval hubený. Za všech jedenácti let, jež ztrávil
v úřadě arcibiskupském, dal si jen dva nové taláry ušitl;
jinak dával si rozedřený oděv 1 děravou obuv záplatovati a
přištipkovati, ba nezřidka činil to potaji sám. Neměl v pa
láci svém koberců, ani čalounů, ani stříbrného náčiní stol
ního jidaje povždy z nádobí hliněného, zachovával přisně
postů nejen obecně církevních, ale 1 v řádu sv. Augustina
nařízených, požíval jen laciných krmí a šetřil vůbec tak, že
zdál se býti lakomcem. Když mu to vytýkáno bývalo, říkal:
„Biskup má vynikati nad jiné lidi ctnostmi a dobrými
skutky, nikoli pak drahocennými rouchy, nádherným ná
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bytkem, stkvostnými domy, bohatým stolem a četným slu
žebnictvem.“

Arcibiskup Tomáš šetře a čině si všelikou ujmu byl
nad míru štědrým dobrodincem chudiny. Domácím chudým
stavu šlechtického 1 měšťanského, kteříž ostýchali se žebrati,
dával pravidelné značné podpory; nemocným řemeslníkům
a obchodníkům udilel hmotnou pomoc, aby úplně neschudli;
dcerám nemajetných rodičů opatřoval slušného věna, aby se
mohly provdati a zachráněny byly od poklesnuti; vydával
mnoho peněz na vykupování křesťanských zajatců z moci
mohamedánských Maurů, a objižděje arcidiecési svou mival
při sobě značné obnosy, aby mohl všem chudým bez rozdílu
udileti almužny. Pohozena novorozeňátka dával sbirati, od
měňoval každého, kdo mu je přinesl, opatřoval těmto ubo
žatkům kojných a chův a bděl nad jejich výchovou. Také
o sirotky rodičů zbavené staral se jako pečlivý otec. Na
výživu a vychování chudých žáků založil a nadal koleje
ve Valencii, v Alkale a v Oriole. Chudým nemocným platil
zvláštního lékaře, zřídil jim lékárnu, dal jim upravovati
zdravé pokrmy a navštěvoval je přinášeje jim osobně útěchu
i pomoc. Nad to všecko poděloval každého dne ve svém pa
láci několik set, někdy až půl tisice chudých lidi pokrmem,
nápojem a peněžitou almužnou. Nezřídka posadil se v ná
dvoří svého paláce mezi tyto starce a neduživce a naslouchal
soucitně tomu, co vyprávěli mu o svých smutných osudech.
Jednou potkal zimou schřadlého chuďasa a nemaje peněz
dal mu vlastní plášť svůj. Když mu bylo kdysi řečeno, že
dobrotivosti jeho bývá od mnohých lenochů a dotěrných ni
čemů zneuživáno, odpověděl: „Co škodi, oklame-li nás ně
kdo, jen když dáváme almužnu ve jménu Ježiše Krista a
s upříimným srderm. Lépe jest dáti almužnu desiti nohod
ným, než zamítnouti a sprázdnýma rukama nechati jednoho
hodného. Nad povaleči a tuláky bditi jest věci úřadu bez
pečnosti, kdo však ke mně přichází neostýchaje se žebrati,
toho nemohu zahnati.“

Když Tomáš arcibiskupský úřad ve Valencii nastoupil,
nebyl stav jeho podřizencůpo stránce mravni utěšený. Mnozí
velmožové trvali v nedovolených sňatcich a žili rozmařile,
a kanovnici 1 jiní mnozi duchovní nezachovávajíce cirkevni
kázně sůčastňovali se rozpustilých zábav světských, jakéž
ve Španělich oblibeny byly. Neplechy tyto snažil se Tomáš
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vykořeniti po dobrém. Domlouval chybujícím soukromí liče
jim pohoršení, jež lidu dávali, a prose i napominaje, aby
se polepšili, a činil to s takovým úspěchem, že skoro vždycky
každý ho poslechl. Proti neposlušným nechtěl vystupovati
přísně říkaje: „Kdo se nebojí Boha, nedá se ani klatbou od
vrátiti od zlé cesty.“ Hříšníky zatvrzelé, kteří ku všelikému
spasitelnému napomínání byli hluši, vodival do své komnaty,
kde před obrazem Ukřižovaného dojemně jim domlouval.
Jednou uvedl tam jakéhosi zatvrzelce a napomenuv ho do
ložil: „Poněvadž duše tvá bude na soudu Božím ode mne
požadována, hodlám sám za ni se káti“ A pokleknuv před
Ukřižovaným bičoval se do krve, až vinnik dal se do pláče
a slibuje se polepšiti prosil za odpuštění. Takovým způsobem
podařilo se Tomášovi mnoho zatvrzelých hřišníků napraviti.

Arcibiskup Tomáš shlédnuv všecky osady své diecése
a přesvědčiv se o stavu jejím svolal duchovenstvo na kra
jinský sněm církevní, a poradiv se s ním vydal prospěšná
nařízení na potlačení různých nepořádků a zvelebeui života
náboženského. Na svých apoštolských cestáchhlásal všude
lidu slovo Boži. Všeliké překážky, jež v úřadě jeho se vy
skytovaly, překonával modlitbou a trpělivosti. Doma trávil
nejraději před obrazem Ukřižovaného modle se a rozjimaje
zbožně; služebníci měli však nařízeno, aby ho ihned zavo
lali, kdyby někdo chtěl sním mluviti. Říkávalt, že nastoupiv
úřad arcibiskupský přestal býti pánem nad sebou a stal se
služebníkem svých svěřenců. Zavital-li do arcibiskupského
paláce přespolní host, býval srdečně vítán a důstojně obslou
žen i vyčastován, ač domácí pán stále způsobem chudého a
odřikavého řeholníka živ byl.

Jakkoli Tomáš velepastýřské povinnosti svoje konal
horlivě a svědomitě, svirala ho přece ustavičná bázeň o vlastní
spaseni. Zdáloť se mu, že úřadu svému nestačí a že nebude
moci na soudu Božim vydati počet z duší sobě svěřených.
Říkával, že od té doby, co v arcibiskupství se uvázal, ne
přestává miti strach, že bude zavržen. Tato úzkostlivosť sou
žila ho tou měrou, že často nemohl usnouti, a nejednou pro
brav se v noci z těžkých snů vzbudil svého zpovědníka
v sousední komnatě odpočivajícího a poznovu se ho otázal,
zdaž přece bude možno, aby ve svém úřadě biskupském za
jistil si spasení. Několikráte poprosil papeže i císaře, aby
zbavili ho břemene, jež ho tak tížilo, by mohl zbytek ži
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vota svého ztráviti v zátiší klášterním, ale ani papež, ani
cisař nechtěli zbaviti se služeb tak výtečného arcipastýře.
Také biskupové shromáždění na obecném cirkevním sněmu
Tridentském přáli si, aby věhlasný velepastýř Valencijský
propůjčil se jim radou a službami svými, ale choroba za
bránila mu odebrati se do Tridentu. Zato mnozí biskupové
španělští ubirajíce se na tento sněm neopomenuli navštiviti
cestou ve Valencii Tomáše a vyslechnouti moudré rady a
pokyny jeho týkajici se tehdejších potřeb církevních. Bi
skupové ti vypravovali potom v Tridentu, že cestou po moři,
když za prudké bouře již myslili, že zahynou, spatřili arci
biskupa Tomáše, an chodě po palubě berlou svou řídí koráb,
až bouře utichla.

Nedosáhnuv povolení, aby směl úřad svůj složiti, obrátil
se Tomáš na vroucích modlitbách k Bohu prose za útěchu.
I dostal vnuknuti, že již za nedlouho, v příšti svátek Na
rození Panny Marie bude zbaven vezdejších břemen a dojde
odplaty. Z toho pocítil nevýslovnou radosť a chystal se na
smrť. Na den sv. Augustina 28. srpna 1555 roznemohl se
bolestmi v hrdle a zimnicí. I vykonal doživotní zpověď, po
silnil se Tělem Páně a přijal svaté pomazání nemocných.
Potom rozkázal, aby všecka peněžní hotovost jeho, úhrnem
4000 korun, rozdána byla chudým, a nábytek svůj odkázal
klášteru, jejž byl založil. Posléze zbyla mu jen postel, na
niž ležel, a 1 tu daroval jistému žalářníkovi. Povolav ho
k sobě řekl mu: „Milý příteli odkazuji vám toto lůžko a
prosím toliko, abyste mně je ponechal ještě až zemru.“ Zba
viv se takto všech věcí pozemských pozdvihl oči a povzdechl
si: „Děkuji Tobě, Pane Ježíši Kriste, za milosť, že mohu
odejiti s' tohoto světa jako chudý řeholník.“

Ve svátek Narození Panny Marie dne 8. záři 1555 dal
si Tomáš v komnatě své sloužiti mši sv. O pozdvihování
začal pomalu s největší vroucnosti řikati žalm 90. „V tebe
Hospodine jsem doufal, nechť nejsem zahanben na věky“, a
když došlo ku přijímání, skonal v Pánu. Smrť dobrotivého
arcibiskupa způsobila v městě.veliký poplach a zármutek;
na tisice chuďasů, vdov a sirotků doprovázelo s pláčem bez
duché tělo tohoto otcovského dobrodince svého ku pohřbení
do klášterního chrámu Augustinianů za branou městskou.
Lid jal se Lo vzývati, a Bůh osvědčoval svatosť jeho divy.
I prohlásil papež Pavel V. Tomáše za blahoslavence, a papež
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Alexander VII. prohlásil jej r. 1658. za svatého ustanoviv,
aby výroční památka jeho slavila se dne 18. září. Nyni koná
se svátek jeho v Církvi katolické dne 22. záři.

Pisemnou památkou po sv. Tomáši z Villanovy jsou
jeho jadrná kázaní a výklad Písně Šalamounovy. Zobrazo
ván bývá tento světec buď v oděvu řeholním, buď v ornátě
arcibiskupském s almuženským měšcem v ruce.

Veškeren život sv. Tomáše skládal se ze skutků mi
losrdné lásky k lidem ubohým. Co jest mezi námi křesťanů
zámožných, kteři jměnim svým plýtvají na samé věci marné,
ničemné a hříšné, ale k lidské bidě jsou hluši! Na chování
koni, psů a ptáků, na ukájení směšných choutek a tělesných
rozkoší nerozpakuji se vynakládati ohromných peněz, ale
k chudině jsou skoupi a necitelní. Jak obstojí tito pošetili
lakomci na soudu Božím! Sv. Basil táže se: „Co odpoviš
soudci svému, když stěny příbytku svého čalouny odíváš,
ale chuďasa nahým necháváš; když koně ozdobuješ, ale
bratrem v oděvu rozedraném pohrdáš; když obilí na sýpce
zkaziti necháš, ale hladových nenasycuješ? Neotevřel js1
domu svého chudým, pročež i tobě zavřeno bude království
nebeské; nedal jsi chleba hladovému, pročež ani ty nedo
sáhneš života věčného.“

Sv. Tomáš z Villanovy žil svatě, a přece bál se soudu
Božiho. (Cimvice darů a milostí máme od Boha, tim těžší
je naše zodpovědnost; komu bylo vice dáno, od toho bude
1 vice požadováno. Kristus Pán (Mat. 11, 24.) di, že Sodom
ským bude v den soudný lehčeji, než obyvatelům měst Ko
rozaim, Bethsaidy a Kafarnaumu, poněvadž oněm nedostalo
se tolik a takových milosti Božích, jako těmto. Sv. Jan
Zlatoústý píše: „Jestliže budeme ustavičně na mysli míti
soud Boži, vynasnažíme se zajisté, abychom pobožně a boha
bojně živi byli; neboť kdo na soud ten zapominá, vrhá se
do všech nepravosti, ten pak, kdo stále myslí na něj, chodí
cestou ctnosti.“

Dne 22. září koná se také památka sv. Maurice a spolumučedníků,
sv. Digny a Merity, panen a mučednic Římských, sv. Emeráma, biskupa
v Bavořích, sv. Iraldy a spolumučedníků egyptských, sv. Salabergy, abatyše
Laonské ve Francii (+ 665), z jejíchž ostatků dostal velechrám Pražský
několik částek, a j.
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I. Sv. Thekla, panna a mučednice.

Již za doby apoštolské vyskytl se v mladistvé Církvi
Páně sbor svatých panen, které odřekše se stavu manžel
ského 1 všelikých žádostí světských, sloužily Kristu Ježiši
neposkvrněným srdcem i tělem po celý život svůj. Předni
a nejslavnější z těchto nevěst Kristových byla Thekla, uče
dnice sv. Pavla.

Thekla narodila se ze vzácných pohanských rodičů
v hlavním městě Ikonii v maloasijské Lykaonii a byla velmi
pečlivě vychována. Vzdělala se ve všech vědách 1 uměnách
tehdejší doby, čítala spisy slavných mudrců, řečniků 1 bá
sniků řeckých a naučila se uhlazeným mravům urozenýcha
zámožných vrstev. Jsouc vysoce nadána a duchaplna, měla
vnímavou mysl i dobré srdce a milou povahu a nad to vy
nikala tělesnou sličnosti. Bohatství rodičů poskytovalo ji
hojnou přiležitost, aby žila pohodlně a šťastně, a pohanské
mudrctví, v němž si libovala, hlásalo ji, žeť nejvyšším úče
lem lidí jest láska a rozkoš. Někdy namanuly se ji ovšem
také vyšší a vážnější myšlénky o úkolu lidského života, o
duši a nesmrtelnosti, ale bývaly záhy utlumeny mocnějšími
pomysly světskými. Sličné, bohaté a vysoce vzdělané panně
bylo odevšad lichoceno, a mladi mužové závodili o srdcejeji.
I zvolila si záhy v prvním květu mládí svého urozeného
jinocha Themira a zasnoubila se mu ku příštimu svazku
manželskému.

Toho času zavitali do Ikonia apoštol sv. Pavel a prů
vodčí jeho sv. Barnabáš a jali se v židovské sbornici kázati
Krista Pána. Záhy roznesla se městem i mezi pohany zvěst,
že příchozí cizinci ti oznamují věci podivné o Ježíši, jenž
na kříži zemřel, ale třetího dne z hrobu živý vstal a vidi
telný na nebe vstoupil; že zvěstují učení neslýchané o bu
doucim vzkřiísení a obecném soudu všech lidi, o odměně
věčné i trestech věčných po smrti; že mužové ti jsou mocní
v řeči i ve skutcích, činice před množstvím svědků zázraky
ve jménu toho, jejž káží. I hrnuli se za Židy do sbornice
také pohané, aby Pavla a Barnabáše slyšeli, a množství z nich
uvěřilo.

Také Thekla zvědavosti puzena šla si poslechnout nové
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učení. Apoštol Pavel kázal právě o potřebě pokán:, o znovu
zrození z vody a z Dueha sv., o milosti Boží, jíž člověk na
bývá v Kristu Ježíši, a o radostech, jež připravil Bůh na
věčnosti těm, kdož ho miluji. Slova ta vnikla do hlubin
duše vnímavé Thekly, osvitila rozum jeji světlem nebeským
a roznitila v srdci jejím svatou lásku k ukřižovanému Spa
siteli. I rozhodla se, že stane se učednici jeho. Na ten účel
byla od apoštola Pavla viře Kristově dokonale vyučena a
pokřtěna.

Thekla uvěřivši v Krista Ježíše, odumřela nadobro světu
a začala nový život. Sv. Řehoř Nysský dí: „Umrtvila v sobě
celého člověka vnějšího a udusila všecky tělesné myšlénky
1 žádosti svoje. Utlumila svou mladosť i tělesnou sličnosť a
všecky nástroje smyslů, a jen slovo Boží žilo v ni, a takto
umřel ji svět a ona sama odumřela světu“ Odřekla se po
hanského ženicha svého a zasnoubila se Kristu Pánu slibem
ustavičného panenství, nemajíc jiného přání, než aby mu po
celý život sloužila a celým srdcem ho milovala.

Rodičové divice se, že Thekla pojednou celá se změ
nila, domlouvali ji, aby se provdala, ona však odpověděla,
že má již chotě v nebi, jemuž do smrti věrnou zůstane. I
nastal ji krutý boj s příbuznými i s odmitnutým ženichem.
Ale statečná panna vytrvala v úmyslu svém, odpirajic všem
prosbám, lichocenim 1 hrozbám. Chtěla zůstati neprovdána,
aby dle slov sv. Pavla myslila na t9, což jest Páně, a byla
svatá tělem 1 duchem. (I. Kor. 7, 34.)

Pavel a Barnabáš pobyli v Ikonii dlouhý čas, důvěrně
s1 počinajice v Pánu, kterýž svědectví vydával slovu mi
losti své, čině, aby se dáli divové a zázrakové skrze ruce
jejich. I rozdělilo se množství města, a sice někteří byli s Židy
a někteří s apoštoly. Když pak se na ně obořilipobanéi Židé
s knižaty svými, aby je zhaněli a kamenovali, srozuměvše
tomu utekli do měst Lykaonských, do Lystry a Derbe, ido
vší okolní krajiny, a kázali tu evangelium. (Skutk. ap. 14,
3—06.) Thekla chtějic vyhnouti se nátlaku od příbuzných,
ušla tehdáž z otcovského domu tajně a odebrala se za sv.
Pavlem, aby pod jeho ochranou nalezla někde útočiště, kde
by klidně Bohu sloužila a o spasení svém pracovala. Avšak
na útěku byla dohoněna, polapena a nazpět přivedena a od
rodičů 1 zamitnutého ženicha v obžalobu dána. Někteří cír
kevní Otcové zaznamenali podání, že byla odsouzena na smrť
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npálením; ale když vstoupila na zapálenou hranici, byl oheň
prudkým lijákem náhle uhasen, neubliživ ji. Sv. Ambrož dí,
že byla potom dána v divadle za kořist šelmám; ale šelmy
rozloživše se klidně na zemi, lízaly nohy jeji, jakoby se byly
zbavily přirozenosti své a vzaly na se přirozenost, kterou
lidé ztratili. K tomu dokládá týž sv. Otec: „Tak podivu
hodna jest etnosť panenstvi, že i lití lvové jemu se divi.“
Všecky tyto i jiné ostatní jakékoli zprávy o mučednictví sv.
Thekly, pokud nejsou čerpány z pramene nekalého, totiž ze
spisu jistým knězem v Efesu koncem prvního stoleti pod ná
zvem „Cesty sv. Pavla a sv. Thekly“ vydaného a Cirkví za
vrženého, byly dle ústního podání zaznamenány teprv po
zději, a dlužno uvážiti, že toho času, kdy sv. Pavel na první
apoštolské cestě své kázal v Malé Asii, státní úřadové Římští
neodsuzovali vyznavačů Kristových na smrť. Jen zatvrzeli
Židé pronásledovali tehdáž křesťanských věrozvěstů a štvali
pohanský lid na ně, a kdykoli také státní úřady proti nim
nastoupily, stalo se to návodem Židů z toho důvodu, že je
pokládaly za rušitele míru. První krvavé pronásledování
křesťanů pro víru nastalo teprve dvacet let po působení sv.
Pavla v Ikonii, za císaře Nerona, pokud víme jen v Římě.

Jakým způsobem Thekla na svobodu se dostala, neni
známo; možná, že se to stalo až po smrti stihačův jejích.
Spolehlivější a jistější jsou zprávy, že potom odebrala se
z Ikonia do Seleucie v Cilicii, kde ještě mnoho let v pa
nenství nábožně živa byla, až dosáhnuvši vysokého věku,
na konci prvniho století svatou smrti v Pánu zesnula. Na
hrobě jejím na návrší u Seleucie byl později vystavěn chrám
Páně, a Bůh oslavoval ji tu divy. Sv. Řehoř Nazianský píše,
že na hrob sv. Thekly putovalo nesčislné množství lidu ze
všech zemi východnich, poněvadž Bůh činil tu mnohé zá
zraky. On sám vykonal pouť na toto místo posvátné. Část
ostatků této světice byla později přenesena do hlavního
chrámu v Miláně. Také velechrámu Pražskému získal r. 1354.
částečku z těchto ostatků Karel IV.

Za starých časů byla sv. Thekla zvláště na Východě
tak velice ctěna, že křesťansképanně bylo s největší chválou,
když zvali ji druhou Theklou. Řekové nazývají tuto světici
prvomučednici a prvorozenou duchovní dcerou apoštola sv.
Pavla. Zobrazována bývá sv. Thekla jako sličná panna spalmou
v.ruce a s dravou zvěři u nohou.
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Jakmile sv. Thekla apoštolem Pavlem o veliké ceně
neporušeného panenství poučena byla, rozhodla se, že vzácné
ctnosti té uchová si bez úhony až do smrti, a od tohoto
úmyslu svého nedala se nikým a ničím odvrátiti. Sv. Au
gustin di, že boj o zachování panenské čistoty jest nejtěžším
ze všech zápasů, jež křestanu na tomto světě podnikati bývá.
Proto kladou sv. Otcové křesťanské panice a panny na roveň
mučednikům. Píšeť sv. Ambrož: „Cistota čini lidi mučedníky;“
tedy ti, kdož zachránili si ji bez porušení, dosáhnou podo
bné koruny a oslavy, jakáž připravena jest v nebi svatým
mučedníkům. „O jak krásné jest čistotné plémě v stkvělosti;
nesmrtelná zajisté jest památka jeho, neboť i u Boha známé
jest, 1 u lidi.“ (Moudr. 4, 1.)

2. Sv. Emeram, věřozvěst a mučedník bavorský.

Po sv. Rupertu byl předním věrozvěstem v Bavořich
sv. Emeram. Narodil se ze vzácných a bohatých rodičů
v Poitiersu ve Francii. O mládí jeho nemáme žádných zpráv.
Vstoupiv do stavu duchovního byl záhy posvěcen na biskupa
krajinského (bez stálého mista) a obcházel po mnohá léta
vlast svou i okolní kraje, hlásaje lidu slovo Boží a proka
zuje skutky křesťanského milosrdenství všem, kdož pomoci
potřebovali. Duše jeho planula posvátnou horlivostí pro spa
seni duší lidských a touhou, aby mohl šiřiti světlo viry Kri
stovy 1 v zemích posud mrákotou bludů pohanských při
krytých. I uminil si, že půjde do Pannonie, kde v Podunají
a v Potisi přebývali divocí pohané Avaři, aby obrátil je na
viru, aneb mezi nimi došel koruny mučednické. Opustil tedy
vlasť 1 vezdejší statky a přibuzence 1 přátele svoje a vydal
se s několika společníky na cestu, ziskal v Porýni kněze
znalého jazyka avarskéhoza tlumočníka, putoval odtud hlu
bokými lesy k Dunaji a posléze zavital do hlavního města
bavorského Rezna, kde byl od vévody Theoda I. laskavě
přijat a hostěn. Zbožný panovník tento zalíbil si rázem při
choziho biskupa a přál si, aby zůstal v zemi jeho. I zra
zoval ho, aby do Pannonie se nevydával, liče mu nepřeko
natelné překážky, s nimiž cestou by se potkal, a ujišťuje,
že všeliká i nejhorlivější snaha, aby Avaři na viru obrácení
byli, za tehdejších poměrů na zmar přijde. Vypravoval, že
předchůdcové jeho, vévodové bavorští Thasilo r. 596 a Ga
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ribald II. r. 612. byli od Avarů poraženi a donuceni vykou
piti si draze mir; vykládal, že pohraničné krajiny na řece
Enži jsou spustošeny a liduprázdny a že jen dravá «věř se
tam prohání, a dovozoval, že kdyby i křesťanskému věro
zvěstu podařilo se vniknouti do území sveřepých Avarů, ne
kynula by mu tam žádná naděje na nějaký úspěch a že by
od těchto surových pohanů ihned byl zavražděn. Prose Eme
rama, aby raději věnoval se záslužné práci na vinici Páně
v Bavořich, doličoval vévoda, že jest tu žeň hojná, ale děl
niků málo, že víra bavorského lidu jest posud slabá a že
mravy jeho nejsou dle zákonů křesťanských zřizeny, ba že
posud není pohanství v lidu tom vykořeněno. Takovým dů
vodům a prosbam nemohl biskup Emeram odpirati a zůstal
tedy v Bavořich. I jal se po městech, hradech, vsích a Sa
motách s neunavenou horlivostí učitil lid víře Kristově a
voditi jej na cestu bohumilých ctnosti 1 hubiti v něm po
věry a zlozvyky pohanské, a práce jeho vydávala hojné ovoce.
Výmluvný, nábožný a dobrotivý věrozvěst táhl po sobě ne
odolatelnou moci srdce lidská a ziskal si neobmezenou úctu
1 lásku všeho lidu v širých krajinách, kdekoli působil, z čehož
vévoda Theodo nemalé potěšení měl.

Biskup Emeram pracovav takto po třiroky s požehna
ným úspěchem na vinici Páně v Bavořích a znamenaje, že
blíží se mu konec života, oznámil vévodovi, že odebéře se
do Říma, aby vyžádal si pro svoje dilo požehnání náměstka
Kristova a uctil hroby knižat apoštolských. Vévoda Theodo
pokusiv se marně přemluviti svatého biskupa, aby z Bavor
neodcházel, propustil ho posléze s velikou litosti, a obyva
telstvo Řezenské vyprovodilo jej s pláčem kus cesty.

+ Zatim byla si vévodova dcera Uta potají oblibila syna
sudího jménem Sigibalda, jenž ji potom svedl, a když ne
mohla již vice následků svého poklésku zatajiti, vymyslila
si ze strachu před otcem hroznou a osudnou lež. Domnivajic
se, že Emeran jest již daleko přes hory a doly, a že nelze
ho více dostihnouti, udala jej otci za spoluvinnika. Vévoda
uvěřiv tomuto křivému nařknuti, zhrozil se a vzplanul ná
ramným hněvem. Ihned vsedl bratr Utin Lambert o své
ujmě na kůň a soptě pomstou hnal se v čele jizdných žold
néřů za biskupem. Třetího dne dohonil ho ve dvorci Helfen
dorfu mezi Mnichovem a Aiblingem. Právě modlil se svatý
biskup s průvodčími svými kněžské hodinky, an Lambert

50



186 Dne 23. září.

do dvorce zuřivě vrazil a jemu pro domnělou vinu jeho
ohavně spilati a smrti hroziti se jal. Věrozvěst vyslechnuv
klidně toto křivé nařknutí a vyhrožování, odmitl je vážně
dovolávaje se Boha za svědka své nevinnosti, a doložil:
„Putuji do Říma, a kdo má nějakou stížnost na mne, nechať
přednese ji před sv. Stolici, kde budu odpovidati.“ Ale Lam
bert neváže těchto slov, porazil vztekle biskupa pěsti na zemi
a rozkázal svým žoldnéřům, aby ho odvlekli do stodoly a
přivázali na žebřík. Tu byl nevinný Emeram ukrutně mučen;
žoldnéři vypichali mu očl a usekali ruce i nohy. Po tomto
krvavém činu odjel Lambert se žoldnéři, a rozprášení spo
lečníci svatého biskupa 1 jini lidé nalezše ho, an ještě dýchá,
obvázali krvácející trup jeho a naložili jej na vůz, chtětíce
ho dopraviti do kostelíka v blizkém vévodském dvora Aš
heimu. Ale cestou zpozorovali, že mučedník již umírá, i
položili ho na zemi. A tu vypustil Emeram ducha, dne
22. záři 652. Zohavené tělo jeho bylo pohřbeno ve svatyni
Ašheimské, a zvěsť o ukrutné smrti tohoto milovaného věro
zvěsta naplnila celou zemi hrůzou a litosti.

Původkyně mučednické smrti sv. Emerama Uta jsouc
svědomím hrozně trápena, přiznala se za nedlouho otei ze
svého zločinu a vyzradila také, kdo byl svůdce jeji. Hoře
vévody Theoda bylo nesmirné. I vydědil Utu a vypověděl
ji do Italie, kdež ona za krátko zemřela. Také vrah svatého
biskupa Lambert byl otcem vyhnán do Pavie, a svůdce Utin
Sigibald zachránil se ještě včas útěkem ze země.

Na smířenou hrozného zločinu, spáchaného na nevinném
biskupu Emeramovi, dal vévoda Theodo tělo jeho přenésti
do Řezna a slavně pohřbíti. I vyzdvihli je z hrobu v Aš
heimu a dopravili na voru Isarou do Deggendorfu a odtud
na lodi Dunajem do Řezna. Tu bylo tělo mučedníkovo
s pláčem lidu pochováno v kostelíku sv. Jiří za branou
městskou. Věřici jali se záhy Emerama vzývati za přimluvu
u Boha, a za nedlouho byly jemu na počesťvystavěny sva
tyně v Helfendorfu na mistě, kde byl umučen, a v Ašheimu,
kde tělo jeho nějaký čas odpočinulo. U kostelíka sv. Jiří
v Řezně založil r. 697. vévoda Theodo II. benediktinský
klášter, a stará svatyně tato byla potom přestavěna v roz
sáhlý chrám sv. Emerama, do něhož ostatky tohoto mučed
nika přenesenybyly. Klášter sv. Emerama proslul v církevních
dějinách bavorských; až do sv. Volfganga byli všickni jeho
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opatové spolu biskupy Řezenskými. Bůh oslavoval sv. Eme
rama množstvím divů, a pohřebiště jeho stalo se slavným
místem poutnickým. Vypravuje se, že i Řezenští Židé tyto
zázraky uznávali, tvrdice, že prý Bůh činí je na oslavu
biskupa EÉmera v+ proto, © on rnícál při -obě Starý Zákon.
Jedna kosť z ostatků tohoto mučedníka chová se ode dávných
časů v hlavním chrámu sv. Víta v Praze. Sv. Emeram,
spolupatron biskupství Řezenského, požívá zbožné úcty i ve
vlasti své Francii a v Uhrách. Zobrazován bývá jako biskup
se žebřikem. Výroční památka jeho koná se dne 22. září.

Staří Čechové přezvali sv. Emerama Jimramem. Ku
klášteru sv. Jimrama v Rezně poutá se vzpomínka na mnicha
Křišťana, syna Českého knižete Boleslava I., jenž narodil se
ve Staré Boleslavi v čas hodů, kdy strýc jeho sv. Václav
byl od vlastního bratra zavražděn. Právě proto byl zván
Strachkvasem. Bratrovrah Boleslav lekaje se těžkých pokut
s nebe na svém potomstvu i chtěje usmiřiti hněvu Božiho,
zaslibil tohoto prvorozence svého Hospodinu a ustanovil jej
ku službě duchovní. Strachkvas stal se potom mnichem u
sv. Jimrama v Rezně a dostal klášterní jméno Christian
(Křištan). Tento řeholník z knižecího rodu Přemyslovců živ
jsa v klášteře zbožně a zapiravě, kál se až do smrti z hříchu
otcova. Sv. Vojtěch chystaje se na cestu do Ríma, požádal
Křištana, jenž právě dlel návštěvou u bratra svého knižete
Boleslava II. v Praze, aby byl misto něho biskupem v Če
chách, jelikož bude moci přispěním bratrovým snáze nepo
dajný lid český na dobrou cestu uvésti. Avšak Křišťan ne
svolil jednak z pokory. jednak proto, aby Vojtěcha vlasti
své zachoval. Když Čechům zastesklo se po Vojtěchovi,
vypraveno k němu do Ríma poselstvo s Křišťanem, aby vrátil
se do vlasti. Křišťan přimlouval se ve shromáždění biskupů
před papežem Janem XV., aby žádosti Čechů vyhověno
bylo, což se 1 stalo. Když ale sv. Vojtěch podruhé opustil
Cechy a do Prahy došla zpráva, že zřekl se biskupského
stolce Pražského, byl na jeho misto zvolen Křišťan, tehdy
již kmet šedesátiletý. I nastoupil cestu do říše, kde dosáhl
stvrzení císařského; ale právě když mělo se mu dostati bi
skupského svěcení, raněn byl mrtvici a dokonal život svůj
v Mohuči roku 998.

Dne 293.září koná se také památka sv. Lina, prvního papeže po sv.
Petrovi a mučedníka, o němž zmíňuje se sv. Pavel v druhém listu svém
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k Timotheovi (4, 21.); sv. Sosia, jahna a mučedníka (viz život sv. Janua
ra dne 19. září), sv mučedníků afrických Ondřeje, Jana, Petra, Antonína
a Petra; sv. Paterna, biskupa a mučedníka, sv. Konstancia, kostelníka v An
koně, a j.

Dne 24. záři.

Sv. Gerard, biskup a mučedník.

Z předních věrozvěstů uherských byl sv. Gerard (Ger
hard, Gebhard, slovansky Radko, česky také Jaromir). Na
rodil se z rodičů stavu šlechtického ve vlaských Benátkách
a byl již jako pětiletý hošik dán na výchovu do benediktin
ského kláštera (bezpochyby u sv. Jiřího Většího v témže
městě). Tu nabyl potřebného vzdělání a utvrdil se v boha
bojnosti a odřikavosti tou měrou, že dospěv pohrdl světem
a přijal roucho řeholní. Složiv klášterní sliby, byl posvěcen
na kněze a sloužil horlivě Bohu, neustávaje zdokonalovati
se ve svatých ctnostech.

Toho času, na rozhraní stoleti desátého a jedenáctého
zavdala některá temná, nesprávně vykládaná mista v Zje
venií sv. Jana podnět k domněnce, že blíži se již konec světa
a obecný soud. Z toho byl veliký strach; když pak rok
tisicí klidně nastal a šťastně skončil, oddechli si skličení lidé
a děkovali radostně Bohu. Pouti do Jerusaléma množily se;
nesčislní zástupové věřících v západních zemich vydávali se
na dalekou cestu do Svaté země, aby uctili mista posvěcená
životem, smrti a oslavou vtěleného Syna Božího Ježiše
Krista a vyprosili si na nich od Boha milosti pro čas 1 věč
nosť potřebných. Poutnici ubirali se na Východ ponejvíce po
souši Uherskem a zeměmi polouostrova Balkánského. Také
mnich Gerard v Benátkách zatoužil po Jerusalému, a dostav
od představených dovolení, vydal se s několika společniky
na cestu. Šli Uherskem a zastavili se tu u krále sv. Štěpána,
jenž blahosklonně je přijal. Svatý král tento seznav rychle
bystrého ducha a nábožnosť i horlivost kněze Gerarda, za
libil si ho rázem a naléhal snažně na něho, aby zůstal
v Uhrách a propůjčil se k utvrzování víry Kristovy i k zu
šlechtování mravů tamního, namnoze ještě pohanského lidu.
Zdáloťt se Štěpánovi, že mnich ten byl k němu přiveden
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řízením Božím, aby vzdělával vinici Páně v Uhrách, a proto
zdržoval ho u sebe, až společníci jeho další cestu nastoupili.
I podrobil se Gerard chtě nechtě vůli králově; žeť pak ne
důvěřoval své sile, aby mohl apoštolské dílo v Uhrách na
stoupiti ihned, odešel nejprv do samoty, chtěje modlitbou a
zbožným rozjimáním připraviti se na práci, jež mu kynula.
S přítelem a spolužákem svým mnichem Maurem vzdělal
si v Bakoňském lese poustevnu se svatyňkou a ztrávil tu
s nim sedm let, slouže Bohu a zapiraje se skutky kajicnosti.

Zatim, co Gerard na poušti dlel, podařilo se sv. Ště
pánovi potlačiti v Uhrách vzpoury nespokojených velmožův
a přemoci sousední Bulhary, po čemž jal se zaváděti v říši
své řády křesťanské. Na ten účel zřizoval v Uhrách biskup
ství a ustanovil Gerarda prvním biskupem Čanadským.
Gerard byl by raději zůstal na své oblíbené samotě, poslechl
však krále a ujal se pastýřské berly. Území správě jeho
vykázané mělo tehdy ještě obyvatelstvo většinou pohanské,
a horlivému biskupovi kynula tam tedy hojná žeň. I dal se
Gerard s důvěrou v Boha do práce a dovedl svou vlidnosti,
dobrotou a horlivostí za krátko ziskati si úctu i lásku lidu,
tak že jeho činnost na vinici Páně vydávala hojné ovoce.
Počet křesťanů množil se každým dnem a všickni výtečným
biskupem mna víru obrácení UÚhřimilovali ho jako otce.
Odevšad hrnuli se k němu velmožové i prostý lid, bohatí 1
chudí. staří 1 mladí, aby byli pravdám Kristovým vyučeni
a pokřtěni; a takovou měrou hynula modloslužba a víra svatá
šiřila se v zemi utěšeně.

Podporován jsa králem Štěpánem stavěl Gerard po své
diecési četné chrámy Páně a dbal toho, aby v nich konány
byly služby Boží pravidelně a důstojně. Nad jiné dal si
záležeti na stavbě stoličného chrámu sv. Jiří v Čanadě, od
krále bohatě nadaného. Tu zřídil oltář Panny Marie a usta
novil, aby dva nábožní starci každou hodinu před ním za
palovali kadidlo, sám pak modlíval se tu každého dne cir
kevni hodinky a sloužíval v sobote mši svatou. Rodičku Boží
otil tak velice, že nikdy neodepřel vyslyšeti nikoho, ani zjev
ného hřišníka, byl-li prosen ve jménu jejim. Nařidil, aby
věřici ku jménu Marie Panny uctivě se ukloňovali 1 aby
zvykli si nazývati ji svou panovnici. Žil velmi odříkavě;
postil se přisně, nosil drsné kajici roucho, a po denni práci
trávil pozdě do noci na modlitbách. Na svých cestách, jež
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konal ponejvice pěšky, přebýval nejraději v chýškách chu
diny a v jeskyních, a kdykoli byl starostmi unaven, uchy
loval se na několik dnů do malé poustevny, kterou o samotě
si zřídil, a odtud vracel se posilněn a potěšen ku další práci.
Ku všem lidem, obzvláště chudým a nemocným choval se
nad míru dobrotivě. Často objimal i takové chnďasy, jichž
nemoc budila hnus, čistil a obvazoval vředy jejich, ukládal
je do svého lůžka, a bděl u nich na modlitbách aneb od
počíval na holé zemi. V trpicich bratřich těch ctil samého
Krista Pána, a takto učil svěřence svoje účinné lásce ku
bližním. Zpytoval denně svědomí a ukládal si za nejnepatr
nější poklésky tuhé pokání. Jednou dal služebníka svého
pro jakési provinění potrestati, když pak měl tento trest
vykonán býti, spěchal k němu, zulibal mu ruce i nohy a
okovy, jimiž spoután byl, a prose za odpuštění sliboval mu
odměnu, že bylo s nim jednáno přenáhleně.

Po smrti sv. Štěpána (r. 1038.)stal se Uherským králem
sestřenec jeho Petr, muž vášnivý a prostopášný, jenž nadr
žuje cizincům, zvlášť krajanům svým vlaským dobrodruhům,
a rozdávaje jim lehkomyslně úřady i statky zemské, vzbudil
nenávist a odpor uherských velmožův, i jinak nespokojených
s křesťanskými řády nebožtíkem králem v zemi zavedenýmui.
I spikli se proti Petrovi a sebravše se r. 1041. ve Stolném
Bělehradě prohlásili vzdorokrálem Štěpánova svata Samuela
Abu. Tento drsný Kumán jal se ihned ukrutně pronásledo
vati dvořany 1 stoupence Petrovy, ba i jiné velmože, kteříž
byli se proti králi Petrovi s ním spojili, ale potom vidouce
jeho surové řádění zase od něho odstoupili. Bez předchoziho
soudního výslechu dal za svatopostní doby r. 1042. patnácte
z těchto šlechticů naraziti na koly a takto nelidsky usmrtiti.
Potom přijel Samuel na Velkonoc v čele ozbrojených stou
penců svých do Čanadu, chtěje, aby Gerard jakožto nejstarší
z biskupů uherských ho korunoval, Ale svatý biskup nevolil
korunovati tohoto surovce, jenž neostýchal se páchati krvavé
zločiny. Když tedy Samuel s družinou svou přišel na Boží
hod do stoličného chrámu, vstoupil Gerard na kazatelnu a
oslovil ho takto: „Posvátná doba postní je ustanovena k tomu,
aby hřišníci došli odpuštění a spravedliví získali si zásluhy
před Bohem ; ty však znesvětil jsi ji ohavnými vraždami a
oloupil jsi mne o tolik křesťanů, pročež nejsi hoden, abysi
dnes radoval se s námi v Pánu a stal se účastným milosti
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Boží. Jsa hotov v tuto chvili zemřiti pro Krista ne*ojim se
tebe a nemohu mlčeti. Slyš tedy, jaký osud ti nastává.
V třetím roce ukrutného panování tvého zastihne tě meč
pomsty a vezme ti říši násilím urvanou a zbaví tě života.“
Přátelé královi, kteřiž této latinsky proslovené řeči roz
uměli, rozkázali tlumočnikovi, aby mlčel, avšak Gerard zpo
zorovav to, zvolal k němu: „Boj se Boha a zvěstuj věrně
králi, co jsem právě řekl!“ Samuel uslyšev to zachvěl se
hrůzou a vztekem, ale přece neodvážil se násilně sáhnouti
na ctihodného biskupa.

Proroctví Gerardovo naplnilo se. Roku 1044.byl Samuel
v bitvě zabit, a Petr dosednuv zase pomoci cisařeJindřicha III.
na trůn byl ve Stolném Bělehradě korunován. Ale panovník
tento nebyl lepší svého předchůdce. Misto aby se byl vyna
snažil ziskati si moudrou vládou a dobrotou přízeň v zemi,
dal stoupence Samuelovy popraviti, přál opět cizincům, žil
rozmařile a složiv o své ujmě cisaři přísahu věrnosti přijal
od něho Uhry v říšské léno, což bylo pokládáno za vlasti
zradu. I shromáždili se uherští velmoži v Čanadě a nedbajíce
výstrah biskupa Gerarda předvídajícího hrozné převraty
v zemi, prohlásili podruhé Petra trůnu zbaveným a zvolili
králem Arpádovce Ondřeje, jenž pro své pikle proti sv. Ště
pánu byl před léty nucen s bratrem Levantou uprchnouti
z Uher na Rus. I vrátili se tito bratří z vyhnanství svého do
Uher. Avšak uherští velmoži žádali pojednou na Ondřeji,
aby zrušil křesťanské řády Štěpánem v říši zavedené a po
volil, aby Uhři měli volno žíti po způsobu svých pohanských
předků. Jen s touto podmínkou chtěli ho přijati za krále.
Toho ulekl se Ondřej, ale spoléhaje na pomoc z Rusi od
kládal dáti rozhodnou odpověď a vyžádal si času. Zatim
nastal v Uhrách velký rozruch. Nespokojenci jali se provo
lávati, že dlužno staré maďarské zvyky obnoviti a křesťanské
řády vyhubiti, cizince vyhnati, biskupy, kněze a mnichy
povražditi, křesťanské chrámy a oltáře pobořiti. Nerozhodný
Ondřej neuměl a nechtěl toto jitření v zárodku udusiti, a
tak vzplanul v Uhrách požár všeobecné vzpoury proti kře
sťanství. Četné tlupy loupežníků, žhářů a vrahů potloukaly
se zemi, a sám bratr Ondřejův L.eventa postavil se jim v čelo.
Když tato divá bouře valila se k Čanadu, odebral se Gerard
do Stolného Bělehradu -htěje pohnouti krále, aby rychle a
rázně nastoupil proti buřičům na obranu křesťanství. Cestou
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přenocoval Gerard v Gyodu mnaDunaji, a věda co mu na
stává, řekl průvodčíim svým : „Bratři, zitra budeme povoláni
na hody Beránkovy. Nuže, jděme zmužile Kristu v ústrety
a umřemež rádi pro něho!“ Druhého dne ráno odsloužil mši
sv. a jel podél řeky dále. U převozu přihnala se za nim
rota vzbouřenců a jala se ho kamenovati, zastavila mu koně
a strhla ho násilím s vozu na zemi. Biskup kleče rozpjal
ruce a zvolal: „Pane, nepokládej jim toho za hř.ch!“ V tu
chvíli vrhli se vrahové poznovu na Gerarda kamenujice a
kopajice ho vztekle, až jeden z lotrů těch probodlmu kopim
srdce. Tak došel věrozvěst Gerard r. 1047. koruny mučed
nické. Téhož dne byli v Uhrách jiní dva biskupové a četní
kněži i věřlcí od vzbouřených pohanů zavražděni. Král
Ondřej byl proti buřičům málomocným,a teprv když upevnil
si vládu, nastoupil rozhodně proti nim a skrotal je.

Tělo mučedníka Gerarda bylo odvezeno do Pešti a
příštího roku převezeno do stoličného chrámu v Čanadu. Za
panování krále sv. Ladislava bylo s povolením papeže Ře
hoře VII. r. 1083. převezeno do Benátek a uloženo slavně
v tamním chrámě Panny Marie Muranské, kde podnes v úctě
se chová. Dvě větši kosti tohoto světce dostal r. 1304.z Uher
hlavní chrám Pražský.

Sv. Gerard právem sluje apoštolem uherským. Zobra
zován bývá s kopim v ruce kleče před obrazem Matky Boží.

Kdyby král Ondřej nebyl shovival protivníkům kře
sťtanskýchřádů, nebyli by mohli tak drze vystupovati proti
křesťanům, aniž by se byli osmělili všeobecně váženého
biskupa Gerarda tak ukrutně zavražditi. Kolik hříchů bylo
by možno zameziti, kdyby lidé, jichž se týče, povždy sta
tečně jim odpírali! Buďme tedy bedlivi, abychom žádným
cizím hříchem nikdy se neposkvrňovali. a zejména nesvo
lujme v nic, co čel: proti zákonům Božim a proti spasení
našemu 1 bližních. Povinnosť tato víže především vrchnosti,
rodiče a představené vůbec. Starozákonní velekněz Heli ne
trestal po zásluze hříchů svých zvrhlých synův jsa k nim
shovivavý, a Hospodin potrestal netoliko tyto nezdárníky, ale
1 slabého otce jejich. „Nebuď cizích hříchů účasten a sebe
samého ostřihej v čistotě.“ (I. Tim. 5, 22.)



Sv. Pacifik, kněz Františkán. 7y3

Dne 24. září koná se také památka sv. Imy, panny Joinvilleské ve
Francii, sv. Rustika, biskupa, sv. Geremara, opata, blahosl. Dalmáce Mo
nera, kněze Dominikána v Gerundě ve Spanělích (+ 1341), a j.

Dne 25, září.

I. Sy. Pacifik, kněz Františkán.

Roku 1653.narodil se v městysi San Severinu v italském
krajišti Ankonském bohatým a nábožným manželům uroze
ného stavu synáček, jejž nazvali Pacifikem. Rodičové vedli
ho slovem i přikladem na cestu bohabojnosti a měli z jeho
rychlého pokroku v ctnostech křesťanských velikou radosť.
Pacifik (po česku Miroslav) liboval si v modlitbě, a nejsladším
potěšením jeho bylo poslouchati kázani i křesťanské cvičení
a obcovati každého dne několika mším svatým. Začal zahy
choditi do školy, kde pilně se učil a poslušnosti nade všecky
spolužáky vynikal, tak že byl jim od učitelů za vzor kladen.
Bylo štěstím pro něho, že již za mladistvého věku utvrdil
se v nábožnosti a oblíbil si ctnostný život, neboť šlechetni
rodičové jeho byvše různými nezaviněnými nehodami při
vedeni na mizinu zemřeli, když ještě byl hochem.

Osiřelý Pacifik dostal se do domu svého strýce, muže
přísného a drsného, jenž nakládal s ním nevlidně a dopouštěl,
aby i čeledinové k němu hrubě se chovali. Hoch byl od
nich nucen po celé dny konati nejtěžší a nejopovrženější
domácí práce, tak že na učení zbývalo mu jen málo času,
a za to dostávalo se mu jen pohrdání i jiných přikoři; a
přece nestěžoval si nikdy a snášel všecky ústrky z lásky
k Bohu tiše a trpělivě. Když někteří příbuzní dostali zprávn,
jak nemilosrdně se sirotkem v domě strýcově se nakládá,
chtěli se ho ujati a popřáti mu přistřeší 1 výživy, on však
poděkovav se za jejich laskavosť tvidil, že se mu dobřevede.
Mluvil pravdu; vedloť se mu skutečně dobře, neboť jsa do
vůle Boži odevzdán byl šťasten, že může trpěti a takto
v pokoře a odřikavosti se cvičiti. Již tenkráte měl zvláštní
náklonnost k lidem ubohým a jak moha prospival jim. Šetřil
a odpiral si pokrmu, aby mohl některého hladového chuďasa
ošatiti 1 nasytiti. Tak odrostl v chudobě, odřikavosti i v utr

(1)
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pení, a naplnilo se na něm slovo Isaiášovo, žeť dobré jest
muži, když ponese jho od mladosti své.

Doóspivaje v jinocha pojal Pacifik přání vstoupiti do
chudého řádu sv. Františka, a r. 1670. dosáhnuv sedmnáctého
roku věku svého byl s povolením strýcovým přijat do klá
štera Menšich bratři Observantů v biskupství Osimském. Tu
utvrzoval se příkladem starších řeholníků především v po
koře. Volival si práce nejomrzelejší a konal je ochotně, a čas
zbývající po nařizených ovičenich v pobožnosti a po práci
trávival na soukromých modlitbách a v rozjímání. Někteří
mladší bratří nerozumějice jeho pokoře brali z horlivosti
jeho pohoršení a posmivali se mu řikajice: „Však nejsi tak
svatý, jak se domniváš; nevěřime ti zhola.“ On však odpo
vídal jim pokorně: „Soudite o mně správně, jak toho zaslu
huji.“ Jinak smýšleli o něm bratří starší a zkušenější po
znávajíce již tehdáž veliké ctnosti jeho a vážice si ho. Tou
příčinou byl Pacifik již dne 28. prosince 1671. připuštěn ku
složení řeholních slibů, a potom uloženo mu, aby studoval
filosofii a bohosloví a takto připravoval se ku svěcení kněž
skému.

Zabývaje se studiemi nepřestal Pacifik horlivě modliti
se a mrtviti tělo svoje, aby stal ze hodným řeholníkem a
schopným služebníkem církevním. Byv posvěcen na kněze
učil po nějaký čas klášterní novice řeholním pravidlům, a
potom působil s požehnaným úspěchem na kazatelně i ve
zpovědnici. Několik let byl také kvardianem kláštera v San
Severinu a dával podřízeným bratřim přiklad všech řeholních
ctnosti, zvláště pokory a lasky k chudobě. Na ten účel se
dával vždy za společným stolem na mistě posledním. Nenosil
nikdy nového řeholního roucha a spokojoval se oděvem již
otřelým, ač byl pečliv čistoty jeho. Sám chud přál si, aby
všickni křesťané varovali se všeliké pýchy a marného pře
pychu, pročež horlival na kázanich proti nádheře v šatstvu,
proti rozmařilým a drahým zábavám, proti hýřivosti a mar
notratnosti. Jakožto představený kláštera ohlédal častojizby
bratří přihližeje bedlivě k tomu, aby tam nebylo nic, co
by odporovalo řeholní chudobě. Jinak pečoval o to, aby
bratří neměli hmotné nouze, ale nevysýlal sbirat almužny,
byla-li v klášteře zásoba na jediný den. Radoval se, byl-li
ponižen a potupen, pokládal se za nejmenšího z bratři a
přal si zůstati povždy světu neznámým a ukrytým. Jakož
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býval někdy poslušen svých rodičův a potom nevlidného
strýce 1 služebníků jeho, poslouchal v řádě tim ochotněji
netoliko představených,ale i řeholních bratří svojich. Umrtvilť
v sobě vlastní vůli a sebelásku tou měrou, že zdálo se, jakoby
vlastní vůle ani neměl. Postival se třikráte do téhodne
o chlebě a vodě, mnohé pátky i soboty do roka a poslední
tři dny před velkonočními svátky nepožíval vůbec žádných
pokrmů, a jindy spokojival se sporým jidlem. Odpočíval jen
málo na tvrdém slamniku a bičoval se každého dne třikráte,
nezřídka do krve. Kolem beder nosíval ostrý pás a chodival
1 za nepohody a zimy bos. Ostřihaje zraků měl je vždy
sklopeny, tak že bratří ani nevěděli,jaké barvyjsou. Čistoty
panické uchránil si po celý život bez poskvrny, a nehledaje
nikdy chvály lidské tajil se bedlivě vším, co dobrého a bo
humilého činil.

S velikým prospěchem bylo Pacifikovi, že naučil se již
za mládí trpělivěsnášeti všeliká protivenství a soužení,kterých
potom dostávalo se mu nazbyt. Sotva dokoněil přípravný
rok v klášteře, otevřely se mu nohy, a vředy na nich půso
bily mu až do smrti mnoho bolesti. Z úzkostlivé stydlivosti
čistil a obvazoval si tyto rány sám, nedopouštěje, aby někdo
se ho dotýkal. A nebyl to jediný kříž, jimž Bůh ho navštívil.
Ještě mu nebylo úplně čtyřicet let, kdýž ohluchl. Byla to
pro něho rána veliká, neboť horlivý zpovědník tento, jenž
ve zpovědnici nevýslovně mnoho dobrého způsobil, byl takto
nucen tohoto záslužného úřadu se vzdáti. Konečně za po
sledních let svých oslepl docela. Byl hluchý pro svět, ale
slyšel dobře hlas milosti Bozi, jenž k duši jeho mluvíval;
byl slepý a neviděl marnosti tohot) porušitelného světa,
světlo pak shůry osvěcujicí rozum isrdce zářilo mu tím jasněji.
Všecky tyto zkoušky přijímal z rukou Páně s vděčnosti,
říkaje: „Jest to vůle Boži, tak tomu chce Hospodin.“ Nad
to vše býval i jinými různými chorobami stíhán, tak že za
posledních roků života svého nemohl skoro z lůžka ani po
vstati, ale i v tom liboval si, neustávaje Boha velebiti.

Sám jsa trpitelem, měl Pacifik upřímnou soustrast s h
dmi trpicimi. Navštěvoval pilně chudé, nemocné i umirajici,
přinášeje jim útěchu a posilu v Pánu, ba 1 když oslepl, dá
val se k nemocným dováděti, aby jako posel nebeský byl
jim rádcem a těšitelem. INemoha jako chudý řeholník sám
chudým nemocným poskytovati hmotnou pomoc, vyhledával
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jim dobrodinců. Mnoho dobrého prokázal jim takto na ka
zatelně a ještě vice ve zpovědnici, pokud měl sluch. Chudí
i bohati hledali a nalézali u něho poučení, rady, útěchy i po
moci v rozličných potřebách svých, a lid nazýval ho proto
útočištěm zarmoucených.

Pacifik plana svatou láskou k Bohu přál si, aby všickni
lidé rovněž ho milovali a vůli jeho plnili. Proto rmoutil se
velice, kdykoli viděl někoho hřešiti a slýchal, jak mnozi lidé
Boha urážejí. Byl milovníkem samoty, aby mohl tim dů
věrněji s Bohem se obírati. Míval jazyk na uzdě, jsa v mlu
vení skoupý, ale kdykoli naskytla se mu přiležitosť rozho
vořiti se s osobami ctnostnými a zbožnými o Bohu, býval
výmluvný, nešetře slov. Na modlitbách a zvláště na mši
svaté bývala mysl jeho v Boha tak zabrána, že zapominal
všeho, co kolem něho bylo, jakoby byl vytržen do nebe,
kamo veškerá touha jeho ustavičně zalétala. Bůh oslavil ho
již za živa milodary proroctví a divů.

Předvídaje blížicí se smrť posilnil se Pacifik svatými
svátostmi, Potom řikal s bratřimi cirkevní hodinky a po
zdvihnuv oči vzhůru, děkoval Bohu za všecka od něho do
sažená dobrodiní, a maje ruce křížem na prsou složené a
blažený úsměv na tváři, rozloučil se s timto světem dne
16. záři 1721, dosáhnuv 68 let pozemského života svého. Papež
Řehoř XVI. vřadil ho dne 26. května 1839 do počtu světců
v Girkvi katolické. Výroční památka jeho koná se dne
25. září.

Hlavni ctností sv. Pacifika byla skromnosť a pokora.
Nynější svět nezná ji; jemu jest pokora znakem zotročilosti
a cejchem duševních slabochů, kteří k ničemu se nehodí a
nic nesvedou. Dějiny a zkušenost svědčil však, že pravá po
kora byla a jest přední vlastnosti všech opravdu velikých
a šlechetných mužů a že jen lidé povrchní, do sebe zamilo
vani, své vlastní nepatrnosti dětinsky se obdivující pohrdají
touto ctnosti, neznajíce podstaty jeji. Nejslavnější pohanský
veleduch, řecký mudrc Sokrates umiraje řekl: „Vím toliko
jedno: že nevím nic.“ Byl skromný, jakož vůbec skromnými
a pokornými byli všickni praví mudrci. „Čím jsi větši, tím
vice ponižuj se ve všech věcech a nalezneš milost před Bo
hem.“ (Sir. 3, 20.) Nechť si tedy svět lichou bezbožeckou
osvěton a pošetilou domýšlivostí zmámený křesťanské pokoře
jakkoli se posmívá, zůstane přece pravdou, co napsal apoštol
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sv Pavel: „Moudrosť tohoto světa bláznostvím jest u Boha.“
(I. Kor 3, 19.) „Kdež bude pýcha, tu bude i pohanění, ale
kde jest pokora, tu jest i moudrosť. (Přisl. 11, 2.)

2. Sv. Kleofáš, učedník Páně.

V den po slavném zmrtvýchvstání ukřižovaného Spa
sitele Ježíše Krista šli dva z učedníkův jeho do městečka
Emaus, kteréž leželo na jižní straně hlavního města Jerusa
léma vzdálí šedesáte honů (tři hodiny cesty). Jeden z nich
slul Kleofaš. Kráčeli pomalu často stanouce a obracujice se
nazpět k městu, jež byli opustili. Oči jejich byly zaroseny
slzami a na tvářích zrcadlil se jim hluboký zármutek. Roz
mlouvali vespolek o smrti milovaného Mistra svého. Jak
bývali šťastni slýchajice jeho slova, vidajíce jeho skutky a
obcujice s ním, a pojednou změnilose jim toto blaho v nevý
slovnou bolesť. Kochali se velikými nadějemi ve vykoupení
a povýšení národa svého, a naděje ty ztroskotaly se náhle;
základ víry jejich v Ježíše jakožto Messiáše byl otřesen.
Nedovedli si vysvětliti, jak možno bylo, že nad spravedlivým
a svatým Mistrem jejich zvítězila zloba fariséův a hrozná
zaslepenosť svedeného lidu, a že vydán byl na potupnou
smrť křiže. Proto byl duch jeji h obestřen mrákotou smutku
a ústa jejich přetěkala rozmlouváním o těch všech věcech,
kteréž se byly udály za uplynulých dnů v Jerusalémě.
Zakmitl jim sice slabý paprsek naděje, když zaslechli, že
Ukřižovaný z hrobu povstal a zase živ jest, ale pokládali
tuto neurčitou zvěst za holé mluvení nedovtipných žen a
neodvažovali se buditi v sobě nové naděje, aby nebyli po
znovu a to ještě trpčoji zklamáni.

Zatim, co oba chodci takto rozmlouvali a sebe se do
tazovali, přiblížil se k nim vzkřisený Ježiš a šel s nimi.
Nezpozorovali ho, až dal jim přívětivý pozdrav; tu pozdvihli
zraků, ale nepoznali ho. Pokládali ho za cizího poutníka
ubírajicího se z Jerusaléma. Oči jejich byly držány. Pán
zahalil se před nimi; měli ho spatřiti nejprv zrakem víry a
teprv potom prohlédnouti a poznati ho očima tělesnýma.
Oslavené tělo Kristovo, jakkoli skutečné, má moc,jako duch ;
může se zjeviti a zmizeti, skrýti se i dáti se viděti a měniti
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podobu svou. I řekl jim Pán laskavě: „Které jsou to řeči,
jež rozmlouváte vospolek jdouce, a jste smutni?“ A odpo
věděv Kleofáš řekl jemu: „Ty sám jsi příchozí do Jerusa
léma, a nepoznal jsi, které věci staly se v něm těchto dnů?“
Jimžto on řekl: „Které?“ I řekli: „O Ježíši Nazaretském,
jenž byl muž prorok, mocný v skutku i v řeči, před Bohem
i přede vším lidem; a kterak jej vydali kněží a knížata naše
na odsouzení k smrti a ukřižovali jej. My pak jsme se na
dáli, že by on měl vykoupiti lid israelský, ale nyní tomu
všemu třetí den jest dnes, jakž se stalo. Ale i ženy některé

„z našich zastrašily nás, které přede dnem byly u hrobu, a
nenalezše těla jeho, přišly pravice, že také zjevení andělské
viděly, kteřižlo pravi, že jest živ. I odešli někteří z našich
k hrobu, a nalezli tak, jak ženy pravily, ale jeho nenalezly.“

Mlčky naslouchal Spasitel, co malomyslní učedníci
takto vyprávěli, a posléze řekljim s mírnou důtkou: „Ó blázni
a zpozdili srdcem k věření všemu, co mluvili proroci! Zdaliž
nemusel Kristus těch věci trpěti, a tak vjíti do slávy své?“
A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka
Písma, kteráž o něm byla. Za tohoto výkladu pocitili oba
učedníci ka svému společníkovi podivuhodnou náklonnost a
lásku; byli jim sice pro nedokonalou víru a nestatečnou
mysl svou pokáráni, ale uznali pokorně, že výtky jeho jsou
spravedlivy. I přiblížili se již k městečku, do kterého šli,
a on dělal se, jakoby chtělještě dále jiti. I nutkali ho, aby
za nastávající noci sdilel s nimi odpočinku a přistřeší řkouce
mu: „Zůstaň s námi, neb se připozdívá, a den se již naklonil.“
A Pán všel s nimi; čeho slabá a vrtkavá víra jejich zavi
nila, napravila láska jeho. Posadil se s nimi za stůl a pro

sloviv obvyklou modlitbu vzal chléb, a dobrořečil, a lámal
a podával Jim. I otevřeny jsou oči jejich, a poznali ho, a on
zmizel od oči jejich. I řekli vespolek: „Zdaliž srdce naše ne
hořelo v nás, když mluvil na cestě a obvíral nám Pisma?“

A vstavše v touž hodinu vrátili se do J erusaléma, a nalezli
shromážděných jedenácte, 1 ty, kteřiž s nimi byli, ani praví:
„Vstalů Pán právě, a ukázal se Šimonovi.“ I vypravovali
také oni, co se stalo na cestě, a kterak ho poznali v lámáni
chleba. (Luk. 24, 13—35.)

Sv. Jeroným napsal, že Kleofáš měl v Emausich dům,
jenž potom byl proměněn v křesťanský chrám. Jini poklá
dají tohoto učedníka Páně za totožnou osobu s Kleofášem
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(Alféem), otcem apoštola Jakuba Mladšího, manželem Marie
(řečené Kleofášovy). Staré podání di, že Kleofáš ve svém
domě v Emausich, kde se vzkříseným Spasitelem stoloval,
byl od Židů pro víru zavražděn. Památka sv. Kleofáše slavi
se dne 25. záři.

Kdyby Kristus Pán otázal se dnes mužův i žen, ji
nochů 1 divek, rozmlouvajicích vespolek horlivě na schůzich,
po ulicich a cestách: „Které jsou to řeči, jež rozmlouváte
vespolek?“ zajisté octli by se mnozi na rozpacích a zmlkli
by studem. Srdce jejich hořelo by v nich také, ale nikoli
láskou ku Spasiteli, toužebností pojeho království a zármutkem
z Lolestné smrti jeho!

Učedníci poznali vzkříseného Mistra svého v lámáni
chleba. Chceme-li dokonale poznati Krista Ježiše, třeba jest,
abychom také s ním stolovali, totiž s živou věrou, kajici
myslí a zbožným srdcem požívali nebeského chleba, jejž
láme a podává nám v nejsvětější Svátosti oltářní.

Učedníci v Emausich spatřivše Ježíše vzkříseného a
poznavše ho uvěřili v něho. „Blahoslavení, kteříž neviděli,
a uvěřili“ (Jan 20, 29.)

Dne 25. září koná se také památka sv. Herkulana, vojína a mučed
níka, sv. Firmina, biskupa Amienského ve Francii a mučedníka, z jeho:
ostatků chová částečku velechrám Pražský, sv. Aurelie a sv. Neomisie
panen Anagnijských v Italii, sv. Anatolona, biskupa Milánského, a j.

Dne 206. záři.

I. Sv. Cyprian, kněz i mučedník, a sv. Justina, panna
mučednice.

Koncemstoleti třetího žil v hlavním městěmaloasijské
Pisidie Antiochii modlářský kněz Edusius, jenž měl dceru
Justinu, na níž mnoho si zakládal. Vychoval ji v pohanských
pověrách a dal ji vzdělati v tehdejších vědách i uměnách.
Sličná a duchaplná divka sloužila dle návodu otcova horlivě
modlám, ale nepropadla pohanským nešlechetnostem zůstá
vajío dle přirozeného zákona Božího duši lidské vštipeného
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nakloněna dobrému. Nedaleko ní přebýval křesťanský jáhen
Prelius. Justina slýchala ho častěji, an vykládal křtěncům
pravdy víry Kristovy, a milost Boží osvitila ji, že uvěřila
a křest svatý přijala. Od té doby byla nevýslovně šťastna a
neměla vřelejšiho přání, než aby také rodičové jeji od
mrtvých pohanských bohů se odvrátili a v Ježiše Krista
uvěřili. I mluvila o tom nejpry s matkou a poúom s otcem,
ale prozatím bez úspěchu. Posléze byl Edusius obrácen
zvláštním snem. Zdáloť se mu, že vidi Krista obklopeného
anděly a slyší hlas jeho: „Pojď ke mně do království ne
beského!“ Tento sen pohnul ho k tomu, že dal se viře kře
stanské vyučiti a pokřtiti. Podobně 1 manželka jeho přijala
křest svatý. Edusius stav se křesťanem osvědčoval takovou
horlivost u víře, že byl potom vysvěcen na kněžství, ve

teréžto důstojnosti již příštího roku blaženě v Pánu zemřel.
Justina kráčela rychle cestou křesťanské dokonalosti,

až zavázala se Bohu slibem ustavičného panenství. Neznala
jiné cesty než tě, kterou chodila na služby Boží, a neměla
jiné žádosti, než aby životem svým libila se Bohu. Mnohá
pokušení, jež valila se na ni, přemáhala vítězně posty bděním
a stálou modlitbou.

Jednoho dne, když Justina vedle obyčeje šla na služby
Boží, spatřil ji urozený pohanský jinoch Aglaides, a zahořev
k ní láskou vzkázal ji po důvěrném přiteli, že by ji rád
pojal za manželku. Křesťanská panna dala mu vyřiditi, aby
na ni nemyslil, jednak že on jest pohan a ona křesťanka,
jednak že ona zvolila si již chotě v nebi, jemuž zůstane
věrnou do smrti. Avšak odmlšnultý nápadník nedal se zhola
odbyti. Dopisoval Justině, vypravoval k ní posly s dary a
čekával na ni, kdykoli ubirala se do chrámu Páně; a když
všecky tyto pokusy, aby ji ziskal, marny byly, chtěl ji ná
silím unésti, ale nepodařilo se mu to provésti. Statečná panna
dovedla všecky pokusy a nástrahy jeho přemoci.

Toho času přebýval v Antiochii učený pohan Cyprian
slynoucí uměním čarodějským, jemuž naučil se na dalekých
cestách od modloslužebných kněží v Athenách, v egyptské
Memfidě, v Chaldejsku a v Indii. I obrátil se na něho
Aglaides nemoha úmysl svůj provésii jinak, a slíbil, že ho
stkvěle odmění, jestliže svým tajemnim uměním získá mu
srdce Justinino. Čaroděj slíbil bez rozpaku provésti, očžádán
byl, a jal se ihned obvyklými kouzelnickými prostředky
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svými dovolávati se zlých duchů, aby vzbudili v Justině
náklonnost k Aglaidovi. Justina vědouc o těchto úkladech
bděla ostražitě nad smysly svými, zapírala se tuhým postem
a modlila se bez ustání, aby ji Bůh v tomto obranném boji
milosti svou silil a ji zvitěziti dal. Vzývala také Rodičku
Boží volajic k ní: „Panno nejčistší, přispěj na pomoc panně!“
Nejmocnější zbrojí proti nástrahám a pokušením zlých duchů
bylo jí znamení sv. křiže, a akto přemáhala je vítězně.
Posléze přesvěděil se Cýprian, že umění jeho proti křesťanské
panně ničeho nedocili, poněvadž zli duchové proti Kristu
jsou málomocni. I zmálomyslněl, až i zoufalství pokoušelo
se o něho. Hrůza a strach pojaly ho, an poznával, že posa
vadnim životem svým rouhal se Bohu a sloužil ďáblu.
A právě tehdáž osvítila ho milost Boží a dala mu vnuknuti,
aby šel na radu ku křesťanskému knězi Eusebiovi, co by
činiti měl, aby nabyl útěchy a pokoje. Eusebius ujistil ho,
že Kristus Pán zemřel za všecky lidi a nepohrdne ani nej
větším hřišníkem, jenž hotov jest činiti upřímné pokání.
Ličil mu pravdy zjevené víry křesťanské i pošetilosť mo
dlářských pověr a doložil: „Moc Kristovu nad zlými duchy
poznal jsi na Justině; moc Kristova dá tobě útěchu a blahý
mir, uvěříš-li, budeš-li se káti a dáš-li se pokřtiti.“ I zaplésal
Cyprian a byl uveden k biskupu Anthimovi, jenž nemálo
užásl slyše, že tento pověstný kouzelník přeje si křtu sva
tého. Také věřící divili se velice, že tento úhlavní nepřitel
jejich uvěřil v Krista Ježiše, a děkovali z toho radostně
Bohu. Když Cyprian byv přijat do. sboru čekatelů křtu
vstoupil ponejprv do chrámu Páně a spatřil, s jakou vroucí
zbožnosti věřicí službám Božím přítomni jsou, zvolal jsa
city překonán: „„Viděl jsem sbor lidí nebeských či andělů
Boha chválicích a každý žalm slavným Alleluja končicich,
a tu mněl jsem, že to nejsou smrtelnici|!“

Pokání někdejšího pohanského čaroděje Cypriana bylo
upřímné. Podrobiv se cirkevní kázni dal si od biskupa po
sypati hlavu popelem, a stávaje za služeb Božích v předsíni
chrámové prosil skroušeně křesťanů mimojdoucich za při
mluvu u biskupa, aby ho brzo přijal do Církve. Na důkaz
své upřímné vůle a opravdové kajicnosti rozdal statky svoje
chudým, vyznal se před shromážděným sborem věřicich ve
řejně z předešlých hříchů svých, a spálil před nimi svoje
kouzelnické knihy i pověrečně nástroje. Posléze byv prav
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dám náboženství Kristova důkladně vyučen přijal křesť
svatý.

Justina majic z obrácení Cyprianova nevýslovnou ra
dosť modlila se, aby Bůh tomuto novokřtěnci dal milosťvy
trvalosti ve víře svaté. A za nedlouho dočekala se nové ra
dosti, když také Aglaides z milosti Boží stal se horlivým
křesťanem. I rozdělila jmění svoje chudým a davši si ostří
hati vlasy věnovala se výhradně službě Boží. Příkladu je
jiho následovaly též mnohé jiné panny a žily S ní společně
na modlitbách. Také Aglaides vzdal se statků svých na pro
spěch chudých a žil přikladně. Cyprian vyžádal si z pokory
úřadu vrátného u chrámu Páně (ostiářství) a pokračoval na
dráze křesťanské dokonalosti tou měrou, že biskup neváhal
posvětiti ho na jáhna a po nějakém čase na kněze. Od té
doby pracoval neunavně o rozkvětu Církve svaté, a ježto
Bůh uštědřoval mu hojnou měrou svých milosti, stal se dle
svědectví sv. Řehoře Nazianského netoliko vzorem všech
ctnosti, nýbrž 1 kladivem na modloslužebniky.

Jakmile nastalo nové pronásledování křesťanů za ci
saře Diokleciana, byli Cyprian a Justina jakožto hlavní slou
pové církve Antiochijské udáni, jati, spoutáni a na soud po
bnáni. Tu vypravoval Cyprian zevrubně, jakým způsobem
byl obrácen na víru, a domlouval pohanskému sudímu Eutol
miovi, aby také odřekl se pošetilé modloslužby a uvěřil
v Boha pravého. Rozhněvaný soudce dal ho za to natáhnouti
na skřipec a mučiti ostrými hřebeny; a Justinu rozkázal
zbičovati nemilosrdně koženými důtkami. Muka tato ne
zviklala však víry jejich. Velebili Boha a řekli soudci: „Tímto
mučením staneme se účastníky slávy věčné.“ Eutolmius od
pověděl jim úsměšně: „Dopomohu-li vám takovým způsobem
do vašeho nebe, tedy nepřestanu vás mučiti.“ I rozkázal mu
čení zostřiti, ale oba mučednici stáli pevně ve víře své.
Posléze dal sudi Cypriana vsaditi do žaláře a Justinu od
vésti do domu jakéhosi Terencia. Po několika dnech dal je
soudce opět předvésti a radil jim, aby se odřekli Krista,
jenž zemřev nemůže prý jim pomoci a není dárcem života,
ježto prý ani sobě pomoci nemohl. Na to řekli mučedníici:
„Vy nevíš, že teprv po časné smrti nastane nesmrtelnost, a
neznáš toho, jenž smrti svou smrť přemohl. Smrť uvede nás
k němu do života věčného!“ Vida tedy soudce, že oba kře
sťané žádným způsobem od víry své neodstoupi, rozkázal je
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uvrhnouti do kotlů naplněných vřelou smolou, smisenou.
s voskem a lojem. Ale Bůh, v něhož důvěřovali, nedal jim
zahynouti a zachránil jich bez úrazu. Zůstali v kypici teku
tině bez pobromy prozpěvujíce chvalozpěvy. Soudce přičital
tento zjevný div kouzlům Cyprianovým. Těhož minění byl
přítomný modloslužebník jmenem Athanasius, jenž vzývaje
Joviše a Eskulapa přistoupil ku kotlům chtěje ukázati, že
Cyprian a Justina zůstávají ve vařící smole bez úrazu jen
kouzelnictvím. Ale sotva přiblížil se k nádobám, byl zachvá
cen žárem a zaplatil drzosť bolestnou smrtí. Toho zhrozil
se soudce a poradiv se s přátely svými dal Cypriana a Ju
stinu dovésti do Nikomedie k císaři Dioklecianovi, aby s nimi
naložil, jak se mu zlibí. Císař odsoudil je na smrť mečem.
I byli oba vyvedení na popraviště. Tu poklekše pomodlili
se za blaho Cirkve svaté, a poručivše duše své Bohu při
pravili se na poslední boj. Cyprian obávaje se, aby Justina
vidouc krev jeho nepolekala se, postavil ji před sebe, aby
dřive sťata byla. Když seto stalo, přistoupil jakýsi Theoktist
k Cyprianovi a ná rozloučenou políbil ho vroucně. To vida
Felix, jenž popravu jménem císařovým řídil, rozkázal toho
muže polapiti a hned nejprv Cypriana, a po něm jej mečem
odpraviti.

Těla svatých mučedníků byla zůstavena za kořist šel
mám a ležela po šest dni na popravišti. Když pak dravci
jich se netkli, přišli za tmavé noci křesťané a odnesli je
tajně na loď a odvezli do Říma. Tu pohřbila vzácná paní
Rufina těla sv. Cypriana a sv. Justiny na svém statku za
městem. Později byly ostatky jejich přeneseny do vele
chrámu Lateranského v Římě.

Cyprian jsa ještě pohanem zanášel se pověrečným kou
zelnictvím a čarodějstvím. Kouzelnictví je hříšná snaha vý
voditi podivné účinky poínoci ďábla zřejmě či potaji vzýva
ného. CČarodějství jest snaha pomoci ďábelskou bližnímu
škodu činiti. Takové hříchy páchali více z nevědomosti staři
modloslužebnici, a pášou podňes vědomě právě ti pomatenci,
kteří honosice se domnělou osvětou a duševní vyspělosti
svou zavrhují zjevnou víru Kristovu a pravého Boha popi
raji. Jsou to zejména pekelné sekty nevěreckých zedňařů ve
Francii a v Italii, kteří ve svých tajných sborech Kristu
Pánu ohavně se rouhaji a zřejmě ďábla vzývaji, jemu obětují
a se klanějí. Šílenství těchto bezbožců a ctitelů satanových
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je svědectvím, že čim vice mizi v lidstvu vira pravá, tím
vlce šíří se pitvora jeji, pověra. Byť 1 pak takové šilené
rouhačství u nás bylo věcí neznámou, hřeší přece někteří
křesťané jiným druhem pověry, zaklináním duchů (což činí
tak zvaní spiritisté), vykládáním karet, zaříkáváním neduhů,
hadačstvím a podobnými pošetilostmi. Učiť vira svatá, že
můžeme a smíme jen od Boha všemohoucího. nejvýš dobroti
vého a moudrého naditi se, že udělí nám cokoli dobrého a
odvrátili od nás cokoli zlého. Kdo snaží se dosici něčeho pro
středky pověrečnými, hřeši proti víře 1 proti poctě, kterou
Bohu vzdávati máme, dusí v sobě důvěru v něho, ba chce
Boha takořka přinutiti, aby činil, co převrácené vášně a
nerozum zaslepených lidi požaduji. „Nebudeš pokoušeti Pána,
Boha svého.“ (5. Mojž. 6, 16; Mat. M 7.) „Nenávidí Hospodin
těch, kteři šetři marnosti. “ (Žalm 30, 7)

2. Sv. Nilus, poustěvník a opat.

Za bouři obrazoboreckých a později za nátisků od mo
hamedánských Saracenů rozšířili se řečtí mniši Basiliani
z Východu i po některých zemích západních, zejména po
jižní Italii a po Španělích. Také slovanští apoštolové sv.
Cyrill a Methoděj byli mniši Basiliani, a i sv. Prokop vzdělal
se k.životu mnišskému v řádu sv. Basila. Oba řády, starší
basilianský i mladší benediktinský, byly a jsou ratolestmi
na témž kmeni původního starého mnišství, a liši se pouze
bohoslužebnými řády. Basiliani měli a maji obřadnictví v ja
zyku řeckém (pokud se týče staroslovanském) dle předpisů
zakladatele svého sv. Basila Velikého, arcibiskupa Cesarej
ského v Kappadocii ($+379), a Benediktini zachovávají ob
řadů římských upravených papežem sv. Řehořem Velikým
(+ 604) užívajíce jazyka latinského (ač byli i Benediktini
obřadu římského Sscírkevním jazykem slovanským, jako
v Praze na Slovanech) a šetřice řeholních pravidel původce
svého řádu sv. Benedikta (7 543). Mezi oběma těmito cíir
kevními řády bývalo bohumilé přátelství. Na vrchu Aven
tinském v Římě stál vedle benediktinského kláštera sv. Bo
nifacia a Alexia řecký basilianský samostan u sv. Sáby, a
slavné benediktinské arciopatství Montekasinské přijímalo
ochotně bratry Basiliiany a poskytovalo jim na svém územi
pohostinství. Za stoleti desátého dostali Basiliani klášter na
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pozemku Montekasinském ve Valliluce, a opatem (igumenem)
jeho byl sv. Nilus Mladší.

Nilus, původem Řek, narodil se okolo roku 910. v Ros
saně v Kalabru, a byl na křtu sv. od nábožných rodičů obě
tován Rodičce Boží. Od mladosti čítal rád životy starově
kých poustevnikův 1 mnichů, vybýbal se rozpustilostem
světským a vzdělával ducha svého vědami.

Vstoupiv do stavu manželského dostal dcerušku, ale
brzo potom roznemohl se a zatoužil po samotě. Sotva tedy
okřál, vstoupil do basilianského samostanu u sv. Merkuria
a přijal řeholní roucho. V klášteře tom přebýval tehdáž
valný počet horlivých mnichů, kteří Pismo sv. a knihy cir
kevních Otců bedlivě čítali. Nilus šetře přísně řeholních
pravidel domáhal se dokonalosti po smyslu tři evangelických
rad dobrovolné chudoby, ustavičné čistoty i poslušnosti, a
pokračoval takto rychle na dráze svatosti. Zapíral se tuhou
kajicnosti, liboval si v modlitbě 1 ve zbožném rozjímání,
zánášel se bohoslovnými studiemi a slynul vzácnými milo
stinami, jimiž Bůh ho vyznamenal. Tou měrou získal si
v řádu svém i ve věřícím lidu velikou vážnosť.

Po tehdejším zvyku dostal mnich Nilus po nějakém
čase od představených dovolení, aby směl poustevničiti. I
odebral se na nedalekou horu a žil na poušti ve skalní je
skyni slouže horlivě Bohu a zapíraje se. Časem shromáždil
se tu kolem něho valný počet učedníkův, a poustevna jeho
stala se klášterem. Potom odešel Nilus na jiné misto, kde
rovněž zřídil si nejprv poustevnu a později samostan přijav
do něho učně svoje. Takovým způsobem založil několik no
vých samostanů. Zil nad míru přisně a překonal tuhou kázni
1 vzory svoje, sv. Antonina' i jiné proslulé poustevníky
egyptské. Konal ruční práce, přepisoval knihy, čítal Písmo
sv. 1 spisy svatých Otců řeckých a latinských. Putoval do
Říma, aby uctil hroby knížat apoštolských sv. Petra i Pavla
a opatřil si potřebných knih. Slyna moudrosti 1 svatosti
stal se váženým rádcem a učitelem mnohých duchovnich 1
velmožů světských. Přicházeli k němu 1 lehkomyslní světáci,
aby ho všetečnými otázkami pokoušeli, on pak dával jim
odpovědi tolik vtipné a perné, že mnozí z nich vystřizlivěli
a potom nemálo ho ctili. Sám nepřijal z hluboké pokory
svěcení kněžského, ale tim horlivěji napomínal hříšníků, aby
činili pokání, a posýlal je za tim účelem ku kněžím. Od
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Boha nežádal si leč toliko odpuštění hříchů, ale Bůh odměnil
tohoto pokorného mnicha milodarem divů. Nilus konal mocí
Boží tolik zázraků, že byl obecně netoliko v Italii, ale1i v ze
mích východních s úctou zván divotvorcem. Svou přimluvou
u mocných pánů zachránil nejednoho města od záhuby, a
snažil se vůbec prospivati všem, kdož potřebovali pomoci.
Ujimalť se nuzných a utiskovaných dilem sám, dilem pro
střednictvím svých přátel.

Žáky svoje učil Nilus slovem i příkladem, jak mají se
zapirati a všeliké hřišné náklonnosti 1žádosti svoje již v zá
rodku dusiti. Kdysi ve svatý týden dostal pro svůj klášter
darem koš plný ryb, daroval jej však chudým spatřiv, že
mniši příliš dychtivě na rybí pokrm se těšili. Podobným
zkouškám podroboval častěji svoje učně, aby v nich utvrdil
odřikavosť a touhu po věcech nebeských.

Dvakráte navštivil Nilus klášter Montekasinský, jehož
opat Aligernus postoupil mu samostan ve Valliluce. Tu byl Nilus
patnácte let igumenem (opatem) veda podřizené bratry cestou
svatých ctnosti za Kristem Pánem do nebe. Potom složiv
tento úřad odebral se zase na poušť do okolí Gaetského, a
když seznal, že dnů pozemského života jeho jest již na mále,
nastoupil pout do Říma, chtěje tam rozloučiti se s tímto
-světem. Cestou zastavil se v basilianském samostanu u Fra
skat, a tu poznav, že blíži se mu smrť, dal se dovésti do
klášterní svatyně a usnul blaženě v Pánu dne 27. prosince
1005. Umiraje prosil bratři, aby hrob jeho nebyl žádným
pomníkem ani nápisem vyznačen, by takto památka jeho
na zemi zahynula, ale Bůh oslavil hrob tento mnohýmidivy.

„ Biskup Pražský sv. Vojtěch odešed roku 989. poprve
z Čech do Vlach a zamýšleje putovati do Jerusaléma byl
zadržán na Montekasině a chtěl tam již přijati řeholní rou
cho sv. Benedikta; když ale mniši nepřestávali mu proka
zovati úctu jakožto biskupovi, odešel od nich a ubíral se
dále k moři. Cestou zastavil se v klášteře sv. Michala ve
Valliluce, kde byl představeným stařičký světec Nilus. Ká
zeň tohoto samostanu a rozmluva s igumenem dojaly Voj
těcha tak mocně, že na kolenou s pláčem prosil, aby do
tohoto řeholního domu za mnicha přijat byl. Ale Nilus, ač
ve Vojtěchovi poznal světce, nepřijal ho. Byltě Vojtěch bi
skup obřadu latinského a nemohl tedy beze zvláštního po
voleni papežova vstoupiti do samostanu řeckého; kromě toho
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namitl Nilus. že monastýr jeho stojí pod ochranou opatství
Montekasinského, odkudž Vojtěch právě přišel, a kdyby
přece mniši Vallilučtí ho přijali, že by tim vzbudili nevoli
svých přiznívců Montekasinských. I poradil Nilus bisku
poví, aby vrátil se do Rima a vstoupil do benediktinského
kláštera na vrchu Aventinském, kde byl opatem Nilův přitel
Lev. Na ten účel dal Nilus Vojtěchovi doporučující list,
v němž vyslovil přání, aby světec náš byl přijat do tohoto
kláštera, a kdyby to možno nebylo, aby ho s povolením pa
pežovým přijali řečtí mniši Basiliani u sw. Sáby v Rimě.
Vojtěch poslechl Nila a vstoupil do kláštera sv. Bonifacia
a Alexia v Rimě.

Dne 26. koná se také památka sv. Kalistrata a spolumučedníků By
zanckých za císaře Diokleciana, sv. Eusébia, papeže (T 310), sv. Vigilia,
biskupa Brixijského, sv. Senatora v Albánu, sv. Amancia, kněze v Tifernu,
a jiných.

Dne 27. září.

Svatí bratří Kosmas a Damian, lékaři a mučedníci,
patronové čeští.

Již za starodávna poživali svati bratři Kosmas a Da
milan po celém křesťanstvu nábožné úcty. Jména jejich vy
skytuji se v nejstarších seznamech svatých mučedníků a
v nejstarších knihách církevních vůbec, a ze všech světcův
zemi východních jen oni samojedini uvádějí se ve sboru
těch nebešťanů, jež vzývá kněz před pozdvibováním slouže
mši sv. dle obřadu římského. Na počesť jejich bylo již za
starověku v zemich východnich i západních vystavěno ne
početné množství chrámů Páně, a ostatky jejich byly roz
neseny po všem světě křesťanském. A právě tato všeobecná,
po širém světě křesťanském oblíbená úcta ku svatým mučed
nikům těm byla neposlední příčinou, že původní zápisy o
životě jejich byly časem na různých místech rozličně mě
něny a doplňovány, až vzniklo o nich několik nesouhlasnych
a neshodných legend, ze kterýchž nesnadno jest vybrati, co
7šecko v nich spočívá na dějinné půdě.

Legenda o svatých mučednícich Kosmovi a Damianu
vypravuje: Narodili se v Arábii a byli vychování v Syri.
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Matka jejich Theodora měla kromě nich ještě tři syny, An
thima, Leoncia a Euprepia. Ti všickni byli od ni vycho
váni a vzděláni ve víře Kristově velmi pečlivě. Nejmladší
z nich Kosmas a Damian vyučili se umění lékařskému a
provozovali je s velikým úspěchem dilem přebývajice v pří
mořském městě cilickém Aegeji, dilem vycházejíce odtud
do rozličných zemi sousedních. Milost Boží byla s nimi,tak
že na nedlouho slynuli daleko široko uměním svým netoliko
u křesťanů, ale 1 mezi pohany. Byliť nejen učenými, doved
nými a šťastným: lékaři, ale i nabožnými, horlivými a ctnost
nými vyznavači Kristovými, a ziskali si všeobecnou důvěru
1 vážnost na všech mistech, kdekoli působili. Jsouce živou
křesťanskou věrou osviceni a posvěcení viděli v nemocných
lidech syny a dcery Otce nebeského a bratry v Kristu Ježiši,
a proto snažili se netoliko léčiti jejich rány a neduhy těles
né, ale i oblažiti duše jejich útěchou náboženskou. Cestou
k nemocným modlivali se za ně, a vkročivše do příbytků
jejich znamenali je nejprv svatým křížem, a vyzkoumavše,
jak nemoc povstala a kde vězí, udileli jim přiměřené rady
1 léky a posléze oživovali v nich viru 1 důvěru v Boha,
jenž jest dárce života i zdraví a od něhož všecko dobré po
chází. Poučovali nemocné zvlášť o hříchu 1 jeho následcich
a napominali ku pokání. Podobně hleděli i v pohanech
vzbuditi viru v pravého Boha a nakloniti je ku víře Kri
stově. Kdykoli pak svým uměním a pomocí Boží utišili
bolesti, zhojili rány a vyléčili nemoci lidi trpicich zachrániv
še takto rodině otce živitele neb pečlivé matky, aneb rodi
čům milého dítěte, bývalo jim jedinou odplatou blahé vě
domi, že vykonali dobrý skutek. Peněz a jiných odměn
nežádali a nepřijimali nikdy za lékařské služby svoje, pročež
zváni byli obecně „anargyry“ t.j. muži peněz nepřijimajicimi.
Sloužiliť nezištně a z pouhé milosrdné lásky všem, kdož
pomocijejich potřebovali, jsouce pamětlivi slov Páně: „Darmo
jste vzali, darmo dávejte.“ A Bůh žehnal hojně modlitbám
1 dobrým skutkům jejich a provázel uměníjejich podivuhod
nými úspěchy. Lidé 1 nezhojitelnými nemocemi stižení,
křesťané i pohané, bývali jimi buď náhle, buď za kratký čas
zázračně vyléčení. I nebylo divu, že zvláště pohané žásli
nad uměním těchto křesťanských lékařů, a vidouce jejich
veliké ctnosti rádi poslouchali výklady jejich oKristu Pánu
a přijimali křest svatý. Úakovým způsobem obrátili tito
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Svatí bratří Kosmas a Damian, mučedníici.
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svatí bratří po městech, vsích i dvorcich mnoho modlářů na
víru křesťanskou jsouce netoliko zkušenými lékaři a šlechet
nými lidumily, ale i neunavenými šiřiteli pravdy Kristovy
a Bohem omilostěnými divotvorci.

Čím znamenitější byly úspěchy lékařské činnosti obou
bratři Kosmy a Damiana, a čím požehnaněji rostl zásluhami
jejich počet věřících, tím vice rozmáhala se proti nim závist
a nenávist modloslužebných kněží, zaklinačů nemocí a pro
davačů pověrečných prostředků proti chorobám. I stěžovali
si u pohanských úřadů, že tito křesťanští lékařové činí jim
velikou škodu táhnouce veškeren lid k sobě, a že odcizili
množství mužův i žen modlám, jichž oltáře pustnou a chrá
mové prázdnými zůstávají.

Toho času, za císaře Diokleciana nastalo křesťanům
nové pronásledování. Lysiáš, vladař v Cilicii, rozkázal bratry
Kosmu a Damiana polapiti a na soud pohnati. Tu otázal se
jich, jak se jmenují, odkud pocházejí, jakého stavu jsou a
jaké náboženství vyznávají. OdpovědělKosmas: „Rodiště naše
jest v Arabii; já zovu se Kosmas, tento bratr můj Damian.
Pocházíme z rodu vzácného a jsme lékaři. Vyznáváme viru
Kristovu, a máme ještě tři bratry, Anthima, Leoncia a Bu
prepia, kteří rovněž jsou křesťané.“ I dal Lysiáš také tyto
tři bratry přivésti a řekl jim všem: „Potažte se s dobrou;
zapřete Krista a obětujte: velikým bohům našim, jinak bu
dete k tomu donuceni.“ Odpovědělibratří jednomyslně: „Ne
bojíme se tvých muk; čiň s námi, co ti libo. Nikdy nebu
deme sloužiti ničemným a malomocným modlám, neboťklaníme
se jen jedinému pravému Bohu, jenž nebe i zemi stvořil.
Volíme raději zemříti, než jemu se zpronevěřiti.“ I rozkázal
vladař křesťanské bratry natáhnouti na skřipce a mučiti, ale
oni modlili se za tohoto trápení a zvolali: „Nedbáme těchto
bolesti, neboť snášíme je ve jménu Ježišovu. Máš-li pohotově
muk bolestnějších, zkusiž je na nás a poznáš, že nám ne
uškodí, když s námi jest Kristus.“ Podrážděný vladař dal
potom mučedníky odvésti k moři, aby byli utopeni. Cestou
modlili se: „Hospodine, pro jméno tvoje nebudeme se báti,
protože ty jsi S námi!l“ A Hospodin byl jim ochráncem;
když kati je svázali a do moře uvrhli, rozvázala se pouta
jejich a vlny vynesly je bez pohromy na břeh. Pověrečný
Lysiáš přičítal tuto záchranu kouzlům a řekl svatým bra
třim, že spolčí se s nimi, nauči-li ho kouzelnickému uměni
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svému, oni pak odpověděli: „O kouzlech nevime nic, jsmef
křesťané! Spolčl se s námi ve jménu Ježiše Krista a poznáš
jeho všemohoucnost!“ I zvolal vladař: „Déle již nebudu
trpěti vašeho rouhačství proti našim bohům“, a dal mučed
níky odvésti do žaláře. Druhého dne rozkázal je opět při
vésti na soud, a přesvěděiv se, že jich nikterak od Krista
neodloučí, velel podpáliti hranici dříví a dal oba mučedníky
do tohoto ohně uvrhnouti. Avšak plamen neublížil jim. Tu
zvolal užáslý vladař: „Jste mocní kouzelnici, a nepřestanu
vás mučiti, pokud vůli císařů se nepodrobite a bohům obě
tovati nebudete.“ Di mu svati bratři: „Tvoji bohové a panovnícijsouchatrni© Králemapánemnašímvnebijest
Krisths, Syn Boži!“ I rozkázal vladař Kosmu a Damiana
pověsiti na kříž a ostatní bratry jejich přivésti ze žaláře,
aby vidouce muka 1 smrť jejich pohnuti byli k zapření víry
křesťanské a k modlářství. Avšak 1 tentokráte byl vladař
zklamán a zahanben. Katané házeli nejprve po mučednicich
kamením, a potom střileli do nich šipy, ale Bůh učinil na
oslavu jejich a zvelebení víry, kterouž vyznávali, nový div;
kameny a šipy odrážely se od nich a neuškodivše jim po
ranily a usmrtily několik katanů. Posléze byli tito rekovní
vyznavači Kristovi 1 ostatní tři bratři jejich postináni mečem.
Pravděpodobno stalo se to dne 25. září 287 v Aegeji. Těla
jejich byla přenesena ku pohřbení do chrámu v městě Cyru
v Syril.

Již na cirkevním sněmu Nicejském činí se chvalná
zmínka o sv. mučednících Kosmu a Damianovi, a Řehoř
Tůrský (+ 595) uvádí množství divů, jimiž Bůh je oslavoval.
Za císaře Theodosia II. (408—450) dal tehdejší patriarcha
Cařihradský Proklus, jenž byl žákem sv. Jana Zlatoústěho,
nedaleko Cařihradu u zálivu Ceratického zbudovati chrám
na počesť sv. Kosmy a Damiana. Na místě této svatyně dal
cisař Justinian I. v šestém stoleti vystavěti nový rozsáhlý
a nádherný chrám z vděčnosti, že přimluvou sv. Kosmy a
Damiana vyvázl z těžké nemoci.

Od té doby bylo obyčejem, že lidé nebezpečnou nemocístí
žení dávali se v loďkách dovážeti po moři do zálivu Cerati
ckého, aby přimluvou těchto světců zdraví nabyli. Chrám
tento, cisařem Justinianem zbudovaný, počítán byl i za po
zdějšich věků mezi nejslavnější svatyně křesťanské, a důvěra
ku sv. Kosmu 1 Damianovi rozmohla se odtud po všech vý
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chodnich zemích křesťanských. Také pohrobní chrám těchto
mučedníků v Cyru dal císař Justinian I. (527—565) přesta
větl a zvelebiti. Z východu rozšířilo se zbožné uctivání sv.
Kosmy a Damiana záhy 1 po zemich západních, zejména po
Sicilii, Italii, Španělsku, Francii, Nizozemí a později po Ně
mecku i po jiných zemích evropských, kde mnoho svatyň
bylo jim zbudováno na počesť. Za křižáckých válek byl na
Východě založen rytířský řad sv. Kosmy a Damiana na
ošetřování nemocných poutníků, a praví se, že jistý francouz
ský rytiř přinesl tehdáž čásť ostatků jejich ze Syrie do své
vlasti. Částkami ostatků těchto světců honosi se vůbec množ
ství svatyňĎ.

Svati bratři Kosmas a Damian jsou patronové lékařů.
Zobrazování bývají s křížem a s lékařskými odznaky, oby
čejně se skřinkami na léky.

Od nepaměti počítáni jsou svati bratři Kosmas a Da
mian mezi patrony české. Jest pravděpodobno, že předky
naše seznámili s nimi apoštolové slovanšti Cyrill a Methoděj
přišedše k nám z Cařihradu, kde mučedníci ti veliké úoty
požívali. Pokud víme, byl prvni český chrám sv. Kosmy a
Damiana vystavěn za panování sv. Václava od bratra jeho
Boleslava v hradě nazvaném po něm Boleslavi. Chrám ten
byl posvěcen mučednickou krví sv. Václava, a tělo jeho od
počívalo v něm nějaký čas. Starobylé podání přičítá sv.
Václavu založení kostelika sv. Kosmy a Damiana nad Pod
skalím vedle nynějšího kláštera Emauzského v Praze. Zbožné
uctivání svatého Kosmy a Damiana v Čechách rozšířilo se
hlavně příkladem sv. Václava a tim, že byl umučen ve Staré
Boleslavi u chrámu památce jejich zasvěceném. Tuto památnou
svatyni rozšířil potom kniže Břetislav I., pojal ji do nové
rozsáhlé stavby chrámu sv. Václava, a založil zde kollegiatni
kapitolu sv. Kosmy a Damiana, která přetrvavši všecky bouře
v Čechách podnes trvá a ve znaku obraz těchto patronů
svých má. V někdejším velechrámu sv. Vita, jejž r. 1060.
kniže Spytihněv II. znova stavěti začal, byla pod kněžským
kůrem podzemní kaple sv. Kosmy a Damiana, v niž bylo
pohřbeno tělo nejmladšího bratra sv. Vojtěcha Radima (Gau
dencia), arcibiskupa Hnězdenského, jež kniže Břetislav I.
spolu s ostatky sv. Vojtěcha a pěti sv. bratři mučedníků r.
1039. z Hnězdna do Prahy převezl. Týž velechrám chová
osm kousků z ostatků sv. Kosmy a Damiana, z nichž sedm
ziskal Karel IV. Ze staré výstavnosti slavné kolleje Karlovy
v Praze zachovala se vedle auly (slavnostní dvorany) vyso
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kých škol stkvostná gothická arkýřová kaple sv. Kosmy a
Damiana. Na mostě Karlově v Praze stoji znamenité sousoší
sy. Kosmy a Damiana, jež těmto patronům svým postavila
r. 1709. lékařská fakulta Pražská. Oba světcové drží v rukou
palmy a lékařské skřinky s nápisem: „Zdeť lékařství života.“
Mezi oběma světci stoji vzkřišený Spasitel s křížem, na
němž jest nápis: „V tomto kříži spása naše,“ a na podstavci
čte se nápis: „Ježišl Kristu, světa léčiteli. Postavili lékaři.“

A |
2. Sv. Eleazar hrabě z Ariana a manželka jeho blahosl.

Delfina.

Otčinou sv. Eleazara byla jihofrancouzská Provence.
Pochazel ze starožitného a slovutného rodu hraběcího. Matka
jeko Lauduna, pro štědrotu všeobecně „dobrou hraběnkou“
zvaná, obětovala jej hned po narození Bohu, prosie, aby
raději ráčil ho ihned po křtu vziti k sobě, nežli dopustiti,
aby tento synáček jeji měl později hříchem pozbyti nevin
nosti a čistoty srdce. A modlitba tato libila se Bohu; Eleazar
byl již v útlém věku bohabojný a k ubohým lidem štědrý.
Když povyrostl, dali ho rodičové na vychování strýci Vilé
movi, opatu kláštera sv. Viktora v Marseillu. Tu prospival
Eleazar pod vedením strýcovým netoliko učením, ale i sva
tými ctnostmi. Již tenkráte ukládal si rozličné kajicí skutky
tou měrou, že strýc nejednou uznával potřebu horlivost jeho
mirniti.

Na přání Sicilského krále Karla II. zasnoubil se Eleazar
v jinošském věku s Delfinou, jedinou dcerou bohatého šle
chtice Finhy z Glandeves, pana na Pui-Michelu, a po něko
lika letech vstoupil s ni do stavu manželského. Bohabojní
manželé tito umluvili se, že budou spolu žiti jako bratr a
sestra, a v úmyslu tom utvrzovali se ustavičnou modlitbou
a posty 1 jinými kajicimi skutky.

Když bylo Eleazarovi třiadvacet let, zemřel otec jeho
zůstaviv mu rozsáhlé statky. Eleazar zdědiv 1 po tchánu ve
liké jmění a stav se takto boháčem, užíval hojných důchodů
svých ku slávě Boží a ku blahu chudých. Nejmilejším za
městnáním byla mu rozjimavá modlitba, kterouž do pozdní
noci prodlužoval, a nejsladší radost čerpal ze sv. přijímání.
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Ku stolu Páně přistupoval několikráte do těhodne a jednou
řekl Delfině: „Neznám rozkoše větší nad tu, kterou citim,
kdykoli Tělo Páně přijimám.“ Na modlitbách býval vždy
sebrán, zapominaje na věci světské a maje duši k nebi po
zdviženu. Chodil každého dne na mši sv. a nosíval pod svr
chnim oděvem drsné roucho kajici, jehož ani v noci neod
kládal. Jinak jevil povždy jarou, veselou mysl, a byl pán
upřímný, dobrotivý a milostivý. Domácí záležitosti svoje vy
řizoval rozšafně, všeliké povinnosti stavu svého plnil svě
domitě, a na statcich svých zavedl moudrý pořádek.

Eleazar živ jsa nábožně a ctnostně žádal rozhodně,
aby i veškeři podřízení úřednici a čeledinové jeho spravovali
se zákony Božími i církevními. Na ten účel předepsal jim
tato pravidla: „Každý z vás choď denně na mši sv. Nikdo
nesmí zlořečiti a rouhati se, jinak bude propuštěn, neboťne
strpiím lidi vydávajících se ďáblu. Všickni mějtež stydlivosť
v uctivosti; v službě mé nebude žádná nečistota trpěna.
Mužové i ženy maji každý týden se zpovídati. Zaháleti nesmí
nikdo; každý z vás ať ráno začne modlitbou a poručí sebe
1 všecky skutky svoje Bohu a potom ať jde po práci. Zá
bava nevinná je každému dovolena; nechci, aby moji lidé
žili jako poustevnici a přeji jim veselí, jen když Boha ne
hněvají. V domě mém nesmí pokoj býti rušen. Závisť, po
dezirání, nenávisť, řevnivosť, pomluva a udavačství nesmí se
tu ozývati. Vznikne li nějaká rozepře, aťuklidi se obapolnou
povolností a smiřlivostí do západu slunce. Každého večera
ať shromáždí se čeleď a rozmlouvá o Bohu a o věčném spa
sení. "Těchtorozmluv nesmi nikdo straniti se předstiráním
neodkladné práce, neboť na ničem nezáleží mně tolik,.jako
na spasení čeledě mé. Hanba tomu, kdo není pamětliv vě
čnosti, pro niž stvořen jest. Zakazuji co nejpřisněji všem
svým úředníkům někomu na statku neb cti škoditi, chudých
utiskovatl a vůbec bližního do bídy uvrhovati pod záminkou,
že dlužno zájmů mých šetřiti. Nechci obohacovati se jměním
nikoho a přeji si raději nah do ráje vjíti, nežli leskna se
nachem a zlatem uvržen býti s bezbožným bohatcem do
pekla. Dosti jsem bohat, mám-li bázeň Boží. Shledá-li se, že
někomu bylo ukřivděno, chci, aby křivda nahradila se mu
čtvernásobně.“

Již za dětských let byl Eleazar dobročinným k chudině
a stav se samostatným pánem rozsáhlých statků, prokazoval
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bojnou měrou účinnou křesťanskou lásku všem, kdož pomoci
potřebovali. Opatřoval chudé lidi potravou, oděvem a pali
vem, docházel do chatrči jejich, navštěvoval zvlášť nemocné
chuďasy a neostýchal se jim posluhovati, a vůbec konal vše,
seč pravá láska kubližním jest. Mival též obyčej každého
dne hostiti ve svém domě dvanácte chudých a mýti jim nohy,

Nábožná braběnka Delfina smýšlela a jednala právě tak
jako manžel jeji. Spojovala práci s modlitbou a rozjímáním,
žila neúhonně a byla vzornou hospodyní. Rozdělujic si moudře
čas, uměla všecky povinnosti svoje povždy zevrubně plniti.
Bděla nad čeledi a vedla ji slovem i příkladem k Bohu a
ctnostem svatým. I ctili a milovali ji čeledinové jako dobro
tivou matku svou.

Jelikož Eleazar zdědil po otci hrabství Ariano v Nea
polsku, nastala potřeba, aby v toto dědictví se uvázal. I roz
loučil se na čas s manželkou a nastoupil po moři oestu do
jižní Italie. Tu však potkal se na svém panství s tvrdo
šijným odporem. Hrdý vlaský lid nenávidě cizinců nechtěl
ho miti pánem. a zprotivoval se mu. Tyto svévolné vzdory
poddaných snášel Eleazar klidně, až nepřemoženoutrpělivosti,
tichosti, dobrotivosti a spravedlností svou způsobil, že po
drážděný lid znenáhla se mirnil, k němu lnouti počal a po
sléze jako otce ho ctil a poslouchal. Jak za té doby si po
činal, aby nespokojence dobrotou získal, o tom napsal tato
slova: „Děje-li se mi bezpráví, aneb pozoruji-li, že srdce mé
Začíná hněvem se bouřiti, pomýšlim na ukřižovaného Ježíše
a říkám si: Mohu-li porovnati utrpení svoje s tim, co Spa
sitel pro mne na křiži vytrpěl? I nepřestávám rozjímati o
bolestech Kristových, dokud srdce mé zcela se neutišilo.“
Jako v Provenci, přihlížel Eleazar ina panství Arianu přísně
k tomu, aby všem poddaným děla se spravedlnosť, netrpě,
aby úřednici někomu křivdili. Byl-li někdo pro zločiny po
zákonu odsouzen na smrť, navštěvoval ho v žaláři a snažil
se vzbuditi v něm litosť, a takovým způsobem pohnul ne
jednoho zarytého zlosyna ku pokání. Kdykoli usvědčeným
zločincům byly soudním nálezem odňaty statky, navracoval
je dobrotivý pán tajně ženám a dětem jejich. Své manželce
Delfině ve Francii dopisoval z Ariana pilně a z dopisů jeho
vane čistá, v Kristu Pánu kotvici, právě andělská láska.
V jednom z listů těch odpovídá ji na dotaz, je-li zdráv a jak
se mu vede: „Jsem zdráv, milá choti, a chceš-li mne hledati,
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hledej mne v boku Kristovu. Tamť přebývám, tam mne na
lezneš, jinde mne nehledej.“

Po třech letech vrátil se Eleazar z Ariana ku své man
želce Delfině v Provenci. Potom vstoupili oba manželé do
třetího řadu sv. Františka, aby tim snáze setrvali ve zbožném
slibu svém, že zachovají si panenské čistoty až do smrti. Od
té doby hleděli si ještě horlivěji modliteb, svatých rozjímání,
skutků kajicích i skutků milosrdenství ku bližním, vyhýba
jice se co možná světu. Tak uplynula jim dvě léta v nej
čistších radostech. Avšak Eleazarovi nebylo popřáno setrvati
v ústraní a kochati se dále rozjímavým životem. Neapolský
kral Robert povolal ho na svůj dvůr za vychovatele násle
dnika trůnu Karla, vévody Kalabrijského. Králevič tento
byl jinoch povahy hrdé a nepřístupné a vychovateli jeho
nastala tuhá práce s ním. I snažil se Eleazar nejprv ziskati
si důvěru jeho a potom hleděl opatrně vyléčiti ho z chyb
jeho. Vykládaje mu otnosti, jimiž každý vladař ozdoben býti
má, napominal ho laskavě, aby nikdy nic nepodnikal bez
Boha, aby nevěřil pochlebníkům, aby varoval se pýchy a
všech zhoubných vášní; aby častěji přijimal svaté svátosti,
chudé miloval, ve zlosti nikdy nemluvil a nejednal, a mužů
poctivých 1 služebníků církevních si vážil. A Bůh žehnal
úsilovné práci bohabojného vychovatele, tak že svěřenec jeho
odložil zlozvyky svoje a vyspěl v muže moudrého a doko
nalého. Proto vážil si král Robert Eleazara tak velice, že
ustanovil ho na čas své nepřítomnosti v zemi předsedou sboru
svých rádců. V úřadě tom Eleazar šetřil úzkostlivě sprave
dlnosti a byl ochráncem a dobrodincem chudých, vdov 1 si
rotků.

Roku 1323. vypravil král Robert Eleazara s četným
komonstvem na královský dvůr do Paříže, aby vyžádal prin
cezny Marie z Valois za manželku Neapolskému kraleviči
Karlovi. Eleazar vykonav šťastně toto posláni, strojil se již
k návratu, an zastižen byl těžkou nemoci. I složil doživotní
zpověď a byv zaopatřen svatými svátostmi, potvrdil znova
svou již dávno pořízenou závěť, již svému služebnictvu 1
chudým, chrámům Páně a klášterům štědré odkazy učinil.
Potom dal si předčitati život a umučení Páně, z něhož
v bolestech svých čerpal hojnou útěchu a posilu.. Posléze
usnul blaženě v Pánu dne 27. zaří 1923. Smrť muže tolik
výborného vzbudila obecný zármutek, jenž pak obrátil se
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v radost, když Bůh hrob jeho v Aptu oslavoval divy. I byl
Eleazar již r. 1369. prohlášen za svatého.

Ovdovělá hraběnka Delfina neměla jiné touhy, než aby
s milovaným manželem svým 00 nejdříve v království ne
beském se shledala, a pokračovala mohutnými kroky na cestě
svatosti. Bůh popřál ji na zemi ještě nevýslovné radosti, že
dočekala se dne, kdy manžel její byl prohlášen za svatého,
a brzo potom, dne 26. listopadu 1639, byla za nim povolána
do věčné blaženosti. Těla obou panenských manželů odpočívajívedlesebevAptu| Sváteksv.Eleazaraslavíse
dne 27. záři. Manželka jeho Delfina cti ve v řádu sv. Fran
tiška za blahoslavenou, a výroční památka jeji koná se dne
26. listopadu.

Příklad hodný následování dávají svati manželé Eleazar
a Delfina všem hospodářům a hospodyním, jak by měli pe
čovati o duševní blaho své čeledi. Nejsout čeledinové pouze
služebniky jejich, ale jsouť i křesťany a služebníky Kristo
vými. Proto zle jednají hospodáři, když nepřihližejiík tomu,
aby čeledinové konajíce rozkazy jejich, plnili také přikázání
Boži i církevní. Zejména mají dohližeti, aby chodili ve dny
zasvěcené na služby Boží a dle přikázání cirkevniho nejméně
jednou do roka přijimali sv. svátosti. Nemají jim ukládati
v zasvěcené svátky služebně práce, aniž jim trpěti pohoršli
vých řečí a podezřelých schůzek, ale mají od nich každou
přiležitosť ku hříchu všemožně vzdalovati. „Jestliže kdo o
své a obzvláště o domácí péče nemá, zapřel viru a jest holši
než nevěřicí “ (I. Timot. 5, 8.)

Dne 27. září koná se také památka sv. Epichardy, mučednice Římské,
za Diokleciana, sv. Fidencia a Terencia, mučedníků, sv. Adulfa a Jana,
bratří umučených od Mohamedánů v Kordově, sv. Florentina, mučedníka
francouzského, sv. Aderita, biskupa Ravennského, a j.
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Dne 28. záři.

Sv. Václav, mučedník, dědic a přední patron český.

V dějinách českých není osobnosti druhé, kteráž by
v paměti i v srdci národa našeho byla tou měrou utkvěla,
jako svatý Václav. Desáté století ubihá již od té doby, kdy
vlast naše byla posvěcena velikými ctnostmi a mučednickou
krví tohoto apoštolského, otcovského knižete, a podnes pouhá
vzpominka na něho hýbe mocně srdcem každého věrného
Čecha a budí v něm city i úmysly nejšlechetnější.

Sv. Václav (staroslovansky Vešteslav, staročesky Vjace
slav, Vaceslav) narodil se asi r. 903. jakožto nejstarší syn
Českého knižete Vratislava I. z manželky jeho Drahomíře.
Když povyrostl v pacholika, dal otec na něm vykonati po
střižiny. Tento obřad býval v národech slovanských, obrá
cených na víru od svatých bratři Cyrilla a Methoděje, konán
po způsobu cirkve řecké, kteráž nařizovala, aby hochům po
přijaté svátosti sv. biřmování byly postřiženy vlasy. Toho
času přebýval na knižecím dvoře v Praze biskup slovanský,
jenž spolu se propůjčoval službou ku skládání veřejných
listin, pročež zván byl notářem. Nepochybně zdržoval se
u knižete Vratislava jeden z oněch čtyř biskupů, kteři na
prosbu knižete Mojmira II. byli r. 899. od papeže Jana IX,
posláni na Moravu, aby zemi té dali nové ústrojí cirkevni,
kteři však brzo potom, když říšeMoravská zahynula, odtamtud
vypuzeni byli. Postřižiny byly na kněžici Václavu vykonany
v chrámu Panny Marie na hradě Pražském. Dobrý a blaho
věrný biskup s veškerým duchovenstvem odslouživ nekrvavou
oběť novozákonni, ujal se pacholika a postaviv ho na stupně
před oltářem, blahoslavil jejřka: „Hospodine, Bože israelský,
požehnej ditěti tomuto, jako jsi požehnal všem spravedlivým
svým, Abrahamu, Isáku a Jakubu, a korunoval jsi pravo
věrné císaře, rovné apoštolům, Konstantina a Helenu.“ A tak
byl se žehnáním kněžic postřižen od duchovenstva i ně
kterých mužů z přítomného panstva a počal prospivati mi
losti Boží.

Kníže Vratislav chtěje Čechům zůstaviti následníka na
trůnu moudrého a zbožného, staral se o pečlivou výchovu
prvorozence svého Václava. Nad pacholikem bdělo bedlivé
oko ovdovělé kněžny Ludmily. Světice odchovávala světce.

(j) 82
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Ludmila, duchovní dcera sv. Methoděje, pečovala o to, aby
vnuk učen byl náboženství Kristovu slovem i písmemjazyka,
slovanského a takto seznámil se s požehnaným dilem svatých
bratří Soluňských. Slovanský kněz Pavel byl mu výborným
učitelem. A kněžic maje již v chlapeckém věku bystrý rozum
učil se velmi dobře a činil prospěch ve vzdělání křesťanském
1 ve vědomi národním. Netoliko pak vědomostmi, ale i kře
sťanskými ctnostmi rozmáhal se mladý Václav pod dozorem
svaté babičky své Ludmily, kteráž slovem i příkladem vště
povala do vnimavého srdce jeho bázeň Boží a horlivost
křesťanskou.

Vedle tehdejších potřeb časových bylo záhodno, aby
dědic trůnu českého seznámen byl také sjazykem a obřadem
latinským, jenž panoval v sousedních Němcích. Když tedy
Václav církevním knihám slovanským dokonale se naučil,
poslal ho otec na hrad Budeč opodál Prahy na západ, jenž
býval venkovským sidlem knižecí rodiny a polohou svou
v tichém ústraní dobře se hodil za učeliště synů urozených.
Na Budči založil kniže Spytihněv kostel sv. Petra, při němž
býval hradní kněz. Tu vzdělával se kněžic Václav z cir
kevnich knih latinských, a jsa od Boha nadán duchem chá
pavým porozuměl jim za krátko náležitě a vštipil obsah
jejich paměti své. ŽZmnalťpak netoliko, co v knihách těch
bylo, ale plnil i věrně přikázaní víry Kristovy. Símě v srdci
jeho svatou pěstounkou Ludmilou uložené ujalo se a rostouc
vydávalo hojné ovoce bohumilých skutků. Již za jinošských
let liboval si Václav ve skutcích milosrdných a pobožných.
Věře v Boha celým srdcem měl pravou křesťanskou lásku
ku bližním; činil dobře chudým, sytil lačné, ujimal se sirotků,
podporoval sluhy Boži a byl vůbec milostiv všem lidem.
Něžná, zbožná mysl pudila ho k tomu, že rád přisluhoval
knězi na mši svaté a sám připravoval obětné dary chleba
1 vína ku této nejdražší oběti, osvědčuje takto hlubokou
úctu k nejsvětější Svátosti oltářní. Sám požinal o žnich
pšenici, mlátil ji, rozmiílal zrní mezi kameny, zadělával
v těsto a pekl hostie. Bovněž připravoval z hroznů obětné
vino ke mši svaté. Tato záliba kněžice Václava ve službách
Božích byla křesťanským kněžím radostnou zárukou, že až
zasedne na trůn, bude horlivým pěstounem viry svaté, a
zvláště že bude starati se, aby v Čechách stavěny byly nové
chrámy Páně.
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Roku 921., když kníže Vratislav zemřel, bylo Václavu
teprv osmnáct let. Dědic trůnu jsa tedy nezletilý nemohl
ještě samostatně zemi vládnouti. I ujala se poručniotví nad
syny a prozatímního vladaření ovdovělá Drahomiř. Zdá se,
že Václav již také při spravování země spoluúčinkoval, při
čemž hledával ve věcech důležitých rady milé báby své
Ludmily, což vzbudilo v pánovité vladařce nenávist proti
svaté stařeně tě. I zaslepila se Drahomiř zlou vášní tak,
že jala se Ludmile činiti úklady, až posléze dala ji na Tetině
zavražditi. Jak bylo tu něžnému srdei mladého Václava, an
viděl, jak bohabojné pěstounce jeho děje se křivda od vlastní
matky jeho! Jakou nevýslovnou bolesťzpůsobila mu ukrutná
smrť světice Ludmily!

Vladařka Drahomiř poskvrnivšíi se násilnou smrti sv.
Ludmily zavdala podně: k nebezpečným třenicím v zemi,
jimiž 1 vážnost trůnu zlehčena jest. Za vlády jeji rozbujněly
se vášně zemských vladyk, jichž řáděnim octl se knížeci
rod český u velikém nebezpečenství. Byltě mezi knižaty
z rodu Přemyslova a viadykami ostatních čeledí v Čechách
za dlouhý čas svazek dosti volný, a jednotlivi vévodové
vytrhovali se rádi z poslušenství knížecího. Pokud žil kniže
Vratislav, nešlo jim po vůli, neboť pevná ruka jeho držela
na uzdě choutky těchto pánův a zachovávala v jednotě
kmeny téhož národa jim bezprostředně poddané. Ale když
po smrti knižete Vratislava vládla nerozvážná Drahomíř,
pokusili se někteří vladykové o zjevnou vzpouru proti Pře
myslovcům, aby rozšířili panství svoje. O půtkách jejich
nejsme dosti poučeni; víme toliko, že hned r. 922. učinil
vévoda Bavorský Arnulf válečnou výpravu do Čech. Patrně
bylo toto cizi vojsko záštitou vzpurných stran v zemi, které
útočily na panství Přemyslovců a zmocnily se některého
údělu jejich. Bezpochyby povolal Arnulfa do země hrdý vé
voda Zlický Radislav, jenž byl jeho zeť neb svak, a rozšířil
jeho pomocí na ujmu Přemyslovců panství svoje v tom
objemu, jejž mělo za času sv. Vojtěcha zaujimajíc asi dvě
pětiny země České. Možná, že vévoda Zlický zatoužil tehdáž
1 po stolci knižecím. Jest také odůvodněné mínění, že v roz
sahlém panství vévody Zlického (Libického), spřízněného
s Bavorským věvodským rodem, byla uznávána církevní
pravomoc biskupů Řezenských, kdežto v ostatní části země
České užívalo se služeb slovanského biskupa moravského tou
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dobou v Čechách meškajícího i služeb duchovenstvajiž před
tim zde usedlého. Stav ten byl ovšem jednotě a neodvislosti
země nanejvýše nebezpečný. Vlastizrádný vévoda Libický
spolčoval se s cizím nepřitelem a bouřil některé sotě přá
telské velmože české proti knižecimu rodu Přemyslovců. Tou
měrou hrozil Čechům týž osud, jimž zasažení a vyhubeni
byli nesvorní kmenové Slovanů polabských.

Za těchto zmatků ujal se r. 929. dvacetiletý kníže
Václav otcovského trůnu v Praze. Knižectví jeho, ztenčené
sobeckými podniky domácího panstva, octnuvši se. na kraji
záhuby, mohlo zniknouti dalšich osudných pohrom jen opa
trnosti moudrého a rázného panovníka, jakýmž sv. Václav
skutečně byl.

Přední zřetel obrátil sv. Václav na utvrzeni křesťanských
řádů v Čechách. Shledav, že by nebylo prospěšno, kdyby
pozůstatky obřadnictví Cyrillomethodějského v zemi, promí
sené již živly řádů latinských, nadále uzavíraly se samy
v sobě, pomýšlel záhy na to, aby Čechy mocí Stolice pa
pežské dosáhly přiměřeného zřizení církevního. Kronikáři
zaznamenali podání, že sv. Václav měl vroucí přáni, utéci
se do Říma a vyhledati chrám knižat apoštolských, což vy
kládali si v ten smysl, jakoby svatý kniže byl zamýšlel po
stoupiti trůn mladšímu bratru Boleslavovi a v Římě vstou
piti do kláštera. Spíše dlužno však za to míti, žesv. Václav
přál si putovati do Říma, aby u papeže vyžádal si založení
samostatného slovanského biskupství v Čechách. Bohužel
naskytovaly se mu hned na počátku veliké překážky, jež
tuto zamýšlenou cestu k papeži jemu překazily. Původem
zlých rádců nařknuta byla Drahomíř, jakoby ve spolku
s mladším synem Boleslavem ukládala proti Václavu. Praviliť
mu: „Chce tebe zabiti, jako zabila bábu tvou Ludmilu.“
I uvěřil Václav Istivým pánům a kázal matku uvésti na
hrad Budeč, kdež měla u volné vazbě trvati. Ale již za
nedlouho přetrhlo se pásmo dvorských pletich; kniže pro
hlédnuv nekalé úmysly strannických rádců želel náhlosti ku
své matce a přivedl ji s velikou poctivostí na svůj dvůr
v Praze. Ani později nedopřály pikle českých pánů Václa
vovi času, aby mohl v Římě vyhledávati u papeže zemi
České prospěšného zřízení církevního.

Kniže Václav osvědčoval hned na počátku své vlády
mirnosť, a jsa upřímně nábožný, stkvěl se křesťanskou po
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korou. Z toho soudili někteří lechové, že nemá tolik stateč
nosti, jako míval otec jeho Vratislav, a že tedy nedovede
odolati brannému odporu, který zvykli si zdvihati, kdykoli
naskytala sejim přiležitosťku seslabení moci knižat zemských.
Ale zrádní lechové ti přepočetli se, neboť mladý Václav
uměl býti v pravý čas rázným 1 statečným, a uhájil proti
nim celistvosti země 1 knižecí moci své nad ni celou. Zlický
vévoda Radislav nepřestávaje na rozsáhlém panství svém,
jež pomoci bavorského vojska rozmnožil na úkor rodu Pře
myslova, jal se proti mladému knížeti strojiti pikle a škoditi
krajinám jeho.

I pokusil se Václav o pokoření tohoto hrdého nepřitele
a kázav státi k vojně táhl polem proti němu. U Žitoměře
(nyní Štolmíře, u Českého Brodu) schylovalo se k boji. A tu
ukázala se jednak bohatýrská zmužilosť, jednak otcovská
láska svatého knižete k lidu poddanému v překrásném světle.
Zželeloť se mu krve lidu, ktera k vůli odbojnému Radisla
vovi na obou stranách prolévati se měla. I neváhal jako
pravý otec lidu svého a křesťanský hrdina vydati vlastní
život v Šanc -na ušetření krve nevinné. Vyzvalť zrádného
Radislava před tváří obojího vojska na rytířský souboj, aby
z nich budoucně ten byl hlavním knižetem v Čechách, kdo
v zápase tom zvítězí. Pyšný Radislav jen ze studu přijal
toto vyzvání, a zápas sotva zahájený skončil vítězstvím
Václavovým. Spatřilť Radislav nad přilbicí knížete Václava
stkvouci se křiž a jemu po boku anděly, kteři odbojnému
vévodovi hrozili. I byl Radislav pojat strachem, a seskočiv
s koně kořil se hluboce knižeti poddávaje se mu a prose za
odpuštění. A Václav odpustil rád a přistoupil nezištně k míru
s nepokojným vévodou řka mu: „Vrať se domů s pokojem
a měj dosti na svém; jáť tvého nic nežádám.“ Tak svatý
kniže zvitěziv nad odpůrcem osvědčil ducha ušlechtilé smíř
livosti.

Zdá se, že Radislav podrobil se Václavu neupřímně, a
že ještě jednou hleděl proti němu těživl z přátelského svazku
svého s vévodou Bavorským. Za panování Franckých králů
z rodu Karla Velikého byli Čechové po nějaký čas nuceni
odváděti jim do Němec roční poplatek, což přestalo, když
říše vnitřní slabosti se rozpadávala. Po vymření Karlovců
nastoupili v Němcich vládu knižata rodu Saského, z nichž
král Jindřich I. přijmím Ptáčník obnovil jednotu řiše, která
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zatím byla se rozpadla v patero vévodství. Podmanilť si

nejprv dlouhými krutými válkami Slovany polabské v kra
jinách na sever od Čechležících, zejména braniborské Lutice
a lužické Milčany, a rozšiřiv svoje panství v těchto stranách
nabyl větší moci i v samém Německu, tak že druhé vévody
německé, kteří dřive jemu téměř rovni byli, přivedl ku při
snějšímu poslušenství. I Arnulf Bavorský smluvil se s ním
konečně upustiv mnoho ze své někdejší samostatnosti. Tu
umínil si výbojný král Jindřich uvésti také Čechy pod moc
svou. Roku 929. vtrhl Jindřich u veliké výpravě válečné do
země naší maje po boku Arnulfa Bavorského, jenž přidal
se k němu patrně z vlastního prospěchu osobního, dilem aby

přispěl na pomoc nepokojnému vévodovi Zlickému Radisla
vovi, příbuzenci svému, dilem aby utvrdil církevní spojení
mezi Čechy a biskupem Řezenským a takto přivedlku konci,
co minulou výpravou do Čech r. 922. byl začal. Sv. Václav
s vojskem svým pokud mohlbránil se statečně těmto cizin
cům, jimž bezpochyby i zrádný Radislav pomáhal: ale sily
jeho nestačily proti ohromné přesile nepřátel. Spojená vojska
německá přitrhla až ku Praze a oblehla ji. Tu octl se svatý
kníže ve strašných nesnázích. Vojsko jeho bylo proti vojům
cizich panovníků i spojených s nimi nevěrných Čechů slabé,
a byla obava, že král Jindřich nejen úplně zvítězí, ale i
celou zemi Českou v tuhou porobu uvede, jakož učinil po
labským Slovanům. Měla-li tedy vlasť naše zachráněna býti,
nezbývalo svatému knižeti, než moudrým a opatrným vyje
dnáváním mocného a bezohledného nepřítele k tomu přiměti,
aby od dalšího válčení ustál a nějakou menší výhodou se
uspokojil. I poddal se sv. Václav Jindřichovi na ten způsob,
že se mu zavázal k odvádění ročního poplatku 500 hřiven
stříbra a 120 volů, jakož Čechové činívali dříve za prvních
Karlovců. Tak učinil Václav hrozného nepřítele neškodným,

odzbrojil i domácí protivníky svoje a odvrátil od země Českéa národa našeho veliké zlo, ne-li jistou záhubu. Jako všecky
skutky sv. Václava, bylo 1 toto jeho poddání se upřímné,
ba mělo v zápětí 1 svazek přátelský, jenž až do smrti jeho
jeho mezi nim a králem Jindřichem vládl. Mirný duch sv.

Václava lekal se zajisté nestálých válek, jež by vésti bylo
Čechům s mocnými sousedy Němci, kdyby nechtěli uznati
svrchovanost krále jejich. Pokojné a přátelské obcovánís říší
podávalo mimo to sv. Václavu větši záruku, že bude moci
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odolati nájezdům Maďarů. Nad to zželelo se svatému knižeti
milých poddaných, že nemajíce vlastního řádného biskupa
trpí i nedostatkem kněžstva. Žáci sv. Methoděje byvše z Mo
ravy vypuzení odebrali se do Bulhar, a spojení s Bulhary
bylo přetrženo usazením se pohanských Maďarů v Pannonli.
Na knižecím dvoře v Praze přebýval sice po nějaký čas
biskup moravský, ale ježto Čechy neměly řádného zřízení
církevního, vymíralo domácí slovanské duchovenstvo znená
hla, a nových kněží nepřibývalo. Nedostatku tohoto mohli
Čechové za tehdejších poměrů zbaveni býti jen dobrou vůlí

biskupa Řezenského, jakmile kníže obnovil přátelské svazkys říší Německou. I rokoval sv. Václav s vévodou Arnulfem
o budoucím duchovenstvu v Čechách, a ještě r. 829. vy

pravil v této příčině poselství k biskupovi Tutovi do Řezna,
jenž přání jeho ochotně vyhověl a ve vrouci přátelství s ním
vešel. Od té doby vztahovalo se biskupství Řezenské nejen
na území vévody Zlického, ale na Čechy celé. Po právu byly
toho času Čechy výsadní krajinou Stolice apoštolské, a bi
skup Tuto pokládal je za missijní obvod diecése Řezenské,
protože nemohly se volati ku zvláštnímu arcibiskupství.

Podání di, že král Jindřich Ptáčník za krátký čas
sprostil sv. Václava při poradě knižat na svém dvoře smlu
veného poplatku byv dojat jeho zbožnosti a divem, jimž
Bůh jej oslavil. Byltě sv. Václav pozván ku společné schůzi
knižat na dvůr královský, opozdil se však na modlitbách
v chrámu Páně, tak že poradnici byli nuceni na příchod
jeho čekati. To zamrzelo krále, i nařidil tedy, aby shromáž
dění páni knížeti Václavu, až do porady vstoupi, žádné po
oty nevzdali a vůbec ho nedbali. Po chvili vstoupil sv. Vá
clav do poradní sině, ale král spatřiv ho sestoupil s trůnu,
kráčel mu uctivě v ústrety a posadil ho na čestné misto
vedle sebe. A když knižata žásnouce tázali se po skončené
poradě, proč král dřivější úmysl svůj tak náhle změnil, od
pověděl jim: „Jakmile Václav vstoupil, spatřil jsem na čele
jeho lesklý kříž a u něho anděly, kteří mně hrozili.“ Tímto
zjevením byl Jindřich tak polekán, že neváhal oslaviti sva
tého knižete, jejž Bůh sám oslavil, a nad to odpustil mu
prý roční poplatek a nabidl jemu svou pokladnici, aby vy
bral si z ni několik klenotů; ale Václav nevzal si nic jiného,
než rámě sv. mučedníka Vita

Vypravuje poselství do Řezna poroučel sv. Václav r.
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929. předněsti biskupovi Tutovi také dvě věci, na nichž
zvláště mu- záleželo, totiž přenesení ostatků sv. Ludmily a
založení nového chrámu na hradě Pražském. "Toho času
míval ještě každý biskup katolický právo ustanoviti, aby
v území, na něž právomoc jeho se vztahovala, osvědčeným
mučedníkům neb vyznavačům Kristovým veřejná úcta cir
kevní vzdávati se mohla. Dálo se to obyčejně tim způsobem,
že biskup dovolil, aby ostatky těch kterých služebníků Bo
žich byly vydzviženy a na jiné misto do chrámu přeneseny.
Stařičký biskup Tuto poslal do Prahy na slovo vzatého ka
novníka, Řezenského Michaela, jenž vyšetřiv běh věcí schvá
lil úmysl sv. Václava, aby tělo mučednice. sv. Ludmily pře
neseno bylo z Tetina do chrámu sv. Jiří na hradě Pražském,
což 1 stalo se dne 10. listopadu bezpochyby roku 929. Dru
hou věcí, o niž sv. Václav horlivě se zasazoval, byla stavba
nového chrámu na hradě Pražském. Po tu dobu stály tam
dvě svatyně, nejstarší kostel Panny Marie zbudovaný od
knižete Bořivoje I. a chrám sv. Jiří vystavěný od syna jeho
Vratislava I. Uprostřed nich vyhlédl si Václav misto chrámu
nového, jejž si umínil založiti na počesť sv. mučednikaVita,
jehož rámě byl obdržel darem od krále Jindřicha. Biskup
Tuto přivolil ochotně k této stavbě a schválil ji. I svoláni
jsou dělníci, a sv. Václav sám položil základ ku chrámu sv.
Vita. Byl to kostel kamenný, tvaru okrouhlého dle vzorů
domácích. Proti jiným svatyním onoho času v Čechách byl
stavěn uměleji a stkvěl se leskem drahých kovů; také byl
o něco větší, než oba starší chrámy na hradě Pražském.
Sv. Václav dokončiv stavbu nového chrámu i veškerou jeho
úpravu nedočkal se posvěcení jeho, neboť biskup Tuto one
mocněl a dokonce oslepl r. 932., an kostel ten teprve se
stavěl. I dostalo se chrámu sv. Vita církevního posvěcení
až po smrti sv. Václava, a to od Řezenského biskupa Mi
chaela dne 22. záři r. 945.

Mladší bratr sv. Václava Boleslav dostal v úděl území
Pšovanů, jež někdy po smrti vladyky Slavibora, otce sv.
Ludmily, dědictvim připadlo rodu Přemyslovcův a mladším
členům jeho udileno bývalo. Boleslav utvořil z jedné části
tohoto údělu svého novou župu, která potom sloula župou
Boleslavskou (později Kameneckou). Buď že Boleslav učiniv
z bývalé župy Pšovské dva správní obvody takto rozmnožil
obecné roboty, buď že vůbec ukládal poddaným větší bře



Sv Václav, mučedník a patron český. 825

mena, než předchůdcové jeho v Pšovanech, byl způsob vlády

jeho lidu odporný. Nelibosť k němu zrači se patrně v za
chované zprávě o založení nového hradu nazvaného po něm
Boleslaví. Boleslav chtěje bezpochyby mnablízku pomezí
věvod Zlických míti pevné misto, odkud by mohl panství
svého hájiti proti těmto nepokojným sousedům, uminil si

v krajině na Labi, opodál ústi řeky J izery, kde kolkolem bylo
ještě mnoho pralesů, založitl pevný hrad župní způsobem
v Čechách posud neznámým, totiž z kamene. I obeslal sta
rosty rodin a nařizoval jim, aby příhodné misto ohradili
vysokou zdi s věžemi' Stavba taková sloula dilem řimským,
ježto „vzor její vidali Čechové na tvrzích z doby panství
Římanů v Podunají, kdežto Slované hradivali se toliko pří

kopem, náspem a dřevěným týněním. Lid Pšovský zdráhal
se však tento nový hrad stavěti, poněvadž taková práce
zednická a kamenická zdála se mu býti novou robotou, k níž
dle starých obyčejů nebyl zavázán. Proto zdvihli starostové
rodů proti novotě této odpor a řekli Boleslavu: „My ami
neumime ani nechceme učiniti, co nařizuješ, neboť otcové
naši nic takového dříve nedělali“ Ale Boleslav rozhněvav
se popadl jednoho, jenž byl mluvčím ostatnich, a uťal hlavu

jeho mečem, a tak zalekl všecky, žejiž pána svého poslechli.
I zbudoval Boleslav nový hrad, v němž 1 kostel sv. Kosmy
a Damiana vyzdvižen byl, a učinil hrad ten sidlem svým.
Přísný a násilný způsob panství, jež Boleslav v knižectví
svém zavedl, získal mu již tehdáž takovou pověst, že byl
obecně nazývan Krutým.

Maje pokoj od nepřátel panoval sv. Václav moudře a
spravedlivě. Zvláště pečoval o to, aby lid svůj utvrzoval ve
viře, mravnosti a vzdělanosti křesťanské. Horlivosť jeho pro
zvelebení náboženského života v Čechách vycházela z vnitřní
zbožnosti i ze státnické bystrozrakosti. Lakotní panovnici
němečti zvykli si podrobovati násilím panství svému sou
sední národy slovanské pod předstíranou záminkou, aby
v nich utvrdili řády křesťanské. Věda to byl sv. Václav pře
svědčen, že na záchranu národa svého nemůže nic důleži
tějšího činiti, než v šíření a zvelebování víry Kristovy po
kračovati, aby křesťanské řády v Čechách hluboko se zako
řenily a hojné ovoce vydávaly. Právě veliká horlivosť sv.
Václava pro zvelebení náboženství Kristova v Čechách pro
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spěla národu našemu, že nebyl od výbojných, zemělačných
sousedů vyhlazen, jakož stalo se polabským Slovanům.

Sv. Václav byl národu našemu pravým apoštolem. Dával
po všech hradech stavěti chrámy i školy a povolával k nim
kněží a učitelů dobře čině jim. Duchovní z ciziny přichá
zejicí vital s radosti a podporovalje, aby pracovali o roz
množení víry svaté v zemi. Sbiral pilně ostatky svatých,
jichž ovšem potřeboval zakládaje četné chrámy: Páně, a kněží
přinášeli mu tyto dary vědouce, že jimi zavděči se mu,
on pak odměňoval se jim hojně za ně. Také bohoslužebné
knihy shromažďoval, a pečoval, aby v Čechách konány byly
služby Boži po všecky dny jako v národech velikých. A je
stliže některý duchovní byv zkrácen přišel k němu, on mu
nahradil, netrpě, aby komu křivda se stala. Míival obyčej,
hrady své říše navštěvovati ve výroční dny posvěceníjejich
chrámů. Na tšchto posvicenich obcoval vždy slavným slu
žbám Božím, aby velmožům 1lidu vlastním příkladem ukázal,
jak maji dny Páně světiti. Obcuje s lechy i s lidem, osvěd
čoval svatý kniže laskavou přivětivosť, mirnosť a dobrotu
srdce a vštěpoval jim zásady nauky Kristovy. Vůbec používal
každé přiležitosti, aby poddané vedl ku Kristu Pánu a po
vzbuzoval ku životu ctnostnému. Toho času panoval v Če
chách neblahý obyčej, že chudi rodičové děti svoje v otroctví
prodávali. Sv. Václav vykupoval otroky vůbec a týto ubohé,
v porobu dané děti zvlášť, a staral se o jich křesťanskou vý
chovu. Tehdáž stával se dlužník nevolníkem svého věřitele,
když v ustanovený čas nemohl dluhu zaplatiti. Sv. Václav
vykupoval 1 takové dlužníky z poroby a propouštěl je na
svobodu. Přijímal pohostinu pocestné, chránil vdov 1 sirotkův
a šatil 1 krmil je všecky a navštěvoval vězně i chudé a ne
mocné přinášeje jim útěchu i podporu.

Jsa pravý učedník Kristův stkvěl se sv. Václav vzácnou
tichosti srdce a povaha jeho klonila se vždy ku shovivavosti
a smiřlivosti. Tato tichosť a milostivosť nepřekážela svatému
knižeti nikterak, aby byl panovníkem rozšafným, a když
třeba bylo i rázným. Bděl bedlivě, aby soudcové byli spra
vedlivi 1 aby nepravosti a zločiny staveny byly. Nikdy ne
mlčel ku hříchům velmožův, aniž byl slabochem, neboť kdýž
jeho shovívavost a otcovské napomínání nic neprospěly, na
stupoval přísně na zatvrzelé vinniky. Vlídně mlnvival s vo
jiny a opatřoval je zbraněmi i šaty, avšak dával citelně tre
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stati ty, o kterých zvěděl, že jsou surovci, že bez příčiny
se toulají aneb po krčmách se opijejí a takto životem svým
viře křesťanské hanbu činí. Uslyšev, že někteří lechové a vla
dykové poznovu v zemi nesváry plodí, nekřesťansky žiji,
zákony Boží i zemské přestupují a proti knížeti pikle stroji,
svolal je v hromadu a učiniv k nim důraznou řeč pohrozil,
že dá potrestati na hrdle všecky, kdož nepřestanou páchati
nepravosti a strojiti knižeti úklady. Tak mluvil a jednal
tichý, pokorný a milostivý Václav, když shovívavost jeho
neprospěla a. když šlo o zamezení veřejných neplech a ne
bezpečných rejdů. I zalekli se lehkomyslní velmoži výhrůžky
knížete Václava, a pocitivše ráznou silu jeho odešli ve stra
chu a přestali aspoň na čas činiti mu zločinné úklady.

Jako ve všech národech, tak i v Čechách byly při za
vádění a zvelebování víry křesťanské největší překážkou
zákony a předpisy mravni, čelicí ku přemáhání a potlačování
hříšných skutkův a zlozvyků, kotvicich v pohanství. Lid na
viru obrácený lpěl dlouho ještě na mnohých pohanských
obyčejích svých předkův, a bylo třeba velikého namáhání a
často 1 krutých bojů, nežli náboženství Kristovo prosáklo
život celého národa. Ještě sv. Vojtěchu bylo zápasitl s tuhým
odporem českých velmožů, kteří zdrábali se poslouchati zá
konů církevních a plniti povinnosti křesťanské. Mimo to
udržovaly se v obecném lidu českém dlouho ještě pozůstatky
modloslužby pohanské. Ještě koncem stoleti jedenáctého, za
biskupa Kosmy (1090—:098) donášeli mnozi čeští venkované
tajných obětí běsům a skřítkům, pochovávali mrtvé v hájích,
kteréž byly dříve pohanským bohům zasvěceny, a u mnohých
lidi měli hadači a čarodějové větší vážnosť, nežli kněži kře
sťansti. Sv. Václav snaže se tyto pohanské neplechy v lidu
svém vykořeniti a v něm nejen viru, ale i živos dle víry
utvrditi, měl tedy ovšem práci velmi obtížnou. Sám dával
lidu jasný přiklad c'nosti křesťanskýcha osvitil takto slavně
vlast naši světlem viry i svatým životem svým. Mival stále
knižku modliteb při sobě a říkával je zbožně, kdykoli měl
pochvili, a když nedostávalo se mu času za dne, modlival
se času nočního. Rád poslouchal a čítal skutky mučedníků
Kristových a byl dychtiv kráčeti po šlépějích jejich. Již od
mladosti stkvěl se panickou čistotou. Životopisec jeho di:
„U vzezření byl Václav velebný, tělesně pak neposkvrněný,
žádaje si z celého srdce umříti jako panic.“ I zapíral dle
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přikladu oslavených služebniků Božích žádosti svoje, zacho
vávaje rad evangelických. Legenda dí, že cudná mysl jeho
dospěla k neobyčejné chápavosti Písma sv., jakož svati Otcové
tvrdí, že duše stkvouci se panictvím jsou nejvíce způsobilé,
aby dokonale vystihly smysl slova Božího. Není pochybnosti,
že právě tato spanilá ctnost svatého knižete měla na mravy
českého lidu účinek velice blahodárný.

Četným lechům a vladykám, kteříž byli jen povrehnimi
křesťany, nebyl zbožný život sv. Václava po chuti. Nebyli
spokojeni, že kniže mnoho času věnuje službám Božím a dů
chody svoje obrací na účely cirkevni i skutky milosrdné lásky
ku bližním a nikoli, jakož si přáli, jim na dary, hostiny a
obohacování. Věda to sv. Václav konal tedy dobré skutky
co možná potají. Podání vypravuje, že jsa za dne zaneprá
zdněn povinostmi a starostmi úřadu panovnického, nejraději
v noci navštěvoval chrámy, kde horlivě se modlival a nejsvě
tější Svátost uctíval, a že rovněž za noční doby donášel
osobně chudým i nemocným lidem do chatrčí jejich potravin,
paliva 1 jiných potřeb, maje při sobě věrného a nábožného
sluhu Podivena. Sličnědí legenda: „Potom pak stalo sejest,
když jedné chvile svatý Václav nočního času bosýma no
hama šel ku kostelu uprostřed zimy, ana všecka země po
mrzla byla, a všecky cesty sněhem se zavalilý, rytiř jeho
Podiven šel za ním. V jehož nohy, an obuv dobrou měl,
tuhá zima se řítila a na nohy jeho se razila, že ji nijakž
trpěti nemohl pro velikou ukrutnosť. Jemužto svatý Václav
znamenav i pověděl: Stavěj nohy své v mých noh šlépěje.
A tak hned toho rytíře nohy v šlépějich svatého Václava
se rozehřály, že potom víc na nich žádné zimy necitil; ale
šlépěje svatého Václava všecky zbarveny byly, a tak pra
meny a paprsky rozličného milosrdenství na vše strany od
sebe v rozličných skutcích milostných vypouštěl.“ Dle po
dání svatý kniže i když dosedl na trůn, neustával zachová
vati zbožného obyčeje, jejž za mládí si oblibil, totiž připra
vovati vlastníma rukama ke mši sv. obětné dary chleba 1
vína a přisluhovati knězi při této novozákonní oběti. Staři
pohanští Čechové a zejména jich starostové, kmeti, lechové
a vladykové obětovali modlám. Sv. Václav jakožto otcovský
kníže lidu křesťanského pohrdaje modloslužbou přisluhoval
knězi při oběti mše sv. a připravoval k ní obětné dary, a to
všecko činil z hluboké pokory a z něžné úcty k nejsvětější
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Svatosti oltářní. Takovým způsobem sjednával svatý kníže
lesk trůnu s prostotou věřícího křesťana; tak spojoval po
vinnosti moudrého, statečného panovníka se skutky nábo
žnými.

Svatý kniže Václav řidil veškeré jednání svoje pravou
křesťanskou láskou, která v živé víře Kristově se zakládá.
Avšak pokojné, timto duchem spravované vladaření jeho ne
libilo se mnobým hrdým a rozmařilým velmožům českým.
I nenáviděli ho a obrátili se k bratru jeho Boleslavovi, jenž
byl povahy prudké a ctižádostivé, snažice se zapřisti ho do
svých tenat a jim dojiti tučných úřadů, ct11 bohatství. Mla
distvý Boleslav nezavrhl služeb jejich, neboť četná družina,
hlučné rokování a smělé podniky byly mu milou zábavou.
I jali se mu tito ošemetnici pochlebovati, že prý by se hodil
mnohem lépe za knižete než Václav, rozněcovali takto v něm
žádosť po panství a podnášeli jej ku svádě s bratrem, sli
bujice mu věrnou oddanosť. Sv. Václav znamenal vysoké
smýšlení bratra Boleslava, ale nechtěje ani slovem ani sku
tkem dáti mu jakoukoli příčinu ku sváru, zanášel se tim
horlivěji správou zemskou. Vidouce to zli rádcové Bolesla
vovi, přivětšovali pomluv svých, řikajíce veliteli svému:
„Kniže chce tebe zabiti, smluviv se o to s matkou a s muži
svými. A jestliže nás neposlechneš 1 nezabiješ dřive bratra
svého, pozdě budeš pykati.“ Tak zli mužové ti popouzeli
Boleslava, až vešel v úklady jejich ku zavraždění bratra
svého. I položil jim rok na svátek sv. Jimrama dne 22. září
935. Tu usneseno, že Boleslav pozve Václava, aby v budoucí
neděli dne 27. záři obcoval službám Božím na hradě Bole
slavi, kde měla slaviti se výroční památka posvěcení kostela
sv. Kosmy a Damiana. Dle podání porodila toho času man
želka Boleslavova syna, jenž měl téhož dne pokřtěn býti.

Sv. Václav maje v obyčeji chramy Páně navštěvovati
ve výroční dny jich posvěcení, přijal ochotně pozvání bratra
Boleslava, nemoha si laskavosť jeho vykládati leč nadobrou
stránku. I přijel s družinou svou do Boleslavi a nejprve byl
přítomen slůžbám Božím. Hned potom pomýšlel na zpáteční
cestu do Prahy, ale Boleslav přistoupiv k němu prosil, aby
neodcházel; že se chystá hostina, aby tedy u nich pohodoval
a přenocoval, a teprv až zítra aby se vrátil. Kniže učinil bra
trovi po vůli, a nežli společná hostina začala, posadil se na
kůň a jal se dle tehdejšího obyčeje hráti na dvoře s druhy
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svými. Zatím však, co se takto bavil, radili se úkladnici tajně,
jak by ho zabili. Po chvili varoval knížete kdosi z družiny
jeho, že Boleslav ukládá mu o život, on však nepřiložil víry
ku slovu tomu a měl dobrou naději v Bohu. I při hostině
byl Václav dobré mysli. V noci potom sešli se spiklenci
v domě předního dvořana Boleslavova Hněvsy; 1stanuli na
svém předsevzeti, aby kníže zavražděn byl příštího jitra, až
půjde do chrámu.

Casně z rána v pondělí dne 28. záři 935, když se zvo
nilo na jitřní služby Boží, vykročil sv. Václav z lože a ko
nal ranní modlitby stroje se na cestu do hradního chrámu.
Zatim vrahové čekali ho na chodbách smluvivše se, že Bo
leslav učiní na něj první útok. Když tedy kniže z komnaty
vyšel a na dvůr zaměřil, dostihl ho Boleslav v bráně paláce.
Světec zočiv bratra jal se mu vlidně děkovati za včerejší
pohostinství jeho. V tu chvili Boleslav vytasiv meč fal po
hlavě bratrově křiče: „Tak tě chci dnes lépe častovati!“
Václav jsa silnější chopil bratra, vyrval mu z ruky meč a
povalil ho na zemi řka: „Pro Bůh, co zamýšliš! To ti Bůh
odpusť, bratře!“ Tu začal Boleslav volati o pomoc, a jeden
z pomocnikův jeho přiběhl již a sekl knižete do ruky. Václav
raněn jsa a vida přesilu zbojníkův pustil bratra a utikal do
chrámu. Ale spiklenci Česta a Tira dostihli ho ve dveřích
chrámových a porazili jej k zemi, a Hněvsa přiskočiv pro
bodl mu bok mečem. Sv. Václav vzdyýchaje k Bohu vypustil
ducha. Na pokřik čeledi sběhli se Boleslavovi zbrojnoši u
sekali do mrtvého těla umučeného knižete, jimali panoše
jeho a zavraždili ty, kteří útěkem se nezachránili. Zlosť
rádců Boleslavových vrhla se potom na kněze a účastníky
štědrosti sv. Václava; ty oloupivše vyhnali ze země, a ženy
jejich provdali za muže jiné.

Když hluk na hradě Boleslavi poněkud se utišil, vyšel
kněz Krasej (Chrastěj) a odvážil se tělo umučeného knižete
pokryti jemným prostěradlem. Tak nalezla je Drahomiř,
která uslyševši, co se stalo, přichvátala a plačíc vrhla se na
ně a skládala 1 libala údy jeho. Potom obmyli v příbytku
kněžském a oděli ctihodnou mrtvolu a odnesli ji do chrámu
sv. Kosmy a Damiana. Zatim přišlo vrahům sv. Václava
k mysli, že by matka jeho Drahomíř mohla jim škoditi a
býti na závadu neobmezenému panství příznivce jejich Bole
slava; 1 nabádali ho, aby jim dovolil zavražditi ji, by takto
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najednou oželel bratra i matky. Ale Boleslav nechtěje vice
prolévati krve zdržel zlosyýnya dal matce výstrahu, ona pak
uprchla z Boleslavi, a jak se podobá, došla bezpečného úkrytu
u dcery své Přibislavy, kteráž byla provdána za vladyku
Charvátského v severo-východním kraji země České.

Po nějakém časepřišeldo Boleslavi slovanský kněz Pavel
a pochoval tělo sv. Václava v kostele sv. Kosmy a Damiana.
Nevinně prolitá krev svatého knižete úpěla na Boleslava
jako někdy krev Abelova. Ukazovala se po tři dny na mu
čedništi ve dveřích kostelních, než do země vešla, a potom
ukázala se nad hrobem jeho, ani všickni přítomní na to
hleděli a se divili. Mučednická krev ta, která postřikala
stěnu chrámovou, nemohla za dlouhý čas žádným namáhá
nim úplně setřena býti.

Boleslav vykonav bratrovraždu pospišil do Prahy zmo
cnit se knižecího stolce. Brzo však potom zhrozil se děsného
zločinu svého a obrátil zatvrzelé srdce svoje na pokáni. Za
jisté že sv. Václav za bratra u Boha se přimlouval, neboť
pokání jeho bylo upřímné. Stalt se kniže Boleslav I. jedním
z nejlepších panovníků Českých, ačkoli pro předešlé skutky
jeho a zvlášť pro vraždu na svatém bratru spáchanou zů
stalo mu v dějinách přijmi Ukrutný. Litosť nad spáchanou
bratrovraždou mrojevil Boleslav již tim, že syna, jenž na
rodil se mu v čas posvicení Boleslavského, kdy sv. Václav
došel koruny mučednické, a jejž lid na památku těchto ne
blahých hodů nazval Strachkvasem, zaslibil Bohu řka:
„Jestliže tento syn můj zůstane živ, hodlám jej z celého
srdce: obětovati Bohu, aby byl duchovním a sloužil Kristu
po celý Život za hřich můj 1 za lid této země.“ I stal se
potom Strachkvas (Kříšťan) mnichem v Řezenském klášteře
sv. Jimrama. Podobně přijala nejmladší dcera Boleslavova
Mlada řeholní roucho a byla první abatyši panenského klá
štera u sv. Jiři v Praze.

V prvních dnech měsíce března r. 938. (nebo 939) po
slal kajicí Boleslav kněží a služebníky své do Boleslavi, aby
tělo sv. Václava z hrobu vyňali a do Prahy převezli. I čekal
na příchod jejich u potoka Rokytnice nedaleko Libně a při
jimal slitostivým pláčem tělesnou schránku svatého mučed
nika, která odtud jest nesena kněžími na hrad Pražský a
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uložena dne 4. března v chrámě sv. Víta po pravé straně
oltáře sv. apoštolů.“)

Lid český jal se knižete Václava hned po smrti jeho
ctiti jako světce a mučedníka Kristova 1 mocného přimluvce
a ochránce svého u Boha. Toto zbožné uctivání svatého kni
žete bylo podněcováno divy, jimiž Bůh hrob jeho oslavoval.

I přicházeli na hrob ten poutníci z Čech i z dalekých zemí
hledajíce nadpřirozené pomoci v rozličných potřebách svých.
Životopisec sv. Václava, Mantovanský biskup Gumpold na
psal: „Přesvatá duše jeho byvši mukami tolika ran sproštěna
tělesného přebývání, vznesena jest rukama andělův u veleb
nou vitězoslávu, aby radostně patřila na tvář nejvyššího od
platitele, zasednouc mezi slavné sbory mučedníků na věky.“
Církev řeckoslovanská nařídila slaviti památku sv. Václava
a dávala v den smrti jeho zpívati kněžím 1 lidu o něm:
„Mukám Páně, oslavenče, připedobil jsi se; jako beránek
bezůhonný byl jsi zavražděn beze soudu, pročež se sbory
mučedníků, blažený, nyni se veseliš. Kdo vypoví tvé divy,
slavný, jež činiš na světě bez počtu, neb dáváš vždy hojně
všem věrným uzdravení.“

Sv. Véclav, otcovský a statečný kniže, apoštolský šiřitel
viry Kristovy, slavný mučedník Boží, zůstal národu našemu

na všecky časy drahým a nezapomenutelným. Věrní Čechové
nepřestávali ho pokládati za pána a vlastníka země, již za
živa vévodil, a proto zvali ho dědicem země České a utíkali
se zvláště za zlých časů pod ochranu jeho. Hrob jeho po
žival práva útočistného, obrazy a jméno jeho dávány na
mince, úřední pečeti a válečné korouhve, kopí jeho noseno
do bitev, a velebná píseň Svatováclavská bývala starým Če
chům zpěvem válečným. Veškeren život našich předků byl
prodchnut úctou ku sv. Václavu, a všecko, co národ náš
chtěl míti jako své vlastní v obzvláštní cti, zvykl si nazý
vati Svatováclavským ; svůj jazyk, svou zemi, svůj stát, svou
korunu, svou katolickou viru.

Sv. Václav stkvěl se nejkrásnějšími ctnostmi křesťan
skými; živou věrou, nadpřirozenou láskou k Bohu, vroucí
zbožností, panickou čistotou, odřikavosti, pokorou, spravedl

*) Přenesení sv. Václava, dne 4. března. Církve vítězné sv. I. str. 359.
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nosti, dobrotivosti, smiřlivostí, milosrdnou láskou ku bližníma neunavenou horlivostí o věčné i časné blaho lidu svého.
Někteři kronikáři nerozumějíce povolání křesťanskéhopanov
nika vylíčili povahu sv. Václava nesprávně, jakoby se byl
zpouzel, když měl nastoupiti knižeci stolec, a jakoby byl
chtěl složiti korunu a obléci se v roucho mnišské; jakoby
kromě pobožných skutků nebyl nic jiného činil a záležitosti
státní si byl zošklivoval; slovem jako by byl býval sice
svatým křesťanem, ale nedostatečným knižetem, slabochem
na trůně. Takový povahopis sv. Václava nesnáší se nikterak
s pravdou. Staří Čechové představovali si sv. Václava jinak,
etice ho netoliko jako upřímně zbožného, dobrotivého, mir
ného, svatého knižete, nýbrž také jako rozšafného ochránce
veřejného pořádku v zemi, zmužilého válečníka a statečného
obránce národa svého proti nepřátelům.

Když sv. Václav v dědičné knížectví svoje se uvázal,
anoval v Čechách hrozný zmatek; lakotou a panovačnosti

vladyk octla se vlasť naše v nebezpečenství, že se rozpadne
v kusy, které časem stanou se kořisti říše Německé. Vlady
kové neostýchali se volati do země cizí vojska, aby pokořili
knižecí rod Přemyslovců a rozbili jednotu vlasti A proti
všem těmto domácím i cizím nepřátelům dovedl sv. Václav
uhájiti celistvosti země České i knížecí moci své nad nícelou© Žesv.Václavbývalstatečnýmarázným,kdyžpo
třeba kázala, dosvědčuje jednání jeho s buřičskými lechy a
zvláště s Radislavem Zlickým u Zitoměře. Králi Jindřichu
Ptačnikovi nepoddal se sv. Václav bez tuhého boje; německá
vojska vtrhla několikráte do středu země České, a povždy
teprv po zlomení českého odporu na hranicich. Sami Němci
uznávali, že přemohli tehdáž Čachy jen s pomoci Boží, a ni
koli vlastní silou. Osobní statečnost dokázal sv. Václav 1před
smrti; byltě k osobnímu boji silnější a obratnější, než Bo
leslav Státnickou moudrosť osvědčil sv. Václav nejzname
nitějl způsobem, jimž hrdého a zemělačného vítěze, krále
Jindřicha k miru přiměl, jej svým přítelem učinil, a takto
od národa našeho hrozící záhubu odvrátil. Byl tedy sv.
Václav skutečně tim, kým Čechové po všecky časy ho po
kládali, zbožným, svatým knižetem, moudrým státnikem a
zmužilým bohatýrem.

Chybovali tedy ti kronikáři, kteří sv. Václava nedo
vedli si představiti jinak než jako ostýchavého slabocha a
pobožného samotáře, avšak neméně chybuji ti, kdož chválice
sv. Václava jako znamenitého knižete, nechtějí připustiti,
že by byl připravoval ke mši sv. chléb a víno, ministroval
knězi, v noci potají chrámynavštěvoval a chudým almužny
donášel, rozličným způsobem se zapiral a vůbec všecky ty
pobožné skutky konal, jež přičitá mu podání. Namitá-li se,
že takové skutky jsou „pobožnými malichernostmi“ nesná
Šejlcimi se prý s povoláním moudrého panovníka, postačí proti
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tomu uvésti známá slova apoštola sv. Pavla: „Moudrost za
Jisté tohoto světa bláznovstvím jest u Boha.“ (I. Kor. 3, 19.)
Ostatně víme z dějin, že sv. Václav nebyl jediným kře
stanským panovníkem, jenž v takových pobožných skutcích
st liboval. Otec vlasti Karel IV. modlival se církevní ho
dinky, zplivával na hod Boží vánoční při slavné jitřní mši
sv. evangelium „Vyšlo vyřčení od císaře Augusta“ shledával
ostatky svatých kde jen mohl se jich dopiditi a snášel je do
Prahy, zaviral se v kapličce sv. Kateřiny na Karlšteině a
trval tu o samotě na modlitbách a ve zbožném rozjímáni.
A dějiny svědči, že Karel IV. byl výtečným panovníkem a
nejlepším státnikem své doby. Bohatýrský král Polský Jan
III. Soběský chtěje tahnouti polem na Turky u Vidně, dal
sloužiti na hrobě sv. Jacka v Krakově mši sv., při níž sám
knězi přisluhoval, a podobně učinil ráno památného dne
12. záři 1683 v kostele na hoře sv. Leopolda u Vidně před
rozhodnou bitvou, v niž Turci byli na hlavu poraženi. Všakť
máme dosti podobných příkladů i z doby nejnovější. Uro
zený kníže František Jiři Lobkovic z hluboké pokory ne
oštidal se v letech 1851—1854 na stavbě kostela, kláštera a
nemocnice Milosrdných sester pod Petřínem v Praze konati
práci nádenickou, jsa přestrojen za chudého dělníka. Kdož
mohl by se odvážiti takové vzácné skutky křesťanské zbo
žnosti, pokory a lásky ku bližním nazývati malichernými
hřičkami! Přijímáme tedy podání o zminěných pobožných
skutcich sv. Václava za pravdivé, ježto dobře snášejí se s po
vahou tohoto svatého knižete.

Co se týče smrti sv. Václava, jest mylným mínění,
jakoby byl zavražděn byl z přičiny politické, tedy svět
ské a nikoli náboženské. Zlý úmysl vrahů sv. Václava byl
namiřen hlavně proti jeho vynikajícím octnostemkřesťan
ským, horlivosti pro viru Kristovu, nábožnosti, tichosti a
odřikavosti. Těchto křesťanských ctností nenáviděli jeho
nepřátelé. Pro tyto ctnosti byl sv. Václav zavražděn, a proto
Cechové i jiní národové křesťanšti právem pokládali ho za
pravého mučedníka Božiho, že prolil krev svou pro věc
Kristovu.

Věrný panoš sv. Václava Podiven, svědek a účastník
pobožných skutkův jeho, nemoha z rukou vrahů pána svého
vyváznouti, aneb žádaje sl raději s nim zemřili, než bez
něho živ býti, byl dle podání od čeledi Boleslavovy jat a
za hradem Boleslavi na dubu oběšen, kde potom tělo jeho
po tři roky viselo, než pohřbeno bylo na témže mistě. I to
hoto nábožného služebníka sv. Václava pokládal lid za muže
svatého, pročež byly ostatky jeho přeňeseny do chrámu sv.
Vita v Praze. Na mistě, kde Podiven zavražděn byl, opodál
nynějšího poutního chrámu Panny Marie ve Staré Boleslavi,
byla r. 1738 vystavěna pamětní kaple. Také ostatky sestry
sy. Václava Přibislavy, kteraž ovdověvší věnovala se vý
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bradně službě Boži 1 skutkům milosrdným a v pověsti svě
tice zemřela, byly přeneseny (do velechrámu Pražského.

Ku mnohým místům v Čechách poutají se různé zkazky
o sv. Václavu. Na kterém hradě sv. Václav se narodil, ne
vime; pověst di, že rodištěm jeho byl Stochov, někdy kni
žeci hrad, nyni ves u Nového Strašecí. Tu stojí starobylý
farní chrám sv. Václava. Severovýchodně od Budče leži na
skalnaté strání podlouhlý balvan, jemuž lid řiká „lože sv.
Václava,“ že prý světec trvaje za jinošství na Budči, často
na něm odpočíval. Starému hradišti u vsl Přistoupími neda
leko Českého Brodu říká lid „hradba sv. Václava“ klada
sem místo, kde svatý kníže s odbojným Radislavem se se
tkal. (Přistoupím leži na jihu od Českého Brodu; Štolmiř
kde dle zpráv kronikářů byl Radislav od sv. Václava po
kořen, je několik honů na sever od tohoto města). Dle po
dání měl sv. Václav na Opyši, východním výběžku zámecké
hory v Praze, vinici, kterou sám vzdělával a kde vino ke
mši sv, lisoval, Severně od Staré Boleslavi táhne se od Dřiz
ku Všetatům návrší zvané „Ostrovem sv. Václava“ a pověsť
di, že také na tomto mistě, kde bývala vinice, sv. Václav
vino ke mši sv. pěstoval a připravoval. V kolegiatním chrámě
Staroboleslavském ukazuje se mučedniště sv. Vaclava, kde
bývaly dvéře do kostela sv. Kosmy a Damiana. Misto na
zdi, jež bylo mučednickou krví svatého knižete postřikáno,
kteroužto krev nebylo možno úplně smazati, jest opatřeno
kovovou, sklem opatřenou schránkou. V prastarém kostele
sv. Kosmy a Damiana, jenž jest kryptou kolegiatniho chrámu
sv. Václava, stoji na místě původního hrobu tohoto světce
kamenný náhrobek. V pokladnici téhož kolegiatniho chrámu
chová se drahocenná, v zlatě zasazená křišťálová nádobka asi
s 15 kuličkami z uschlé krve sv. Václava. Nejvice památek
po sv. Václavu chová ovšem přední svatyně česká, vele
chrám sv. Víta v Praze, na jehož věkovitém zdivu jsou vy
ryty nejslavnější vzpomínky z velikolepé minulosti vlasti
naší, počinajic ode dnů svatého zakladatele jeho. Tuť osla
vený hrob sv. Václava, misto všem věrným Čechům nejoti
hodnější, na němž národ náš již vice než devět set let vzývá
svatého dědice, aby nedal zahynouti nám ni budoucím. Na
těžkých, okovaných dveřích kaple sv. Václava zadělán jest
kovový kruh vězici v tlamě lví hlavy; dle podání zachytil
se ho svatý kniže, když u hradního kostela ve Staré Bole
slavi byv smrtelně poraněn umiral. V pozadi hrobniho .ol
táře sv. Václava uloženy jsou za sklem jeho přilbice a brně
ná košile. Na římse v levo od oltáře stoji pařez, na němž

o pověsti sv. Václav. štipal dřivi, když pekl hostie ku mši. Z kaplesv. Václava vede schodiště do přiléhajiciho skle
pení nad jižní branou velechrámu, v němž chová se po
svátná koruna Svatováclavská. Vpokladnici chrámové uloženy
jsou dřevěný koflik sv. Václava, červené mešní roucho zhoto
vené z pláště jeho, částka z jedné kosti jeho zasazená s jinými
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ostatky svatých v drahocenné monstranci darované od Karla,
IV., a meč sv. Václav:, jenž náleží ku korunovačním kle
notům království Českého.

Kdykoli na vlasť naši doléhaly kruté rány, v souže
nich, v úzkostech a na válečných výpravách proti útočícím
nepřátelům volávali Úechové ku sv. Václavu. A nevzývali
ho nadarmo. Sv. Václav chránil dědictví svého a neopouštěl
ho an) když Čechové se mu zpronevěřili opustivše cestu
svaté katolické viry, po niž on lid svůj vedl. Národ náš
octl se vlastní vinou v hrobě, že zaslepení vůdcové jeho po
hrdnuvše dědictvím sv. Václava roztrhali náboženskou je
dnotu jeho a uvrhli jej do bludů, divých zmatkův a hro
zných svárů, z nichž jen cizi živlové kořistili. „Otcové naši
zhřešili a neni jich, a my nepravosti jejich neseme. Milo
srdenství Hospodinovo, že jsme do konce nevyhynuli.“ (Pláč
Jer. 5, 7; 3, 22.)

Vzkřísení a znovuzrození národnosti české nazývají
znalci divem ; věřime, že div ten učinila Prozřetelnosť Boží
na přimluvu sv. Václava. Kéž národ náš znovuzrozený kráčí
po šlépějích sv. Václava! Předkové naši s chloubou zvali
se rodinou Svatováclavskou. Žel Bohu. vrhají se poznovu
mnozi zbloudili, nehodní potomci jejich na dědictví sv.
Václava, naboženství Kristovo, Církev katolickou. Krvavé
slzy měl by roniti každý upřímný vlastenec vida, jak na
této Svatováclavské půdě rozmáhá se bejli náboženské lho
stejnosti, ba jak 1 čiré pohanství odvažuje se tu již zdvihati
drze hlavu svou, jak chasa zaprodanců Antikristových otra
vuje lid náš nevěrou a podkopává ticicileté základy osvěty
a mravnosti křesťanské, na nichž národ náš ode dnů svatých
bratři Cyrilla a Methoděje stál, mohutněl a prospival Dou
fejmež, že sv. Václav i tentokráte národu našemu pomůže
a nedá mu zahynouti v potopě nevěry a mravní zkázy, ale
přičiůňme se také sami o to! Vštěpujme obzvláště mládeži
naši zásady sv. Václava, aby následovala starých zbožných
katolických Čechů; pečujme o to, aby rodiny naše byly
štěpnicemi víry a ušlechtilé mravnosti křesťanské, starejme
se o to, aby veškeren náš veřejný život národní byl pro
vanut duchem sv. Václava! Buďme lidem Božim, rodinou
Svatováclavskou!

Na nezapomenutelné Národopisné výstavě českoslovanské
v Praze roku 1895. byla do středu hlavního výstavního pa
láce postavena v královském pavillonu pod baldachýnem
socha sv. Václava, a před ní stály sochy sv. bratři Cyrilla
a Methoděje. Tak dán jest tento vlastenecký podnik pod
ochranu předních svatých patronů našich. Výstava byla
slavnostně zahájena starobylou pisni Svatováclavskou, jejímž
mocným, velebným hlaholem byli tisicové přítomných zá
stupců všech stavů národa našeho z Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska do hlubin duší dojati. Duch sv. Václava vznášel
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se nad timto shromážděním, a v nejednom oku zaleskla se
tu slza. A výstava zahájená vzýváním sv. Václava zdařila
se znamenitě, sjednotila celý národ v ušlechtilé snaze po
šetření a uchování ducha a dědictví našich předkův, a ziskala
nám po celém vzdělaném světě velkou česť. Tak zdařilo a
zdaři se národu našemu všecko, co podnikal a podnikne ve
jménu, v duchu a pod ochranou sv. Václava. Jméno jeho
hlásá nám jednotu, svornosť a svatý mir v Pánu; přimluva
jeho vyprosí nám od Boha, abychom si i v jakýchkoli
bouřich a převratech světových zachovali a potomkům svým
odkázali z posvátného dědictví jeho netoliko mateřskýjazyk,
národnost a šťastnou vlasť, ale 1 svatou katolickou viru a
požehnáníjeji, bázeň Boží, zvedenosť a mravnosť křesťanskou.*)

Dne 28. září koná se také památka sv. Priváta, mučedníka Římského,
sv. Marciala, Vavřince i spolumučedníků afrických, sv. Exsuperia, biskupa
Toulouského, blahosl. Salomouna, krále Uherského, potom poustevníka, jehož
ostatky uloženy jsou v Puljí (v lstře), sv. Silvina, biskupa Brešcijského,sv.
Lioby, panny, abatyše (+ 779), a j.

Dne 29. záři.

Sv. Michael archanděl.

Na počátku byli všickni andělé dokonali, svatí a bla
žení, neboť z ruky všemohoucího a nejsvětějšího Hospodina
nemohli pojiti leč jen tvorové tak dokonali, jakýmiž je svr
chovaná moudrosť jeho miti chtěla. Avšak přecenemohli ani
tito nebešti duchové býti tak naprosto dokonali, by jim ne
bylo lze poblouditi a ku zlému se nachýliti Jen Bůh sám

+ Jan Kř. Votka: Památky Staroboleslavské. V Praze 1879. Frant.
Vacek: Círk. dějiny české. V Praze, 1889. Díl I. 340—369. Dr. Josef Ka
lousek: Obrana knížete Václava Svatého. V Praze, 1872. Fr. Palacký: Dé
jiny nár. Českého. I. 230—237. V. V. Tomek: Děje království českého,
21—25. Dr. Frant. Kryštůfek: Všeob. círk. dějepis, IT. 404—409. Hynek
Krch: Kritické úvahy o starších děj. čes. V Přerově, 1883. Method roč.
1891. čís. 2. Prameny dějin českých I.: Dvě staroslov. legendy o sv. Václavu ;
Staroslov. kanon sv. Vác.; Gumpoldův život sv. Václ.; Vavřince mnicha
Utrpení sv. Václ.; Křišťanův život sv. Václava a sv. Ludmily. Život sv, Vá
clava, sepsaný od Karla IV., v Památkách staré liter. české, č. 4. V Praze, 1878.
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jest bytosť nejdokonalejší a nejsvětější; jen on samojediný
nemůže blouditi a ku zlému se schýliti. Jakkoli tedy andělé
byli od Boha opatření velikými dokonalostmi a milostmi,
bylo jim přece jakožto bytostem stvořeným a obmezeným
možno i zlé chtiti a činiti. Mělič dobrovolně osvědčiti se
v dobrém a takto zasloužiti si všecky ty vzácné milosti,
jimiž Bůh je obštědřil, i blaženosť, k níž je povolal; ale
právě proto, že měli svobodnou vůli, mohli rozhodnouti se
1 proti Bohu. Větší dii andělů setrval skutečně v dobrém, aBůhpřijaljedoblaženostivěčné© Těchtosvatýchandělů
jest převeliké množství. Prorok Daniel spatřil u vidění Ho
spodina a „tisicové tisiců sloužili jemu, a deset tislckrát sto
tisiců stálo před nim.“ (Dan 7, 10.)

Jini: mnozi andělé v dobrém neobstáli odvrátivše se
hřichem od Boha. Začali o sobě vysoko smýšleti, a čim vice
byli opojení pýchou, tím méně vážili si a poslouchali Boha,
až konečně zcela od něho odpadli. Pýcha předešla jejich
pád; pýchou zvrhli se; pro pýchu a vzpouru byli od Boha
zavrženi. Čím výše kdo stojí, tím hroznější bývá jeho pád.
Na hrozný pád andělů pyšných následoval hrozný trest.
„Bůh hřešicím andělům neodpustil, ale pekelnými provazy
je do pekla strhnuv vydal k mučení, aby k soudu chováni
byli.“ (II. Petr 2, 4.) „Anděly, kteřiž nezachovali svého kni
žectví, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého dne
vazbami věčnými pod mrákotou schoval.“ (Jud. 6.) Tak dle
výroku sv. Augustina ukázalo se, co stvořená bytosť zmůže
v Bohu a milosti jeho, a čim stává se sama o sobě a svou
pýchou

Andělé padlí jmenují se v Pismě svatém ďáblové, ďábel
ství, duchové zlí a nečisti, a náčelník jejich nazývá se satan,
vražedník od počátku, v němž pravdy není, lhář, a otec lži
(Jan 8, 44.), nešlechetník (Efes. 6, 16.) Ďáblové Boha nená
vidí a neustávají snažiti se o to, aby království Boži hubili
a místo něho šířili panství svoje, království hříchu a smrti.
I usiluji o to, aby lidi od Boha odvrátili, z duší jejich viru
1 naději v ně o a lásku k němu vyplenili, nevěrou je zasle
pih, zlé myšlénky, žádosti i úmysly v nich budili a takto
je za sebou do hříchův a zkázy věčné strhli. Velika byla
moc duchů zlých přel Kristem Pánem, pokud lidstvo ještě
nebylo vykoupeno; od té chvile však, co dokonána byla
smirná oběť Páně na kříži, je moc ďáblova zlomena, jakož
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dí sv. Augustin: „Jako pes uvázaný na řetězu poraňuje jen
ty, kdož k němu se přiblížili, rovněž tak ďábel může škoditi
toliko těm, kteří sami v pokušení jeho se vydávají a v ně
svoluji.“

Ve sborech andělů svatých vyniká mezi knížaty těchto
blažených duchův archanděl Michael jakožto vítězný bo
jovník pro Boha i království jeho. Jméno jeho značic „Kdož
jako Bůh,“ jest mu i posvátným heslem. Bůh propůjčuje mu
všecku moc na potírání nepřátel svých. Svati Otcové po
kládají Michaela za strážného anděla vyvoleného národa za
doby Starého Zákona. Prorok Daniel kvílil za tři týdny
postě se a koře se Bohu, aby mu dal nahlédnouti co bu
doucích osudů lidu jeho tehdáž v zajetí babylonském sténa
jiciho. A Michael, jeden z knižat předních, přišel prorokovi
na pomoc, aby ho vyučil, co přijíti má lidu jeho. (Dan 10,
13 14.) V témže zjevení řeklHospodin Danielovi: „Oznámím
tobě, co zapsáno jest v pismě pravdy (t. j. co ustanoveno
jest v radách Božich); a neni žádného spomocníka mého ve
všech těchto věcech, kromě Michaela knižete vašeho.“ (Dan.
10, 21.) I zjevil Hospodin Danielovi netoliko, že lid jeho
bude ze zajetí vysvobozen, nýbrž i že přijde čas jeho spa
seni. „Toho času povstane Michael kniže veliké, který stojí
za syny lidu tvého, a toho času spasen bude lid tvůj, kdož
koli bude zapsaný v knize.“ (Dan, 12, 1.)

V listu apoštola sv. Judy di se o Michaelu archandělu,
že maje odpor s ďáblem hádal se o tělo Mojžišovo (Jud 9.),
což vykládá se takto: Když Mojžiš zemřel, pochoval jej
Hospodin v údolí země moabské proti Fogor, a žádný člověk
nepoznal hrobu jeho. (5. Mojž. 34, 6.) Dle výroku sv. Jana
Zlatoústého skryl Hospodin hrob slavného vůdce lidu isra
elského proto, aby lid ten snad nepokoušel se tělu jeho pro
kazovati službu modlářskou. Dle jakési podvržené knihy
byla u Židů pověsť, že satan chtěl oteům jejich vyzraditi
misto, kde byl Mojžíš pohřben, aby je svedl k modlářskému
uctivání těla jeho, ale archanděl Michael, strážce lidu vy
voleného, zabránil tomu.

Ve Zjevení sv. Jana čteme toto místo: „I stal se boj
veliký na nebi; Michael a andělé jeho bojovali s drakem,
a drak bojoval i andělé jeho; a nemohli tito odolati, aniž
jest misto jejich vice na nebi nalezeno. I svržen jest drak
ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satan, kterýž svodií
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všecken okršlek světa, a svržen jest na zem, i andělé jeho
s nim svrženi jsou. A slyšel jsem hlas veliký na nebi, řkoucí:
Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a
moc Pomazaného jeho; nebo svržen jest žalobník bratří na
šich, kterýž žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem
1 nocí. A oni zvítězili nad ním pro krev Beránka.“ (Zjev.
12, 7 11.) Bohoslovci vykládají toto zjevení následujícím
způsobem : Od věčnosti bylo ustanoveno, že Syn Boží přijme
na sebe přirozenost lidskou. Když toto tajemství bylo zje
veno andělům, povstala jedna čásť jejich proti Synu Božímu
a nechtěla se mu klaněti. Tito vzpurní andělé pokládali při
rozenost lidskou za přiliš nepatrnou, aby Bůh s ní se spojil
a ji takto 1 nad ně samé povýšil, a z té příčiny vzbouřili
se proti Bohu. Zbujnici byli od Boha zavrženi, a Michael
s anděly svými zápasiv S nimi svrhl satana i všecky stou
pence jeho s trůnů, jež na nebi zaujímali. Trůnů těch ne
domohou se svrženi andělé již nikdy vice, neboť na mista
ta budou dosazeni lidé Kristem vykoupení a vyvolení. Proto
nenávidí satan lidstvo hned od počátku a snaží se mu uškoditi.
Satan nazývá se „žalobnikem bratří našich, kterýž žaloval
na ně před obličejem Boha našeho“ proto, že jsa žárliv na
oslavu, již mělo se člověčenstvu dostati vtělením Syna Bo
žiho, opovážil se pyšně Bohu z toho výčitky činiti a jemu
vzdorovati. I byl od archanděla Michaele svržen s nebe na
zem, odkud nikdy vice nebude moci vrátiti se na misto,
jehož pýchou svou pozbyl.

Z nenávisti proti Bohu a závisti proti lidem snažil se
satan zmařiti vše, co Bůh na zvelebení lidského pokolení
na zemi činil; ale ač prarodiče naše v ráji do hříchu svedl
a vůbec mnoho lidi do záhuby strhl, nemohl přece zmařiti
vtělení Syna Božího a vykoůpení světa, jimž pýcha jeho nej
vice pokořena a zahanbena byla. Bojuje sice urputně proti
království Kristovu, Církvi svaté, a svádí posud mnoho lidí
do hříchu a zkázy, ale konečně podlehne přece, a lidstvo
krví vtěleného Syna Božího vykoupené zvítězí a dosáhne
trůnů na nebesich, jež odňaty byly duchům zavrženým.*)

Archanděl Michael, jenž byl za času Starého Zákona

*) Erklárune der Apokalypse d. h. Johannes. Von Canon. Dr. Aug.
Rohling. V Mnichově, str. 163—1069.
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strážným duchem lidu vyvoleného, jest rovněž nebeským
strážcem lidstva vykoupeného a obráncem Církve Ježíše
Krista proti všem nástrahám a útokům satanovým. Proto
vzýva ho CČirkev: „Sv. Michaele archanděle, přispěj na po
moc lidu Božimu!“ V cirkevních hodinkách zove se sv. Mi
chael představeným ráje, jemuž Bůh svěřil duše svatých,
aby je uvedl do nebe. Archanděl Michael, strážce věrných
křesťanů, přispivá. jim v boji proti pokušením ďábelským, a
jest jim mocným ochráncem zvláště v posledních hodinách
pozemského života, kdy satan vší silou namáhá se, aby duše
jejich svedl a do zkázy uvrhl. Z té příčiny modlí se k němu
Cirkev: „Svatý Michaele archanděle, braň nás v boji, aby
chom nezahynuli na hrozném soudu“

Sv. Michael s anděly svými jest vzorem, jak máme
pro Boha a věc jeho bojovati na tomto světě a nad mocnost
mi pekelnými vitěziti. Slova modlitby Páně: „Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi,“ uváději nám na mysl duchy
nebeské, kteři vůli Boží povždy ochotně a věrně plní, a
povzbuzují nás, abychom jich následovali a pohližejice k je
jich vitěznému boji se satanem, nabývali v pokušeních, sou
ženich, bouřích a zápasech tonoto života sily a odvahy.
Život náš v tomto slzavém údolí je ustavičným zápasem ;
jestiť nám ustavičně bojovati proti hřichu a stati bedlivě
na stráži, aby odvěký protivník nás nepřepadl a o vítězství
již dobyté nepřipravil. Bojování naše „není toliko proti tělu
a krvi, ale proti knižatům a mocnostem, proti správcům
světa této temnoty, proti duchovním zlostem v povětři “
(Efes. 6, 12.) „Oblecme se tedy v celé odění Boží, abychom
mohli státi proti úkladům ďábelským, a stůjme majice pod
pásána bedra svá pravdou, a oblečeni jsouce v panciř spra
vedlnosti, a obuté majice nohy přípravou evangelia pokoje,
přede všim berouce štít víry, kterýmž bychom mohli všecky
šípy ohnivé nešlechetníka uhasiti, a vezmeme lebku naděje
spasení, a meč slova, jenž jest slovo Boži.“ (Efes. 6, 11.
14—17.)

Sv. Michaelu i andělům jeho jest sladkou rozkoší, že
mohou v nebi na všemohoucího Hospodina patřiti, jemu
sloužiti a se klaněti, vůli jeho plniti a v radostné oddanosti
jemu prozpěvovati: „Svatý, svatý, svatý Pan Bůb zástupů;
plná jsou nebesa 1 země slávy jeho.“ „Dobrořečení a Jasnosť,
a moudrosť, a dikůčinění, česť a moc, i sila Bohu našemu

(k)
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na věky věkův Amen.“ (Zjev. 7, 12.) Jak povznáší nás ve
lebná myšlénka, že ač jsme jen nepatrní smrtelnici, i my
povoláni jsme k tomu, abychom Bohu se klaněli a jemu
sloužili! Jakou útěchu máme vědouce, že 1 naše modlitby
pronikají nebesa, byť i v nekonečných chvalozpěvech sborů
andělských na počesť všemohoucího Hospodina jen slabým
hlasem se ozývaly!

Archanděl Michael bývá zobrazován jako bojovník
Boži, ve stkvělé zbroji, se štítem, an kopim či mečem vítězí
nad satanem a vrhá jej do propasti. Jinak býval také vy
obrazován s vahami v jedné a s mečem v druhé ruce, čímž
znázorněno zbožné domněni, že z rozkazu Božího vyko
nává soud nad dušemi lidskými, an odvažuje skutky jejich
a vrhá odsouzence do pekla. Na štítu jeho bývá nápis: „Kdož
jako Bůh.“ Kdo jest tak mocný, moudrý, krásný a milování
hodný, jako Bůh? Koho tedy mnedle máme vice se báti
než Boha? Kdo odplati nám služby naše tak jako Bůh?
Kdož může nás potrestati tak, jako vševědouci, nejsvětější
a nejvýš spravedlivý Bůh? Kdo zasluhuje tedy vice, aby
chom ho milovali a poslouchali, než Bůh?

Uctu ku svatým andělům nalézáme již v nejstarších
dobách křesťanských. Císař Konstantin Veliký zbudoval u
Cařihradu na břehu mořském slavný chrám sv. Michaela
archanděla, jehož svátek od té doby v řecké církvi obecně
slaven byl. V církvi západní, pokud víme, byl první chrám
na počesť sv. Michaela upraven a posvěcen v jeskyni na
hoře Garganu v Apulsku za papeže Gelasia I. (492—496),
když archanděl ten se tu zjevil, na památku čehož koná se
dne 8. května slavnost „Zjevení sv. Michaela archanděla.“
Papež Bonifác II. (530—532) vystavěl na bývalém závodišti
(Circus maximus) v Rimě znamenitý chrám sv. Michaela
a položil výroční svátek jeho na den 29. záři. Od toho času
byl po všem světě katolickém na počesť sv. Michaela zbu
dován ohromný počet chrámů Páně. Za středověku mivaly
křesťanské pluky obraz sv. Michaela na praporech a vojenští
řádové ctili ho jakožto patrona svého.

Ža doby nynější útoči satan urputně na království Boží,
Cirkev svatou, hubě víru Kristovu a rozsévaje v člověčenstvu
pekelné simě neznabožství, nevěry, rouhačství a mravní zvr
hlosti. Papež Lev XIII. poznávaje s vysoké strážnice cirkevní,
jaké hrozné spousty tento odvěký lhář a vražedník ve stádci
Kristově působi, odporoučí sebe i svěřence svoje pod ochranu
bojovníka Božího a předního obránce Církve katolické sv.
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Michaela. I nařídil, aby po každé mši sv. kněží s věřicími
vzývali sv. Michaela touto modlitbou: „Svatý Michaele ar. h
anděle, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďábelským
budiž záštitou. Nechať Bůh přikáže jemu (t. j. ať zkroti
ďábla), ty pak kníže vojska nebeského, moci Božskou svrhni
do pekla satana 1 jiné duchy zlé, kteří ku zkáze duší světem
obcházejí. Amen.“

Když papež Pius IX. o hmotné prostředky ku řízení
Cirkve katolické oloupen a mnohými nátisky soužen byl, za
loženo u nás r. 1861. Bratrstvo sv. Michaela na ten zbožný
účel, aby údové jeho přispivali k oživení a sesilení katoli
ckého smýšlení a usnadňovali svatému Otci konati těžký
úřad jeho. Členové tohoto, mnohými církevními milostmi
obdařeného bratrstva jsou zavázáni modliti se za papeže, aby
ho Bůh silil a proti nepřátelům chránil, a obětovati dle svých
poměrů nějaký peněžitý dárek apoštolské Stolici na prospěch
Církve svaté. Na týž účel konají se také v našich chrámech
každého roku sbirky.

Dne 29. září koná se památka sv. mučedníků Eutychia, Plauta a He
raklea v Tracii, sv. Gudelie, mučednice perské, sv. panen armenských Ry
psimy a spolumučednic, sv. Grimoalda, kněze (+ 1138), sv. Kviriaka, pou
stevníka palestinského, a j.

Dne 30. záři.

Sv. Jeroným, učitel církevní.

Ze svatých Otců, kteří o církevním učení i náboženském
životě své doby věrohodné spisy zůstavili, dostalo se někte
rým čestného názvu doktorů (učitelů) církevních. Jsou to
duševní velikáni, vynikající hrdinskými ctnostmi i vzácnou
učenosti a pracovitosti, kteři ve svých spisech pravověrné
učení Církve katolické zevrubně vykládají a proti námitkám
1 útokům odpůrců důmyslně hájí. Z cirkevních učitelů ře
ckých kladou se na čelné misto slavní světcové Athanáš,
Basil Veliký, Řehoř Nazianský a Jan Zlatoústý, a podobně
uváději se mezi církevními doktory latinskými v přední řadě
slovutní spisovatelé sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Řehoř a sv.
Jeroným.

Sofronins Eusebius Hieronymus (česky Jeroným neb
Jarolim) narodil se asi r. 342. ve Stridonu nejisté polohy



844 Dne 30. září.

v Dalmacii. Někteři dějepisci domnivají se, že dlužno ro
diště jeho klásti na místo, kde nyní je ves Štrigovo u vzniku
řeky Krky v dinarských Alpách na pomezí dalmatskobo
senském.

Jeroným pocházel ze vzácného bohatého rodu křesťan.
ského. Otec Eusebius dal ho již doma pečlivě vzdělávati £
bděl nad jeho výchovou. Hoch povahou ohnivý jevil záhy
neobyčejné schopnosti, a když v jinocha dospěl, byl otcen
poslán na studie do Říma. Vnimavý Jeroným žízně po vě.
dách, poslouchal tu dychtivě výklady slavných něčencůDo.
nata a Viktorina, čítal spisy latinských 1 řeckých mudrců
básníků i řečníků, a chtěje pořiditi si potřebnou knihovnu
opisoval a dilem kupoval si četné knihy. Obrovské pomníky
starořímské moci a slávy činily na něho mocný dojem, ©
rovněž poutaly jej památníky života starých křesťanů. Du
maje sedával celé hodiny pod Kapitólem a obdivoval se
chrámům, palácům i divadlům starých Římanů, a jindy trval
celé dny v katakombách, podzemních pohřebištich křesťan
ských, přemitaje o velikých otnostech svatých mučedníků
Kristových. Mladistvá mysl jeho zůstala delší čas nerozho
dnou a neustálenou; horoval o starém hynoucím světě po
hanském, a hned zase liboval si v křesťanství, jehož zásady
byly mu v otcovském domě vštípeny. Takto přecházel rychle
z výstřednosti do výstředností.

Jsa povahou nestálý nenalézal v ruchu světového města
Říma klidu a pokoje. Byl od rodičů vychován zbožně, ale
obcuje s pohanskými učenci a lehkomyslnými tovaryš! ne
zůstal bez mravní úhony a nedovedl si uchovati mladistvé
nevinnosti. Zabočil na kluzkou dráhu prostopášnosti, avšak
nesetrval na ni dlouho, neboť Bůh bděl nad ním a nedal mu
zahynouti v divém víru zkaženého života pohanského. Stá
valo se nezřídka, že Jeroným hýře s tovaryši svými, náhle
s ošklivosti odvrátil se od rozrušujicích rozkoši a věnoval se
tim pilněji vědám. Dokončiv s výtečným prospěchem studie
navštěvoval soudnice a poslouchal řeči proslulých právníků,
ale za krátko zhnusil si mravní bídu tehdejšího obyvatel
stva Římského, o níž právě soudnice podávaly věrný obraz,
a v duši jeho probouzela se touha po životě dle učení Kri
stova, aby v něm došel pravého blaha a pokoje. I jal se
častěji choditi na hroby svatých mučednikův a činil tu dobrá
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předsevzetí, že bude žíti dle příkladu jejich a pracovati pro
věc Kristovu.

Po. tehdejším zvyku odkládal Jeroným křtem svatým
až do věku mužného. Posléze připravil se ve sboru kate
chumenů a byl pokřtěn bezpochyby od samého papeže Li
beria (+ 366). A hned po křtu uminil si, že vyda se na cestu
do západních zemi evropských, aby osobně poznal přední
tehdejší učence, jichž spisy znal, zdokonalil se u nich ve
vědách a nabyl prospěšných zkušenosti. I odešel se soudru
hem Bonónem z Říma, a jak se zdá, navštívil nejprv otčinu
svou, a potom zastavil se u přítele Rufina v Akvileji. Odtud
cestoval do Gallie i jiných zemi západoevropských vyhle
dávaje učených mužů, až zavital do Treviru, kde tehdáž byla
slovutná škola. Tu zdržel se za delší čas studuje posvátné
vědy, a opsal pro přítele Rufina dva spisy sv. Hilaria: Vý
klad žalmů a Pojednání o cirkevních sněmech. V Treviru
pojal úmysl, že dá světu nadobro výhost a zasvětí se odří
kavým životem Bohu a Cirkvi. Potom vrátil se do Akvileje,
donesl Rufinovi opsaných knih, a jal se tamnímu horlivému
biskupovi Valerianu pomáhati v obranném boji proti bluda
řům Arianům. V městě tom byl tehdáž celý sbor výtečných
mužů křesťanských, a Jeroným spřátelil se s nimi, ale ne
zůstal tu dlouho. Vzbudilť proti sobě v Akvileji bouři spi
sem, v němž prudce dorážel na jistého státního hodnostáře
vině ho z ukrutnosti. I rozloučil se s spřitelem Rufinem a
sebrav knihy svoje nastoupil r. 372. po moři cestu do Asie,
kde zamýšlel poustevničiti. Za průvodce měl Akvilejské
mnichy Innocence, Hylasa a krajana sv. Heliodora, rodem
Dalmatince. Prošel Thracii, Pontus, Bithynii, Galacii, Kappa
docii, Cilicii a Syril. Na těchto dalekých a obtížných cestách
neopomijel navštěvovati poustevníky i jiné nábožné muže
hledaje u nich poučení. Posléze přišel unaven do Antiochie.
Tu zdržel se déle a slyšel přednášky některých slovutných
mužů, zejména výklady, jež o Pismě sv. činil učený Apolli
naris, později biskup Laodicejský a původce bludného učení
o lidské přirozenosti Kristově.

V Antiochii zahloubal se Jeroným do bohosloveckých
studil a pracoval dnem i noci tou měrou, až přepinaje du
ševni sily svoje ochuravěl. Zatim získal si nového přítele
Evagria, jenž pozval ho na svůj statek v nedalekém městysi
Maronii. Tu zotavil se Jeroným z choroby, a odtud navštívil
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stařičkého poustevníka sv. Malcha, jehož život později se
psal. U tohoto svatého kmeta utvrdil se v dávném úmyslu
svém, že bude poustevničiti.

Z posavadních průvodčí zůstal u Jeronýma jediný
Hylas. I odebral se s ním r. 374. na poušť řečenou Chalcis
opodál Antiochie, kde tehdáž přebývalo množství nábožných
poustevníků, jež kladl si za vzor. Na této poušti ztrávil
čtyři roky obiraje se čtením a rozjímáním Pisma svatého,
modlitbami a zkutky kajicimi. Tupřiučil se také od starého
poustevníka, pokřtěného Žida, jazyku hebrejskému, aby mohl
Starý zákon čístl v původním znění; odtud dopisoval si
pilně s přátely Florenciem, Chromácem, Nepoctánem, Rufi
nem a Heliodorem.

Jeroným žil na poušti nad miru přísně. Přebývaje
v chatrné chýšce živil se ruční prací a požíval jen chleba,
zelin a vody. Spával na holé zemi, zapiral tělo svoje tuhou
kázní a oplakával hořce poklésků mládí svého. Ale i v této
samotě bylo mu podnikati prudké vnitřní boje. Pronásledo
valyť ho vzpomínky na rozkoše světské a náklonnost ku spi
sům pohanských mudrců a básníků, k nimž byl v Římě
celou duší přilnul. Obrazotvornosť uváděla mu na mysl bujný,
luzný ruch hlavního města a budila v něm tělesné žádosti,
a vůle jeho nedovedla tyto představý vždycky zapuditi. Kolem
ponuré poustevny jeho houkaly v noci sůvy a ozývaly se
šelmy; ruce jeho byly unaveny praci, hlavu a tvář jeho
osmáhlo slunce, údy zchřadly postem, nohy byly rozjizveny
ostrým piskem pouště, a tělo bylo nuzně zahaleno chatrným
rouchem, ale duch jeho prchal nejednou na ulice, do divadel
a lázní hlavního města, v němž mladá léta byl prožil, a tu
zdálo se mu, že óctl se ve veselé společnosti a- vidi tance
lepých děv, slyší unylé pisně jejich a baví se s nimi. V ta
kových chvílích hořelo srdce jeho ohněm světských žádosti.

Tu vrhal se před křížem na zemi a volal úpěnlivě
s pláčem k Bohu prose za pomoc proti nezřízeným vnitřním
hnutím ; jindy utíkal do pouště, skryl se kdesi vesluji aneb
vyšplhal se na stráň, aby potlačil v sobě hříšné myšlénky,
a často vzývaje milosrdenství Boží tloukl se kamenem do
prsou, až krvácel. Také náklonnosť ku pohanským spisovate
lům vadila mu na poušti velice. Zalíbiv si spisyjejich v Římě
vzal si je na cestu a nedovedl ani na poušti odloučiti se od
nich, ač všemu světu výhost dal. ILpěl na těchto knihách
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s úctou přímo modlářskou a čitaje v nich kochal se obsahem
jejich a býval jimi jako opojen. Nejednou činil si z toho
trpké výčitky a hledaje útočiště v Pismu svatém, probiral
starozákonní proroky 1 listy sv. Pavla, ale hned zase vracel
se k oblibeným pohanům. Jednou zdálo se mu v horečném
blouznění, že stojí na soudu Božím a slyší hlas: „Kdo jsi?“
I řekl: „Jsem křesťan.“ Ale hlas odvětil: „Nikoli, nejsi
křesťan; jsi žák Ciceronův, neboť kde jest srdce tvé, tamť
1 poklad tvůj. Neznám tě“ Tu zdálo se mu dále, že byl
odsouzen k bičování a že trest ten na něm přísně vykonán
byl. Od té doby vystříhal se spisů pohanských a čital vý
hradně Písmo svaté.

Dlouho trvalo, než Jeroným podstupuje tyto kruté boje,
dodělal se na poušti vnitřního pokoje, až posléze s milosti
Boží nad sebou dokonale zvítězil Toho času rozrývali na
Východě rozliční bludaři a rozkolnici jednotu viry v lidn
křesťanském, a někteří z mich odvážili se i na Jeronýma,
aby ho do tenat svých zapletli ; ale zklamali se. Jeroným
potíral rázně slovem i písmem tyto bludniky, háje důmyslně
pravověrného učení i jednoty Církve katolické. V Antiochii
hrozil rozkol; křesťanská obec tamní byla rozštěpena ve tři
strany, z nichž každá chtěla míti svého biskupa. I dožádán
učený poustevník Jeroným o radu, kdo z těcnto tří soupeřů
má býti patriarchou Antiochijským Jeroným obrátil se v této
věci na tehdejšího papeže sv. Damasa, aby sám rozhodl, od
poručiv mu výtečného Paulina. I byl za řádného vrchního
pastýře cirkve Antiochijské uznán Paulin.

Když v Antiochii kaciřství arianské povážlivě se vzmá
halo a Jeroným jsa za příčinounáboženských hádek tamních
ustavičně v potaz brán, neměl více na poušti žádoucího klidu,
opustil svou poustevnu a odebral se do tohoto města. Tu přál
si patriarcha Paulin připoutati ho navždy ku svémn stolič
nému chrámu a nutkal jej, aby přijal kněžské svěcení. Ale
Jeroným pokládaje se této důstojnosti nehodným, odpíral žá
dosti Paulinově, až chtě nechtě byl r. 379. posvěcen na kněž
ství vyhradiv si, aby nebyl vázán církevní službou k cirkvi
Antlochijské, kterážto podminka byla tehdáž řídkou svobodou.

Neustálé roztržky a věroučné hádky, jimiž Antiochie
tehdáž znepokojována byla, znechutily záhy Jeronýmovi další
pobyt v tomto městě. I odešel ještě r. 379. do Cařihradu,
aby poznal a slyšel věhlasného řečníka biskupa Řehoře Na
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zlanského, jenž v proslulé svatyni Anastasii pravé divy
Šinjl, potiraje mocným slovem bludaře Ariany, kteří všecky
chrámy městské katolikům byli odňali. Jeroným pokládal se
šťastným maje v Cařihradě tohoto slovutného světce za uči
tele. I zdržel se déle v tomto městě a zdokonaliv se tu ve
znalosti jazyka řeckého, přeložil některá dila svatých Otců
řeckých do latiny. Všeobecný církevní dějepis arcibiskupa
Cesarejského Eusebia přijmim Pamfili zpracoval Jeroným
tehdáž v jazyku latinském rozšířivjej údaji z dějin římských.

Zatim trval v Antiochii cirkevní rozkol dále. Papež
Damasus uznával za řádného patriarchu Antiochijského Pau
lina, avšak odpůrcové jeho prohlásili patriarchou Flaviana,
jemuž dostalo se i biskupského svěcení od biskupů Diodora
z Tarsu a Akacia z Beréje. I vypověděl papež těmto světi
telům cirkevní obcováni a položil r. 382. na uklizení rozkolu
Antiochijského církevní sněm do Říma. Na sněm ten byl
s patriarchou Paulinem a biskupem Salaminským z ostrova
Cypru Epifaniem pozván od papeže také Jeroným.

V jinošském věku opustil tehdáž ještě neustálený Jero
ným hlavní město Řím, a jako muž pevných zásad, kněz a
učenec na slovo braný vrátil se r. 382. do něho. Papež Damas
vyznamenával ho všemožným způsobem ; učinil jej svým
tajemnikem, jenž mu při skládání listů nápomocen byl, radí
val se s ním v důležitých věcech cirkevních, a svěřil mu
opravu starého latinského překladu Pisma svatého (Italy),
aby takto opravený překlad byl pravomocí Stolice apoštolské
stvrzen pro celou Církev. Jeroným jsa ku této práci toho
času nejschopnější, srovnal všecky tehdáž známé latinsképřekladyNovéhoZákonaspůvodnímzněnímřeckýma zje
dnal pře-ný překlad evangelií i Skutků apoštolských z Nového,
a žaltáře ze Starého Zákona.

Pověsť o učenosti a přísném životě poustevníka Jero
nýma získala mu záhy v Římě mimořádnou úctu, a mnozí
označovali ho již dokonce za nástupce stařičkého papeže
Damasa. Výkladům jeho o Pismě svatém naslouchalo množství
Římanů; duchovní i světští mužové hrnuli se k němu, aby
se důkladně obeznámili s posvátnými knihami Zjevení Bo
žiho a zdokonalili se v učení křesťanském. Obsáhlé vědo
mosti, úchvatná výmluvnosť a veliké ctnosti tohoto světu
odumřelého poustevníka způsobily za krátko nápravu mravů
ve valné časti obyvatelstva hlavního města. Mnohé vznešené
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ženy a panny Římské zvolivše si ho učitelem a vůdcem
duchovnim daly výhost světu a jaly se sloužiti Bohu životem
odřikavým. Z nich vynikaly vzácná pani Albina a dcery
jeji Marcella a Asella, Felicitas, Fabiola, Léa, Laeta, Mar
cellina, Melania, vdova Pavla a dcera jeji Eustochiuma.

Jeroným nezměnil se povahou ani na poušti a zůstal
do smrti mužem ohnivým, rázným a prudkým. Horle pro
česť 1 slávu Boží, pravověrné učení církevní i náboženský,
přísný život dle zásad evangelia Kristova, pohrdal zištnou
opatrnosti a nemlčel ku prostopášnostem mnohých, zvlášť
vznešených Římanů. Nešetře nikoho, ani duchovnich, útočil
mocnými slový rázně a přimo na lakotu, marnivosť, rozma
řilosť, přepych, lenost a náboženskou vlažnosť vyšších vrstev
obyvatelstva. Takto vzbudil si však mnoho nepřátel, kteří
zpláceli mu pomluvou a utrhačstvím, hyzdili neposkvrněné
jméno jeho podezírajice jej zvláště ze styku jeho s osobami
ženskými, a neostýchali se štváti proti němu luzu.

Pokud ještě žil papež Damasus (+ 385), měl v něm
Jeroným v Římě mocného ochránce proti útokům a zlobě
nepřátel; ale nástupce Damasův, papež NSirioius (385—398)
nežil s nim ve svazku přátelském. Zdált se mu tento učený
poustevník býti někdy příkrým. I opustil rozhořčený Je
roným ještě r. 385. Řím a nastoupil s bratrem Paulinianem,
knězem Vincencoiem a několika jinými průvodčimi v Portu
po moři druhou cestu na Východ. Procestoval celou Palestinu
a shlédl všecka mista, o nichž Pismo sv. mluvi, aby takto
poznal povahu této země a mravy 1 život obyvatelstva je
jiho, čehož bylo mu ku porozumění knihám biblickým třeba.
Potom odebral se do Egypta k učenému slepci sv. Didymovi
v Alexandrii, jehož výklady o Pismu svatém po čtyři týdny
poslouchal, ač sám měl již hlavu šedivou, navštívil egyptské
poustevníky, aby se u nich zdokonalil, a vrátiv se do Svaté
země usadil se navždy v Detlémě. Na tomto posvátném
místě ztrávil Jeroným skoro 35 let přebývaje v zemi, kde
dle slov jeho tehdáž ucho kromě žalmů jiných zvuků ne
slyšelo, kde rolník za pluhem Allelujah prozpěvoval, kde
vinaři a ženci chvalozpěvy Davidovými se obveselovali.

V Betlémě zřidil si Jeroným poustevnu přímo vedle
jeskyně, v níž Spasitel se narodil. Nad jeskyní tou vysta
věli r. 30. cisař Konstantin a matka jeho sv. Helena roz
sáhlý chrám Panny Marie. Jako dřive na poušti Chalcidě,
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žil Jeroným i v Betlémě nad miru odřikavěpostě se, roz
jimaje, zapiraje tělo svoje kajicnosti, modle se a pracuje bez
únavy. Aby cvičil se v pokoře, vzpomínal s lítosti svých
předešlých hříchů. Rozjímání o budoucím soudu dodávaio
mu posily, aby v kajicnosti neulevoval. Sám napsal: „Kdy
koli si vzpomenu na hrozný den soudu, chvěji se celým
tělem. Ač jim neb piji či konám něco jiného, zdá se mi
povždy, jakobych slyšel strašný hlahol trouby a hlas: Vstaňte
mrtví, pojďte na soud!“ Na jiném místě di: „Nebažim po
hodnostech a chvále lidské, neboť obávám seustavičně hroz
ného soudu Božiho.“ Myšlénky na poslední věci člověka
byly mu vůbec spasitelnou pružinou, aby čím dále vice světu
odumíral a Bohu žil. Vjednom z listů svých napsal: „Když
římský vojevůdce slavil vítězný vjezd do města, volával za
ním hlasatel: „Pomni, že jsi člověk smrtelný!“ Na jiném
místě vyznává, že skrývá se v tmavé jeskyni a podrobuje
se postům i jiným kajicím skutkům z bázně před peklem.

Z Jeronýmových učednic v Římě odhodlaly se svatá
vdova Pavla a dcera jeji sv. Eustochiuma, že za příkladem
mistra svého také budou v Betlémě poustevničiti. I odešly
z Říma a navštívivše někdejší hosti svoje, sv. Epifania na
ostrově Cypru a sv. Paulina v Antiochii, zavitaly do Betléma
a usadily se tu nejprve v poustevnické chýši. Jeroným byl
jim tu duchovním vůdcem a naučil je jazykům řeckému
1 hebrejskému. Po nějakém čase vystavěla Paula svým ná
kladem v Betlémě dva kláštery, ženský a mužský, a potom
ve Svaté zemi ještě dva kláštery pro jeptišky. Sama vstou
pila s Eustochiumou do samostanu Betlemského a řidila
s pomocí Jeronýmovou 1 ostatní dva ženské kláštery pale
stinské. Jeroným sám spravoval v Betlémě klášter mužský
přebývaje v něm, a obnovil 1 rozšířil několik jiných samo
stanů v Palestině. Sepsal život sv. Pavly, připravil ji na
smrť, a tělo jeji bylo r. 404. od palestinských biskupů pře
slavně pohřbeno vedlé jeskyně Narození Paně. Potom spra
vovala ženský klášter Betlémský sv. Eustochiuma, a zemřevši
r. 419. byla od Jeronýma pochována v hrobě matčině.

V Betlémě dokončil Jeroným opravu starolatinského
překladu Nového Zákona, kterou byl již v Římě začal, a
u vysokém stáři podjal se dila na svou dobu obrovského,
totiž latinského překladu Starého Zákona z původního jazyka
hebrejského a aramejského. Byltě Starý Zákon krátce před
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narozenim Kristovým přeložen do řečtiny od židovských
učenců žijících v Egyptě (dle podání bylo těchto překladačů
70, pročež i dilo jejich sluje převodem Sedmdesátníků, la
tinsky stručně Septuaginta), avšak tento překlad byl namnoze
nesprávný, a dle něho byly pořizovány rovněž nedostatečné
latinské převody knih starozákonních. Proto umínil si Je
roným pořiditi nový přesný překlad z jazyka původního.
Odvážná práce ta byla mu s mnohých stran zrazována
z obavy, aby nový, od posavadních překladů odchylný převod
nezavdal slabochům příčiny ku zmatkům u víře,ale Jeroným
nedal se od nikoho v úmyslu svém zviklati. Byltě k dilu
tomuto nad jiné schopen a povolán připravovav se na ně
dlouholetými hlubokými studiemi, ovládaje dokonalejazykem
hebrejským a znaje zevrubně Svatou zemi. Přece však nespo
léhal nikdy úplně na sily svoje, ale radival se s muži uče
nými, znalými podání židovských, aby překlad jeho byl
věrný Přihlížeje k biblickým výkladům slovutného Origena
1 jiných učenců srovnával překlad Sedmdesátníků s ruko
plsy nejen hebrejskými, nýbrž i syrskými a jinými, aby
dopátral se původního znění jednotlivých knih starozákonních.
Neznaje zprvu jazyka aramejského, jimž některé části Sta
rého Zákona psány jsou, překládal knihu Tobiášovu ještě
pomoci prostředníka, ale přiučiv se později důkladně 1 to
muto jazyku překládal potom z aramejštiny bez cizího při
spění sám. Proti odpůrcům, jimž opatrné jednání jeho se
nelibilo, dovolával se slov žalmu: „Hospodine, výsvoboď duši
mou ode rtů nepravých a od jazyka lstivého“ (žalm 119,2.)
a varoval přátel svých od těch, kteří „dovedou sice jiné
posuzovati, ale sami nic nečiní“ *).

Plných dvacet let namáhavé práce věnoval Jeroným
překládání a výkladu Písma svatého, a dokonal toto rozsáhlé
dilo s takovým úspěchem, že Církev nazvala ho největším
vykladačem Písem svatých a přijala 1 schválila latinský
překlad jeho (Vulgatu) jakožto nejspolehlivější přetlumočení
původního znění Písma svatého. Sv. Augustin, sám slovutný
učenec, obdivuje se tomuto dilu vážil si jeho původce tou
měrou, že napsal mu tato slova: „Ačkoli podle názvu důstoj

*) K revisi překladů Starého Zákona. Píše Dr. C. Seifert. V Brněnské
Hlídce r. 1896. č. 3.
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nosti, které jsou v Církvi zavedeny, řád biskupský postaven
jest nad kněžským, přece stojí ve mnohých věcech Augustin
niže Jeronýma.“

Spisovatelská činnost Jeronýmova za dlouholetého pře
bývání v Betlémě byla 1 v jiných sborech velice rozsáhlá.
Dopisoval si s nejslavnějšími cirkevními učenci té doby, slo
žil mnoho krásných listů zbožným mužům 1 ženám v růz
ných zemich, napsal životy svatých Otců na poušti, zejména
sv. Pavla Thebského, sv. Hilariona iísv. Malcha, někdy učitele
svého, složil dějiny církevních spisovatelů, mnoho pojednání
věroučných i mravoučných a spisů na obranu pravověrného
učení katolického a pro útěchu křesťanů. Míival potěšení,
když někdo obrátil se na něho v příčině Písma svatého.
Dostav v Betlémě list od dvou Góthů, Sunnie a Fretelly,
kteří tázali se ho o radu, jak mají srovnati si různosti ře
ckého překladu Starého Zákona od Sedmdesátníků a pře
kladu latinského, napsal Jeroným: „Kdož by uvěřil, že
barbarský jazyk Góthů bude pátrati po původním znění
hebrejském, anit přece Řekové spí a věcí touto pohrdají!“
A vedle všestranné činnosti spisovatelské doziral Jeroným
na mnichy v klášteřich, byl duchovním rádcem mužům, ji
nochům i pannám z blízka i zdaleka k němu se utikajicím,
shromažďoval kolem sebe snaživou mládež, a zřídiv si v Bet
lémě školu vyučoval na ní netoliko vědám bohoslovným,
ale vykládal i spisy řečníků a básníků starých Římanů,
ježto dávná náklonnosť k nim nikdy ho neopustila.

Veliký zármutek míval Jeroným z kaciřů, kteří učení
Církve katolické porušovali a lid křesťanský u víře rozště
povali. Nikdy nebyl svět křesťanský zaplaven tolikerými
náboženskými bludy, jak právě tehdáž. Z bludného učení
arcikaciře Aria vzrůstala nová a nová bludařství. Učený
Jeroným byl hlavně zaneprázdněn Pismem svatým, ale vší
mal si ve svém ústraní bedlivě i tehdejších běhů časových
a potiral rázně slovem 1 důmyslnými spisy každý blud,
nechť kdekoli se objevil.

S Ariany potýkal se již v Akvileji a v Antiochii,
a v Cařihradě toho času arianstvim přímo zaplaveném
naučil se od Řehoře Nazianského pevně doufati, že toto
kaciřství za nedlouho úplně zanikne, ač právě tehdáž
takměř celý svět zdál se býti arianským. 'Trvaje v Římě
vydal Jeroným obranný spis proti bludaři Helvidiovi, jenž
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odvážil se popirati stálého panenství Matky Boží Marie.
Roku 993. složil Jeroným v Betlémě tři knihy proti mnichu
Jovinianovi, jenž blud Helvidiův poznovu hlásal a oddav se
rozkoším, brojil proti životu kajicnému 1proti panictví. Jiný
bludař, kněz Vigilancius, vydal r. 404. knihu proti poctě sv.
ostatků, bdění na hrobech mučedníků, zapalování světel na
nich, vzývání svatých, panictví i mnišství a posýlání almužen
do Jerusaléma. Jeronýmovi byla tato kniha poslána do Be
tléma ode dvou přátel; 1 vyvrátil bludy v ní obsažené ně
kolika spisy. Proti kaciřům Pelagianům, upirajicím dědičného
hřichu i potřebnosti milosti Boži, nastupoval tehdáž přede
vším sv. Augustin, když pak bludařství to vniklo 1 do Pa
lestiny, napsal Jeroným na obranu katolické víry „List Kte
sifontovi“ a později obsažné dilo „Proti Pelagianům.“ Potom
potíral tyto bludniky společně se sv. Augustinem, jenž v této
příčině s nim si dopisoval. Ještě na konci života byl Jero
ným od Augustina vyzván, aby proti těmto nebezpečným
a násilnickým kaciřům poznovu vystoupil, avšak Betlémský
poustevník nemohl již tomuto přání pro vysoké stáři a ve
likou slabost vyhověti. I zuřili Pelagiani proti Jeronýmovi
a byli by ho zavraždili, kdyby nebyl na nějaký čas před
nimi z Betléma ušel; a nemohouce ho polapiti, mstili se přá
telům jeho, škodili klášterům jeho v Palestině a pobořili
zejména klášter Betlémský. Ale ani tato protivenství nezdo
lala poustevníka Betlémského, aby byl v boji proti kaciřům
ochábl. Proto byl zván kladivem na bludaře a obráncem
víry katolické. V jednom spise svém dí: „Pes štěká na pro
spěch pána svého, a já neměl bych mluviti pro Boha?
Umřiti mobu, ale mlčeti nedovedu.“ Věrni katolici nejen
v Palestině, ale ve všech křesťanských zemich vážili si proto
a milovali Jeronýma, a mnozí z nich putovali k němu i z da
lekých krajin, aby ho viděli a slyšeli.

Veliké potiže a mrzutosti způsobil si Jeroným v ne
chutných sporech, které tehdáž zavládly v příčiněspisů Ori
genových. Origenes, kněz Alexandrijský, živ jsa zbožně a nad
míru odříkavě, zbavil se sám z přepjatosti mužství, a složil
dle výroku Jeronýmova více učených spisů, než jiným možno
za celý život přečisti. Uměl celé Písmo sv. na paměť a byl
po 28 let slovutným učitelem mnabohoslovecké škole Ale
xandrijské. Obrátil množství kaciřů 1 pohanů, ale byl ze
žárlivosti zbaven učitelské stolice a vyhnán z města pod



854 Dne 30. září.

záminkou, že prý dal se posvětiti na kněžství bez povoleni
biskupa svého a v jednom ze spisů svých bludům učil. Za
císaře Decia snášel pro svou víru a lásku ku Kristu těžké
žalařování a ukrutná muka, a po velikých bolestech zemřel
nábožně v Tyru r. 294. Vrstevnici zvali ho „mistrem dia
mantovým“ a Jeroným zove jej „mistrem po apoštolech
v Girkvi.“ Nejdůkladnějším dílem jeho jest vydání Písma
svatého, v němž rozličné překlady s původním zněním učeně
rozbirá. O dile tom pracoval Origenes po 27 let a vydal je
v 50 svazcích. Kromě toho složil spis proti rouhači Celsovi
a dilo „O základních pravdách křesťtanských;“ale jsa horlivý
ctitel řeckého mudrce Platóna, smísil jeho filosofickou sou
stavu v mnohých kusech s učením křesťanským a takto do
pustil se několika poklésků proti přesné víře katolické, jme
novitě co se týče stvoření světa, nejsvět. Trojice a Syna Bo
žiho, ač v pozdějších spisech mluvil určitěji a tvrdil, že ni
kterak nechce uchylovati se od pravověrného učení cirke
vniho. Později zavdaly spisy jeho podnět ku dlouhým sporům,ježtomnozíbludařiodvolávalisenaněhoa jinízasetvrdili,
že spisy jeho na ten účel od kaciřů byly padělány. Do sporů
těchto dostal se i Jeroným. Opatřil si v Betlémě skoro všecky
spisy Origenovy a přeložil některé z nich do latiny. Vzdělal
se za tlumočníka a vykladače Píisem svatých hlavně ze spisů
tohoto učence a sám vyznal, že ho napodobil. I byl vroucím
otitelem jeho a napsal, že jen nevědomci památku tohoto
učence hyzdí a že prý byl odsouzen nikoli pro novotu učení
a pro kaciřství, jakož nyni nepřátelé proti němu povstávají,
ale poněvadž nemohli snésti slávu jeho výmluvnosti a uče
nosti a poněvadž byli od jiných pokládáni za němé, když
on mluvil. Rovněž vřelými etiteli Origenovými byli Jeru
salémský biskup Jan a dávný přítel Jeronýmův Rufin, kněz
Akvilejský, jenž tehdáž zdržoval se v Jerusulémě, kdežto
stařičký biskup Salaminský Epifanius, s nímž někdy Jeroným
v Římě trval, byl rozhodným odpůrcem Origenovým. Když
však Epifanius r. 992. do Jerusaléma, přišel a veřejně v chrámě
obvinil biskupa Jana a kněze Jeronýma i Rufina, že jsou
stoupenci Origenovými, tu prohlásil v následujicí neděli Je
roným rovněž veřejně v chrámě, že bludy Origenovy zavr
huje. I pokládali mu to biskup Jan a Rufin za slabosť, že
veřejně odsoudil muže, jehož dříve byl rozhodně hájil, a od
toho dne byla mezi nimi a Jeronýmem napjatosťta roztržka.
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Epifanius a Jeroným zrušili veškeré církevní obcování s bi
skupem Janem, pokudby nepodal jistotý v přičině své víry.
Po třech letech smiřili se však tito mužové a každý zůstavil
Si svoje miněni 0 sporné věci Origenově, a nikdo z nich ne
odvolal nijakého bludu, ježto vskutku žádný z nich bludu
neměl.

Ale spor obnovil se a dosáhl výsokého *upně rozhoř
čenosti, když potom Rufin do Říma se odebral a přebývaje
v nedalekém klášteře jal se poznovu Origena hájiti odvolá
vaje se na Jeronýma, jejž za největšího ctitele jeho vydá
val. Tu nastal mezi Jeronýmem a Rufinem pisemný boj,
jenž od obou byl náruživě veden. Jeroným jsa neupřimnosti
bývalého přítele podrážděn vystupoval proti němu s velikou
horlivosti a prudkosti, aby ho učinil přesné katolické víře
neškodným, ačkoli není pochybnosti, že Rufin zůstal do
smrti (+ 410) pravověrným. Aby dalším rozepřim byl učiněn
konec, prohlásil papež Anastasius (7 402) Origena za bludaře,
a císař Honorius zakázal čisti spisy jeho. Avšak spory o
Origena vzplanuly opět, když do nich zasáhl násilnický pa
trlarcha Alexandrijský Theofil, jehož piklemi byl do nich
nevinně a mimoděk zavlečen i Cařihradský patriarcha sv.
Jan Zlatoústý. Neblahé tyto hádky a roztržky, jež v Církvi
mnoho zlého způsobily, byly nadobro uklizeny teprv za sto
leti šestého, když cisař Justinian I. s úchvalou papeže Vi
gilia rozkázal, aby nikdo nebyl jmenován biskupem neb
opatem, kdo by k obyčejné klatbě nad kacíři nepřipojil též
klatby nad Originem, po čemž z nařízení císařova konána
r. 543. v Cařihradě valná schůze biskupů, na níž učení
Origenvo bylo. zavrženo.

Jeroným ziskav si učenými spisy svými o vědy boho
slovné i o záchranu pravověrného učení proti bludařům zá
sluhy nehynouci, zůstal do smrti skromným knězem pou
stevnikem nebaže nikdy po důstojnostech. Za to přál si, aby
pro pravdu Kristovu co možná nejvice trpěti mohl. Napsalt:
„Kéž dá Bůh, aby všickni kacířové proti mně povstali! Přál
bych si, aby veškeren svět život můj tupil a takto pomáhal
mně ziskati zalibení Kristovo. Mýlite se, myslite-li, že kře
stan může býti bez protivenství. Největším protivenstvím,
kteréž člověka stihnouti může, jest zajistě“býti bez proti
venství. Ničeho neni se nám tolik báti, jako dlouhého po
koje; v čas bouře mívá se člověk na pozoru a napiná všech
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sil svých, aby lodě své zachránil.“ Nejvice protivenství bylo
Jeronýmovi snášeti od kaciřů Pelagianů, jež rázně potíral.
Kromě toho, ač skrýval se světu v poustevnách a jeskynich,
neměl nikdy poklidu. Nejprv bylo mu dobojovati na poušti
tuhý a dlouhý zápas s vlastním srdcem a jeho náklonnostmi,
a později byl zaměstnán úmornými pracemi spisovatelskými
1 rozrušujícími starostmi o prospěch Církve katolické, již do
únavy sloužil. Pro bidu a neštěsti bližních měl srdce nad
míru citlivé a pomáhal jak moha trpitelům. Zprávy o hroz
ných spoustách, jež způsobeny byly v západních zemich
evropských vpády surových výbojných národů, dotkly se
Jeronýma bolestně. Když r. 410. byl Řím od visigothského
krále Alaricha dobyt a vypleněn, utikaly četné na mizinu
přišlé rodiny z toho města 1 do Palestiny. Jeroným zaplakal
nad nimi a snažil se, aby ubožáků těch potěšil, uživil a jim
ochranu i útočiště zjednal. Zřidil v Betlémě poutnický dům
a sám obsluhoval poutníky a myl jim nohy.

Jakkoli Jeroným dav světu výhost byl živ nad míru
odřikavě, nezhostil se přece ani na poušti svoji přirozené
ohnivosti a prudkosti, která ho někdy uchvacovala až ku
drsnosti i vůči přátelům. Jsa o samotě zabrán v hluboká
studia a pracuje s mravenčí pilností rozčiloval se a býval
nevrlým, když někdo, byti přitel, miněni jeho neschvaloval.
Pokládalt všecky, kdož měli jiné náhledy, za svoje odpůrce
a psával proti nim ostře, až 1 vášnivě. Takovou měrou roze
šel se s mnohými důvěrnými přátely. Neušetřil ani věhlas
ných vstevníků Augustina a Jana Zlatoústého. Nedůtklivosť
tuto lze vyložiti z ustavičné a nadměrné duševní napjatosti
1 ze samotářského života jeho. Ale přes to vše obsahuje
život tohoto slovutného světce a duševního velikána tolik
světla a záři ctnostmi tak vznešenými, že zjev jeho z těchto
stinů tim zřejměji vystupuje.

Na konci života churavěl Jeroným za delší čas. Tělo
jeho mnoholetou odřikavosti a namáhavými duševními pra
cemi zmořené sesláblo tak, že leže nemohl se ani obraceti.
Ale ani tehdáž nepřestával býti činným, neboť ustavičná
práce byla mu nezbytnou potřebou. Učilťžáky, kteří k lůžku
jeho přicházeli a diktoval jim některé spisy na obranu ka
tolické viry, které ještě složiti zamýšlel. 'Těše se na smrť
nazýval ji svou nejmilejší sestrou, svým drahocenným spře
žením a nejsladší útěchou. Napsalť: „Duše má zhnusila si
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tento svět a hyne toužebnosti spatřiti tebe, krásný Jerusa
léme, milená vlasti má! Spěchá a leti k tobě, jenž jsi metou
a koncem přání mých !“ Když posléze dolehla na něho zim
nice, přijal vroucně svaté svátosti a chystal se na smrť.
Přátelům a učňům svým, kteří přišli, aby mu dosloužili, řekl:
„Miláčkové, přinášite mně poselství, že smím již odcestovatl;
Bůh vás odplat za tuto blahou zvěsť. Buďte účastnici mé
radosti a svědkové mého štěstí. Ejhle, již nadešla nejvzá
cnější chvíle života mého. Ó blaženého okamžiku toho! Ó
sladký a klidný spánku spravedlivých, přijdiž a zavři mně
oči! Ó smrti, jak jsi krásná a příjemná! Jak chybují lidé
zobrazujíce tě tak šeredně! Jen bezbožnikům jsi hroznou.
Bratří, modlete se a bděte, a zvíte, jak sladkým jest umírání,
když naučili jsme se žiti spravedlivě a svatě!“ Takto mluvě
usnul tento slovutný učenec a svatý poustevník v Pánu dne
30. září 420. Bezduché tělo jeho bylo slavně pohřbeno v Bet
lémě vedle jeskyně Narození Páně, a později přenesli je spolu
s jesličkami Páně do Říma a uložili v tamním chrámu
Panny Marie Větší. Tu odpočívají posud ostatky tohoto
světce ve zvláštní kapli, a mimo to chová tento chrám jeho
mešní roucho a kalich. Z ostatků sv. Jeronýma dostal vele
chrám sv. Vita v Praze jeden prst, částku kosti a též kus
roucha jeho.

V Betlémě ukazuje se podnes bývalý hrob sv. Jero
nýma, na němž stojí oltář. Pohřebiště to změněnojest v pod
zemní kapli, do kteréž přichází se chodbou ze sousední je
skyně Narození Páně, nad níž vypíná se starobylý chrám
Panny Marie s klášterem františkánským. V téže kapli, proti
hrobu sv. Jeronýma stoji oltář na hrobu sv. Pavly a dcery
její sv. Eustochiumy. Odtud vchází se do jiné podzemní
kaple v sousedství na mistě, kde sv. Jeroným poustevničil.
Tyto Betlémské svatyňky jsou pěkně napodobeny v pod
zemní jeskyni chrámu na Karlově v Praze.

Zobrazován bývá sv. Jeroným různým způsobem. Dříve
malovali jej nesprávně i jako kardinála, dle mylné pověsti,
že prý papež Damas přijal ho do sboru kněží města Říma a
učinil jej knihovníkem přivelechrámusv. Petra. Jinak býval
vypodobňován jako učitel církevní s knihou v ruce maje při
sobě Iva jakožto znak pouště, světlo k označení nočnich bdění
a troubu, že vzpomínal často na poslední soud. Obyčejně
bývá zobrazován jako kmet poustevník v jeskyni chatrným
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oděvem nuzně zahalený, an kleče před křížem rozjímáa bije
se kamenem v prsa maje u sebe knihu, lebku a polnici.

Sv. Jeroným byl někdy pokládán za rodného Slovana
a bájilo se, že přeložil Písmo svaté také na jazyk slovanský,
Proto uvádí se sv. Jeroným na předním mistě v počtu sva
tých patronů slovanských, jimž byl klášter Benediktinů slo
vanských v Praze Karlem IV. založený zasvěcen. Avšak
domněnka o slovanském původu jeho nemá podstaty, a ho
lým výmyslem jest, že by byl tlumočil Písma svatá jazykem
slovanským. Nechť si kolébka jeho stála v Dalmaoil či kde
jinde v Illyrii (jak někteří udávají na pomezí dalmatsko
pannonském), jest jisto, že krajiny tyto (a vůbec země polou
ostrova balkánského) začali Slované osazovati až za cisaře
Justiniana I. (527—565), a zabrali je skoro všecky za cisaře
Mauricia (582—602), a že dříve domácím obyvatelstvem
tamním byli Illyrové, kmen příbuzný Rekům a Italům, jehož
jediným zbytkem nyní jsou Albánci. Illyrové podléhali však
záhy jazykově Řekům a později Římanům, kteří je panství
svému podrobili. Ač tedy sv. Jeroným nebyl krvi a jazykem
Slovan, cti ho přece Jihoslované a zejména dalmatšti Char
vátl právem jakožto krajana svého. Za času benátského pan
ství v Dalmacii (od počátku 15. stoleti) byl v Benátkách
vystavěn posud stojíci chrám sv. Jeronýma, v němž Jiho
slované mívali služby Boží.

Sv. Jeroným, ač ztrávil větší dil života svého na Vý
chodě, hájil vždy prvenství Římského papeže v Církvi Kri
stově a byl rozhodný protivník rozkolniíků. Napsalť: „Od
Krista byl jeden ze dvanácti ustanoven hlavou, aby nebyla
možna roztržka; proto obcuji se Stolcem Petrovým, věda, že
na této skále vzdělána jest Církev, a kdo ji Beránka mimoCirkev, nepatří více k ni“ Proti Helvidiovi a Jovinianu
svědčí o matce Boží, an píše: nVěříme, že Bůh narodil se
z blahoslavené Panny Marie, jež byla tak čista, že zaslou
žila býti matkou Páně. Pannou byla prve než se„zasnoubila,
a pannou zůstala 1 po porodu.“ Proti Vigilanci, jenž posmí
val se katolíkům, že rozežihají světla na hrobech svatých
mučednikův nazývaje je potupně otiteli prachu a popela, že
uctívali svaté ostatky, napsal sv. Jeroným: „Zbožní věřici
nespatřují v těchto ostatcich věcí mrtvých; pohlížejíce na
ně povznášejí se ku světcům, kteři živi jsou u Boha, Jenž
není Bohem mrtvých, ale živých. Mučedníci nepotřebují
ovšem světla voskovie, ale kdožje pálí, maji zásluhu. A po
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všech církvích východnich, když čteno má býti evangelium,
rozsvěcují svíce, ačkoli slunce svítí, a to na důkaz radosti.“
Námitku, že někteři prosti křesťané ctice svaté ostatky do
pouštějí se z nevědomosti přehmatů, odbyl sv. Jeroným
takto: „Slušno jest uznati nábožnou mysl a vážiti sl ji, byť
1 nesprávně se projevovala; jako Kristus schválil mysl oné
ženy, která ho pomazala, a pokáral učedníky, kteří z toho
se horšili.“ Tak zvaní reformátoři, původcové novověkých
kaciřstev, pohrdnuvše neomylným učitelským úřademCirkve
katolické prohlásili Písmo svaté za jediný pramen věrouky
1 mravouky křesťanské odvažujíce se tvrditi, žeť prý Pismo
svaté jest samo sebou dosti jasné a že každý křesťan mu
dobře rozumi a z něho pravou viru čerpati může. Již za
času sv. Jeronýma vyskytovali se povrchní lidé, kteří po
dobně smýšleli. Proti lehkomyslné mělkosti a zaryté do
mýšlivosti těchto bludařů napsal nejslavnější znalec Pisma
svatého Jeroným již za čtvrtého stoleti tato přihodnáslova:
„Nemůžeš učiniti žádného prospěchu v Pismě sv. bez po
moci učitele, který ti cestu do něho otevře. Každý hledi si
svého řemesla a jinými se nezaměstnává; jen ku čtení Pisma
svatého přisuzuje si kažiý dost rozumu! Nepřipominám
umělců ani učenců, a jen o řemeslech zmiňuji se; zednici,
kováři, tesaři, soukennici a jini, ano 1 rolníci nemohou býti
bez mistra; pouze Pismo sv. jest ono umění, jež sobě vůbec
všickni osobuji. Chceť každý učiti dříve, nežli sám se na
učil, a mluvi, čemu sám nerozumi. Čo mne se týče, nemohu
aspoň sám chlubiti se a jistiti, že bych Pismu svatému
veskrze rozuměl.“

Dne 30. září koná se také památka sv. mučedníka Leoparda, dvořana
císaře Juliana odpadlíka, sv. Honoria, biskupa anglického, sv. Řehoře, bi
skupa armenského, jenž za císaře Diokleciana pro víru mnoho vytrpěl, sv.
Žofie, vdovy a tří svatých panen, dcer jejích, jichž jména byla Fides, Spes,
Charitas (Víra, Naděje, Láska). Tato matka i dcery její podstoupily v Římě
za císaře Hadriana (1i7—138) mučednickou smrť. Velechrám Pražský chová
čásť ramene sv. Žofie.
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476.
535
D59,
D39

shora
. zdola

zdola
. zdola

zdola,
shora
zdola

. zdola
. shora
. shora
. shora
. zdola

-=oOU-oo%

ji

HPOe

příjmím.
panství.
Procházky.
knihách.
Vunibalda
dějepisec.
Rízením.
křesťanských.
otevříti.
Ludvík 1X.
zůstaly.
Moháče.

Litery nedotištěné a vypadlélze snadno doplniti ; přece však klademe
sem opravy těchto nedopatření, jež naskytují se v některých výtiscích:

Str. 52. řádka 0.
88.
94.
95.

393

21. zdola
4. zdola

17. zdola
14. shora

zdola čti: Řeky.
Kráčejíce.
žalařovanému.
slovanském.
10.000.



Zprávy

o Dědictví Svatojanském.

———



I. Přehled údů v roce 1895.

Zakladatelů jest T
Spoluzakladatelů 62
Udů první třidy 30
Údů druhé třídy 135
Údů třetí třídy . 28.223

Uhbrnem 28.457

Mezi těmi jest údů stálých:

a sicerodů „5765
škol, obci, bratrstev a knihoven, konventů a spolků 1177
údů duchovního stavu 3084

IS" Členy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak
veškeré údstvo očekává, mezi oktávem sv. Jana Nep. oběť
mše svaté za Živé i mrtvé údy našeho Dědictví každoročně
obětovali. Ostatní údové nekněží s týmž nábožným úmyslem
v naznačeném čase přítomni buďtež mši svaté. U hrobu sv.
Jana Nep. v Praze slouží řiditel Svatojanského Dědictví v den
15. května v 8 hodin slavné zpivané rekviem za všecky
v Pánu zesnulé údy, kteroužto pobožnost založil a nadal
v Pánu odpočivající kanovník strážce Václav Peš'na rytíř
z Čechorodu, druhdy redaktor Dědictví Svatojanského.

IM. Změna v ředitelství Dědictví.

Vys. důst. p. Dr. Klement Borový, prelát školastik
metrop. kapitoly u sv. Vita, od počátku května r. 1884 ře
ditel Dědictví Svatojanského, složil pro churavosť úřad ten
koncem minulého roku. Jako v mnohých oborech jiných
ziskal sobě pan prelát io Dědictví zásluh nehynoucich. Obo
hatil je cennými svými spisy, (mimo jiné na př. podily čis.
59., 60., 64.) a 1 jinak všemožnou péči měl o rozkvět jeho.
Za něho podány také údům Dědictví podíly velmi nákladné a
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cenné. I zůstane jméno jeho v dějinách Dědictví u vzácné
parašti. Budiž ho také zde vděčně vzpomenuto s vroucím
přáním: Hospodin popřejž mu opět plného zdravi a zacho
vejž ho dlouhá ještě léta k další záslužné činnosti na poli
církevním 1 národním!

Od 1. ledna 1896 jmenován ředitelem Dědictví metro
politní kanovník Dr. Jan Nep. Sedlák, spolu kancléř a rada
k. a. konsistoře v Praze.

IH. Poučení © přístupu nových údův a odebírání knih.

O vzniku Dědictví připomináme novým údům toto:
Ant. Hanikýř, narozen v Praze dne 21. řijna 1753, býv.
Jesuita, pak kaplan v Sedlci u Votic, v Klokotech, Jindf.
Hradci a exposita v Čiměři, posléze na výslužbě v Plané a
v Táboře, uminil sobě roku 1829 na památku první stoleté
slavnosti vyhlášení Jana Nepomuckého za svatého založiti
ústav, jimž by dobré, vzdělavatelné knihy v jazyku českém,
již vázané, v ceně levné vydávány byly. O řízeni závodu
toho požádal roku 1831 kníž. arcibiskupskou konsistoř
v Praze. Položiv jakožto základ 1009 zl. ve stříbře vyžádal
sobě, aby podnik nesl jméno: „D.diotví sv. Jana Nepomu
ckého“ a veškeré obecenstvo aby k přistoupení vyzváno
bylo. Dotčený zakladatel zemřel v Táboře dne 15. března
1833 v 80. roce věku svého a byl ua tamnějším hřbi
tově pochován, kdež mu nákladem Dědictví pomník byl po
staven. Po dosaženém potvrzeni vstoupilo Dědictví roku 1835
v život a ze zrnka hořčičného vzrostlo v mohutný strom i
bylo od slavné paměti papeže Pia IX. dne 13. března 1. P.
1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv Svatojanský plno
mocnými odpustky obdařeno.

Ze stanov klademe sem následující poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti

hodlá, nechť poštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní
(franco) aneb jinak příležitostně s nápisem: „Řiditelství Sva
tojanského Dědictví v Praze, IV. (Hradčany) “ svéjméno a pří
jmení, pak svou osadu farní a biskupství (diecési), ku kterémuž
přináleži, udá, zároveň 1 peníze zašle neb vloží. Vklad za
úda třetí třídy obnáši jednou pro vždy 10 zlatých rak. měny;
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za rod, školu, obec, spolek, knihovnu plati se jednou pro
vždy 20 zl.

2. Každý nově přistoupivší úd ať si lístek na odebírání
knih dobře uschová a následujícího roku, jakož 1potom v bu
doucich letech po velikonoci od svého velebného správce du
chovního podepsati dá. Na tento listek může si pak, žije-li
úd v Čechách, knihu v knihkupectví B. Stýbla v Praze na
Sv.-Václavském náměstí (býv. k.ňském trhu) č. 786 II. vy
zdvibnouti; jen že musí připojiti 3 kr. r. č., kterýžto peníz
piisluší za práci a obálku. Pro údy v Olomůckém arcibiskup
ství plati totéž, jenže knihy své vybiraji v knihkupectví
Eduarda Hólzla (Helela) v Olomůci; údové pak Brněnského
biskupství nechť se o kniby své hlási v dvorním c.a k. knih
kupectví Karla Winikra v Brně. Ostatním údům v jiných
diecésich zasýlaji se knihy přímo z Prahy od ředitelstva.
Kdož by však žádal, aby mu knihkupec knihu poštou zaslal,
připoj mimo ony tři krejcary, knihkupci náležejici, ještě 6
krejcarů na kolkovaný poštovský list průvodní.

3. Pfestěhuje-li se některý úd z Čech na Moravu, aneb
odebéře-li se z Brněnského biskupství do Olomůckého aneb
naopak, ať to ve vyplaceném listu (franco) oznámí Řiditel
ství, kterýž mu nový listek na odbirání knih pošle, aby mu
pak v příslušném knihkupectví vydány byly.

4. Poněvadž odebírací či podilný listek může v ztrátu
přijiti neb 1 ukraden býti, každý si číslo jeho pro takový
případ na jistém místě, ku př. v modlitební knížce, zazna
menej; „pakli skutečně ztráta se udála, Řiditelství o nový
listek požádej s připojením 20 krejcarů, poplatku to za vy
dání listu nového, a 10 kr. na poštovní výlohy, tedy úhrnem
30 kr. Připomínáme však, že kdyby se napotom pohřešovaný
listek zase nalezl, týž žádné platnosti více nemá.

5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel,
aby, když si na jeho lístek knihu posledního roku (třeba i
po smrti úda) vybrali, úmrtí toho úda na lístek ten pozna
menali a dotýčnému knihkupectví vydali aneb poprosili svého
pastýře duchovního, aby listek ten nejdůstojnější arcib. kon
ststoři aneb řiditeli Dědictví, zaslal. Jména zemřelých údů
Dědictví uveřejňují se v podilu každého roku.

6. Rod se běře, pokud jméno se neztrati. Synů-li není,
adebirají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žiji; dítky pak

©
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jejich, jiné jméno již nesouci, nemají práva tohoto: rod
vymřel.

7. Spojí-li se manžel s manželkou svou v jeden toliko
vklad (10 zl.) vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho
z nich. Tolikéž, spoji-li se v jeden vklad bratr s bratrem
nebo sestra se sestrou, neb bratr se sestrou a podobně, vy
dávají se knihy jen do úmrti toho, jenž první jest napsán
na přijímací listině (diplomu).

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdáním jiného
jména nabyli, budiž, kdykoli za nový lístek žádají, udáno
jméno jejich rodové (po otci), jelikož jinak nebývá možno
jména v matrice nalézti a lístek vydati.

Připomínáme, že správa Dědictví Svatojanského rozdě
lena jest v ten způsob, že řiditel Dědictví přijímá vklady
nových údů, žádosti o kniby, o duplikáty diplomu a podilné
listky, jež podpisuje atd.; redaktor pak Dědictví vede péči
o vydání knih, pročež se redakci jenom rukopisy dávají, vše
ostatní budiž za«ýláno: Riditelství Dědictví Svatojanského
v Praze, IV. (Hradčany).



IV. Během r. 1895. přistoupili noví údové:

Střída Melichar, rolník v Březcích.
Peřinová Terezie v Březcích.
Konečná Marie v Skuřině.
Dp. Zima Josef, děkan v Mnichově Hradišti.
Vp. Jančik Frant., kooperátor v Křenově.
Rod Kašpara Jana v Malé Řetové.
Dosoudil Antonin, svob. v Chvalkovicich.
Vp. Pokorný Jan, kaplan v Luhačovicich.
Pochyba Jan, studující v Hradci Králové.
Bartoš Jan, rolník w-Nivnici.
Kunčíková Kateř. v Nivnici.
Havranová Marie v Morašicích.

rám Josef, ministrant v Bohuslavicich.
Macek Ant., ministrant v Bohuslavicich.
Fajtek Frant., ministrant v Bohuslavicich.
Žďárek J osef, ministrant v Černčicich.
Horák Mořica + manželka Aloysie v Zdounkach.
Dp. P. Berchtold Josef, kněz Tov. Ježišova v Praze.

„Šílený Frant. v M. Malovicích.
“Vp. Košák Frant., katecheta v Mirošově.

Rod Bartka Martina v Nivnici.
Kozel Rudolf v Zlonicich.
Schlechtova Barbora, učitelka v Mirošově.
Kolmačka Arnošt v Kotvardovicich.
Mrňava Marie se sestrou Barborou v Lánech.
Dp. Hammerle Vojtěch, farář v Trinksaifenu.
Rod Mrňavy Františka v Lánech.
Vp. Šavrda Emanuel, kaplan v Litomyšli.
SlintákJan a manželka Kateř., roln. v Nivnici.
Dp. Charvát Josef, farář ve Vel. Popovicich.
Ježíšek Josef a matka jeho Marie ve Vrbici.
Vp. Kožíšek Matěj, kaplan ve Svárově.
Konvent Milosrdných sester sv. Karla Bor. v Oboře-Smrkově.
Vp. Slavik Václav, kaplan v Steinu.
Rod Hanuše Josefa a manž. Albiny v Nedvězí.
Pokorná Adelheida v Příboře.
Lorenc Václav, svob. tkadlec v Trpině.
Kursidemová Vilemína, dělnice v Mal. Beranově.
Dp. Maňoušek Frant., farář v Budkově.
Kopřiva Tomáš a manželka jeho Karolina v Sobáčově.
Vp. Podobský Frant., kaplan v Přepeřích u Turnova.
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Ctp. Fišera Bohumil
„ Kašpar Josef,

Novák Emil,
Novotný Josef, Pastoralisté v Králové Hradci.
Prudič Josef,
Sobotka Jan,

„ Tajovský Josef,
Procházka Frant. v Libomyšli.
Rod Hermanových Frant. a Kateřiny, roln. v Dobřinsku.
Pecháček Vincenc v Čermné.
Březina Frant., hrab. koči v Náměstí u Brna.
Kabelik Josef, za + bratry Václava a Františka v Přerově,

věnováním sestry pani UL. Dočkalové.
Anderlová Antonie v Nepomuku.
1Panská Marie v Trhovych Svinech.
Rimsko-katolická fara v Cernilově u Hradce Králové (věno

váním Jana Fabiana, vým. a manželky Marie.)
Potkanová Zuzana, vdova, měšťankav Růžombersu v Uhrách.
Patočka Jáchym a matka jeho Marie v Třtici.
Vyskočil František, syn rolnikův v Dublovicich.
Krahulec Jan v Sendraži.
Mater Mar. Augustina, člen řádu sv. Voršily v Kutné Hoře.
Svobodova Magdalena v Dobřikově.
Rod Michla Josefa, výměníka v Bouzově.
Zatloukal Jakub v Lakatu v Hercegovině.
Dufek Ferdinand, sluha v klášteře kapucínů na Hradčanech

v Praze.
Vrána František a manželka Františka v Kravaři.
Polach Valentin krejčí, a manž. Marie v Bystřici pod Ho

stýnem.
Erazim Ferdinand, úředník městské spořitelny v rraze.
Burda Frant., (za rodiče a přízeň) zahradník v Herticich.
Rod Bazilidesa Frant. a manž. Rosalie v Jablunkově.
Ctp. Scheitz Josef, alumnus bisk. semináře v Hradci Králově.
Tomanec Frant., domkář v Králicich čís. 156.
Vp. Jirák Joseť Kooperátor v Roudnici.
Fr. Calasantius Malý, člen řádu Milosrdných bratří v Kuksu.
Rosáková Františka v Zdounkách.
Vecová Teresie, služebná ve Vídni.
Vedral Václav, syn Františka, rolnika ve Volešci č. 4.
Rod Treue Julia, pekaře v Boskovicích.
Rod Dohnala Jana, hrab. kočího v zámku v Náměstí u Brna.
Strakáčová Anna, svob. v Uher. Hradišti.
Erben Eduard, syn učitele v Cibuzi.
Rod Vítka Františka v Biskupicich.
Třetí řád sv. Frantiska v Budějovicich.
Vp. P. Duchacký Bohuslav Karel, kněz ř. praemonstr. ná

Strahově, t. č. kooperátor na Svatém Kopečku u Olomouce.
MacekJosef v Nezamyslicich.

3BHB



869

Týmelová Teresie v Koutech.
Rod Blaháčka Františka a Ludmily v Postřelmově.
Goluchova Albina, svob. ve Frýdlantě u Misteku.
Skříčeková Anna a + manžel Frant, domkář v Želátovicich

u Přerova.
Třetí řád sv. Dominika v Olomouci.
Vik Josef, žák obecné školy v Malíně u Kutné Hory.
Doležal Frant., žák obecné školy v Malině u Kutné Hory.
Doležal Antonín ve Zhoři.
Jaroš Jan v Koutech.
Jarošová Beata v Koutech.
Hratalová Františka v Bojanovicich.
Lokayová Marie, vdova v Staré Boleslavi.
Kolej OO. Redemptoristů u Litovle.
Korebská Mariana ve Vel. Hošticích.
Rod Vepřkové Františky a jejiho 1 manžela č. 20 v Postřel

mově.
Slabý Jan a manželka Kateřina v Struszi v Uhrách.
Dp.P. Janoušek Jan B., kapitulár kláštera praem. v Nově

Riši.
Rod Strašáka Josefa, roln. ve Zlámance č. 20.
Chrastina Martin s chotí a synem v Abdale v Unrách.
Březina Jiljí, učitel měšť. školy chlap. na Smíchově.
Dp. Papáček Ignát, farář v Tyrdnicich.
Vehovská Anna v Kravaři.
Hladik Václav, rolník v Bohuslavicích č. 2.
Slavík Josef, rolník v Bohuslavicích č. 179.
Vintera Jan, ministrant v Bohuslavicích č. 117.
Macek Josef, ministrant v Bohuslavicích č. 119.

Uhrnem 111 údův.
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V. Seznam údů

Svatojanského Dědictví v Praze,
kteři během roku 1895 zemřeli, aneb již dř.ve zemřevše,

Reditelství teprv letošního roku oznámeni byli.

I. V Čechách.

1. V arcidiecési Pražské.

Bureš Jan v Žabovřeskách.
Bureš Josef v Žabovřeskách.
Doubrava Matěj v Lichově z. r.
Gregorova Josefa, provd. Pistorová v Slaném.
Hanykýř Jan v Kostelci nad Labem z. r.
H limann Štěrán v Mrtniků z. r.
Hollmanová Kateřina v Mrtníku z. r.
Horák Frant. v Přišimasích z. r.
Horáková Marie v Přišimasich z. r.
Dp. Hradec Václav, farář v Železné.
Koucký Jan ve Všechlapech z. r.
Koucká Anna ve Všechlapech z r.
Dp. Krása Frant., farář v Obříství.
Macháček Frant., v Ouhonicích.
Nejman Jan v Redhošti z r.
Nejmanová Terezie v Redhošti z r.
Potůček Frant. ve Vys. Chlumci.
Poupě Antonin v Divišově.
Přikop Jan v Malovidech.
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Rozboudová Anna v Podlesi.
Dp. Slavik Václav, k. a. vikář a děkan v Berouně.
Dp. Titt! Frant., férář v Kouniciob.
Ungrichtová Kateřina v Prazo.
Waldmann Václav v Praze.
Veselá Anna ve Velké Vsi.
Dp. Vitek Frant., farař v Skrejích.
Vondráčková Anna v Slaném.
Vykoukalová Kateřina v Čakovicích.
Zbíralová Anna ve Vranově. ,
Zimmerhakl Jan ve Vysočanech. Uhrnem 30.

2. V Budějovické diecést.

Adamcová Kateřina v Klatovech.
Dp. P. Červenka Vacl., z řádu sv. Augustina v Lnářich.
Divoký Tomáš v Hrdlořezich.
Fejfarová Anna ve Veseli.
V. p. Hoffmann Frant., kaplan v Týně nad Vltavou.
Fučik Vojtěch v Oboře.
Hrach Filip ve Vel. Javoří.
Hůlková Terezie v Brlo:e.
Jarošik Václav v Petrovicích.
Končeliková Anna v Petrovicích.
Koubková Anna v Suchém.
Kuchválková Marie v Radouni.
Ludviková Anna v Domažlicích.
Machnik František v Svotoku.
Polánská Alžběta z Myšence v Protivině.
Potužáková Františka ve Vodelonovech.
Primas Frant. v Slapech z r.
Primasova Veron. v S'apech z r.
Dp. Pruner Jan, farař v Hosíně.
Reřábek Matěj v Chvaleticich.
Sejpka František v Strunkově.
Svátek Jan v Chvaleticich z r.
Svatková Kateřina v Chvaleticích z r.
Sťastný Jan v Malkově z r.
Toupalik Frant. v Sušicí.
Vaněk Jan v Klikově.
Vejšický Václav v Uzenicich z r.
Vejšická Teresie v Uzenicích z r.
Vlková Marie v Misticích z r.
Vondrovicová Mark. v Nevolicích.
Vrchota Lukáš v Suchdole, Uhrnem 31.
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3. V Hradecké diecési.

Dp. Elich Frant., farář v Chotusicich.
Federsel Ceněk v Bystrém.
Fejfarová Anna ve Veseli.
Fejtar Josef v Roztokách,
Horáček Jan ve Vrcbovině.
Hromádka Jan v Svojanově.
Dp. Koutník Frant., os. děkan v Bučicích.
Kůžel Frant. v Prušovicich.
Macháčková Anna v Jilemnici.
Mareš Alois ve Vilimově.
Metal Jan v Horních Věžnicich z r.
Ma* 1 Josef v Horních Věžnicich z r.
W«ulovaá Marie v Hornich Věžnicích z r.
Milfajtová Marie v Horních Věžnicich z r.
Ryšavá Františka v Dol. Dobrouči.
Sucharda Josef v Roztokách.

pringer Václav v Třebechovicích.
Dp. Tesař Jan, farář v Bojanově.
Vankátová Kateřina v Pavlově.
Dp. Vrabec Jan, býv. kaplan v Černíkově. ,
Vrabec Josef v Rozkopově. Uhrnem 21.

4. V Litoměřické diecés?.

Dloubý Jan v Sedlišti.
Heilerová Maris v Lenešicich.
Kalivoda Václav v Trnově.
Dp. Kašpárek Václav v Mělníku.
Malinová Dorota v Nymburce.
Nosková Josefa v Podlužanech.
Poláčková Anna Hyacinta z 3. řádu sv. Františka v Ličně.
Soukalová Kateřina v Dětenicich.
Dp. Šicha Jan, farář v Liblicích.
Do. Trnobranský Frant., farář v Zahořanech. ,

Uhrnem 10.

I. Na Moravě.

5. V Olomoucké arcidiecési.

Bartoškova Anna v Kožušanech.
Beneš Kajetán v Svárově z r.
Brettschneidrová Anna v Kelči.
Dp. Brossmann Frant., farář v Drahoticich.
Cigoš Jan v Zlechově,
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Čahelová Veronika-v Drahuších.
Daněk Vavřinec v Lubné.
Dostálová Marie v Mezicicb.
Dp. Fajtl Josef, farář ve Francové Lhotě.
Grossmannová Josefa, měšťanka v Přiboru.
Honzová Markéta v Slavkově.
Horčičková Marianna v Hunčovicich.
Hořinová Albertina v Hranicich.
Hrbáčová Johanna v Dobroslaviciích.
Hrubá Veronika v Dobroslaviciob.
Husičková Nepomucena, výminkářka v Hněvotině.
Cbytilová Eleonora, vdova v Nákli.
Chytil Jan v Tvorovicich z r.
Jádrničková Františka ve Frýštaku.
Janášková Veron. v Kladrubech. „U
Janik Martin v Rožnově.

*Janik Michal v Rožnově.
Jarošová Anna, domkářka v Sušicich.
Kačerek Josef v Chomiži.
Kaksová Markéta, vdova v Křelově.
Klasová Mechtylda v Jaktaři.
Kluka Jiří v Štětovicích.
Kluková Františka v Holici z. r.
Kolářiková Kateřina v Jankovicich.
Koudelka Libor v Pavlově.
Kovářik Eduard v Kokorách.
Král Frant. v Holasovicich z r.
Králová Františka v Holasovicich z r.
Krejcarová Františka v Ojšanech.
Kubina František v Dobroslavicich.
Kůrkova Genovefa v Slavkově.
Laboneková Marianna v Břesovicich.
Lesáková Apolonie v Slavkově.
Machat Tomáš, rolník v Horce.
Machura Tomáš, rolník v Hor. Oujezdě.
Malátková Barbora, vým. v Soběchlebich.
Marková Josefa v Bzenoi.
Matoušková“ Veronika v Němčicich.
Metelková Anna v Lipníku.
Mudrholt Jiří v Klenovicich.
Navrátilová Josefka v Konicich. o
Nevrklová Magd., provd. Coufalová v Štětovicich.
Novák František v Hranicích.
Novosad Tomáš v Kladrubech.
Novosad Jan v Kladrubech.
Dp. Novotný Martin, farář ve Velké.
Okrouhliková Rosalie z Rožnova v Americe z r.
Dp. Ottava Jan, kněz círk v Mohelnici.
Oulehlová Františka v Němčicich,
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Paštová Anna v Rožnově.
Pechniková Anna v Slavkově.
Pečinková Josefa v Milovicich.
Posmyková Johanna, vdova v Dobroslavicích.
Pospišilová Anna, roz. Benišková v Křimani,
Pospíšil Antonin, rblník v Hor. Něčicích.
Pospíšilová Amalie v Hrabové. ©
Pospišilová Anna v Střelicich.
Prayka Vendelín, e. k. úředník v Lošticich.
Procházka Alois v Něměicích z r.
Procházková Marie Anna v Litovli.
Přivřel Antonin v Němřčicích z r.
Ríman Leander v Hlubotci.
Sasim Jiři, tkadlec v Hnlčině.
Dp. Skopalik Karet, farář ve Vlčnově.
Soukenik M. v Nivnici.
Sosnová Klára v Zlatnikách.
Srkallová Petronilla v Kelči.
Stoklasová Marta v Hlubotoi.
Stratilová Františka v Hrnčovicich,
Střilková Teresie v Hlubotci.
Sevčikova Nepomucena, mlynářka v Domyslicich.
Schneidrová Marianna v ŠStiboř.cích.
Španihelová Mariana v Rožnově.
Šťastná Františka provd. Hrachovinová v Malé Senici.
Suláková Aloisie v Kelči.
Trčková Valentina v Rožnově.
Tuhá Marianna, vým. v Střelicích.
Vácová Mechtylda v Grygově.
Vácová Paulina v Grygově.
Večerová Anna, manž. chalupníka v Mištocovicích.
Velleková Eleonora v Obectově.
Vůjtek Anselm v Slavkově.
Vyhnálek Tomáš v Třidvořich.
Zbořil Michal, rolník v Štěpánově.
Zelinková Veronika v Starvičkách.
Zimčiková M. Anna v Dolněměči. ,
Zubánek Josef v Čelčicích z r. Uhrnem 92.

6. V Brněnské diecési.

Cetkovská Marie ve Svitavce z r.
Drábek Petr v Pršlicich z r.
Drábková Marie v Pršlicich z r.
Klíma Matouš v Rebešovicich.
Libalová Františka v Oslavanech.
Nohel Tomáš v Blažovicich z r.
Sedláčková Františka, provd. Doležalová v Ivančicích.
Sekerová Anna v Bučovicich z r. Uhrnem 8.
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«. Ve Vratislavské dtecésti.

Kulhánková Anna ve Frýdku. ,
Bužga František v Leškovoi. Uhrnem 2.

8. V Uherských diecésích.

Goótzová Marie v Szebeszy.
Dp. P. Řehák Vincenc, kněz z řádu pobožných škol v Trenčíně.

Úhrnem 2.

Všech tedy v Pánu zesnulých údů, pokud letos Ředi
telstvi oznámení byli, jest 196, kteřižto zbožným modlitbám
živoucích se odporoučejí.

Modleme se:

Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli, dušem
služebníkův a služebnic svých odpuštění všech hřichů rač
dáti, aby prominutí, kteréhož vždycky žádali, pobožnými
prosbami dojíti mohli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné ať jim
sviti. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

VI. Milodary pro Dědictví Svatojanské v roce 1895.

1. Manželé Vrána Valentin a Marie v Řepčině u
Olomouce . . 5 zl.

2. + Panská Marie v Trhových Svinech (zasláno dp.
děkanem Janem Winzigem) 10 zl.

3. Dp. F. C. Žák, crk. kněz v Praze v Sev. Ame
rice od + Rosiny Okrouhlíkové —. . 25 al.

Uhrnem 40 zl.

Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého račiž odplatiti,
ó Pane, všem Dědictví Tvému dobře činicím, pro jméno
Tvé životem věčným. Amen.

VII Příspěvky spoluúdů Dědictví Svatojanského na chrám
sv. Víta v Praze v roce 1895.

JosefaPliska v Prešpurkuv Uhrách „50 kr.
Uhrnem 50 kr.
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VHT. Dary na kapli sv. Jana Nep. na mostě Karlově
v Praze r. 1895.

Františka Navrátilová v Kadolci . „ 1 zl
Uhrnem 1 zl.

IX. Kniby Svatojanského Dědicíví.

Z knih Svatojanským Dědictvím vydanýchjsou
tyto na skladě:

Bible Česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona'podíl
č. 75 a.€6 za rok 1888 a 1889) a sice:

I. nové vydáni písmem latinským prodává se
a) celé Pismo sv. (Nový 1 Starý Zákon) v jednom svazku

vázané v tuhých deskách za | zl. 50 kr. r. m.
b) celé Písmo sv. (Nový i Starý Zákon) vázané v tuhých

deskách ve dvou dilech čili svazcích za | zl. 60 kr.r. m.

1. Pozn. Pouze jeden dil tohoto Písma sv. o sobě se ne
prodává.

2. Pozn. Písmo sv. Nového Zákona, latinkou tištěné ve

formátě dvanácterky, (otisk to z II. dilu velké bible
Dědlictvím vydané) jest až na několik rozebráno.
(I. staré vydání švabachem, obsahující v jediném sva

zku celé Jismo sv. Starého 1 Nového Zákona, velký oktáv,
stran 1433, prodává se za | zl. r. m.

Postilla aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní
a sváteční od Dr. Innocencia F'rencla.

Dil I. za 50 kr. r. m.
Dil II. za 50 kr. r. m.
Dil III. za 80 kr. r. m.
Díl IV. za 50 kr. r. m.

Všecky 4 dily Postilly dohromady prodávají se za
2 zl. r. m.

Kancionál. Dil I. a II., nyní 2 zl.
Hlas varhan. Dil I. a II. obsahuje dokonalý průvod var

han ke všem písním v Kancionálu obsaženým, nyni
za 5 zl.
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R<s7 K žádosti důstojných úřadů farních, řiditelů kůrův a členů
Dědictví povolí Ředitelství při dílech „Kancionálu“ i u „Hlasu varhan“ je
ště větší srážku, t. j. nižší cenu. jakož i při jiných knihách v tomto sezna
mu obsažených, zvláště když by se více výtisků odebralo. Tímto způso
bem bylo by lze „Krncionál“ za nepatrnou cenu po osadách rozšířiti,
tak že by se v každé domácnosti ke cti a chvále Boží zpívalo a společné
služby Boží nábožným zpěvem veškeré osady oslavovaly.

Duševní zábava. Sbirka povídek, (podil č. 44 za r. 1859) za 40 kr.
Příběhy Starého Zákona a jim připojené nábožné rozjímání

pro lid křesťanský. Podil č. 55 za r. 1870 s obrázky;
str. 482 za | zl.

Příběhy Nového Zákona a jim připojené atd. Podil č. 58 za
r. 1873 s obrázky; str. 329 za | zl.

Drahé kameny z koruny sv. Václavské, t. j. Životy Světců,
Blahoslavenců a domněním Svatých národa Českoslo
vanského. Dil IT. sobrázky. — Sv. Vojtěcha hrob a osta
tky na hradě Pražském. Na památku nalezení těchto 0
statků dce 15. března 1880 sepsal Jan Křt. Votka. Podil
č. 67 za r. 1880. Oba spisy, str. 617, za 80 kr.

Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Podil
č. 64 za r. 1869. Dil I. za 60 kr.

Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal + Tomáš Novák. Dil
II. — 0 svatém biřmování. Podil č. 63 za r. 1877. Cena

obou spisů 60 kr.
Dějiny diecése Pražské. Národní dům Český v Římě. Sepsal

a vzdělal Dr. Kl. Borový. Podil č. 59 a 60 za r. 1874
za 70 kr.

Sv. Jan Nepomucký. S ocelorytinou. Sepsal Dr. Klement Bo
rový. — Základní pravidla katol. vychování. Zčeštil Jan
Frant. Desolda. Podil č. 64 a 65 za r. 1878. Oba spisy
za | zl.

Památky Staroboleslavské čili: Prvotní vývoj a význam úcty
Svatojanské v Čechách. Sepsal Jan Křt. Votka. S obráz
kem sv. Václava a 7 jinými dřevořezbami. Podil č. 66

za r. 1879. Cena 80 kr.*)

*) Menší spis téhož druhu jest „Stará Boleslav,“ nejstarší poutní
místo v Čechách“ Vydal Fr. Srdinko, sídelní kanovník kolleg. kapitoly
v Staré Boleslavi. S ocelorytinou a 8 obrázky v textu str. 120, za 30 kr.
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Trnová koruna. Historický obraz z třicetileté války. — Pal
Odolan Pětipeský. Historická pověsť z třicetiletá válk:

vojeň Tureckých. Od V. Beneše Třebízského. Podil č
BS za r. 1881. Str. 457 s 2 obr. v textu. Cena 60 kr.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější. Sepsa
Fr. Srdínko, sid. kanovník starobylé kollegiatni kapitol:
v Staré Boleslavi atd. Podil č. 69 za r. 1832. Str. 34;
s mnohými obr. v textu. Cena 40 kr.

Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrá.
mů, kapii, posvátných soch, klášterů a jiných pomnikť
katolické viry a vábožnosti v hlav. městě král. Českého
Sepsal František EÉkert,kaplan u sv. Vojtěcha v Praze
Svazek I. S 2 fototypickými obrázky. Podil č. 70 zz
rok 1888. Str. 479. Cena 70 kr. — Sv. IL s2 fototy
pickými obrázky. Podilč. 71 zarok 1884. Str. 515. Cena
70 kr.

Jubilejní kniha. K oslavě tisicileté“ pamávky úmrtí sv. Me
thoděje, jakož 1 k oslavě 50-letého trvání Dědictví Sv
Jana Nep. vydaná. S prvni částí matriky údů Dě.
dictví. Podil č 72 za r. 1885. S obrázky. Stran 448 a
285. Cena 70 kr.

Otcové a děti. Povidka z venkovského života; napsal Voj
těch Pakosta. S 5 obrázky. S druhou částí matriky
údů Dědictví. Podil č. 78 za r. 1886. Str. 686. Cena
60 kr. “

Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čín
skou vykonali Huc a Gabet, kněži kongregace sv. Lazara
v Paříži. Zčeštil Karel Jindřich. Podil č. 74 za r. 18587.

S obrázky. Str. 683. Cena 70 kr.
Z města a ze vsi. Povídky od Aloise Dosťála. Podil č. 77 za

r. 1890. Str. 596. Cena 50 kr.

Rok Marianský. Vzdělal Frant. Musil. — Odpustky. Napsal
Josef Hůlka. Podil č. 18 za rok 1891. Str. 1032. Oba

spisy za 80 kr.
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božich. Dil I. Napsal

Frant. Ekert. Podil č. 79 za rok 1892. Str. 527. S obrázky.
Cena 2 zl. r. m.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Dil II. Na
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psal Frant. Kkerť. Podil čislo 81 na rok 1891. (Cena
2 zl. r. m.

Katolická Mravouka. Napsal Th. Dr. Karel Lev Řehák. Podil
č. 80. za rok 1898. Cena 2 zl. r“m.

Liturgika o posvátných dobách sv. katol. cirkve. Sestavt a
vyložil Bohumil Fr. Hakl. Podil č. 82 za rok 1895.
Cena 2 zl. r. m.

Poznámka.

Úplně rozebrány jsou podíly: Život Ježíše Krista, od Neumanna,
ŽivotySvatých a Světic Božích, od Karlíka. Vůdce hříšníků Ludvíka
Granadského,Čermáková rodina, od Ehreubergra, Drahé kameny z ko
runy sv.-Václavské, díl I. Postilla, díl I. a II. od Leonarda Goffine-a.

V Praze, 10. dubna 1896.

Dr. Jan Nep. Sedlák, Frant. Srdínko,

kanovník metrop Kapitolyusv. Víta síl. kanovník kurat kolleg. kapitoly
na hradě Pražském, ve Staré Boleslavi,

ředitel Dědictví Svatojanského. relaktor Děd. Svatojanského.


