Životy Svatých a Světic Božích.
Pořadem roku občanského
sepsal

František Ekert,
farař u Matky Boží Sněžné v Praze, majetnik čestného kříže papežského
„Pro Ecelesia et Pontifice“, kníž. arcib. notář.
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Podíl údů Dědictví Svatojanského čís. 86. za rok 1899.

V PRAZE.
Tiskem knížecí arcibiskupské knihtiskárny (Rohlíček a Siévers).
Nákladem Dědictví sv, Jana Nepomuckého,
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Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi;
a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto Jednoroze
ného od Otce, plného milosti a pravdy.

(Jan 1, 1+.)

Předmluva.
Svazkem tímto dovršeno jest dílo rozsáhlé, o němž
spisovatel pracoval bezmála devět let napínaje, ba přepínaje
sily svoje, jen aby údům Dědictví Svatojanského dostalo se
spisu toho po svazcích včas. Celé dilo o 3026 stránkách ob
sahuje kromě 6 článků věnovaných stálým svátkům Páně
a 7 stati o slavnostech Rodičky Boži Marie Panny, úhrnem
životy 528 oslavených služebníkův a služebniceBožích 1 čet
ných osob domněním blahoslavených a svatých. Životy
svatých patronů českých, jakož 1 světcův 1 blahoslavenců
jiných u nás zvláště známých a uctivaných, i osob domněním
svatých, kteréž buď pocházely z vlasti naší aneb u nás po
žehnaně působily, probrány jsou na základě pramenův 1 spo
lehlivých spisů historických zevrubněji; téměřsedmina celého
dila věnována jest jim všem. Mimo to přihlíženoi ku stykům
jiných mnohých světců s vlasti naší, a udáno, kterých světcův
ostatky byly získány pro přední svatyni českou, metropo
litním chrám sv. Vita v Praze, k čemuž vítanou pomůckou
byl „Passlonál svaté Rimské Církve“ (V Litomyšli u Jana
Arnolta z Dobroslavina 1. P, 1676.) Takto snažil se spiso
vatel, aby toto dilo plnou měrou hovělo potřebám katoli
ckého čtenářstva českého.
Zásady vytčené v předmluvě I. svazku setkaly se s obe
cným souhlasem čtenářstva vůbec a mužů povolaných zvlášť,

aŽeť
spisovatel
právem
tudy šetřil
pokud
možno
bylozejména
všude.
pak „Církev
vítězná“
účelujich
svému
hoví,
uznala
duchovní správa na Velehradě, kteráž s příslušným povoléním
dala z tohoto dila otisknouti stať o svatých bratřích Cyrillu
a Methoději ve zvláštním spisku na rozšíření mezi poutníky.
(„Na památku z posvátného Velehradu všem otitelům sv.
apoštolů slovanských.“ V Brně, 1898. nákladem Svatyně Va
lehradské.)

Naposled vzdává spisovatel díky všem, kdož příznivými
posudky veřejnými 1 laskavými připisy nemálo přispěli
k tomu, že práci tuto konal po všecka léta s neomrzelou
vytrvalosti a rád. I smi snad také naditi se, že údové Dě
dictví Svatojanského čitajice „Cirkev vítěznou“ budou na
modlitbách svých někdy pamětlivi 1 skladatele jejího.

V Praze, v den památky sv. Anselma, učitele cirkev
niho, 1. P. 1899.

František Ekert.
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Měsíc říjen.

Dne 1. října.

Sv. Remigius, věrozvěst Franků.
Za stoleti pátého stala se Gallie kořistí výbojných
kmenů germánských. Převrat za převratem stihal tuto říš
skou zemi římskou; čásť severovýchodní zabrali Frankové,
na východě usadili se Alemani a Burgunďané, v jihozápadní
části Visigothové; a jen nevelký dil severozápadní zůstal
prozatim při říši římské, která však byla již blízka úplnému
zániku. Za těchto dalekosáhlých, světových převratů připra
vovala Prozřetelnost Boži v Gallii i zemích sousedních půdu
pro Cirkev katolickou, a nástrojem ku provedení tohoto ve
likého dila byli Frankové. Předním věrozvěstem jejich byl
Remešský arcibiskup sv. Remigius.
Věhlasný tento světec pocházel ze šlechtického, boha
tého rodu původu románského. Rodištěm jeho byl Laon
(staré Laudunum), nyní hlavní město kraje Aisneského v se
verni Francii. Podání vypravuje, že sestárli rodičové jeho,
otec Emilius a matka Cilinie, zplodivše již dva sýny, z nichž
Principius stal se biskupem Soissonským, nekojili se již na
ději, že dostanou ještě jednoho potomka, až zavítal k nim
poustevník Montán a předpověděl, že ve starobě své budou
obdařeni synem, jenž světlom evangelia Kristova osviti ce
lou Gallii a získá obyvatelstvu jejímu spasení. I narodil se
jim r. 436. synáček, jemuž dali jméno Remigius. Pokládali
ho za vzácný dar Boži, věnovali mu něžnou péči a vedli
Jej cestou bázně Boží. A syn nadaný bystrým rozumem i
jemnou mysli prospival záhy učením i nábožností.
Remigius ztráviv mladá léta v tiché domácnosti boha
bojných rodičů svých a přilauv k životu rozjímavému umi
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nil s!, že dá světu nadobro výhost a sloužiti bude Bohu ve
stavu duchovním. I odešel na poušť, připravoval se tam ně
jaký čas modlitbou a kajicimi skutky, a potom přijal nižší
svěcení. Jakkoli pak stranil se světa, nezůstaly jeho stkvělé
vlohy a otnosti duchovenstvu'1 věřicimu lidu skryty
Roku 458. zemřel Remešský arcibiskup Bennagius, a
přikročeno ku volbě nástupce jeho. Také dvaadvacetiletý
Remigius odebral se do Remeše Přišel jako skromný svědek
volby, nemaje ani potuchy, co se mu v městě tom přihodí.
Byltě od shromážděných biskupů, kněži 1věřicich sám jedno
hlasně zvolen arcibiskupem.
I nebylo divu, že v tu chvili pojal ho strach. Zachvěl
se a prosil pokorně, aby důstojnost tak posvátná a veliká
nebyla na něho skládána; uváděl svou mladosť a nezkuše
nost; líčil výmluvně, že. nemá vlastnosti, jichž třeba jest
vrchnímu pastýři věřiciho lidu. Ale právě touto odmitavou
řeči přesvědčil mladý Remigius mimoděk voliče, že volili
dobře. Osvěděilť, že má znamenitý dar Ťřečnický a plane
vroucí láskou k Církvi 1 ku věřicimu lidu. Zatim, co mluvil,
vyjasnila se zachmuřena obloha, oknemsvatyně pronikly
paprsky poledního slunce a ozařily tvář jeho jako světlem
nadpřirozeným, a to zdálo se býti znamením, jimž Bůh sám
vykonanou volbu potvrzuje. I podrobil se Remigius vůli
duchovenstva i lidu, byl posvěcen na Kněžství 1 biskupství,
a nastoupil apoštolský úřad svůj v Remeši.
Remeš (Rheims), někdy hlavní sídlo kmene Rémů na
řece Vesle, náležela toho času do územi, v němž ještě udr
žovala se vláda římská. Obyvatelstvo tohoto územi bylo ka
tolické, jako vůbec téměř veškeré domorodé obyvatelstvo
původu gallo-římského v Gallii, kdežto výbojní kmenové,
kteři ostatní části této zeměsi podmanili, byli dílem po
hané, dílem ariani. Nejmocnějšími z těchto kmenů byli
Frankové, sidlící v dolením Porýní a na Máse. Právě téhož
roku 458., kdy Remigius zvolen byl arcibiskupem Remeš
ským, stal se králem salských (západních) Franků Childe
rich. Frankové byli tehdáž ještě pohané, ale nepronásledo
vali domácího obyvatelstva katolického a vážili si ducho
venstva jeho. Childerich uslyšev, jak za vpádu divokých
Hunnův do Gallie r. 451. vedla si sv. Genovef a vPařiži moudře
a Statečně, pojal k ní velikou úctu. a propustil na přímluvu
jeji vězně již k smrti odsouzené. Po Childerichovi nastou
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r. 481. patnáctiletý syn jeho Chlodvík. Tento výbojný
panovník porazil r. 486. v bitvě u Soissonsu posledního
místodržitele římského v Gallii Syagria, a zničiv poslední
zbytky římského panství v této zemi položil základ k mocné
říši francké, která po dalších vítězstvích jeho sáhala potom
od řeky Másy až ku Pyrenejím.
Chlodvík přebývaje zprvu v Tournaji na řece Skaldě
(v nynější Belgii) přeložil po vitězství naď Syagriem sidlo
svoje do Soissonsu na Aisně a později do Paříže. Poznav
arcibiskupa Remigia zalibil si ho a vrátil mu drahocennou
bohoslužebnou nádobu, kterou vojinové jeho za války roku
486. ve stoličném chrámu Remešském ukořistili.
Řízením Božím oženil se Chlodvík r. 493. s nábožnou
princeznou burgundskou Klotildou, kteráž snažila se obrá
titi ho na viru Kristovu jsouc povzbuzována a podporována
od horlivých biskupů, zvláště od Remigia. Prozatim bylo
toto namáhání marným ; drsný válečník Chlodvík zůstával
pohanem, ač nemohl uzavirati se mocným dojmům nábožen
ství křesťanského, jež svatá manželka jeho vyznávala. Svo
lil, aby synové jeho Ingomer a Chlodomir byli pokřtěni,
byl přízniv katolickým poddaným svým a radival se v dů
ležitých věcech s biskupy. Takto bližil se mimoděk ku kře
stanství, až posléze přiměla ho důležitá událosť, že dal se
pokřtiti.
Roku 496. vtrhli Alemani válečně do územi východ
nich (porýnských) Franků, a Chlodvík vytáhli těmto sou
kmenovcům svým na pomoc. U Zůlpichu (Tolbiaka) opodál
Kolina nad Rýnem strhla se rozhodná bitva. Vítězství klo
nilo se již k Alemanům. Marně vzýval Chlodvík pohanské
bohy ; Frankové, ač bojovali udatně, byli nuceni couvati, a
zdálo se již, že budou poraženi. V tuto osudnou chvil jal
se Chlodvík vzývati Ježiše Krista, Syna Božího, a učinil
slib, že uvěří v něho a dá se pokřtiti, jestliže dostane od
něho vitězství nad nepřately. Tu pojednou vzala bitva obrat;
král Alemanů padl, a vojsko jeho vzdalo se na milost Chlod
vikovi. A vítězný král připojil územi Alemanů ku svéřiíši.
Hned po této bitvě vyslal Chlodvík rychlé posly ku
Klotildě s radostnou zprávou o dosaženém vitězství i o
slibu, jejž na bojišti učinil. Královna povolala ihned Remi
g1a, aby krále vyučoval víře křesťanské a připravoval na
křest. Chlodvík přesvědčiv se o nicotě pohanských bohů uvě
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řil v Krista a osvědčoval velkou horlivosť pro něho. Když
Remigius jednoho dne vykládal umučení Krista Pána, roz
horlil se král a zvolal: „Kdybych byl tam tehdáž se svými
Franky byl, jistě byl bych ho pomstil!“ Přece však obával
se Chlodvík odporu pohanského lidu svého, kdyby bez vě
domí a souhlasu jeho odstoupil od bohů, jež posud byl ctil.
I poradil mu Remigius, aby svolal valný sněm celého ná
roda a domluvil se s nim. Záleželoť arcibiskupovi na tom,
aby s králem také poddaní jeho přiklonili se ku Kristu a
přijali křest. Bylat důvodná naděje, že Frankové znajíce již
křesťanství od katolických obyvatelů svých zemí a zaku
sivše v minulé válce moci Boha křesťanského, nebudou
Chlodvikovi odpirati. A naděje tato byla naplněna. Když
sešel se sněm, chtěl král mluviti, avšak Frankové vědouce
již, oč běži, předešli ho volajíce nadšeně: „Zavrhujeme,
ó králi, bohy smrtelné, a budeme následovati Boha nesmrtel
ného, jejž zvěstuje Remigius!“ I jal se arcibiskup s velikou
horlivosti, takměř dnem 1 noci, sám i přispěním jiných du
chovních, učiti Franky pravdám náboženství Kristova, a
práce tato dařila se rychle.
Remigius konal s účelnou opatrnosti rozsáhlé připravy
ku slavnému pokřtění krále Chlodvika 1 poddaných jeho,
aby na obraznosť drsných těchto bojovníků účinkoval a
vznešenost víry Kristovy jim takto hluboko v paměť i do
srdce vštipil. Křtěnci připravovali se posty a modlitbami na
křest a planuli horouci touhou po něm, Po tehdejším zvyku
býval křest udilen dospělým o velkonocich, ale Remigius
chtěje králi 1 lidu vyhověti neprodléval a ustanovil, aby
křtěnci hned o vánocích r. 496. v Remeši slavně pokřtěni
byli. Konečně nadešel kýžený den. Celé město bylo ozdo
beno koberci a zelenými ratolestmi, a stoličný chrám Panny
Marie poskytoval obraz luzné krásy; stěny jeho byly po
kryty drahými látkami, prostory osvětleny tisicerými lam
pami a svícemi, v dýmu kadidla leskl se veliký kříž, a
svatyně zněla velebným hlaholem posvátných zpěvů. Chlo
dvik provázen královnou, dvěma sestrami svými, několika
biskupy a skvělým komonstvem přednich velmožů říše ubi
ral se v čele ohromného zástupu ulicemi města do vele
chrámu. Tu očekával ho v bráně Remigius. Král vstoupiv
do svatyně užásl a řekl: „Otče, jest to ono království ne
beské, o kterémž jsi mně vypravoval ?“ „Nikoli“ vece arci
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biskup, „jest to teprv počátek cesty, která tam vede.“ Když
vstoupil Chlodvík do křestní kaple, velel mu Remigius po
kleknouti a řekl: „Skloň hlavu svou a spal to, čemuž do
sud jsi se klaněl, a klaň se tomu, co jsi posud hubil“ Po
tom vyznali křtěnci víru v nejsvětější Trojici a byli všickni
pokřtěni; král, sestra jeho Albofleda a okolo 3009 mužů
z vojska jeho i ženy a děti jejich. "Téhož dne odstoupila
sestra králova Lantilda od bludů arianských a byla od he
migia přijata do Cirkve katolické. Druhá sestra Chlodví
kova Albofleda byvši pokřtěna zavázala se Bohu slibem
ustavičného panenství. A když za nedlouho potom zemřela
a král nad miru proto se rmoutil, potěšil ho Remigius
listem, v němž vyložil, že taková smrť je pravým štěstím
a že Albofleda byla odvolána na věčnosť, aby přijala ko
runu panenství.
Následujícího roku přijalo dle příkladu králova asi
11.000 Franků křesťanství, a tak zapustila Církev katolická
v tomto statečném národu na všecky budouci časy pevné
kořeny. Remigius 1 ostatní biskupové snažili se, aby Fran
kové viru katolickou nejen znali a vyznávali, ale podle ni
také živi byli. Zvláště Remigius neustával krále napomi
nati, aby odvrhl skutky temnosti a lidu svému svítil bohu
libými cotnostmi, a také Klotilda usilovala o to. Avšak po
křtěný Chlodvik nedovedl se odřici starých vášní a náklon
nosti svých. Sklonil hlavu před Kristem, ale neobrodil se
duchem. Vira jeho nebyla živá; zůstal i nadále lakotným
násilnikem hledě si především šíření své moci světské a do
pouštěje se při tom hrozných násilnosti a ukrutnosti 1 na
vlastnich přibuzných, aby zmocnil se územi i pokladů je
jich. Tak stalo se, že i mnozí Frankové nebyli s Chlodví
kem spokojeni, kdežto podmaněné od něho domorodé oby
vatelstvo gallorománské bylo mu věrno a milovalo jej, že
byl pevnou záštitou víry katolické. Jisto jest, že Pr zřetel
nost Boží zvolila tohoto mocného panovníka za nástroj ku
provedení velikých záměrů svých, ku rozšíření Církve kato
lické mezi Franky. Byltě Chlodvík přes všecky lidské sla
bosti svoje, třeba i z důvodů vice světských než nábožen
ských, horlivým ochráncem Církve katolické jsa toho času
v Evropě jediný kniže katolický.
Remigius dostal od krále 1 pokřtěných franckých vel
možů hojné dary, ale ponechal si z nich jen nepatrný dil,
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ostatek rozdal chudým a chrámům. Nad jiné byl pamětliv
chramu rodiště svého Laonu; nadal jej tak štědře, že mohlo
tu založeno býti biskupství. Poživaje přizně 1 podpory krále
Chlodvika 1 svaté manželky jeho Klotildy vykořeňoval hor
livý arcibiskup v lidu franckém pohanské zlozvyky a ne
plechu, stavěl mu chrámy, kácel a bořil modly, odchovával
zbožné duchovenstvo, a sám hlásal neunavně slovo Boží a
vedl vlastnim přikladem svěřence svoje na cestě do nebe.
Bedlivě přihlížel, aby do stádce jeho nevplížily se bludy
arlanské, jimiž nakažení byli sousedé Franků Visigothové a
Burgundové, a kdekoli nákaza tato se vyskytla, snažil se
ji vyhubiti.
Chlodvík maje obyčejné sidlo své v Solissonsu přál si
miti Remigia často a déle při sobě, aby moudré rady jeho
slyšel. Remigius nemoha tomuto přání vždy vyhověti dopi
soval králi. V jednom ze zachovaných listů jeho ku Chlod
vikovi čteme toto napomenutí: „Buď lidu svému záštitou a
otcem. Vol si za rádce moudré muže, měj duchovenstvo
v úctě, těš a podporuj chudé, buď živitelem sirotkův a
ochrancem vdov, a netrp žádných nátisků. Dvéře tvoje ať
jsou otevřeny každému, kdo hledá spravedlnosti, a nikdo
neodcházejž od tebe zarmoucen. Vůbec chovej se tak, aby
všickni tě milovali a tebe se báli.“
Remigius měl u Soissonsu stateček; ostatní půda ko
lem tohoto města náležela králi. Ale poddaní královi na
těchto pozemcích byli od úředníků velice potlačování a
přáli si proto miti pánem raději dobrotivého arcibiskupa.
I přiměla Klotilda Chlodvíka, že slíbil z této půdy daro
vati Remigiovi tolik, kolik on obejde a vyznačí zatim, 00
kral odpoledne zdřimne. Dle svědectví starého letopisce, jenž
tuto zprávu zaznamenal, byl tento pozemek potom nazýván
„zemi sv. Remigia“. Avšak svatý arcibiskup nebažil po vezdej
šich statcich a nelpěl na nich. Kdysi předvídaje, že příštího
roku bude z neúrody drahota a hlad, nashromáždil na svém
dvorci množství obilí, aby měl zásobu pro chudinu, 0 -niž
nepřestával otcovsky pečovati. Ale někteři zlomyslnici po
kládali tuto opatrnost biskupovu za lakotu. I pomlouvali
Remigia neotně a opivše se jednoho dne zapálili mu zá
soby obili, Arcibiskup spěchal k hořícímu stohu, vida pak,
že nelze požáru uhasiti, zůstal klidným ; postavilť se k ohni
a řekl rozmarně: „Chléb jsme ztratili, nuže ohřejme se aspoň,
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neboť je dnes chladno.“ Vůbec byl Remigius tichý, mírný a
dobrotivý. Na úsilovnou prosbu krale Chlodvika posvětil
chráněnce jeho Klaudia na kněžství. Ale Klaudius dopustil
se po nějakém čase zločinu, pro nějž dle zákonů cí kevnich
měl býti navždy z úřadu kněžského vyloučen. Arcibiskup
přimlouval se u podřízených biskupů, aby s timto provinil
cem nebylo naloženo po přísném zákonu, ale když bude po
klésku svého litovati a pokání činiti, aby se mu dala na
děje, že bude přijat na milost. A když biskupové k tomu
svolili až na tři z nich, kteři stáli urputně na vyloučení
provinilého kněze ze stavu duchovního, a Remigiovi prud
kou, odmitavou odpověď dali, napsal jim tato domluvná
slova: „Podal jsem vám prosbu týkajici se provinilého kně
ze, a vy jednáte se mnou tvrdě a nemilosrdně. Ačkoli ne
mám žádných zásluh, zasluhuje aspoň moje stáří poněkud

nikdo nemluvil se mnou takto. Jakého mnedle bezpráví do
pustil jsem se? Co sluší biskupovi, hněv či mirnost? Zdaliž
ustanovil nás Bůh v Církvi své za nemilosrdné karatele, či
za láskyplné otce?“ Takovou shovivavost a mírnosť osvěd
čoval Remigius chybujicím, a právě tato milá vlastnost jeho
pohnula množství pohanů 1 bludniků, že přilnuli ku Cirkvi
katolické a vstoupili do ni.
Papežové slyšice, jak Frankové víry katolické si váži
a ji chrání, čerpali z toho naději, že Církev v národě tom
dostane hojnou náhradu za škody, jichž zakoušela od blu
dařů. Již papež Anastás II. vyslovil Chlodvíkovi radosť
z jeho obrácení a vyzval ho, aby byl Cirkvi železným slou
pem a přilbicí spásy proti záměrům nepřátel. A papež Sym
mach znaje veliké zásluhy arcibiskupa Remigia o utvrzení
a rozkvět katolické víry mezi Franky, a věda, jaké přizně
požívá na dvoře královském, jmenoval ho jednatelem Sto
lice apoštolské po veškeré říši Chlodvikově. £ konal Remi
gius daleké cesty po říši a slavil v rozličných městech
schůze biskupův a kněži, na nichž rokováno o prostředcich
na vyhlazení bludařství arianského a zvelebování nábožen
ského života věřícího lidu.
Zatim, co takto ve valné části Gallie, v niž vládli
Frankové, víra katolická utěšeně se rozmáhala, bylo gallo
románským katolíkům v jižní polovině této země snášeti
veliké útisky od arianských Visigothů, kteří krajiny ty Si

10

Dne 1. října.

podmanili. I zatoužili tamní obyvatelé po vládě francké, a
Chlodvík nadehnuv Franky ku válce s Visigothy vtrhl v.
507. do území jejich a porazil je v bitvě nedaleko Poitier
su, kde i král jejich Alarich II. byl zabit. Takto dostala se
skoro celá jižní Gallie do moci Chlodvikovy a řiše francká
vzrostla znamenitě. A pádem vlády visigothské v jižní Gal
lii byla zasazena smrtelná rána bludařství arianskému v ze
mi té, a tamnim katolikům nastaly lepší časy.
Kral Chlodvik rozšiřiv a uspořádav svou řiši rozkázal
na radu arcibiskupa Remigia 1 biskupa Renesského Melania
slaviti r. 511. valný sněm cirkevní v Orleansu, na nějž do
stavilo se z celé říše 5 areibiskupův a 27 biskupů. Shro
máždění biskupové pozdravili Chlodvika čestným názvem
„nejstaršího syna Cirkve“. Král sám předložil biskupům
články, o kterýchž bylo jim rokovati, a potvrdiv úchvaly
jejich zaručil se, že moci svou bude těchto církevních naří
zení hájiti. A téhož ještě roku zemřel Chlodvik a byl po
hřben v chrámu sv. Petra a Pavla“v Paříži, jejž byl dle
učiněného slibu vystavěl po vitězství nad Visigothy.
Juemigius pracoval s neunavnou horlivostí i v kmet
ském věku o duchovním prospěchu věřícího lidu a o ná
pravě bloudicích. Když opět jednou předsedal schůzi du
chovenstva, dostavil se na ni nezvaný host, jakýsi biskup
arianský, chtěje hadati se o víru a hájiti bludu svého. Při
šel hrdě a vyzývavě, a přítomných katolických biskupů ani
nepozdravil. Stařičký Remigius přijal ho vlidně a vykládal
mu katolické učení prostě, jasně a jadrně, a dokončiv otá
zal se ho, má-li nějaké důvody, jež by právem mohl nami
tnouti proti tomu, co mu právě řečeno bylo. A ejhle, v tu
chvili byl domýšlivý bludař podivuhodně změněn. Třesa se
strachem nebyl ani slova mocen, uvrhl se k nohám arci
biskupovým, a dával na srozuměnou, že dotkla se ho milosť
Boží, tak že náhle poznal prav“u a jest hotov bludu se
odřici. I kázal mu Remigius vyznati víru v Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božiho. A obrácený bludař jal se po
korně zavrhovati křivé učení arlanské a vyznávati pravdu
katolickou. Tento náhlý obrat pohnul 1 jiné bludniky, že
vrátili se kajicně do Cirkve.
Po celý život udržoval si Remigius milosť Boži a hor
livosť v povolání stálou modlitbou, zbožným rozjímáním a
skutky kajicimi. Byl všude vysoce vážen a veleben, a zů
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stal povždy mužem skromným odnášeje všecko, co dobrého
vykonal, k Bohu, dárci všeliké milosti. Bůh popřál mu ne
obyčejně dlouhého věku a vyznamenal ho milodarem divů.
Cirkevní sněm Lyonský, jenž zasedal ještě za života arci
biskupa Remigia, prohlásil slavně, že bylo pohanství v ná
rodě franckém podýráceno divy, jež on z milosti Boží činil.
Zejména uvádí se, že vrátil slepci zrak a vzkřísil mrtvou
divku.
Na konci života oslepl Remigius, a podobaje se sta
rému Tobiášovi prohlédl po nějakém čase zase, a usnul
v Pánu dne 13. ledna 533. dosáhnuv 97 let věku svého a
působiv 75 roků v úřadě svém na vinici Páně. Tělo jeho
bylo pohřbeno v chrámu sv. Krištofa v Remeši. Památka
jeho zůstala v požehnání od pokolení do pokolení, a věřicí
lid vzýval ho jako světce. I nařidil r. 1)19. papež Lev IX.
přenésti ostatky tohoto slavného věrozvěsta z prvotního
hrobu do chrámu při benediktinském klášteře v Remeši, jenž
od té doby zván jest opatstvím sv. Remigia. Slavné přene
seni to událo se dně 1. řijna, pročež 1 koná se výroční pa
mátka sv. Remigia téhož dne.
Chrám sv. Remigia při bývalém benediktinském opat
ství v Remeši honosi se posud ostatky tohoto věrozvěsta,
jež uloženy jsou ve starobylém nádherném náhrobku. Zla
tý kalich jeho chová pokladnice velechrámu Remešského.
Dvě kosti z ostatkův jeho dostal chrám sv. Vita v Praze,
z nichž jedna byla r. 1356. darována z Francie Karlu IV.
Katolická Francie cti sv. Remigia jakožto předního pa
trona svého.
Zobrazovár býva sv. Remigius v hávu arcibiskupském
s holubici přinášející mu v zobáčku nádobku se svatým
olejem. Sličná pověsť di, že když pokřtěný Chlodvik měl
býti biřmován a na krale pomazán, nedostávalo se sv. Re
migiovi sv. oleje; 1 odešel jeden z duchovních, aby ho do
nesl, když pak se vracel, nemohl zástupem lidu protlačiti
se k oltáři, a tu přiletěla holubice nesoue láhvičku se sv.
olejem a postavila ji na oltář. I byl Chlodvík od Remigia
pomazán. V pověsti této skrývá se hluboký smysl; holubice
značí Ducha sv., jehož milosti bylo ve Francii zřízeno ka
tolické království.
Chrám Panny Marie v Remeši byl po všecka stoleti
korunovační svatyní francouzskou. Všickni králové francouzští
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(kromě jediného Jindřicha IT) byli v tomto velechrámě od
arcibiskupů Remešských jakožto nástupců sv. Remigia na
království pomazání a korunováni. Právem slula tedy
svatyně tato kolébkou králů francouzských. Při slavném po
mazání králů bývalo užíváno nádobky se sv. olejem, jež
byla vzácnou památkou po svatém Remigiovi. Byla pokládána
za zemskou svátost a náležela ku korunovačním klenotům
francouzským, až ve veliké revoluci kterýsi zuřivecji rozbil.

Starý životopisec sv. Remigia poznamenal, že světec ten
spravoval se po celý život třemi hlavními pravidly, obsa
ženými ve slovech : „Zdržuj se, buď trpěliv, počinej si horlivě.“
Tato zlatá slova buďtež i nám pravidlem jednání našebo!
Zdržujme se netoliko jakéhokoli hřichu a vši příleži
tosti, kteráž ku hříchu vede, ale neváhejme z lásky k Bohu
odřikati se někdy 1 věci jinak nelišných, avšak zbytečných.
Vynakládati peněz na mirný přepych a dovolené zábavy je
ovšem dovoleno; ale záslužno před Bohem jest uložiti si ně
jakou oběť, uskrovniti se, odřici si něčeho, a ušetřiti takto
zbytečných výloh, abychom raději mohli přispěti na účely
Bohu milé a bližním prospěšné. Kolik peněz vydávají marně
1 křesťané nikoli zámožní na věci pošetilé, a co dobrého způ
sobili by, kdyby pamatovali raději na stavbu potřebných
chrámů Páně, na missie mezi pohany, na křesťanské školy
a vychovatelny opuštěné mládeže, na podporu chuďasů!
Buďme trpělivi, když vali se na nás soužení, když
práce se nám nedaří aneb naše sily přemáhá, když poctivé
snahy naše nedocházejí uznání, když děje se nám křivda.
“ Mějmež tu vždy za to, že Bůh trestá nás za hřichy naše;
a jsme-li nevinni, pomněmež, že 1 Kristus Pán nevinně trpěl.
Počinejme si horlivě, když běži o česť 1 slávu Boži a
o naše i bližních duchovní blaho. Nemlčme a nelenujme,
když zaslepenci a zlomyslnici otravuji lidi nevěrou a neřestí,
ale vzmužme se proti těmto zhoubcům a pracujme horlivě
pro věc Boži i spasení duši lidských. Neodkládejme dobrými
skutky; co možno učiniti dnes, nebudiž zůstaveno zitřku,
neboť nevíme, budeme-li zitra ještě živi.
Dne 1. října koná se také památka sv Arety a spolumučedníkůřím
ských, sv. Priska a spolumučedníků, sv. Verissima a sester jeho sv. Maxjmy
a sv. Julie, umučených za Diokleciana v Portugalsku, sv. Piata, kněze,
umučeného za Maximiana v Tournaji, sv. Báva, poustevníka, sv. Nicécia,
biskupa, jehož jednu kosť získal a r 1872. velechrámu Pražskému daroval
Karel IV., a. j.
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I. Sv. Leodegar, biskup.
Říše francká byla za šestého a sedmého stoleti jevištěm
neustálých rozbrojů. Synové krále Chlodvika I. rozdělili si ji
ve čtyři dily a později byla říše opět spojena a zase rozdě
lena. Panovnici zbavovali se svých soků ukrutnými vraždami,
a takto byly dědiny francké dlouho řetězem žalostných do
mácich nepokojův a násilných výstředností. Králové hovíce
životu prostopášnému zůstavovali vládu správcům svých
domů, a tak klesala vůbec panovnická moc potomků Chlo
dvikových a dostávala se v ruce těchto úředníků (majordomů),
kteří jsouce na šlechtě závislí a později i od ni dosazováni,
vlastně sami královskou moc vykonávali. Za takových poměrů
trpěla 1 Církev. Panovníci i jich majordomové osobovali si
ve věcech náboženských moc rozhodčí, a pokládajíce biskupy
za svoje poddané úře niky dosazovali a sesazovali je libo
volně. Odtud dostávali se na biskupské stolce namnoze
mužové neschopní. Ale hyli za těch časů v řiši francké
1biskupové vynikajici svatým životem a horlivostí apoštolskou.
Takovým velepastýřem byl Autunský biskup sv. Leodegar.
Leodegar narodil se roku 616. Pocházel ze vzácného
rodu franckého a byl v útlém věku poslán na dvůr krále
Chlotara II. (613—6:8). Později ujal se ho strýc, Poitierský
biskup Dido, a dal ho pečlivě vychovávati a vědecky vzdě
Invati. Nadaný Leodegar prospival utěšeně netoliko učením,
ale 1 bázní Boží, a strýc shledav, že má ku stavu duchov
nimu opravdové povolání, posvětil jej, když mu bylo dvacet
let, na jahenství, a za nedlouho potom povýšil ho za svého
arcijáhna a spolupracovníka v úřadě biskupském.
Mladý Leodegar býv postaven na vysoký svícen v bi
skupství Poitierském dával duchovenstvu i lidu krásný
příklad svatých otnosti i svědomité pracovitosti. Štkvěl se
čistotou mravů, skromnosti, tichosti, horlivostí v modlitbě
a odřikavostí. V nesnadném úřadě svém vedl si mírně, spra
vedlivě a opatrně, a takto získal si důvěru i lásku ducho
venstva i věřícího lidu. Po několika letech ustanovil ho strýc
opatem benediktinského klášterasv Maxencia v Poitieru, jakož
bylo tehdáž zvykem, že biskupové nezřídka svěřovali správu
klášterů i far horlivým členům svých kapitol. Leodegar
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přilnuv již ve věku jinošském k životu odřikavému řídil po
šest let vzorně řeholní družinu svou ; bděl nad domácí kázni,
dbal pořádku, předcházel mnichy horlivosti v modlitbě a
sebezapiravosti, obnovoval klášterní budovy a zvýšil hmotný
blahobyt řeholního ústavu svého. Záležitosti klášterní přivedly
Jueodecara zase do styku se dvorem, a královna Bathilda,
která jménem nezletilého syna svého Chlotara III. tehdáž
vládla, povolala si výtečného opata toho za 1ádce a spolu
vladaře.
Toho času byla v burgundském městě Autunu (Augu
stodonu) krvavá rozepře mezi dvěma soky, kteříž o tamní
biskupský stolec se ucházeli. Oba tito nehodní mužové dá
vali svými půtkami hrozné pohoršeni, až jeden z nich v boji
padl, a druhý do vyhnanství vyvržen byl. I jmenovala
královna Bathilda s radostnou úchvalou šlechty 1duchoven
stva r. 660. biskupem Autunským Leodegara.
V Autunu nastala Leodecaru těžká práce, neboťbiskup
ství byvší po dvě léta uprázdněno nalézalo se v žalostném
stavu. I jal se nový biskup tuto zanedbanou vinici Páně se
vši horlivosti vzdělávati. H'ásal pokoj a smíření, a kde
askavá slova jeho úspěchu neměla, nastupoval rozhodně a
přísně, a takto podařilo se mu časem ukliditi nesváry a po
hnouti rozvaděné strany ku smíru Hlásal neunavně slovo
Boží, vykořeňoval různé neplechy, bděl ostražitě nad mravy
lidu, přihlížel, aby všude služby Boží byly důstojně konány,
pečoval o důkladné vzdělání duchovenstva, obnovoval chrámy
za domácí války porouchané a opatřoval je bohoslužebnými
potřebami, staral se o chuďasy 1 sirotky, upravil chatrné
bradby sidelního města svého, a byl vůbec dobrým pastýřem
a otcovským knižetem lidu svého. Věřicí milovali výbor
ného biskupa, ale lidé zli ho nenáviděli, že nedovoloval jim,
aby prováděli svou zvůli. Nejhoršim nepřítelem biskupovým
byl majordom Bbroin. Tento lakotný a pánovitý násilník
dopouštěl se hrozných nespravedlnosti. Nedbaje práva a
zákonů dával osoby sobě nemilé klásti do žalářů a popra
vovati, pročež 1 všeobecně nenáviděn byl. Leodegar nelichoril
mu, jakož činili královští dvořané, nemlčel k jeho zločinům
a nedbal hrozeb jeho. Odtud byl mu Ebroin úhlavním od
povědnikem.
Po smrti mladého, bezdětného krále Chlotara III. r. 669.
octla se řiše francká u velikém zmatku, když královna
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vdova Bathilda složila vwladařství a vstoupila do kláštera.
Nárok. na panství v celé řišl měl austráský král Childerich,
ale dříve než k volbě došlo, posadil zpupný Ebroin ma
trůn mladšího bratra jeho Theodoricha, neporadiv se s nikým.
To rozhořčilo francké velmože; 1 sešli se a prohlásili krá
lem celé říše Childericha. Volby této sůčastnil se též biskup
Leodegar. Ošemetný Ebroin, vida, že moc jeho jest zlomena.
a obávaje se pomsty lidu, uprchl do chrámu a chytil se
oltáře, ale rozhněvaný lid byl by ho odtud vyvlékl a ubil,

kdyby Leodegar a jiní biskupové nebyli ho zachránili Na
přímluvu jejich dostal Ebroia od krále Childericha milosť
a byl rozkazem jeho postřižen za mnicha a dán do vazby
v klášteře Luxeuilském, kde měl káti se ze zločinů svých.
Leodegar stav se předním rádcem krále Childericha,
spravoval řišl moudře, dlo zásad křesťanské spravedlnosti.
Kdežto násilnický Ebroin potlačiv všecka práva říšských
pánů vládl neobmezeně, snažil se Leodegar obnoviti staré
zákony, zvyklosti a svobody každé ze tři spojených říší, a
takto rozděliti moc vládní, aby zjednán byl přistup k úřadům
a hodnostem každému, kdo rodem 1 schopnostmi k tomu
oprávněn byl. Rovněž moudřea spravedlivě nakládal Leodegar
s ovecným lidem nedopouštěje křivd a hledě, aby každému
dostalo se ochrany zákorů. Vedle tohoto světského úřadu
neustával horlivý Leodegar věrně plnmiti také povinnosti
svého povoláni apoštolského. Byltě netoliko opatrným správ
cem záležitosti státních, ále 1 bdělým pastýřem věřiciho lidu.
Král Childerich spravoval se na počátku moudrou radou
biskupa Leodegara, ale časem přiklonil se k ničemným lichot
nikům, kteří ho nadobro zkazili. Hověli jeho vášním a ne
ustávali v něm probouzeti nedůvěru a odpor proti Leodegaru.
Takto odcizil se král věrnému rádci svému, a nedbaje na
pominání jeho žil prostopášně a utlačoval lid poddaný. Po
sléze oženil se Childerich proti zákonům cirkevním se svou
neteří, a Leodegaru nezbývalo, leč svazek ten prohlásiti ne
platným. A když rozhněvaný král čím dále tim nevázaněji
žil, pokáral ho biskup veřejně a pohrozil mu trestem Božím,
nepolepši-li se.
Podle obyčeje pozval Leodegar i roku 673. Childericha,
aby sůčastnil se s dvorem svýmslavnosti velkonoční ve sto
ličném chrámu Autunském. I zavital kral do Autunu; sotva
však na velký pátek do chrámu vstoupil a biskupa u oltáře
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spatřil, byl vášnivým hněvem proti němu tou měrou uchvácen,
že tasil meč a hnal se zuřivé na něho Jen stěži byl zamezen
krvavý zločin na mistě posvátném. Leodegar uprchli, ale byl
dohoněn a na rozkaz králův zavezen do kláštera Luxeuil
ského. Tu setkal se s nepřítelem svým Ebroinem. Člověk
ten uvital svatého biskupa na pohled laskavě, ba sliboval
mu věčné přátelství, a zatim nepřestával ho nenáviděti,
ačkoli byl mu zavázán vděčnosti za záchranu svého života.
Zatim, coLeodegar v klášteře Luxeuilském u vyhnanství
trval, zdvihli velmožové i poddaní říše francké odpor proti
králi Childerichovi, jenž jsa ovládán ničemnými dvořany
dané svobody rušil a pouštěje hněvu svému uzdu netoliko
poddané, ale 1 urozené šlechtice krutě pronásledoval. I spikli
se někteří páni frančti a zabili roku 673. krále 1 man
želku jeho.
Po Childerichu nastoupil trůn bratr jeho Theodorich,
a biskup Leodegar dostav svobodu vrátil se do Autunu, kde
od věřícího lidu byl s velikou radosti uvítán. Také Ebroin
byl z vězení propuštěn, a doufal, že opět zmocní se otěži
vlády v říši. Ale Leodegar maje na zřeteli blaho země po
radil králi, aby přijal za majordoma šlechetného Lendesa.
I rozhněval se ctižádostivý Ebroin, a chtěje stůj co stůj do
sáhnouti ztracené moci, jal se strojiti pikle, aby říši do
zmatků uvedl. Ziskav stoupence rozšiřoval lichou pověsť o
smrti krale Theodoricha, prohlásil jakéhosi chlapce, domně
lého syna Chlotara III., za nástupce na královském trůně,
sebral četné vojsko, vpadl s ním do Neustrie, porazil ve
velké bitvě voje královské, a konal zuřivou pomstu na
svých odpůrcich, o nichž se domníval, že přispěli k jeho
svržení.
Zatim trval biskup Leodegar v Autuně maje horlivou
péči o duchovní potřeby svých svěřenců. Jednoho dne při
táhla tlupa vojska Ebroinova k městu, a velitel jeji vzkázal
biskupovi, aby uznal lžikrále a přísahal mu věrnosť. Leo
degar jsa věren řádnému králi Theodorichovi, odmitl ovšem
rozhodně, co od něho žádáno bylo, a když přátelé radili mu,
aby rychle sebral klenoty svoje a uprchl, řekl jim: „Nač
odnášel bych si věci, jež nebudu moci vziti do nebe!“
I shledal všecko stříbrné náčiní svoje a darovav z něho
chrámům vše, co hodilo se ke službám Božím, dal ostatek
rozbiti a chudým rozdati. Brzo potom vypravil Ebroin silné
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vojsko pod vedenim vévody Vaymera k Autunu. Venkovský
lid utekl se zbožím svým do města, a měšťané zatarasivše
brány přichystali se k obraně. V obleženém městě nastal
brzy hlad, a když nebezpečenství rostlo, osvědčil se Leodegar
dobrým pastýřem, jenž dává život svůj za ovce svoje. Pro
hlásilt, že raději zemře, než aby zrušil přísahu věrnosti zá
konitému králi, a že na ušetření nevinné krve sám vydá se
nepřátelům. I posilnil se nejsvětější Svátosti a vyšed z města
odebral se do nepřátelského tabora. Tu vrhli se na něho
žoldnéři jako dravci a na rozkaz Ebroinův vyloupali mu
oči. Trpitel snášel tato muka klidně řka: „Trápení moje
menší jest slávy, kteráž připravena jest mně v nebi.“ Ne
dopustil ani, aby mu byly ruce spoutány a ulehčoval si
hrozné bolesti ří kaje žalmy. Ale anitimto ukrutným skutkem
nebyla divoká pomstychtivost nepřátel ukojena. Ebroin roz
kázal zmučeného biskupa zavěsti na liduprázdnou poušť,
aby zahynul hladem, a spolu dal rozhlašovati, že prý biskup
na útěku se utopil, ba zřídilmu naoklamánilidu prázdný hrob.
Vévodovi Vaymeru, jenž rozkaz Ebroinův vykonati
měl, zželelo se ubohého trpitele Leodegara. I odvedl ho
tajně do benediktinského kláštera Fekampského. Tu setrval
oslepený biskup po dvě léta. Zatim král Theodorich nemoha
se ubrániti Ebroinovi a žádaje si učiniti konec občanské
válce, chtě nechtě přijal tohoto odpovědníka svého za ma
jordoma. Tak dosáhl ošemetník ten nejvyšší moci v říši a
pronásledoval krvavě svoje odpůrce, a kde nemohl předsti
rati zákon a ochranu krále, dával osoby sobě nemilé stihati
pod záminkou, že byly zapleteny v úklady proti zavraždě
nému králi Childerichovi. Takovým způsobem byli 1 nejšle
chetnějšií mužové nevinně obžalováni, mučeni a popravováni,
až došlo 1 na slepce Leodegara. Ebroin zvěděv o něm, že
posud žije, rozkázal ho přivésti z kláštera na soud. Tu hájil
se ubohý biskup doličuje nevinu svoji, Ale zuřivý Ebroin
nedbaje důstojnosti jeho ani zákona dal mu katem uřiznouti
rty 1 kus jazyka a rozkázal jej vláčeti ulicemi města a vlo
žiti do žaláře. Avšak hrabě Vaning, jenž měl zmrzačeného
biskupa ostřihati, slitoval se nad ním, nakládal s ním laskavě
a dovolil, aby přátelé ho navštěvovali, pokrmů a nápojů i
jiných potřeb mu donášeli a rány jeho hojili. I stalo se ří
zenim Božím, že zmučený Leodegar tou měrou se vyléčil,
že 1 zkomoleným jazykem a znetvořenými rty mohl zřetelně“
2
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mluviti, což pokládáno bylo za zřejmý zázrak. Potom do
pravil Vaning trpitele tohoto do kterého si panenského kláštera.
Tu konal Leodegar po tří roky služby Boží, trval na mo
dlitbách a byl duchovním správcem jeptišek.
Biskup Leodegar ziskal si svatým životem a přiklad
nou trpělivosti 1 odevzdanosti do vůle Boží v nejkrutějších
mukách velikou úctu věřlciho lidu, a když podivuhodným
způsobem z hrozných ran se vyléčil, byl obecně pokládán
za muže svatého. Tato všeobecuá úctalidu ku svatému slepci
byla nešlechetnému Ebroinu kamenem urážky; 1 uminil si,
že ho zahubí. Aby pak zdálo se, že s Leodegarem nakládá
se po právu, a že 1 všecko, co ho posud stihlo, bylo po zá
konu, sehnal mstivý majordom ze stoupenců svých soudní
dvůr a rozkázal těmto ničemným soudcům, aby ubohého
slepce obžalovali z viny na zavraždění krále Childericha a
nedbajice hájení jeho odsoudili jej na smrť a zbavili ho dů
stojnosti kněžské 1 biskupské a jakýchkoli jiných hodnosti
jeho. Také bratr Leod-garův Guerin byl z téhož zločinu
obžalován, nevinně ce-+ouzen, téhož ještě dne ukamenován,
a zemřel nábožně modie se za vrahy svoje.
Odsouzený Leodegar byl odevzdán správci královského
domu Chrodobertovi, aby ho tajně v odlehlém lese utratil a
pohřbil, by nikdo 0 hrobu jeho nezvěděl. Avšak Chrodobert
maje litosť s mučednikem necitil v sobě tolik sily, aby krutý
rozkaz ten sám vykonal. [ odevzdal slepého starce čtyřem
žoldnéřům, aby ho popravili. Když mučedník byl přiveden
na určité misto v lese, padli mu tři průvodcové jeho k no
hám prosice za odpuštění. Biskup pomodlil se za ně, a pro
hlásiv, že jest na smrt přichystán, byl od čtvrtého vojina
mečem sťat. Tak dokončil Leodegar dne2.října r. 678. po
zemský život svůj v lese Ivelinském na rozhraní biskupství
Arraského a Cambraiského, kteréžto místo podnes slove
„lesem sv. Leodegara.“ Umučené tělo jeho bylo hozeno do,
jámy a zahrabáno, ale zbožná manželka Chrodobertova vy
prosila s1 povoleni, aby směla je uctivě pohřbiti. I bylo
tělo svatého biskupa převezeno do Sarciny a slavně pocho
váno. Bůh oslavoval mučedníka tohoto divy a úcta k němu
rozmáhala se daleko široko; ve Francii, v Nizozemí 1 v ji
ných zemich budovány jemu na počesť četné chrámy. I přáli
si současně biskupové Autunský, Arraský a Poitierský miti
ostatky světce toho, a když rozhodnuto losem, odnesl si je
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ze Sarciny biskup Poitierský a uložil v klášteře sv. Maxen
cia. Zlosyna Ebroina zastihl trest zasloužený ; setrvav V ne
pravostech byl úkladně zavražděn.
Roku 1365. ziskal Karel IV. hlavusv. Leodegara a
daroval ji stoličnému chrámu Pražskému. Sv. Leodegar bývá
zobrazován v biskupském rouchu máje v ruce jakožto mučidlo
kleště či železný hrot.

Sv. Leodegar proslavil se v krutém soužení hrdinskou
tichosti, trpělivosti, láskou k nepřátelům a oddanosti do
vůle Boží. Předvidaje mučednickou smrť nelekal se ji a na
psal své matce Sigradě, kteráž před vrahem Ebroinem na
lezla útočiště v klášteře, tato slova pro útěchu: „Blahoslavená
smrť, kteráž uvede nás do života lepšího. "Blahoslavená
ztráta věci porušitelných, neboť uděluje nám pokladů nehy
noucich. Blahoslavený zármutek, neboť způsobuje nám útěchu
andělskou. Blaze m1, že jsem zvrhl těžké břímě světa a
vzal na sebe sladké Jho Kristovo. Následujme zmužile a
statečně Hospodina, kamkoli smilování jeho nás předvádí,
neboť on stoji v slově svém, bojuje za nás, pomáhá nepřitele
přemáhati a uděluje vítězství. Ejhle, již volá bojovníky
svoje k zápasu apřipravuje vítězům odměnou korunu; dávát
bojovníkům zbroj, kteréž protivníci naši nemají aniž ji znaji;
jsou to štít viry, brnění spravedlnosti, přilbice naděje spa
seni a meč Ducha,

jenž jest slovo Boží.

Omnťučí nás mo

dlhti se a bditi, jakož sám nespí ani nedřimá.“ A zmíniv se
v témž listu o svých nepřátelich di svatý biskup dále: „Čo
Jest šlechetnějšího, nežli milovati nepřátele? Co činí Nás
syny Božimi vice, než láska, kteráž odpouští? Slouží-li mně
kdo, řekl Spasitel, následujž mne, a kdež já jsem, tuť bude
i služebník můj. A v čemž medle máme ho nyní následo
vati? Na otázku tuto odpovídá sám pně na kříži: „Otče,
odpusť jim, neb nevědi,co činí. Když tedy kniže života věč
ného, jenž narodil se z Panny, neposkvrněn, za nepřátele
svoje se modlil, oč vice máme my, jsouce hřichy poskvrněni,
nepřátele milovati a za ně se modliti, abychom následovali
Pána a následujice ho stali se hodnými, s vyvolenei jeho
miti podil ve svatosti jeho.“
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2. Sv. Bávo, poustevník.
Starožitné hlavní město východnich Flander
ství Belgickém Gent honosí se 55 znamenitými chrám,
nimiž stářím, dějinami a stavitelským slohem nejvice
velechrám sv. Báva. Světce toho cti vlámšti katolici za |
trona svého.
Bávo narodil se počátkem sedmého stoleti někde ve
Flandřich z rodičů stavu šlechtického, byl od nich nábožně
vychován, a dospěv oženil se po vůli jejich s urozenou
pannou Ageltrudou, s niž po něsolik let ve svorném, spo
kojeném svazku žil. A když pak bohabojná manželka mu
umřela, jal se rozjimati o marnosti a vrátkosti všeho po
zemského blaha, a stanul na tom, že dá světu výhost a za
světí se výhradně službě Boží.
Za minulých převratů vzalo náboženství křesťanské
v území nynější Belgie a sousedního Nizozemí velkou
zkázu, ač zase nadešla mu lepší doba, když do krajin těch
zavital horlivý zvěrozvěst Amand. Tento svatý biskup po
cházel z krajiny Nantesské, vstoupil maje dvacet let do klá
štera, z něhož an prosbami ani hrozbami svých přibuzných
nedal se vylákati, putoval r. 628. do Říma, a vrátiv se do
Francie byl posvěcen za misionářského biskůpa. Potom šířil
křesťanství v rozličných zemích, až přišel do Flander, kde
obyvatelstvo většinou bylo pohanské. I jal se v Gentu a
v okoli hlásati slovo Boži. Z počátku potkával se tu s od
porem lidu a byl od něho nejednou zbit, ale nedbaje žád
ného protivenství vytrval na této zanedbané vinici Páně,
až se mu podařilo množství pohanů obrátiti a Církvi v kra
jinách těch budoucnost pojistiti.
Mladý Bávo uslyšev o požehnaně činnosti biskupa
Amanda odebral se do Gentu, aby ho slyšel a s ním se po
radil, co nadále činiti má. I byl kázánimi jeho tou měrou
uehvácen, že vice se ho nespustil a byl mu průvodčim na
apoštolských cestách jeho. A biskup poznav jeho pravé po
volání ku vyšší dokonalosti křesťanské, dal mu radu, aby
zhostil se všech úvazků, jež poutaly ho ku světu, a sloužil
v chudobě 1 v kajicnosti Bohu. Tu rozprodal ihned Bávo
statky svoje, a rozdav čásť stržených peněz chudým, daro
val ostatek na stavbu nového chrámu sv. Petra v Gentu.
Stav se takto dobrovolně chudým zapiral se posty, bděním
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i jinými skutky kajicnými, a byl pilen modliteb i svatých
rozjímání. Aby pak nebyl ničím vyrušován, odešel později
do odlehlého lesa a zřídil si na této poušti u dutého dubu
chatrč, kde © samotě přebýval. Ale za krátko vypátral lidé
ze sousedství svatého poustevníka a jali se k němu dochá
zeti. I ušel Bávo na jinou poušť v lese opodál Gentu, avšak
ani na tomto místě neměl žádoucího klidu; zástupové věří
ciho lidu donášeli mu potravin i jiných darů prosiče za
poučení a radu v rozličných potřebách svých.
Zatim byl chrám sy. Petra v Gentu dokončen, a bi
skup Amand zřídil při něm benediktinský klášter, do ně
hož valný počet mnichů přijal. I vrátil se Bávo do Gentu,
byl od Amanda posvěcen za jáhna, složil řeholní sliby, a
upraviv si v klášteře skrovnou jizbu žil tu pod poslušen
stvim opatovým nad míru přísně. Nemaje dosti na tuhé
kázni řeholní podroboval se ještě dobrovolně různým skut
kům odřikavosti, a když bylo mu raděno, aby v horlivosti
své šetřil miry, říkal: „Co jest všecka odřikavost a kajis
nost moje proti slávě nebeské, kteréž mám si zasloužiti!“
Kdykoli bylo mu trpěti nevinně příkoří, děkoval Bohu, že
ho takto křížem navštěvuje, a v bolestné nemoci nestěžoval
si nikdy ani slovem ani povzdechem domnivale se, že za
sloužil za hříchy svoje horšich trestů. Churavě dlouho přál
si ustavičně býti rozdělen a spojen s Kristem Pánem, jehož
1ade všecko miloval, a posilniv se svatými svátostmi doko
nal svatě a klidně pozemský život svůj u přitomnosti sv
Amanda. Tělo jeho bylo pohřbeno v klášternim chrámu sv.
Petra v Gentu od něho vystavěném. Bůh osvědčil svatosť
jeho četnými divy. Památka sv. Bava slaví se dne 1. řijna.
Chrám sv. Petra v Gentu byl r. 1578.. od protestant
ských obrazoborců pobořen a potom v letech 1629—1718.
nově vystaven. -Z prastarého opatství při něm, kde sv. Bávo
žil a zemřel, zachovaly se jen některé zbytky. Ostatky sv.
Báva (viamsky Sint Baafs) chovají se-nyní ve velechrámu
Gentském, jenž jeho jménem a jemu na počesť byl posvě
cen za stoleti desátého.
V souženich a utrpeních poroučejme se dle přikladu
sv. Báva do vůle Boží a buďme klidní. Sv. Rehoř dí:
„Jsme-li pamětlivi spáchaných hříchů svých, budeme sná
šeti všeliká přikoři trpělivě, neboť poznáme, že zasloužili
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jsme mnohem více. Vyvolenci Boží pohlížejíce ku věčné
oslavě shledávají, že proti ni jest nepatrno, cokoli bývá
nám zde trpěti. I nesnesitelné bolesti zmírňují se myšlén
kou na budouci odměnu“.
+

Dne 2. října koná se také památka sv. Eleutéria a spolumučedníků
Nikomedijských, sv. Theodoricha, opata Remešského (+ 533.), odchovance
sv. Remigia ; sv. Leodomíra, biskupa Chalonského (+ 588.), blahosl. Bo
humíra, kněze řádu cistercienského v brabantském klášteře Villarijském,
sv. Theofila (Bohumila), mnicha, jenž od císaře Lva Isaurického jakožto
ctitel posvátných obrazů mučen a do vyhnanství poslán byl, sv. Modesta,
jáhna a mučedníka Beneventského, a j.
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I. Sv. Dionys Alexandrijský, biskup.
V lidnatém hlavním městě egyptském Alexandrii po
vstala hned mna počátku křesťanství škola k vyučování
křtěnců. A jelikož byla Alexandrie netoliko středem tehdejší
učenosti řecké 1 židovské, ale i pařeništěm nejrozmanitějších
sektářských bludů, nastala záhy potřeba, aby v důležitém
městě tom bylo křesťanské učeliště vyššího řádu, kde by
duchovní i vzdělaní nekněží utvrzovali se v neporušeném
učení Kristovu a učili se bojovati proti útokům pohanů,
židů 1 bludařů. Tak rozvinula se časem ka'echetická škola
Alexandrijská v prvni křesťanskou universitu, kteráž odcho

vala veliký počet slavných obránců viry katolické. Nejpro
slulejším mužem této školy byl Origenes, jenž učena ni po
dvacet osm let obrátil množství kaciřů 1 pohanů a získal
Církvi velmi mnoho horlivých a nadšených mužů, kteři di
lem učení jejiho vítězně hájili, dilem Krista Pána smrti
mučednickou oslavili. Sláva, kterou tito křesťanšti učenci
a mučednici v Církvi se stkvěli, ozařovala 1 mistra jejich
Origena, ačkoli tento věhlasný muž sám dopustil se někte
rých poklésků proti přesnému učení katolickému, ovšem ni
koli zůmyslně, nýbrž jen mimoděk a z nadměrné horlivosti,
chtěje pravdy náboženství Kristova dokázati důvody vza
tými ze soustavy řeckého mudrce Platóna.
Ze přátel a žáků Origenových byl i slovutný biskup
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Alexandrijský Dionysius (Diviš. Pocházel ze vznešených
pohanských rodičů, a byv Origenem získán víře Kristově
zdokonalil se u něho v bohosloví tou měrou, že sám stal. se
učitelem a r. 232. správcem školy Alexandrijské. Patnáct
Jet řídil toto křesťanské učeliště, až po smrti biskupa He
rakla byl r. 247. zvolen za nástupce jeho v Alexandrii.
Vznešený úřadten zastával Dionys sedmnáct roků, a po celou tu
dobu, téměř za stálého pronásledování, pečoval horlivě o
spásu svých svěřencův i o prospěch celé Církve jsa bdělým

obhájcem pravé víry proti různým bludnikům i proti po
hanům.
Toho času panoval cisař Filip Arab (241—249), jenž
ku křesťanům byl tak milostiv, že ho měli za křesťana.
Také manželka jeho Severa byla křesťanům nakloněna. Ale
posledního roku panování císaře Filipa přišlo na věřící
v Alexandrii veliké soužení. Jakýsi modlářský hadač před
povidaje městu mnoho zlého, zbouřil pohanský lid proti
křesťanům. I jali se pohané stihati a mučiti věřici, aniž
úřadové proti tomu zakročovali. Pronásledování toto vylíčil
biskup Dionysius jakožto očitý svědek v listu k biskupu
Antiochijskému Fabiovi Nejprve zmučili modláři starce
Mstrasa, že zdráhal se mluviti o Kristu Ježíši slova rou
havá, a uház»li ho na předměstí kamenim. Potom popadli
věřicí ženu Kvintu, odvekli ji do pohanského chrámu a nu
tili, aby modlám obětovala. A když ona takovou poctu za
ohavnostť prohlásila, svázavše nohy jeji smýkali jí po uli
cích města, bili tělem jejím o mlýnské žernovy, mrskali ji,
a posléze vyvlekli ji na předměstí a ukamenovali. Hned
potom učinili útok na domy křesťanů, a jedenkaždý sou
sedy své ven z přibytků jejich vláčeli a obirali; klenoty
s dražšim nábytkem sobě odkládali; všecky jiné sprostši
věci po ulicích rozmetali a spálili. Ale mnozí křesťané upr
chlt z města na mista odlehlá zůstavivše statky svoje po
hanům za kořisť. Potom jali buřiči světici Apollonii,
pannu věkem pokročilou, spoličkovali ji, až všecky zuby ji
vytloukli, a snesše hranici hrozili, že ji za živa upáli, ne
bude-li se rouhati Kristu. Ale ona pomodlivší se skočila
sama. do plamenů a skončila takto život svůj Také sv. Se
rapilon byl ve vlastním domě lapen, na všech údech polá
mán a konečně s hořeního patra domu na ulici svržen.
Toto kruté pronásledování křesťanů trvalo v Alexan
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drii po delší čas, až posléze úřadové přední buřiče polapiti
dali. I pooddechli si křesťané Alexandrijšti, ale za krátko
přihnala se na ně bouře nová, mnohem hroznější.
Ještě roku 249. byl cisař Filip Arab vojskem zabit, a
za nástupce jeho na trůně povolán Decius (249—251.) ne
přitel křesťanů, jepž ihned staré trestní zákony proti nim
obnovil chtěje náboženství Kristovo z kořene vyvrátiti.
Přisným prováděním těchto rozkazů stala se celá řiše krva
vým bojištěm. Přemnozi křesťané zůstali Kristu Pánu věr
nými a zpečetili svou viru smrti mučednickou, ale bylo i
dosti slabochů, kteří aby mukám ušli, Krista zipřeli, buď
že modlám obětovali, věcí modlám obětovaných požívali,
aneb podplativše úřady od nich si vymohli listů, jakoby
byli Krista zapřeli a modlám obětovali, jakkoli nic toho
neučinili.
Také v Alexandrii došlo tehdáž množství věřicích ko
runy mučednické. Kmet Julian, jenž pro bolesti v nohou
nemobl se ani postaviti, byl s jinými dvěma křesťany, kteří
ho nesli, přiveden

mnasoud.

Jeden

z nosičů zapřel viru,

druhý pak Kronion, a sám stařec Julian vyznavše rozhodně
Krista byli vozeni městem na velbloudech, a tak na nich
sedice mrskáni, a. posléze na hranici upáleni. Když byli ve
deni na popravu, obrátil se na víru jakýsi voják jménem
Bésas a byl sekerou sťat. Afričan Makár nechtěje Krista
zapřiti byl za živa upálen. Epimach a Alexander přetrpěvše
v žaláři mnoho bolesti řezáním břitkými noži a bičováním,
rovněž byli upáleni. Tři ženy, stařena Merkuria, matka
Dionysia a panna Ammónarion, zůstavše věrnými Kristu,
byly sťaty. HEgyptané Heron, Ater a Isidor byli ukrutně
zbičování a upáleni. Touže smrti dokonal Egypťan Nome
sis. Patnáctile ý jinoch Dioskur byv na soud přiveden od
piral všem domluvám a hrozbám, a byl propuštěn, aby prý
mohl sobě lépe usmysliti; ale zůstal 1 na dále stálým u
víře. Vojáci Ammon, Zeno, Ptolomeus a Ingenuus, a záro
veň s nimi stařec Theofil stáli před soudnou stolicí právě
když jakýsi křesťan nachyloval se k zapření víry; i po
vzbuzovali ho, aby toho nečinil, ale ve víře své vytrval.
Potom vyznali sami, že jsou křesťané, a takto posilnili ty,
s nimiž konalo se vyšetřovaníi, aby nelekali se muk. Sami
soudcové podivili se této statečnosti. I kračeli tito vyzna
vači slavně ze soudního mista radujíce se velice ze svěde
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otvi, jež Kristu vydali. Mnozi jiní křesťané byli po venkov
ských městech a dědinách na kusy roztrháni. Jiní věřící
bloudice na pouštích a po horách zahynuli hladem, žizní,
zimou, nemocemi, od lotrův a dravé zvěře.
Za tohoto pronásledování biskup Dionys nikoli ze
strachu, nýbrž jak sám dokládá, na rozkaz Boží, ušel s prů
vodčími Kajem, Faustem, Petrem a Pavlem z Alexandrie.
Ale cestou upadl v ruce slidicích vojáků, kteří majice roz
kaz císařského náměstka Sabina polapili ho a odvedli do
městečka Taposiry. Tu shlukli se venkovští křesťané, vy
trhli biskupa z rukou vojákův a odvedli do bezpečného
úkrytu na poušti lybijské. V úkrytu tom zůstal Dionys po
celou dobu panování císaře Decia a spravoval odtud po
moci kněží a jáhnů do Alexandrie tajně docházejicich
biskupství svoje, posýlaje listy křesťanům tamním. Po
smrti Deciově r. 251. vrátil se Dionys ku stádci svému do
Alexandrie, když nastoupil císař Gallus (251—253.). Za to
hoto císaře ustálo poněkud pronásledování věřicich, a tu
mnozi z odpadlíků, kteři ze strachu před mučením stali se
Kristu nevěrnými, litovali slabosti své a prosili kajicně, aby
byli opět do Cirkve přijati. Dle tehdejší církevní kázně
bylo takovým kajicnikům podstoupiti velmi přísné pokání
za veliký hřich, kterýž spáchali, a za pohoršení, jež Církvi
dali. I ucházeli se mnozí z nich u zasloužilých vyznavačů
a mučednikův o přímluvu, aby jim pokání takové bylo buď
zhola odpuštěno, aneb aspoň zmírněno. Ve věci té nezacho
vávali všickni biskupové stejné míry jsouce jedni přiliš
shoviváví, jiní nad potřebu přísní, a odtud vznikly rozmiš
ky, jež mnoho zlého v Církvi natropily. Biskup Dionys jsa
muž dobrotivý a milosrdný nakládal s kajicníky mírně, a
snaže se roztržky v Církvi ukliditi hleděl ústně i písemně
pohnouti stoupence přísnější kázně, aby neodpírali rozhře
šení těm odpadlikům, kteří poklésků svých opravdu litovali.
Ža příčinou různého jednání s odpadliky povstaly v Církvi
roztržky, a pověstný Novacián dal se proti řádnému papeži
Dionysiu prohlásiti za vzdoropapeže. Ale biskupové Kato
ličti, obzvláště afričtí s Cyprianem a Dionysiem Alexandrij
ským v čele, odmitli drzého samozvance toho. Dionys byv
od něho vyzván, aby ho uznal, odepsal mu: „Měl jsi raději
všemožně trpěti, než Církev trhati“. Vůbec byl Dionys mu
žem pokoje a svornosti; nedorozumění a sváry uklizoval
b
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moudrým a laskavým jednáním svým, zatvrzelcům klestil
cestu ku smiru, a s bludaři 1 rozkolníky uměl tak zachá
zeti, že mnozi z nich vrátili se zase do lůna Cirkve ka
tolické.
Zatim uvázal se v panování nad řiší římskou cisař
Valerian (253—260), jenž zprvu byl ku křesťanům velmi do
brotiv. Ale později stal se působením milce svého Makriana
pronásledovatelem křesťanů, chtěje takto nakloniti si pohan
ské bohy, aby mu propůjčili vitězství ve válce s Peršany,
na něž se strojil. Roku 257. vyšel cisařský rozkaz, aby
biskupové a kněží posláni byli do vyhnanství 1 aby nebyly
trpěny náboženské schůze křesťanů, a kdo by rozkazu toho
nezachovával, měl býti až na hrdle potrestán. Proto byl
papež sv. Štěpán v Římě uvězněn a popraven, a biskup sv.
Cyprian z Karthaginy do vyhnanství vyvržen. Také na bi
skupa Alexandrijského Dionysa přivalilo se protivenství.
Vladař Emilian pohnal ho na soud a vyzval, aby Krista
se odřekl. Kojilť se naději, že ostatní duchovní, kteříž tu
na soudu stáli, i všecken lid křesťanský budou následovati
biskupa, jestliže víru svou zapře. Ale Dionys odpověděl, že
vice sluší poslouchati Boha než lidi, a proto že nepřestane
klaněti se jedinému pravému Bohu a nikdy neodstoupi od
náboženství Kristova. I pokusil se Emilian ještě jednou,
přemlouvati biskupa a ostatní duchovní, aby odřekli se viry
křesťanské, ale byl to pokus marný; všickni vyznali jedno
myslně, že zůstanou svému náboženství věrnými a modlám
klaněti se nebudou. Vida tedy vladař, že úmyslu svého ne
dosáhne, odsoudil Dionysa 1 soudruhy jeho, kněze Maxima
a jáhny Fausta, Euséba a Chairemona do vyhnanství na
poušť libyjskou, a spolu zakázal jim přísně po domech aneb
na hřbitovech se scházeti a služby Boži konati. I býli od

© souzenci
odvedeni
donehostinné
krajiny
Kefra
Diony
tehdáž churavý, dovlekl se stěži na tuto poušť, brzy však
potěšil se, když za nim přišlo mnoho křesťanů. Vyhnancům
bylo tu snášeti na počátku od pohanů mnohá příkoří, zne
náhla mirnila se však tato surovost domácich obyvatelův, a
nejední z nich poznavše víru Kristovu opustili modly a při
jali křest, tak že povstala nová křesťanská obec.
Po nějakém času vydal vladař Emilian rozkaz, aby
Dionys 1 tovaryši jeho odvedení byli na jiné misto, do Ko
luthiona. Svatý biskup zhrozil se toho, obávaje se, že přijde
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do krajiny, kde jen lid divoký a loupežný přebývá a kde
žádných křesťanů není. Záhy přesvědčil se však, že obava
jeho byla marná. Koluthion leželo blíže Alexandrie a kře
sťané docházeli odtud ku svatému vyhnanci, jenž hlásal jim
slovo Boži a posvěcoval duše jejich svatými svátostmi. A
netoliko o tyto křesťany staral se Dionys u vyhnanství,
ale 1 o ty svěřence svoje, kteřiž k němu docházeti nemohli;
dopisovalť jim občasně napomínaje, poučuje, těše a povzbu
zuje k důvěře v lepši časy a ku vytrvalosti u víře.
Když císař Valerian ve válce s Peršany zajat a usmrcen
byl, dostalo se za cisaře Galliena (260—268) vypověděným
křesťanům volnosti, že mohli se domů vrátiti a náboženství
svoje bez překážek vyznávati. I vrátil se také biskup Dio
nys z tříletého vyhnanství do Alexandrie, ale nepotěšil se
tu; v městě zuřila vzpoura; každodenně dály se po ulicích
hlučné výtržnosti, krvavé potýčky a zákeřné vraždy, tak
že dle svědectví Dionysova rámě řeky Nilu městem tekoucí
bylo poskvrněno prolévanou krví a mrtvolami lidskými.
Za těchto bouři nebylo křesťanům možno scházeti se na
služby Boži, ba ani slavnosti velkonoční nemohl biskup
s věřícími konati v chrámu Páně, což mu působilo veliký
zármutek. A po utišení vzpoury byla Alexandrie zastížena
novým neštěstím, hrozným morem. Lidé zmirali hromadně,
a nebylo v městě domu, v kterémž by nebylo aspoň
jednoho člověka morem postiženého. A tu ukázalo se, co
zmůže vira a láska křesťanská. Kdežto pohané nedbajice
ani svazků pokrevenských, vyháněli z domu 1 nejbližší,
morem stižené příbuzné svoje, nechával: je bidně po ulicich
zmirati a zůstavovali nepohřbené mrtvoly jejich na pospas
potulným psům, byli křesťané, jak napsal biskup Dionys,
vroucím ohněm lásky tak rozniceni, že nešetřice vlastního
zdraví a života navštěvovali nemocné ubožaky, ošetřovali
jich pro milost Pána Ježiše Krista, pochovávali uctivě
mrtvoly jejich, umírajice takřka jeden za druhého, dle slov
apoštola sv. Jana: „Po tomť jsme poznali lásku Boži, že
Kristus život svůj za nás položil; i mýt máme za bratří
život klásti“. (I. Jan, 3, 16.)
Toho času vyskytovaly se četné nové bludy, jimiž
jednota Církve trhána byla. Biskup Dionys opiral se jim
vší moci, a seč byl namáhal se, aby zbloudilce opět do
lůna Církve katolické přivedl. Veliké zmatky tropil tehdáž
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Pavel Samosatský, nehodný biskup Antiochijský, jenž Sice
hlásal, že Kristus Pán byl počat způsobem mnadpřirozeným
a narodil se z Panny Marie, ale upíral mu Božství vydá
vaje ho za pouhého člověka, s nimž spojilo se Slovo, totiž
prý neosobný rozum Boži. Také Ducha sv. pokládal bludař
tento nikoli za Božskou osobu, leč toliko za bezosobnou silu
Boha Otce. Bludařství toto bylo zavlečeno i do Egypta a
biskup Dionys potiral je mocně slovem 1 pismem. Jiní ka
ciři, tak zvaní Patripassiáni, popirajice nejsvětější Trojici
učili, že Syn Boži jest tělem oděný Otec, a že tedý Bůh
Otec se vtělil. Náčelníkem této sekty v Římě byl tehdáž
Sabellius, po němž liché učení to zváno bludem sabellian
ským. Biskup Dionys jal se kacířství Sabelliovo učeně vy
vraceti, ale chtěje hájiti cirkevní nauky o nejsvětější Tro
jici a stanoviti rozdil mezi osobou Boha Otce a Boha Syna,
vyslovil se mimoděk sám o Synu Božim nesprávně. I byl
od několika afrických biskupů v Římě obžalován, a papež
sv. Dionysius svolav r. 260. církevní sněm a poradiv se tu
se shromážděným:i biskupy poslal Dionysovi do Alexandrie
1 jiným biskupům v Egyptě a v ZILibyji list věroučný,
v němž bludařstvíi Sabelliovo mimochodem zavrhl a učení
Cirkve katolické o nejsvětější Trojici v tato slova shrnul:
„Podivuhodná a svata Jednota Boží nesmí se děliti ve tři
božství, a důstojnost 1 všecko převyšujicí vznešenost Krista
Pána nesmí se obmezovati výrazem „stvoření“. Dlužnoť
nam „zajisté věřiti v Boha, Otce všemohoucího, i v Ježíše
Krista, Syna jeho, 1 v Ducha svatého; a že Slovo jest
s Otcem všehomíra za jedno“. Na tento připis odpověděl
biskup Dionys dvěma listy, v nichž k učení papežovu při
svědčuje a mimovolný omyl svůj omlouvá. Kromě toho po
tiral Dionys slovem i písmem starý blud tak zvaných chi
lastů o tisiciletém království Kristově na zemi, jejž tehdáž
egyptský biskup Nepos znovu hlásal. Z učených spisů, jež
biskup Dionys na obranu katolické viry proti různým blu
dařům složil, zachovaly se pouze dva listy. Zásluhy jeho o
Cirkev a křesťanskou vědu došly obecného uznání; byltě od
vrstevníků zván „Dionysem Velikým“, a slavný světec
Athanasius zove jej „učitelem Církve katolické“. Čestných
jmen těchto žasloužil si Dionys svými neunavnými pracemi
o zvelebení Církve katolické, o blaho věřlcich, o obrácení
pohanů, bludařů i rozkolníků, i pro osobni vlastnosti svoje,
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lahodu a mirnostť ku svedeným, stálosť u víře, statečnost
v pronásledování, kromobyčejnou učenosť a milou skromnosť.
Právě když Dionys chystal se k další obraně pravo
věrného učení církevního proti útokům bludniků, byl roku
264. povolán do věčné blaženosti řidiv biskupství Alexan
driské
po sedmnáct let. V římském seznamu svatých
klade se památka sv. Dionysa Alexandrijského na den
17. listopadu.
Sv. Dionys napsal, že smrť těch křesťanů, kteří ze
mřeli sloužice z lásky ubožákům morovou ranou stiženým,
rovná se smrti mučednické. A to právem. Mučednici vydá
vali ochotně život svůj pro Ježiše Krista, a milosrdní ob
sluhovatelé nemocných, kteří nakazivše se od nich zemřeli,
obětovali se za bratry, a takto 1 za Spasitele, jenž di, že
všecko, co učinili jsme bratřím, jemu samému jsme učinili.
(Mat. 25, 40.) K lůžku nemocných nemá nás ovšem poutati
jen láska pozemská; ať přátelství či naděje dědictví, nýbrž
pravá láska křesťanská, která nečiní rozdílu, zdaž ten, je
muž sloužime, jest náš příbuzný neb cizinec, zdaliž jest
člověk vzácný či jen prostičký. Dostitťjest, že pomoci naši
tu potřebuje bližní, tedy náš bratr. Ujměme se ho a při
spějme mu radou, pokrmem, lékem a obsluhou, a tato služba
naše bude u Boha platiti jako vyznání viry Kristovy, jež
skládali mučednici před pohanskými soudci; a zakusíme-li
v této službě nějaké ošklivosti, bude nám před Bohem
počtena za mučednictví. Ovšem pak máme míti bedlivou
péči netoliko o nemocné tělo bližního, nýbrž obzvláště také
Ojeho nesmrtelnou duši. Proto povzbuzujme ho k trpěli
vosti a k důvěře v Boha, uvádějme mu za přiklad Ježíše
Krista za hřichy naše trpiciho, a napominejme ho, aby ještě
v čas svaté svátosti hodně přijal, takto s Bohem se smířil
1 posvětil a spasení duše své pokud možno si zaručil. Jak
hrozného hříchu dopouštějí se ti, kdož zdrábají se povolati
kněze k nemocnému, odkládajice, až kdy bude pozdě, kdy
nemocný nebude již o sobě věděti. Taci lidé předstiraji, že
činí takto z lásky a šetrnosti, aby prý nemocný nebyl po
lekán a nemoc jeho se nezhoršila. A zatim dopouštěji se na
něm největšiho ukrutenství. Pravá láska snaži se tomu,
koho miluje, co nejvice prospěti. Zdaž tedy maji opravdo
vou lásku k nemocnému ti, kdož zamezují, aby dostalo se
mu náboženské útěchy a přiležitosti, aby mohl z hříchů
svých se očistiti a dojiti posvěcující milosti Boží, bez níž
nikdo spasen nebude? Těch zpozdileů! (Chtějí nemocného
ušetřiti a zatim vydávají ho v nebezpečenství, že bude na
věky od tváře Boží odloučen. Ovšem jest možno, že některý
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nemocný slyše o zaopatření sv. svátostmi na chvíli se za
razi, ale co jest tato okamžitá úzkost proti tomu nevý
slovnému neštěsti, jež hrozi mu, jestliže odejde na věčnosť
bez svatých svátosti, s Bohem nesmířen, hříchy. poskvrněn!
A posléze proč lekal by se nemocný křesťan kněze, an při
náší mu odpuštění a milosť Boží! Nač lekal by se ho, an
přináší mu v nejsvětější Svátosti nejlepšího přítele a těšitele
nemocných, Ježíše Krista! Proč hrozil by se přijati svátosť
svatého pomazání, kteráž neni ustanovena proto, aby kře
stan po ni zemřel, nýbrž aby na těle 1 duši posilněn a
uzdraven byl, jakož di apoštol sv. Jakub „modlitba víry
uzdraví nemocného, a polehčiť jemu Pán, a jestliže jest
v hříších, budou mu odpuštěni“. (Jak. 5, 15.) I jest tedy
pravou přičinou toho, že bývá se zaopatřenim nemocných
sv. svátostmi odkládáno, nedostatek víry, náboženská vla
žnosť, ne-li holá nevěra. Křesťan věřici neleká se smrti;
hrozí se jen hříchu a nekajicnosti. „Smrť hříšníků jest nej
horší.“ (Žalm 33, 22.) „Draháť jest před očima Hospodino
výma smrť svatých jeho.“ (Žalm 115, 15.) „Blahoslavení
mrtví, kteříž v Pánu umíraji.“ (Zjev. 14, 13.)

2. Sv. Ammon, poustevník.
Jižně od Alexandrie v Egyptě, za jezerem Mareoti
ským, rozkládá se směrem k Ethiopii ohromná poušť libyj
ská. Je to vypráhlá, zasmušilá planina, prorvaná holými
skalisky a pisčitými nánosy. A v těchto nehostinných kon
činách bylo koncem čtvrtého stoleti dvacet klášterů a pře
bývalo asi 5000 poustevníků a mnichů. Zakladatelem jejich
byl sv. Ammon.
Ammon, syn vzácných a bohatých rodičů křesťanských
v Dolním Egyptě, byv od nich nábožně vychován, zalíbil si
záhy tichý, od všedního ruchu odloučený život a liboval si
v modlitbách. Když mu bylo jedenadvacet let, zemřeli otec
i matka jeho, po nichž zdědil výnosný statek. I naléhali
příbuzní jeho na něho, aby sa oženil. Zatim uminil si však
Ammon, že vzdá se statků, požitkův 1 radosti světských,
nebot duše jeho nesla se ku věcem vznešenějším. Zdráhal
se tedy vyhověti žádosti příbuzných; ale strýc jeho, muž
jinak rozšafný a šlechetný, zvolil mu o své ujmě nevěstu
a vykonal všecky potřebné přípravy ku svatbě. Tu nechtěl
Ammon strýce, jehož ctil jako vlastního otce, zarmoutiti a
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zahanbiti, a poručiv se bez reptání a nevole do vůle Boží,
podrobil se mu. Když bylo po svatbě a novomanželé osa
měli, vykonal Ammon s manželkou vroucí modlitbu a jal
se k ni mluviti o veliké ceně a důstojnosti panické a pa
nenské čistoty dovolávaje se slov Krista Pána 1 sv. Pavla
apoštola. Mluvil tak přesvědčivě a vřele, že i zasnoubená
choť jeho zanicena byla ohněm svaté lásky k Bohu a
ochotně svolila, že oba z milosti Boží žíti budou společně
v ustavičné čistotě. A Bůh vyslyšev modlitby jejich dával
jim po všecken čas svou milosť, že slibu svému věrně do
stáli. Žili vespolek v pokoji posvěcujíce se modlitbou a do
brými skutky. Za dne pracoval Ammon v zahradě, a panen
ská manželka jeho obstarávala domácnost a měla horli
vou péči o chudé, na večer pak každého dne modlivali se
společně a rozjímali o Bohu a věčnosti pozdě do noci. Tak
plynul jim po osmnáct let život tichým potůčkem. Byli
šťastní poživajíce svatého míru v Pánu.
Jakkoliv Ammon jsa věren posvátnému slibu svému a
zapíraje se živ byl nábožně a ctnostně, nemohl překonati
vnitřní nepokoj, kterýž jej někdy skličoval. Čím více po
kračoval věkem, tim častěji namanula se mu myšlénka,
že posavadní život jeho nemá před Bohem ceny. Přemýšlel
o slovech Páně, že království Božího možno dojiti jen ná
silim ; rozjimal o velikých obětech, jež pro Ježíše Krista
podstupovali svatí apoštolové, vyznavači a mučednici, a
v svědomí jeho ozýval se hlas, že není dokonalým násle
dovnikem Páně, že posud nezískal si zásluh pro nebe, že
hřivny od Boha svěřené zakopal. I ožila v srdci jeho touha
z mladých let, aby všecko opustil a kříž Kristův na poušti
nesl. Byla jen obava, že manželka k tomu snad nesvoli.
Jakož činival ve všech záležitostech svých obrátil se Ammon
1 tentokráte k Bohu prose za dar rady, a utvrdiv se v úmy
slu svém oznámil manželce, co hodlá učiniti. A panenská
choť odpověděla mu: „Pane a bratře můj, vím, že podstu
poval jsi velikou oběť zůstávaje tolik let ze šetrnosti ku mé
mladosti a nezkušenosti při mně. Byl jsi mým výborným
učitelem na cestě do nebe, a nyní již nesmím více zdržo
vatl tebe. Rozloučime se, aby tvoje ctnost a moudrost kře
stanská neskrývala se dále v tomto tichém domu, ale pro
spivala ku spasení všem, kdož k tobě budou se utikati“.
I zůstavil Ammon manželce dům i veškeren statek svůj a
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poručiv ji Bohu rozloučil se s ní a odešel na poušť libyj
skou, kde odnože vápencových vyvýšenin sbihají se v hor
stvo nitrijské. Tu malezl skalní jeskyni a přebýval v ni
o samotě jsa odloučen od světa. Jen dvakráte do roka do
cházel ku panenské choti své a potěšiv ji spasitelným na
pomenutím a pomodliv se s ní vracel se zase na poušť. Trval
na modlitbách a chválách Božích, rozjímal o věčnosti a
zapiral se tuhou kajicnosti hledě následovati hrdinských
ctnosti svatých poustevníků egyptských. A za krátko roz
hlásila se pověsť o něm; 1 přicházelo množství jinochů a
mužů k němu, aby učili se jeho slovem 1 přiklalem vyšší
dokonalosti křesťanské. Ammon přijímal tyto učně jako do
brotivý otec a byl jim výborným učitelem, a tak vznikla
tu nová osada poustevnická s několika sty pousteven. Po
zději zřídil Ammon v pohoří nitrijském pro odchovance
svoje několik samostanů ku společnému přebývání, a jiným,
kteří sl přáli žiti o samotě, dal upraviti oddělené poustevny
a byl všem těmto podřizencům svým duchovním rádcem a
vůdcem na cestě do nebe.
Věhlas o Ammonovi pronikl 1 do poustevnických osad
hornoegyptských, a sám arciotec mnichů sv. Antonin byl
jeho otitelem a přítelem. Bůh propůjčil mu vzácné milo
dary; lidé donášeli mu nemocných, a on uzdravoval je
modlitbou. Kdysi bylo přineseno těžce nemocné ditě, a když
rodičové jeho prosili svatého poustevníka, aby se modlil
nad nim a vrátil mu zdraví, řekl jim: „Modlitba moje
neučiní na ditěti vašem divu, ale vy sami můžete mu po
moci 1 bez modlitby mé. Navratte vola, kterého jste ukradli
chudé vdově, a ditě vaše bude zdrávo“. I užásli rodičové,
že Ammon z Božího vnuknuti o krádeži jejich vi, a po
slechli ho. Vrátili odcizené dobytče, a ditě jejich uzdra
vilo se.
Ztráviv dvaadvacet let na poušti zesnul Ammon
v Pánu mezi roky 350. a 354. maje let života svého dva
ašedesát. Cirkev řecká koná výroční památku jeho dne
4. řijna.

Starověcí poustevnici utíkali ze světa mravně zkaže
ného, aby spolu s nim nezahynuli; prchali z omamujicího
všedního života, aby došli o samotě pokoje v Bohu; odchá
zeli v ústraní, aby jsouce vzdáleni tisicerých přiležitosti ku
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hřichu mohli úspěšněji přemahati přirozené náklonnosti
svoje a bojovati proti pokušení ducha zlého. Pohnutkou
k samotařskému životu nebyla jim tedy jakási chabá světa
omrzelosť, lenivosť a snah“ po pohodlí, nýbrž naopak touha
po ustavičném boji proti tělu a ďáblu, a snaha, aby ku do
sažení mravní dokonalosti podstupovali i největší oběti.
Ostatně poustevnici modlíce se, rozjimajíce a zapirajíce tělo
svoje kajicnými skutky, nebyli nikterak zahálčivi; vydělá
valit sl ruční prací sporých potřeb ku prostičkému životu
svému. Pracovali bez nároků na pozemskou odměnu, odpo
čivali v Bohu a podávali si bratrsky ruce na úzké a drsné
cestě vedoucí ku těsné bráně do života věčného,
Dne 3. říjua koná se památka sv. Kandita, mučedníka, jehož rámě
bylo r. 1370. z Říma darováno velechrámn Pražskému, dvou svatých bratií
Evaldů, Angličanů, umučených od pohanských Sasíků, sv. Maximiana, mu
čedníka afrického, sv. Gerarda, opata (1 957,), sv. Bohumili (Theofila), bi
skupa Antiochijského, a. j.

Dne 4. října.

Sv. František z Assisi, zakladatel řádu.
Za panování cisaře Bedřicha II. (1215—1250) byl stav
Italie nad miru žalostný. Staré nepřátelské strany Velfů
(stoupenců papežových) a Ghibellinů (přivrženců císařových)
neustávaly zuřivě se potirati, a ustavičné boje mezi císařem
a papežem rozněcovaly vzájemnou nenávisť jejich ještě vice.
Cisař přebývaje v jižní Italii žil rozmařile po způsobu mo
hamedánského panovníka, a nakládal s poddanými tyransky.
Zeť a náměstek jeho v hoření Italii Ezzelin, náčelník Ghi
bellinů, dopouštěl se na bezbranném obyvatelstvu neslýcha
ných zločinů; více než 50.000 lidí bylo na rozkaz tohoto
netvora v lidské podobě dilem v mučírnách,

dilem mnapo
pravištich utraceno, dilem zhynuli bídně v žalařich. Na
panských hradech vládlo násili, a poddaný lid vězel v hrozné
bídě. Cirkevní hodnostáři vedli si namnoze způsobem svět
ských knížat libujíce si v přepychu a zasahujíce činně do
krvavých půtek rozvaděných stran. Život náboženský od
umíral; páni hověli lakotě a pýše, a prostý lid klesal do ne
vědomosti, surovosti a zoufalství. I nebylo divu, že na za
3
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mořené půdě mravního zdivočení vyskytovaly se bludičky
náboženských bludů a pověr, jež s nevěrou a lichým svo
bodářstvím podkopávaly základy společenských řádů a hro
zily tehdejšímu lidstvu strašlivou zkázou. Pomoc a spása
kynuly jen z léčivého zdroje náboženství Kristova. Ne
měla-li společnost křesťanská zahynouti, nezbývalo leč obro
diti ji životem apoštolským. A dilo to veliké pro edla dvo
jice mužů od Boha nad jiné omilostěných. Planouce horli
vosti proroka Eliáše a majice pevnou víru apoštola Petra i
vrouci lásku evangelisty Jana roznitili v křesťanském světě
již dohasinajíci jiskru viry v plamen, jehož světlem a te
plem byl probuzen v Čirkvi katolické nový život nábožen
ský. Těmito obnoviteli a pravými reformátory Církve za
stoleti třinactého byli vrstevníci sv. Dominik a sv. Frant
šek Assiský, jakož pěje se o nich: „František Serafinský a
Dominik Apoštolský naučili nás zachovávati zákona tvého,
ó Panel“
Rodištěm světce Františka bylo město Assisi v Umbrii.
Otec jeho Petr Bernardone pocházel z Florencie a věnovav se
kupectví usadil se v Assisech, kde se i oženil s Dominikou
z rodu Piků. Měl čilý obchod zvláště s Francii a jezdival
tam často. Roku 1182., právě když byl na cestách, porodila
mu manželka synáčka a nazvala ho na křtu Janem.
Kromě něho měli tito manželé ještě syna Angela, jenž po
zději v Assisech se oženil.
Kupec Bernardone maje obchodní styky s Francii
mluvil dobře frncouzsky, a rovněž manželka i děti jeho na
naučily se jazyku francouzskému, v němž liboval si zvláště
mladý Jan, jenž proto byl přezván nejprv od otce a potom
ode všech příbuzných „malým Francouzem (Francesco, Fran
ciscus)“, Františkem. Křestné jméno jeho Jan přišlo v zapo
menuti a on sám nazýval se až do smrti své Františkem.
Syn bohatého kupce Assiského František měl státi se
také kupcem, a takové bylo i jeho vychování, neučené;
byloť obmezeno hlavně na to, čeho potřebovati měl k ob
chodu. Ani později nestal se člověkem učeným,ač znal latinu,
tak že mohl Písmo sv. a spisy církevních Otců latině čisti.
Bernardone neměl jiných myšlének a starosti, než aby
jmění svoje rozmnožoval. Byl opatrný, ba lakotný, a hleděl
1 v synovi záhy buditi náklonnost k povolání kupeckému.
Ale František nemaje smyslu pro výdělek a šetření nejevil
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žádné lásky k zaměstnání otcovu. Jsa povahou ohnivý mi
loval svět, navštěvoval veselé společnosti, rád si zažertoval
a podnikal s tovaryši rozmarná dobrodružství. Neznaje ceny
peněz vydával přiliš mnoho na šatstvo, na zábavy, ale 1na pod
poru chudých. Bylt srdce jemného a dobrého, jež mělo
útrpnost s bidou lidskou a pomáhalo rádo, jak možno býlo.
Jednou odepřel František žebráku almužny jsa v otcově
obchodě pilně zaměstnán, ale ihned litoval toho, běžel za
žebrákem, obdaroval ho štědře a uminil si, že od té doby
nikdy neoslyší chudého, kdykoli pro Boha žádati bude
almužny.
Ačkoli František ve světských radovánkách si liboval,
zůstaly mravy jeho povždy bez úhony. Ušlechtilá povaha
pronikala v něm i když s veselými tovaryši hlučně se bavil.
Milost Boží chránila ho hříchu. Nikdy neprovinil se proti
čistotě.

Bernardone nebyl s Františkem spokojen a činil mu
častěji výčitky, že práce si nehledi, po zábavách a dobrodruž
stvich se honí a peněz šetřiti neumi; ale něžná, dobrotivá
matka měla se synem trpělivost a shovívala mu pro jemnou
mysl, lahodné způsoby a milosrdné srdce jeho. Pro tyto
vlastnosti 1 pro jarou, veselou povahu svou byl František
u soudruhů velice oblíben a všeobecně pokládán za výkvět
městské mládeže.
Za nastalé války mezi měšťany Assiskými a Perugij

skýmidostal se František do zajeti, buď žesám také bojo
val, buď že trvaje za obchodem někde mimo rodiště svoje,
byl od nepřátel polapen. Z tohoto zajetí v Perugii byl
teprv po roce na svobodu propuštěn. Po celý ten čas zůstal
klidným aniž ztrácel veselé mysli, což bylo ostatním zajat
cům S podivem.

Dvacetiletý František vrátiv se do svého rodiště one
mocněl vážně. Tehdáž začal ho Bůh milosti svou poutati
k sobě. Znenáhla. dála se v něm změna. Seslábnuv nemoci
tělesně ztrácel veselou mysl a stal se zamlklým. Uzdraviv
se z nebezpečné nemoci této vyšel si jednoho dne za město,
aby se pokochal v přírodě. Ale příroda, jejiž lahodou býval
dříve k nadšenosti unášen, nepoutala ho tentokráte. Počcitil
v sobě nevýslovnou tesklivosť. Přemýšlel o posavádním ži
votě svém, a všecko, v čemž do té doby byl si liboval,
zdálo se mu pojednou býti samou marnosti a pošetilosti.
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I zatoužil po něčem vyšším a lepším, nemaje ovšem ještě
jasného vědomí, co by to bylo, Ale s přibývajícím zdravím
vracela se mu zase náklonnost ku světu. Šatil se stkvostně,
byl ctižádostiv a činil si skvělé naděje do budoucnosti. Vedle
toho stával se čim dále štědřejším ; rozdával chudým lidem
hojně peněz, šatstva, a cokoli vůbec měl. Kdysi potkav chu
dého, chatrně oděného vojina ze vzácného rodu, daroval mu
svůj drahocenný svrchní šat. Tento milosrdný skutek způ
sobil mu veliké potěšení. Následujicí noci spatřil ve snách
palác naplněný zbraněmi, jež byly ozdobeny kříži, a otázav
se, komu ty zbraně patři, dostal za odpověď, že náležejí jemu
a vojínům jeho. I domýšlel se, že kyne mu bohatství, česť
a sláva na dráze vojenské. Právě toho času chystal se hrabě
Valter z Briennu na válečnou výpravu proti cisaři do Apulska.
I přidal se František k vojsku jeho a opatřiv se všemi po
třebami rozloučil se s přátely a vydal se na cestu. Ale
došel jen do Spoleta. Tu zdálo se mu ve snách, že slyší
hlas: „Proč opouštiš Boha, Pána bohatého, a jdeš sloužit
člověku, jenž jest pouze chudý služebník jeho?“ I poroz
uměl významu dřivějšího snu o paláci se zbraněmi, a nabyl
přesvědčení, že není povolán, aby bojoval mečem a kopim
proti nepříteli pozemskému, nýbrž že Bůh volá ho k jinému,
duchovnímu boji. Proto zřekl se řemesla vojenského a vrátil
se do Assis, kde přátelé uvítali ho s jásotem. František vy
strojil jim stkvělou hostinu a bavil se s nimi po způsobu
svém, avšak když zábava chýlila se ku konci, zvážněl nahle
a zmlkl. V tu chvili projala ho mocná myšlénka, že všecky
věci pozemské jsou nestálé, vrátké a pomijejici, a spolu po
citil v sobě horouci touhu po věcech nebeských. Týto my
šlénky a city zaujaly ho tou měrou, že byl jako u vytržení
mysli, nevěda, co kolem něho se děje. Veselí tovaryši ulekli
se na chvili, a když František ze strnulosti se probral, otá
zall se ho rozmarně: „Co je ti? O čem jsi snil; či mysliš
na nevěstu ?“ „Uhodli jste“, odpovědělFrantišek vážně, „minim
skutečně zasnoubiti se s nevěstou nejšlechetnější, nejbohatší
a nejkrásnější ze všech.“ Nevěstou touto byla H'rantiškovi
úplná chudoba, již bylo tehdáž pohrdáno jako věci nejhorší.
Od toho dne stranil se František světa a odcházel
často s důvěrným přítelem do lesa, kde ve skalní rozsedlině
kochal se modlitbou a zbožným rozjímáním. V duši jeho
rostla touha po nebi a rozmáhalo se pohrdání věcmi pozem

X.ú. J. Patučky v Praze.
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skými. Z bývalých vlastnosti a náklonnosti zbyla mu jen
milosrdná láska k chudým a bezmezná štědrost na úlevu
lidské bidy.
Jednoho dne vyjel si František koňmo za město. Po
jednou spatřil málomocného chuďasa, an se mu blíží. Až
dosud býval mu člověk ošklivou nemocí stižený zjevem ne
snesitelným. I tentokráte pojala ho hrůza, ale náhle vzpomněl
sl na vidění proroka Isaiáše, jemuž zjevil se Spasitel jako
člověk bez podoby a krásy, pohrdaný a nejposlednější
z mužů, jako málomocný a ubitý od Boha a snižený. (Is. 53,
2—4.) [ pocitil s málomocným ubožákem takovou litosť, že
sestoupiv rychle z koně políbil mu ruku vředy zjizvenou,
přikryl ho pláštěm svým a dal mu všecky peníze, jež právě
měl při sobě. A vstoupiv zase na kůň jal se pěti chvalo
zpěvy Bohu a činil předsevzetí, že s milosti Boži vynasnaží
se, aby Krista Pana dokonale následoval. Miloval samotu a
prodlužoval modlitby i rozjímání o věcech duchovních. Jed
nou modle se vroucně na mistě odlehlém spatřil ukřižova
ného Spasitele, a duše jeho byla obrazem tim do hlubin pro
niknuta. Kdykoli potom vzpomínal na tento zjev, nemohl
se zdržeti slz. Čím dále rozuměl lépe slovům Páně: „Chce--hi
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj,
následuj mne.“ (Mar. 8, 34). Rozmáhal se láskou k pokor
nému, chudému, ukřižovanému Kristu Ježíši, a právě touto
láskou byl veden k apoštolské pokoře a chudobě, kteréžto
ctnosti dávaly celému životu jeho zvláštní ráz a pečeť.
František překonav přirozený odpor proti lidem stiže
ným ošklivými vředy chodil často do městské nemocnice a
rozdával churavým chuďasům almužnu, upravoval jim lůžka,
myl rány a libal tváře i ruce jejich. Milosrdná tato služba
byla mu zdrojem blaživé útěchy. Někdy svlékl vrchni šat
svůj, aby jím přikryl některého nemocného žebráka, a jindy
rozdělil plášť, aby několika chuďasům po části se dostalo.
Utrhoval si pokrmu, aby mohl sytiti lačné, přispíval ku po
moci také chudým duchovním, a opatřoval venkovské kostely
oltářními ozdobami. Zbožná matka nebránila synu této do
bročinnosti a hleděla s potěšením na něho.
Po zbožném přání srdce svého putoval František do
Říma a navštívil všecka posvátná mista tamní, na nichž
s hlubokým pohnutim a proléváním slz se modlil. Vyšed
z chrámu sv. Petra potkal žebráka, jehož šat byl rozedrán;
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1 dal se s ním do řeči, daroval mu krásný oděv svůj, asám
oblékl se ve špinavé cáry jeho. A v tomto žebráckém pře
strojení postavil se k ostatním žebrákům před chrám a že
bral jazykem francouským, aby se zdálo, že je cizinec. Byl
to první pokus jeho v přetěžkém uměni pokorné odřikavosti.
Vrátiv se z Říma ovičil se František pilně ve skut
cich sebezapiravosti. Na ten účel volival si nejraději pod
zemní skrýše. Tu modlíval se a rozjímal zbožně. Živ jsa
takto nebyl prost rozličného pokušení, ale přemáhal je vždy
s milosti Boži. Neměl jiného učitele než Krista Pána, snimž
na modlitbách rozmlouval, o němž rozjímal a od něhož do
stával vnuknuti, co činiti má, aby stal se jeho dokonalým
následovníkem.
Jednoho dne vyšel si František za město a přišed hned
za branou k polorozpadlému chrámu sv. Damiana vstoupil
dovnitř a poklekna před křížem modlil se vroucně. Pojednou
uslyšel hlas řkouci: „Františku, jdi a obnov dům můj, který,

jak vidiš, se rozpadá.“ Slova ta vykládal si František o
spustlé svatyni, v niž právě klečel, ale svatyně ta byla obra
zem tehdejšího katolického světa, jenž potřeboval nutné ná
pravy. František opravil rozpadávající se kostel sv. Da
miana, a přispěl také znamenitě k nápravě Cirkve katolické.
Doručiv prozatim faraři u sv. Damiana něco peněz na vy
držování světla před křížem v chrámu tom, slíbil donesti
peněz potřebných na obnovu budovy té, a uminil si, že tento
úmysl stůj co stůj provede. I vzal ze skladiště otcova ně
kolik postavů sukna, vložil je na koně, odjel do Foligna,
prodal tam sukno 1 koně, a vrátiv se nabidl faráři u sv.
Damiana stržené penize na opravu kostela. A když kněz pe
něz těchto nepřijal obávaje se hněvu kupce Bernardona, po
položil je František na okno v chrámu, neboť pro něho ne
měly žádné ceny.
Kupec Bernardone vrátiv se z cesty a uslýšev, co syn
učinil, rozhněval se náramně a šel ho vyhledat v kostele
sv. Damiana. Zatimukryl se však František, a o skrýšl jeho
nevěděl nikdo kromě domácího sluhy, jenž donášel mu po
krmu. Tu setrval František po celý měsíc připravuje se
modlitbami, posty a nábožným rozjimáním na tuhý boj
s otcem, jenž mu nastával. Pojednou zdálo se mu, že jedná
zbaběle a bojácně. I pojal důvěru v Boha a vrátil se
do města. Obyvatelé Assišti vidouce chatrný oděv jeho a
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tvář přepadlou, myslili, že pozbyl rozumu; i shlukli se a
běžice za nim posmívali se mu a házeli po něm kamenim.
Ale František nedbaje tohoto posměchu radoval se, že sná
šeje protivenství připodobňuje se Spasiteli.
Bernardone zvěděv, že syn se vrátil a je terčem po
směchu lidu vyhledal ho a uvedl domů, činil mu prudké vý
čitky, zmrskal jej a zavřel do díry pod schody. Tu vězal
František, až po odchodu otcově na cesty dobrá matha ho
vyprostila. Potom utekl do kostela sv. Damiana a vyprosil
si od tamního faráře, aby směl u něho se skrývati. Bernar
done přišed z cesty domů a vida, že syn uprchl, vyplísnil
manželku a zuře hněvem běžel do kostela sv. Damiana.
Tentokráte vedl si František vůči otol rozhodně a zmužile,
jsa hotov podstoupiti jakýkoli boj za to, čehož dojiti si žá
dal. Lakotný Bernadone měl především na zřeteli penize,
jež syn za sukno a koně stržil Peníze ty ležely dosud na
okně v kostele, jelikož farář jich nepřijal aniž se jich dotkl.
I utišil so Bernadone poněkud, když shledal se s nimi, ale
lakota vnukla mu myšlénku, že František má u sebe vice
peněz, a za tou přičinou pohnal ho na soud. František do
stavil se k sudimu a odpověděl na otázky jeho, že změnil
svůj Život a nemá vice se světem žádného společenství.
I poradil soudce otci, aby věc svou předložil biskupu Assi
skému. A Bernardone obrátil se skutečně k biskupovi chtěje
syna donutiti, aby vydal peněz, jež při sobě ještě má, 1aby
zřekl se nároků na podil svůj z jmění rodičů. K tomu při
volil František ihned, ba vydav veškeré peníze svoje odložil
svrchní roucho a ponechav si jen spodní šat s žiněnkou po
dal roucho to otci a řekl mu: „Až posud zval jsem tě svým
otcem, od nynějška pak budu jménem timto volati jen
k Bohu a modliti se v pravdě Otče náš, jenž jsi na nebesich.“
Biskup k slzám dojat objal Františka a daroval mu plášť sluhy
svého. František přijal vděčně tento dar a učinil si vápnem
na plášti kříž, osvědčuje takto, že chce býti následovníkem
Krista ukřižovaného. Tehdáž bylo mu právě pětadvacet let.
František dav takto světu výhost šel si vyhledat osa
mělého místa, kde by poustevničil, Ces ou lesem prozpěvoval
chvály Boží. Tu vystoupili na něho loupežnici a otázali se
ho, kdojest. Odpovědělprorocky: „Jsem posel velikého krále.“
I stloukli ho lotři ukrutně a hodivše jej do jámy sněhem
naplněné odešli. František povstal, a jako by se mu ne
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bylo nic nemilého přihodilo, kráčel dále zpívaje Bohu na
počest pisně. V nedalekém klášteře požádal almužny a byl
přijat za kuchyňského sluhu; vida pak, že tato služba pře
kaží mu v pobožnosti, odešel za krátko do Gubbia. Tu po
znal ho jistý přitel a daroval mu poustevnický šat, totiž
sukni, kožený pás, střevice a také hůl.
František živil se vyžebraným chlebem. V Gubbiu po
sluhoval chuďasům, jichž každý se štitil, a chodil na ně
prosit almužny. Obávaje se hněvu otcova byl by nejraději
zůstal v cizině, ale přáni, aby obnovil kostel sv. Damiana
u Assis, pohnulo ho k návratu do rodiště, Cestou potkal ho
poutník vracející se z Říma, jehož tvář byla zohyzděna rako
vinou. Ubožak chtěl Františkovi polibiti nohy, ale pokorný
světec nedopustil toho a sám polibil tvář jeho, a ihned byla
zdráva a čista.
V Assisech jal se František po domech 1 na ulicich
prositi za dárky na obnovu kostela. Mnozi odbývali ho na
dávkami a výsměchem, a jini vytýkali mu, že činí hanbu
váženému rodu svému. Ale byli i mnozi, kteří pokládali po
divuhodnou změnu v životě jeho za dilo Boží. Žebrák Fran
tišek nedbaje úsudku lidi neochaboval v horlivém sbiráni
almužny a ziskal si tolik přiznivců, že mohl za nedlouho
dáti se do opravy kostela. Sám pracoval na stavbě donášeje
dělníkům staviva, ač byl tělesně sesláblý. Zprvu dával mu
farář u sv. Damiana pokrm. Ale po několika dnech odmitl
František tuto laskavost řka, že bude živ jen z vyžebrané
almužny. I žebral po domech a dostav sporého pokrmu po
sadil se na ulici a jedl. Po té řekl faráři, že ziskal výbor
ného hostitele, jenž umi znamenitě vařiti.
Bernardone vida, že syn žebře a obecnému posměchu
propadá, zuřil a proklinal ho. I nalezl si František chudého
starce, aby mu byl otcem a jemu žehnal, kdykoli otec ho
proklíná. Bratr Angelo, rozmařilý mladik, posmíval se Fran
tiškovi. Když jednou František třesa se zimou modlil se
kleče v chrámu, řekl Angelo soudruhu svému: „Jdi a rci
mu, aby ti prodal něco z potu svého.“ František odvětil:
„Potu svého neprodam lidem; prodávám jej pouze Bohu,
jenž za něj nejlépe plati.“
František snášel s podivuhodnou trpělivosti vše
lhká přikoří od světáků, kteří mu přezdívali bláznů. Někdy
maje potkati bývalého přitele zastyděl se, ale jen na chvili,
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neboť ihned činil si výtky, jako by se byl dopustil hrubého
poklesku. Mnozi nábožní lidé přesvědčili se však, že bláz
novství Františkovo bylo vlastně hlubokou moudrosti, již
ovšem svět nerozůměl. I ctili tohoto svatého žebráka a
hájili ho.

(Koncem
roku 1206. dokončil František sebranými
almužnami obnovu chrámu sv. Damiana, a hned následují
ciho roku jal se opravovati spustlý kostel sv. Petra stojici
opodál města Assis, k čemuž přiměla ho nábožná úcta k to
muto knížeti apoštolskému. Věříi přispívali na ten účel
hojně, tak že dilo to bylo brzy dovršeno. I uminil si Fran
tišek obnoviti ještě jednu svatyni, neboť nemohl zdržeti se
slz, kdykoli spatřil některý dům Boží liknavostí lidí za
nedbaný. Na úpatí vrchu, na němž rozkládá se město Assisi,

vzdáli hodinu cesty od brány jeho, stál prastarý kosteliček
„Panny Marie s anděly“ zvaný vůbec „Perciunkula“ (podí
leček), ježto s malým pozemkem okolním náležel benediktin
skému klášteru Montesubasiu. Svatyňka ta byla tehdáž ve
lice sešlá a sloužila jen pastýřům za útulek v nečase. Tento
kosteliček opravil František almužnami věřicích roku 1208.
a v něm trval nejraději uctivaje královnu andělů Marii
Pannu; tu zřídil si v sousedství poustevnickou chatrč a.
přebýval v ní často.
Jednoho dne sloužil farář chrámu sv. Damiana v Por
ciunkuli mši sv. Žebrák František maje bedlivý pozor na
evangelium, jež kněz četl, uslyšel slova Páně: „Nemějte zlata
an1 stříbra, anl peněz v opascich svých, ani mošny nacestě,
ani dvou sukni, ani obuvi, ani hůlky.“ (Mat. 10, 9. 10.)
V tu chvili byl přesvědčen, že slovy těmi Bůh sám pro
mluvil k němu, aby dle nich život sl zařídil. Tuť teprve
poznal zřejmě, čeho hledal a po čemž dávno bažil. A hned
po mši sv. zahodil svůj měšec s vyžebranými penězi, zzul
obuv, povrhl koženým pasem a opásal se uzlovitým pro
vazem. A ježto i posavadní šat poutnický, jejž nosil, zdál
se mu býti zbytečným přepychem, zaměnil jej hrubým há
vem šedé barvy sáhajícím až ku kotníkům a přidal si k němu
kápi, kteráž zahalovala mu hlavu. Takto zvolil si nejsprostší
roucho. z látky pytlově, jakéž nosili pastevci a chudi ven
kované, v němž nejvíce vydán byl světákům za posměch.
A podobný žebrácký oděv mívali i jeho učňové a násle
dovnici.
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František připodobňoval se takto chudým apoštolům
a učedníkům Páně. Evangelickou pokoru a chudobu osvěd
čoval již svým vnějškem. Ale tato chudoba byla mu
jen části dokonalého života apoštolského.[ uminil si také konat,
co činili apoštolové, totiž kázati a takto k obrácení hříšníků
a o spasení duší lidských pracovati a lásku k životu apo
štolskému po světě šířiti. I jal se hlásati lidu pokáni, a
prostičká, duchem Božim provanutá slova jeho pronikala
srdce posluchačů. Kázani svoje počínal vždy slovy: „Pán
uděliž vám svého pokoje!“ Sám byl pilen modliteb a roz
jimal nejčastěji o umučení Páně prolévaje slzy hlubokého
pohnuti. Mnozl hřišnici vidouce život a slyšice kázání tohoto
svatého žebráka činili pokání, a jiní přidali se k němu a
následovali ho. Prvním učedníkem jeho byl vážený měšťan
Assiský Bernard z Guintavalle. Vyzkoumav Františka a
přesvědčiv se, že jest muž Boži, prodal rychle všecky statky
svoje a rozdal stržené penize na náměstí chudým, oblékl se
drsným rouchem a následoval mistra svého. Druhým učed
nikem Františkovým stal se Petr z Katanie, kanovník sto
ličného chrámu Assiského, jenž rovněž zvolil si dobrovolnou chu
dobu a přijal kajiciroucho. Hned potom přidal se k Františkovi
nábožný muž Gilles. Všickni odešli do samoty v lese u po
toka řečeného Rivo Torto a přebývali tu nějaký čas v opu
štěné chatrči na modlitbách. František poučiv je, jak by
nábožným životem a prostými slovy vzdělávali bližní, po
slal Bernarda a Petra do Emilie a sám odebral se s Gillesem
do Ankony. Na všech mistech, kudy bylo jim jiti, napomi
nali lidi, aby pokání činili, Boha milovali. a přikázaní jeho za
chovávali. Někde choval se k nim lid uctivě, ale jinde
budil podivný oblek i přisný život jejich posměch a odpor.
František vrátiv se do poustevny na Rivotortu ziskal
nové tři učedníky. Byli to Sabbatin, Morik a Jan Kapella,
jenž však dobře začav, později zvlažněl, chudobou pohrdl a
bidně zahynul.
Aby bratři v pokoře se cvičili, odebral se František
s nimi do Assis a rozkázal jim, aby po domech žebrali.
Byla to pro ně těžká zkouška; přibuzní vytýkali jim, že
rodům svýmčiní hanbu; někde bylo jim spiláno lenochů,
jinde bláznů. Ale mnozi věřící ctili chudobu jejich a podpo
rovali je dobrotivě. Biskup Assiský byl Františkovi vždy
nakloněn, ale z počátku namital mu, že takový život, jakýž
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uiládá bratřím, jest nad lidské sily obtížný. Ale František
vyvrátil tuto námitku řka, že odřici se všeho majetku není
nikterak věc těžká, uváži-li se, jaké starosti působí člověku
držení 1 opatrování vezdejšího zboži, a jak bohatství ubiji
lásku k Bohu 1 ku bližním. I pochválil biskup Františka a
slibil mu svou ochranu.
Jednoho dne roku 1209., když František s bratřimi
trval v poustevně na Rivotortu, přijel cestou u této chatrče
ve stkvělém komonstvu cisař Otto IV. ubiraje se ku koru
novací do Říma. Bratři byli již tou dobou světu odumřelí,
že tohoto nádherného průvodu ani si nepovšimli. Jen Fran
tišek pokynul jednomu z tovaryšů, aby vyšel a cisaři vy
řídil, že sláva jeho potrvá jen krátko. Císaři nelibilo se toto
předpovědění, avšak za nedlouho přesvědčil se, že obsahovalo
pravdu. Císař tento porušiv korunovační přísahu a dopustiv
se četných bezpráví proti Církvi byl již r. 1210. dán do
klatby a potom od cisaře Bedřicha II. svržen.
Kromě poustevny na Rivotortu nalezl si František
v údoli Rietském opuštěnou chatrč a vykázal jiza noční útulek
bratřím, kteři za dne v okoli kázali a po almužně chodil.
Tu byl jednoho dne poučen o budoucím rozvětvení svého bra
trstva ; spatřilt u vidění ohromný zástup mužů ze všech ná
rodů, jak hrnou se k němu a chudičký oděv jeho při
jimaji.
Zatim ziskal František sedmého učně,Filipa de Lange,
a uvedl jej do poustevny na Rivotortu. Tu mluvival ku bra
třím o království Božím a vykládal, jak mají světem po
hrdati, vlastní vůle se zříkati, a smysly svoje mrtviti. Kladl
jim na srdce, aby vedli lidi ku pokání vice přikladem, zej
ména chudobou a pokorou, než slovy. I vypravil je po dvou
různými směry do světa. Bratři ukazovali lidem nehleda
nými slovy cestu do nebe nabádajíce k zachovávání přiká
záni Božích, k lásce k Bohu a milosrdenství. Na otázku, kdo
jsou a odkud přicházeji, odpovídali: „Jsme kajicnici z Assis.“
Kdykoli přišli k některé svatyni, vrhali se na zemi a říkali
modlitbu, kteréž naučil je František: „Klanime se tobě, nej
světější Pane Ježiši, zde 1 ve všech tvých chramech po celé
zemi, a velebime tebe, že svatým křižem svým svět jsi vy
koupiti ráčil.“ Znamenitého úspěchu dodělali se zvláště
Bernard a Gilles ve Florencii, kde ctili je věřicijako světce.
Jinde, kde bratři nenalézali přístřeší u lidi, byli nuceni pře
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nocovati v loubích i pod Šírým nebem. Zatím co vyslaní
bratři takto na různých mistech kázali, přijal František nové
čtyři tovaryše, Konstancia, Barbara, Vigilance a Silvestra.
Silvestr byl první kněz v družině Františkově a kráčel
věrně až do smrti po šlépějích mistra svého.
Když rozeslaní bratři vrátivše se z různých krajin vy
pravovali o požehnané činnosti své na missiich, zaradoval
se František v Pánu a povzbuzoval je, aby neustával cvi
čiti se ve skutcich kajicich a byli pilni modliteb. Prozatím
předepsal jim, aby každého dne obcovali mši sv. a modlili
se za každou z oirkevních hodinek třikráte Otče náš a
Zdrávas Maria. Vida pak, že počet bratři roste, pomýšlel na
to, aby jim dal řeholní pravidla, kteráž by předložil papeži
ku prozkoumání a schválení, neboť byl přesvědčen, že bez
úchvaly Štolice apoštolské nelze ve věcech náboženských
nic trvalého a správného podniknouti. I poradil se na mod
litbách s Bohem a složil prostým slohem svou řeholi o 23
kapitolách. Hlavním předpisem jejim jest naprostá chudoba;
bratří mají se odřici všech statků pozemských a nikdy ani
sami ani prostřednictvím jiných osob žádných peněz nepři
jimati aniž míti; kdo umi řemeslo, ať pracuje, ale za práci
nežádej jiné odměny než pokrmu, jehož potřebuje. Pracovati
měli bratři, ale jen pro dnešek, nestarajice se o to, co bude
zitra. Jen kdýby mzda ani k tomu nestačila, nebo kdyby
prace nenašli, měli bratři přijimati almužnu, ne však v pe
nězich; mohli 1 za ni prositi žebrajice jako jini chudí.
Chudý život jejich měl býti životem pracovitým; žebrota
měla býti jen žebrotou z pravé nouze. Mezi žebráky a chu
dáky, mezi mrzáky a nemocnými měli rádi pobývati. Že
brota jejich měla takto býti zároveň výrazem pokory; bratří
měli si rádi s jinými žebráky usednouti u chrámů a cest.
Bratři Františkovi měli sloužiti bližním a proto nazváni
byli později „Menšimi bratry“ (Minority); sloužiti měli
zvlášť nemocným a hříšnikům. Chodice světem po dvou nechť
obcuji mezi lidmi v mirnosti a lásce, ve svornosti a pokoře,
nesoudice nikoho, ale raději sami sebou pohrdajíce. Nejsou-li
učení, ať toho nelituji a raději o spasení svoje se starají.
Maji choditi bosi; ulomený prut stačí jim na cestách za
podporu. Měli kázati na ulicich a rozcestích krátce a prostě,
jak 1 nekněz dovede. Kázání jejich mělo napomíinati ku po
kání a vybízeti ku chvále Boží a díkůčinění.
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František dokončiv řeholi svou předčital ji bratřim, a
oni schválili ji a vydali se s ním na cestu k papeži. Cestou
zastavili se v Rieti. Tu potkal František důstojníka Angela
Tankreda a neznaje ho řekl mu: „Angelo, již dosti dlouho
nosíš meč a ostruhy ; je čas, abysi nosil provaz a kříž Kristův!“
A důstojník v tu chvíli sestoupil s koně, odložil vojenský
oděv svůj, oblékl se v chudičké roucho, opásal se provazem
a přidal se k Františkovi. Takto získal si František dva
náctého tovaryše.
V Římě zastihl František r. 1209. biskupa Assiského
a získal si jeho prostřednictvím ochránce v kardinálu Janu
Kolonnov;, biskupu Salinském. Avšak tehdejší papež Inno
cene III. potkav se s žebrákem Františkem a tovaryši
jeho nechtěl s nimi zprvu ani mluviti. Ale příštiho dne po
volal si Františka k sobě a dál si řeholi jeho předčisti. Byl
obsahem jejim hluboce dojat, namítl však, že pravidla ta
přesahují lidské síly a ukládají věci nemožné, jelikož přece
nelze člověku žiti beze všeho majetku. I vyzval Františka,
aby řeholi, zvlášť co se týče žebrácké chudoby, zmírnil. Ale
František nezměnil ani jediného písmene. Tu ujal se ho
kardinál Jan Kolonna. Ve sboru kardinálů zvolal před pa
pežem rozniceně: „Jestliže zamitnete prosbu tohoto chudého
muže pod záminkou, že jeho řehole jest nová a přiliš přisná,
jest se obávati, že jednou zavrhneme také evangelium, neboť
řehole tato srovnává se s učením evangelia. Řekneme-li, že
evangelická dokonalost je věcí nerozumnou a zhola nemož
nou, tupime Krista Ježiše, původce jejiho.“ I pozval papež
Františka k sobě a řekl mu: „Synu, modli se k Pánu Ježiši,
aby nám vůli svou zjevil, bychom přání tvoje splniti mohli.“
František posilniv se modlitbou měl potom ve sboru
kardinálů k papeži tuto řeč: „Na poušti žila překrásná panna,
a král země té zamilovav se do ni pojal ji za choť a žil
s ní po několik let. I porodila mu několik děti, jež rodičům
sličnosti se podobaly. Potom vrátil se král na svůj dvůr zů
staviv manželku 1 děti na poušti. Matka vychovávala děti
pečlivě, a když dorostly, poslala je králi a sama zůstala na
poušti. A: král poznav děti svoje ponechal je na dvoře svém
a stoloval s nimi.“ Podobenství toto vyložil František takto:
„Svatý Otče, králem je náš Pán Ježiš Kristus, sličnou parnou
je chudoba na tomto světě jako na pouštiopovrhovaná. Tuto
pannu zalíbil si král králů přišed na tento svět-a zasnoubil
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se s ní, a ona dala mu na poušti děti, jimiž byli apoštolové,
poustevnici a mniši, kteří žili v dobrovolné chudobě. Tyto
ditky svoje poslala dobrá matka k otci jejich, nebeskému
králi, a on přijav je, laskavě slíbil, že starati se bude o ně.“
A obraceje dále podobenství toto na sebe i bratry svoje
mluvil František: „Neni obavy, že bratři moji zahynou hladem,
neboť jestliže král nebeský zaslibil království nebeského těm,
kdož ho následuji, oč vice máme doufati, že udělí jim věci
pozemských, jež dává štědře všem, dobrým 1 zlým.“
Sličná řeč tato libila se papeži velice; byloť mu, jakoby
ústoma, Františkovýma byl sám Kristus Pán mluvil. A ná
sledující noci viděl Innocenc I[I. ve snách velechrám late
ránský, při němž tehdáž bylo sidlo papežské, an se nachy
luje k pádu, a muž v oděvu žebráka podpíral budovu tu *).
Procitnuv seznal papež, že žebrák František jest Bohem po:
volán, aby za tehdejší rozervané a nebezpečné doby proká
zal Cirkvi katolické platné služby. I neváhal již více aspoň
částečně vyhovětl prosbě Wrantiškově a potvrdil r. 1210.
předloženou řeholi prozatim jen ústně, nemysle ještě na
žadný nový církevní řád. Bratři Františkovi měli býti takto
zprvu nikoli řádem, nýbrž pouhým sdružením, byliť jen „muži
kajicnici“ či „bratrstvo kajicniků“ z Assisi.
Aby bratří snáze úkol svůj plniti mohli, nařidil jim
papež, aby nosili duchovenskou pleš (tonsuru), a těm znich,
kdož posud nebyli duchovní, udělil nižší svěcení. František
sám byl posvěcen za jáhna a ustanoven generálním před
staveným všeho bratrstva. Přítomní bratři slíbili mu po
slušnost, jakož on sám zavázal se poslušenstvim papeži. In
nocenc III. dal Františkovi s otcovskou laskavosti moudrá
naučení a ujistil ho svou zvláštní přízní, a posléze objav
každého požehnal všem a propustil je v Pánu.
Bratří ubírajíce se z Říma přišli cestou u města Orty
k opuštěnému kostelu a uminili sl zůstati v něm, až Bůh
jim vnukne, kde by se měli usaditi. Každého dne docházeli
do města a kázali po ulicích s velkým úspěchem. Lidé při
Inuli k nim a donášeli jim hojně pokrmů. Ale Františkovi
zdálo se, že tento nával lidu překáží tiché pobožnosti bratři;
kromě toho obával se, že by tamní rozkošná krajina mohla
v bratřich buditi pozemské žádosti. Proto nastoupil po čtr
*) Pět let později měl týž papež podobný sen o sv. Dominikovi.
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nácti dnech další cestu a uvedl bratry do poustevny na Ri
votortu. Život bratři v této chatrči byl z míry bídný; ne
mohli se tu směstnati, a často nemajice ani sporého chleba,
živili se kořínky a zeleninami po lese nasbiranými. Wranti
šek postavil v poustevně dřevěný kříž, a ten byl jim kni
hou, z niž se učili; jiných knih tehdáž neměli. Do bra
trstva hlásilo se valně zbožných mužů, ale prozatim neměli
ani posavadní bratří v poustevně na Rivotortu dosti místa.
V této tisni pomohl Františkovi opat Montesubasijský daro
vav mu kostelik „Panny Marie s anděly“, jim dřive již obno
vený, 1 sousední kněžský dům a okolní malý pozemek opo
dál města Assis. A František přijav vděčně a s velikou ra
dosti tento svůj „podileček“ (Porciunkuli) přesídlil s bratři
mi na toto misto a učinil je kolébkou a mateřským klášte
rem řádu svého. Dosáhnuv takto většího přibytku přijal
František několik nových bratří, z nichž zvolil si kněze Lva
svým zpovědníkem, utvrzoval je v lásce a pokoře 1chudobě,
udilel jim otcovské rady a připravoval je k úřadu kazatel
skému. Potom Žozeslal je r. 1211. do různých krajin ital
ských a sám odebral se s knězem Silvestrem do Toskány.
Obrátil svými kázanimi veliký počet zatvrzelých hříšníků,
a na všech mistech, kdekoli působil, přidávali se k němu
učňové, žádostiví následovati ho. I ziskal František opodál
Kortony, u vsi Celles v údolíčku příhodné misto, zbudoval
tu z almužen věřicích chudičký dům a vložil do něho nové
bratry. Tu přijal do své družiny také bratra Eliáše z Kor
tony. A kázav po dva měsíce v Kortoně odebral se na po
peleční středu do samoty a skrýval se v lese po čtyřicet a
dva dny trvaje na modlitbách a postě se. Na tuto poušť
přinesl si dva bochniky chleba, ale za celou postní dobu
snědl jen půl bochníku. A na místě tomto usadilo se hned
několik nábožných lidí, a za nedlouho potom vznikl tu nový
klášter bratrstva Františkova. V Arezzu byl František l
dem slavně uvítán, a když po nějaký čas tu kázal, vystavělo
město bratřím jeho klášter. Také ve Florencii byl Franti
šek jako světec přijat, a dostav za městem u kostela sv.
Havla domek, usadil v něm nově přijaté bratry, a potom
kázal i v jiných městech i vsích toskánských s požehnaným
úspěchem. Podobně působili i ostatní rozeslaní bratři po
různých krajích italských. Založili na mnohých místech
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skrovné kláštery, ziskali Františkovi množství učňův a po
sýlali mu je, aby jim dal řeholní roucho.
Roku 1212. vrátil se František do Porciunkule, kázal
v postě v městě Assisi, obrátil valný počet hříšniíkův a při
jal nové bratry, jimž 1 připravné naučení udělil. Toho času
odřekly se za příkladem Františkovým i mnohé nábožné
panny světa a zalíbily sl život apoštolský. Z nich první
Klára přijala chudičké řeholní roucho, složila v Porciunkuli
řeholní sliby, a založila s Františkem „družinu chudých
sester.“ František získal těmto pannám kostel sv. Damiana
za branou města Assis, jejž před lety byl opravil, 1sousední
dům za první klášter.
Zatím pojal František úmysl, že odebéře se k nevěři
cim Mohamedánům kázat jim evangelium, a bude-li vůle
Boži, mezi nimi třeba 1 dojit koruny mučednické. Na ten
účel zašel sí nejprv do Říma, a papež Innocenc III. udělil
k tomu rád povolení a požehnání. Potom vrátiv se do Assis
rozloučil se s bratřimi, a pojav jednoho z ryichza společníka,
vydal se na cestu, a ziskav kázaním svým v Askoli třicet
nových bratři rozeslal je do různých klášterů. Zamýšleje
plouti do Syrie vstoupil na loď, ale mořská bouře zahnala
ji na pobřeží Dalmacie. I přesedl tu na jiný koráb a pře
plavil se nazpět do Ankony; bylť zachvácen zimnici, tak
že nezbývalo mu než zůstati prozatím v [Halii. Po nějakém
čase okřal sice, ale zimnice vracela se. Nemoha tedy pro
churavosť ani k nevěřicím cestovati ani ústně kázati, napsal
dva listy „Všem křesťanům, duchovním, mnichům i světským
mužům a ženám přebývajlcim po vší zemi“ v nichž napo
miná k lásce Boži a životu kajicímu. Listy ty byly nesčisl
někráte opisovány a kolovaly netoliko po celé Italii, ale
takměř po všech zemich západoevropských.
František probral se sice z nebezpečné nemoci, ale tělo
jeho bylo posavadním mrtvením tolik seslabeno, že již
nikdy bývalého zdraví nedosáhl; od té doby churavěl až
do smrti. Avšak ani tělesnou slabostí a chorobnosti ne
byla v něm utlumena horouci žádost, aby šel k nevěřicím

hledat spasení jejich a zemřít z lásky ku Kristu Pánu smrti
mučednickou. I svěřil řízení bratrstva svého bratru Bernar
dovi, a pojav měkolik společníků nastoupil r. 1213. cestu
chtěje dostati se do Marokka v Africe. Putoval hoření Ita
lii, Piemontskem a jižní Franciído Španěl, konaje na všech
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mistech, kudy bylo mu jíti, kázaní k lidu a navštěvuje domy
svých bratři. Bůh provázel ho všude svou milosti; modlitbou
jeho dosahovali nemocní zázračně zdraví, a valný počet ná
božných jinochův 1 mužů následoval ho. Takto založil Fran
tišek v nejznamenitějších městech, zejména ve Španělích,
několik nových klášterů. Ve Španělích navštívil také pro
slavený poutnický chrám v Kompostelle, ale posléze byl chu
ravosti a přílišnou slabostí těla donucen vzdáti se úmyslu
jiti do Marokka, a nezbývalo mu leč vrátiti se do Italie.
Návrat Františkův do Assis způsobil bratřím i Kláře
a sestrám jejim převelikou radosť. František přijal tehdáž
množství nových bratři. Zatim daroval hrabě Orlando bra
trstvu jeho na pomezi toskánském vrch Alverno a vystavěl
tam kostel s klášterem. František sám udal vzor, dle něhož
chudičkým způsobem tato stavení se budovala, a uspořádav
tento nový klášter odebral se r. 1215. do Říma, kde konaly
se přípravy ku zahájení obecného cirkevního sněmu (late
ranského čtvrtého) na obranu proti bludům tehdejších sektářů,
zejména Albigenců a Valdenských. Doufalť František, že
bratrstvo jeho bude sněmem uznáno za církevní řád. Za
stejným účelem přibyl do Říma také sv. Dominik, chtěje
své družině kazatelské vymoci výsad řádu. Dominik spatřil
jedné noci na modlitbách Spasitele, an hřichy lidskými roz
hněván drží v ruce šíp a miři na svět, aby jej pro nevěru
a nepravosti ztrestal, ale Rodička Boži prosila za smilování
ukazujíc na dva muže, kteři nabízeli se za prostředniky.
V jednom z těch mužů poznal Dominik sebe; druhého ne
znal. Na zitři potom uviděl Dominik v chrámu Páně muže
v oděvu žebráckém a poznal v něm toho, jejž byl u vidění
spatřil. Byl to František. I přistoupil k němu Dominik a
objav ho řekl: „Tys druhem mým; buď se mnou, a nikdo
neodolá nám.“ A hned splynuly duše jejich ve svazek sva
tého přátelství. Oba tito světcové rozdělili takořka celý svět
mezi sebou, aby ho dobyli a Kristu Ježíši získali, každý svým
způsobem.
Avšak ani František ani Dominik nědosáhli tehdáž cir
kevního uznání svých družin za řády, poněvadž sněm byl
vůbec proti zakládání nových řádů. I dostali oba světcové
od papeže pokyn, aby raději dali svým bratřím pravidla ně
kterého ze starších, již schválených mnišských řádů, k če
muž oni však nepřistoupili.
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Bratrstvo Assiské vzrůstalo ustavičně, a již r. 1216.
svolal František první valnou schůzi jeho členů, již příto
men byl též kardinál Hugolino z Ostie. Tu ustanovil Fran
tišek provinciály (představené většího počtu klášterů po je
dnotlivých zemich) a dal jim právo přiímati nové bratry,
užívav ho do té doby sám. Provinciálové byli jmenováni
pro Apulii, Lombardsko, Ankonu, Kalabrii, Lavoro a Toskánu;
někteří bratři byli posláni do Španěl, Provence, a také do
Německa, kde však nepochodili a odkudž s nepořízenou se
vrátili. František sám obral si za půdu své činnosti Pařiž
s ostatní Francii a Nizozemsko. Nežli bratři se rozešli, po
klekli před Františkem a on promluvil k nim tato slova:
„Ve jménu Páně choďte po dvou v pokoře a mlčelivosti,
vzdělávajíce lidi již svým vnějškem, aby zbožnosti vaší do
jati byli. Zvěstujte všem pokoj a veďte svět tichosti 1 la
skavosti ku svornosti a miru. Jsmeť povoláni uzdravovati
raněné, těšiti zarmoucené a voditi bloudici na pravou cestu.“
A uloživ jim, aby ve světě žili tak, jako v poustevně, dal
jim požehnání a propustil je. Sám pak chystaje se do Pařiže
Šel nejprv do Říma vyprosit si na hrobech sv. apoštolů od
Boha přispění. A zatím oo dlel v Římě, zemřel r. 1216. pa
pež Innocenc III., a nástupcem jeho zvolen Honorius III.
Vraceje se z Říma zastihl František měsíce ledna r.
1217. ve Florencii kardinála Hugolina a byl jim pohnut,
aby vzdal se úmyslu cestovati lo Francie a raději zůstávaje
v Italii pracoval tu o rozkvětu dila svého Kardinál dal mu
také naději, že za nového papeže dosáhne církevního potvr
zenl bratrstva svého a povýšeni jeho za řád. I zůstal Fran
tišek prozatim v Italii, obzvláště když uslyšel, že na papež
ském dvoře je několik protivníků řehole jeho. A poslav do
F'rancie tři bratry odebral se ještě téhož roku 1217. zase
do Říma, chtěje dle rady kardinála Hugolina před papežem
a dvorem jeho kázati a takto, bude-li vůle Boží, úmyslu svého
dosáhnouti. Až do té doby kázával jen, co Duch svatý mu
vnukl, tentokráte však připravil se důkladně na řeč, kterouž
minil před papežem konati, a naučil se ji zevrubně. Ale
v tu chvili kdy před papeže a dvůr jeho předstoupil, opu
stila ho paměť. Zapomněl svou řeč nadobro. V těchto roz
pacích přiznal se pokorně k nehodě, která ho právě zastihla,
a vzývav Ducha sv. jal se mluviti volně, co Bůh vložil mu
do duše. A kázal tak znamenitě, že všickni posluchači vy
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znali, že z něho mluví Duch sv. Avšak povýšeni svého bra
trstva za řád nedosáhl František ani tehdáž; papež Honorius
III. vyhověl prosbám jeho jen částečně ustanoviv kardinála
Hugolina protektorem (ochráncem) družiny kajicniíků Assi
ských.
Bratrstvo Assiské rostlo neustále, a řeholních domů
jeho přibývalo. Zatim naskytla se však Františkovi obava,
aby v bratrstvu ustavičně se rozmáhajícím nevzala úhony
apoštolská chudoba, hlavní pravidlo řehole. Bratři neměli
miti žádného jakéhokoli majetku. Když František r. 1218.
opět do Porciunkule zavítal a nový pohodlný dům tam spa
třil, rozhorlil se velice. Ta rozsáhlá budova byla mu pohor
Šenim; i pojal několik bratři a vstoupiv na střechu jal se
dům bourati. A upokojil se teprv, když bylo mu zvěstováno,
že dům ten vystavěla obec Assiská za útulek přespolních ře
holníků, jichž přicházelo každého dne množství na toto mi
sto, aby nebyli nuceni přenocovati pod širým nebem.
Roku 1219. slavil František v Assisech poznovu val
nou schůzi bratři, jichž sešlo se vice než 5000, a nebyli to
všickni; tak rychle a mocně šířilo se bratrstvo. A zbožné
obcování bratři uchvátilo přítomného kardinála tak, že zvo
lal: „V pravdě, zde jest tábor Hospodinův!“ Bratři tábořili
pod šírýia nebem rozmlouvajíce o Božských věcech, a Fran
tišek procházel zástupy jejich jako vojevůdce vojenskýmišiky.
A svolav je promluvil k nim takto: „Veliké věci slíbili jsme,
a ještě větších zaslíbil nám Bůh. Zachovávejme oněch, bažme
po těchto! Krátká jest radosť a věčná jsou muka; malé jest
utrpení a nekonečná je sláva; ale mnoho jest povolaných a
málo vyvolených.“ A prodlužuje řeč svou napominal k po
slušnosti ku matce Církvi, pohrdání světem, čistotě duše 1
těla, lásce k chudobě i pokoře, svornosti a lásce ku bl'žním,
stálé bdělosti a horlivosti o spásu duší lidských. O výživu
tak velikého množství chudých bratři starali se zbožní vě
říci, kteři z blízkých i vzdálených měst a vsi do Assis při
putovali. Na schůzi tu dostavil se také Dominik se sedmi
tozaryši svými. Tehdáž oblekl František přes 500 nových
bratři řeholním rouchem. Když pak se dověděl, že mnozí
bratří v mrtvení svého těla do výstředností zabihaji, až 1
nemoci na sebe uvalují a takto bližním prospivati nemohou,
zakáral jim tyto zbytečné přepjatosti a nařidil, aby vydali že
lezu3 hrotité opásky i jiná mučidla, jež na sobě měli; 1
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sneseno jest kolem 500 těchto mučidel na hromadu. Kar
dinál Hugolino užásl, vida tento důkaz nadmíry kajicnosti.
Zatim objevovaly se již tehdáž mezi bratřími stopy
rozkolu. Provincial toskánský Eliáš i jiní dva tovaryši jeho
poprosili kardinála Hugolina, aby poradil F'rantiškovi, by
dbal rady bratři, z nichž mnozi jsou mužové učení, kteříž
dovedli by prý celé bratrstvo spravovati lépe než on, jenž
jest muž nenčený a prostý, a jemuž chatrné zdraví nedo
voluje, aby záležitosti rozvětvené družiny v dobrém stavu
udržoval. K tomu dodali, že jest žádoucno dle vůle pape
žovy dáti bratřím pravidla podle starých řeholi sv. Augu
stina, Basila a Benedikta, což bylo by lepší, než ukládati
jim novou a přehnaně přisnou řeholi. Zvěděv o těchto ná
strahách uvedl František kardinála do sboru bratří a řekl:
„Bratři, Bůh povolal mne na cestu prostoty a pokory, abych
následoval bláznovství křiže. K jeho slávě, ku svému vlast
nímu zahanbení a k utišeni svědomí vašeho povím vám, 00
mně zjevil: Františku, chci, abysi na světě byl nerozumný
a skutky 1 slovy kázal bláznovství kříže. Nemluvte mně
tedy o jiné řeholi; budu následovati jen té a dám vám tu,
kterouž Bůh svou milosti mně dal“. A kardinálovi řekl:
„Ze všeho, co mluvim a činím, nepřičitám nic sobě; nespo
léhám v řízení bratrstva na sebe, ale o všem radim se na
dlouhých modlitbách s Otcem nebeským, jenž oznámil nám
vůli svou tolikerými zjevnými znameními, aby dilo, kteréž
tak ubohým člověkem, jakýmž já jsem, začal, ku spáse duši
1 na prospěch Církve svaté, naši matky, utvrdil a zdokona
lil“. A domluviv takto odešel František ze sboru bratři.
I jal se kardinál ihned přimlouvati bratřim, aby mistra
svého poslouchali a nezarmucovali Ducha sv., jenž v něm
jest a skrze něho mluví. I podrobili se nespokojení provin
ciálové Františkovi.
Někteří bratři stěžovali si, že dálo se jim na cestách
příkoři, zejména že faráři nedovolovali jim kázati, ježto
nemohli se vykázati řádnou listinou na doklad, že bra
trstvo jejich jest cirkevně schváleno. I doléhali na Františka,
aby vymohl od papeže pisemného potvrzeni řehole a vý
sady, aby bratří mohli všude i bez dovolení biskupů kázati.
Ale František namitl, že uvidí-h biskupové, že bratři svatě
žiji a do právomoci jejich se nevkládaji, zajisté sami budou
jich žádati, aby jim pomáhali voditi duše lidské na cestu
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spasení. Jedinou výsadou bratří budiž nemiti žádných vý
sad. Ku stižnostem na faráře odpověděl František:
„Do
sáhneme snáze svého účelu, zůstaneme-li s kněžími v dobré
shodě, než kdybychom od nich se odlučovali; varujte se
tedy buditi žárlivost a buďte v trpělivosti a pokoře poddání
duchovním představeným“. Přece však poprosil František
papeže Honoria III. za ochranu bratři, a papež vydal bisku
pům 1 jiným cirkevnim hodnostářům breve, jimž vložil jim
na srdce, aby kajicniky Assiské přijimali, jim nakloněni
byli a s nimi laskavě jednali.
Ve valné schůzi roku 1219. bylo také nařízeno, aby
v klášteřich bratři sloužena byla každou neděli slavná mše
sv. o neposkvrněném početi Panny Marie. Naprostá chudoba
byla tu jakožto hlavní pravidlo řehole bratřím poznovu ulo
žena, ale záhy ukázalo se, že neni možno zachovávatl ji
v té miře, jakož František sl přál. Po jeho vůli měly kostely
bratři býti malé a nizké a stěny ostatnich klášterních sta
veni měly býti jen ze dřeva a z hlíny. Zatim objevilo se,
že někde jsou dřeva dražším stavivem než kamení; a na
mnohých mistech stavěli duchovní 1 světští páni řádu
pěkné kláštery a chrámy, jež bratři odmítnouti nemohli.
Po valné schůzi rozdělil František svět mezi bratry,
kde všude maji kázati, a dal jim na cestu odporučujicí listy;
pro duchovní, pro knižata a pro úřady světské. Vyslal bratry
na apoštolské dilo do Řecka, Afriky, jižní a severní Francie,
Nizozemi, Anglie, Němec a k mohamedánským Saracenům
do Marokka, do kteréžto země před šesti lety sám pokusil
se cestovati. Tehdáž zatoužil František po koruně mučednické
mezi nevěřicími, a čeho jemu se nedostalo, toho dosáhli
bratři roku 1219. do Marokka vyslani. Byloť všech pět hned
r. 1220. od Saracenů pro víru umučeno.
Sám zvolil si František Syru a Egypt, a svěřivřízení
řádu na čas své nepřítomnosti toskánskému provinciálu
Eliášovi, vydal se r. 1219. v průvodu dvanácti bratři na
cesty. v přistavním městě Ankoně byla z přichodu jeho
radost tak veliká, že obec uminila si zbudovati bratřím jeho
klášter. A slibu tomu dostála; klášter stál za nedlouho, a
byl tak rozsáhlý, že František vrátiv se, dal jej z lásky
k chudobě zmenšit Z Ankony pluli missionáři po lodi,
kteráž měla přispěti křesťanskému vojsku u Damisetty na
pomoc, a pozdrževše se dva dny na ostrově Cypru, jeli
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dále do Akky v Syrii. Odtud rozeslal František bratry na
missie do rozličných krajin syrských, a sám plavil se s bratrem
Iluminatem k Damisettě.
Již papež Innocence III, usiloval horlivě o novou kři
žovou výpravu proti Saracenům, a rovněž nástupce jeho
Honorius III. napomenul křesťanských knižat, aby sebrali
se na pomoc křesťanům v Palestině. Mnozí panovnici poslechl.
papeže, ale král Bedřich II. váhal. Křižáci spoléhajíce na
něho, vytáhli proti Egyptu majice v čele Jerusalemského
krále Jana de Brienne, a oblehli Damiettu, přední pevnost
egyptskou. Takto byl egyptský sultán Meledin vehnán do
takové tisně, že chtěl již křesťanůmza mír vydati Jerusalém ;
ale křižáci doufajice, že bržo dostaví se na bojiště Bedřich
II, nepřijali této nabidky a pokračovali v obléhání Damisetty,
až přitáhl bratru svému sultánu Maledinovi na pomoc sultán
Damašský Koradin. I rozpředl se tuhý boj, jenž skončil
ústupem vojska křesťanského, ale král Jan chystal se k no
vému útoku na Saraceny. Zatim přibyl do křižáckého tábora
František s Illuminatem a varoval křižáků, aby nepouštěli
se do bitvy, jinak že budou poraženi, ale výstražná slova
jeho pokládána za blouznění, a za palčivého dne 29. srpna
1219. svedena jest u Damietty bitva, v níž křesťanskévojsko
ztratilo 6000 mužů mrtvých kromě zajatců.
František plana žádosti, aby pracoval o obrácení Sara
cenů a bude-li vůle Boži, zemřel smrti mučednickou, uminil
si jiti k sultánu egyptskému. Byl to úmysl hrdinský, neboť
bez nebezpečenství života nebylo možno odvážiti se do tá
bora saracenského; slibilť sultán dáti po dukátu každému,
kdož mu přinese hlavu křesťana. František posilniv se mo
dlitbou vydal se přecee Illuminatem mezi Saraceny, a když
se na něho divoce vrhli, řekl jim: „Jsem křesťan a jdu
k vašemu veliteli; uveďte mne k němu.“ I svázali ho řetězy
a přivedli k sultánovi. Meledin otázal se obou křesťanů, kým
a nač byli vysláni. František odpovědělstatečně: „Neposlali
mne lidé, ale Bůh nejvyšší posýla mne, abych tobě 1 lidu
tvému zvěstoval pravdy evangelia a ukázal cestu spaseni.“
I jal se s posvátným nadšením hlásati trojjediného Boha a
Spasitele světa Ježiše Krista. A Meledin žásna nad zmuži
losti tohoto žebraka jednal s nim vlídně, poslouchal jeho
výklady po několik dnů, a vyzval ho, aby u něho zůstal.
I řekl František, že rád zůstane, jestliže sultán 1 lid jeho
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obrátí se ku Kristu, a doložil: „Rozpakujete-li se mezi Kri
stem a Mohamedem, nuže, učiňte velký oheň a já 1 vaši
kněží vstoupíme do plamenů, abyste viděli, které viry máte
následovati“. V tom odešel rychle nejstarší z přítomných
kněži, a sultán zpozorovav to usmál se a řekl: „Z našich
kněží nebude nikdo miti té odvahy, aby pro svou víru šel
do ohně.“ Posléze vymlouval se Meledin, že nemůže státi
se křesťanem, z obavy před vzbouřením lidu, a nabizel Fran
tiškovi stkvělých darů. A když František je zamitl, prosil
ho, aby přijal je aspoň na kostely a chudé křesťany. Ale
František maje pozemské věci v ošklivosti a vida, že sul
tána neobrátí, darů jeho nepřijal. Posléze sultán obávaje se,
aby snad někteři bojovníci jeho nebyli Františkem přivedeni
ku křesťanství a neuprchli k nepřátelům, rozloučil se s nim
řka „Modli se za mne, aby Bůh dal mně poznati nábožen
ství pravé, kteréž je mu nejmilejší“, a dal ho s poctou v prů
vodu vojenské stráže dovésti do tábora křižáckého. Vypravuje
se, že od té doby Meledin s křesťanskými poddanými svými
lidsky zacházel a jim mnohá dobrodiní prokazoval. Zejména
propustil později křesťanské zajatce na svobodu, tak že smrť
jeho způsobila křesťanům zármutek. Bylať také nikoli planá
domněnka, že sultán tento na konci života svého dal se po
křtiti a Menšim bratřím svolil, aby mohli v říši jeho volně
kázati. Jisto jest, že Menší bratři již za života sv. Fran
tiška na Východě mezi, Saraceny na mnohých mistech pů
sobili a se usadili, a že Saraceni vidouce jejich chudobu 1
pokoru a obdivujice se jejich zmužilosti i obětovnosti neza
kazoval jim hlásati evangelium. Ovšem ale byli Menší bratři
od Saracenů trýznění a vyháněni, kdykoli odvážili se mlu
viti proti lichému proroku jejich Mohamedovi. Asi sto let

po smrti sv. Františka dal Egyptský sultán Menšímbratřím
povoleni, aby se u Božího hrobu v Jerusalémě usadili a nad
nim stráž měli, a tuto stráž mají až podnes.
V křižáckém táboře u Damietty pozdržel se František
několik měsíců hlásaje vojíinům slovo Boží, a ziskav některé
Z nich za učně odplul do Palestiny a cestoval do Antiochie

v Syril Odtud navštívil kterýsi klášter v horách
že tamní mniši zalibivše si apoštolskou chudobu
holi jeho a odstoupili statky svoje patriarchovi
skému. Příkladu toho následovaly i jiné kláštery

a způsobil,
přijali ře
Antiochij
syrské, a
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za nemnoho let byla na Východě kvetouci provincie Menšich
bratři.
Zatim, co takto František řád svůj na Východě roz
šiřoval, bylo nebezpečenství, že dilo jeho vezme úhonu v ze
mich západních. Bratr Eliáš pokládaje žebráckou chudobu
Františkovu za věc zhola nemožnou, zmírnil přísnou řeholi
jeho v mnohých kusech. Někteří provinciálové souhlasili
s Eliášem, ale jsouce takto jednak povolni, zostřovali jinak
řeholní pravidla zavádějice nejpřisnější posty a zakazujíce
bratřím v klášteřiích 1 mimo ně poživati masitých pokrmů,
s čímž František nikdy se nesnášel Jini bratři obávajíce
se, aby těmito novotami řád poškozen nebyl, přáli si, aby
František rychle se navrátil a ještě v čas napravil, co za
nepřitomnosti jeho Eliáš a společníci jeho učinili. I poslali
za nim do Syrie bratra Štěpána. A František uslyšev, co
děje se. v Italii, neváhal nastoupiti zpáteční cestu a přistál
v Benátkách, odkudž ihned rozepsal valnou schůzi bratří
do Assis. Z Benátek cestoval po horní Italii hlásaje na všech
mistech slovo Boží a navštěvuje tamní kláštery. Na těchto
cestách sešel se opět s Dominikem a přisluhoval mu na mši
sv. v kostele poustevníků v údolí Astinském. Oba svatí mu
žové. putovali potom do Kremóny, rozešli se tu a shledali
se zase v Bologni. Příchod svatého žebráka Františka do
tohoto města přivábil ohromné zástupy lidu žádoucího spa
třiti a uctiti ho, I kázal jim na náměstí jako anděl, a mnozí
hřišníci byli tu obráceni na cestu pokání, a valný počet ji
nochů i mužů vstoupil do řádu jeho. Za městem spatřil
František nový klášter bratří, jenž zdál se mu býti proti
řeholním pravidlům prostranný a krásný. Nechtěje do domu
toho ani vstoupiti a obyvatelů jeho za bratry uznati, vzkázal
těm, kdož přejí si zůstati bratřími jeho, aby vyšli a klášter
ponechali těm, kteří chtějí býti na světě bohati. I vyšli
všickni bratři, ba i nemocní byli vyneseni. Ale kardinál
Hugolino, tehdejší papežský vyslanec lombardský, ukonejšil
Františka, že řád nemůže se obejiti bez prostranných klá
šterů již k vůli bratřím nemocným, kteří potřebují dostatečné
prostory a vzduchu. Mimo to přesvědčil se František, že
klášter je vlastnictvím zbožných zakladatelů; i rozkázal tedy
bratřím, aby do něho se vrátili, sám ale nevstoupil do něho
a zůstal s Dominikem v klášteře řádu kazatelského. Podobné
neshody v příčině úplné chudoby naskytovaly se ina jiných
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četných mistech. Zejména rozhorlil se František na provin
ciála Jana de Strachia, jenž byl z počtu těch nespokojenců,
kteří na valné schůzi r. 1219. usilovali o zmírnění přísných
pravidel řeholních a vystavěv krásný klášter zřídil v něm
o své újmě školu pro bratry. František sesadil ho a zrušil
školu tu, chtěje, aby bratři raději se modlili nežli studovali.
Po dvou letech osvěděil však František, že neni odpůrcem
studil a že přeje si jen, aby v řadě pěstována byla věda
posvěcená bázní Boži, o niž sv. Augustindi, že jest prova
nuta láskou a pokorou.
František ztráviv s kardinálem Hugolinem nějaký čas
v poustevně sv. Romualda v Kamaldolech a na hoře Al
vernu, ubiral se do Assis. Cestou jel na oslu jsa unaven a
churav. Bratr Leonard z Assis šel za ním pěšky, a jsa
rovněž tělesně sláb pomyslil si: „Rodičové jeho nerovnali
se rodičům mým, a přece hoví sl na soumaru, já pak ubo
žák jsem nucen belhati se za nim pěšky.“ Tu sestoupil Fran
tišek s osla a řekl: „Bratře, nesluší se, abych já se vezl a
tebe nechal jit pěšky; vždyť jsi z lepšího rodu než já, a
byl jsi ve světě vážnější, než já chuďas“. I zastyděl se Leo
nard a vrhna se na zem vyznal s pláčem provinění svoje a
prosil za odpuštění.
Když František do mateřského kláštera v Porciunkuli
vkročil, přistoupil k němu Eliáš v jiném, pohodlnějším a
z lepši látky ušitém rouchu, než řehole předpisovala, a vedl
sl vice po pansku než po způsobu chudého řeholnika. I řekl
mu František: „Prosím tě, půjč mně tento oděv.“ Eliáš od
ložil svůj hábit, a František obléknuv jej, zdvihl pyšně
hlavu a kráčeje mezi bratřimi, zvolal: „Hle, takto vyšlapují
si falešní bratři našeho řádu. Bůh uchovej nás toho, mili
bratři!“ A zahodiv hábit ten, obcházel pokorně v chudičkém,
záplaťovaném rouchu svém po světnici a řekl: „Hleďte, takto
chodí si praví Monší bratři!“ A posadiv se napomenul bratří
k zachovávání pokory 1 úplné chudoby, a odvolal všecky
novoty zavedené v řádu Eliášem.
Na valné schůzi bratři r. 1220. sesadil František Jana
de Strachia 1 Eliáše, a jednak z pokory, jednak pro stálou
churavosťt složil úřad vrchniho představeného řádu a vložil
jej na bratra Petra z Katanie řka bratřím: „Ejhle vaš vrchní;
ode dneška budete ho poslouchati, jakož 1 já.“ A poklekna
k nohám jeho, slíbil mu poslušenství a odporučil vrouci

58

Dne 4. října.

modlitbou duchovní rodinu svou Kristn Ježíši. Od tohoto
dne pokládal se František v řádu za prostého bratra, ač
bylo mu ještě potom několikráte jednati jako zakladateli a
generálu Menšich bratři a ačkoli neustával až do smrti
s řeholními představenými svými sdělovati se o vzácná osví
cení a zjevení, jež dával mu Bůh v přičině dobrého řízení
řádu.

Téhož roku 1220. došla Františka zpráva o mučednické
smrti missionařů vyslaných od něho k Saracenům do Marokka.
Byli to první mučednici z řádu jeho, bratří Berard, Petr,
Ota, Ajut a Akursus. I zvolal František radostně: „Nyni
vím v pravdě, že měl jsem patero pravých Menších bratři!“
Také Dominik, jenž právě tehdáž slavil valnou schůzi řádu
svého v Bologni, zaplésal nad mučednictvím pěti Menšich
bratři pokládaje tyto mučedníky za první ovoce posvátných
snah přítele Františka a doufaje, že za příkladem jejich i
bratři jeho kazatelé budou hotovi pro viru v Ježíše Krista
trpěti a umřiti.
Petr z Katanie byl představeným řádu jen rok. Krá
čeje v šlépějich Františkových naléhal na bedlivé zachová
vání přisné chudoby, ale bratři přejicí mirnějšímu směru
v řeholi, činili mu takové obtiže, že již ve valné schůzi
řádu r. 1221. složil úřad svůj. I byl za generálního vikáře

zvolen Eliáš. Na téže schůzi bylo vybráno 12 duchovních
a 15 bratři nekněží na missii do Němec, kde dosud řád
marně se byl snažil zakotviti se. A přičiněním těchto bratří
rozšířil se potom za krátko řád Františkův po všech zemích
německých. Na schůzi bratří v Porciunkuli r. 1211. dosta
vil se také mladý Portugalec Antonin a byl přijat do ma
lého kláštera sv. Pavla u Bologny, kde pečlivě rodem 1
vzděláním svým se tajil a z pokory nejsprostši domáci práce
konal, až Bůh světlo jeho objevil a na svícen postavil.
Zatim přibývalo Františkovi následovníků. Zástupy
lidu opouštějice všecko chodily za nim; přemnozi mužové
chtěli opustiti Ženy svoje a přidružiti se Menším bratřím,
a mnohé ženy přály si vstoupiti do kláštera jako Klára
a sestry jeji. Vida to František obával se, aby četná dobrá
manželství nebyla rušena a mnohé krajiny se nevylidnily.
I radil těmto následovníkům, aby zůstali ve svých domech
a rodinách slibuje, že složí zvláštní řeholi pro lidi Žijící ve
světě. Takto byl dán podnět ku vzniku třetího řádu (ter
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ciářů), jehož pravidla František asi r. 1622. sepsal. Řeholí
touto zamýšlel původce jeji náboženskou horlivost v nejšir
šich vrstvách společnosti lidské oživiti a osoby obého po
hlaví i jakéhokoli stavu povzbuditi aby i mimo zdi klá
šterní domáhaly se křesťanské dokonalosti sloužíce věrně
Bohu a uživajice pilně všech prostředků, jež Cirkev kato
lická věřicím k dosažení života věčného nabízí. Terciáři
1 terciárky maji přikázání Boži i cirkevní zevrubně plniti
a v pravdě po křesťansku živi býti. Maji straniti se tanců,
divadel i hospod a varovati se kleni, a pokud možno i pří
sah a soudnich rozepři. Mají častěji než jini křesťané se po
stit1l a pokud lze každého dne mši sv. slyšeti. Nosí prostý
šedý oděv s provazem za opásek; jinak mohou se šatiti dle
stavu svého po způsobu domácím, avšak bez přepychu. Mají
žiti v bohumilé lásce a svornosti, zvláštní péči věnovati
chudým 1 bratřím a sestrám nemocným, mrtvé uctivě pocho
vávatl a za ně se modliti. Každý učiniž nejděle za tři mě
síce po složeni slibů poslední pořízení o svých věcech, má-li
jaké, a je-li k tomu jinak oprávněn. Řeholní pravidla, po
kud ukládají mimořádné povinnosti, nezavazuji však pod
hříchem, a za každé jich zanedbání a přestoupení může ulo
žen býti jiný dobrý skutek, ovšem jen potud, pokud timto
přestoupenim nebyl spáchán hřích proti přikázání Božímu
neb církevnímu. Tento třetí řád kajicích bratři a sester
sv. Františka byl po rozličných opravách r. 1289. od papeže
Mikuláše IV. schválen. Lehounké povinnosti, jež ukládá, a
vzácné duchovní výhody a výsady, zejména plnomocné od
pustky, jež poskytuje, byly příčinou, že rozšířil se za krátko
po všem světě katolickém netoliko v širokých vrstvách
lidu, ale 1 mezi osobami bohatými, vzdělanými a urozenými.
Bývaloť všeobecně pokládáno za česť, směti nositi roucho
sv. Františka a žiti ve světě dle řehole jeho. I biskupové,
kardinálové, papežové, knížata a králové vstupovali do řádu
toho.
Až doposud udileli papežové kajicim křesťanům oby
čejně jen částečné odpustky. Plnomocné odpustky bývaly
udíleny jen těm křesťanům, kteři se sůčastnili křižáckých
výprav Wa vysvobození posvátných mist v Palestině z ru
kou nevěřicích Mohamedánů. Nebylo tedy jiného způsobu
ziskati plnomocné odpustky než přeobtižné válečné taženi
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do svaté země. Teprv zásluhou sv. Františka nastala v této
příčině znamenitá úleva.
František byl od Boha povolán, aby svatým životem
1 horlivým kázaním svým rozněcoval v lidech lásku k ukři
žovanému Spasiteli a učil je životu apoštolskému. K tomu
cili směřovala veškerá podivuhodná činnost jeho, a na ten
účel obdařil ho Bůh kromobyčejnými milostmi.
Když v měsíci říjnu roku 1221. František jedné noci
v kostelíku Panny Marie v Porciunkuli velmi horlivě se
modlil, zjevili se mu Ježiš Kristus a Panna Maria v prů
vodu andělů. František uvrhl se na zem a Spasitel řekl mu:
„Žádej cokoli ode mne chceš pro spasení lidi.“ A František
jsa u vytržení mysli pravil: „Otče nejsvětější, ja ubohý
hřišník prosím pro lidské pokolení za tu milosť, abysi všem
a každému, kdož do tohoto kostela vstoupi, uděliti ráčil
odpustky a úplné odpuštění všech těch hříchů vůbec a zvlášť,
ze kterých knězi se vyzpovidali a rozhřešení dostali. A pro
sim nejblahoslavenější Pannu, Matku tvou, orodovnici poko
lení lidského, aby mně v tom nápomoena byla.“ Tu hned
počala Maria Panna přimlouvati se za něho a Spasitel řekl
mu: „Veliké věci žádal jsi, Františku, avšak hoden jsi věcí
ještě větších a dostaneš je také; splňuji modlitbu a žádost
tvou ; dlužno však, abysi šel k papeži a ve jménu mém ho za
odpustky požádal“ I odebral se František k papeži Hono
riu III. do Perugie a požádal ho za udělení odpustků všem
věřícím, kteři kostelík Panny Marie v Porciunkuli na den
jeho posvěcení navštíví, a sice beze všech oběti (almužen).
Papež odpověděl, že se to žádným způsobem státi nemůže,
poněvadž každý, kdo za odpustky prosí, povinen jest do
brými skutky k tomu přispivati, aby si odpustků zasloužil.
Ale František opakoval žádost svou řka: „Za přičinou do
brodiní, kteráž Bůh na mistě tom udělil, chci, líbi-li se tak
Svatosti Vaši, aby každý, kdo hříchů svých lituje, z nich
knězi se vyzpovidá, od něho řádně rozhřešení dostane, a
kostel onen navštivi, touto návštěvou dosáhl prominuti všech
časných trestů (na zemi i v očistci) za hříchy, kterýchž do
pustil se počinaje ode dne křtu sv. až do hodiny svého
vkročení do kostela toho, aniž by měl podstupovati jiných
jakýchkoli obtižnosti.“ Na to odpověděl papež: „F'rantišku,
žadáš si věci příliš veliké; neniť obyčejem římského dvora
takovéto odpustky udělovati.“ Tu řekl František: „Svatý
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Otče, čeho žádám, nežádám od sebe, ale žádám ve jménu
Pána Ježíše Krista, jenž mne poslal.“ A ma slova ta pravil
papež po třikráte: „Chci tedy tomu, abysi odpustky měl.“
Když ale kardinálové o tom zvěděli, naléhali na papeže,
aby odpustky ty odvolal. Avšak papež neodvolal jich a roz

kázal jen, aby odpustky ty udileny byly v Porciunkuli
pouze každého roku jeden den. Tyto porciunkulové plno
mocné odpustky podržely až posud svou platnosť, a poně
vadž nebylo mnohým nábožným věřícím možno putovati do
vzdálených Assis, aby odpustků těch dosáhli, rozšířili je
později papežové na všecky chrámy prvniho, druhého 1 tře
tiho řádu sv. Františka (také řádu kapucinského, jenž řeholí
téhož světce se spravuje), tak že věřicí mohou je každoročně
dne 2. srpna v chrámech těch získati. Takovým způsobem
otevřen byl zásluhou sv. Františka věřicímu lidu pramen
milosti do té doby neslýchaných. *)
Zatím odešlo k nevěřícím do Marokka poznovu sedmero
Menších bratři, a i ti všickni byli od mich dne 10. října
1221 pro viru umučeni. Z toho zaplésal František opět sva
tou radosti, ale radosť tu ztrpčoval mu Eliáš nekráčeje po
šlépějích jeho. I pokáral František laskavě Eliáše, že nedbá
řeholní chudoby a pohřdaje bratry prostými dává přednosť
bratřím učeným. Eliáš odpověděl: „Bratře Františku, veliká
tvoje prostomyslnosť udolá ještě řád náš. Obcuješ s bratřími,
kteří nemají ani nadání ani vzdělání, a zanedbáváš bratří,
kteři jsou sloupy naší řehole.“ Ale František řekl nato: „A ty,
bratře Eliáši, škodiš řádu více, pýchou, marnivosti a tělesnou
opatrnosti.“ K tomu doložil prorocky : „Nešťastniče, nezemřeš
v tomto řádě.“ Proroctví toto naplnilo se. Eliáš dokonal
život svůj mimo řád Menších bratří, ač na přimluvu sv. Fran
tiška zemřel kajicně.
Roku 1222. cestoval František do Říma, Apulska a
Kalabrie šíře požehnání na všech mistech, kudy bylo mu
jiti. Na cestách těchto obrátil kázaními svými i divy, jež
z milosti Boží činil, množství hříšníků, ziskal valný počet
následovníků a založil četné kláštery. Příštího roku zavital
do Bar, aby uctil ostatků biskupa sv. Mikuláše. Toho času
byl v Barech císař-Bedřich II. dvorem, a František přihli
*) Jedna z nehynoucích zásluh sv. Františka Seraf.
Voťka. V Časopisu katol. duchov. z r. 1882. str. 479.
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žeje všude k místním poměrům kázal lidu o velikých né
bezpečenstvích zvláště proti čistotě, jež vyskytují se na
dvorech knižecich. Kázani tomu byli přítomni také někteří
dvořané, kteří ihned cisaři zvěstovali, co slyšeli, k čemuž
doložili, že prý často právě ti, kdož potají rozkošnicky Žijí,
veřejně nejprudčeji jiné lidi okřikuji, a že slce není jim
známo, zdaž ten muž v žebráckém oděvu do počtu takových
lidí náleží, ale že bylo by záhodno vyzkoumati ho; aby
tedy byl pozván od císaře k večeři, a zatim aby do světnice
jeho byla uvedena rozpustilá ženština, která by se pokusila
svésti ho ku hříchu. Návrh ten zalíbil se cisaři, ale Fran
tišek užil proti svůdnici téhož prostředku, jakéhož někdy
chtěl se chopitl proti mohamedánským duchovním v Da
miettě. Položilt se na žhavé uhli a vyzval drzou ženštinu,
aby ho následovala; a ona utekla v tu chvili s hrůzou.
Císař díval se na to s několika dvořany skulinou ve dve
řich, a vstoupiv dovnitř řekl Františkovi: „Vidím, že Bůh
patrně je s tebou, neboť oheň ti neublížil,“ I naslouchal,
co František radil mu ku spasení duše, ale napomenutí těch
neposlechl a takto neměl z nich žádného užitku.
Toho času objevilo se v řádě Menších bratři veliké,
posud skryté světlo — Antonín, a František rozkázal mu,
aby se věnoval úřadu kazatelskému. I poslal ho na proslu
lou školu do Vercell studovat bohosloví. A mladý vysoce
nadaný Antonin zastkvěl se záhy takovou učeností a zářil
spanilými ctnostmi tou měrou, že slovutný učitel jeho ne
zpěčoval se nazvati ho světcem a obrátiti naň slova Kn
stova řečená o Janu Křtiteli, že je „svíce hořici a sviticí.“
(Jan 5, 35.) I požádali bratří Antonina, aby z bohatého po
kladu svých vědomosti učil je posvátným vědám, ale on
nechtěl toho učiniti, pokud by se neporadil s Františkem.
Dopsal mu tedy a dostal od něho tuto odpověď: „Milému
bratru Antonínu vzkazuje bratr František pozdrav v Kristu
Ježiši. Uznávám za dobré, abysi bratry vyučoval bohosloví,
ale tak, aby horlivost ve studiich neuhašovala ani v tobě ani
v bratřich horlivostí ve svaté modlitbě, jakož přikazuje se nám
řeholi naší.“ Současně vstoupil do řádu Menších bratří nej
slavnější doktor vysokých škol Pařížských Alexander Ha
leský, a od té doby rozkvětaly v řádu vědy.
Přízeň, kterou papež Honorius ITI. udělením odpustků
porciunkulových Františkovi osvědčil, byla zárukou, že ne
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odepře slavného potvrzeni řehole, kterou papež InnoceneIII.
byl jen ústně schválil. I uminil si František z Božího vnu
knuti řeholi svou zkrábiti a ji papeži předložiti. Pojav bratry
Lva a Boniza odešel na horu Kolombo u Riet, a postě se
v jeskýni po čtyřicet dnů, dal tu napsati řeholi, jakož Duch
sv. mu vnukl. Potom vrátil se do mateřského kláštera a
doručil řeholi Eliášovi, aby si ji přečetl. Eliáš shledal ji
nad míru přísnou, a chtěje ji potlačiti, řekl, že se mu ztra
tila. I dal ji Frántišek znova napsati. Zatim vzkázal Eliaš
několika provincialům, že František usiluje vuutiti bratřím
ještě přisnější pravidla, než byla řehole posavádní. I bylo
Františkovi zpřima řečeno, že je zhola nemožno, aby řád
již tak velice rozvětvený a stále rostouci zachovával že
brácké chudoby, a že jest mu nezbytně jakéhosi společného
majetku třeba. Ale František stál pevně na svém a řekl:
„Nic jsem v řeholi sám od sebe nepřidal, ale dal jsem na
psati vše, jak Bůh mně zjevil.“ A v poslední vůli své do
ložil: „Když Pán svěřil mi správu bratři, neukázal mně
nikdo, jak si při tom mám počinati, ale Nejvyšší sám zjevil
mně, abych žil po způsobu v evangelium předepsaném, a
takto dal jsem to stručně a prostě napsati.“ Zkrácená tato
řehole skládá se z dvanácti kapitol a je plna evangelické
moudrosti. V kapitole druhé ukládá se novicům, aby se šatili
chudě a oděv sami si spravovali. Je-li nutná potřeba, mo
hou bratři nositi obuv, jinak ale maji choditi bosi jako
Kristus Ježiš a jeho apoštolové. Nikdo neodsuzujž lidi bo
hatě oděných a vybraných pokrmů poživajicích, ale každý
at soudi sebe a pohrdá sám sebou. V kapitole třetí mluvi
se o modlitbách, jaké bratří duchovní i laikové konati mají,
1 o postech. V přičině postů je řehole dosti mírná a dovoluje
bratřím na cestách poživati, co se jim předloží. Kromě ne
zbytné potřeby nemaji bratři jezditi koňmo. Kapitola čtvrtá
zakazuje bratřím přijimati jakýmkoli způsobem peněz, a od
porouči představeným, aby přispěním duchovních přátel sta
rali se o šat bratři 1 o potřeby nemocných. V kapitole páté
odporoučí se práce, ale duch modlitby a zbožnosti nesmi
prací býti dušen. Kapitola šestá zapovidá bratřím miti ně
jaký majetek. Maji pokládati se za cizince na tomto světě,
sloužiti Pánu v chudobě a poniženi, a s důvěrou v Boha
prositi za almužnu nestydice se, ježto Kristus Ježiš stal se
za nás na tomto světě chudým. V kapitole sedmé je řeč o
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pokutách za značnější poklésky; představení nemaji hříchem
některého bratra výti uchvácení ku zlosti, kteráž zabijí lásku.
V kapitole osmé mluvi se o volbě generála a o schůzich
bratří. Kapitola devátá zapovidá bratřím kázati v kterékoli
diecési proti vůli tamního biskupa. Bratří maji na kázanií
bedlivě se připravovati, a kážice stručně lid vzdělávati a
povzbuzovati. V kapitole desáté obsaženy jsou předpisy, jak
maji chovati se představení a podřízení vespolek. Kapitola
jedenáctá obsahuje moudrá pravidla, jak dlužno chovati se
bratřím k pohlaví ženskému, obzvláště k řeholnicim, aby byli
daleci i stinu nějakého zlého podezření. V kapitole dvanácté
mluví se o missiich mezi pohany, avšak k úřadu tomu mají
představení voliti jen bratry spůsobilé. Posléze ukládá řehole
představeným, aby poprosili papeže za ochránce (protektora)
řádu ze sboru kardinálů, „bychom“, jak di František „jsouce
vždy poslvšni Církve sv. a stojice nezvratně v katolické
viře zachovávali chudobu 1 pokoru a plnili svaté evange
lium Pána našeho Ježiše Krista, jakož jsme pevně slibili.“
Když bratři tuto řeholi ochotně přijali, odebral se
František do Říma a předložil ji papeži Honoriu III. Papež
shledávaje ji z míry přisnou, přál si některá pravidla po
změniti, ale František ubezpečil ho, že sám ničeho nepřičinil
a že řeholi tu vnukl mu Ježíš Kristus. A tu posléze schvá
lil papež řeholi bullou ze dne 29. listopadu r. 1223. Takto
vyplnilo se životní přání Františkovo. Radosť jeho byla ne
výslovná. I uminil si v nastávající svátky vánoční oslaviti
narození Páně zvláštní pobožnosti a šiřiti ji v lidu, k čemuž
vymohl si povolení od papeže. Mělt obzvláštní, něžnou ucti
vost k Božskému nemluvňátku. Často, zejména o vánocích
prolévaje hojné slzy rozjimal o chudobě jeho a rozněcoval
v sobě takto lásku k chudobě. I vybidl přítele Jana Velitu,
aby na oslavu narození Krista Pána a ku znázornění chu
doby jeho přispěl mu na přihodném místě postaviti jesličky.
Přání tomu bylo vyhověno. V lese opodál Grecia zřizen
chlév s jeslemi a do nich položena na slámu soška milo
stného Jesulátka. Na štědrý den byli přivedeni vůl a osel
a postaveni k jesličkám. Ve svatou noc shromáždily se tu
zástupy lidu z blízka i z okoli, a také mnoho Menších bratří
ze sousedních klášterů přišlo. Les byl osvícen tisicerými po
chodněmi a ozýval se nábožnými zpěvy. František poklekl
u jesliček a slzel svatou radosti. O půlnoci přisluhoval jako
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jáhen na mši sv., kterouž tu sloužil kněz, a odzpívav evan
gelium kázal o narození chudičkého Spasitele, o jeho pokoře
a lásce tak dojemně, že všickni přitomní plakali. Krásná
tato pobožnosť zdomácněla záhy a rozšířila se po všech ze
mich katolických; od té doby stalo se zvykem o vánocich
stavěti ve chrámech i rodinách křesťanských jesličky a ucti
vatl před nimi modlitbami i nábožnými písněmi Božské
Jesulátko,
Na Boži hod vánoční zůstal František s několika pro
vinciály v klášteře v Greciu. Na počest těchto chosti byla
klášterní jidelna vyzdobena. Ale Františkovi nelibilo se to,
a když bratři obědvali, posadil se na holou zem a požil
s veselou tváři několik kousků chleba a po jidle konal řeč
o chudobě Ježíše Krista i přesvaté Rodičky jeho řka, že
chutné pokrmy nehodí se na stůl chudých řeholníků, zvláště
o vánocích, kdy Maria Panna neměla čeho by pojedla a nu
cena byla Božské novorozeňátko svoje položiti v chlévě do

jesli
Až do té doby neměla Klára a sestry jeji v klášteře
sv. Damiána psaných řeholních pravidel, jelikož nechtěly
přijati ani řehole sv. Benedikta ani stanov složených od kar
dinála Hugolina. I sepsal jim František společně s timto
kardinálem svou „druhou“ řeholi ve 12 kapitolách zcela dle
řehole Menšich bratři, ovšem maje zřetel ku slabšimu po
hlaví ženskému.
Kdykoli František delší dobu v lidu byl pracoval a
kázal, uchyloval se do samoty, aby setřel s duše své prach,
jenž ve styku se světemna ni se usadil. Tu na modlitbách
a ve svatém rozjimání rozmlouval s Bohem, kochal se v něm,
radil se s nim a dostával od něho sladkou útěchu a nadpři
rozená vnuknutí i zjevení. Častěji býval u vytržení mysli.
Zpovědník jeho bratr Lev viděl jej několikráte, jak trvaje
v rozniceném rozjimání vznáši se od země tažen mocí nad
přirozenou vzhůru. V takové chvile chápal se Lev nohou
jeho a skrápěje je slzami modlil se: „Bože můj, pro zásluhy
tohoto svatého muže buď mně hřišnému milostiv a uděl také
mně aspoň maličko své milosti.“
Na podzim roku 1224. odebral se František s bratrem
Lvem na divokou horu Alverno nedaleko od pramenů Arna
a Tibery, kde bratři zřídili mu na skalnatém svahu poustevnu.
Na této poušti zamýšlel setrvati po čtyřicet dnů v postech
o
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a na modlitbách. Tu vzplanula duše jeho plamenem nej
vroucnější lásky k ukřižovanému Spasiteli a horouci toužeb
ností po nebi. Přál si dojiti koruny mučednické, aby Křista
Ježíše dokonale následoval, ale milosti té nebylo mu dáno.
Zato odměnil Bůh svatou lásku jeho způsobem jiným, zá
zračným, do té doby neslýchaným. František jsa věrný ná
sledník Krista Pána celým životem svým. měl se mu podo
bati i v utrpení. Rozjiímajejednoho dne o bolestném umučení
Páně a pozdvihuje duši svou k Ukřižovanému přišel do vy
tržení mysli a spatřil Serafa o šesti stkvělých perutech, an
letmo s nebe k němu rychle sestupuje; ruce i nohy jeho
byly přibity na křiž; dvě peruti zastiňovaly hlavu, dvě byly
k letu rozpjaty a dvě přikrývaly ostatní tělo. Zjevením timto
byl František nevýslovně naplněn úžasem; srdce jeho zaplé
salo, že vidi aspoň v podobě Serafa Božského Spasitele, a
hned zase truchlilo hořkou bolestí nad bolestným vzezřením
jeho. Zjevení zmizelo zůstavivši v duši jeho podivný žár.
Pojednou ucitil bodavou bolesť a zpozoroval, že na rukou 1
nohou a v pravém boku jeho jest otištěno patero Kristových
ran, právě jak je uviděl ve zjevení. Na rukou i nohou měl
začernalé výrůstky; na jedné straně jako hlavy hřebů, na
opáčných stranách jako hroty hřebů, a v pravém boku měl
červenou ránu, která potom častěji krvácela. Tyto rany byly
známkami a svědectvím nadpřirozené lásky Františkovy
k ukřižovanému Ježíši a něžné soustrasti s utrpením jeho.
František měl na těle svém rány Kristovy ukazovati světu
ku pokání a zvěstování příštiho soudu. Ze všech divů, jimiž
milosť Boží vyznamenala ho již za živa, byl tento největší.
František od svého obrácení objimal křiž Kristův a nosil
jej v srdci; kříž byl mu praporem, pod nimž bojoval i pra
coval; ku kříži nesla se veškerá touha jeho. Proto dal mu
Kristus Pán cititi v těle bolesti svých svatých ran, jež sám
na křiži trpěl, aby tohoto věrného následovníka učinil takto
dokonale sobě podobným. Tak byl František ukřižován, světu
za příklad a na podiv. Rány Kristovy podržel na těle až
do smrti a mival z nich palčivé bolesti, z nichž ale se ra
doval, že učiněn jest podoben Pánu.*)
*) Sv. František byl první stigmatisovaný (ranami Kristovými zna
menaný). Milosti této dostalo se později sv. Kateřině Sieaské, sv. Julaně,
l jiným svatým osobám. Za novější doby byly kromě jiných osmi osob uzná
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František byl na rozpacích, má-li zatajiti, co se mu
na poušti alvernské stalo. I poradil se s některými bratřimi.
Bratr Illuminát řekl mu, že jest povinen, netajiti se milosti,
kteréž se mu dostalo, poněvadž byla mu udělena na oslavu
Krista Ježíše. František oznámil tedy bratřim, jakým způ
sobem byl znamenán ranami Páně, ale doložil, že viděl ve
zjevení věci, o něž za živa s nikým sděliti se nemůže. Jinak
skrýval bedlivě rány svoje. Na ten účel mival ruce ovinuty
a nosil zvláštní obuv, kterou mu Klára zhotovila. Ale ta
jemstvi jeho rozneslo se bleskem; hned když sestupoval
s vrchu Alverna, sbihali se zástupové lidi, aby svaté rány
jeho zlibali. O zázračném objevení se patera ran Kristových
na těle jeho vydali svědectví zejména očiti svědkové kar
dinál Hugolino (potomní papež Řehoř IX.) a papež Alexan
der IV.; papež Benedikt XI. ustanovil výroční slavnosť
„Vtisknuti pěti ran Kristových sv. Františku“ na den 17.
záři, a papež Pavel V. rozšířil ji na celou Církev katolickou,
chtěje takto rozniti v srdcích věřicich lásku k ukřižovanému
Spasiteli.
František oblíbil si nade všecko úplnou chudobu a uči
nil ji jádrem své řehole jen z lásky k ukřižovanému Spasi
teli, jenž neměl, kde by složil hlavu svou. Chudobu nazýval
královnou proto, že nejkrásněji zjevila se v Kristu Ježíši,
králi králů 1 v přesvaté Matce jeho, a že ona povznášíi se
nad věci pozemské a šlape je nohama. Chudobu pokládal
za perlu evangelia, a chtěje ji naleznouti, opustil všecko.
Z lasky k chudobě požíval raději pokrmů vyžebraných, než
co mu přátelé sami nabizeli. Menší bratří měli kázati slo
vem, ale vice ještě příkladem, chudobou a pokorou. Jednoho
dne pojal František bratra a řekl: „Půjdeme kázat“ I ob
cházel s nim po městě a vrátil se do kláštera. Tu řekl mu
společník: „Ala otče, proč nekážeme?“ František odpověděl:
ny hodnými, aby jizvy Páně na těle svém vryty a vbodeny nosily, zejména
Anna Kateřina Emmerichová, řeholnice augustinianka z vestfálského klá
štera Diilmenského (+ 1824.), Tyrolky Marie Mórlová z Kaltern (+ 1868) i
Demenika Lazzariová a Louisa Lateau v Belgii (+ 1888). Zjevy tyto budily
ohromný úžas a byly úředně zkoumány i zjištěny. Ani nevěrci nepopírali
jich; ale všecky pokusy, vyložiti je způsobem přirozeným, zůstaly marny.
Podobných nadpřirozených zjevů hledali bychom marně kromě Církve kato
lické. Zřejmý to důkaz, že zázraky působené všemohoucností Boží, nepře
staly v Církvi katolické ani za naší doby. Viz Blahověst 1881. čís. 13,
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„Stalo se již“ Ti dva pokorní mužové byli již svým žebrá
ckým oděvem, svým pouhým zjevem celému městu výmluv
ným kázaním. Z pokory dal František svým následovníkům
jméno „Menšich bratři“ a představeným jejich název „služeb
niků (ministrů)“; z pokory říkával si: „Františku, kdyby
Nejvyšší byl prokázal tolik milosti zloději jako tobě, byl
Zapiraje se přisně nosil František povždy oděv z la
ciné, hrubé látky, a spával obyčejně na holé zemi, často
maje za podhlavničku kámen neb kus dřeva. Byl-li poněkud
zdráv, požival jen nerad pokrmů vařených, a nápojem bý
vala mu vždy jen voda. Za mladších let, zvláště na počátku
nového života, bylo mu někdy zápasiti také s pokušeními
tělesnými, ale přemahal je rychle. Nejednou v zimě skočil
do studené vody, a jindy vrhl se do trní, aby tělesnosť rá
zem umrtvil. Tělo svoje nazýval rozmarně oslem ; kdykoli
probudilo se v něm smyslné hnuti, bral důtky a mrskal se
řka: „Ejhle bratře osle, to ti patři, tak tě zkrotim; sukně,
kterou jsi oděn, je roucho řeholní, a člověku nečistému
není dovoleno nositi je; byla by to svatokrádež.“

Bratři napomínal František ku práci a varoval za
halky, řikaje, že kdo jen z práce jiných se živí sám nic ne
čině, zasluhuje zván býti komárem, ježto nic dobrého ne
dělá a dobré věci kazi. Avšak ač sám dlouho se postíval,
tělo svoje mrtvil a bratry k ustavičné kajicnosti vedl, ne
ukládal jim mimořádných skutků zapiravosti a přál si, aby
v horlivosti šetřili miry. V řeholi di, aby bratři varovali se
býti smutni a mrzuti, ale ukazovali se veselí, radujíce se
v Pánu, a často kladl jim na srdce, aby ustavičně měli du
chovní radosť, kteráž jest ovoce čistoty duše a ustavičné
modlitby.

Bůh vyznamenal Františka vzácnými milodary; mělť
dar nazírání hlubokých tajemství, dar znalosti srdci i nej
tajnějšich myšlének lidských, a dar uzdravování nemocných.
Životopiscové jeho uvádějí valný počet dokladů, že mo
dlitbou, požehnáním i pouhým dotekem zázračně uzdravo
val nemocné. Kázaní světce od Boha tak mimořádně omi
lostěného ©měla ovšem úspěch ohromný. Hlásal pravdu
Boží prostě, libezně a zmužile, beze vši bazně lidské, nejsa
přijímač osob. Nad hříšníky „plakával hořce, a vynalézavá
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láska jeho uměla 1 lidi mravně nejzkaženější důmyslným
způsobem pohbnouti ku pokáni.
Jsa přirozenou sobě povahou prostomyslný, něžný a
dobrotivý, miloval František netoliko lidi, ala.i zvířata, a
vůbec všecky tvory, a nazýval je svými bratry a sestrami.
Viděl ve všech stvořených bytostech dila téhož všemohou
cího Otce nebeského, a věda tedy, že maji týž původ, jako
on, hlásil se k nim jako ku příbuzným. Odtud vykládá se
jeho náklonnosť ku zvířatům, z nichž miloval obzvláště ta,

ve kterých spatřoval podobenství některé otnosti :a povzbuzení
znakem Beránka Božího Ježíše Krista. Nejvice miloval ze
zviřat ptáky. Spatřiv
v.Sieně mladého muže, nesouciho na
trh hrdličky, řekl mu: „Máš nevinné ptáky, které Písmo sv.
přirovnává čistým a věrným dušim; prosím snažně, nepro
dávej je lidem, kteři by je zabili; dej mně je.“ I dostal je
darem, skryl si je za ňadra, mluvil s nimi jako s rozumným!
tvory a pustil je za nějaký čas na svobodu. Miloval zpěvné
ptactvo, že vybízí člověka ku chvále Boží. Skřiváncí byli
mu po šedém peří obrazem Menšich bratří; zpěv i vzlet
jejich k nebi byl mu napomenutim ku velebení lásky Boží
a k toužebnosti po vlasti nebeské, Slyše jednou v klášterní
zahradě
slavika
tlouci byl nadšen a požádal bratra Lva, aby
střídavě s ptákem zpíval chválu Bohu. A když Lev omlou
val se nepěkným hlasem svým, jal se František sám pěti
o závod so slavikem, přivolal si ho na svou dlaň, pochválil
jej, že krásně zpíval a nakrmil ho. U města Sieny přiblížil
se František ku stádu ovcí, a hned jehňátka, ovce i berani
běželi za nim, zdvihali hlavy a tulili se důvěrně k němu.
V Porciunkuli dostal jednou darem beránka, a zvířátko
chodilo za nim do kostela a léhalo na stupních oltáře Panny
Marie, když bratři v kůru modlili se církevní hodinky.
Jindy dostal darem králika, a jindy zajice, připoutal je
k sobě a hrával si s nimi ve světničce své. I cvrček upoutal
ho a působil mu potěšení. Jednoho dne vyšel rantišek
z Porciunkule kázat lidu a spatřil u města Bevagny hejno
ptákův. I přistoupil k nim a jal se jim kázati řka: „Mili
ptáčkové, bratři moji, poslyšte slovo Boží. Máte proč chvá
liti Stvořitele svého. Oděl vás peřím, dal vám k letu křídla,
poslal vás do čistého vzduchu a pečuje o všecky potřeby
vaše bez přičinění vašeho,“ A ptáci naslouchali, otvirali zo
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báčky, zdvihali hlavičky a třepetali křídly. Světec chodil
mezi nimi a teprv když jim požehnal, odletěli. Jindy, když
na návsi v obci Alvianu kázal a nebylo možno rozuměti
slovům jeho pro štěbetání vlašťovek, které tam hnizdily,
oslovil je: „Vlašťovičky, sestry moje, dlouho bylo slyšeti
jen vás, nyní pak chci mluviti také já. Poslechněte tedy a
mlěte, pokud mluvim.“ A vlaštovky umlkly. Z kraje u Grecia
vyhnal František vlky, kteří tamnější obyvatelstvo sužovali,
a v Gubiu ochočil vlka, přivedl ho na náměsti a kázal lidu
o dravé zvěři, kterou Bůh někdy posýlá na hřišné lidi, aby
naučil je krotiti zlé vášně. Potom rozkázal bratru vlku, aby
nikomu již vice neškodil, zaručiv se mu, že občané budou
ho krmiti. I byl vlk živen obci. Takovou vládu měl Fran
tišek nad zvířaty. Tato moc byla mu odměnou od Boha za
jeho nevinnost. Sv. Bonaventura di, že byla mu zvířata pod
dána a jeho poslušna, poněvadž on sám podrobovaltělo svoje
duchu a ducha Bohu. Pokud Adam byl ve stavu prvotní
nevinnosti, měl plnou vládu nad zvířaty, kteráž ho poslou
chala a jemu sloužila; jakmile však odpadl hřichem od
Boha, ztratil tuto moc nad zvířaty a přiroda stala se mu
nepřátelskou. František vyšinuv se na vysoký stupeň sva
tosti přiblížil se prvotnému stavu rajské nevinnosti praro
dičů našich; 1 zlibilo se Bohu uděliti mu čásť těch předno
sti, jež měli první lidé před hříchem, zvláště vládu nad
zvířaty. Jinak byla přitulnosť zvířat k milému světel lidem
na poučení, povzbuzení a za příklad. Františkovo kázaní ku
ptactvu mělo napomenouti lidi, aby slovo Boží ochotně a rádi
poslouchali; zkrocený vlk byl přikladem, jak 1 největší
hřišník s milosti Boží může pokání činiti a se polepšiti.
Tak užíval něžný světec 1 nerozumných tvorů, aby lidi na
dobrou cestu vedl a lásku k Bohu v nich probouzel.
Málokterý zakladatel řádu byl odřeholních tovaryšů
svých za živa i po smrti tak ctěn a milován jako F'ranti
šek, Menší bratři Inuli k němu s takou nadměrnou vroueno
sti a mystickým zápalem, že někteří z nich šli až do zá
mezí vzdávajíce mu poctu vyšší, než dle učení katolického
přísluší člověku byť i sebe světějšímu. Avšak netoliko od
řeholních bratří byl František milován; všickni ti, kdož
hopoznali, měli k němu něžnou náklonnost pro vzácné
milodary i roztomilé osobní vlastnosti jeho. Na přivětivé
tváři tohoto svatého žebráka byl stálý jas, odlesk to jeho
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nevinnosti a nezměrné dobrotivosti. Úsudky jeho bývaly
jemné a důmyslné; byl v jednání opatrný, shovivavý a
milosrdný, a kde potřeba kázala odhodlaný i zmužilý. Ale
nejvice dojimala vznešená povaha jeho milou pokorou a ho
lubičí prostomyslnosti.
Od toho dne, kdy František dostal svaté rány Kri
stovy, nemohl pro bolesti v nich a velikou slabosť sám
choditi a dával se od bratří podpirati a voditi, aneb jezdil
na oslu. A domnívaje se, že posud sloužil Bohu jen nedoko
nale, řikával bratřím: „Počněme sloužiti Pánu; až posaváde
učinili jsme jen chatrné pokroky.“ Zatím oslábly mu oči,
že byl skoro slepý. Oslepl takořka ustavičnými slzami. Mělt
dar slz; oplakával domělých bříchů svých, ač duše jeho
byla andělsky čista; plakal radostí z hojných milosti, jež
Bůh mu dával; plakal žalem nad hříšníky ; plakal radosti
nad přírodou. Bratr Eliáš, generální vikář řádu, snažil se
mu uleviti a nabízel mu pomoc lékařskou. Ale František
nechtěl o lékařích a lécích ani slyšeti, a jen z poslušnosti
podrobil se. I donesli ho bratří do chudičké jizby u klá
štera sv, Damiana, aby byl blízko u Kláry a sester jejich,
jež připravovaly mu léky. Tu zůstal František čtyřicet
dnů. Ale bolesti v očich přibývalo mu. A právě v tomto
stavu složil František překrásné zpěvy svoje, jež náležejí
mezi nejvelkolepější výtvory církevního básnictví. Posvátné
nadšení učinilo Františka básník. lásky k Bohu. Zacho
vány jsou po naši dobu některé jeho vzácné chvalozpěvy,
z nichž sice některé upraveny jsou od pozdějších básníků
z řádu Menšich bratří (Tomáše de Celano a Jacopona da
Todi), ale duch jejich pochází od něho. Básně ty jsou slo
ženy v nářečí italském a jsou vůbec prvními a nejstaršími
památkami písemnictví vlaského. Nejslavnější z nich je
„Hymna o slunci“. František opěvuje v ní všemohoucího,
dobrotivého Boha, jemuž jedinému čest i sláva i dobroře
čení přisluši a jehož žádný člověk neni hoden jmenovati.
Chválí vznešeného bratra slunce, jež působi den, jest stkvělé
a proto obraz Boží; následuje dik a chvála za sestry lunu
1 hvězdy, za bratry vítr, vzduch a mraky, za sestru vodu,
za bratra oheň, za sestru a matku zemi. Je to chvalozpěv
Stvořiteli za všecko, co stvořil pro člověka. Pro nás je
slunce, bratr náš, aby nám dával světlo denní; pro nás
země, matka naše, aby nám dávala výživu. A všecka stvo
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ření jsou krásná. Tak voda, sestra naše, jest užitečna, po
korna a čista; oheň, bratr náš, jest radostný, mocný a ve
selý, a země, matka naše, dává nám nejen plody, ale i pestré
kviti. A nade vším stvořením je Pán všeho, jenž všecko
stvořil. K hymně té přidal František chválu dobrých lidí,
kteři z lasky k Bohu odpouštějí a trpělivě snášejí protiven
ství, 1 pohrůžku těm, kteří umírají v smrtelném břichu.
Dodatkem timto chtěl prý František utišiti spor Assiských
občanů s biskupem jejich; poslal totiž bratry do města a
přidav tuto sloku nařídil, aby ji zpívali před rozvaděnýma
stranama; a skutečně přestal v městě boj a nastal mir. Na
smrtelném loži přidal světec i chválu na smrť: „Veleben
budiž, Pane můj, skrze sestru naši smrť, které žádný člo
věk ujíti nemůže“. *)
Když Františkovi bolesti očních přibývalo, dal ho
Eliáš doněsti do kláštera ve Foligni, kde změnou vzduchu
skutečně se mu ulévilo; 1 býl zase převezen do Porciunkule.
Tu setrval František v tělesných bolestech do podzimku
r. 12 5., až přemluvili ho kardinál Hugolino a bratr Eliáš,
aby hledal pomoci u lékařů v Rieti. Ale tamní lékaři ne
ulevili mu, a v léčbě pokračováno v klášteře Fonte Co
lumba. Tu byly mu dle tehdejšího způsobu žhavým železem
připáleny skráně k obočím. Lékaři poradili mu, aby zdržo
val se slz, nechce-li úplně oslepnouti. Ale František nedo
vedl toho, a přece zotavil se poněkud. I dal se voziti po
rozličných mistech v Umbrii a Apulsku, kde opět kázal a

© mnoho
hříšníků
obrátil.
Ale
nacestách
těchto
zhoršila
se
choroba jeho a nohy otekly mu, pročež dalho Assiský biskup
dovésti do svého paláce a ošetřovati až do jara roku 1226.,
kdy bratři dopravili jej do Sieny. Tu připálili mu lékaři
skráně poznovu, ale nemoc zhoršila se. Když byl zachvácen
v Sieně chrlením krve, poprosili ho bratři za požehnání.
I požehnal jim a dal jim napsati tato napomenutí: „Nechat
všickni bratři povždy se milují, jakož i já jsem je miloval
a miluji. Nechat vždy miluji a věrně zachovají chudobu,
paní a velitelku mou, a nikdy nepřestanou biskupů 1 všeho
duchovenstva poslouchati a jim podrobeni býti“.
+) Král svaté chudoby. Napsal Jan Blokša. V Brněnském Obzoru r.
1889. Sv. František z Assisi. Napsal prof. dr. Jaroslav Goll. V českém ča
sopisu historickém r. 1896. seš. I.
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Zatim přesvědčil se generální vikář řadu Eliaš, že
dnů sv. Františka jest na mále; i odebral se do Sieny a přiměl
ho, že dal se dopraviti do kláštera Celleského, kde přibuzní
Eliášovi velmi pečlivě ho ošetřovali. Ale nemoc horšila se
tak rychle, že světec sám zatoužil po rodišti svém. Tu vyšli
mu zástupové lidu v ústrety, a biskup přijal ho do svého
domu. I v této poslední nemoci měl František horlivou péči
o svůj řád a staral se rovněž pilně o Kláru 1 sestry jeji.
Snášeje bolesti trpělivě jako Job dával bratřím spasitelná
naučení a odpovídal klidně a moudře na otázky v příčině
zachovávání řehole. A když lékař oznámil mu, že smrť se
blíži, zapěl radostně sloku o smrti, sestře svě. Eliáš podotkl,

že by lid mohl totoprozpěvování pokládati za lehkovážnost,
ale František řekl mu: „Bratře, dovol mně radovati se
v Pánu a poděkovati mu za pokoj, jenž v svědomi mém
vládne. Jsem s Bohem milosti a milosrdenstvím jeho tak
szednocen, že mohu osvědčiti radost, kterou mně uděluje.
Nedomnivej se, že mám tak málo zmužilosti, abych smrti
se lekal.“ Potom dal bratry zavolati a požehnal každému
zvlášť, a předpověděv, že stánek jeho bude brzo slo
žen (II. Petr. 1, 14.) dal se posléze přenésti do kostela
Panny Marie s anděly v Porciunkuli. V sobotu dne 3. řijna
povolal bratři a.požehnav chléb dal z něho každému po
soustu, aby jedli na znamení bratrské svornosti, a při tom
udilel jim rozličná napomenutí, zejména aby kláštera v Por
clunkuli nikdy neopouštěli a vysoce si ho vážili, poněvadž
Bůh na tomto místě rozžehl v srdcích jejich oheň lásky
své. A když smrť byla na blízku, dal se položiti na holou
zem a přál si zemříti obnažen, na osvědčení, že odchází
z tohoto světa úplně chud a nemá žádné věci pozemské.
Jen z poslušnosti přivolil, aby bratří přikryli ho zase chu
dičkým rouchem řeholním, a na otázku jejich, kde chce
býti pohřben, odpověděl: „Na popravišti Assiském“, chtěje
býti podoben Kristu Ježiši, jenž pro spasení naše byl ukři
žŽovánna popravné hoře Kalvarii a na blizku do hrobu po
ložen.
Jest podivuhodno, že nemocný František, ač bylo mu
trpěti veliké bolesti, mohl ještě v poslední hodince života
svého diktovati bratru Angelovi svou dosti obsáhlou. závěť.
V ni opakoval důrazně svoje zásady o naprosté chudobě
v řádu a zakázal bratřím miti nějaký majetek a přijimati
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jakýmkoli způsobem kostely, domy a vůbec budovy, Které
pro ně se staví, jestliže tyto nesnášejí se s řeholní chudo
bou. V klášteřích maji bratři přebývati jako hosté, cizinci
a pocestní. Nebudou-li někde přijati, nechať utekou na jiné
misto, kde by s požehnáním Božím kázali pokání. Kdo by
služeb Božích zanedbával, změny v řeholi činiti se pokou
šel aneb od viry katolické odstoupil, budiž od bratři dodán
představeným, aby ho bedlivě střehli, až bude dodán kardi
nálu ochránci řádu.
Učiniv takto poslední svoje pořízení poprosil umírajici
světec bratři Angela a Lva, aby zapěli jeho hymnu o slunci,
a po té vztáhnuv ruce křížem požehnal ve jménu ukřižova
ného Pána Ježiše všem bratřím nepřitomným i přítomným
a řekl libezně: „S Bohem, ditky, s Bohem. Zůstaňte povždy
v bázni Boži. Bliži se čas zkoušky a soužení; blahoslaveni,
kteří setrvají v dobrém. Já pak spěchám k" Bohu a porou
čim vás všecky milosti jeho“ Když na prosbu jeho bylo
mu přečteno umučení Páně z evangelia sv. Jana, jal se, po
kud ještě mohl, řikati žalm 141. „Hlasem svým k Hospo

dinu volám,“ a vysloviv poslední jeho slova „na mne čekaji
spravedliví, až odplatiš mně,“ odešel do slávy milovaného
Spasitele svého, na večer v sobotu dne 4. řijna r. 1226.,
dosáhnuv 45 let pozemské pouti své.
Vzácná vdova římská Jakobina de Settesoli, horlivá
následovnice sv. Františka, pokládala si za velikou milosť,

že bylo ji povoleno obléci bezduchou schránku jeho rouchem
z Říma přineseným a vystrojiti mu slavný pohřeb. Jakmile
roznesla se městem zpráva o smrti velikého světce, hrnuli
se zástupové lidu do Porciunkule, a každý chtěl mrtvé tělo
i svaté rány Kristovy na něm spatřiti a políbiti. Řeholní
bratři ztrávili celou noc s jinými osobami u mrtvoly zpiva
jice žalmy. Bylo tu mnoho upřímného pláče, ale zármutek
bratři zmirňovala radost z oslavení zesnulého otce je
jich. Nazitří v neděli bylo svaté tělo neseno od předních
měšťanů Assiských a od Menších bratří do města. Slavný
průvod zastavil se u kláštera sv. Damiana, kde Klára a
sestry jeji svaté rány na těle světcově políbily. Odtud ne
sena jest mrtvola ku pohřbu do chrámu sv. Jiři v městě.
V této svatyni byl František pokřtěn, tu poprvé kázal, a
zde byl 1 první jeho hrob.
Následujícího roku 1227. zemřel papež Honorius III,
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a nástupcem jeho zvolen kardinál Hugolino, jenž 1 jakožto
papež Řehoř IX. úřad ochránce Menších bratří nějaký čas
sl ponechal. Bratří zvolili si generálem řádu Eliáše z Kor
tóny a papež potvrdil ho. Když r. 1228. stoupenci císaře
Bedřicha II. vyvolali v Římě vzbouření, odešel Řehoř IX.
do Spoleta a odtud zašel si do Assis. Tu modlil se na hrobu
sv. Františka odporoučeje přímluvě jeho u Boha Církev
tehdáž od nepřátel krutě potlačovanou, a nařidil spolu, aby
vyšetřovány byly zázraky, jimiž Bůh světce toho po smrti
jeho oslavil. A ještě téhož roku vřadil Řehoř IX. zakla
datele Menších bratří mezi světce Církve katolické. Svato
řečení dálo se přeslavně dne 16. července v chrámu sv. Jiří
v Assisi od samého papeže, jenž i při slavnosti té kázal a
potom do hrobky sv. Františka sestoupil a rakev jeho po
líbil. A na větší oslavu tohoto světce rozkázal Řehoř IX.
zbudovati nádherný chrám a přeněsti do něhoostatky jeho.
Za staveniště bylo zvoleno někdejší popraviště u města
Assis, přímo za branou, kde sv. František chtěl býti po
hřben, tak že prorocké jeho přání se vyplnilo. Nový chrám
stavěl generál Menšich bratří Eliáš z přispěvků papeže,
kardinálů, knížat a celého křesťanstva, a již r. 1230. byla
doleni čásť jeho hotova; a na toto misto byly z prvniho
hrobu ostatky sv. Františka dne 25. května téhož roku
s nevídanou slávou přeneseny. Na slavnosť tu přišlo do Assis
vice než 2000 Mensich bratři a tak ohromné množství vě
řicího lidu, že bylo jim tábořiti za městem. Vedle chrámu
zbudoval Eliáš z Kortóny rozsáhlý klášter.
Chrám sv. Františka v Assisi byl stavěn dle návrhu
stavitele Jakuba z Meranu nádherným slohem gotickým,
a později vyzdobili stěny jeho znamenitými malbami ma
liř1 Cimabue, Gioto, Gaddi a Memmi. Velkolepá tato sva
tyně zachovala se dodnes; skládá se z podzemní hrobky a
z kostela spodního a horního. V hrohce bylo r. 1818. na
rozkaz papeže Pia VI[. pátráno po ostateich sv. Františka,
a po dlouhém kopání odkryta zamřižená kamenná rakev,
a v ni nalezeny kosti tohoto velikého světce. Bůh oslavil
ho tehdáž opět několika divy. Nad hrobkou dal Pius VII.
zpudovati mramorový památník a vyňav z nalezených
ostatků několik částic poslal je darem císaři F'rantiškoví I.
Také kostelík Panny Marie s anděly opodál Assis byl
obětovnosti ctitelů sv. Františka znamenitě zveleben. Byltě
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za stoleti šestnáctého od stavitele Vignoly pojat do stavby
nového, stkvostného chrámu, pod jehož kopulí tato památná
svatyňka podnes stoji.
Po vidění, v němž zakladatel Menšich bratři spatřil
ukřižovaného Spasitele v podobě Serafa a znamenán byl na
těle svém pěti svatými ranami jeho, zove se obecně Fran
tiškem Serafinským. Bůh zvolil ho, aby evangelickou chu
dobou a.pokorou obnovil tvářnost Cirkve a dal všem vrstvám
člověčenstva následování hodný vzor dokonalosti křesťanské.
Také Arnold z Brescie hlásal již za stoleti dvanáctého
naprostou chudobu, ale muži tomu chyběla pokora; 1 upadl
v bludy vydávaje úplnou chudobu za povinnost závaznou
pro každého duchovního, tak že prý žádný duchovní, jenž
má nějaký pozemský majetek, nedojde spasení. Blouznivec
tento chtěje o své ujmě napravovati Církev zapletl se do
náboženských bludů, uvrhl se do víru politického života a
skončil jako buřič na popravišti.
Rovněž kázali chudobu Lyonský kupec Petr de Vaux
(Valdus) i stoupenci jeho (Humiliati, chudi Lyonšti, Val
denšti). Ale evangelická chudoba byla Valdenským jen zá
stěrou nenávisti proti Církvi a služebníkům jejim. Odpirali
poslušenství cirkevním vrchnostem a nemajice pravé pokory
upadli do nejvýstřednějšich bludův a stali se hroznou metlou
společnosti lidské.
Petr Valdus stal se zakladatelem sekty, poněvadž mu
chyběla evangelická pokora. Naproti němu byl František
světec a pravý obnovitel Čirkve, poněvadž byl opravdově
pokorný. Zvoliv si žebráckou chudobu a ukládaje ji svým
učňům nepokládal tento způsob života nikterak za výlučně
dobrý, záslužný a pro každého křesťana závazný. Zivot, je
muž se oddal, byl mu ovšem dokonalejší život, založený na
zevrubném plnění evangelických rad; byl to život apoštol
ský. Ale sv. František věděl, že k takovému životu, ku za
chovávání evangelických rad, neni povolán každý křesťan.
Aniž prohlašoval se skromný a pokorný František za refor
mátora Cirkve a představených jejích, jakož činili Arnold
z Brescie, Valdenšti a jiní nepovolanci. Nikdy neosměloval
se posuzovati Církev svě doby; jemu stačilo, aby bratři
jeho žili jako on v chudobě, dle přikladu apoštolů. Zůstal
povždy vzorně poslušen Církve, a poslušnosťplynoucí z pravé
křesťanské pokory byla podstatnou známkou řádu jeho. Proto
vykonal tento serafinský žebrák věci nevýslovně veliké a
ziskal si nesmrtelné zásluhy o Církev katolickou.
Již na konci života sv. Františka byl řád jeho roz
šířen po všem křesťanstvu. Menší bratří měli tehdáž klá
štery takořka ve všech městech italských; v Recku byla
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zvláštní řeholní provincie; četné kláštery měly v Portugal
sku, Španělich, Francii, Nizozemí a Němcích; i do Skotska,
Irska a Polska vnikli. Mnozí bratři trvali na missiích mezi
mohamedánskými Saraceny v Malé Asii, Syru, Egyptě a
Marokku. Všude hlásali evangelium, potirali bludy a nepra
vosti, povzbuzovali ku ctnostem a vydávali sehe samých za
příklad pokory, chudoby a kajicnosti. Roku 1264. měl řád
sv. Františka v 33 provinciich nad 8000 klášterů a 200.000
členů. Toho času byli Menší bratři již také v Čechách;
uvedlat je do vlasti naši blahoslavená. Přemyslovna Anežka,
která přijavší sama chudičké řeholní roucho sv. Kláry za
ložila v Praze „české Assisi“, dvoji klášter sv. Františka,
mužský 1 panenský, Kromě toho měli Menší bratří (Mino
rité) již tehdaž v Čechách kláštery ještě v Praze u sv. Ja
kuba, v Kadani, Král. Hradci, Litoměřicích, Mostě a Stříbře,
a. později zřídili si ve vlasti naší 1 v jiných městech
řeholní domy.
Casem rozdělil se řád Menších bratři sv. Františka
(Minoritů) ve větve mirných Konventuálů (vlastně tak ře
čených Minoritů) a přisných Observantů (Bosáků, Františ
kánů), a v šestnáctém stoleti vzešla z přisnějšího směru této
řehole nová větev bratři Kapucínů.
Velice požehnaně působil třetí řád sv. Františka, do
něhož vstupovaly zejména 1 osoby z rodů panovnických.
Byliť tertiaři sv. Ludvik král Francouzský, Béla IV. král
Uherský, Karel II. král Sicilský, Amadéus VII. vévoda Sa
vojský a j. Z panujících kněžen nosili roucho terciárek sv.
Alžběta Durynska. sv. Isabela Portugalská, Sancia královna
Sicilská, čtvrtá manželka císaře a krále Karla IV., Eliška
Stětinská a j. Ze slavných umělcův a učenců náleželi tře
timu řádu Rafael, Michel-Angelo, Petrarka, Dante, Tasso,
Kopernik, Kolumbus a j.
Horlivým šířitelem třetího řádu sv. Františka jest papež
Lev XIII., jenž od mládi svého vroucně ctil tohoto světce,
často navštěvoval posvátnou horu Alverno, sám stal se ter
ciářem a i povýšen byv na prestol sv. Petra ponechal si
úřad protektora celého řádu. U přiležitosti sedmistoleté vý
ročnice narozeni sv. Františka vydal sv. Otec Lev XIII.
roku 1882. okružnici, v niž ukazuje, jak za stoleti třináctého,
kdy na světě hasla pravá láska k Bohu 1 ku bližnímua ne
dostávalo se lidem otnosti sebezapiravosti a trpělivosti v sou
žení, podařilo se tomuto světci pohnouti množství věřících
ku konání otnosti a následování Krista Pána, na kterýžto
účel založil zejména svůj třetí řád, aby lidé obého pohlaví
a všelikého povoláni učili se kráčeti po cestě křesťanské do
konalosti. Svatému Otci zdají se poměry za naší doby býti
podobnými času sv. Františka, neboť mnozi lidé neznají po
vinnosti života křesťanského, a jiní ač znajice, zanedbávají
jich; mnoho mluvíse nyní o bratrství, ale málo jedná se
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bratrsky, poněvadž přemnozí lidé maji lásku sami k sohě,
a jen nemnozí mají lásku ku bližnímu. Šiřitelé bludných
nauk odpírají církevní 1 světské moci a podvracují základy
všelikého řádu 1 blaha společenského. I napomíná Lev XIII.
věřících, aby hojným počtem přidružovali se ku třetímu řádu
sv. Františka, v němž naskytá se jim hojně přiležitosti i
prostředků k dosažení křesťanské spravedlnosti, a v němž
nejsnáze možno jest srovnatl dle zásad evangelia přikré pro
tivy mezi chuďasem a boháčem 1 divé zmatky a bouře, jež
z protiv těch se zrodily a společnosti lidskou otřásají.
vwvo
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nifáce a spolumučedníků Trevírských z legie Thebajské, a j.

Dne 5. října.

Sv. Placid, opat, a spolumučedníci.
Dle hodnověrného svědectví sv. Řehoře Velikého byl
Placid syn vzácného římského měšťana Tertulla, narozený
asi roku 515. "Toho času šířila se chvalná pověsť o svatém
poustevníku Benediktovi, jenž na divoké poušti u Subjaka
shromáždil valný počet mnichů a byl jim výborným učite
lem a vůdcem na cestě dokonalosti křesťanské, Z blizka i
daleka přicházeli k němu jinoši 1 mužové všech stavů pro
sice, aby je přijal za učně. A Benedikt propůjčoval se jim
ochotně a usazoval je po lesich na blízku poustevny „ve slu
jich a chýškách. Přicházeli pak na tuto poušť nejen chudí
pastýři, rolníci a řemeslnici, ale 1 mužové urozeni, věhlasní
a bohatí; šlechtici, umělci, duchovní i měšťané, a někteří
z nich přiváděli syny svoje, aby je Benedikt vychovával a
ku stavu mnišskému připravoval, na kterýžto účel obětovali
je slavně před oltářem Bohu (odtud sluli Obláti, Obětovani)
a skládali dle stavu svého přiměřený dar na prospěch pou
stevnické družiny této.
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Také Tertullus přivedl z Říma sedmiletého synáčka
svého Placida Benediktovi na vychovanou, a světec přijal
ho do sboru učňů svých. Mladičký Placid prospival pod
otcovskou správou svatého opata učením, nábožností i jinými
bohumilými ctnostmi. Vážný. klid pouště, horlivé modlitby,
rozjímání o božských věcech i mlčelivý život mnichů dojl
maly mocně duši jeho, budily v ní posvátné myšlénky, city
1 tužby, a byly mu zdrojem blaživého vnitřního mtru. Ko
nal ochotně a radostně všecky služby 1 práce, jež Banedikt
svým žákům ukládal. Měliť tito ponejvíce urození jinoši
dřive, než byli přijati za členy mnišské družiny založené
na základě rovnosti a bratrství po smyslu křesťanském, pře
devším poznati, že ruční práce tehdáž opovrhovaná nikterak
neni věci nectnou, nýbrž že člověka šlechti a dodává mu
před Bohem ceny.
Jednoho dne poslal Benedikt Placida se džbánem na
vážit vody z jezérka subjackého. Poslušný pacholik spěchal
vyplnit rozkaz opatův, ale ponořiv džbán do vody upustil
jej, a shýbaje se po něm spadl náhle do jezera. Opat vida
ho z okna své poustevny, zavolal rychle chovance Maura,
aby mu běžel na pomoc. I skočil Maurus do vody a zachrá
nil tonoucího mládence. Toto zachránění přičital Placid pří
mluvě sv. Benedikta; zdáloť se mu ve vodě, že vidí nad
sebou roucho jeho.
Placid Ilnul k Benediktovi synovskou láskou. Poživaje
obzvláštní náklonnosti jeho provázel jej na cestách jeho, a
jsa svědkem jeho skutkův i slov stal se horlivým násle
dovnikem ctností jeho. Když svatý opat chtěje ujíti oše
metným úkladům nehodného kněze Florencia opustil Sub
jako, šel s ním mimo několik jiných věrných bratří 1 Placid
na horu Kasino. Tu zničil Benedikt poslední stopy pohan
ská modloslužby v Italii; pobořil chrám Apollinův, vypálil
haj Venušin a zbudoval křesťanskou svatyni s klášterem,
v němž usadil se s žáky svými. A za krátko shromáždil
se na této hoře valný počet nových mnichů, a klášter Mon
tekasinský stal se na všecky budouci časy kolébkou a ma
teřincem celého řadu benediktinského.
Předním z dobrodinců dila sv. Benedikta byl Ter
tullus. Přišed na Montekasino navštívit syna Placida nemohl
se. vynadiviti jeho nábožnosti, skromnosti a tichosti, a vida,
jak ve společnosti ostatních mnichů je šťasten, daroval r. 532.
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opatu Benediktovi na osvědčení své vděčnosti horu Kasino
s některými okolními pozemky i několik jiných statků
svých na ostrově Sicilil. Svatý opat přijal toto štědré daro
vání na rozšíření řádu svého, ale ze statků sicilských ne
vycházel mu žádný prospěch, neboť nepokojní sousedé dran
covali je, uvazovali se násilně v ně a sužovali tamní oby
vatelstvo. Aby stala se tomu přítrž, vyslal Benedikt okolo
rogu 532. syna dárcova Placida na Šicilii doufaje, že po
daří se mu práv řádu uhájiti a darovaných pozemků otco
vých proti neoprávněným útokům zachrániti. Placidu bylo
tehdáž teprv asi dvacet let, ale povaha a ctnosti jeho po
skytovaly záruku, že úkolu svému dostoji. I opustil s po
žehnáním svatého opata Montekasino a vydal se v průvodu
mnichů Gordiana a Donata na cestu. Prvního dne dorazili
do Kapuy, kde přítel Benediktův biskup German laskavě
je přijal. V Regiu vstoupili na loď a odtud přeplavili se
do Messiny na Sicilii. Tu vykonal Placid poslání svoje
kromě očekávání snadno a rychle. Lid seznav jeho ná
božnosť a dobrotu srdce přilnul k němu, a spory o statky
kláštera Montekasinského byly moudrým jednáním jeho
záhy uklizeny.
Placid vyhlédl si na pozemku otcově nedaleko Messiny
přihodné misto k založení kláštera a dokončil za čtyři léta
stavbu řeholní budovy i chrámu sv. Jana Křtitele. Byl to
první klášter řádu sv. Benedikta mimo Italii a hostil za ne
dlouho třicet mnichů. Prvním opatem jeho byl od sv. Bene
dikta ustanoven mladý Placid, a za krátko roznesl se po
celém ostrově i za úžinu mořskou do Italie věhlas o této
nové družině mnišské. Spravovalt Placid podřízené bratry
svoje dle vzoru sv. Benedikta s oteovskou moudrosti a hor
livou láskou přihližeje bedlivě, aby v ničem neuchylovali
se od řeholní kázně zavedené na Montekasině. Sám kráčeje
ve šlépějích sv. Benedikta byl věrný následovník Krista
Ježiše i jeho apoštolů. Nejsladší rozkoší byly mu modlitby
a zbožná rozjímání, jimž zvlášť dobu noční věnoval, spá
vaje jen maličko a to sedě. Vína nikdy nepil a z kajiciho
roucha žiněného nesvlékal se nikdy. Za doby čtyřicetiden
niho postu jidal jen v neděli, úterý a čtvrtek něco chleba.
V mluvení byl opatrný a skoupý; pomlnv a opovážlivého
posuzování bližních nikomu nestrpěl, a ku všem lidem cho
+)
W
val se povždy vlídně a přivětivě. Nikdo ho nespatřil, že by
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se byl někdy rozhněval. Chudým jak mohl pomáhal. Nikdy
nezahálel, vynasnažuje se, aby každé chvile ku cti Boží a
ku blahu svému 1 bližních dobře užil.
Zatím přebývali rodní bratří Placidovi Eutychius a
Viktorin se sestrou Flavii v Italii, a nemohouce déle odo
lati dávné touze po bratru, vydali se k němu na cestu a
přistáli v Messině. Veliká byla radosť jejich, když shledali
se snim u poznali jeho krásné ctnosti i vzornou řeholní ká
zeň, kterouž v klášteře svém udržoval. I umínili si, že
prodli nějaký čas u milého bratra, aby slovy 1 příkladem
jeho se zdokonalili. Ale radost jejich netrvala dlouho. Jedné
noci, když mniši pěli v chrámu žalmy, přepadli námořní
lupiči, bezpochyby pohanští Maurové z Afriky, klášter a
vrhli se na opata Placida, oba bratry 1 sestru jeho a mnichy,
svázali je a odvlekli k vůdci svému. Ten rozkázal jim
urputně, aby od viry křesťanské odpadli, a vida, že ho ne
poslechnou, dal je všecky ukrutně mučitl a posléze mečem
zavražditi. Z třiceti mnichů podařilo se jedinému Gordianu
zachrániti se útěkem. Z mnichů umučených uvádějí se kromě
opata Placida zejména Donát, Firmát a Faustus. Byli to
první mučedníci z řádu sv. Benedikta. Smrť jejich klade
se do roku 539.

Časem byl klášter sv. Placida zase obnoven, a vypě
stoval Církvi množství věrných služebníků. Za vlády mo
hamedánských Saracenů na Sicilii byl hrob sv. Placida a
spolumučedniků zapomenut, až r. 1588. byl odkryt. Tehdáž
schválil papež Sixt V. zbožnou úctu, kterou věřící lid na
Sicílii a v Italii sv. Placidovi i tovaryšům jeho od nepaměti
vzdával.
Sv. Placid bývá zobrazován v řeholním rouchus kotvicí
u nohou maje ruku pozdviženu k ústům. Dle podáni vytrhli
mu loupežníci jazyk a přeráželi hnáty jeho. Sicilšti lodníci
cti ho za patrona svého.

Dle napomenutí apoštola Páně vykupoval sv. Placid
čas uživaje každé chvile k dobrým skutkům, na oslavu
Boži a na prospěch svůj i bližních. Sv. Bernard di: „Nic
není vzácnějšího nad čas, ale pohříchu nic nebývá vice
zneužíváno než čas, a přece možno jest za kratičký čas do
sáhnouti odpuštění hříchů a věčného spasení.“ Rychlý jest
čas, a jednou uplynuv vice se nevrací; a co časem jsme
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ztratili, ztraceno jest nenahraditelně na věky. „Dnové naši
na zemi jsou jako stin a není žádného stání“ dí Písmo sv.
(I. Paral. 29, 15), a Zalmista Páně stěžuje sl: „Léta naše
jako pavučina počtena budou; dnů let našich, při některých,
jest sedmdesáte let, A jest-li kdo při sile, osmdesáte let;
a co nad to vic jich, práce jest a bolest.“ (Žalm 89, 9. 10.)
A krátkému času pozemského života našeho vyměřen jest
úkol převeliký. Bůh poslal nás na tento svět, abychom jako
úrodné stromy vydávaly ovoce dobré; abychom jako dobří
dělnici vzdělávali vinici jeho. Každý z nás je povolán, aby
dle hřiven sobě svěřených v tom stavu a v těch poměrech,
v nichž žije, ku cti i slávě Boži a pro věčné i časné blaho
svoje 1 bližních vykonal co možno nejvice dobrého. Bůh
tomu chce, abychom ve spravedlnosti křesťanské ustavičně
se rozmáhali, duši svou posvěcovali a konajice dobré skutky
shromažďovali si poklad zásluh pro věčnosť. A všecko to
jest nám vykonati za krátký čas pozemského života; tuť
jest čas setby, a na věčnosti nadejde nám čas žní; a kdo
zde rozsévá v těle, z těla 1 žati bude porušeni; kdož pak
rozsévá v duchu, z ducha žat: bude život věčný. Jak zpo
zdilé jest tedy mrhati drahocenným, nenahraditelným časem
a trávitl jej v zahálce, marných tretkách aneb dokonce
v službě ďáblově, v nepravostech ! Nechať nikdo nespoléhá
na nejistou budoucnost domnivaje se, že bude snad miti
ještě dosti času, aby pamatoval na věčnosť. Pišeť Tomáš
Kempenský: „Blázne, kolikráte slyšel jsi vypravovati: Tento
padl mečem, onen se utopil, onen spadl s hory a zlomil si
vaz, tento zadusil se při jidle, jiný vraždou; a tak konec
všech jest smrť, a život lidský pomíjí stinem.“ [ máme tedy
proč litovati toho, že jsme dosud drahocenného času zle
uživali a jim ku spasení svému netěžili. Učiňmež nezvratně
předsevzetí, že aspoň budoucně nepromrháme ani jediného
dne, a že s milosti Boži přičinime se, abychom každou
hodinu, každou chvili učinili něco pro spasení užitečného.
Vykupujme čas (Ef. 5, 16.), abychom ziskali si blaženou
věčnost.

Dne 5. října koná se také památka sv. Traseáše biskupa a muče
dníka maloasijského, sv. Charitiny, panny a mučednice v pontském městě
Amisu za císaře Diokleciána, sv. Marcellina, biskupa ravenského v Italii
(T 346), sv. Gally (Havly), vdovy římské, sv. Apolináře biskupa Valence
ského ve Franeii (+ 520). Téhož dne slaví se památka sv. Palmáce a jede
nácti spolumučedníků, slovutných měšťanů Trevírských, kteří pro víru kře
sťanskou byli za panování císařů Diokleciana a Maximiana od císařského
náměstka Rikciovara v Trevíru usmrceni. Císař a král Karel IV. získal od
Trevírského arcibiskupa Boemunda r. 1356. v Trevíru většinu ostatků sv.
Palmáce a daroval z nich čásť velechrámu v Praze, a čásť novému kostelu
pod hradem Karlšteinem, jejž na počesť tohoto mučedníka zbudoval,
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Sv. Bruno, zakladatel řádu kartouského.
Z nejpřisnějších mnišských řádů byl a jest řád kartou
ský založený za stoleti jedenáctého od sv. Brunona.
Bruno, syn rodičů stavu šlechtického, narodil se kolem
roku 1035. v Kolině nad Rýnem, a osvědčoval již v útlém
mládi kromobyčejně vážnou mysl a vzácné duševní schopno
sti, rychlou chápavost, výbornou paměť a bystrou soudnost.
Bohabojní rodičové vychovávali jej moudře a pečlivě.
Prvniho vzdělání nabyl v rodišti, na proslulé tehdáž škole
kollegiátního chrámu sv. Kuniberta, kde vynikal nade všecky
spolužáky pilnosti 1 neúhonnými mravy. Po tehdejším způ
sobu dostal již v dětském věku kanovnické obročí při sto
ličném chrámu Kolinském. Když mu bylo čtrnáct let,
poslal ho otec za účelem dalších studií na slovutnou školu
v Remeši, spravovanou duchovenstvem tamního stoličného
chrámu. Také v Remeši činil Bruno znamenité pokroky
v učení, tak že učitel jeho opat Baldrik nazval jej zrcadlem
latinských škol. Studia filosofickákonal bezpochyby v Toursu
pod Berengarem, učencem toho času věhlasným, později
však zlopověstným. Kde studoval bohosloví, zda v Kolině
neb v Remeši, není zjištěno, tolik však vime, že stal se
zahy učitelem umění básnického a řečnického v Remeši, a
roku 1060. 1 kanovníkem stoličného chrámu v tomto městě.
A když představený Remešské školy Heriman chtěje věno
vatl se výhradně službě Boží v soukromi úřad svůj složil,
byl od arcibiskupa Gervasla nástupcem jeho jmenován Bruno.
S úřadem timto bylo spojeno 1 dozorství na všecky školy
v arcidiecési, a učený Bruno spravoval netoliko školu Re
mešskou, ale 1 ostatní školy sobě podřízené s úspěchem zna
menitým. Snažilt se mládež vzdělávati důkladnými vědo
mostmi 1 zušlechtovati ctnostmi křesťanskými a vychovávati
vlastním vzorným životem svým. A snahy jeho byly pro
vázený Božím požehnáním; odchovalů“ v Remeši valný
počet zdárných žáků, kteří stavše se ozdobami své doby
roznesli věhlas o slovutném učiteli svém po všech zemich
křesťanských. I pokládán Bruno za světlo Cirkve, učitele
učitelů, vzor moudrosti a oslavu své vlasti. Z žáků jeho na
školách Remešských byli zejména kardinál biskup Ostijský
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Otto, později papež Urban II., kardinál arcibiskup Reggijský
Rangerius, a biskup Langreský Robert z vévod Bur
gundských.
Po smrti arcibiskupa Gervasia r. 1069. vetřel se na
arcipastýřský stolec Remešský způsobem svatokupeckým
nehodný světák Manasses. Zpočátku vedl si v úřadě svém
opatrně; umělť si nejlepši a nejschopnější muže ziskati,
šetřil práva 1 spravedlnosti a učinil slovutného kanovnika
Brunóna svým kancléřem. Sotva však zajistil si důstojnosť
arcibiskupskou, ukázala se pravá povaha jeho bez škrabošky;
pustilt uzdu lakotě 1 lehkomyslnosti své a prodával svato
kupecky církevní úřady, odcizoval chrámům drahocenná bo
hoslužebná náčini, uchvacoval statky zádušní i klášterní,
obkličil se vojáky, pohrdal věrným duchovenstvem a žil po
světsku rozmařile říkaje, že arcibiskupství je pěkná věc,
jen kdyby nebyl povinen sloužiti mše sv. Takových oha
vnosti spuštění na místě svatém nemohl ovšem nábožný
kancléř Bruno snésti, a když s jinými dvěma kanovniky
nehodnému arcibiskupu vážně domlouval, aby se polepšil,
avšak od něho vzdorně odbyt byl, opustil r. 1077. s pro
boštem a několika šlechetnými soudruhy Remeš, a odebral
se na statek přitele svého, jistého hraběte v Champagni.
Toho času zdržoval se papežský vyslanec za církevními zá
ležitostmi v Klermontu. I podali mu Bruno a společnici
žalobu na arcibiskupa Manassesa, a nehodný muž ten byl
obeslán do schůze duchovenstva, aby se zodpovídal; když
pak se nedostavil, byl s úřadu svého složen. Na této schůzi
poznal papežský velevyslanec kanovníka Brunóna, a jsa
jeho učeností, rozšafností 1 nábožností unesen, nazval ho
v listu ku papeži Řehoři VII. nejvýbornějším učitelem církve
Remešské a odporučil mu ho za nejlepšího rádce a mocnou
podporu ve věcech cirkevních ve Francii.
Ošemetný Manasses. dovedl si v Římě různými piklemi
vymoci odročení spravedlivého rozsudku, jenž proti němu
vynesen byl a mstil se nešlechetně všem, kdož na něho
byli žalovali, zejména 1 kanecléři Brunónu. Odňal jim cir
kevní úřady, zabavil jim jmění a dal příbytky jejich po
bořiti, čímž ovšem zbudil veliké pohoršení. A právě toto
hrozné řádění zvrhlého Manessesa zhnusilo Brunonovi svět a
způsobilo, že dozrála v něm dávno již kojená myšlénka, aby
1 dal světu výhost, uzavřel se jeho radostem, starostem,
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snahám, a trávil život v pokoře, chudobě 1 kajicnosti
o samotě. Nemělť tolik otrlosti, aby byl zůstal klidným,
vida, jak všeliká církevní kázeň žalostně klesá vinou těch,
kdož především měli býti věřícímu lidu vzorem svatých
ctnosti. Utlé svědomí jeho hrozilo a bouřilo se, když pozo
roval, jak špatným příkladem a pohoršením dávaným shůry
šíří se hrdosť, ctižádosť, lenost, svárlivosť, rozmařilost a
ošemetnosť.

Po vyhnání nehodného Manassesa r. 1081. ujal se Bruno
opět kancléřského úřadu a správy škol Remešských, a du
chovní i věřici osvědčovali mu velikou úctu a přáli si, aby
byl povýšen na uprázdněný stolec arcibiskupský. Také pa
aežský vyslanec snažil se o to, ale lakotný král Filip L.
«mařil tyto snahy. I zhostil se Bruno všeho, což poutalo ho
ku světu a odešel v průvodu šesti soudruhů z Remeše na

poušť v Saisse-Fontainesu v biskupství Langreském. Mezi
těmito soudruhy jeho byli dva kanovníci nekněži a jeden
kněz. Žili nějaký čas na této poušti, kdež i zbudovali si
kosteliček, a když misto to jim vice nestačilo, odebrali se
r. 1084. k opatu Molesmeskému Robertovi na radu, kde by
se mohli výhodně usaditi a jakým způsobem měli by si
život zařiditi. I poukázal je Robert na biskupa Grenoble
ského Hugona. Tomuto svatému biskupovi zdálo se právě
tehdáž ve snách, že vidi sedm jasných hvězd vycházeti nad
divokou. poušti Chartreuskou, a to bylo mu pokynem, aby
Brunóna 1 šesti tovaryšův jeho se ujal a je na řečenou
poušť uvedl.

V jihovýchodní Francii, v Isěrském krajišti, rozkládá
se čtyři hodiny na sever od města Grenoblu na blizku
věčných sněhů nehostinná, hlubokými lesy zarostlá krajina
řečená Chartreuse. Divoké toto zakouti je rozryto úžlabinou,
přéstupnou jen na jižní straně, která sevřena jsouc drsnými
skalisky zdvihá se stupňovitě k severu, kde vybíhá v kopec,
za nimž strmí mocná skalní stěna. Do této drsné pouště,
kamo noha lidská posud málokdy vkročila, byl Bruno s to
varyši svými od biskupa Hugóna uveden a dostal od něho
sousední lesy v užívání. Později postoupil 1 opat Chaise
Dieuský těmto poustevníkům některé lesy v kraji tom.
A tato Chartreuská poušť stala se kolébkou proslulého řádu
kartouského.
Přispěním biskupa Grenobleského vystavěl Bruno na
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své poušti kostelík na návrší a kolem něho porůznu chýšky,
v nichž tovaryši jeho po způsobu starých poustevníků egypt
ských na počátku přebývali po dvou; později měl každý
mnich svou chýšku. Prvním převorem této nové poustevni
cké družiny byl zakladatel jeji Bruno. Mniši Kartoušti spra
vovali se celkem řeholí sv. Benedikta, kterouž Bruno ča
sem pozměnil a zostřil.

Život jejich byl nad míru přísný. Zachovávali usta
vičné mlčelivosti nemluvíce jeden s druhým leda posuňky,
tak že v osadě jejich vládlo hrobové ticho. O půlnoci schá
zeli sé ve svatyni k hodince jitřní, rovněž modlivali se od
poledne nešpory, a ráno bývali každého dne na mši svaté.
Jinak zanášeli se soukromí střídavě modlitbou, zbožným
rozjimáním, ruční praci a spisováním knih starých učencův
i církevních spisovatelů, čimž i přivydělávali si prostředků
na skrovné životní potřeby svoje. V klášterní jidelně schá
zeli se na společný oběd jen v den kapitolní schůze a vden
pohřbu bratra mnicha; jinak připravoval si pokrm každý
sám, a bratr kuchtik dodával jim potravin. Těch ovšem ne
bylo třeba mnoho, neboť jidali ponejvíce jenom jednou za
den; masa, másla, oleje ani jiného omastku nemivali nikdy,
anl v nemoci. Do téhodne požívali tři dny jen krušného
chleba a vody, po dva dny vajec a sýra, a jen po dva dny
vařených luštěnin 1 jiných bylin. Velký půst trval jim od
svátku Povýšení sv. Kříže (14. záři) až do svátků velkono
čnich, po kteroužto dobu jidali pouze jednou za den. Těmto
přísným postům podrobovali se mniši kartoušti na počátku
vice z nutnosti, neboť neúrodná poušť nedávala jim ovšem
s dostatek potravin, a jednak mohli si koupí opatřovati jen
věcí nejpotřebnějších, jednak bývalo často, zvlášť za dlouhé
zimy nemožno, po neschůdné cestě dopraviti k nim potravy.
A co takto zprvu dálo se v Kartouse z nezbytné nutnosti,
časem stalo se zákonitým zvykem, a tou měrou byl přísný
půst pojat do mnišských pravidel řádu tohoto. Přísnou za
piravost osvědčovali bratří Kartusláni i svým oděvem, nosi
lit spodni roucho pichlavé, žíněné. Svrchní oděv jejich se
škapuliřem 1 kápi byl z hrubého sukna bilé barvy; za opá
sek měli kožený řemen.
Do obvodu této poustevnické osady nesměly osoby žen
ské vkročiti. Život mnichů v Kartouse byl neslýchaně od
řikavý, a přece množil se počet jejich takořka každým dnem;
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odevšad přicházeli nábožní jinochové i muži a přidávali se
k nim. Přísna odřikavosťtjejich budila hromovým hlasem i
zatvrzelce ze sna hříšnosti a nabádala liknavce k horlivosti
v plnění zákonů Božích, a nejeden kajicnik smířiv se s Bo
hem, oblíbil si samotářský život na poušti Kartouské a se
trval v něm do smrti. Takto mohl Bruno za krátký čas na
své pouští všecky potřebné budovy dokončitl a mnichům
pevné zřizení dáti. Sám příznivec jeho Grenobleský biskup
Hugo, kdykoli měl pochvili, uchyloval se do Kartousy, ba
byl by nejraději v ni navždy se usadil, kdyby ho nebyl vá
zal úřad biskupský. Nejednou prodléval ná modlitbách a ve
svatém rozjímání na této poušti, až Bruno ho napomenul,
«by pamětliv jsa povinnosti svých vrátil se do Grenoblu.
L nemoha tedy žiti úplně po způsobu mnichů kartouských
„samotě, snažil se Hugo aspoň pokud možno bylo zacho
vávati pravidel jejich i mimo klášter, postě se, vyhýbaje se
zbytečnému styku se světem, a ukládaje si vůbec různé

skutky kajicnosti.
Bruno dával svým mnichům jasný přiklad nejkrásněj
šich ctnosti řeholních. Jsa první pokládal se za posledního
z nich. Byl jim laskavým otcem i ochotným služebníkem
a spfavoval je rozšafně. Pečovalť, aby vládla mezi nimi spo
kojenosť, aby nikdo se nepřepinal a takto neumdléval, i aby
nikdo nepropadl zahálce, nýbrž aby všickni šetříce v kaji
cnosti pravé miry, snašeli ochotně a rádi sladké jho Kri
stovo, jež dobrovolně na se vzali.
Zatím dosedl r. 1088. na stolec Petřův v Římě papež
Urban II., někdejší žák Brunonův na školách Remešských,
jenž vzpominaje si vděčně výtečného učitele svého povolal
ho r. 1089. k sobě, chtěje v těžkém úřadě svém miti jej rád
cem a pomocníkem.
Těžko bylo Brunónovi opustiti milou samotu v Kar
touse, a když mniši majice ho ztratiti hořce plakali, řekl
jim: „Jest povinnosti mou, abych šel, vždýť volá mne ná
městek Kristův; a co prospěla by mně všeliká odřikavosť,
kdybych ho neposlechl!“ (K tomu dodal slova útěchy, že
bude-li Bůh chtiti, opět se vrátí ; a když bratři namitli, že
družina jich bez pečlivého otce v přísné životní kázni na
divoké poušti neostojí a snad zahyne, ustanovil jim vzor
ného mnicha Landuina převorem a zabezpečil jim právní
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držení pouště Chartreuské se všemi budovami a lesy ode
vzdav ji pod ochranu a poručenství sousedního opatství.
Rozloučiv se s Kartousou vydal se Bruno v průvodu
několika mnichů na cestu do Říma. Papež Urban II. přijal
ho uctivě a vykázal mu v paláci svém přibytek, chtěje míti
jej ustavičně při ruce. Také ostatní mniši přebývali u pa
peže, jenž učinil opatření, aby pokud lze bylo jim vyhověno,
tak aby mohli zachovávati řeholních zvyklosti svých 1 mimo
klášter. Ale brzo zastesklo se jim po tiché Kartouse; shle
daliť, že nelze jim v hlučném městě žíti tak pobožně, jakož
zvykli byli, a zejména, že nemohou zachováyati úplné ml
čelivosti a vyhýbati se rozmanitým roztržitostem, jimiž po
koj jejich rušen byl. I vzali od papeže odpuštění a vrátili
se do svých pousteven v Kartouse. Také Bruno byl by nej
raději Šel s nimi, neboť i jemu stal se pobyt na hlučném
dvoře papežském nesnesitelným břemenem. Ale papež zdrá
hal se výborného učitele a rádce svého propustiti, a chtěje
ho k sobě upoutati, nabídl mu biskupství Reggijské v Ka
labrii. Bruno odmitl pokorně tuto důstojnost řka, že sám
bude dosti těžce před Bohem odpovidati za sebe, a že tedy
nemůže bráti na sebe ohromné břímě zodpovědnosti, jakáž
spojena jest s úřadem biskupským. [Ijal se poznovu prositi
za propuštěnou, až konečně papež vida nezbyti mu po
volil,
Toho času byla Stolice papežská u velikých nesnázích.
Naproti řádnému papeži Urbanu II. (1088—1099) stal vzdo
ropapež Klement III., chráněnec císaře Jindřicha IV. Cisař
táhl již potřetí vojensky do Italie, a stoupenci jeho jitřili
lid proti Urbanu II., jenž na podzim roku 1090. byl takto
donucen uprchnouti z Říma do Kampanie. Bruno ubiral se
za ním, hledaje v jižní Italii přihodného mista, kde by po
svém způsobu o samotě žil. I dověděl se v Kampanil, že
v sousední lesnaté Kalabrii jest mnoho odlehlých pustin,
Z nichž některá by se hodila k založení osady poustevnické.
Na ten účel ziskal si povoleni od hraběte Rogera Sicilského
a vyhledal si na území jeho, v biskupství Sguillackém, ne
schůdnou poušť řečenou La Torre, na níž usadil se s něko
lika soudruhy, kteří zatím způsob jeho života si oblíbili a
k němu se přidali Vypravuje se, že Roger pojal velkou
úctu k Brunoónovi, když setkav se s ním na honu v lese
poznal hlubokou učenosť 1 vzácné ctnosti jeho. Ještě vice
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zalíbil si tohoto svatého poustevníka na válečném tažení
proti Lombardům, kteřiž jeho příbuzného, hraběte Richarda
z Aversa, drželi v zajetí v městě Kapui. Roger sebrav
vojsko, položil se před město polem, chtěje je ztéci. Zatim
jeden z důstojníků jeho, jakýsi Sergius, dav se od nepřátel
podplatiti, slíbil Rogera i vojsko jeho zraditi. Právě tu noc,
kdy měla zráda spáchána býti, zdálo se Rogerovi ve snách,
že vidí poustevníka Brunóna, an stojí před ním v chatrném
rouchu a pláče; a na otázku, proč si naříká, odpověděl:
„Pláči pro život tolika křesťanů, a zvláště pro život tvůj.
Avšak vstaň a chop se rychle zbraně; snad ti Bůh pomůže,
že života svého 1 vojínů svých zachrániš.“ I vstal hrabě a
svolav vůdce rozkázal, aby lid se připravil a sešikoval. "To
když viděli Sergius a tovaryši jeho, domnívali se, že zrádný
úmysl jejich byl odhalen; i dali se na útěk, ale prozradivše
se takto sami, byli dohoněni, zjímáni a pobiti. Roger při
čital toto zachránění sebe i vojska svého modlitbám pou
stevníka Brunóna a osvědčil se mu vděčným. Darovalt mu
poušť La Torre s okolními lesy, vykázal na skrovné potřeby
mnichů jeho přiměřené důchody a vystavěl jim chrám
„Panny Marie na poušti“ (Maria de Eremo) s budovou klá
šterní a poustevnickými chýškami. Tato nová mnišská osada
byla zřízena úplně dle vzoru Kartousy u Grenóblu, a Bruno
shromáždil v ni za nedlouho valný počet horlivých bratři.
Později založil Bruno opodál pouště Latorrské jiný řeholní
ústav řečený „Štěpán v lese“ (Stefano de Nemore) s mírněj
šli kázní, pro muže, kteří přáli si pod jeho správou žití v ka
jicnosti, aniž měli té hrdinské sily, již třeba bylo k ze
vrubnému zachovávání nad míru přísných pravidel, jakáž
vládla v Kartouse.
:
S mnichy Grenobleské Kartousy zůstával Bruno iv
Italii ve styku. Uznávajice ho vděčně za svého otce a ne
houce ho zapomenouti poslali k němu převora Landuina
na poradu, jak si maji dále vésti, aby bohumilá družina je
jich prospivala a rozkvětala. A Bruno poslal jim po Lan
duinu list na poučenou, potěšení a povzbuzení k vytrvalosti
na přikré cestě vedoucí k těsné bráně života věčného.
Bruno odumřev světu a živ jsa v tuhé odřikavosti
mezi mnichy svými na poušti Latorrské, nebyl nikterak za
smušilý samotář duchovnímu ruchu své doby nepřistupný.
Zanášelt se stále i o samotě oblibenými studiemi a Spisova
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telstvim, dopisoval si s nejslavnějšími vrstevníky, súčastňo
val se osobně církevních sněmů jihoitalských, a působil o
nápravě cirkevnich poměrů v Kalabrii 1 na Sicilii, kde
tehdáž ponejvíce vládlo obřadnictví řecké.
Z pokory nedal se Bruno nikdy vysvětiti na kněze,
ač samým papežem bylo mu nabídnuto biskupství v Italii,
a již v Remeši po obecném přání duchovenstva 1 lidu měl
státi se arcibiskupem. Spisy, jež zůstavil, totiž výklady žal
taře a epištol sv. Pavla, svědčí podnes o jeho- hluboké uče
nosti. Znal dokonale řečtinu i hebrejštinu a skládal také
básně. Mnichům svým odporoučel studia a zaměstnání spi
sovatelské, na kterýžto účel opatřoval jim potřebných po
můcek a staral se, aby klášter měl značnou knihovnu.
V měsíci záři r. 1101. onemocněl Bruno těžce a chy
staje se na křesťanskou smrť svolal bratří a vypravoval jim
dojemně celý život svůj vzpomiínaje vděčně milosrdenství
Božiho, jehož v hojné miře se mu dostalo. A složiv před
nimi slavné vyznání katolické víry napomenul jich k vytr
valostl ve službě Boží, a libaje kříž, usnul blaženě v Pánu
dne 6. řijna 1101. Pohřben byl na svatém poli při klášter
ním chrámu Panny Marie na poušti Latorrské, kde tělo jel >
bylo ještě r. 1514. shledáno neporušeným. Téhož roku pro
hlásil jej papež Lev X.za blahoslavence, a papež Řehoř XV.
vřadil jméno jeho do seznamu světců Cirkve katolické.
Zobrazován bývá sv. Bruno v bilém řeholním rouchu
kartouském s hvězdou na prsou či s hvězdami kolem hlavy,
wwhv
a v ruce s křížem na palmě.

Sv. Bruno nenapsal tovaryšům svým řehole zvláštní.
Nechtěje vázati se výlučně pravidly sv. Benedikta zachovával
a ukládal mnichům, co Duch sv. mu vnukl a o čemž poučila ho
zkušenosť, že jest výhodno a účelno. Zatim ujal se způsob
jeho života a nalézal dosti stoupenců. Poustevická družina
jeho šiřila se, byť 1 pro svou velikou přisnosť, jen zvolna.

Středem a hlavním sídlemjejím zůstala Kartousa u Grenoblu,
po niž celý řád i jméno dostal. Řeholní pravidla napsal
těmto poustevnikům teprv pátý převor Kartouský Petr
Kvido ($ 1137.) pojav do nich všecky zvyklosti, náboženská
cvičení, pokyny 1 rozkazy, jež sv. Bruno zavedl a bratřím
dával. Za tohoto převora měl celý řád teprv sedm klášterů.
Roku 1141. konali všickni převorové řádu první valnou
schůzi; později konány generální kapitoly řádu každého
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rokn. Roku 1258. měli Kartusiáni 56 klášterů. V největším
rozkvětu měl řád 191 řeholních domů. Vzniklo též ženské
odvětví této řehole, jež mělo však celkem jen asi deset
klášterů.
.
Řád kartouský udržel se po všecky časy v přísné ře
holní kázni svatého zakladatele svého. Mniši žijice v od
loučenosti od světa zapirali se tuhými posty, mlčením i bdě
nim, trvali na modlitbách ve zbožném rozjímání, a konali
ruční práce. Učený kardinál Bona z řádu cistercienského
(+ 1674) napsal o Kartusiánech: „Tito řeholnici jsou divem
světa; ŽIJÍ“ v těle, jakoby žádného těla neměli; jsouť andě
lové připomínající sv. Jana Křtitele na poušti; jsouť orlové
křidly svými vzhůruse povznášející “ Za prvních dvou stoleti
vstupovali do řádu 1 mužové učení, a nemohouce v Církvi
působiti živým slovem, pěstovali posvátné vědy a skládali
knihy, zcela v duchu sv. Brunóna, Jenž sám jsa učenec
odporoučel učňům svým studie. Ale přísná řeholní pra
vidla mnichů žijících o samotě mna odlehlých pouštích,
znemožnila časem vědecké snahy řádu. Zakládalič Kartusláni
kláštery svoje nejraději v krajích neobydlených, v hlubokých
lesich, v divokých horských úžlabinách, u bystřin a řek.
Zamlklé hvozdy, drsné skály, vážné hory a šumici řeky
dávaly náhradu za knihy. Zůjíce v přirodě, do níž všední
ruch lidí nevnikal, cítili, že Bůh jest jim blizek a chápali
tajemný svazek světa viditelného se světem neviditelným,
nadpřirozeným. Šelest lesů a šum byýstřin mluvily k nim
tajemnou řečí o všemohoucím a všudy přítomném Hospodinu;
nerozborné skály pouště připomínaly jim skálu, na níž
Kristus Pán vzdělal Církev svou, jíž brány pekelné ne
odolají; křišťálová voda horských pramenů a potoků zobra
vala „jim milost Boží očisťující duši lidskou od poskvrn
hříchů ; stín hvozdů připomínal jim první lidi žijící blaženě
ve siínu palem, a mohutné stromy lesní byly jim. obrazem
dřeva života, svatého kříže Páně, na němž smrť přemožena
byla. Tito mniši davše světu "výhost a zřekše se styku
s lidmi přilnuli ku přírodě a vzdělávali ji v potu tváří;
kladli dravým bytřinám hráze, stavěli nad propastmi mosty,
razili v nepřistupných horách cesty, proměňoval lesy a
pustiny v úrodné zahrady, lučiny a role, pěstovali řemesla,
orbu, chov dobytka a Štěpařství. Život jejich byl ži
votem skrytým; pohřbili se do samoty svých poustevnických
chýšek, nedovídali se ničeho o světě, zapomněli naň a byli
jim zapomenuti. Z úst jejich kromě modlitby ozývalo se jen
heslo smrti 1 pravého života „Memento mori“ (Pomni na
smrť), jimž navzájem se zdravili. Takto byl nad míru obě
tovný život jejich ustavičným umíráním v Pánu, a tomuto
životu věnovali se mužové nejrůznějších povah a stavů.
Mužové šlechetní zříkali se všech statkův 1 požitků svět
ských a brali na sebe těžké jho nejpřisnějšího řádu tohoto.
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Hříšnici bičovaní výčitkami svědomí hledali v něm uzdra
vení a spasení. Světáci zhnusivše si nemirnou poživavosti
smyslné rozkoše, nalézali v řádu pravých, dřivenepocitěných
radosti. Nešťastnici umdlení na kamenité cestě života do
cházeli v řeholi této odpočinku. Učenci nenalezše pokoje
hloubáním o nejzáhadnějších otázkách domohli se ho v pou
stevnách. Svatého pokoje a pravého blaha požívali v řádu
tom i mužové prostičti, kteří světa neznali a jimž bylo
sladkou rozkoši, že mohli v mlčelivé trpělivosti kříž Kristův
něsti. Dušim tichým a nevinným byly kartouské kláštery
bezpečnými přístavy proti přiboji světa vášněmi a pokuše
nimi rozbouřeného. Také drsní vojíni zvykli nevázanosti
a rozmařilosti, vstupovali do řádu a naučili se v něm přa
máhati tělo, svět 1 ďábla. Jinoši světem záhy zklamani,
i vážní starci trapnými zkušenostmi otrli docházeli v řádu
sv. Brunóna pokladů nehynoucíich.
o
Také do naši vlasti byl řád kartouský uveden. Český
král Jan Lucemberský živ jsa lehkomyslně, změnil se náhle
r. 1341. když mimo očekávání zemřela mu dcera Markéta
právě před zamýšlenou svatbou s Polským králem Kazimírem.
Král Jan bylsmrti její bolestnězarmoucen, a dav se na pokání
založil u Prahy na Smichově klášter kartouský s krásným
chrámem Panny Marie, jejž 1 štědře nadal. Patrně přál si,

© aby
mniši
snažili
sestále
modlitbou,
posty
akajicim
ži
votem dostiučiniti spravedlnosti Boži za hříchy jeho. Avšak
tato Kartousa byla již r. 1419. od zuřivé luzy husitské
navždy zničena. Kromě ni vystavěl v Čechách r. 1376. řádu
tomu biskup Litomyšlský Vojtěch ze Šternberka klášter
opodál Litomyšle. Na Moravě měli Kartusiáni kláštery
v Králově Poli (1376). a v Olomouci (1379. Všecky tyto
kláštery zanikly v náboženských bouřich stoleti patnáctého,
až zase Fridlandský vévoda Albrecht z Valdšteina založil
r. 1627. u Jičína ve vsi Valdicich znamenitou Kartousu,
kteráž kvetla až do r. 1782., kdy cisařem Josefem II. zru
šena byla.
Přes všecky časové bouře a převraty zachovala se ko
lébka řádu kartouského ve Francii do dneška. Velká Kar
tousa (La Grande Chartreuse) u Grenoblu byla sice za re
voluce r. 1793. zrušena, ale r. 1816. znova osazena. Mni
chové tamní zachovávají posud zmi»y přísných pravidel své
řehole následujíce věrně svatého za. ladatele svého, za při
klad a na odiv obzvláště nešťastné Francii, zmitané boha
prázdnou nevěrou a žalostnou pokloslosti mravní.
Dne 6. října koná se také památka
ského, učedníka sv. Pavla ap., sv. Erotidy,
Antisiodorského, sv. Epifanie, panny z
blahosl. Adalberona, biskupa Vircburského

sv. Sagora, biskupa Laodicej
mučednice, sv. Romána biskupa
řádu sv. Benedikta (+ 795.),
(+ 1090.), a j.
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I. Sv. Justina Padovská, panna a mučednice.
Za panování Římského císaře Klaudia (41—54.) přišel do
italského města Patavia (Padovy) žák apoštola sv. Petra Pros
docim rodem Řek, jemuž podařilo se tu množství pohanů obrá
$iti na viru křesťanskou.I byl prvním biskupem v tomto městě,
a doživ se vysokého staři usnul blaženě v Pánu r. 141. Jako
apoštolové Páně, byl i Prosdocim obdařen od Boha mocí divů,
a právě tyto divy pohnuly mnoho pohanů, že uvěřili v Krista
Ježiše. Toho času roznemohl se těžce cisařský vladař v Pa
tavi Vitallan a uslyšev, že biskup Prosdocim valný počet
nemocných znamením křiže uzdravil, povolal ho k sobě a
slíbil, že bude-li od něho uzdraven, přijme víru křesťanskou.
I jal se biskup vladaře učiti pravdám Kristovým, a vrátiv
mu moci Boži zdravi pokřtil jej i manželku jeho Prepedignu.
Manželé tito stali se horlivými křesťany,a dostavše dcerušku
Justinu vychovávali ji v bázní Boži a neměli vřelejšího
přání, než aby byla věrnou následovnici Krista Pána.
A šlechetným snahám jejich žehnal Bůh. Justina prospivala.
věkem, moudrosti 1 milosti u Boha 1 u lidí, a když otec
i matka jí zemřeli, byla již ve víře Kristově tak utvrzena,
že hodlala za ni jakoukoli oběť podstoupiti 1 zemřiti.
Do Patavia přišel nový cisařský vladař, Maximian, su
rový a rozmařilý pohan, jenž ihned jal se křesťany stihati,
na soud poháněti, mučiti a vražditi. Justina přebývala tehdáž
na zděděném otcovském statku u Patavia, odkud častěji
dojižděla do města na služby Boží. Maximian uslyšev, že
dcera předchůdce jeho slouží Kristu Ježiši, uminil sj, že ji
donuti k modloslužbě. I vyslal žoldnéře, aby ji polapili.
Zatim vyjela si Justina, jakož obyčej měla, se služkou do
města, a spatřivši vojáky na cestě, aniž přicházejí k ni,
ulekla se, že zamýšlejí učiniti ji násili, a seskočivšl z vozu
dala se na útěk, byla však od nich dostižena. Útlá panna
chvějic se úzkostí sklesla na kolena a zaúpěla: „Přispěj,
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, přispěj na pomoc
služebnici své!“ Ale suroví žoldnéři nedbajice pohlaví ani
úzkosti jeji spoutali a vedli ji k Maximianu. A vladař obořil
se na ni řka: „Jak se jmenuješ a jakého jsi stavu ?“ Odpo
věděla: „Říkají mi Justina; jsem stavu svobodného, dcera
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rodičů uúrozených.“ A an otázku, jakého jest náboženství,
řekla statečně: „Význávám pravého Boha Ježíše Krista, jenž
stvořil nebe 1 zemi a všecko, co ha nich jest, a nikdy nebudu
obětovati bluchým a němým modlám, jež jsou dilo rukou
lidských.“ Tu zakřikl ji vladař: „Nemař času, a chceš-li
ušetřiti si života, pojď a obětuj hned velikému bohu Martovi.“
Ale statečná panna odbyla ho řkouc: „Řekla jsem již, že
vyznávám Ježíše Krista, a neodstoupím od něho. Jemu
samému obětuji se, neboť on sám jediný jest cesta, pravda
a život, a kdo věřiliv něho, neumře na věky.“ I pohrozil
Maximian Justině mučením, ale ona milostí Boží posilována
stála nezvratně ve víře svě a řekla: „Vymysli si jakékoli
muky a zkus jich na mně. Jsem služebnice Boží a nelekám
se ničeho. Nač prodléváš mučiti mne? Toužim přijiti k Pánu
Ježíši Kristu, jenž posvětil mne již v dětství mém.“ Vida
tuto stálost u víře pokusil se vladař poznovu zlomiti ji, ale
marně. I zvolal hněvivě: „Rozkazujeme, aby Justina, kteráž
vyznala, že jest křesťanka, a zákonů našich poslechnouti
nechce, mečem popravena byla.“ Slova ta naplnila srdce
svaté panny převelikou radosti. I poklekla a vzdávala hlasitě
diky Spasiteli, že ji ráčil zapsati do knihy vyvolených mu
čedniků svých, prosic ho též, aby neodkládal přijati ji do
sboru jejich. A když na popravišti poklekla, probodl ji kat
bok mečem, a přijavši smrtnou ránu, setrvala ještě hodinu
na kolenou modlic se. Posléze dokončila modlitbu řkouc:
„Pane Ježiši Kriste, vezmi duši mou do odpočinku věčného,
neboť jsem tebe milovala a dychtim po tobě.“ A pozname
navši se křížem odevzdala čistou duši svou v ruce nebe
ského chotě svého a dostala od něho nevadnoucí korunu
slávy mučednické.
Křesťané pohřbili uctivě tělo svaté mučednice, a nad
hrobem jejím v Padově byl okolo roku 450 zbudován chrám,
při němž založili si později Benediktini slavný klášter. Nový
nádherný chrám sv. Justiny o osmi kópulich byl v Padově
vystaven r. 1521. Ve svatyni té chovají se posud ostatky
této mučednice, jež časem přišly v zapomenutí, až r. 117%.
nalezeny byly. Město Padova cti sv. Justinu za mocnou pa
tronku svou, a v celém Benátsku slaví se svátek jeji. Dvě
částečky z hlavy této mučednice dostal v 1. 1353. a 1355.
velechrám Pražský.

Sv. Justina Padovská, panna a mučednice.
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Utlá panna Justina podstoupila ochotně a radostně
pro Ježiše Krista mučednickou smrť. Jaká to hrdinská. od
hodlanost! Na křtu svatém byla ji dána převzácná milosť
křesťanské víry, a tato upevnila se v duši její tou měrou,
že ani výhrůžka smrti nedovedla kořeny její vyvrátiti.
Světlem viry byla poučena a přesvědčena, že mimo Krista
Ježiše není pravdy ani pravého blaha, a to pevné přesvěd
čení dodalo ji tolik statečnosti a vytrvalosti, že nevážic
mládí svého nezviklala se ve víře ani na popravišti. Jestiť
v živé křesťanskévíře nadpřirozená moc, která pravdy zjeve
ného náboženství Kristova lidem dobré vůle činí tak zřej
mými, že o nich nikdy a nikterak nepochybují a hotovi
jsou obětovati za ně všecko, cožkoli jest jim nasvětě vzácno
a milo. Odtud si vykládáme, že slabé dívky, ba 1 děti, ač
jinak bývají velmi bázlivy, jsouce osvíceny nadpřirozeným
světlem svaté viry snášely pro ni tiše a radostně i nejukrut
nější muka.
Proč nesviti světlo víry Kristovy, kterou přece všickni
křesťané na křtu sv. dostali, všem tak, jako svítilo Justině?
Proto, že mnozi křesťané neoživují v sobě viru modlitbou i
jinými dobrými skutky a častým přijímáním sv. svátosti.
Hasnet lampa, která ustavičně se nedolévá, a podo
bně hasne 1 světlo viry v křesťanu, jenž ničim se nepřiči
ňuje, aby sl ho udržel, ba sám ještě si ho uhasuje. Vira je
dar a milosť Boží, a kdo daru toho si neváži, pozbývá ho
časem. Nezanedbávejme tedy milosti, kteráž je v nás(I. Tim.
4, 14.) a modleme se často: „Pane, rozmnož viru naši!“

2. Sv. Osita, panna a mučednice.
V jednom zanglosaských království na Britském ostrově
panovali na počátku sedmého stoleti bohabojní manželé Fri
debald a Vilteberga, a dostavše dcerušku Ositu, vychovávali
ji v bázni Boží. A když dívka povyrostla, dali ji do panen-
ského kláštera, jehož abatyší byla královská dcera světice
Edita. Osita prospivala za příkladem nábožné abatyše 1 0
statních klášterních panen spanilými ctnostmi, zvláště láskou
k panenské čistotě. Jednoho dne uložila ji Edita, aby aba
tyši sousedního kláštera Modoveně donesla knihu. Divka po
slechla ochotně, avšak když přišla se služkou na lávku přes
řeku, strhl se prudký vichr a svrhl ji do vody. Polekaná
služka nevědouc si rady, běžela k Modoveně vypravujic, co
se stalo. I spěchala Modovena k řece a nalezla tam Editu,
která zatím již také přišla pátrat po dívce. Marně ohližely
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se však obě abatyše po ni, a nevidouce odnikud pomoci, po
klekly a modlily se vroucně k Bohu. Pojednou vynořila se
z vody Osita mmajicv pravici knihu a zvolala k Modoveně:
„Tu jsem, matko ctihodná!“ Obě abatyše zaplakaly radosti
a vzdávaly Bohu díky za toto podivuhodné zachřánění. Od
toho dne snažila se Osita ještě horlivěji konati povinnosti
své a sloužiti Bohu.
Když Osita v klášteře dokonale vychována a vzdělána
byla, povolal ji otec na královský dvůr svůj. Spanilá, mou
drá a ctnostná panna ovičila se 1 v otcovském domě v po
božných skutcich; trvala ráda na modlitbách, zapirala se,
přijímala často svaté svátosti, a pokud možno bylo stranila
se hlučných zábav.
Za nedlouho ucházel se o ruku její sousední král Siger,
a rodičové jeji svolili ochotně. Ale Osita byla se již zavá
zala Bohu slibem ustavičného panenství a odpírala proto ro
dičům, až posléze byla od nich donucena podrobiti se. I byl
sňatek s královskou slávou vykonán, avšak nevěsta prosila
s pláčem Boha, aby nějakým způsobem učinil ji možným,
by mohla dle posvátného slibu svého v panenství setrvati 1
zemřiti. I uprosila manžela, aby po svatbě směla prozatím
ještě zůstati u rodičů. A hned potom stalo se, že král Siger
byl nenadále donucen odebrati se na delší cestu. Tu odešla
Osita tajně do kláštera, dala si ostřihati vlasy, přijala ře
holní roucho a nepřestávala modliti se, aby Bůh ráčil chotě
jejiho osvítiti a vnuknouti mu, aby nedopouštěl se na ni
násilí, ale dovolil ji žiti V panenství. A Bůh vyslyšel mo
dlitbu jeji; král Siger dověděv se zevrubně oo a jak se stalo,
byl sice zarmoucen, že pozbyl manželky tak spanilé a bo
habojné, ale přesvěděiv se, že jest osoba svatá, vyplnil vůli
její a vystavěl ji dokonce nový, štědřenadaný klášter, v němž
by pokojně dle povolání svého Bohu sloužiti mohla. Z toho
měla Osita ovšem nevýslovnou radosť. I žila v klášteře svém
jako anděl v těle lidském. Avšak blaženosť jeji netrvala
dlouho.
Jednoho dne přistáli dánští námořnilupiči u břehu ne
daleko kláštera Ositina a jali se ohněm i mečem krajinu
pleniti. Spatřivše klášter, vrazili divoce do něho, a náčelník
jejich, surový pohan, zočiv spanilou Ositu a zvěděv, že jest
z rodu královského, požádal ji za manželku. Cudná Osita
zhrozila se těchto slov a zvolala: „Nemohu býti tvou man
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želkou, neboť jsem křesťanka a ty jsi pohan; mimo to za
snoubila jsem se na věky choti nebeskému Kristu Ježíši !“
Surový pohan nerozuměl arci těmto věcem a dotíral násilím
na svatou pannu, a když odpirala mu statečně, rozzuřil se
a rozkázal ji, aby nechtějic býti jeho ženou, aspoň odřekla
se křesťanské víry, jinak že ji zabije. Ale Osita nelekla se
této pohrůžky a řekla: „Raději podstoupím stokráte smrť,
než bych zapřela Krista, Syna Božiho.“ Touto netušenou od
hodlanosti byl loupežník tou měrou popuzen, že tasil meč
a vlastní rukou srazil Ositě hlavu. Smrť její klade se do
roku 653. Hrob této panenské mučednice byl od Boha oslaven
hojnými divy.

Osita patrně řízením Prozřetelnosti Božské vyvázla
z jisté smrti, a jsouc přesvědčena, že zachránil ji Bůh sám,
sloužila mu tim horlivěji. Zajisté mnohý z nás byl již v po
dobném nebezpečenství života a unikl z něho bez úrazu. Co za
chránilo nás? Náhoda ? Ta nic nenía nevysvětluje nic. Jen ne
věrec pokládá slepou náhodu zapříčinu věcí a přihod. Již trpitel
Job řekl: „Nic na zemi bez příčiny se neděje“ (Job. 5, 6.),a sv.
Pavel kázal na aeropagu v Athenách, že „v Bohu živi jsme
a hýbáme se 1 trváme“. (Skut. ap. 17, 28.) Věřime tedy, že
všecko, co s námi se děje, děje se z vůle všemohoucího a
nejvýš prozřetelného Boha, jenž 1 všecky vlasy na hlavě
naši sčítá, a bez něhož ani vrabec na zem nepadá. (Mat. 10,
29. 30.) Ten, jenž dal nám život, zachovává nám ho dobro
tivě ; onť „přikázal andělům svým o tobě, aby ostřihali tě
na všech cestách tvých; aby jako na rukou ponesli tě, abys
snad neurazil o kámen nohy své.“ (Žalm 90, 11. 12; Mat.
4, 6.) Bylo by zajisté ohavným nevděkem, kdyby člověk,
jehož dovedný lékař obětovnou pečlivostí svou vyléčil
z těžké nemoci, splácel tomuto dobrodinci svému potupou
1jiným ubližováním. A co říci 0 křesťanu,kterého Bůh snad
již několikráte z hrozivého nebezpečenství života podivu
hodně zachránil, a'jenž tohoto svrchovaně dobrotivého ochránce
svého za všecky prokázané milosti hřichy uráži? „Dobro
řečte Bohu nebeskému, a přede všemi živými vyznávejte ho,
nebť jest učinil s vámi milosrdenství své.“ (Tob. 12, 6.)

Dne 7. října koná se také památka sv. Marka papeže (+ 330.), sv.
Sergia a Bacha, urozených Rímanů za císaře Maximiana v Syrili pro víru
©
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umučených, jichž ostatky r. 1353. získal a velechrámu Pražskému daroval
Karel IV ; sv. Marcela a Apuleje, mučedníků římských, sv. Julie, panny a
mučednice syrské, sv. Augusta, opata v Gallii, a j.
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Sv. Brigita, vdova.
Do Švédska vnikly první paprsky světla evangelia
Kristova teprv za stoleti devátého, zásluhou sv. Ansgara,
arcibiskupa Hamburského a Bremského (+ 865.); ale dlouho
ještě udržovalo se v této zemi pohanství, až král Olaf I.
dal se mezi lety 1000—1008. pokřtiti a za nástupců jeho
křesťanství tu úplně zvítězilo.
Švédové, lid svérázný, nadaný, pracovitý a statečný,
přilnuvše k náboženství Kristovu prospivali upřímnou ná
božnosti a čistotou mravů. Křesťanské ženy a panny švédské
vynikaly netoliko vážnou myslí a pevnou vůli v přemáhání
těla a světa, ale 1 vřelým citem pro vznešené pravdy Kri
stovy. Z nejslavnějších dcer tohoto národa byla světice Bri
gita (též Brigida, vlastně Birgitta). Narodila se okolo roku
1302. na otcovském statku Finstadu opodál města Upsaly.
Oba rodičové jeji pocházeli z krve královské; otec Birger
z panovnického rodu švédského, matka Ingeborga z králov
ské rodiny gothské. Krátce před narozením Brigitiným octla
se Ingeborga na moři u velikém nebezpečenství života a
vyvázla z něho jen stěží. Následující noci zdálo se ji, že
vidi ctihodného kmeta a slyší hlas jeho: „Bůh zachoval tě
k vůli ditěti, jež nosiš pod srdcem.“
Brzo po porodu děvčátka Brigity zemřela Ingeborga,
a ovdovělý otec svěřil dcerušku mnavychování rozšafné
a zbožné tetě. Brigita nepromluvila do třetího roku věku
svého ani slova, až pojednou naučila se rychle mluviti.
A mluvila ku podivu obratně o Bohu a božských věcech,
jež pěstounka vkládala ji do duše. Pod bedlivým dozorem
této moudré vychovatelky rozvíjela se nadaná dívkajako
spanilá lilie prospivajíc bohabojnosti, skromnosti a dětinnou
nevinnosti. Nejsladší radost působily jí modlitby a roz
mluvy o věcech náboženských. Když ji bylo deset let, slyšela
jednou kázání o hořkém umučení Páně a byla do hlubin
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duše dojata. A příští noci spatřila ve snách Spasitele na
kříži krvácejicího ; i otázala se ho prostomyslně: „Ach Pane,
kdož pak zranil tě tak ukrutně ?“ a dostala odpověď: „Všickni
ti, kdož lásky mé k lidem si neváží a mnou pohrdají.“ Tento
sen nevymizel ji nikdy z paměti a ze srdce. Od té doby
libovala si v rozjímání o utrpení Páně a bývala jim až
k slzám dojata; od toho času až do smrti mívala vůbec
často živé sny a vidění o věcech nadpřirozených. Nejednou
vstávala času nočního a klečic před křížem rozmlouvala dů
věrně s Bohem. Z lásky k trpicímu Spasiteli mrtvila útlé
tělo svoje a ukládala si rozličné oběti chtějic utrpením státi
se mu poněkud podobnou.
Brigita přála si vroucně žíti v ustavičném panenství,
avšak když jí bylo šestnáct let, provdala se z poslušnosti
k milému otci za knížete Ulfa, mistokrále Norického,s nimž
žila v nerušené svornosti a manželské lásce. Chovala se
k němu velmi laskavě a přiměla ho k tomu, že odřekl se
karbanu 1 zbytečného přepychu a přijímal častěji sv. svá
tosti. Oba manželé povzbuzovali se navzájem k dobrým
skutkům, utvrzovali se v bázní Boží a dávali čeledi 1 pod
daným svým slovy 1 skutky příklad dokonalého života kře
stanského. Zejména Brigita pečujíc vzorně o domácnost svou
přihlížela, aby čeleď byla ctnostná a nábožná. Manželství
jeji bylo požehnáno čtyřmi syny a čtyřmi dcerami. Ze synů
zemřeli dva v útlém věku; z dcer později vstoupila jedna
do kláštera, dvě provdaly se za urozené muže na dvoře
královském, a čtvrtá, Kateřina, provdavši se a ovdověvši
žila se svatou matkou svou svatě až do smrti jeji.
Dětem svým byla Brigita matkou výbornou. Sama
učila je horiivě se modliti, zlé náruživosti přemáhati a Boha
nade všecko milovati. A snahy jeji byly provázeny pože
hnáním Božím; děti rozvíjely se utěšeně a činily rodičům
křesťanskými mravy svými radosť.
Nábožná a rozšafná Brigita měla dům dobře spořádaný.
Jako pečlivá Marta dozirala na děti i čeleď a pracovala
celý den, a dokonavši práci sedávala na večer s Marii u nohou
Páně modlic se a čitajic vzdělavatelné knihy, zvlášť Pismo
sv., kteréž jistý učený kanovník přeložilji na jazyk švédský.
Rodina a dům byly ji světem. Stranila se panských schůzí
a zábav nalézajic pravého štěstí jen v tiché domácnosti své.
A přece nedovedla uniknouti hodnostem a poctám světským ;
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bylať později mimo vůli svou povolána do hlavního města
Štokholmu a jmenována nejvyšší dvorní mistryní mladé
královny. Ale úřad tento nesvěděil Brigitě. Nábožná horli
vosť její nedocházela na dvoře královském porozuměni, na
pominání její potkávala se s posměchem, a vidění jeji byla
pokládána za přeludý; sám král Magnus tázával se často
syna jejiho Birgera: „Co asi zdálo se opět naši tetě, matičce
tvoji, dnes v noci 0 nás?“ V takovém ovzduší nebylo ovšem
jemnomyslné Brigitě volno; 1 opustila po několika letech
královský dvůr a vrátila se do tiché domácnosti své.

Když narodilo se Brigitě osmé ditě, smluvila se s man
želem, že nadále budou žíti v zdrželivosti a ještě horlivěji
sloužiti Bohu a konati skutky, jimiž by se mu zalíbil.
I vstoupili oba do třetího řádu sv. Františka a založili dům
křesťanské lásky, v němž živili nemocné 1 chudé starce
a stařeny. Brigita sama donášela jim pokrmů a léků a
každého dne po několik hodin sloužila jim osobně neostý
chajic se mýti a libati jim nohy. Pohnula také manžela,
že naučil se latině, aby mohl církevní hodinky se modliti.
Posléze znechutil si kniže Ulf světskou slávu tou měrou, že
na radu manželčinu složil všecky hodnosti i úřady svoje a
uminil si sloužiti výhradně Bohu.

Toho času bylo nejslavnějším poutním místem západní
Evropy Santiago de Compostela ve Španělich, kamo zástu
pové věřícího lidu 1 z nejvzdálenějších zemí každoročně
putovali, aby uctili ostatků sv. Jakuba apoštola. Také kniže
Ulf a manželka jeho Brigita vykonali v letech 1338—18340.
dalekon pout ze Švédska do Kompostely a navštívili i jiné
proslulé hroby svatých a světic Božích po Německu, Francii
a severni Italii. Na zpáteční cestě do vlasti roznemohl se
Ulf těžce ve francouzském městě Arrasu a dal se od tam
niho biskupa sv. svátostmi zaopatřiti. Věrná manželka oše
třovala ho dnem 1 noci a neustávala se modliti za něho;
1 byla u vidění od sv. Dionysia poučena, že Bůh vrátí mu
zdraví, což se i vyplnilo, tak že oba manželé nastoupili
další cestu a šťastně domů přišli. Tu rozhodli se, že s oba
polným svolením rozejdou se a vstoupi do kláštera. I učinili
po právu a spravedlnosti pořízení o statcich svých, uspořá
dali domácí záležitosti a opatřili všecky zatim již dorostlé děti
svoje. Potom rozloučil se Ulf s manželkou a přijal v cister
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cienském klášteře Alvastře ve Švédsku řeholní roucho sv.

Bernarda.
Brigita prodlévala nějaký čas, jakým způsobem měla
by manžela svého následovati, a když Ulf již r. 1344.v klá.
šteře blaženě zemřel, oddala se s největší horlivosti životu
kajicímu. Odřekla se knižecího stavu, oděla se hrubým rouchem
terciářek, zapírala se přísně a Konala milosrdné skutky. Po
stivala se čtyřikráte do těhodne a v pátek požívala jen
chleba a vody. Větší díl noci trávila klečmo na modlitbách
před obrazem Ukřižovaného aneb před nejsvětější Svátosti.
Na památku umučení Páně pouštivala si každého pátku ně
kolik kapek vřelého vosku na tělo. Zpovidala se skrou
šeně každodenně i z nejmenších poklesků, každou neděli i
v zasvěcené svátky chodila ku stolu Paně a bývala přítomna
kázání. Jako za živobyti manželova, sytila denně dvanáct
chudých a sama při stole posluhovala jim, a v nemocnici
čistila a obvazovala chorým rány a obsluhovala je pokrmy.
Cim vice pokračovala Brigita věkem, tim hlouběji
vnikal duch její do tajemství víry, a tim častěji mívala
vidění a zjevení. Slýchala vnitřní hlasy, jež poučovaly ji
zevrubně o tehdejším stavu Církve, a bývala osvěcována
nadpřirozeným světlem, v němž věci nadsmyslné zřejmě
vidala a chápala. Zejména poznávala z těchto vidění jasně
tajemství vtělení Syna Božího i vykupitelského dila jeho.
I zaznamenávala si pisemně tato vidění i posvátné myšlénky
a city, jež hýbaly duší její, a dávala je od zpovědníků svých,
cistercienského mnicha kláštera Alvasterského Petra a ka
novníka Linkópingského Matěje, překládati do latiny, aby
takto šiřila česť 1 slávu Boži a přispívala ku spáse lidí.
Jednou byla Brigita u vidění napomenuta, aby založila
nový řád. I zbudovala ve Vadsténě v biskupství Linkoóping
ském dvojí klášter ženský pro 60 jeptišek, a mužský pro
13 kněží, 4 jáhny a 8 bratři laiků. Úhrnný počet řeholníků
a řeholnic v obou klášteřiích měl připominati součet 13 apo
štolů a 72 učedníků Páně. Oba kláštery stály pod řízením
a poslušenstvím abatyše a spravovaly se řeholními pravidly
sv. Augustina. Hlavním účelem řeholníků i řeholnic bylo
uctivati hořké utrpení Božského Spasitele, k němuž Brigita
již od dětství nejněžnější úctu měla. Nová tato řeholní dru
žina nazvána jest „řádem Spasitele světa“ Brigita sama
vstoupila do ženského kláštera Vadsténského a dávala všem
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řeholním sestrám dojemný příklad kajicnosti a lásky k trpi
cimu Vykupiteli.
Roku 1346. dostala Brigita u vidění pokyn, aby puto
vala do Říma. I vydala se v průvodu obou zpovědníků
svých a několika služebníků na cestu do věčného města, na
jehož památných mistech, posvěcených hroby knížat apo
štolských Petra a Pavla i nesčislných mučedníků Kristových,
prolévala z náboženského zanicení hojné slzy a povznášela
se na modlitbách k nebesům. Každodenní obchůzky po če
tných svatynich městských činily ji nevýslovné potěšení;
navštěvovala i poutnické domy a veřejné nemocnice v Římě
a prokazovala v nich chudým i nemocným skutky křesťan
ské lásky. A jelikož do té doby nebylo posud v Římězvlášt
niho domu, v němž by poutnici z nejsevernějších křesťan
ských zemí evropských nalézali přístřeší a opatření, vysta
věla tu Brigita ústav pro poutníky a žáky švédské, jejž i
dostatečně nadala.
Z Říma vycházela Brigita i na jiná poutnická místa
vlaská a navštívila zejména také Porciunkuli a hroby sv.
Františka i sv. Kláry v Assisech. Po dvou letech přišla za
ní do Říma dcera Kateřina, z čehož nad míru se zaradovala.
I vodila dceru po svatynich římských, a vidouc její velikou
lásku k Bohu a vrouci nábožnosť plésala v Pánu a děkovala
mu, že ji dal ditě tak dobře zvedené. Po nějakém čase chtěla
Kateřina vrátiti se do vlasti k manželu svému Eghardovi,
jenž ji k pouti do Říma udělil povolení, ale na úsilovné
prosby matčiny odložila cestu, a když za nedlouho potom
došla ji zpráva, že manžel jeji zemřel, uminila si u matky
navždy zůstati a dle příkladu jejiho domáhati se křesťanské
dokonalosti.
Právě v Římě dostávalo se Brigitě častých zjevení o
smutném stavu tehdejší společnosti křesťanské a rozličných
zlořádech zaviněných těmi, kteřiž měli v Církvi svititi. A
povzbuzována jsouc těmito zjeveními i osvícena vnitřním
světlem neostýchala se zřejmě kárati, co tehdáž vzbuzovalo
pohoršení, nešetřic ani vysokých hodnostářů. V té příčině
vedla si podobně, jako Bohem omilostěná vrstevnice její sv.
Kateřina Sienská. Byla proto tupena 1 pomlouvána, ba do
stalo se ji i pohrůžek, ale snášela všecko klidně, vědouc, že
jest trpěti povinnosti všem, kdož chtějí v Kristu Ježiši po
božně žiti.

Sv. Brigita, vdova.
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Roku 1370. dosáhla Brigita od papeže Urbana V. cir
kevního schválení svého kláštera iřádu Spasitele světa, jejž
byla ve Švédsku založila. A když potom chystal se papež
opustiti Řím a usaditi se v Avignoně, předvídala Brigita
z toho nevýslovnou pohromu pro Čirkev a pohrozila mu
prorockým:i slovy, že stihne ho smrť, jakmile z Italie od
jede. Ale výstraha tato byla marná; Urban V. opustil v září
roku 1370. Řím, a již dne 19. prosince téhož roku zemřel
v Avignonu.
V kmetském věku odvážila se Brigita obtižné a ne
bezpečné pouti do Jerusaléma, nemohouc uhasiti v sobě pla
mennou touhu po mistech posvěcených pozemským životem
a smrti Božského Spasitele, o jehož hořkém umučení po
všecky časy tak rozniceně rozjímala. I nastoupila s dcerou
Kateřinou, dvěma syny Birgerem a Karlem iněkolika jiný
mi společníky dalekou cestu do Svaté země. V Neapoli ze
mřel ji syn Karel, a oplakavši i pochovavši ho vstoupila
s ostatními na loď, a po bouřlivé plavbě přistála v Jafiě.
Tu rozbil se o skálu koráb, na němž přijela, a ponořil se
se všemi zavazadly poutníků do moře. Ale Brigita zapo
mněla na všecky nesnáze obtižné plavby, jakmile stanula
na půdě Svaté země. Putovala na všecka památná mista, na
nichž dílo vykoupení světa provedeno a dokonáno bylo a
skrápěla je horkými slzami vroucí lásky k trpicímu Spasitel.
Z jara r. 1373. vrátila se zase do Italie, navštívila proslulá
poutní místa na Sicilii a v Apulsku, a posléze dojela chu
rava do Říma. Bylat namáhavou cestou vysílena a stonala
několik měsičů zimnicí. A přece, jakmile někdy bolesti po
ulevily, podrobovala se obvyklým skutkům kajicím a na
vštěvovala svatyně římské, ač jen stěži choditi mobla. Bo
lesti tělesné oslazovala si rozjimáním o utrpení Krista Je
žiše; ve svatých ranách jeho hledala úlevy a útočiště, a
z lásky k němu přála si ještě vice trpěti. Pět dni před smrti
zjevil ji Bůh hodinu, kdy zemře, a ujistil, že vejde do slávy
věčné. Z toho zaplésala nevýslovnou radosti a chystala se
na odchod z tohoto světa. Složila doživotní zpověď, přijala
Tělo Páně i svátost posledního pomazání, a rozžehnala se
s dcerou Kateřinou i synem Birgerem, kladouc jim na srdce,
aby v dobrém setrvali. Posléze dala se položiti na žiněném
rouchu na zem, a když kněz ve světnici jeji odsloužil mši
sv., povzdyýchla: „Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého“
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a zesnula v Pánu dne 23. července 1373. majic 71 let věku.
Bezduché tělo jeji bylo pohřbeno v chrámě sv Vavřince
při klášteře Klarisek v Římě. Nával lidí ku pohřbu tomu
byl náramný, neboť Brigita stala se dlouholetým pobytem
v Rimě i svatým životem svým obecně známou a proslu
lou. Zvláště chudý lid, jemuž byla za živa štědrou dobro
dějkou, hrnul se uctivě k mrtvole její. A Bůh oslavil Bri
gitu již v den pohřbu jejího několika divy.
Příštího roku 1374. vyzdvihli Birger a Kateřina tělo
matčino z hrobu v Římě a převezli je do Švédska. Daleká
cesta jejich do vlasti podobala se vítěznému pochodu; z měst
1 vesnic přicházeli jim věřící v ústrety, aby vzdali poctu

ostatkům matky jejich Brigity, která již tehdáž byla po
celé křesťanské Evropě známa a pokládána za světici. Nej
slavněji byl tento průvod uvítán v přístavním městě Gdaňsku.
Ve Švédsku vítali tělo zesnulé světice zástupové lidu v hlu
čných průvodech za hlaholu zvonů, s nábožnými zpěvy a
modlitbami, majíce biskupy a kněze v čele. I byla tělesná
schránka Brigitina uložena v klášteře Vadsténském. Do
kláštera toho vstoupila Kateřina, chtějíc život svůj dokonati
u hrobu milované matky. A když na hrobů tom událo se
několik zázraků, přáli si Švédský král i duchovní a věřicí
celé země, aby Brigita prohlášena byla za svatou, a Kate
řina vypravila se s tímto posláním do Říma a vyřidivši, co
ji bylo uloženo, vrátila se do vlasti, ale nedočkala se již
vice kýženého dne, kdy Církev jméno matky jeji vložila do
seznamu oslavených služebníků a služebnic Božích. Ze
mřelat Kateřina blaženou smrti dne 23. března 1391. v klá
šteře Vadsténském, a teprv papež Bonifác ITX.prohlásil Br1
gitu r. 1391. za blahoslavenou. Posléze prohlásil papež
Martin V. Brigitu za svatou a nařidil, aby výroční památka
jeji slavena byla dne 8. řijna. Dcera jeji Kateřina byla pro
hlášena za svatou r. 1474. od papeže Sixta IV.
Z ostatků sv. Brigity dostal velechrám sv Vita v Praze
dvě částky, a rovněž z těla dcery jeji Kateřiny chová tento

chrám značnou kost. Svatá Brigita jest patronka království
Švédského. Zobrazována bývá v šedém rouše řeholním s čer
nou plachetkou, na níž tři bílé pruhy a patero červených
teček tvoři korunu. V ruce drži srdce označené křižem. Na
jiných obrazech jest vypodobněna jako poutnice s holí, klo
boukem a lahvici za pasem.
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Zjevení sv. Brigity, kteráž zpovědníci její cistercien
ský mnich Petr a kanovník Matěj do latiny přeložili, byla
od papežů Rehoře XI. a Urbana VL1 na cirkevních sně
mich Kostnickém a Basilejském úředně zkoumána a v ten
smysl schválena, že neobsahují ničeho, co by se přesné víře
katolické přičilo, a, že tedy věřící mohou je s užitkem čitati.
Při zkoumání takových soukromých zjevení vede si Církev
obezřele; dovolujeť, aby byla uveřejněna a odporoučí je
k náboženskému povzbuzení a povznešení, ale naručic za
naprostou pravdivost veškerého obsahu jejich dává každému
na vůli, by smýšlel o nich dle svého zbožného přesvědčení
a zůstavuje je vědeckému rozboru bohoslovců. Zjevení sv.
Brigity obsahují množství krásných myšlének svědčících o
velikém, milosti Boži osviceném duchu jejím. Tu čteme i
tyto výroky: „Nemiti žádného pokušení a soužení jest zlá
věc, neboť Kristus řekl: „Kdo nebéře kříže svého, nenit
mne hoden. Pokušení jsou nejprospěšnější prostředky ku
zkoušeni, očisťování a zdokonalování člověka. Ti, kdož po
koušeni bývají na počátku svého obráceni, docházejí na ko
nec pevnosti. Kdož zakoušeji velikých pokušení uprostřed
aneb koncem života svého, nemají na posavádní ctnosti svoje
příliš spoléhati, ale dlužno jim, aby podrobovali se radostně
zkouškám ještě obtižnějším. Nikde nezakoušime sladkosti
ctnosti a nebe tak velice, jako v očisťujícím ohni souženi.“
„Ačkoli člověk z křehkosti častěji hřeši, nemá proto mysli
pozbývati, ale třeba, aby často Bohu se pokořoval. Pokora
dodává člověku srdce a odvahy, ale marná sebedůvěra činí
ho malomyslným.“ „Je-li duch tvůj vypráhlý, neustáve: se
modliti, a odevzdáš-li se do vůle Boží, potěši se mysl tvá a
modlitba tvoje bude Bohu milou.“

Také
staří
Čechové
oblíbili
siZjevení
sv.
Brigity
čí

tali je rádi. Slovutný rytíř Tomáš ze Stitného přeložil je r.
1401. pro dceru svou Anežku do češtiny, a když bylo mu
od učených latiniků vytýkáno, že nejsa mistr skládá učené
knihy jazykem českým, odvolal se kromě jiných 1 na sv.
Brigitu, že o věcech náboženských psala v jazyku svém
mateřském. I jiných staročeských překladů Zjevení sv. Bri
gity zachovalo se několik ze stoleti 15. a 16. v původních
rukopisech.
Mimo Zjevení máme po sv. Brigitě krásné modlitby o
umučení a lásce Krista Pána, rozjímání o vznešené důstoj
nosti Panny Marie, a čtvero obširných modliteb obsahujicicb
diky za hlavní tajemství v životě Rodičky Boži1 Slova, jež
v ni Tělem učiněno jest.
Řád Spasitele světa založený sv. Brigitou rozšířil se
časem a působil blahodárně ve Švédsku, Nórsku, Dánsku,
Angli, Flandřich, Německu, Prusich, Polsku a Rusku, ale
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kláštery jeho zahynuly v náboženských převratech věku
šestnáctého. Za novější doby byl opět osazen klášter řádu
sv. Brigity Altomiinster v arcidiecési Mnichovsko-F'rýsinské
v Bavořich.
Dne 8, října koná se také památka sv. Simeona, spravedlivého a
bohabojného starce, jemuž dáno bylo obětovati Božské nemluvňátko v chrámě
Jerusalemském (Luk. 2, 25—35.), sv. Reparaty, panny a mučednice v pale
stinské Cesareji, sv. Demetria, císařského vladaře v Soluni a mučedníka,
sv. Artemona, kněze a mučedníka v Laodiceji, sv. Pelagie Jerusaleniské,
kajicnice, a j.

Dne 9 října.

I. Blahosl, Vintíř, poustevník.
Na kterém mistě a kdy narodil se Vintiř (Gunther),
nevíme; známo jen, že pocházel z rodu knižeciho, jenž vládl
nepochybně v Duryňsku, a že byl příbuzný císaře sv. Jin
dřicha II. a sestry jeho Gisely provdané za Uherského krále
sv. Štěpána. Odtud styky jeho s královskými dvory bavor
ským a uherským. Byl také znám a oblíben na knižecim
dvoře českém, a jest pravděpodobno, že seznámil se s Pře
myslovei bratřimi Oldřichem a Jaromírem, když uprchli
před násilnickým Boleslavem Ryšavcem z Čech a zdržovali
se u tehdejšího vévody Jindřicha v Bavořich. Avšak pověsť,
že byl Vintiř křestní kmotr Oldřichova syna knižete Břeti
slava, zdá se býti Jichou.
Vintiř maje hojně vezdejších statkův a jsa mysli ne
stalé žil po tehdejším způsobu mnohých urozených mužů
nepokojně a nezřídka pohoršlivě; nedbalť ani toho, aby na
učil se aspoň čisti a psáti; za to všimal sobě vice světských
radovánek. Císař Jindřich II. jsa ještě vévodou bavorským
vidal ho rád na dvoře svém, a právě častější styk s tímto
nábožným panovnikem způsobil časemjeho obrácení na cestu
kajicnosti. Uminilť si Vintiř ve věku již pokročilém, že
svlékne se sebe starého Adama a obleče se v roucho člověka
nového; že dá světu nadobro výhost a vstoupi do řehole
sv. Benedikta, aby kal se z hřichů mladosti své.
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Toho času slynul opat benediktinského kláštera v Do
lením Altaichu na Dunaji v Bavořich sv. Gothard, jenž
tento řeholní ústav znamenitě zvelebil a spolu v klášteřich
Hersfeldském v Duryňsku a Tegernseeském v Hornich Ba
vořich přisnou řeholní kázeň zavedl. K tomuto svatému
opatu vzal Vintiř útočiště prose, aby ho s Bohem smířil a
do řehole přijal. I naklonil se Gothard sradostí ku prosbě
jeho. Dříve však, než Vintiř oblečen byl v roucho sv. Be
nedikta, vydal se na pouč do Říma, aby na hrobech knižat
apoštolských vyprosil s1 přimluvy jejich a požehnání Božího
ku stavu, do něhož vstoupiti chtěl. A vrátiv se r. 1006. do
Altaichu pověsil svůj meč u oltáře Panny Marie a sv. Mo
řice v klášterním chrámu, a přijav mnišské roucho složil
po roce řeholní sliby v ruce opata Gotharda. Tehdáž bylo
mu již asi padesát let.
Jakož tenkráte obyčejem bylo, odkázal Vintiř před
složením mnišských slibů nemalé statky své klášteru Altaiš
skému vyhradiv si však některé zboži, jež byl zatim již
věnoval k užívání klášteru Gelingskému bliže F'rakhaus
v Duryňsku, aby z důchodů těchto statků mohl uhrazovati
vlastní potřebu i výživu mnichů Gelingských. Ale tato vý
hrada neshodovala se se základními pravidly života mniš
ského, jež vyžadují dokonalého zřeknutí se všelikého ma
jetku osobního, a Vintiř zapletl se proto do různých nesnází
1 různic, které přiměly ho, že odešel z Altaichu do kláštera
Gelingského. I obžaloval ho pro neposlušnost opat Gothard
u samého krále Jindřicha II., avšak tento moudrý panovník
dovedl prudkou, ale ušlechtilou mysl jeho utišiti. Opatrnými
domluvami a rozhodnými napomínáními přiměli posléze cisař
1 opat Vintiře k tomu, že vrátil se do Altaichu a oblíbil si
život pobožný dle pravidel řeholních. Životopisec jeho dí
o něm obrazně: „Ejhle, kterak velbloud odloživ břímě hrbu
svého prošel úzkým uchem jehly!“ (Mat. 19. 24.) Sloužilť
v klášteře Bohu věrně dnem i noci; s mnichy modlil se a
rozjimal 1 pracoval, a postil se poživaje jen skrovných, pro
stičkých pokrmů a jen s míru maje vody, již hostům dá
váno s potřebu.
Časem uzdálo se Vintiřovi, že ani zapíravým životem
v klášteře nečiní dosti za hříchy mládí svého a neslouží
Bohu tak horlivě, jakož si přál. I pojal žádosť odejitil na

poušť a tráviti zbytek života v nejpřísnější kajicnosti o
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samotě. Na ten účel vyprosil si od opata Gotharda svolení i
požehnání a odebral se r. 1008. na vrch řečený Racink
v lese bavorském, vzdáli několik hodin cesty od kláštera
Altaišského. Tu vzdělal si chýšku a přebýval na této poušti
po tři roky povznášeje duši svou na modlitbách i ve zbož
ných rozjímáních k Bohu a přemáhaje náklonnosti svoje
posty i jinými skutky kajicimi. Když ale pověst o svatém
životě jeho se roznesla alidé počali z blízka 1 z daleka
k němu docházeti na radu v duchovnich potřebách svých,
znechutil si toto místo a zabral se hloub do lesa, dojižnich
končin pralesů šumavských, kde v sousedství řeky Černého
Řezna poblíže českého pomezí zřídil si u potoka Rinchnachu
poustevnu. Několik mnichů Altaišských přišlo záhy za nim,
a také jiní nábožní mužové následovali ho a vzdělali si
u poustevny jeho přibytky vymýtivše kus pralesa. Vintiř
byl těmto poustevníkům vzorem života odříkavého a vště
poval jim lásku k Bohu. Za nedlouho byla tato nová pou
stevnická osada zřízena v klášter podřízený opatství Altaiš
skému. V těch stranách daroval již r. 1009.král Jindřich II.
Vintiřovi pruh země za tři mile zděli a dvě zšíři, a hned
tehdáž zbudoval Vintiř na Rinchnachu kapli sv. Jana
Křtitele, kterou potom r. 1019. i s klášterem posvětil přitel
jeho Pasovský biskup Berengar.
Na Rinchnachu vládla přísná řeholní kázeň. Mniši ko
nali ruční práce, sloužili horlivě Bohu na modlitbách, roz
jímali o božských věcech, odpočívali na tvrdém lůžku, pro
dlužovali bdění svoje a požívali jen skrovného pokrmu. Nade
všecky mnichy vynikal Vintiř horlivosti zvláště v postech,
a takto trestal tělo svoje z hříchů dřívějšíhoživota. Klášter
vydržoval se dilem z výtěžku ruční práce mnichů, dilem
z darů na penězich, spiži a šatstva, docházejících z Bavor
a Z Čech, ba i z Uher a z Polska, neboť i v těchto zemích
byl klášter ten dobře znám. Často dojížděl na Rinchnach
z Altaichu opat Gothard s bratřimi a míval velikou radosť
z nábožné horlivosti, jakáž v klášteru tom vládla. Klášter
Rinchnašský odchoval valný počet vzorných, světu odumřelých
mnichů, a někteří z nich stali se horlivými missionáři v ze
mich sousedních, zejména v Uhrách.
Klášter byl také útulkem cestujících ubirajicích se
pustým hvozdem bavorským a českým, a mniši otevřeli
schůdnou stezku mezi Bavory a Čechy, jak si toho přál král
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Jindřich již před lety, když Vintiřovi daroval v těch kon
činách kus země. Asi roku 1029. jal se Vintiř s nesmírným
namáháním klestiti pomezním hvozůem soumařskou cestu
vedouci od Černého Řezna na bavorskou Světlou a odtud
k pozdějšímu Risenšteinu, Hartmanicům a Sušici do Čech.
Ačkoli Vintiř živ jsa dle pravidel sv. Benedikta odří
kavě trval nejraději o samotě, byl přece i ve světě velice
činným. Docházelt na královské dvory do říše i do Uher.
Castým hostem býval obzvláště u sv. Štěpána v Uhřích, a
tu bývalo mu dovoleno sáhnouti do pokladnice královské na
podporu chudých, vdov, sirotků, klášterů a kostelů. Na radu
jeho založil sv. Štěpán také benediktinský klášter Bákony
Bělu. Odměnou za tato dobrodiní posýlal Vintiř z kláštera
Rinchnachu do Uher horlivé mnichy na missie.
Roku 1017. objevil se Viutiř u císaře Jindřicha TI.
v Magdeburce na Labi, odkud potom odešel k Luticům kázat
evangelium; nevíme však, s jakým výsledkem. Rovněž nejsmé
poučení 0 jeho stycích s českými Přemyslovci; pouze krátká
zpráva z r. 1034. zmiňuje se o něm a o knižeti Oldřichovi.
Kniže tento byl z různých příčin od císaře Konrada II.
obeslán na říšský sněm do Meziboru, ale nedostavil se, až
ho posléze Istivým způsobem vylákali do hradu Vrbna proti
stoku Labe a Havoly ležícího; zde byv vyslýchán a souzen
odvezen jest r. 1033 do kteréhosi vzdáleného města. Zatim
opanoval Čechy bratr jeho Jaromir a Moravu syn jeho
Břetislav. Roku 1034. zdržoval se Konrád II. v Řezně, a
cisařovna (Gisela, někteří knižata i poustevník Vintiř vy
prosili uvězněnému Oldřichovi odpuštění. I obeslán jest
Oldřich do Řezna, a císař zvyklý osobovati si vrchní moc
nad knižaty českými propustil ho s podmínkou, aby polo
vice Čech postoupil bratru Jaromirovi v panství. Ale Ol
dřich navrátiv se do vlasti dal Jaromíra zbaviti zraku, aby
jej učinil k vládě nespůsobilým, a Břetislava vypudil z Mo
ravy. Tu vtrhl císař vojensky do Čech a přinutil Oldřicha
moci, aby Břetislavovi knižectví jeho zase navrátil. Za ne
dlouho potom, r. 1037. zemřel však Oldřich, a Břetislav po
volán tudy ku panství v Čechách.
Roku 1040. stála pojednou dvě nepřátelská německá
vojska na hranicích České země; první, silnější, vedeno jsouce
samým císařem Jindřichem III. táhlo po řece Koubě přes
Osí ku Kdyni, a druhé hrozilo vpadnouti od hradu Donina
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skrze Krušné hory. I. rozdělil kniže Břetislav I. vojsko své
a sám táhl s jedním oddílem jeho na obranu vlasti k Šu
mavě. Tu dal na pomezí bavorském zahraditi cesty silnými
zásekami, a když proti nim Němci učinili útok, poražení
jsou na hlavu dne 22. srpna 1040. u Všerub, a mnohošlechty
jejich zahynulo v boji, mnoho zajato, i veliká kořisťučiněna.
I zbytkové poraženého vojska císařského byli by zahynul,
kdyby poustevník Vintiř nebyl jim ukázal cestu skrze lesy,
kudy uprchli do Bavor.*)
Ale hned přištiho roku 1041. přitáhla dvě nová, moc
nější vojska německá s týchž dvou stran do Čech. Tento
kráte vyhnul se však císař Jindřich III. zásekám v Šumavě
obešed vojsko české na mistě přihodném. Ukázalt mu pou
stevník Vintiř, jenž všecky cesty v pohraničních lesich dobře
znal, kudy by snáze do Čech pronikl, a takto dostalo se
vojsko německé z Bavor do vnitřka země; a ježto nepřátelé
zradou Bílinského župana Prkoše i od severu do Úech bez
překážky přitáhli, byl kniže Břetislav I. donucen podrobiti
se císaři.

Události tyto svěděi, že Vintiř přebývaje na poušti
v Šumavě prokazoval za války krajanům svým důležité
služby. Jinak je však ze sporných zpráv, jež zůstavili o něm
kronikáři, zřejmo, že poměr jeho ku knížeti Břetislavoví I.
byl přátelský a že kníže tento velice si ho vážil. Pověsť
o nábožném poustevníku tom vnikla daleko do Čech a lid
český znal a ctil ho. Možná také, že Vintif z pošumavské
poustevny své přišel 1 na knižecí dvůr do Prahy a prodlel
nějaký čas v klášteře Břevnovském.
Vintiř sestárnuv na poušti připravoval se na křesťan
skou smrť. Stará pověst di, že kniže Břetislav I. trvaje
s biskupem Šebířem na župním hradě Prachni v podhoří
šumavském vyjel si jednoho dne na lov, a v lese, kde nyni
stoji ves Dobrá Voda u Hartmanic, spatřil krásného jelena.
A když v průvodu služebnika pustil se za nim, octl se po
jednou před chýši poustevníka Vintiře. Stařec uvitav knižete
a pohovořiv s ním laskavě jal se ho prositi, aby prokázal
*) Na památku tohoto slavného vítězství nad císařem Jindřichem III,
dal kníže Břetislav I. hned r. 1040. vystavěti u průsmyku Všerubského na
Brůdku kostelík sv. Václava. Památná tato svatyňka byla nedávno z pří
spěvků mnohých dobrodinců pěkně obnovena a zvelebena.
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klášteru Břevnovskému nějakých milosti, aby ti, kdož tam
přebývaji, jeho 1 veškerého knižecího rodu na modlitbách
svých vzpomínali. Břetislav slibiv to přimlouval kmetu, aby
samoty této opustil. Ale Vintiř předpověděl, že příštího dne
zemře, a poprosil, aby tělo jeho pohřbeno bylo v Břevnově.
I odešel kniže s úmyslem, že nazítří se vrati, a provázen
biskupem Šebířem i několika dvořany vešel dne 9. října
1045. do poustevny 1 uzřel starce, an se modli a žalmy pěje.
Na žádost jeho odsloužil biskup před ním mši svatou a udělil
mu svátosti umirajicích. A v hodinu třetl odevzdal poustev
nik duši svou Pánu maje let života téměř devadesát. Tělo
jeho bylo od knižete převezeno do Břevnova a pohřbeno
v klášterním chrámu před oltářem sv. Štěpána prvomu
čednika.
Dle podání rozmnožil kniže Břetislav hned po pohřbu
poustevníka Vintiře nadání kláštera Břevnovského novými
statky v Čechách, a na Moravě založil opodál Brna na mistě
pustého bradu, jemuž říkali Rajhrad, klášter na počest apo
štolů sv. Petra a Pavla, jejž podřídil opatství Břevnovskému.
Tenť prý byl počátek slavného, posud kvetouciho benediktin
ského opatství Rajhradského.

Benediktini v Čechách a na Moravě jali se záhy otiti
Vintiře za světce, ježto na hrobu jeho docházeli zbožní lidé
zázračným způsobem vyslyšení modliteb svých. Pověsť o
těchto divech rozhlásila se tou měrou, že nejen z Čech, ale
12Bavor, Duryňk a Uher dováženo mrzáků do chrámu Břevnov
ského, aby na přímluvu Vintiřovu uzdravení byli. Marek
Husteřův ze vsi Vran, slepý po celý rok, byv ve výroční
den smrti Vintiřovy od otce svého do chrámu Břevnovského
předveden, prohlédl náhle u přitomnosti biskupa Pražského
Mikuláše a mnoha věřících. Žena Bratřice ze vsi Hostěhorni
měla dceru od narození slepou, a i ta nabyla u hrobu Vin
tiřova zraku, což potvrdil Pražský biskup Jan III. z Dražic.
Podobných události. zaznamenáno jest v letopisech vice, a
takto byl hrobem Vintiřovým oslaven chrám Břevnovský, a
zástupově lidu, putovali do něho zvláště ve výroční památku
tohoto poustevníka. Z vděčnosti za mnohá dobrodini, jež
Bůh na oslavu jeho prokazoval těm, kdož na hrobě jeho
vzývali jej vrozličných potřebách svých, přidalkral Otokar II.
klášteru Břevnovskému
r. 1260. ve vsi Kuromrtvicich u Bilé
hory k posavadnímu tamnímu zboží jeho nějakých pozemků.
Již Břevnovský opat Heřman ucházel se r. 1261,
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v Římě o prohlášení poustevníka Vintiře za svatého, a papež
Bonifác IV. schválil r. 1390. odvěký zvyk konati výroční
památku smrti jeho V chrámu Břevnovském slavnými služ
bami Božimi, a udělil odpustků všem věřícím, kdož toho dne
chrám ten zbožně navštíví. Při oltáři blahosl. Vintiře býval
zde zvláštní kaplan či almužnik.
Dne 22. května 1420. vytáhli Táboři spolu s branným
lidem Pražským ku klášteru Břevnovskému a vypálili jej.
Tehdejší opat Mikuláš odešel krátce před tím s několika
mnichy z Břevnova na bezpečnější statky své v Policku a
Broumovsku, a jest pravdě podobno, že byly tehdáž ostatky
Vintiřovy od něho tajně přeneseny do Police a v tamním
chrámu zazděny. Bylyť r. 1684. nalezeny za oltářem sv.
Maři Magdaleny v tomto chrámu ostatky, o nichž pravilo
se a věřilo zbožně, že jsou ostatky poustevnika Vintiře.
Byly r. 1716. přeneseny z Police do nového chrámu Břev
novského a r. 1726. uctivě uloženy pod oltářem zřízeným
na počest blahosl. Vintiře. Na obraze tohoto oltáře vyličen jest
Vintiř, an u přitomnosti knižete Břetislava a biskupa Šebiře
v poustevně umirá. Jiný obraz tohoto poustevníka spatřuje
se na klenbě svatyně této. Za oltařem blahosl. Vintiře za
sazen jest venku na jižní straně do chrámové zdi starobylý
náhrobnik, na němž vytesan jest mnich tisknouci levou
rukou k srdci knihu a podpirající se pravou rukou o hůl.
Hlava jeho jest obestřena svatozáři. Dle jistých známek
pokládá se tento náhrobník za památník blahosl. Vintiře
z doby předhusitské. Ležel kdesi dlouho u kláštera pohozen,
až byl r. 1761. na nynější misto zazděn.
V Pošumaví, kde blahosl. Vintiř poustevničil a zemřel,
zachovala se v lidu památka jeho do dneška. Vrch u Hart
manic, na němž přebýval, zdvihajici se velebně do výše
1006 metrů, sluje „Horou sv. Vintiře,“ a po studánce, z niž
pival, má jméno farní ves „Dobrá voda,“jinak také „Svatý
Vintiř“ řečená. Misto asi čtvrt hodiny od této vsi sluje Pouští.
Farní chrám v Dobré Vodě je zasvěcen. na počesť blahosl.
Vintiře. Okolní lid putuje posud hojně v tato místa uctit
blahoslaveného poustevníka, jenž tu před dávnými věky bohu
mile žil. *).

*) Prameny Dějin českých. Přeložil z latiny Jos. Truhlář. Dil I. str.
397. Dudíkovy Dějiny Moravy. Díl II. Str. 101—104., 115. 133—137. 154.
Opatství u sv. Markéty v Břevnově. Napsal P. B. J. Holub v Časopise spo
ločnosti přátel starožitností českých r. 1894.čís. 3. (S vyobrazením náhrobkn
Vintířova), Drahé kameny z koruny Svatováclavské. Díl I. str. 170—178.
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2. Sv. Dionys, biskup Pařížský a mučedník,
Jako apoštolové Páně slovo Boží hlásali především
v hlavnich městech, odkud víra svatá snadno se šířila po
okolních krajinách, tak 1 učedníci a následovníci jejich
obraceli se ponejvíce do důležitých, lidnatých měst a učinili
je středisky své činnosti na vinici Kristově.
Papež sv. Fabian (236—250) vypravil do Galie sedm
horlivých biskupů, kteříjali se ve větších městech tamnich
evangelium hlásati. Z nich veden byl Duchem svatým Dionys
(Diviš) do města Lutécie (dnešní Pařiže), kteráž již tehdáž
byla lidnatou obci. Tu obrátil horlivým kázáním a svatým
příkladem svým záhy valný počet pohanů ku Kristu a za
ložil takto křesťanskou obec, jejimž prvnim biskupem byl.
Také na jiných blízkých i vzdálenějších mistech pracoval
neunavně o spasení duší lidských, a práce jeho provázená
požehnáním Božím měla krásný úspěch. Utěšeně zelenalo se
osení svatého evangelia jim rozsévané a pěstované, a vydá
valo hojný užitek. Takto působil Dionys v Lutécii vice než
třicet let.
Cisař Maximian Ierkuleus přišed r. 286. do Galle a
rozkázav křesťanských vojínů Thebajského pluku povražditi,
dal takto vladařům v zemi té přiklad, jimž pohnuti byli ku
stíháni a mučeni vyznavačů Kristových. Také ctihodný biskup
Dionys byl jat a delší dobu žalařován, a když na soudu
zůstal pevným u víře, byl rozličným způsobem mučen a po
sléze stat, což dle starého podání stalo se na výšině v Pařiži,
jež sluje Montmartre (Hora mučednicka). Umučené tělo
jeho bylo hozeno od pohanů do vody, ale jistá zbožná kře
stanka dala je potají vytáhnouti a pochovati. Nad hrobem
timto zbudovala potom sv. Genovefa kapli na počest sv.
Diviše, a král Dagobert (622—638) založil tu slavné bene
diktinské opatství Svatodivišské (Saint Denis), při němž
časem vzniklo znamenité město. Klášter tento dal rozšířiti
svatý král Ludvik IX. a zbudoval při něm nový nádherný
chrám v slohu gothickém s rozsáhlou kryptou; a když na
křižácké výpravě dne 25. srpna 1270. v Tunisu zemřel, bylo
tělo jeho do Francie převezeno a v této hrobce slavně
uloženo. A od té doby bylo toto opatství pohřebištěm všech
francouzských králů až do veliké revoluce koncem minu
lého stoleti.
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Za středověku býval sv. Diviš zobrazován, an na rukou
drží sťatou hlavu svou. Takový obraz máme z doby cisaře
Karla IV. v památné kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně.
Sv. Diviš oděn jsa v bilé, drahými kameny poseté roucho
nese svou statou hlavu v rukou. Bývalo vůbec zvykem zo
brazovati takto svaté mučedníky, kteří pro viru byli po
praveni mečem ; zajisté dle sličného výroku sv. Jana Zlato
ústého, že mučednici, kteří boj svůj takovým způsobem do
končili, v nebi hlavy svoje v rukou nesou a Kristu Ježíši
obětují. Sv. Dionysius Pařižský náleží do sboru čtrnácti sv.
Pomocniků *).

Skutky apoštolské vypravují, že když sv. Pavel kázal
v Athenách a hádal se se židy, vzbudilo učení jeho zvěda
vosť iu pohanů, I vedli ho do Areopagu, zvýšeného mista na
náměsti, kde scházival se nejvyšší soud a vyřizovány zále
žitosti obecné. A tu hlásal apoštol Atheňanů m pravého Boha ;
ale když jal se mluviti o vzkřisení z mrtvých, nechtěli ho
více poslouchati a on odešel z prostředku jejich. Přece však
přidrželi se ho někteři muži a uvěřili, mezi kterýmiž byl 1
Dionysius Areopagita. (Skut. ap. 17, 34.)
Athenský Areopag byl nejvyšším sborem, jenž měl
přísný dozor nad zákony, mravy, výchovou mládeže i nad
úřadníky. V obor jeho spadaly zvláště záležitosti nábožen
ské. Nejpřednější měšťané, politikové, řečníci a mudrci zasedali
v této radě. Dionysius jsa člen Areopacu pocházel tedy ne
pochybně z rodu vzácného a byl muž velice vzdělaný. Dle
podání cestoval za mládi do Egypta, kde poznal tajné učení
egyptských pohanských kněží, a v Athenách zanášel se stu
diemi filosofickými. Tu osvitila ho kázáním Pavlovým mi
lost Boží, že uvěřil v Krista Ježíše a dal se pokřtiti. Stal
se horlivým křesťanem a býv od sv. Pavla posvěcen za
prvního biskupa Athenského spravoval věřici sobě podřizené
mnoho let až do smrti. Zemřel u vysokém stáří,jak se praví,
smrti mučednickou. Pod jménem jeho jsou zachovány čtyři
bohosloveckofilosofické spisy: O božských jménech, O my
stické bohovědě, O nebeské svatovládě, O cirkevní svato
vládě, jež za středověku poživaly veliké vážnosti učenců,
ale později bylo zjištěno, že povstaly teprv někdy koncem
pátého stoleti, aniž spisovatel jejich znám jest.
*) Z neporozumění významu takových obrazů a z nesoudnosti vznikla
lichá pověsť, že prý svatý Diviš byv umučen vstal a sťatou hlavu svou na
rukou si nesl až na místo, kde potom na památku tohoto (vybájeného) zá
zraku bylo založeno opatství Saint Denis.
©
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Dionysius Areopagita byl dlouho stotožňován s Pa
řižským biskupem a mučedníkem Dionysem, a teprv za sto
leti šestnáctého a sedmnáctého bylo nade vši pochybnosť
zjištěno, že dlužno oba ty světce rozlišovati. Památka sv.
Dionysia Areopagity klade se na den 3. října.
Dne 9. října koná se také památka mučedníků Pařížských sv. Rustika
kněze, a sv. Elenteria, jahna; sv. Domnina, mučedníka, sv. Bohdala, opata,
sv. Gislena, biskupa, sv. Publie abatyše v Antiochii, sv. Damary, učednice
sv. Pavla v Athenách (Skntk. 17, 34.), a j.

Dne 10. října.

Sv. František Borgia z Tovaryšstva Ježíšova.
Z nejslavnějších panských rodů španělských a vlaských
byli Borgiově. Prvotním sídlem jejich byl hrad Borja opodál
Saragossy ve Španělích, po němž i jméno měli. Roku 1485.
bylo od Španělského krále Ferdinanda Katolického na rod
Borglů přeneseno vévodství Gandie v království Valenoii.
Z rodu toho vzešel třetí general Tovaryšstva Ježíšova sv.
František Borgia. Byl prvorozený syn vévody z Gandie
Jana Borgie, a manželky jeho Johanny Aragonské, vnučky
krála Ferdinanda Katolického. Jméno František bylo v rodu
tom nové. Bylať vévodkyně Johanna vroucí otitelka sv.
Františka Serafinského, a chystajie se ku porodu učinila
slib, že povije-li syna, dá mu jméno tohoto milého světce.
A když narodil se ji dne 20. řijna 1510. na hradě Gandii
synáček, nazvala ho na křtu Františkem.
Zdálo se, že na Františku spočívá již za nejútlejšího
věku jeho duch velikého světce Assiského. Pod ochranou
nábožných rodičů jevil záhy něžnou lásku k Bohu, náklon
nosť k modlitbě a pokornou mysl. Prodléval nejraději v do
máci kapli na modlitbách a znal již jako pětiletý hošik zá
kladní pravdy víry katolické.
V rodině Borgiů konávala se zvláštní pobožnosť zále
žejici v tom, že členové jeji v poslední den každého měsíce
volili si losem některého světce, jehož výroční památka slavila
se přištiho měsíce. Kdo pobožnosti té se sůčastnil, byl povinen
zvoleného světce po celý měsíc ctiti a následovati zvláště
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konáním té ctnosti, která v životě jeho. nejvíce se stkvěla.
Ve výroční den světce toho vystrojil účastník oběd chudým
a sám přisluhoval jim. Také František míval v této pěkné
pobožnosti účastenství a zavedl ji potom v Tovaryšstvu
Ježišovu. Vévoda Jan pohlížel s velikou radosti na zbožného
synáčka a řikal o něm, že směřuje více k nebi než ku
hodnostem světským.
Když bylo Františkovi sedm let, dal mu otec dva
rozšafné vychovatele, kteři zaučovali ho potřebným vědo
mostem a pěstovali v něm bázeň Boží. Ku zdárné výchově
jeho přispívali 1 rodičové přikladným životem svým. Vévoda
Jan byl pán zmiry dobrotivý a nábožný. Pečoval otcovsky
o duchovní i tělesné blaho svých poddaných a byl jim
vzorem křesťanských ctnosti. Rád provázel s dvořany svými
kněze nesoucího Tělo Páně k nemocným. Kdykoli jeda
koňmo na honbu zaslechl hlas zvonu na znameni, že kněz
ponese nejsvětější Svátost k nemocnému, bodl koně a jel

| rychle
doměsta
volaje
kuprůvodcům
„Pospěšme
hlePán
volá mne, abych šel mu sloužit!“
V desátém roce věku svého ztratil František výbornou
matku. Poslední slova, jež nebožka na smrtelném loži k němu
promluvila, utkvěla mu navždy v paměti i v srdci a byla
mu na všech cestách života vodítkem.

Když španělský král Karel byv zvolen za císaře odjel
do říše, kde měl býti korunován, vzbouřila se r. 1519. sou
časně města v Kastilii, Aragonii a Valencii proti šlechtě.
Povstalci řádili divoce obzvláště ve Valencii, porazili r. 1520.

na rovině u Palmy vojsko královské, vydrancovali Gandii
a plenili statky vévodské. Jen stěží podařilo se vévodu Ja
novi provoditi matku a sestru z kláštera na misto bezpečné.
Jedenáctiletého Františka převlékl vychovatel jeho do spro
stého oděvu a ujel s nim rychle na břeh mořský, zachrániv
ho takto z hrozicí smrti. Po moři dostali se uprchlíci k pev
nému městu Denii, a potom shledali se v Peniskole s mno
hými jinými šlechtici, kteří po nešťastné poražce dali se
na útěk.
Když krvavé vzbouření potlačeno bylo, vzal si Fran
tiška bratr zemřelé matky jeho arcibiskup Saragosský Alfons
k sobě a dal ho po způsobu urozených jinochů ve všelikém
potřebném umění ovičiti. Tu dostal František výtečného
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zpovědníka, jenž byl i znamenitý kazatel. Pečlivým vedením
jeho poznal důkladně všecky povinnosti svoje a byl veden
k zevrubnému jich plnění. Již tehdáž zatoužil po odřikavém
životě řeholním; žeť pak nemohl ještě o budoucím stavu
svém rozhodovati, hleděl aspoň částečně život svůj přizpů
sobiti pravidlům klášterním. Chodil častěji ku stolu Páně,
ctil vroucně Rodičku Boží a čital pilně vzdělavatelné du
chovní knihy.
Toho času žila ještě v království Granadském Fran
tiškova stařičká prabába, u níž skrývalo se za tehdejších
nepokojů mnoho příbuzných. Stařenka tato povolala k sobě
ze Saragossy pravnuka Františka a měla z jeho spanilých
ctnosti převeliké potěšení. Ale radost jeji změnila se v zá
rmutek, když František těžce se roznemohl. A brzo potom
nastalo hrozné zemětřesení, tak že nemocný jinoch byl nu
cen po čtyřicet dnů a nocí tráviti pod širým nebem, ježto
byla obava, že všecka stavení se sesuji. Ale František pře
čkal šťastně tuto nepohodu, a když z nemoci okřál, byl od
otce poslán do města Tordesilie v království Leonském na
dvůr infantky Kateřiny zasnoubené Portugalskému králi
Janu III., aby učil se způsobům dvorním. A když infantka
odebrala se na svatbu do Lisabonu, vrátil se patnáctiletý
František do Saragossy, kde strýc arcibiskup zřídil mu četné
komonstvo. Tu ovičil se František ve hrách a zvyklostech
rytlřských, avšak mnohem pilněji cvičil se ve skutcích po
božnosti a kajicnosti poslouchaje rady zpovědníka svého. A
vida mnohonásobné překážky, jež klade svět křesťanu do
máhajicíimu se mravní dokonalosti, umínil si, že uprosi otce,
aby mu dovolil vstoupiti do kláštera. Ale strýc arcibiskup
přemluvil vévodu Jana, aby syna bez meškání poslal na
dvůr cisaře Karla V. do Valladolidu, kde měl ve sboru dvo
řanů smýšlení svoje změniti. Tou měrou přišel sedmnáctiletý
František r. 1527. na hlučný císařský dvůr, ale nedal se
zaslepiti slávou a rozkošemi jeho. Umělť výborně spojovati
otnosti přikladného křesťanas povinnostmi uhlazeného dvořana.
Cisař Karel V. i císařovna Isabela zalíbili si mladého
syna vévody z Gandie a vyznamenávali ho různým způ
sobem. Byltě František jinoch sličný, obratný i přivětivý,
a získal si záhy náklonnost celého dvora. V rytiřských
hrách nevyrovnal se mu nikdo, a dvořané závodili o přízeň
jeho. Ale František snažil se z této přízně kořistiti způso
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bem svým, neobvyklým. Získal si několik hodných jinochů
z dvořanstva a jsa jim duchovním vůdcem žádal od nich,
aby častěji přijímali sv. svátosti, pilně poslouchali kázaní,
pokud možno každého dne přítomní byli mši sv., bedlivě
varovali se různic a neslušného styku s druhým pohlavím,
nikomu na cti neubližovali a v řeči opatrní byli. Nevinné
hry dovoloval jim, ale nesměli hráti o penize“ Sám nikdy
nehrál v karty, jichž ani neznal, řikávaje, že člověktakovou
hrou ztráci čas a někdy 1 penize, a zanedbává pobožnosti,
a že tedy takové zábavy jsou pošetilé. Po obědě trval nej
raději asi hodinu o samotě zpytuje svědomí, a modlival se
dlouho do noci. Pečlivě vyhýbal se osobám ženským a nosil
spodní roucho žiněné, aby dusil v sobě žádostivost tělesnou.
Z dvořanek cisařovny Isabely nejvzácnější byla sličná
panna Eleonora de Castro, nábožná a ctnostná přibuzenka
královského rodu portugalského. Žila již od dětství s Isa
belou a byla společně s ní vychována. Obě milovaly se ve
spolek jako sestry, a tato něžná láska přiměla císařovnu,
že zvolila Eleonoru za nevěstu mladému vévodu Františ
kovi. Snoubenci př'pravovali se ku sňatku modlitbami, posty
a dobročinnými skutky. Svatba vykonána s převelikou slávou,
a František byl hned po ni od císaře na důkaz přizně jeho
| jmenován markýsem z Lamboye a nejvyšším podkoním ci
sařovny Isabely, se kterýmžto úřadem byl spojen roční dů
chod 14.000 tolarů.
František žil s Hleonorou v manželsví šťastném. Do
mácí záležitosti zůstavoval moudré choti své, a sám zaměst
nával se důležitým věcmi, jimiž cisař ho pověřoval. Kromě
toho neopomijel konati obvyklé pobožnosti a podporoval
štědře chudé, Aby jim mohl výdatněji prospivati, varoval
se zbytečných výdajů na věci nepotřebné. Dle svědectví
očitých svědků byl živ tak ctnostně, že podobal se vice
andělu než člověku. A přece pokládal později za ztracenu
právě tu dobu, kterou byl na dvoře císařském ztrávil.
Milým zaměstnáním byla Františkovi hudba. Jsa vý
borný hudebník skládal nápěvý k duchovním pisním a pro
vozoval mešní skladby. Mimo dům byla mujedinou zábavou
honba. Jezdil na lov koňmo mivaje ochočené sokoly k chy
tani ptáků. Ale i z této zábavy hleděl nabyti prospěchu
duchovního. Pozoruje zápas sokolů s ptáky ve vzduchu, roz
jimal, s jakou obratnosti snaží se ďábel duše lidské přemoci
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a do propasti strhnouti, jako činí sokol s polapeným ptá
kem. Jindy vida, jak sokol, krahujec a jiní draví ptáci
krotnou, když člověk s nimi vlídně nakládá; jak otrocky
ho poslouchají a na zavolání k němu se vracejí, pomyslil
sl: „Hle, člověk vyšed z rukou Božích krotký, a nemaje
ani křídel, jimiž bylo by mu lze vzdáliti se od Boha tak,
aby spravedlnosti jeho uniknouti mohl, přece vzdaluje se
od něho, a když jím volán jest, nechce ho poslechnouti a
k němu se vrátiti!l“ Jindy se divil, že lovečti psi a soko
lové 1 když jsou hladovi, pouštějí ulovenou kořisť na pouhé
zavolání pána svého, a neopovažují se bez dovolení jeho
ani se ji dotknouti. Tu zaplakal nejednou nad nepodajnosti
lidské vůle, která nechce pustiti svou kořisť, hněv, nená
návisť, chlipnosť i jiné zlé vášně, nechať Bůh sebe hlasitěji
volá, sebe vice slibuje a sebe přisněji hrozi. Rád a pilně
zanášel se František také studiemi dějepisnými, zeměvěd
nými a matematickými, v nichž i cisař si líboval. A čim
dokonaleji poznával přírodu i dějiny lidské, tim lépe učil
se milovati a chváliti Boha. Bylť mu celý viditelný svět
tajemnou knihou, kterouž napsala všemohoucí ruka Boží.
Čím dokonaleji rozuměl písmu jejímu, tím více povznášel se
ku Stvořiteli.
Užitečnouškolou byla Františkovi také dlouhá a bolestná
horečka, která ho na císařském dvoře zastihla. Tu říkával:
„Oč trapnější je palčivost zavrženců v pekle! Trpi muka
bez útěchy a naděje v ulevení, kdežto mně dostává se v ne
moci hojné útěchy aniž jsem bez naděje v uzdravení.“ Často
navštěvovali ho vznešení páni i sám cisař. Nemocný vida,
že ani nejmocnější panovník, jakým byl Karel V., nemůže
mu v bolestech uleviti, rozjimal, jak liché jest štěsti zaklá
dající se na přízni lidské. V nemoci této hledal útěchy v du
chovních knihách, Písmu sv., životech svatých a církevnich
dějinách. Takové knihy nazýval němými kazateli, jichž vý
mluvnosť obrací člověka na cestu pokání. Proto řikal, že
četba nábožných knih je první stupeň k lepšimu životu.
Knih pouze zábavných nemiloval, a o knihách nemravných
říkal, že jsou semeništěm neplech a nepravosti, a že čtení
takových ohavných spisů je nebezpečnější než zahálka.
Roku 1539. slavil císař Karel V. v Toleduhlučný sněm
říšský. Tu střídaly se nádherné slavnosti a radovánky, jimž
1 cisařský dvůr býval přítomen. Pojednou roznemohla se však
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císařovna Isabela, a nemoc jeji zastavila všecky zábavy. Na
místo radovánek konány za uzdravení nemocné cisařovny
kajici průvody a modlitby ve chrámech. Ale císařovna ze
řela majic teprv 96 let věku svého. Smrť jeji zarmoutila
nejen cisaře, ale 1 pány a všechen lid, neboť zesnulá byla pro
dobročinnost svou i příkladný život obecně vážena a milo
vána. Řízením Božím uložil císař vévodovi Františku Bor
giovi, aby mrtvolu zemřelé císařovny doprovodil do Granady,
kde měla býti pohřbena v královské hrobce. Převezení toto
mělo po rozkazu císařovuvykonati se s největší slávou, a Fran
tišek z vděčnosti k zesnulé panovnici, od níž dostalo se mu hoj
ných milosti, vyplnil rozkaz ten zevrubně. Dle španělského
obyčeje mělo mrtvé tělo v Granadě odevzdáno býti tamnimu
arcibiskupovi, a průvodce jeho František mělje před pohřbem
ohlédnouti a přísahou stvrditi, že přivezená mrtvola je sku
tečně bezduchou schránkou císařovny Isabely. Zatim uply
nulo od smrti jeji sedm dní. I otevřena olověná rakev a
František poodhalil roušku s hlavy mrtvé císařovny a po
hlédl na tvář jeji. V tu chvili strnul hrůzou. Jaká změna
stala se za několik dni s tělem někdy sličné Isabely!
František neštitil se nikdy smrti, ale pohled na zohavenou
mrtvolu císařovny dojal ho tak mocně, že byl takořka bez
sebe. Z rakve vycházel nesnesitelný puch, ačkoli tělo bylo
vonnými mastmi napuštěno. František přiznal se, že císařovny
nepoznává, a že tedy nemůže předepsanou přísahu složiti.
Jen tolik dosvěděil, že tělo, jež mu bylo v Toledu svěřeno,
cestou bedlivě opatroval a že nelze o totožnosti pochybovati.
Zatim odešli dvořané a František setrval u mrtvoly sám.
A vida, jak dvořané štiti se mrtvé císařovny, kdežto každý
dříve z nich pokládal se šťastným, mohl-li se ji přiblížiti,
byl do hlubin duše rozrušen a zvolal: „Jsi ty skutečně s
mocná a slavná císařovna? Jsi ty Isabela? Kam poděla se
tvoje krása, která oči všech poutala? Kde jest spanilosť a
veleba tvoje? Jsou to skutečně tvoje oči, které ještě před
nedávnem oblažovaly každého, na něhož laskavě popatřily ?
Je to tvář tvoje, jejiž spanilosti a milostnosti tolik jsme se
obdivovali? Ó marnosti nad marnost! Takový je tedy konec
vši pozemské slávy, všech rozkoší a statků vezdejších! Hle
nyní nechce ti Isabelo již nikdo sloužiti, nikdo poctu vzdáti
a nikdo nehonosi se, že je dvořanem tvým. Všeliká naděje,
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kterou lidé skládali v tebe, zemřela s tebou. Pojď sem světe
a obdivuj se porušitelné kráse těla i moci a slávě vezdejší !“
František zůstal dlouho u mrtvé Isabely, a hledě na
tvář jeji, která zatím stala se beztvárnou, ohyzdnou hmotou,
rozhodl se, že nastoupi novou životní dráhu. Učinilt slib,
že přežije-l1 manželku svou, dá světu nadobro výhost a
vstoupilido stavu řeholního, aby nadále sloužil jen tomu
Pánu, jenž nikdy neumírá. Navrátiv se do příbytku svého
rozjímal dále o nestálosti věcí pozemských a plakal hořce.
I uminil si, že opusti císařský dvůr a bude živ kajicně až do
té doby, kdy bude mu popřáno se světem se rozloučiti. Takto
přemitaje zvolal se sv. Augstinem: „Jak bidný je osud života
vezdejšího ! jak klamná je naděje lidská ! Dokavadž zůstane
ještě srdce naše zatvrzelým ? Proč ještě milujeme marnosť a
hledáme lež? Procitniž duše má z dlouhého sna! Dostiť již
sloužil jsem králi smrtelnému, nyní pak chci sloužiti jen
tobě, králi nesmrtelný. Osvitiž mne tedy, Ó Bože, a ukaž
cestu, abych krátký čas života, který mi ještě zbývá, ztrá
viti mohl nábožně a svatě !“
Příštiho dne bylo tělo císařovny Isabely slavně pohřbeno.
Pohřební řeč konal učený a zbožný kněz Jan Avila mluvě
o porušitelenosti všech věci světských a zpozdilosti těch, kdož
nedbají věčnosti. Františkovi zdálo se, že slova kazatelova
namířena jsou na něho. I poradil se s Avilou, a zkušený
kněz ten schválil úmysl jeho a dal mu jistá pravidla, jimiž
by se spravoval, pokud ještě zůstane ve službách císařových.
Od té doby řikával František: „Smrť císařovny Isabely
vzkřisila mne z mrtvých.“
Zatim učinil cisař Františka proti vůli jeho misto
králem v Katalonii a jmenoval ho rytiřem řádu sv. Jakuba,
kterýžto řád byl někdy ve Španělích založen na obranu ka
toliků proti mohamedánským Maurům. I odstěhoval se Fran
tišek do hlavního města katalonského Barcelony a jal se
horlivě konati povinnosti svého úřadu. Nejprve nastoupil
rázně proti loupežníkům, kteří majice vůdcem Antonina
Roku drancovali vsi 1 města a vraždili bezbranné lidi po
celém knižectví. Nový mistokrál vytáhl sám v čele vojska
proti zlosynům těmto, dal je obkličiti, porazil je a rozkázal
vůdce jejich potrestati na hrdle; ostatní polapené lupiče
odsoudil na galeje (ku těžké práci na válečných korábech).
Zločincirjimž podařilose uniknouti, uslyševše o přísnosti nového

f
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místokrále, uprchli z Knižectví, a takto zjednán v Katalonii
pořádek.

František jsa nucen nakládati s nebezpečnými zlosyny
přisně, měl s nimi křesťanskou soustrast a plakával hořce
maje odsouditi někoho z nich na smrť, tak že se říkalo
o něm, že prolévá vice slz, než lotři jim po právu odsouzení.
Nemoha pak zachránitl jim života časného, snažil se o to, aby
smířili se s Bohem. Na ten účel posýlal jim do vězení zbožné
kněze, aby je pohnuli k litosti, udělili jim sv. svátosti a pro

vodili je na popraviště. Láska jeho k nesmrtelným dušim
těchto zlosynů byla tak veliká, že dával za každého sloužiti
po třiceti mši svatých a sám Za ně se modlival.
Očistiv takto Katalonii od lupičů jal se František za
váděti v knižeotví přisnou spravedlnost na soudech a trestal
rázně nesvědomité úředníky, kteří lid utiskovali. Sám byl
ochoten vyslechnouti každého, kdožkoli s nějakou stižnosti
k němu přicházel, nečině rozdilu mezi chudými a boháči.
Chudí nalézali u něho vždycky útočiště. Ujímal sejich proti
utiskovatelům, opatřoval jim prostředků, aby si mohli hleděti
nějaké živnosti, vykupoval dlužníky z vězeni, byl laskavým
otcem sirotkům a ochráncem vdov i lidi opuštěných. Na
pravil za krátko ve vojště pokleslou kázeň a zavedl do něho
pořádek. Trestalť přísně nejen zprovinilé prosté vojíny, ale
1 důstojníky, když dopustili se nějakého bezpráví a násilí
na bezbranném lidu. Přihližel k tomu, aby vojsku svědomitě
a řádně dodávány byly životní potřeby, aby vojini nebyli
nedostatkem sváděni k loupežení. Takovou měrou zavládla
ve vojsku dobrá kázeň, čemuž 1 cisař se podivil.

Místokrál František staral se také o rozkvět školství.

ÚUstanovil svědomité školní dozorce, zakládal nové školy,
odměňoval štědře učitele schopné a horlivé, a netrpěl uči

telů nevědomých a nehodných. Když Katalonie zastižena
byla neúrodou a drahotou, dával odjinud přivážeti obili, tak
že obyvatelé tamní žádného nedostatku neměli. Sám roz
dával chudým almužny, opatřoval chudým pannám věna,
aby mohly slušně se provdati, dával osiřelé hochy učiti se
řemeslům, aby jednou sami se uživili. Štědře podporoval
chrámy Páně i kláštery, a netrpě žádného pohoršení hubil
v lidu nevěru i bludařství a bděl, aby v knižectví panovala
nábožnosť a mravnosť.

Vrstevník,

arcibiskup Saragosský dosvěděil, že za

Sv. František Borgia z Tovaryšstva Ježíšova.

123

vlády místokrále Františka v Katalonii bylo dobře žiti,
poněvadž panovaly tam spravedlnosť, dobrotivosť a moudrost.
Kataloňané říkali, že místokrál František je vtělený anděl,
jejž Bůh sám jim poslal, aby jim vládl.
František maje takto horlivou péči o věčné i časné
blaho svých poddaných nepřestával starati se také o vlastní
spaseni. Ukládalt si rozličné kajicí skutky, vstával záhy
zrána a modlival se po několik hodin, nežli dal se do
práce. Rozjimal rád zvláště o vlastnostech Božích a o umu
čení Páně. Oblibenou pobožnosti byl mu růženec. V neděle
a svátky přijimal Tělo Páně obyčejně v domácí kapli, a
někdy k nemalému povzbuzení lidu veřejně v chrámu
Páně. Jsa v jidle z miry střidmý uminil si posléze, že nikdy
nebude večeřeti, a po dvě léta požival za doby čtyřiceti
denního postu jen chleba a zelenin s vodou. Neopomijel
však v jisté dny strojiti pozvaným hostům stkvělé hostiny,
sam pak vybraných pokrmů neokoušel. Touto střídmosti a
zapiravosti zhubeněl časem pozbyv bývalé tělnatosti.
Stálou bdělosti, odřikavostí a rozjiímavou modlitbou
dosáhl František dokonalé vlády nad sebou a uměl každé
nezřizené hnuti již v zárodku v sobě udusiti. Nikdy neroz
hněval se, kdykoli byly mu přednášeny žaloby a stížnosti
rozkacených lidi, a nikdy nedal se strhnouti k nevrlosti.
Lidi vášnivé a prudké uměl “krotiti mirnosti a trpělivosti.
Aby po nastoupené dráze tim jistěji pokračoval, vyvolil si
dva zkušené kněze z řádu sv. Dominika za zpovědniky,
jichž radou vždy se spravoval, a kromě nich dožadoval se
v důležitých věcech také rady a úsudku jiných učených a
ctnostných mužů.
Roku 1542. svolal cisař Karel V. stavy království Ara
gonského na řišský sněm do Monzonu a pozval také misto
krale Františka, aby rokování na sněmu se sůčastnil. Shro
máždění velmoži projevovali F'rantiškovi všeobecnou úctu
znajice vzácné ctnosti jeho, a schvalovali, cožkoli poradil a
navrhl. Z toho měl cisař opravdovou radost, neboť sám
byl upřimným otitelem tohoto výtečného šlechtice. Tehdáž
dověděl se cisař o slibu, jejž František učinil, že vstoupí
do kláštera, jestliže manželku svou přežije. I svěřil se misto
králi, že 1 on, jakmile syn jeho Filip bude moci vládu pře
vzíti, složí korunu a odebéře se do kláštera, aby o samotě
sloužil výhradně Bohu.
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Roku 1543. zemřel Františkovi otec, vévoda Gandijský
Jan Borgia. I byl František od cisaře na prosbu svou spro
štěn úřadu mistokrále Katalonského a uvázal se ve správu
vévodství po otci zděděného, Císař propustil ho však jen se
závazkem, aby vrátil se na císařský dvůr, když služeb jeho
třeba bude; aby ho pak ksobě připoutal, jmenoval jej před
nim správcem „dvora portugalské královské princezny Marie,
kteráž byla zasnoubena synu a následníku císařovuFilipovi.
František ulekl se nemálo obávaje se, že tato důstojnost
přece jen donuti ho, aby se vrátil na císařský dvůr. Avšak
princezna Marie zemřela před zamýšleným sňatkem, a Wran
tišek byl takto zbaven této starosti,
Z Katalonie provázela bývalého mistokrale upřimná
láska lidu, jemuž byl po čtyři léta dobrým otcem. Do Gan
die přivedl si František nábožného bratra nekněze z řadu
sv. Františka Jana Texedu, jejž v Barceloně poznal a s nimž
spojil se svazkem vrouciho přátelství. S tímto od Boha zvlá
ště osviceným řeholníkem radival se o věcech spaseni svého
a následoval moudrých pokynů jeho.
Nastoupiv otcovské dědictví v Gandil odměnil vévoda
František štědře služebnictvo zesnulého otce svého a nej
prve opravil a rozšířil městskou nemocnici a opatřil ji všemi
potřebami. Do té doby neměla Gandie hradeb a ležic u moře
trpěla častěji od mořských lupičů. I dal František město to
ohraditi pevnou zdi a opatřiti střelbou, aby obyvatelé mohli
odrážeti útoky loupežníků. Poddaným svým udělil nový vě
voda rozličné výsady a práva. V městysi Lombayi vystavěl
klášter řádu sv. Dominika a vykázal mu znamenité důchody,
aby řeholníci netrpěli žádného nedostatku a mohli také po
máhati chudým. Pro chudé a nemocné ustanovil zvláštního
almužnika, aby pátral obzvláště po takových lidech nuzných,
kteří žebrati se ostýchali. Mimo to měl ještě jiného domá
ciho almužníka, jemuž bylo pečovati o to, aby byly vždy
pohotově penize na rozdanou chudým. Kdyby snad někdy
nedostávalo se peněz na almužny, měl tento almužnik právo
odprodati něco z domácich stkvostů, aby žádný prosebník
nebyl zůstaven v bidě. Do vévodského paláce býval každo
denně zván na oběd městský lékař, aby podal zprávu o nemoc
ných v městě a poradil, které z pokrmů na stůl přinesených
měly by býti poslány nemocným chuďasům. Chudé panny
Klarisky v Gandii dal vévoda pod ochranu manželce své,
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kteráž často je navštěvovala a o potřeby jejich pečovala.
Sám staral se o potřeby chrámů Páně ve vóvodství, a ne
jednou zbavil se stříbrného náčiní svého, aby mohl věnovati
svatyním, čeho ku slavnému konání služeb Božich třeba
bylo. Obzvláště byl štědrým na ten účel, aby úcta k nej
světější Svátosti zvelebena byla, a dočekal se té radosti, že
z obyvatelů Gandijských nebylo nikoho, kdo aspoň jednou
do měsíce nepřistupoval ku stolu Páně.
Roku 1546. roznemohla se Františkova manželka vé
vodkyně Eleouora. Ačkoli František z předpovědění přítele
Jana Texedy věděl, že choť svou přežije a toužil po tom,
aby dle slibu svého mohl vstoupiti do kláštera, rmoutila ho
přece myšlénka, že ztratí manželku tak zbožnou a ctnostnou,
s niž poslední léta živ byl v dokonalé zdrželivosti. I modlil
se vroucně za jeji uzdravení. Tu však zdálo se mu, že
vnitřní hlas di mu: „Chceš-li, aby choť tvá déle žila, budiž
vůle tvá, ale prospěšno nebude to ani tobě ani ji.“ I zaslzel
a modlil se: „Bože můj, staň se vůle tvá! Nechci nic, než
co tobě se libi. Obětuji tobě život manželky své i život
dětí svých a vlastní život. Všecko kladu ti k nohám a
odevzdávám do rukou tvých. Nalož s námi, jak ty chceš!“
Vévodkyně Eleonora manželem na smrť dobře připra
vena zesnula nábožně dne 27. března 1546 zůstavivši osm
dobře zvedených děti. Synů bylo pět, a všickni dosáhli
časem vysokých hodností. Ze tří dcer žila nejmladší Doro
thea již od útlého mládí v klášteře Klarisek v Gandu.
František ovdověv obnovil slib, že vstoupí do stavu
řeholního, a. přemýšlel, jak by jej uvedl ve skutek. Proza
tim klonil se k Tovaryšstvu Ježišovu, s nimž seznámil se
již v Barceloně. Přišliď roku 1542. na rozkaz sv. Ignáce do
tohoto města dva tovaryši jeho Antonin Arsoaz a Jakub
Eguin a pracovali tam s apoštolskou horlivosti o spasení
lidi. I uminil si František zřiditi v Gandii dům Tovaryš
stva sv. Ignáce. A když několik dní po smrti vévodkyně
Eleonory zavítal do Gandie soudruh sv. Ignáce Petr Faber,
poradil se sním vévoda a položil dne 5. května 1546 základ
k nové koleji jesuitské, přistavěl k ni nádherný chrám a
vykázal ji dostatečné důchody na výživu řekolníků i znač
ného počtu žáků. Do koleje této byli přijímáni zvláště také
synové Maurů ve Španělích přebývajících, jimž od vlastních
rodičů hrozilo nebezpečenství ve víře, neboť španělští Mau
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rově byli tehdáž křesťany jen dle jména a vštěpovali potají
dětem svým pověry Mohamedovy a nenávist ku Kristu
Pánu. Zatím Maurové prosili sami, aby synové jejich byli
do koleje v Gandii přijati, vědouce, že dostane se jim tu
opatření a výborného vzdělání. Tak založil František kolej
jesuitskou v Gandii, ale to mu nestačilo; i o koleje Tova
ryšstva Ježíšova v Alkale, Salamance, Seville a v jiných
městech španělských získal si veliké zásluhy přispěv sám
znamenitými dary k jich založení a povzbudiv i četné pří
buzenstvo svoje, aby je štědře podporovalo.
Pod vedením Petra HFabra podrobil se František
v Gandii duchovním cvičením dle návodu sv. Ignáce, a od
té doby schvaloval tento způsob pobožnosti říkaje, že ve
cvičeních těch samým Duchem svatým udána jest cesta
vedoucí do nebe a že z nich každý křesťan může snadno
povinnosti svoje poznati, v nového člověka se obléci a
Krista Pána dokonale následovati.

Františkovi líbila se nadšená horlivost a statečná
mysl tovaryšů sv. Ignáce; jinak byl by si rád zvolil řeholi
křestného patrona svého sv. Františka Serafinského pro
dchnutou duchem apoštolské chudoby a pokory. I byl na
rozpacích, co učiniti má, a prosil Boha za dar dobré rady.
Posléze obrátil se důvěrně na přítele Jana Texedu, a ten
postiv se několik dnů a poradiv se na modlitbách s Bohem
oznámil mu, že jest vůle Boži, aby vstoupil do Tovaryšstva
Ježíšova. František rozhodl se tedy a učinil před obrazem
Ukřižovaného slib, že stane se členem řádu sv. Ignáce a
bude

©—v
něm až do smrti pracovati

ku cti Boží a spasení

svému i bližnick. A hned vypravil ku sv. Jgnáci do Rima
posla s listem oznamuje mu svůj úmysl a prose o přijetí
do Tovaryšstva. Sv. Ignác odepsal vévodovi, že rozhodnutí
jeho schvaluje a do řádu jej přijme, jakmile budou děti
jeho zaopatřeny a světské záležitosti jeho uspořádány; pro
zatím dal mu radu, by oddal se vědám bohosloveckým a
nabyl hodnosti doktorské na koleji v Gandii, kterouž sám
založil. Odpovědí touto byl František z miry potěšen. Čítal
ji často a opakoval zbožně slova žalmisty Páně: „Zvolil
jsem sobě raději býti opovrženým v domě Boha svého,
nežli přebývati ve stáncích hříšníků“ (Žalm 83, 11.)
I studoval pilně bohosloví a cvičil se v umění kazatelském
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mivaje často k jeptiškám řádu sv. Klary v Gandii ku ve
liké radosti jejich duchovní řeči.
Za nepřitomnosti císaře Karla V. vládl ve Španělich
syn jeho Filip a svolal r. 1547. říšský sněm do Monzonu,
na nějž po výslovném přání otcovu pozval i vévodu z Gan
die Františka. Marně wvzpiral se vévoda, a chtě nechtě
přišel posléze na sněm. Tu slíbil mu Filip, že jakmile stane
se králem, učiní ho nejvyšším správcem dvoru svého. Toho
ulekl se František a ihned dopsal sv. Ignáci prose za radu,
jak by hrozicímu nebezpečenství unikl. Sv. Ignác odebral
se k papeži Pavlu III. a vyložil mu, oč běží, a papež
udělil Františkovi povolení, aby slavnými, avšak tajně slo
ženými sliby stal se členem Tovaryšstva Ježišova, ale ještě
po čtyři roky spravoval dům svůj i záležitosti světské zů
stávaje vévodou Gandijským. I připravil se František modlit
bami, posty 1jinými kajicími skutky a generální zpovědí k roz:
hodněmu kroku, a dne 1. února 1547složil v kapli koleje v Gandii
řeholní sliby, o čemž ihned učinil sv. Ignáci do Říma oznámení,
František chtěje si zkrátiti lhůtu od sv. Ignáce vymě
řenou oženil záhy nejstaršího syna Karla a provdal dcery
Isabelu a Johannu, a dokončiv bohoslovecké studium byl
v Gandii povýšen za doktora. Aby mu zbývalo dosti času
ku pobožným skutkům, vstával již ve dvě hodiny po půl
noci atrval na modlitbách a v rozjímání až do osmé hodiny,
kdy slýchal denně mši sv. a přijímal Tělo Páně. Na večer
modlival se mimo církevní hodinky růženec, čítával duchovní
knihy, zpytoval svědomí a rozjímal o umučení Paně vzdy
chaje si: „Jáťt ó Pane zasloužil jsem ran tvých!“ Posléze
bičoval se každého dne, někdy až do krve. Sv. Ignác usly
šev o tomto nad míru přísném životě vóvody Františka
rozkázal mu, aby zkrátil čas modliteb i rozjímání a zmirnil
posty 1 bičování, jimiž tělo jeho velice sláblo, jelikož ten,
kdo od Boha jest povolán, aby nevědomé učil a bludy
potíral, nemůže trvati bez přestání na modlitbách a mrtviti
nad potřebu tělo svoje.
O členy Tovaryšstva Ježíšova staral se František jako
dobrý otec. V koleji Gandijské obsluhoval je nezřídka sám,
když na missiich onemocněli, a připravoval jim pokrmy.
Děti 1 čelediny své cvičil v pobožnosti a dobrých skutcích.
Dům jeho podobal se klášteru. Tou příčinou přicházely 1
z dalekých krajin vznešené osoby do Gandie spatřit vévodu
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1 domácnosť jeho, o niž šla celou zemi pověsť nejehvalnější.

Biskup Kartaginský Štěpán Almeida navštíviv r. 1548.
Gandii napsal: „Podivil jsem se nemálo vévodovi Františku
a zastyděl jsem se porovnávaje život jeho se životem svým.
Jaká kázeň v domě jeho, jak zvedené jsou děti jeho, jaci
doxonali řeholníci jsou ve společnosti jeho.“
František byl by se rád již odebral do Říma, ale
obával se, že by ho papež Pavel III. chtěl povýšiti za
kardinála. Také sv. Ignác měl tuto obavu, a teprv po smrti
tohoto papeže r. 1549. dopsal Františkovi, aby nemeškal
přijíti do Říma I postoupil František správu vévodství
Gandie synu Karlovi, a odporučiv mu kláštery a rozloučiv
se s ním 1 S ostatními dětmi vydal se dne 3t. srpna 1550
na cestu do Říma. Tehdáž bylo mu právě čtyřicet let.
Provázen jsa synem svým Janem a několika kněžími Tova
ryšstva Ježíšova i služebníky cestou modlil se horlivě, roz
mlouval o duchovních věcech, přijímal pokud možno bylo
každého dne Tělo Páně, a v noci bičoval se. Ve Ferraře 1
Florencii byl od tamních vévod uctivě přivítán a po
vzbudil je, aby vsidelních městech svých zřidilijesuitské koleje.
V Římě byl František velmislavně přijat. Kardinálové,
cisařský vyslanec i jiní vznešení mužové vyšli mu v ústrety,
a papež Julius III. nabidl mu pohostinství ve svém paláci.
Ale František poděkoval se za tuto laskavost a sestoupil
vkoleji Tovaryšstva Ježíšova, kde sv. Ignác u brány ho očekával.
Tu sestoupil věvoda s koně a poklekna před sv. Ignácem líbal
mu pokorně nohy. V Římě navštívil František nejprv pa
peže a hroby knižat apoštolských, a vyzpovidav se sv.
Ignáci z celého posavádního života svého jal se zbožně
navštěvovati všecka posvátná mista tamní. Sv. Ignác plésal
nevýslovou radosti poznávaje vždy patrněji vzácné ctnosti
1 veliké milosti, jimiž Bůh jej ozdobil. I učil ho zevrubně
cestám Páně a vykládal mu stanovy řádu svého. Toho času
zbudoval František při jesuitské koleji v Římě nový chrám
na počesť Pána Ježíše, a dilem nákladem vlastním, dilem
Z přispěvků vyžádaných od bohatých příbuzných, založil
v témž městě několik dobročinných ústavů, zejména ústav
ku vzdělání věrozvěstů ku šíření katolické víry v národech
pohanských aneb bludy porušených, kterýžto ústav (Propa
gandu) později papež Řehoř XIII. dokončil.
Z Říma výpravil František k císaři Karlu V. do Němec
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posla se žádosti, aby mu bylo povoleno odstoupiti vévodství
Gandii nejstaršímu synu Karlovi. V žádosti té svěřil se
cisaři, že složil již řeholní sliby a má úmysl zbytek života
svého ztráviti v Tovaryšstvu Ježíšově. Ale než došla od
pověď císařova, uminil si papež Julius III. povolati ho do
sboru kardinálů. I poradil se František se sv. Ignácem a
opustiv na rychlo Rim odebral se v měsici únoru nejkratší
cestou do Španěl. Nešel však do svého vévodství, nýbrž do
krajiny Guipuzkojské, odkud sv. Ignác pocházel. Tu navšti
vil hrad Loyolu, a přijav v kapli, kde sv. Ignác obrácen
byl, sv. svátosti, ubytoval se v jesuitské koleji Ognatské,
kde skromně a nábožně s ostatními tovaryši Bohu sloužil.
Tu dostal pisemné svolení cisaře Karla V., aby odevzdal
vévodství Gandii synu Karlovi. I dal sepsati právní listinu
na svědectví, že vzdává se vévodství 1 všeho zboží, jež mu
náleželo. A odloživ světský oděv, přijal roucho řeholní, dal
sl ostřihati vlasy 1bradu, udělil plačicim řeholnikům svým naroz
loučenouhojné dary, a odporučiv jesynu Janovi, propustil je.
Ve svatvečer svátku nejsvětější Trojice r. 1551. byl
František v Ognatě posvěcen na kněžství, a dne 1. srpna
potom sloužil prvni mši sv., při niž podal synu svému Janu
Tělo Páně. Po mši sv. kázal přitomným věřícím a rozplakal
všecky. Byla to ovšem primice nevidaná. U oltáře stál bý
valý vévoda, jeden z nejmocnějších a nejbohatšich velmožů
španělských, tehdáž prostý, chudý řeholník. I nebylo divu,
že lid tohoto kněze pokládal za světce.
František chtěje utvrditi se v pokoře a odřikavosti ře
holni, zřídil si opodál Ognaty v lese řečeném poušti sv. Maří
Magdaleny z hrubých dřev a hliny cbatrné obydli a uby
toval se v něm s několika tovaryši. Tu žil po způsobu staro
věkých poustevníků; odtud vycházel do sousedních obcí
učit lidi pravdám křesťanským a povzbuzovat je ku otno
stem svatým. Maje zvonek v ruce svolával jim děti na kate
chismus, a za dětmi spěchali k němu i lidé dospěli, aby ho
slyšeli. Klekali před nim na kolena, libali mu nohy 1 ruce,
prosili ho za požehnání a nazývali jej člověkem, jenž přišel
k nim s nebe. A netoliko lid prostý hrnul se k němu,
1 vzácní měšťané i šlechtici z nejvzdálenějších končin špa
nělských přicházeli k němu na poušť, aby slovem 1 přikla
dem jeho vzděláni byli, a mnozí z nich následujíce ho
zřekli se světa a vstoupili do Tovaryšstva Ježíšova. Z nich
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nejznámějšími byli syn hraběte z Ferie Antonin Kordovský,
jenž Františka na poušti navštívil, a Portugalský králevič
Ludvík. Místokrál Navarrský Bernardin vévoda z Makady,
někdy důvěrný přítel vévody F'rantiška na dvoře cisařském,
pozval ho k sobě do Pampelony na missie. I odebral se
František k němu a přebývaje v domě jeho delší čas kázal
v hlavnim chrámě městském a obrátil množství hřišniků..
Vévodu poučoval o povinnostech jeho a složil mu zvláštní
pravidla života křesťanského 1 pobožnosťt na počesť svatých,
která potomrozšířila se po všech domech v Pampeloně.
František vraceje se z Pampelony kázal všude cestou
zástupům lidu k němu se hrnoucím, ač byl dnou skličen.
V Ognatě překvapila ho zpráva, že byl od papeže Julia III.
jmenován kardinálem. Papež udělil mu tuto důstojnost na
žádost cisařovu, ačkoli sv Ignác tomu se zpěčoval. Ale
František zvěděv, že papež na úsilovnou prosbu sv. Ignáce
neminí ho nutiti, zamítl nabídnutou hodnost a poprosil pa
peže, aby mu bylo popřáno v Tovaryšstvu Ježíšově zemřiti.
Na rozkaz sv. Jgnáce chvátal František z Ognaty zim
ního času do neschůdných hor biskajských, kde v městech,
vsích 1 na hradech konal s apoštolskou horlivosti missie.
Často bylo mu choditi ve sněhu a ledu po cestách strmých
a nebezpečných. Ale ani tyto obtiže nedovedly ho udolati,
ač mimo to měl bolavé nohy. Horalé vítali ho všude jako
posla s nebe, a již pouhý zjev jeho byl živým kázanim.
Neunavnou činnosti jeho byli mnozí zatvrzelci pohnutí ku
pokání a lidé zbožní zatoužili po větší dokonalosti mravní.
I kněží a šlechtici byli jim prospěšně změněni. Na kázani
jeho scházelo se tolik posluchačů, že bývalo třeba silných
mužů, aby mu proklestili cestu na kazatelnu. Na těchto
misslich nocoval František buď v nemocnicích aneb chu
dých chýškách nepřijimaje nabízených příbytků pohodlných.
Tehdáž podařilo se mu založiti jesuitské koleje ve Vergaře,

Vittoria Bilbau.

Zatim rozšířilo se péčí krále Jana III. Tovaryšstvo
Ježišovo 1 v Portugalsku, ale časem nastalo mu v zemi té
veliké nebezpečí, a sv. Ignác nařidil Františkovi, aby šel je
1ažehnat. I odebral se František do Portugal. Cestou neopo
mijel všude kázati a lid povzbuzovati. V Kase della Reina
zastavil se na dvoře své přibuzenky vévodkyně Julie Ara
zonské a povzbudil shromážděné šlechtičny, že vstoupily do
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kláštera Klarisek, jejž tu zřídil. Ve Valladolidě kázal vel
kému počtu shromážděných urozených pánův a paní 0 po
rušitelnosti všech věci pozemských a věčnosti tak dojemně,
že všickni hlasitě plakali vidouce někdejšího vévodu z Gandie
vyzáblého, ibledého, oděného chudým rouchem řeholním.
Opodál Valladolidu přebývala tehdáž dcera cisaře Karla V.
Johanna, jež uslyševši o Františkovi poslala pro něho. I při
šel a dal ji návod, jak by každého dne svědomi zpytovala
a umučení Páně rozjiímala. Na dvoře této princezny bylo
množství špatných knih, a domácí zpovědník marně horlil
proti nim. I jal se František Johanně ličiti smutné ná
sledky takové o travné četby a způsobil, že vévodkyně všecky
knihy toho druhu sebrala a jemu vydala, což 1 jiné paní
učinily. A František poslal tyto spisy domácímu zpovědníku
a poradil mu, aby misto nich opatřil knih jiných, které ne
otravují, nýbrž vzdělávají.
V Salamance dověděl se František, že záležitosti To
varyšstva Ježišova v Portugalech byly zatím přiznivě urov
nány, a kázav v tomto městě po několik dnů vrátil se do
Biskaje, kde s nadlidským namáháním poznovu konal cesty
missionářské. Toho času, r. 1553. vrátil se biskup Kala
horský z církevního sněmu Tridentského a shledav, jaká
spasitelná změna stala se v mravech obyvatelstva ve všech
krajinách, kde František na missiich byl pracoval, pozval
ho do sidelního města svého, kde kynula mu hojná žeň.
I vyhověl František tomuto pozvání a konal potom také
v městě Logroně missil s výsledkem rovněž požehnaným.
Odtud přišel do Burgosu a pracoval tam po dva měsíce
o spasení lidu.
Koncem roku 1553. nastoupil František podruhé cestu
do Portugal, kamo tentokráte 1došel. Bylť pozván do Lisabonu
od krále Jana III. a uvitán na dvoře jeho s velikou slávou
jako vévoda a světec. Tu spůsobil záhy takový blahodárný
převrat, že světáci říkali, že přišel do Lisabonu, aby z krá
lovského paláce učinil klášter. Poučovalt krále 1 rodinu a
dvořany jeho o povinnostech křesťanských, odporoučel jim
časté přijímání nejsvětější Svátosti a konal s nimi povzná
šejici pobožnosti. V této horlivé činnosti byl zasáhnut těž
kou nemoci. Královská rodina věnovala mu laskavou péči,
avšak nemocný nežadal si ani úlevy v bolestech chtěje trpě
livým snášením nemoci ziskati si u Boha zásluhy. A Bůh
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vrátil mu zase 1 tentokráte zdraví. Zotaviv se byl povolán
do Kastilie a zastavil se v Evoře, kde na žádost kardinála
Jindřicha před ohromným zástupem lidu kázal. V Kordově
navštívil vévodu Theodosia z Braganzy a naklonil ho To
varyšstvu Ježíšovu. Ve Valladolidě přišel ku králeviči Fili
povi, jenž v nepřítomnosti císařově Španělsko řídil. Ubyto
val se tu v nemocnici, nechtěje býti vyrušován. Ale po
klidu neměl ani v nemocnici. Docházelot k němu množství
panstva 1 obecného lidu na radu a poučení, a mnozi dvo
řané zvolili si ho za zpovědníka. Tu mimo jiné hřišniky
přivedl na cestu pokání i rytíře Jana z Moschery, jenž po
dlouhý čas tonul v nejhorších nepravostech. Apoštolská hor
livost Františkova činila vůbec v tomto městě takořka divy
a ziskala Tovaryšstvu Ježišovu i jiným řádům četné údy.
S velikým požehnáním kázával Františak také v různých
klášteřích Valladolidských a obnovil v nich řeholní kázeň.
Zásluhou jeho stalo se, že téměř každé větší město ve Špa
nělich i v Portugalech přálo si míti kolej Tovaryšstva Ježí
šova a že řádu tomu získáno bylo množství vznešených při
znivců 1 členů v zemích těchto. I ustanovil sv. Jgnác Fran
tiška vrchním představeným (generalním komisařem) všech
řeholních domů Tovaryšstva ve Španělich i v Portugalsku
roztřídiv je ve čtyři obvody (provincie), a později podřídil
mu také řeholní tovaryše, kteří pracovali na misslich ve
východní Indli.
František nastoupiv důležitý úřad tento jal se žiti
ještě přisněji, než posud byl činil. Když o tom podal ná
božný kněz Bartoloměj Bustamancius do Říma zprávu, obá
vaje se, že František jsa již dlouholetou odřikavosti a chu
ravosti vysilen, zajisté brzo by se umořil, kdyby se nemir
nil, zaslal sv. Ignác Františkovi rozkaz, aby co se týče
mrtveni těla, poslušen byl řeholního bratra Michala Marka.
Tento muž býval někdy ve službách vévody Františka
v Gandii, a když pán jeho vstoupil do Tovaryšstva Ježi
šova, šel za nim a Stal se řeholním bratrem tohoto řádu.
Od té doby provázel někdejšího velitele svého a bděl nad
zdravím jeho, a František nesměl bez jeho dovolení uklá
dati si žádných mimořádných skutků kajicích. Avšak i pod
dozorem tohoto bdělého bratra žil zmíry odřikavě
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tižných visitačních cestách bylo mu snášeti rozličné nepo
hody, zimu i vedro; nezřidka odpočíval na holé zemi, a
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někdy neměl ani chleba k ukojení hladu. V kolejích, jež
navštěvoval, povstával jeho slovem i příkladem nový život.
Hlásalť tovaryšům svým výmluvně pokoru, odřikavosť, po
hrdání světem, horlivost a sjednocenost s Bohem. Řeholníci
bývali obzvláště hluboce dojati vidouce, jak bývalý tento
vévoda na visitačních cestách navštěvuje nemocné i vězně,
svolává děti a uči je katechismu, v kolejích přisluhuje v ku
chyni a ve večeřadle, a z pokory jidá sedě na zemi. Tak
byl František svou pokorou a obětovnou láskou ku bližním
vzorem všech představených. Péčí jeho byly založeny jesuit
ské koleje ve Valladolidě, Medině, Burgosu, Granadě, Va
lencii, Murcii, Placencii, Seville i v jiných městech špa
nělských.
Cisař Karel V. složil r. 1556. korunu, a syn 1 nástupce
jeho na trůně španělském Filip II. požádal papeže Pavla IV.,
aby Františka Borgiu jmenoval kardinálem. Ale František
odmitl i tentokráte důstojnost tu, zůstal však dle rozkazu
sv. Ignáce v ustavičném styku s královským dvorem špa
nělským. Sestra krále Filipa II. Johanna, vdova po portu
galském králeviči Janu, i jiní členové královské rodiny
spravovali se moudrými radami jeho, a mnohé urozené dvo
řankýy byly jim pohnuty k tomu, že žily po způsobu klá
šternim. Avšak rozmanité práce na královském dvoře roz
množovaly Františkovi tělesné neduhy a odnímaly mu času
k potřebnému odpočinku i ku pobožným cvičením. Posléze
byla touha jeho po klidnějším životě aspoň poněkud na ně
jaký čas ukojena. Rytiř Jan z Moschery od něho nedávno
na cestu pokání přivedený daroval mu v Simance dům. Do
tohoto domu uchyloval se František, kdykoli práce úřední
mu dovolovaly, a posiloval se v něm o samotě modlitbou a
zbožným rozjimáním ku další horlivé činnosti V Simance
založil také ústav pro novice Tovaryšstva Ježíšova, jakéhož
do té doby v Kastilii nebylo, a učil je pravidlům řeholním.
Bůh posýlal mu do tohoto ústavu z vysokých škol v Alkale
a Salamance množství znamenitých urozených jinochů, kteří
jeho péčí stali se horlivými členy řádu sv. Ignáce.
Dne 31. července 1556 zemřel v Římě zakladatel a
první general Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignác. I nadál se
František, že bude sproštěn úřadu generalního komisaře
ve Španělích a v Portugalech, ale sbor otců Tovaryšstva
v Římě s prozatímním náměstkem generala Jakubem Lay
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nezem potvrdil ho v posavadním úřadě. Ku volbě nového
generala nešel František do Říma, jednak pro chatrné
zdraví, jednak aby ušel hodnosti kardinálské. Byloť právě
tehdáž třeba, aby ze Španěl neodcházel, neboť proti Tova
ryšstvu Ježišovu strojeny tu pikle a úklady. Bludaři rozši
řovali o Jesuitech nejhanebnější utrhačství a pomluvy, jimž
i mnozí katolíci uvěřili. Jakýsi zuřivec zaslal dokonce 1 zpo
vědníkovi císaře Karla V. list na potupu a očernění Jesuitů,
chtěje, aby císaře odvrátil od nich. Karel V. složiv korunu
přebýval o samotě v klášteře sv. Justa nedaleko Placencie
v Estremaduře zabý vaje se výhradně záležitostmi spaseni svého,
avšak pomluvy o Jesuitech šiřené nebyly ho tajny, až sám
jim uvěřil. I doufal, že se mu snad podaří přemluviti Fran
tiška, aby vystoupil z řádu, proti němuž všude se zdvihal
odpor, a pohnouti ho k tomu, aby zvolil si jinou řeholi.
Jakmile však František o tom zvěděl, neváhal vydati se na
cestu k císaři. Karel V. přijal ho velmi milostivě a rozmlou
val s nim po dvakráte. Oznámiv mu, jaké pověsti kolují
o Tovaryšstvu, jal se horliti proti tomuto novému řádu, jenž
jest tak rozkřičen. František posilnil se modlitbou, a pří
štiho dne vykládaje císaři zřízení, působení a účel Tovaryš
stva Ježíšova vyvrátil všecky lži proti němu namiřené tak
zřejmě, že Karel V. uchvácen spravedlivým hněvem zvolal:
„Je-li pak možno, že se lidé opovážili mne takto klamati!“
Od té chvile vážil si císař Tovaryšstva Ježíšova tim vice,
čim hůře bylo proti němu brojeno, a pověst o nové přízni,
kterou František svému řádu u panovnika toho získal, za
strašila nepřátele jeho.

Po smrti Portugalského krále Jana III. poslal Fran
tišek ovdovělé manželce jeho Kateřině, sestře císaře Karla V.,
hst plný nebeské útěchy pro zarmoucené srdce její. A hned
potom povolal ho cisař k sobě do kláštera sv. Justa a uložil
mu, aby bez meškání odebral se do Lisabonu a ovdovělou
královnu osobně potěšil a ji i celému dvoru jejímu soustrast
císařovu vyslovil. I nastoupil František cestu do Portugal,
avšak v Evoře roznemohl se horečkou, jak zdálo se, na
smrť. Tamní biskup kardinál Jindřich nařídil, aby po celém
biskupství konány byly modlitby za nzdravení tohoto těžce
nemocného služebníka Božiho, avšak nejvyhlášenější lékaři
vzdávali se naděje, že vyvázne. Ale František řekl: „Bohu
žel neni běh života mého ještě ukončen. Budet mně ještě
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vykonati mnoho cest a podstoupiti veliké práce a nesnáze,
neboť posud nedozrál jsem pro království nebeské!“ A sku
tečně uzdravil se brzo, tak že mohl cestou pokračovati. A
ukončiv poslání svoje v Lisaboně navštívil některé koleje
Tovaryšstva v Portugalech, vrátil se k cisaři a prohlížel
potom řeholní domy v Kastilii. Na těchto cestách povzbu
zoval tovaryše svoje, aby nelekali se protivenství, jež blu
daři, prostopášníci a oklamaní nevědomci proti nim zdvi
haji, a sám odrážel útoky těchto nepřátel, kteří neostýchali
se dokonce viniti Jesuity z nejhorších bludů, jimiž oni sami
nakažení byli. Dlužnoť právě Jesuitům přičísti zásluhou, že
svou horlivou činnosti způsobili, aby náboženské bludy lži
reformátorů německých a švýcarských ve Španělich a Por
tugalech nikdy se nezakořenily.
Zatim pocitil cisař Karel V., že dnů jeho jest na mále,
a pozval Františka, aby ho připravil na křesťanskou smrť.
I přišel František do kláštera sv. Justa a poslouživ cisaři
rozžehnal se s nim. A sotva odešel, stihla ho zpráva, že
Karel V. dne 21. září 1558. v Pánu zesnul. Vrátil se tedy
a konal nad tělem mrtvého cisaře pohřební řeč na slova
Žalmisty Páně: „Aj vzdálil jsem se utikaje a zůstal jsem
na poušti.“ (Žalm 54, 8.) V kázaní tom chválil císaře, že
přemohl sama sebe a opustil svět dříve, než od něho byl
opuštěn. Velebil nebožtika, že složil k nohám Krista Ježiše
korunu porušitelnou, aby pojistil si v nebi korunu nepo
rušitelnou.
Františkovi působil ustavičný vzrůst a rozkvět Tova
ryšstva Ježíšova ve Španělích nevýslovnou radost. Královna
Johanna spravujíc v nepřítomnosti svého manžela Spanělsko
požádala ho, aby ji dal několik missionářů z řádu svého
pro vojsko, jež toho času v Africe proti Maurům bojovalo.
Prosbě té vyhověl František ochotně, a vyslaní misslonáři,
z nichž jeden dosáhl koruny mučednické, pracovali ve špa
nělském vojště velmi požehnaně.
Na pozvání kardinála Jindřicha cestoval František po
třeti do Portugal, ale přišed k němu do Evory roznemohl
se tu opět horečkou, a tentokráte soužila ho nemoc děle
než roku předešlého. Z Evory vykonal cestu do Lisabonu
pěšky a navštíviv tamní koleje vrátil se do Bvory a kázal
po čas čtyřicetidenního postu ve stoličném chrámu, ač byl
tak churav, že často na “kazatelnu téměř musil býti nosen,
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Potom odebral se doKoimbry i jiných měst portugalských,
kde byly jesuitské koleje, a r. 1560. založil v Portu novou
kolej, v niž přál si přebývati na olpočinku do smrti, neboť
zdálo se mu, že život jeho bude již brzo ukončen. Ale za
pomenuv rychle na tento úmysl svůj pracoval bez únavy
1 v Portu s takovým úspěcbem, že celé město zásluhou jeho
zastkvělo se nábožnosti a svatosti. Ve dny nedělní a svá
teční svolával děti zvonkem na křesťanské cvičení, a nával
posluchačů k němu býval tak veliký, že ani nejprostran
nější svatyně nestačily, tak že byl nucen vyučovati pod
širým nebem.
V Portu nepožival František kýženého klidu dlouho,
neboť nepřátelé podnikali proti němu 1 řádu jeho nové
útoky. František složil před lety, jsa ještě vévodou v Gan
dii, několik nábožných spisků jazykem španělským, které
později bez jeho vědomi vyšly tiskem. A jelikož spisy ty
šly rychle na odbyt, vydávali je ziskuchtiví knihkupci po
znovu zároveň S jedenácti jinými spisy od rozličných ne
známých skladatelů, z nichž některé byly po stránce věro
učné závadny. Všecky tyto spisky spojené v jednu knihu
měly Souhrnný nadpis: „Spisy vévody z Gandie“, ačkoli
František nebyl skladatelem oněch jedenácti závadných po
jednání. I stalo se, že na udání nepřátel Františkových tato
kniha byla od inkvisičního soudu prozkoumána a do Se
znamu zapověděných spisů vložena. Přátelé radili F'ranti
škovi, aby se veřejně obhájil, čehož on však neučinil důvě
řuje v Boha. Ale právě mlčení jeho povzbuzovalo protiv
niky k novým pomluvám. Rozhlašovali o něm, že prý byl
nucen odejiti do Portugal nejsa v Kastilii životem jist, a
snažili se vzbuditi proti němu podezření u krále Filipa II.
vinice jej i přibuzenstvo jeho z nevěrnosti ku králi a vlasti.
Ošemetnými těmito pomluvami zakoušeli Jesuité ve Špa
nělsku velikých protivenstvi. Zatím ležel František v Portu
nemocen. Když došla ho zpráva, co děje se proti němu ve
Španělích, nebyl nikterak zarmoucen a nechtěl sebe ani to
varyšů svých hájit. Ježto pak mnozi Jesuitéě se obávali, že
by mlčení jeho mohlo býti celému řádu na velikou škodu,
byl od nich generál Lainez požádán, aby ho k obhájení cti
Tovaryšstva donutil. Než-li však tato žádost vyřizena byla,
pozval Františka papež Pius IV. do Říma zamýšleje vyslati
jej na církevní sněm do Tridentu. Hlasu tomu nebylo ovšem
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lze odpírati, a František, jakmile choroba poulevila, vydal
se na cestu. Dříve však napsal králi Filipu II. list ubezpe
čuje ho o své nezmlomné věrnosti a oddanosti, kterou oše
metní lidé odvážili se míti a dávati v podezření. Ale pro
zatím nebyl král listem timto o nevinnosti Františkově pře
svědčen; ba právě kvapný odjezd jeho do Říma zdál se mu
býti svědectvím, že on sám k domnělé vině se přiznává.
Zatim však nesmýšleno takto na královském dvoře vše
obecně, a dvořané, kteři dříve proti Františkovi u krále ze
žárlivosti a závisti sočili, domnivajice se, že již více do
Španěl se nenavrátí, soudili o něm spravedlivěji. Také in
kvisiční soud odvolal odsouzení spisů jeho a vzdal mu za
slouženou chválu.
Františkovi byla vždy milejší hana, než chvala lidská.
Nedbaje tedy soudů lidských konal cestu do Italie, a vy
konav pobožnost v Loretě přišel dne 7. září 1561. do Říma,
kde poznovu zamitl hodnost kardinálskou, kterou mu papež
Pius IV. opět nabidl. Toho času trval generál Tovaryšstva

Ježíšova Jakub Laynez ve Francii, a záležitosti řádu v Římě
spravoval na mistě jeho generalní vikář Alfons Salmeron.
A když Salmeron rozkazem papežovým odebral se do Tri
dentu, bylo Wrantiškovi uloženo, aby sám Tovaryšstvo
v Římě jakožto generální vikář řídil, což i s největší svě
domitosti činil. Mimo to kázával v chrámě sv. Jakuba
v Římě s převelikým úspěchem. V ohromném zástupu po
sluchačů bývali kardinálové, vyslancové panovníků, římští
šlechtici, a také sv. Karel Boromejský.
Když Laynez vrátil se do Říma, přijal Františka do
počtu čtyř rádců svých. Ale v úřadě tom nepobyl František
dlouho, neboť Laynez zemřel již dne 19. února 1565. A hned
po smrti jeho ustanoven František podruhé za generalního
vikáře, a dne 2. července téhož roku zvolen od shromáždě
ných plnomocniků Tovaryšstva Ježišova nejvyšším předsta
veným celého řádu, ačkoli snažně prosil, aby takové břimě
nebylo na něho skládáno, odvolávaje se na časté nemoci a
tělesnou slabosť svou. Výsledek volby vyslechl se slzami
v očích. Byl jako omámen, a po chvili řekl: „Vždycky jsem
si žádal, aby mně bylo popřáno nésti kříž za Kristem Pá
nem; nikdy však nepřišlo mi na mysl, abych toužil po křiži
tak těžkém, jakýž právě vložili jste na mne a k jehož ne
sení nemám v sobě sily“. Ale přátelé Tovaryšstva Ježišova
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plesali nad touto volbou, a zvláště papež Pius IV. vyslovil
srdečnou radosť, že František postaven jest v čelo tak důle
žitého řádu, jenž Církvi katolické byl silnou oporou. Rov
něž následující papež Plus V., jenž nastoupil po smrti
Pia IV. zemřelého dne 9. prosince 1565, byl Františkovi
velice nakloněn a radival si s ním často o záležitostech
cirkevnich.
Když František Borgia úřad generála Tovaryšstva
Ježišova nastoupil, měl tento řád již v 45 provinciích 130
kolejí s3500 členů, a počet ten vzrostl za jeho správy zna
menitě. Působil v duchu sv. Ignáce snaže se, aby v řádu
zachována byla horlivost pro čest Boží, prospěčh Církve a
spásu lidi. Na ten účel modlival se denně častěji za tova
ryše svoje: „Otče svatý, zachovej jich ve jménu svém“
Obzvláště staral se, aby tovaryši jeho stali se výbornými
kazateli, a právě kazatelstvím docházeli Jesuité všude mezi
katoliky věhlasu. K rozkvětu řádu přispěla také nemálo
přízeň papeže Pia V., jenž ho proti všelikým útokům ne
přátel statečně hájil a jej panovníkům odporoučel. Sám
dával Jesuity vyslancům svým za rádce, a jiné posýlal
v záležitostech církevních na říšské sněmy a na žádost
biskupů do rozličných krajin na missie. Z Tovaryšstva
Ježíšova bývali také vybiráni kazatelé, kteří na papežském
dvoře kázali. Později zamýšlel papež vyslati některé Jesuity
do východní i západní Indie jakožto vyslance svoje s právo
moci apoštolskou, ale František uprosil ho, aby tovaryšů
jeho na takové důstojnosti nepovyšoval; i bývali Jesuité
dávání biskupům v zámořských missionářských zemich za
pomocniky. Tovaryšům svým dovolil František, aby na
knižecích dvorech byli zpovědníky, zakázal jim však vklá
dati se do věci politických.
Když v Římě nastal mor, vyslal František některé
soudruhy svoje, aby po městě sloužili nemocným, a po dvou
letech, když Řím opět navštíven byl morovou ranou, svěřil
papež veškerou péči o nemocné v městě Jesuitům. A mnozí
panovnici 1 biskupové vidouce toto požehnané působení Je
suitů přáli si jich také, a takovou měrou zakládány nové
domy Tovaryšstva nejen v Evropě, ale i v Brasilii, Peru
ánsku, Mexiku, Floridě, Africe a ve východní Indii, Tehdáž
byly založeny také jesuitské koleje na Moravě v Brně a
v Olomouci.
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Portugalský král Sebastian vyžádal si od Františka
několik kněži z Tovaryšstva na missie do Brasilie. Již
dříve vypravil František do této země Ignáce Azevedu,
jenž založil v Rio Janeiru kolej a v středoamerickém San
Salvadoru řadový noviciát. Azeveda zřídiv tyto ústavy ode
bral se do Říma, aby složil počty ze své činnosti a vyžádal
si nových dělníků na vinici Páně za mořem. I povolil mu
František, aby vyhledal si ve Španělich několik tovaryšů.
Azeveda ziskal jich značný počet a vydal se s nimi po
moři do jižní Ameriky. U ostrova Madeiry vyzval ty, kdož
neměli dosti statečnosti, aby vystoupili na břeh. I zůstali
tu jen čtyři; ostatnich 39 plouli s ním dále a cestou po
moři posilovali se vespolek ku vytrvalosti, kdýby jim měla
hroziti mučednická smrť. Nedaleko ostrova Palmy přepadli
je námořní lupiči, jichž velitel, pověstný kalvínec Jakub
Soria rozkázal svým lodníkům, rovněž zuřivým kalvincům,
aby Jesuity hodili do moře. Rozkaz ten byl ihned vyplněn;
Azeveda a 38 tovaryšů jeho byli od lupičů dílem probodeni
a zohaveni dýkami, dilem naházeni do moře, a jediný bratr
kuchař Jan Sancho vyvázl životem, aby lupičům sloužil;
později však uprchl jim a vydal svědectví o mučednické
smrti tovaryšů svých. Kromě 39 Jesuitů byl tehdáž od lu
pičů mučen jistý mladik, jenž s nimi cestoval a na lodi
pobožná cvičení konal; byltě od vrahů pokládán za řehol
ního soudruha jejich, ač jim nebyl. Mimo to podstoupil
právě tehdáž 1 valný počet jiných Jesuitů v rozličných
krajinách smrť mučednickou.
František rmoutil se převelice ze ztráty tolika výteč
ných tovaryšů, jichž ku rozšiřování víry Katolické bylo
nanejvýše třeba, jinak ale děkoval Bohu, že Tovaryšstvo
těmito mučedniky získalo v nebi mocné přimluvce. A právě
mučednictví tolika tovaryšů prospělo nemálo k rychlému
rozkvětu řadu sv. Ignáce; šiřilť a utvrzoval se tim utěše
něji, čím vice byl pronásledován,
Roku 1569. rozstonal se František zase, ale i tento
kráte vyvázl z nebezpečné nemoci a sice přimluvou Panny
Marie, jakož pevně věřil. I vykonal pouť do Lorety, ač
byl tělesně sláb a lékařové ho přemlouvali, aby ještě z domu
nevycházel. Přišed do Lorety citil se zdravým a podivuhodně
svěžím, vzdal diky Panně Marii, a pokládaje ostatek' života
svého za lhůtu, kteréž Bůh popřává mu ku pokáni, konal
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od té doby povinnosti svoje možno-li ještě horlivěji. Na radu
lékařů přebýval po čas letního parna, v Tivoli a maje tu
klid pracoval výhradně o spasení svém. Vrátiv se do Říma
jal se bedlivě zkoumati, co posud vykonal pro Boha a čeho
snad zanedbal. Aby o všem lépe poučen byl, prosil pokorně
na kolenou rádců svých, aby ničím se mu netajili a upřímně
řekli, co posud shledali na něm nedokonalého, a třeba 1
pisemně chyby jeho mu vytkli. Žádostí touto byli však
rádcové jeho uvedeni do nemalých rozpaků, neboť sami ob
divovali se vzácným ctnostem jeho aniž věděli, co by wu
právem mohli vytýkati. Ale František maje útlé svědomí
a znaje ohromnou zodpovědnosť, kteráž spojena byla s po
voláním vrchního představeného řádu, přál si složiti tento
úřad, chtěje nadále zanášeti se jen záležitostmi spasení
svého a připravovati se na smrť. Avšak shromážděni členové
Tovaryšstva Ježišova uprosili ho, aby těžké břímě svoje
nesl dále.
Toho času Turci kořistice z nesvornosti křesťanských
knižat zmocnili se ostrova Cypru a hrozili odtud zkázou
Italii 1 všemu křesťanstvu. I vešel papež Pius V. ve spolek
s Benátčany a španělským králem Filipem II., a dne 6.
řijna 1571 bylo turecké vojsko v námořní bitvě u Lepanta
od spojených křesťanských vojů zničeno. Po slavném vítěz
ství tomto usiloval papež, aby ku spolku proti Turkům i
jiní křesťanští panovnici přistoupili. Na ten účel vypravil
ku císaři Maxmilianu II. a polskému králi Sigmundovi kar
dinála Kommendona, a na královské dvory francouzský,
španělský a portugalský kardinála Michala Bonella, jemuž
dal za průvodce generala Tovaryšstva Ježišova Wrantiška
Borgiu, věda, že slovutný muž ten ve Španělích i v Portu
galech mnoho zmůže. Byltě španělský král Filip II. již
dávno přesvědčen, že všeliké útoky na Františka 1 řád jeho
byly dilem ošemetníků, a vážil si tedy bývalého vévody
z Gandie velice a dopisoval mu často hledávaje u něho
rady. František byl tehdáž věkem 1 chorobou skličen, po
drobil se však přece vůli papežově, ačkoli tajemník řádu
snažně prosil, aby daleké cesty do ciziny ušetřen a takto
Tovaryšstvu svému zachráněn byl.
S požehnáním papežovým vydal se František dne 31.
června 1571 na dalekou cestu, kteráž byla mu pravým mu
čednictvím. Jsa tělesně vysilen sotva držel se na nohou,
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a přece cestou nepřestával v kolejích udileti tovaryšům
svým spasitelné rady a upravovati záležitosti jejich. Na
pomezi franzouzském byli kardinál vyslanec i průvodčí jeho
uvitáni čestným průvodem vyslaným od krále Karla IX. a
doprovodění až na hranice španělské. V Barceloně byl
František přijat s nadšenou radostí jako světec. Filip IL.
poslal mu v ústrety syna jeho Ferdinanda Borgiu, jenž byl
toho času správce dvoru sestry jeho Marie manželky cisaře
Maxmiliana II. I kardinál Espinoza a královšti úřednici 1
šlechtici Ššpanělštiprojevovali bývalému vévodovi z Gandie
rozličným způsobem postu. Ještě slavněji byl František vi
tán v království Valencii, kde bratři a synové jeho statky
měli. Dojemno bylo, když vévoda Karel Borgia 1 bratr jeho
vyšedše otei svému vstříc na kolena poklekli a nohy jeho
slzami hlubokého pohnuti smáčeli. Velici zástupové lidu
hrnuli se k němu a doprovodili ho do jesuitské koleje ve
Valencii. Tu odhodlal se František na prosbu arcibiskupa
Jana Ribery ve stoličném chrámě kázati nedbaje choroby
a slabosti své, a kázaní jeho mělo na posluchače nevyliči
telný účinek.
Pobyv s papežským vyslancem ve Valencii po čtyři
měsice, cestoval František do Madridu cestou neobvyklou
sám, chtěje vyhnouti se chystaným oslavám. Ale cesta tato
stala se mu proti vůli jeho vitězným průvodem ; bývali pod
dani jeho zvěděvše, kudy pojede, přicházeli v zástupech,
aby ho spatřili, a klekali před ním prosice, aby jim pože
hnal. V Madridě byl přijat s poctami královskými a dosáhl
šťastně u Filipa II. účelu svého. Odtud cestoval s papežským
vyslancem do Portugal, byl na královském dvoře rovněž
slavně uvitán, a král Sebastian slíbil přání papežovo vypl
niti a S ostatními křesťanskými knižaty o zničení Turků se
přičinita.

Na výslovný rozkaz krále Filipa II. doprovodil Ferdi
nand Borgia s čestným komonstvem otce svého i papežského
vyslance zpáteční cestou až na pomezí franzouzské. Tu
podal František synovi Tělo Páně a uděliv mu spasitelná
napomenutí rozloučil se s ním. Francouzský král Karel IX.
přebýval tehdáž v Bloisu, a jelikož silnice byly obleženy
od vzbouřených kalvinců, nezbývalo papežským poslům leč
cestovatl v tuhé zimě neschůdnými cestami postranními.
Poselstvo bylo od krále 1 matky jeho Kateřiny v Bloisu
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vlídně přijato, nedosáhlo tu však účelu svého. Karel IX.
nemohl poskytnoutl papeži pomocného vojska proti Turkům,
poněvadž říše jeho byla od kalvinských spiklenců znepoko
jována. Přece však nebyla cesta papežských poslů k němu
bez užitku. Slíbil král Františkovi, že bude v zemi své
viry katolické neunaveně brániti a doporučil se do modliteb
jeho.
Nad míru obtižným cestováním zimního času po hrbo
latých stezkách ve Francii trpělo schřadlé tělo Františkovo
velice a nad to byl skličen bolestným zármutkem vida
všude hrozné spousty způsobené od kalvinských buřičů. Byloť
mu cestou patřitl na vypálené vesnice, pobořené kláštery,
zohavené chrámy a sochy svatých. Ve svátek Očisťování
Panny Marie vstoupil do jakéhosi chrámu zpustošeného, a
chtěje rouhavý skutek bludařů aspoň poněkud odčiniti
sloužil v něm mši sv. prolévaje slzy lítosti. Tehdáž byla
prudká zima a rozbitými okny znesvěceného chrámu toho
vanul ostrý průvan. I nebýlo divu, že František se tu za
chladil, tak že nemohl se ani na nohou udržeti. Takto one
mocněv byl Ssnesmirnými nesnázemi hornatým Savojskem
donesen do Turina, kde vévoda Emanuel nabídl mu poho
stinství a lékařské ošetřování. Ale nemocný nemaje v Turině
stání odplul po řece Pádu do Ferrary, odkud vnuk jeho
Alfons vévoda z Este vypravil mu v ústrety stkvostnou loď
s četným komonstvem šlechticů. Tu shledali lékaři, že ži
vot jeho jest ve svrchovaném nebezpečí a že neni radno
přenésti ho do Říma, jelikož by tam zavítal právě v čas,
kdy tam začiná nesnesitelné vedro. Ale František žádal si
zemřiti v Římě, a vévoda nechtěje ho nutiti, připravil mu
pohodlná nosítka na cestu. I dal se nemocný dopraviti nej
prv do Lorety, a uctiv na tomto poutním mistě naposled
Rodičku Boží byl polomrtev přinesen do Říma. Tehdejší
papež Řehoř XIII. meškal tehdáž v Tivoli. K němu poslal
František kněze svého řádu, a dostav od něho apoštolské
požehnání spojené s plnomocnými odpustky dal se doněsti
do světnice, v niž oba předchůdcové jeho sv. Ignác a
Laynez zemřeli. Na opětovanou otázku bratři, zdaž něčeho
sí žádá a potřebuje, odpovídal, že nežádá sobě ničehn mimo
Pána Ježíše a že toliko jeho jediného potřebuje. A požehnav
naposled tovaryšům 1 přibuzným svým chystal se na smrť.
Zatím povolán malíř, aby zhotovil podobiznu jeho. Ale ne
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mocný zpozorovav to odvrátil tvář nechtěje dopustiti, aby
byl vymalován. A zůstav do poslední chvile sebevědom
zesnul blaženě v Pánu po půlnoci dne 1. řijna 1572 maje
62 let věku svého. Tělo jeho bylo slavně uloženo vedle sv.
Ignáce a Layneza ve starém chrámě koleje jesuitské, a
všickni, kdož pohřbu tomu přítomní byli, smýšleli stejně,
že zesnulý je světec. Roku 1617. přenesena tělesná schránka
jeho do nového nádherného chrámu Pána Ježíše při jesuit
ské koleji v Římě, avšak téhož ještě roku byla po přání
pravnuků jeho slavně převezena do Madridu ve Španělích.
Tu zbudoval kardinál vévoda z Lermy při jesuitském
chrámu nádhernon kapli a uložil v ni ostatky děda svého,
někdejšího vévody z Gandie Wrantiška, třetiho generála
Tovaryšstva Ježišova.
Bůh osvědčoval svatost Františka Borg1ie divy, a město
Madrid zvolilo ho svým patronem. Papež Urban VIII. pro
hlásil jej r. 1624. za blahoslavence, a papež Klement X.
vložil r. 1671. jméno jeho do seznamu svatých Cirkve ka
tolické. Výroční památka jeho slaví se dle ustanovení papeže
Innocence XI. z r. 1683. dne 10. řijna.
Spisy sv. Františka Borgie byly r. 1675. v Bruselu
vydány tiskem. Na mostě Karlově v Praze stojí znamenitá
socha tohoto světce zhotovená r. 1710. od slavného sochaře
Ferdinanda Brokova. Sv. František Borgia zobrazen tu
v řeholním rouchu, an maje levici položenu na prsou a
pravici vztýčenu, stoji zadumán zbožným rozjimáním nejsv.
Svátosti, kterou anděl mu ukazuje. Na druhé straně sedi
jiný anděl s obrazem Panny Marie. Na podstavci spatřuje
se korunovaná lebka připomínající dojemnou událost, již
František byl přiveden na cestu přisně kajicnosti a svatosti.
V komoře kníž. arcib. duchovenského semináře v Praze
chová se klobouk, jejž světec tento nosil.

Sv. František Borgia dával životem svým krásný
přiklad lidem všelikého stavu. Nebyloť nad něho poslušněj
šího syna, věrnějšího poddaného, udatnějšího rytíře, uhlaze
nějšího dvořana, spravedlivějšího soudce, dobrotivějšího a
bdělejšího vladaře, lepšího manžela, starostlivějšího otce a
vlidnějšího pána. A když pohrdna hodnostmi, statky, slávou
a radostmi tohoto světa oblékl se v chudé roucho řeholní,jakým
vzácným divadlem byl andělům i lidem! Nebyloť řeholnika
vzornějšího, missionáře horlivějšího, kazatele neunavenějšího,
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představeného řádu moudřejšího nad něho. Příklady i roz
mluvy jeho vzdělávaly cisaře, krále, kardinály, biskupy,
dvořany, vrchnosti 1 poddané, kněze, řeholníky, učence 1
prostý lid. V rozličných úřadech svých ukázal zřejmě, že kře
stans milosti Boží a vlastním přičiněnímmůže v každém stavu
a zaměstnání dosáhnouti svatosti. Všim právem plati 1 0
něm slova sv. Řehoře Velikého pronesená o svatých mů
čednicich, kteří davše světu výhost toužili jen po nebi:
„Světec tento šlapal nohama lesk i slávu tohoto světa. O
plýval pevným zdravím, žil v přiznivých okolnostech, měl
ctnostnou a četnou rodinu, požival úplného pokoje, a nebylo
nikoho, kdož by ho nebyl miloval a si vážil A hle, svět,
jenž mu tak lahodil a v němž kvetlo mu tolikeré štěstí,
pozbyl v šlechetném srdci jeho všeliké krásy a vnady. A
my zatim vážime sl tohoto světa a toužime v srdcich svých
ustavičně po něm, ačkoli sám v sobě není vnadný a jen
trní poskytuje. Vždyť vidíme vněm všude jen smrť, zármu
tek a spuštění; odevšad hrnou se na nás rány a všude bý
váme naplňování hořkostmi; a přecetělesná naše žádostivost
miluje slepě tyto hořkosti; přece spěcháme za světem
prchajícím; přece držíme se světa klesajícího.“
Kéž odřikavý život tohoto vzácného světce povzbudí
nás k tomu, abychom odpirali si aspoň požitků a věcí
nedovolených, kteréž nesmrtelnou duši poskvrňují Vinou
hříchů a uvrhuji do věčné zkázy! *).
Dne 10. října koná se také památka sv. Gereona a tří spolumučedníků
ze slovutného pluku Thebajského, z jichž ostatků dostal velechrám Pražský
r. 1358. větši čásť; sv. Pinita, biskupa na ostrově Kretě, sv. Eulampia a
sestry jeho sv. Eulampie, umučených pro víru v Nikomedii, sv. Ludvíka
Bertranda, španělského Dominikána, horlivého missionáře v Západní Indii
(+ 1581), a j.
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I. Sv. Bruno Veliký, arcibiskup Kolínský.
Za císařů Otty I. a Jindřicha II. dostávali v Němcích
biskupové a opati vévodství a hrabství v léna, a takto stali
se mocnými říšskými mány, kteří byli císaři proto milými,
že svých lén nemohli činiti dědičnými, na odboje prot:
*) Život sv. Františka Borgie. Sepsal Jakub Procházka. Nákladem
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia. V Brně, 1840.
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němu nepomýšleli, a k říši věrně stáli. Bohužel nebylo to
na prospěch Církve a náboženství. Svobodná volba biskupů
dle zákonů církevních zahynula, ježto cisařové osobovali
sl sami právo biskupy jmenovati. A nejmenovali vždy mužů
k vysoké hodnosti církevní nejschopnějších, hledice přede
vším k tomu, aby biskupové říšští byli jim úplně oddáni a
rozkazy jejich ochotně plnili. I byli na biskupské stolce
dosazováni ponejvice synové předních rodů panských, z nichž
nejeden zapominal, že má býti nejprve dobrým pastýřem
věřiciho lidu. Přece však bylo dosti biskupů urozených,
kteří 1 jakožto světští vladařové jsouce si vědomi apoštol
ského povolání svého duchovní povinnosti svoje svědomitě
konali a v Cirkvi požehnanou památku zůstavili. Takovým
vzorným arcipastýřem a knižetem byl za stoleti desátého
arcibiskup Kolínský á spolu vévoda Lotarinský Bruno. Na
rodil se r. 925. jakožto nejmladší syn Německého krále
Jindřicha I. přijmím Ptáčníka z manželky jeho sv. Mathildy.
Rodičové ustanovivše synáčka ku stavu duchovnímu dali
jej záhy na výchovu Utrechtskému biskupu Balderichovi.
Bruno jevil již v dětství vzácné vlohy, a dorůstaje naučil
se také jazyku řeckému. Doba šesti let, kterou ztrávil na
biskupské škole Utrechtské, utvrdila v něm nejen náklonnost
ku vědám, ale i bázeň Boží a snahupo dosažení křesťanské
dokonalosti, k niž povzbuzovala ho i svatá matka jeho.
Po smrti Jindřicha I. nastoupil r. 936. královský trůn
v řišl nejstarší syn jeho Otto I. a povolal bratra Brunóna
z Utrechtu na svůj dvůr. Válečník a státník Otto I. neměl
valné náklonnosti ku vědám a umění, přece však hrnuli se
na dvůr jeho mužové učení chtějice dosáhnouti přizně jeho
a domoot se hodnosti a úřadů. Takto přicházel mladý, sna
živý Bruno na královském dvoře do styku s předními učenci
a umělei toho času, a maje přirozenou zálibu ve studiích
prospival znamenitě učením. Shromažďoval si spisy starých
spisovatelů římských 1 církevních Otců, a vedenim nejlep
šich učitelů nabyl důkladných vědomosti, jakých vůbec
tehdaž bylo možno dosáhnouti. Vědecké vzdělání jeho do
vršil slovutný biskup Veronský Ratherius. Láska jeho ku
vědám byla taková, že nezbývalo mu času na zbytečné hry
a zábavy, jež na královském dvoře se střídaly, ba že i na
cestách míval svoje oblíbené knihy při sobě nemoha bez
10.

£
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nich se obejiti. Nejvice liboval si ve spisech křesťanského
básníka Prudence.
Dosáhnuv let jinošských dostal Bruno nižší svěcení a
byl od královského bratra svého jmenován opatem několika
klášterů, zejména Loršského u Vormsu a Novokorvejského
na řece Veseře. Byloť tehdáž neblahým zvykem, že světšti
páni vnucovali duchovním sborům za opaty svoje milce,
jimž záleželo hlavněna důchodech s hodnosti touto spo
jených, aniž starali se o konání povinnosti, které povolání
to jim ukládalo. "Takovým planým opatem nebyl však
Bruno. Ač ještě mlád, stkvěl se vážnou mysli, čistými
mravy, opravdovou zbožnosti a horlivostí pro čest Boží a
duchovní 1 hmotné blaho lidi. I jal se v podřizených klá
šteřich obnovovatl řeholní kázeň a napravovati, co časem
v nich porušeno bylo. Statky od loupežných šlechticů klá
šterům násilně odcizené ziskal opět a vrátil jim ztracené
svobody a výsady. Od klášterů přijímal jen dobrovolné dary

nechtěje majetek jejich ztenčovati
Jsa opatem několika klášterů konal Bruno zároveň
úřad říšského kanoléře, a byv r. 950. posvěcen na kněze

stal se spolu královským arcikaplanem. Po smrti Kolinského
arcibiskupa Vigfrida r. 953. byl na žádost duchovenstva i
měšťanstva jmenován od královského bratra svého nástupcem
zesnulého arcipastýře toho. Jeho vznešený původ, vzácné
vzdělání, ušlechtilá povaha, důstojný zjev a přikladný ži
vot ziskaly mu srdce duchovenstva i lidu, a Kolinští přijali
ho s jásotem. Od té doby slynul nejen jako přítel věd a
nmění, ale i jako horlivý pastýř věřícího lidu a dobrotivý
pán svých poddaných.
Toho času byl král Otto I. u veliké tisni. Maďaři či
nili loupežné výpravy do řiše, a slovanští kmenové polabšti
od Němců ohněm a mečem porobení a od nich nelidsky
trýznění pozdvihovali se proti svým utiskovatelům. Nad to
vše zdvihl vlastní syn krále Otty Ludolf odbojnou válku
proti otci ziskav si na pomoc zetě jeho Konráda vévodu
Lotarinského. V těchto nesnázích měl král jedinou útěchu
a naději v milém bratru Brunónu. I povolal si ho r. 953.
k sobě na radu do tábora u Mohuče a jmenoval jej na
místo odbojného Konráda vévodou Lotarinským s mocí tak

© měř
kralovskon.
Bruno
smířil
potom
otce
sesynem,
ale
Konrádovi nebylo vévodství Lotarinské vráceno. Tak stal
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je arcibiskup Bruno světským knižetem. I svolal nejprve
velmože západních Němec do Cách, a přijav od nich slib
věrnosti ku králi a říši, přidělil Horní Lotarinsko osvědče
nému přibuzenci svému, a sám ponechal si správu Dolního
Lotarinska.
Bruno uměl povinnosti horlivého biskupa s úřadem
světského knižete dobře spojovati. Slechetná snaha jeho po
blahu lidu i po věcech velikých pobádala ho k neunavené
činnosti. Pečoval o zachování pokoje, zákonů a řádu ve vé
vodství, a nikdy nezapominal své důstojnosti biskupské. Žil
neúhonně, prostě a přísně jako poustevník. I při stkvělých
hostinách, jež panstvu dle povinnosti své strojil, býval zdrže
livý. Smýšlení jeho bylo ryze cirkevní. Doporoučel na stolce
biskupské jen muže nejhodnější. Šířil křesťanskouvzdělanost
a utvrzoval v lidu bázeň Boží. Zřizoval školy a podporoval
chudě žáky; stavěl, obnovoval a rozšiřoval chrámy Páně a
zdobil je ostatky svatých. Potlačoval zlozvyky a zavedl do
duchovních sborů přísnou církevní kázeň. Nedaleko Kolina
založil a nadal nový klášter sv. Pantaleóna a dal mnichům
výtečného opata s napomenutim, aby poslouchajíce ho ne
ustávali v ctnostech svatých pokračovati. Pečoval o důkladné
vzdělání mladšího duchovenstva a byl mocným ochráncem
1 štědrým dobrodincem klášterů a náboženských družin.
Jakožto vévoda nastupoval rázně proti rušitelům zemského
míru a držel pyšné a násilné pány na úzdě nedopouštěje
jim, aby ld utlačovali a na něm bezpráví páchali.
Když král Otto I. r. 961. podruhé táhl do Italie, aby
si uhájil Lombardie a v Římě od papeže Jana XII. korunu
císařskou přijal, byl Bruno jeho náměstkem v řiši a spolu
opatrovníkem nezletilého syna jeho králeviče Otty. Byl i
hledaným a váženým smircem rozvaděných stran panských.
Roku 905. odebral se do Francie, aby smířil syny obou se
ster svých, vdov po králi Ludvíku IV. a hraběti Pařižském
Hugónu. Na této cestě roznemohl se těžce v Remeši, a při
praviv se zbožně na křesťanskou smrť řekl: „Pán tluče již
na bránu mou a volá mne, abych vydal počet ze života
svého. Kolisám se mezi strachem a nadějí. Nechať učiní
Bůh se mnou, jak se mu libi“. Dne 11. řijna 965. vypustil
duši dosáhnuv 41 let pozemského života svého. Tělo jeho
bylo pohřbeno v klášteře sv. Pantaleóna u Kolina, jejž byl
vystavěl, a památka jeho zůstala v požehnání. Věřící lid
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vzpominaje na jeho vzácné ctnosti i spasitelná naučení jal
se ho ctiti za světce a chváliti v něm Boha, a hrob jeho
byl slavný. Na dolením Rýně slavi se ode dávna v mno
hých chrámech výroční památka jeho dne 11. října.

Za nedlouhou dobu dvanácti let vykonal Bruno jako
arcibiskup i vévoda pro věčné 1 časné blaho lidu svého věci
veliké, a dostal od vděčných vrstevníků čestný název Ve
liký. V pravici jeho neblyštil se meč; zbroji jeho byly
kniha a kříž. Nikoli vavřin vitězného válečníka, nýbrž oli
vová ratolest miru a palma vitězství nad světem zdobily
ho. Ve všech věcech vydával sebe samého za přiklad do
brých skutků, v učení, v celosti (neúhonosti) a vážnosti.
(Tit. 2, 7.). Na něm naplnila se slova Páně, že v království
nebeském slouti bude velikým ten, kdož přikázáním Božím
nejen uči, ale je 1 činí. (Mat. 5, 19.)

2. Sv. Ludvík Bertrand z řádu sv. Dominika.
Rodištěm světce Ludvika Bertranda bylo španělské
město Valencie. Narodil se r. 1526. z vážených, zbožných
rodičův a žil již jako chlapec kajicně a svatě. Spával na
holé zemi, stranil se dětských her, trval nejraději v chrámu
Páně, modlíval se doma pozdě do noci a čítal pilně vzděla
vatelné duchovní knihy. Dospěv v jinocha ušel tajně do sa
moty, aby mohl snáze pobožné skutky konati, ale otec vy
pátral skrýši jeho a pokáral ho. Avšak Ludvik zůstal před
sevzetí svému věren a dosáhnuv zletilosti vstoupil do řádu
sv. Dominika, kde za krátko stal se přikládem 1 starším
horlivým řeholníkům.
Složiv slavné řeholní sliby prospíval Ludvík nábožno
stl a přísnou odřikavosti. Maje bedlivou stráž nad smysly
svými podroboval tělo postům a bičoval je, nosil spodní
roucho žiněné, prodlužoval noční bdění a posiloval se v do
brém rozjímavou modlitbou. Takto dosáhl úplné vlády nad
sebou a oplýval blaživým pokojem v Pánu. Když ztrávil
již v řádu sedm let, byl ustanoven za představeného řehol
nich noviců a učil je slovem i vlastním příkladem svatému
životu. Občasně vycházel na venkov a kázal lidu horlivě
slovo Boží. Kdysi potkal na poli pastýře a pohlédna na něj
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řekl mu: „Přiteli, lituji vás, neboť vězíte ve smutném stavu.
Již tři roky nesložil jste platné zpovědi. Je-li vám spasení
vaše draho, napravte to, nebo smrť není vás daleka. Jsem
hotov vás vyslyšeti“. I užásl pastýř vida tohcto neznámého
kněze a slyše pravdivá slova jeho, a vyzpovidav se mu do
konale ze všech hříchů svých,
dnech.

zemřel kKajicně po třech

Roku 1562. byl Ludvík s jinými kněžimi poslán do
Západní Indie, aby tam kázal evangelium Kristovo a pra
coval o spaseni duši lidských. I jal se s nadšeným zápalem
v zámoří konati missionářský úřad mezi polodivokými po
hany a s milosti Boží obrátil jich ohromný počet na viru.
Učíval a kázaval po celý den, a vedle toho nepřestával se
mrtviti a v ctnostech svatých utvrzovati. Kázal jažýkem
španělským, a přece byli rozliční domorodi kmenové, ač ja
zyku tomu nerozuměli, mocnými slovy a zjevem jeho tolik
dojati, že přijimali ochotně křest svatý. Nejednou bylo
o jeho život ukládáno. Zaryti modloslužebnici namíchali mu
do nápoje jedu, ale Bůh zachránil ho. Jednou káral na ká
zani jistou nepravosť, a jakýsi šlechtic domnivaje se, že po
kárání to plati jemu, uminil si, Že přísného kazatele za
střelí. I přiběhl k němu s nabitou ručnici a namířil na
něho. V ten okamžik pozdvihl Ludvík pravici k žehnání, a
mstivý šlechtic zastrašen znamením svatého křiže pustil
smrtici zbraň z rukou, uvrhl se na zemi a prosil za odpu
štěni. Jindy přihnal se na Ludvika zástup pohanů a chtěli
ho ukamenovati, ale on začal s nimi mluviti laskavě, tak
že rázem zapomenuli na zlý úmysl svůj a požádali ho, aby
je víře Kristově naučil. Kdysi vyřitil se na něho zuřivý
pohan a rozpřáhi ruku se sekerou, aby mu hlavu rozťal, ale
řízením Prozřetelnosti Božl svezla se rána mimo hlavu mis
Slonářovu a zaryla se do země. Tak chránil Bůh Ludvika
ve všech nebezpečenstvich.
Po letech vrátil se Ludvík z Východní [ndie, kde tak
požehnaně byl působil, a po rozkazech řeholních představe
ných pracovai na rozličných mistech vlasti své ku cti Boží
a o spáse duši lidských až do smrti. Po celý život sloužil
věrně Bohu, a přece pokládal se za nehodného hřiš
nika. Pravidlem bylo mu, aby pohrdal jen samým sebou
a nikým jiným; aby pohrdal světem a nedbal toho, když
svět jim pohrdá. Kdykoli byl chválen, dával se na útěk, a
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jednou, když byl od několika šlechticů jako nejhorší ničema
tupen, řekl mírně: „Pánové, co jste o mně mluvili, je
pravda. Znáte mne lépe, než já sám se znám“. Kdysi vele
bil ho někdo pro vzácné milostiny jeho. Tu řekl: „Mysliš,
že to známka svatosti? Nikoli; jestiť to účinek milosti Boží.
Oč mnohem větši moc a vzácnější dary dostal od Boha sa
tan, a přece upadl do záhuby“. Panickou čistotu zachoval
si neporušenu hlavně stálou modlitbou, mrtvením smyslů a
ostražitou bdělosti. Nic nermoutilo ho více, než kdy viděl
a slyšel, jak Bůh jest urážen, a nic nepůsobilo mu většího
potěšení nežli když dálo se něco na oslavu Boží. A přece
bál se ustavičně o spasení duše, a když byl těšen, že vyko
nal již mnoho dobrého pro Boha a bližní, odpovídal: „Ach
jiní vykonali daleko vice dobrého než já ubožák, a přece
mnozí znich byli s Jidášem odsouzeni“. Často vzdychalsi:
„Bože můj, jak obstoji celý život můj na soudu tvém, an si
netroufám vydati počet z jediné hodiny jeho!“ Ještě na
srartelném loži prosil bratři svých: „Modlete se za mne,
abych nebyl zavržen“. A právě tato úzkostlivost činila ho
obezřelým a byla mu prospěšným ostnem k ustavičné ka
jicnosta.
Mnoholeté namáhavé práce a skutky odřikavosti sesla
bily tělo horlivého Ludvika a uvalily na něho bolestnou
nemoc. Snášel ji s příkladnou trpělivosti vzdychaje si: „Zde
Ó Pane pal, zde řež; jen na věčnosti ušetř mne!“ Bratři
snažili se mu bolesti ulehčiti, ale to jej rmoutilo, neboť
zdálo se mu, že takové laskavé péče není hoden. Říkal jim
tedy: „Nechme Pána Boha činiti, co a jak se mu líbí. Buď
vůle jeho!“ Znamenaje smrť položil si na prsa těžkou. cihlu,
a na otázku, proč tělo svoje bolestmi schřadlé a soužené
takto ještě vice trápi, odpověděl“ „Co mám činiti? Smrť
blíži se již. Království nebeské trpí násili“. A přijav ná
božně sv. svátosti, dokonal vezdejší boj dne 10. října 1581.

Již za živa byl Ludvik od Boha vyznamenán vzá
cnýmimilostinami. Měl dar proroctví i divů. Utišil modlit
bou bouři na moři, uzdravoval náhle nemocné, vrátil něko
lika mrtvým život. I po smrti byl od Boha oslaven; ze
jména nemocní dotknuvše se těla jeho, nabyli rázem přede
šlého zdraví. Proto ctil ho lid za světce. A jelikož na při
mluvu jeho vyslýchal Bůh modlitby věřících zázračným
způsobem, prohlásil ho papež Pavel V. za blahoslavence, a
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papež Klement X. za světce. Koncem sedmnáctého stoleti
byl sv. Ludvik Bertrand od papeže Alexandra VIIT. prohlá
šen za patrona nového království (nyní republiky) Granady
v Jižní Americe.

Životem tělesným, lenosti a smyslnou požívavostí ne
dobude nikdo království nebeského. Do toho města Božiho
vede cesta úzká a brána těsná, a jen ti vejdou do něho,
kdož na tomto světě přemáháním světa, těla a ďábla činili
si násilí a takto snažili se přemoci všecky překážky, kteréž
byly spasení jejich na odpor. Tak činil i sv. Ludvík Ber
trand. Obávaje se, aby nebyl zavržen, bojoval po celý život
boj dobrý, až došel koruny spravedlnosti, kterouž dal mu
Pán. (Tim. 4, 7.).

Dne 11. října koná se také památka sv. Tharaka a spolumučedníků,
kteří za císaře Diokleciana byli v Tarsu v Cilicii pro víru mečem sťati;
sv. Gummara, příbuzence krále Pipina (+ 774.), sv. Sarmaty, mnicha od
Saracénů v Thebaidě umučeného; sv. Kanyka, opata ve Skotsku,sv. Placidie
panny Veronské a j.

Dne 12. října.

I. Sv. Maximilian, biskup a mučedník.
Starobylé, někdy od Keltů založené město Laureakum
(nyni ves Lorch) na stoku Enže a Dunaje v Horních Ra
kousích bylo za vlády Římanů důležitou pomezní tvrzí
proti nájezdům divokých kmenů severních. Tu bylo hlavní
tábořiště druhého pluku a kotviště dunajského loďstva řím
ského. V městě zdvihaly se pyšné chrámy a oltáře říšských
bohů 1 vysoké sochy a sloupy na počesť cisařů; ale 1 křiž
Kristův měl tu valný počet ctitelů, neboť v římském vojště
bylo mnoho křesťanských bojovníků, jimiž simě svatého
evángelia zaneseno bylo i do nejodlehlejších končin říšských.

V Laureaku vznikla záhy křesťanská obec. Prvním zná
mým biskupem jejim byl sv. Maximilian. Dle podání naro
dil se někdy v první polovici třetího stoleti v městě Celji
při řece Savině ve středním Noriku (Štýrsku) z bohatých
rodičů křesťanských a byl od nich vychován v bázní Boží.
Již v dětském věku planul láskou ku Kristu Pánu a pro
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spíval nábožnosti. Když dosáhl třináctého roku, zemřel mu
otec, a po šesti letech odebrala se i matka jeho na věčnosť.
Osiřelý jinoch zdědil po rodičich rozsáhlé statky, ale duše
jeho nebažila po bohatství a světských požitcích toužic po
věcech vznešenějších. Slova Páně: „Chceš-li dokonalým
býti, jdi, prodej co máš, a rozdej chudým, a budeš miti po
klad v nebi; a pojď, následuj mne“ (Mat. 19, 21.) pohnula
ho, že propustil otroky svoje na svobodu, rozdělil mezi ně
zděděné statky, rozdal movité zboži své chudým a zasvětil
se službě Boží. Po nějakém čase odebral se do Laureaka a
ziskal si horlivosti o viru 1 ctnostným životem takovou
vážnost tamních křesťanů, že jej okolo roku 257. zvolili
svým biskupem. I vydal se na cestu do Říma ku papeži
Sixtu II. a dostal od něho apoštolské požehnání a právomoc
vykonávati úřad biskupský.
Biskup Maximilian šířil s neunavnou horlivosti učeni
Kristovo a potíral modloslužbu nejen v Laureaku a okoli
jeho, ale i v jiných městech a krajích norických, a práce
jeho na vinici Páně měla znamenitý úspěch. Přičiněním jeho
bylo množství pohanů obráceno na víru, a Úirkev křesťan
ská prospivala v krajinách těch utěšeně.
Toho času odvrátilo se válečné štěstí od římského voj
ska. Suroví národové činili do Norika loupežné výpravy
hubice všecko. ohněm a mečem. Římané, domnívajíce se, že
Bůh války Mars na ně se rozhněval, rozkázali, aby obyva
telstvo snažilo se ho obětmi usmířiti. Takový rozkaz vydán
byl i v Celji, kde měl Mars slavný chrám; a kdo rozkazu
"toho neposlechl, měl býti potrestán smrti. I vydal se Maxi
milian do rodiště svého, aby tamní křesťany ve víře silil a
ku statečnosti povzbuzoval. Přišel do Celje právě když
tamní věřící pojati byli hrůzou neboť někteří ze souvěrců
jejich nemajice dostatek zmužilosti podlehli výhrůžkám a
obětovali pohanskému bohu, aby ušli mučednické smrti. To
zarmoutilo svatého biskupa; i posilnil se modlitbou a ode
brav se k císařskému vladaři Eulasiovi řekl mu vážně:
„Cisař poslal tě do této země, abysi ji bránil proti nepři
teli, ale ty hůře než nepřítel vrháš do záhuby ty, jichž
ochráncem býti máš!“ Rozhněvaný vladař rozkázal ihned,
aby biskup byl odveden do chrámu Martova a donucen
obětovati. A když statečný Maximilian nižádnými pohrůž
kami nedal se pohnouti k modloslužebnému skutku, nařídil
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vladař popraviti ho mečem. I byl svatý biskup svázán, za
město vyveden a stat dne 12. řijna. Rok neni zjištěn.
Pravděpodobno podstoupil sv. Maximilian mučednickou smrť
za císaře Diokleciana asi roku 308.
Hlavu i tělo svatého mučedníka pohřbily některé ná
božné ženy pro strach z pohanů tajně v noci. Úcta ku sv.
Maximilianu v území bývalého Norika je prastará. Solno
hradský biskup sv. Rupert přišel do Celje a zbudoval na
mučedništi sv, Maximiliana chrám. Jiný chrám na počesť
tohoto mučedníka vystavěl v Bischoíshofenu v Pongavsku.
Za stoleti desátého byly ostatky sv. Maximiliana přeneseny
do Pasova, kde podnes chovají se ve stoličném chrámě.
Z ostatků těch dostal r. 1370. Karel IV. čásť ramene a da
roval ji velechrámu Pražskému. Sv. Maximilian je zemským
patronem vóvodství Štýrského. Zobrazován bývá jako bi
skup s palmou a mečem.

Jakmile sv. Maximilian nabyl jistoty, že křesťanům
v rodišti jeho hrozí nebezpečenství, že by mohli býti zvi
klání ve víře a zraditi ji, spěchal jim na pomoc, ač věděl,
že sám vydává se v nebezpečenství mučednické smrti. Ale
rád podstoupil ji věřícím za příklad, aby povzbuzení byli
ku stálosti i v nejkrutějším pronásledování. Apoštol sv. Ja
kub píše: „Bratří moji, jestliže by kdo z vás pobloudil od
pravdy, a někdo by jej obrátil, máť věděti, že kdo odvrátí
hříšníka od bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti
a přikryje množství hříchů“ (Jak. 5, 19, 20.). Kdo dle roz
kazu Páně miluje bližního jako sebe samého, tomu zajisté
jest lito těch bratři, kteří v náboženské nevědomosti aneb
holé nevěře bloudí, křesťanských povinnosti svých zanedbá
vaji, v nebezpečenství hříchu se vydávají a Boha hněvají.
I bude jim domlouvati a oči otvirati, bude jich napomínati
a jim svítiti dobrým příkladem, aby poznali pravou cestu
ku spasení. A není-li možno jiným způsobem působitl k ná
pravě bloudicich bratři, máme aspoň za ně se modliti, aby
Bůh sám milosti svou je osvítil a obrátil. Sv. Jan Zlato
ústý dí, že nikdo nebude spasen, kdo spásy bližních nedbá.
Právem, neboť komu na spasení nesmrtelných duší nezáleží,
O tom zajisté nelze říci, že by bližního miloval jako sebe
samého. „Kdo nemiluje bratra svého, kteréhož vidi, Boha,
kteréhož nevidí, kterakž může milovati? A toto přikázaní
máme od Boha: Aby kdo miluje Boha, miloval 1 bratra
svého“. (I. Jan 4, 20. 21.).
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2. Sv. Pelagia, kajicnice.
Někdy v polovici stoleti pátého narodila se pohanským
rodičům v hlavním městě syrském Antiochii dcera Pelagia,
která již v útlém věku vynikala bystrým rozumem a těles
nou sličnostj. Dorůstajic vstoupila do sborů čekatelek křtu,
ale za nedlouho zpronevěřila se předsevzetí svému, že bude
hodnou učednicí Kristovou. Svět kořil se kráse jeji, a ona
podlehla mu. Stala se marnivou a lehkomyslnou divadelní
herečkou. Libovala si v nádherném oděvu a špercich, vy
hledávala společnosti hýřivých světáků, žila v přepychu a
smyslných rozkoších. Svět nazýval ji „Perlou (Margaritou)“,
ale anděl strážce truchlil nad touto ztracenou ovci.
Roku 454. slavil patriarcha Maximian v Antiochii cir
kevní sněm. Ze shromážděných biskupů požíval největší
vážnosti Edesský biskup Nonus, muž svatého života, jenž
slynul požehnanou činnosti svou mezi pohany. Na žádost
patriarchovu kázal Nonus jednoho dne na nádvoří stoličného
chrámu sv. Juliana ku shromážděnému lidu. Zatim nastal
na ulici u chrámu nezvyklý hluk, jímž posluchači nemálo
vyrušení byli. Tam jela herečka Pelagia s komonstvem
sluhů a služebnic, a zástup zvědavců. doprovázel ji. Seděla
na mezku v nádherném úboru usmívajíc se na ctitele svoje,
a jedouc mimo chrám popatřila s pohrdánim na věřici 1
biskupy. Vyjeveně dival se křesťanský liď na tu veřejnou
hříšnici a biskupové vzdychajíce sklopili hlavy; jen Nonus
neodvrátil oči od ni, a když poodjela, řekl ku biskupům:
„Jak líbila se vám Palagia? Či nedotkla se krása a nád
hera jeji srdce, vašeho ?“ A když všickni mlčeli žásnouce,
co svatý biskup mluví, doložil: „Mnou aspoň pohnula ta
osoba náramně. Kolik hodin vynakládá denně na vyzdobeni
svého těla, aby zalíbila se hříšným lidem! A jak málo času
věnujeme my křesťané nesmrtelné duši své, abychom ozdo
bili ji otnostmi a zalibili se věčnému Bohu! Ó nás ubožáků!
Nedbáme duše své a necháváme ji hynouti v nečistotě
hřichů!“ To pověděv zaplakal lítostí a odešel s jáhnem
svým do přibytku svého, zavřel za sebou dvéře, poklekl a
modlil se za hříšnici Pelagii.
Následujícího dne, v neděli kázal biskup Nonus opět
v stoličném chrámě. Mluvil důrazně o soudu Božím, o věčné
odměně spravedlivých i o hrozných trestech, jež stihnou ne
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kajici hřišníky, kteří životem svýmBohu se rouhají a milo
srdenství jeho nohama šlapou. Na kázaní toto přišla i Pela
gla, ovšem nikoli z pobožnosti, neboť nenáviděla křesťanů,
nýbrž z rozmarné zvědavosti a žádosti, aby lid kráse jeji
se obdivoval. Ale tentokráte dotkla se ji milost Boží. Ká
zaní svatého biskupa otevřelo ji oči a otřáslo srdcem jejím,
tak že zachvěla se hrůzou a zaplakala hořce. Pojednoustala
se v ní podivuhodná změna. I vytratila se po kázaní z chrámu
a spěchala domů. Tu napsala Nonovi pokorný list tohoto
obsahu: „Svatému učedníku Ježišovu ubohá hříšnice. Sly
šela jsem, že Bůh opustil nebe a sestoupil na zemi, aby
spasil hřišníky, a že neostýchal se miti s nimi obcování.
Také jsem zvěděla, že jsi pravý a věrný učedník- Ježíše
Krista, pročež prosím, abysi nepohrdl mnou, neboť žádám
sl poznati Spasitele.“ Nonus pokládal tato slova za pokryt
ství, přece však odepsal: „Pán zná smýšlení i skutky tvoje.
Jestliže tedy do opravdy chceš poznati Boha a polepšiti
se, přijď do chrámu, kde ochotně přijmu tebe.“ I spěchala
Pelagia roztouženě do stoličného chrámu a před shromáždě
nými biskupy i věřícími vrhla se kajicně na zemi, libala
nohy biskupa Nona, vyznala s pláčem veřejně hříchy svoje,
slíbila polepšení a prosila za křest svatý. Biskup rozkázal
Ji povstati a řekl šetrně, že dle cirkevního nařízení jest
třeba rukojmí, kteři by se zaručili za ni, že nevráti se více
do předešlého neřestného života. "Takové záruky nemohl
ovšem nikdo poskytnouti, a Pelagia vědouc to dala se do
usedavého pláče a ubezpečovala, že jest pevně rozhodnuta
nikdy vice do předešlých nepravosti se nevraceti, a že vy
nasnaži se s milosti Boži činiti opravdově pokání a setrvati
v něm až do smrti. I byla přijata do sboru čekatelek křtn
a za nedlouho pokřtěna. Sám biskup Nonus udělil ji tuto
svátost, podal ji Tělo a krev Páně, a potom odevzdal ji pod
ochranu bohabojné vdovy Romány.
Obrácená Pelagia slibu svému dostála. Poslala draho
cenné šperky, náčiní i úbory svoje biskupu Nonovi, aby je
zpeněžil a stržené penize chudým rozdal, propustila otroky
a otrokyně svoje na svobodu darovavší jim zbytek jmění
svého, ostříhala si vlasy, a oplakávajíc hřichů svých tre
stala tělo svoje posty a bičováním. Na počátku bylo jí zá
pasiti s prudkými pokušenimi, ale přemáhala je vítězně mo
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dlitbou a znamením svatého kříže. Z pokání jejího měli
biskupové i věřící nevýslovnou radost.
Osmého dne po křtu odešla Pelagia tajně z Antiochie
a nebyla tu nikdy již vice spatřena. Jediný biskup Nonus
věděl, že odebrala se v mužském přestrojení do Jerusaléma,
kde zamýšlela kati se do smrti.
V zástupu poutníků na posvátných mistech Jerusa
lémských budil vrouci nábožností a nadměrnou skroušeností
svou největší pozornost a obdiv mladý muž stepilého vzrůstu
a spanilé tváře. Říkali mu Pelagius, ale nikdo nevěděl,
kým jest a odkud přišel. Dyla to kajicnice Pelagia pře
strojená za muže. Navštivivši posvátná místa Jerusalémská
zřídila si na hoře Olivetské u jeskyně chýšku s jediným
okénkem a přebývala v ni až do smrti oplakávajíc hříchů
svých, mrtvic tělo svoje a kochajic se modlitbou 1 rozjimá
ním o bolestném utrpení Páně. Trvala o samotě jsouc světu
neznáma a jím zapomenuta. Okolní lidé slýchali každého dne
domnělého poustevníka libým hlasem pěti žalmy, ale jeho
samého spatřovali málokdy, tak že se jim zdálo, že odpirá
si 1 věci k životu nejpotřebnějšich.
Po třech letech jáhen biskupa Nona, jenž byl v Anti
ochii svědkem obrácení hříšnice Pelagie, vyprosil si povolení
ku pouti do Jerusaléma a dostal od biskupa svého rozkaz,
aby v Jerusalémě pátral po poustevníku Pelagiovi a vyřidil
mu pozdrav jeho. Jáhen poslechl, a když byla mu ukázána
chýška domnělého poustevníka Pelagia, zaklepal na okénko
žádaje, aby mu bylo otevřeno, že přináší pozdrav od biskupa
Nona. I otevřela Pelagia okénko a poznala jáhna, ale on ji
nepoznal, neboť tvář jeji zchřadla, a oči její byly vpadlé.
Na pozdrav biskupův odpověděla jáhnovi stručně: „Biskup
Nonus je muž svatý ; poroučim se do modliteb jeho“, a za
vřela okénko. I odešel jáhen nevrle, že poustevník nechtěl
s nim vice mluviti a do své chýše ho nepustil. Když ale
v Jerusalémě uslyšel, jaké vážnosti požívá samotář z hory
Olivetské, přišel po třech dnech, aby ho ještě jednou spatřil.
Zaklepal na okénko, ale nikdo neozval se uvnitř. Čekal
tedy před poustevnou až do večera, a posléze odvážil se
sám okénko pootevřiti a dovnitř nahlédnouti, a tam uzřel
na podlaze mrtvolu. I spěchal zvěstovat okolním mnichům,
co v poustevně viděl. Mniši a kněží přišli a vynesli z chýšky
mrtvé tělo; když pak po tehdejším zvyku chtělije ku pohřbu
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umýti a vonnou masti pomazati, vyšlo pohlavi domnělého
poustevníka na jevo. Tu vzpomněl si jáhen na kajionici
Pelagii a vypravoval užáslým mnichům a věřícímživot jeji.
Zpráva o smrti této podivné poustevnice roznesla se rychle
městem i širým okolím, a na pohřeb jeji dostavili se do Je
rusaléma zástupové věřícího lidu. Nad hrobem jejím pěly
křesťanské ženy a panny žalmy vzdávajíce Bohu diky za
veliké milosti, jimiž posiloval ji, aby na cestě kajicnosti
vytrvala a koruny života věčného dosáhla. Smrť sv. Pelagie
klade se do r. 457. Život jeji sepsal jáhen biskupa sv. Nona,
svědek obrácení i pohřbu jejího. Jeskyně sv. Pelagie ukazo
vala se na hoře Olivetské ještě za stoleti dvanáctého. Zo
brazována bývá jako poustevnice, klečic a modlic se.
Římský seznam světců klade výroční památku jeji na den
8. řijna.

Hřišnice Pelagia vyslechla jediné kázani, na něž přišla
z pouhého lehkomyslného rozmaru, a přece poznala z něho,
v jakém hrozném nebezpečenství vězí, a obrátila se na cestu
kajicnosti. Za naší doby hynou tisicové lidí v nevěřea smrtel
ných hřišich jen proto, že vyhýbají se slovu Božímu a misto
něho libuji sl v četbě zvrhlých, nevěreckých časopisův i knih
a v poslouchání vášnivých řečísvůdců, kteři s ďábelskou lsti
hubi království Boží na zemi a řozsévají dračí símě nevěry
a mravní spustlosti. Zajisté prohlédli by mnozi z ubožáků
těmito spolupracovníky satanovými svedených a obrátili by
se na lepši cestu, jen kdyby se odhodlali choditi na kázaní
a čitati listy 1 knihy katolické, z nichž by poznali, jakým
nevyvážným pokladem jest náboženství Kristovo.
Sv. Nonus plakal lítosti domnivaje se, že hřišnice Pe
lagia věnuje tělu svému vice péče, než on obětoval duši
své. Kéž bychom starali se o spasení své duše tolik, kolik
pečujeme o tělo! „Svět pomijí i žádost jeho, ale kdo činí
vůli Boží, zůstává na věky.“ (I. Jan 2, 17.) „Nemáme zde
místa trvalého, ale budoucího hledáme.“ (Žid. 18, 14.)
Dne 12. října koná se také památka sv. Evagria, Prisciana a spolu
mučedníků římských, sv. Edistia, mučedníka v Ravenně, sv. Domniny, mu
čednice v Licii, v Africe 4966 vyznavačů a mučedníků od vandalského krále
Hunericha pro víru stíhaných a dílem zavražděných ; sv. Valfrida, biskupa
anglického, sv. Salvina, biskupa ve Veróně, a j.
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Sv. Eduard Vyznavat, král Anglický.
Po mučednické smrti sv. Eduarda II. krále Anglického
(975—978), jehož výroční památka slaví se dne 18. března,

vládl v Anglii nevlastní bratr jeho Ethelred I[. velmi ne
šťastně, jelikož výbojní Dánové neustávali říši jeho znepo
kojovati. Král chtěje lidu svému zjednati pokoj, zavázal se
Dánům ročním poplatkem, ale i potom činili tito kořistnici
občasně loupežné výpravy do Anglie. I dal král v určitý
den r. 1002. povražditi všecky Dány v Anglii usedlé. Avšak
nové nájezdy Dánů pod králem Svenem donutily r. 1018.
Ethelreda II. k útěku do Normandie, odkud sice po smrti
Svenově r. 1014. se vrátil, ale zemřel již 1016. nedosáhnuv
více trůnu svého.
Král Ethelred IT. měl za manželku dceru Normanského
vévody Richarda I. Emmu, kteráž r. 1094. porodila mu

v Islipu v hrabství Oxfordském syna Eduarda. Za prvních
let dětství králeviče Eduarda trvali rodičové jeho v usta
vičném strachu před útoky nepřátelských Dánů, a r. 1018.
uprchli s ním do Normandie, kde bratr královnin vévoda
Richard II. pronásledovaným vyhnancům poskytl na dvoře
svém útočiště. Z těchto strasti svých rodičů poznal Eduard
již za útlého věku marnosť všeliké moci i slávy pozemské
a naučil se hledati útěchy v Bohu. Ve všoch souženiích, jež
potkávala rod jeho, spatřoval moudrou Prozřetelnost Boží,
a pohrdaje světem toužil po nebi. Zbožná matka Emma pě
stovala v srdei jeho lásku k Bohu a věnovala mu ve vý
bnanství laskavou péči.
Zatím opanoval v Anglii Svenův syn Knut Veliký,
muž opatrný, a chtěje si pojistiti trůn požádal ovdovělé
královny Emmy za manželku. I vrátila se imma do Anglie
a žila s králem Knutem ve šťastném manželství. Panovalt
Knut Veliký v Anglii spravedlivě a mírně až do smrti
r. 1035.

Osiřelý Eduard zůstal u strýce svého vévody Richarda
II. v Normandii a prospival věkem i bázní Boží. Stkvěl
so tichosti, pokorou, nábožnosti a čistotou srdce. Trudná
životní zkušenost přivedla ho záhy k tomu, že smýšlel o
sobě skromně a nikdy se nevynášel rodem svým. Dojemná
byla jeho vroucí zbožnosť. Přistupoval často ku stolu Páně,
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kochal se nejraději modlitbou a rozjímáním před nejsvětější
Svátosti a býval mši svaté přítomen s takovou zanicenosti,
že všickni vidouce jej byli příklademjeho vzděláváni a povzbu
zováni. Panickou čistotu pokládal za nejzvácnější poklad, a
nikdy ani skutkem, ani slovem neprohřešil se proti ni.
Maje Boha stále na mysli nemohl snésti řeči neslušných, a

© dvořané
neodvažovali
sepřed
ním
promluviti
slova
neči
stého, neboť vážili si ho velice a nazývali jej andělem. Lži,
pomluv a marných žvástů nenáviděl sám jsa málomluvný,
vřeči opatrný a povždy vážný. Rád však rozmlouval s uče
nými a ctnostnými muži jsa milovník věd. Stranil se rado
vánek, v nichž libovali si soudruhové jeho a žil na vévod
ském dvoře takořka jako mnich.
Po smrti Knuta Velkého ujal se r. 1085. vlády nad
Anglii syn jeho Harard I., neschopný slaboch. I radili dvo
řané Eduardovi, aby podnikl do své vlasti válečnou výpravu,
neváviděné Dány z ni vypudil a otcovského trůnu se
zmocnil. Ale Bduard odmitl šlechetně tuto radu řka: „Ne
žádám si království, jehož nemohl bych si vydobyti jinak
než proléváním lidské krve“ Ale po brzké smrti slabého
Hararda I. r. 1039. panoval v Anglii bratr jeho Hardiknut
tak ukrutně a násilnicky, že nespokojenosť panstva 1 lidu
anglického s vládou dánskou dosáhla vrcholu a hrozila
vzplanouti obecnou vzpourou. Když tedy nenáviděný Hardi
knut již r. 1041. bezdětek zemřel, vypravili angličti velmo
žové poselstvo do Normandie k Eduardovi nabizejice mu
uprázděný trůn, s něhož někdy otec jeho král Ethelred II.
od Dánů byl svržen. Eduard, tehdáž sedmatřicetiletý, byl
již dávno zhostil se všech tužeb pozemských a přál si žiti
v tichém ústraní výhradně Bohu. I rozpakoval se přijati
nabídnutou korunu královskou, a jen na úsilovné prosby
anglických poslův a na domluvy přátel vrátil se r. 1041.
do vlasti, kde byl radostným jásotem uvitán a v chrámu
opatství Vestminsterského slavně korunován.
Přední starosti krále Eduarda III. byla naprava všeho
zlého, jež Dánové v Anglii byli učinili. Rozkázalt, aby vše
hká křivda za cizinské vlády obyvatelstvu způsobená byla
odčiněna a zejména aby odcizené a uloupené zboží bylo
pravým majetníkům navráceno. Kláštery a chrámy za pře
dešlé vlády žalostně zanedbané a spustlé dal obnoviti 1
vkusně ozdobiti. Zakládal nové svatyně i kláštery a pečoval
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o zvelebení služeb Božích v celém království říkaje: „Nej
lepším prostředkem ku povznesení říše jest bázeň Boží a
nábožnosť, neboť blaho země závisí na dobrém stavu Cirkve
a náboženství“ Šnažnou péči věnoval úpravě zemského
práva. Na ten účel svedl zákony saské a dánské v jedno
a opraviv je dle zásad křesťanských vydal nový zemský
zákonník, jenž pod jmenem „Zákony Eduarda Vyznavače“
v Anglii posud znám jest. Bedlivě přihlížel, aby spravedl
nosť každému rychle se děla i aby chudým, vdovám a Sl
rotkům dostávalo se od úřadů ochrany a pomoci. Sám byl
pravým otcem lidu svého a rozdával tak hojné almužny,
že říšštl velmožové z obavy, aby snad pokladnice své ne
vyprázdnil a nedostatkem netrpěl, chtěli dobrovolnou daní
přispivati na výdaje jeho. Král poděkoval však pánům za
tuto přátelskou ochotu a vrátil jim zaslané penize, chtěje 1
nadále hraditi potřeby svoje výhradně výnosem korunnich
statků, jež obezřele a šetrně spravoval. I nebylo divu, že
požíval všeobecné úoty a lásky panstva i lidu. Za důvěrné
rádce měl ponejvíce muže, jež u vyhnanství v Normandii
poznal a do Anglie si přivedl. Na dvoře jeho vládla bázeň
Boží. Staraje se o blaho lidu neustával pracovati také o
vlastnim spasení. Byl pilen modlitby a zbožných rozjímání,
bděl nad smysly svými a ukládal si různé kajici skutky,
rozmlouval rád s vážnými muži o věcech duchovních, a po
skytoval vůbec krásný přiklad nábožného, povinnosti svých
dbalého křesťanského panovníka.
Anglickým velmožům záleželo na tom, aby Eduard ku
trvalému zajištění trůnu se oženil a následníka zůstavil.
I vyhledána mu za nevěstu dcera hraběte Godvina Editha,
panna sličná, ušlechtilá a nábožná. Ale Eduard byl se již
dříve zavázal Bohu slibem ustavičného panictví, o čemž ni
kdo nevěděl. Když tedy naléháno na něho, aby vstoupil do
stavu manželského, vyžádal si na modlitbách od Boha daru
rady a sily, a takto posilniv se odebral se k Editě a upří
mně sdělil se s ní o tajemství svoje. Editha vychovaná
v bázní Boži, byla slovy jeho hluboce dojata a slíbila mu,
že jest ochotna žíti s nim na královském trůnu jako sestra
s bratrem v panenství, a takto uzavřeli sňatek manželský a
zůstali posvátnému slibu svému až do smrti věrni povzbu
zujíce se vzájemně k horlivému plnění vůle Boží a následo

vání Krista Pána.
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Eduard podnikl za doby panování svého pouze jedi
nou výpravu válečnou a to nikoli za prospěchem svým,
nýbrž pro spravedlivou věc sousedního Skotska. Zbůjnik
Makbeth zavraždil zákonitého krále Skotského Dunkama a
jal se ukrutně panovati v zémi jeho. I utekl se syn za
vražděného krále Malkolm do Anglie k Eduardovi o pomoc.
A Bduard sebral pole, vtrhl válečně do Skotska, svrhl
uchvatitele Makbetha a dosadil na trůn Maleolma uděliv
mu Skotsko v léno koruny Anglické. Své vlastní království
opatřil Eduard dobře proti útočným Dánům. tak že za
vlády jeho pokusili se jen jednou, ač marně, učiniti do
Anglie loupežný nájezd.
Jakkoli Eduard byl miláčkem panstva 1 lidu angli
ckého, nevyhnul se trapným soužením a protivenstvím. Nej
více pronásledoval ho vlastní pánovitý tchán jeho Godvin
s nezdárným synem svým, mladikem to zhýralých mravů.
Godvinovi podařilo se vypuditi z královského dvoru nor
mandské šlechtice, jimž Eduard důvěřoval, a nabýti rozho
dující moci vřizení zemských záležitosti. Dobromyslný král
zahrnoval tchána i syna jeho přízní a milosti svou, avšak
nešlechetnici ti zpláceli mu hanebným nevděkem a chtěli
dokonce zosnovati proti němu spiknutí a zbaviti ho trůnu,
což se jim ale nezdařilo. Právem mohl Eduard tyto usvěd
čené velezrádce přísně potrestati, neučinil toho však, nýbrž
odpustil jim a přijal je na milosť.
Eduard miloval synovsky ovdovělou matku svou
Emmu a spravoval se radou jeji. To nebylo vhod některým
otižádostivým dvořanům, kteří chtěli sami krále ovládati.
I jali se sočiti na královnu vdovu a pomlouvati ji nejen
z velezrády, že prý na škodu země jest v tajném spojeni
s Dány, nýbrž dokonce 1 z neřesti, že prý nezachovává
vdovské čistoty. Podezření, že Emma nadržuje nepřátelským
Dánům, nevšímal si Eduard, věda, že je planým a neškod
ným, avšak opovážlivého a hanebného obviňování milované
matky z pohoršlivých skutků nemohl jakožto hodný syn
snésti. A věda, že by sám přispíval k rozmnožení a utvr
zení pomluv o matce roztrušovaných, kdyby o nich pomlčel
a jich nedbal, usnesl se s přivolením jejim, že věc tu před
loži sněmu. Královna vdova pomluvami nešlechetníků nad
míru zarmoucená, poradivši se na modlitbách s Bohem vy
slovila se, že jest hotova na důkaz své neviny podrobiti se
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dle tehdejšího právního obyčeje soudní očistě. I modlila se
po celou noc, a přištiho dne, -když sněm sešel se v chrámu
a všecko připraveno bylo, dala si oči zavázati, a s důvěrou

v Boha kráčela bosýma nohama po devateru žhavých radlic,
aniž nějaké úhony na těle utrpěla. Takto byla po tehdejším
právním obyčeji nevina její prokázána. I zaplésal král, a
poklekna před matkou odprosil ji veřejně a obdaroval štědře
chrám, v němž tato památná soudní očista se stala.
Za mládí svého učinil Eduard u vyhnanství slib, že
vykoná pou? do Říma, jestliže rodu i vlasti jeho od Boha
dán bude pokoj od nepřátel. A uspořádav království svoje
zamýšlel slib tento vyplnitt a svolal říšský sněm, aby zři
dil, čeho třeba bylo k udržení pořádku v zemi za dočasné
nepřítomnosti jeho. Ale velmožové angličtí obávali se, že
kdyby král odešel, mohly by v zemi povstati nepokoje a
povzbuditi Dánů k nepřátelským útokům. I uprosili tedy
Eduarda, aby zůstal v Anglii, kde přitomnosti jeho bylo
nezbytně třeba. Kral podrobil se a vypravil poselstvo ku
papeži Lvu IX. s proshou, aby propustil ho ze sl.bu jeho a
proměnil jej v jiný dobrý skutek. Prosbě té. vyhověl papež
a uložil Eduardovi, aby penize, jichž by vyžadovala pouť
do Říma, jednak rozdal chudým, jednak opravil chrám sv.
Petra v opatství Vestminsterském, jenž byl tehdáž sešlý.
Horlivou snahu o dosažení křesťanské dokonalosti a
o vytrvalost v bohumilém životě hleděl Eduard udržeti si
také nábožnou úctou k Marii Panně a sv. Janu evangeli
stovi, jenž byl mů vzorem lásky ku Kristu Ježiši a ku pa
nické čistotě. Prosil-li ho někdo za nějakou milosť ve
jménu tohoto svatého apoštola, nebyl oslyšen. Vypravuje se,
že jednoho dne požádal ho žebrák za almužnu. Král ne
maje právě při ruce peněz daroval žebráku svůj prsten. A
přiští noci spatřil ve snách sv. Jana, an vrací mu tento
prsten a oznamuje brzkou Šťastnou smrť. Jindy spatřiv
u chrámu chuďasa dnou skličeného donesl ho dovnitř sva
tyně, a žebrák ten nabyl pojednou zdraví. Kdysi nalezl
na ulici ubožáka, jenž stižen byl rakovinou; 1 dotkl se
vředu jeho a požehnal jej křížem. A v tu chvili ozdravěl
nemocný žebrák.
Eduard nemaje synů snažil se království svému dáti
následníka na trůně a takto zameziti možné rozbroje o ná
slednictví, I povolal k sobě bratrovce Eduarda, jenž pře
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býval v Uhrách, a po smrti jeho r. 1057. jmenoval svým
nástupcem Viléma Normandského, jenž potom od roku
1066—1087 v Anglii mocně panoval.
„ Když Vestminsterský chrám sv. Petra znamenitým
nákladem královým přestavěn byl, nadešel den slavného
jeho posvěcení. Eduard churavěl již tenkráte, ale nedal si
od lékařů brániti a byl ve svátek Mlaďátek r. 1005. slav
nosti tohoto posvěcení přítomen od počátku až do konce.
Krutým mrazem zhoršila se choroba jeho; 1 ulehl a chystal
se na křesťanskou smrť modlitbou a přijetím svatých svátosti.
Dvořané stojici u lůžka nemocného krále truchlili, majíce
pána tak dobrotivého a nábožného ztratiti, ale tvář jeho
byla jasná a nebeský pokoj obrážel se v ní. A když krá
lovna Editha hořce zaplakala, jal se ji Eduard těšiti, řka:
„Neplač, vždyť neumru, ale budu živ; vimť, že z tohoto
údolí smrti půjdu do země živých, abych tam požíval na
věky blaženosti svatých“. Po těchto slovech odporučil krá
lovnu ochraně řišských velmožův a oznámil jim, že zůstala
v manželském svazku s ním pannou. A rozloučiv se se
všemi přítomnými zesnul klidně v Pánu dne 5. ledna roku
1066. Tělo zemřelého Eduarda bylo od nástupce jeho krále
Viléma I. přijmím Dobyvatele slavně pohřbeno v chrámu
Vestminsterském. Roku 1102. bylo tělo jeho shledáno nepo
rušeným, z čehož byla veliká radost po celém království,
neboť věřici lid nemoha zapomenouti ctnosti tohoto výbor
ného krále ctil ho za světce. Papež Alexander III. prohlásil
roku 1161. Eduarda Vyznavače za svatého, a dne 13. října
1163 vyzdvihl ostatky jeho arcibiskup Canterburský sv. To
máš z hrobu na oltář. Na památku toho ustanovil národní
sněm království Anglického r. 1220. v Oxfordě výroční
slavnost sv. Eduarda Vyznavače na den 13. října. Za sto
leti třináctého byl Vestminsterský chrám sv. Petra nákla
dem krále Jindřicha III. znova přestavěn a rozšířen, a
v den posvěcení jeho dne 13. října 1269 byly ostatky sv.
Eduarda v nádherné skříni uloženy v jedné z kaplí této
svatyně, kde podnes se chovají.

Na smrtelném loži těšil sv. Eduard nábožnou man
želku svou, že smrť bude mu jen přechodem do nového,
věčně blaženého života. Dobojovav dobrý boj mohl s apo
štolem Pavlem říci: „Naposledy složena jest mi koruna

164

Dne 12. října.

spravedlnosti, kterouž Pán dá. mně i všem, kteříž miluji
jej“. (II. Tim. 4, 8.) Bůh souditi bude všecky lidi podle
skutkův jejich. „Skutkové jejich následují jich“. (Zjev. 14,
13.). Sv. Augustin napsal: „To, čím lidé hřešili, zůstane zde,
ale hříchové půjdou s nimi“, a budou proti nim svědčiti:
„Jsme tvoje dilo; ty's učinil nás“, jakož také di sv. Ber
nard. Dostaví-li se tedy duše lidská na soud Boží s těžkými
hříchy, kyne ji hrozný ortel zavrženců. A jen tomu, kdo na
soud Boží přijde s pokladem zásluh z dobrých skutkův a
ve stavu milosti Boži, bude přichystána odměna věčného
blahoslavenství, jehož Kristus Pán spravedlivým zaslibil.
Tomáš Kempenský di: „Umirajicimu dodává veliké důvěry
a naděje dokonalé pohrdání světem a horlivá žádost rozmá
hati se ctnostmi, kajicnost, ochotná poslušnosť, odřikavosť
a trpělivost v kříži 1 útrapách z lásky ku Kristu. Přičiň se
tedy nyní tak žiti, abys v hodinu smrti nemusil báti se,
ale mohl se radovati.“

Dne 13. října koná se také památka sv. Karpa, učně sv. Pavla apo
štola; v Kordóvě sv. Fausta, sv. Januára a sv. Marciála, mučedníků; v So
luni sv. Florencia, mučedníka; v někdejší africké Mauritanii sv. Daniela a
šesti spolumučedníků z řádu Minoritů, zavražděných pro víru od Mohbame
dánů, v Antiochii sv. Theofila (Bohumila), biskupa, ve vlaském Subláku

a sv.Chelidonie,
panny,
vDolních
Rakousích
sv.Kolomana,
mučedník
j.
Dne 14. října.

Sv. Kalist, papež a mučedník.
Za panování Římského císaře Kommoda (180—198.)
požívala Církev Kristova pokoje, a mnozi urození a bohatí
mužové vstupovali s rodinami svými do ni. Císař, jinak
ukrutník, byl křesťanům přizniv k vůli křesťanské manželce
své Marcii. V paláci jeho byl valný počet věřících, a nikdo
nebránil jim žiti po křesťansku. Toho času vládl mír, a
vojini z válečného loďstva kotviciho u Ravenny přebývali
většinou v Římě, kde konali služby ve veřejných divadlech
a závodištich. Jeden z těchto námořních vojínů měl syna
Kalista, jenž vychován byv ve víře Kristově stal se v ji
nošském věku otrokem úředníka v císařském paláci křesťana
Karpofora. Kalist sloužil pánu svému několik let věrně, a
osvědčiv dovednost 1 poctivost dostal od něho značný obnos
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peněz, aby provozoval obchod směnečný. I zarazil si na
Rybim trhu v Římě směnárnu, a jelikož Karpofor za něho
ručil, svěřovali mu mnozí křesťané svoje penize. Ale Kalist,
ač byl muž poctivý a obratný, neměl v obchodu štěsti, a
přišed na mizinu utekl ze strachu před pánem do Ostie,
kde chtěl vstoupiti na loď ku plavbě již přichystanou.
Avšak tu byl dostižen od Karpofora a spatřiv ho skočil
do moře, aby plováním mu unikl; ale lodnici vytáhli jej a
odevzdali pánu jeho. Ubohý uprchlík byl odveden do Říma
a dán za trest do mlýna, kde s jinými otroky bylo mu ko
nati přetěžké práce. S železným kruhem na hrdle a s okovy
na nohou robotil do umdleni, chřadl hladem a býval často
od nelidských dozorců biči a kyji do krve otloukán, až
někteří soucitní křesťané, zvěděvše, že má ještě u několika
dlužníků penize, zaručili se za něho a vyprosili mu propu
štění, aby mohl dluhů těch vyupominati.
Nejvíce dluhů měl Kalist u obchodníků židovských,
ti však zdráhal: se mu zaplatiti. Takto byl ubožák v ne
smírné tisni a nevěda si jiné rady a pomoci, vstoupil. v so
botu do židovské modlitebnice a žádal přítomných dlužníků
zhurta, aby mu peníze jeho vrátili. Ale Židé místo aby mu
dluhů zaplatili, vrhli se na něho a odvlekli jej ku měst
skému prefektovi Fuscianovi žalujíce, že tento křesťanský
otrok porušil sobotu jejich a učinil jim v modlitebnici ná
sili. I dal prefekt Kalista zbičovati a odsoudil ho k nucené
práci v dolech sardinských, kde byl větši počet křesťanů,
odsouzených pro viru bezpochyby za předešlého cisaře
Marka Aurélia. Tu snášel Kalist opět hrozné útrapy ode
vzdávaje se v křesťanské trpělivosti do vůle Boži.
Po několika letech doručil papež Viktor (192—202)
císařovně Marcii seznam křesťanů, kteři z trestu konali
těžké práce vsardinských báních, prose, aby byli propuštěni.
I vyslala Marcie na Sardinii kleštěnce Hyacinta s listem
k miístodržiteli, aby křesťanské odsouzence propustil na svo
bodu. Jméno Kalistovo nebylo v seznamu papežem císařovně
předloženém a místodržiteli zaslaném; když ale Hyacint
přišel, aby křesťanským vězňům svobodu zvěstoval, poklekl
před nim Kalist a prosil s pláčem za propuštění, a mistodr
žitel chtěje křesťance Marcii se zavděčiti, daroval i jemu
svobodu.
Kalist byv propuštěn na svobodu přestal po zákonu
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býti otrokem a stal se svobodným občanem římským. Papež
Viktor seznal záhy jeho pevnou viru i zbožnosť a poslal ho
do přímořského města Antia, kde mu povolil z křesťanských
almužen peněžitou podporu. Tu jevil Kalist velikou horli
vosť v náboženství Kristově a stkvěl se ušlechtilými ctnost
m1, neboť byl ohněm krutého protivenství dokonale vytřiben
a vyzkoušen. I povolal ho papež Zeťfyrin (203—219.) do
Říma, svěřil mu vedení nižšího duchovenstva a ustanovil
jej správcem rozsáhlého křesťanského pohřebiště u silnice
Appijské. A za nedlouho byl Kalist posvěcen na kněžství
a získal si takovou důvěru duchovenstva i věřícího lidu
v Římě, že po smrti papeže Zefyrina r. 219. stal se nástup
cem jeho na stolci Petrově. Tehdáž panoval císař Helioga
bal, jenž křesťanům neubližoval. Také za mladičkého ná
stupce jeho Alexandra Severa (222—235)měla Církev pokoj ;
cisař pokládaje Krista Pána za vyšší bytosť zřídil mu na
počesť sochu v domácím ložišti svém, opakoval rád slova
Páně „Cožkoii chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte jim“
(Mat. 7, 12.) a dal je napsati nad vchodem svého paláce i
na jiné státní budovy, dovolil křesťanům stavěti svatyně,
daroval jim na ten účel staveniště, a vida, sjakou opatrnosti
vedou si při volbě svých duchovních představených, chvá
Jil je za to a snažil se následovati příkladu jejich rozdávaje
úřady jen takovým mužům, 0 jichž schopnosti a poctivosti
byl přesvědčen. Takovou měrou choval se císař Alexander
Severus ku křesťanům spravedlivě a dobrotivě, a také matka
jeho Julia Mamméa, kteráž měla značný podil ve vládě,
byla jim nakloněna.
Papež Kalist (Kalixt) prošed za mládí trpkou školou
života a nabyv bohatých zkušenosti o stavu ubohých otro
kův a odsouzenců, měl povahu shovivavou a osvědčoval
v církevní kázni moudrou umírněnost. Někteři biskupové
vylučovali z Církve na všecky časy takové hřišniky, kteří
se dopustili těžkých zločinů, zejména modloslužby, bludař
ství, vraždy a smilstva, připouštějice jich sice ku pokání,
ale bez naděje, že budou někdy rozhřešení a do společenstva
věřících přijati. Proti těmto nemilosrdným horlitelům bojo
val Kalist zbrojí slova Božího odvolávaje se na slova i příklad
Krista Ježíše, jenž vyhledával hříšníků, aby je obrátil a
jim odpustil; jenž přijal na milost Maří Magdalenu 1 Za
chéa, neodsoudil ani ženy cizoložné a odpustil i kajicímu
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lotru na kříži. I prohlásil papež, že všecky jakékoli hříchy
mohou býti po řádném pokání odpuštěny, jelikož neni
žadný hřich tak veliký, aby nemohl mocí kličů od Krista
Cirkvi propůjčené odpuštěn býti. Kromě toho nařidil Ka
list, aby nebyli podrobováni veřejnému pokání ti, kdož
z některé křesťanské sekty chtěli se do lůna Církve kato
lické navrátiti, čímž způsobil, že mnozi bludnici a rozkol
nici s Cirkví kajicně se smířili. Duchovním nižších svěcení,
kteři se oženili, dovoloval, aby v úřadech svých setrvali.
Až do tě doby šetřila Církev státních zákonů římských, jež
zakazovaly sňatky osob stavu svobodnického a vznešeného
s osobami ze stavu otroků. Manželství taková pokládalo
státní zákonodárství za neplatná, a Církev nechtějic vyvo
lávati zbytečných sporů přizpůsobovala se tomuto zřízení.
Avšak Kalist znaje zevrubně z vlastní smutné zkušenosti
stav otroků i všecky tehdejší společenské poměry v Římě,
dovoloval vznešeným křesťanským pannám i vdovám, aby
mohly uzavirati cirkevně platná manželství s muži nižšího
stavu, totiž s otroky a chudými propuštěnci, byť i ta
kové sňatky neměly státní platnosti. Tímto moudrým za
řízením postoupila Církev o značný krok ve směru čelicím
ku zrušení otroctví; takto postaral se papež o křesťanské
dcery z vyšších stavů, které jinak zůstávaly neprovdanými
aneb bývaly nuceny vdáti se za pohany, jelikož vzneše
ných křesťanských Římanů bylo nepoměrně méně nežli
vznešených křesťanských Římanek.
Borlivou snahou papeže Kalista o zvelebení Cirkve Kri
stový, jeho dobrotivosti, moudrosti, mírností a přikladným
životem rozmnožen byl znamenitě počet věřících v Římě.
Papež tento nařidil věřícím v Římě ve tři soboty do roka
na jaře, v létě a na podzim půst na vyprosení polní úrody
od Boha a poděkování za ni. Tyto tři posty, k nimž později
byl přidán čtvrtý, byly potom přijaty v celé západní Církvi
a daly podnět ku zavedení čtvera tak zvaných suchých
(kvatembrových) kajicích dnů.
Dle podání vystavěl papež Kalist svatyni v Římě ná
místě, kde nyní stoji chrám Panny Marie za Tiberou. Na
staveništi tom zamýšleli prý pohané zbudovati dům neřesti,
ale na prosbu papežovu zakázal to císař Alexandr Severus
a dovolil, aby zbudován tam byl křesťanský chrám řka;
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„Lepší jest, aby na místě tom stál dům věnovaný bohoslužbě,
než dům zhýralců.“
Rozhodně a moudře zasahoval Kalist do tehdejších
věroučných sporů v příčině nejsvětější Trojice. Jsa ve vě
cech církevní kázně mírný a shovivavý, vedl si rozhodně
a přísně, když běželo o zachování čistoty a přesnosti kato
lické věrouky. Touto rázností ve věcech víry a jinak svou
umírněností v církevní kážní dostal se do vážného sporu
se slovutným Hippolytem, jenž byl učedník sv. Irenéa.
Učený Hippolyt potiral bludy Sabelliánů (Patripassiánů),
kteří dle náčelníka svého Sabellia stirali osobní poměr
v nejsvětější Trojici učíce, že prý Syn Boží vlastně jest
vtělený Otec, a že tedy člověkem stala se první Božská
osoba. Ale Hippolyt v boji proti těmto bludařům upadl do
druhé krajnosti čině rozdil mezi Otcem a Synem tak veliký,
že dle vývodu jeho zdálo se, jakoby pokládal Syna Božího
za tvora Otoova. Již za papeže Zefyrina hádaly se v Římě
o nejsvětější Trojici strana Sabelliova 1 strana Hippolytova,
a papež řidě se radou moudrého Kalista, nepřidal se ku
žádné z nich. Kalist vystihl záhy nejen bludy v nauce Sa
belliově, ale i nesprávnosti ve vývodech Hippolytových, a
proto většina duchovenstva 1 lidu římského stála při něm a
zvolila ho po smrti Zefyrinově za papeže. Zefyrin trpěl
Sabelia v Církvi domnívaje se, že není v bludu zatvrzelý
a že může býti ještě pravdě získán. Ale proziravější Ka
list jsa přesvědčen, že Sabellius svým bludným učením jest
věřícím velmi nebezpečný, vyloučil ho z Církve, a podobně
naložil i s Hippolytem a stoupenci jeho. Zatim dal se však
Hippolyt posvětiti za biskupa, a takto nastal v Římě cir
kevní rozkol. Většina církve Římské stála při řádném pa
peži Kalistovi, a jen malá menšina uznávala papežem Hip
polyta; ostatní cirkve váhaly, ježto Hippolyt sám vinil Ka
lista z domnělých bludů vytýkaje mu uvolnění cirkevní
kázně jakožto ohavnosť. Časem nabylo však ve všech cir
kvích vrchu přesvědčení, že tyto výtky jsou liché, a ze
jména že Kalist zmirněním církevní kázně osvědčil velikou
moudrost a péči o prospěch veškeré Církve i spasení věří
cich. I přistoupily všecky křesťanské obce ku Kalistovi
a uznaly ho za řádného papeže, jenž víru apoštolskou zvě
stuje neporušenu. Hájilť Kalist proti všem různým odchod
ným naukám přesného učení katolického, že Syn má věčný

Sv. Kalist, papež a mučedník,

109

původ z Otce, že jest s ním jednostejné podstatý a tudy
pravý Bůh, a že jest osobně od něho rozdilný.
Jakým způsobem Kalist pozemský život svůj dokonal,
není na jisto vyšetřeno. Někteří z novějších církevních dě
jepisců dovozují, že zemřel smrti přirozenou a že počten
byl k mučednikům po obýčeji onoho času pro veliké útrapy,
jež vytrpěl. Avšak dle stálého římského podání a nejstar
šich záznamů byl papež Kalist v Církvi katolické po všecky
časy pokládán za pravého mučedníka Kristova. Císař Ale
xander Severus, za něhož Kalist řídil lodičku Petrovu, byl
sice osobně křesťanům nakloněn a ctil po svém způsobu
Krista Pána, a rovněž přaly křesťanům jeho matka Julia
Mamméa i bába Maesa, jež měly účastenství ve vládě,
avšak náboženství Kristovo nebylo anl za tohoto mirného
panovníka prohlášeno veřejně za dovolené. Císař sám jsa
povahy měkké, neměl dosti odvahy a sily, aby byl dovedl
vždycky zlomiti odpor svých rádců proti křesťanství, jež
pohanští Římané nepřestávali pokládati za zhoubnou novotu
a trestuhodnou vzpouru proti zákonům říšským. Praví se,
že zejména bývalý poručník Alexandra Severa a hlavní
rádce jeho, slovutný právník Domicius Ulpianus, byl odpo
vědný nepřitel křesťanů, a že hlavně jeho vinou nejeden
křesťan v Římě a v nejbližším okolí byl pro víru umučen.
Dle podání byl v Římě sťat horlivý kněz Kaledop,
když jeho zásluhou obrátilo se několik vzácných Římanů
s rodinami svými na viru Kristovu. Umučené tělo jeho vho
zené do řeky Tibery dal papež Kalist vytahnouti a pocho
val je na pohřebišti u silnice Aureliovy. Tou příčinou
vzplanuli proti papeži zaryti modloslužebnici, a když toho
času byl Řím stižen rozličnými živelními nehodami, přičí
tali je za vinu křesťanům, kteříž prý bohy rozhněvali. Po
nějakém čase obrátil Kalist a pokřtil tři muže v Římě nad
jiné vznešené a vážené, a byl proto vsazen do žaláře. A
když ve vězení uzdravil zázračně vojáka Priváta vředy po
krytého a ziskal jej Kristu, byl delší čas kyji ubijen a hla
dem mořen, a posléze z okna svého žaláře shozen do studně
a ukamenován dne 13. řijna r. 223. Kněz Asterius vytáhl
umučené tělo jeho ze studně a pohřbil je vedle mučednika
Kalepoda. Později byly ostatky obou těchto mučedníků pře
neseny do chrámu Panny Marie za Tiberou.
Sv. Kalist bývá zobrazován v papežském rouchu s ka

h

170

Dne 14 října.

menem na hrdle stoje u studně. Výroční památka jeho slaví
se dne 14. října. Částku hlavy jeho získal r. 1355. a daro
val velechrámu Pražskému cisař a kral Karel IV.

Cirkevní rozkol v Rimě. způsobený Hippolytem trval
i za následujícího papeže sv. Urbana (223—230). Nástupce
jeho papež sv. Poncián (230—235) byl za posledního roku
panování císaře Alexandra Severa od římského prefekta
Ulpiana vypověděn na ostrov Sardinii, bezpochyby pro tr
valé třenice mezi pravověrnými katoliky a stoupenci Hippo
lytovými v Římě. Také Hippolyt šel na Sardinii do vy
hnanství, smířil se tu s papežem, odřekl se biskupství a vrá
til se k jednotě Církve katolické, čímž rozkol ukončen byl.
Poncián pak věda, jak velice trpi křesťanská obec Rimská,
když pastýř jeji nucen jest trvatl ve vyhnanství, složil úřad
svůj, a zemřel na Sardinii, kde 1 Hippolyt pozemský život
svůj dokončil. Těla obou dal papež sv. Fabian přenésti do
Rima a pochovati.
Znamenitou památkou po papeži sv. Kalistovi jest nej
slavnější starokřesťanské pohřebiště Rimské u silnice Appij
ské. Základem jeho byly krypty Lucininy. Kalist spravoval
toto pohřebiště již za předchůdce svého Zefyrina a stav se
papežem věnoval mu zvláštní péči a rozšířil je. Křesťané
věřice v budoucí vzkřisení těl pokládali tělesnou smrť za
spánek a hrob za misto dočasného odpočinku. Proto nazý
vali svoje hřbitovy řecky koimetéria (coemeteria) t. j. lož
nice, odpočívadla; latinsky depositio (depositus) t.j. uložení
ku spánku. Název „katakomby“, jímž nyni označují se sta
rokřesťanská podzemní pohřebiště vůbec, příslušel prvotně
až do stoleti devátého jen hřbitovu sv. Kalista na cestě
Appijské, kde říkalo se „u katakumb (t. j. u místa odpo
činku) u sv. Sebastiana“, dle chrámu tam stojícího. Teprv
později přezvánototo místo pohřebištěm sv. Kalista, jenž je
byl rozšířil a zvelebil. Takových starokřesťanských pohře
bišť z dobypronásledování Církve až do císaře Konstantina
jest kolem Rima pětadvacet, dle tolikéž farnich obvodů, na
něž Rim již za papeže sv. Marcela (308—310) rozdělen byl.
Také později, za času míru, byly zakládány u Rima nové
podzemní hřbitovy.
,
Starokřesťtanské pohřebiště Rimské je souhrn podzem
ních chodeb v pískovci, vápenci a hlíně vytesaných a vy
hloubených; časem byly tyto chodby na všecky strany i nad
sebou rozmnožovány, tak že hřbitov tvoří bludiště chodeb
jako siť rozvětvených a se protinajicích. Některé katakomby
jsou až pětipatrové. Po obou stranách jsou ve stěnách
těchto chodeb od podlahy až do klenby vyhloubené vý
klenky v rozmanitém počtu řad nad sebou, do nichž kla
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deny mrtvoly, které zazdívány deskami mramorovými neb
z hlíny pálenými. Do větších kobek určených ku bohoslu
žebným shromážděním, jež staří křesťané konávali obzvláště
v dny úmrti svatých mučedníkův u hrobů jejich, vnikalo
světlo otvory v klenbě; jinak bývaly tyto podzemní pro
story osvětlovány velkými stkvostnými lampami a hlíně
nými lampičkami téměř u každého hrobu. Každá z těchto
prostrannějšich síní má po jedné straně široký výklenek od
podlahy až do klenby, vytesaný do skály, v němž vystu
puje ze stěny kamenná rakev pokrytá mramorovou deskou.
Do těchto hrobek bývaly ukládány ostatky slavných mu
čádníků Kristových, a na nich bývala obětována mše
svatá. Oblouk 1 stěny zejména nad oltářní deskou a v ho
řením klenuti zdobeny jsou malbami ze Starého i Nového
Zákona.
o
Tyto podzemní hřbitovy zřizovali si křesťané u Rima
na svých pozemcích. Praví se, že kdyby všecky posud ob

jevené katakomby římské tvořily jedinou přímou chodbu,
měly by asi 3800 kilometrů zdělí. Hrobek jest v nich prý
kolem šesti milionů. Ve čtvrtém století množily se poblíže
hrobek sv. mučedníků v katakombách hroby dále, ale odle
hlejší chodby zůstávaly prázdny, a křesťané začali zřizovati
si hroby na svrchní ploše katakomb, čímž vyvíjel se nový
hřbitov. Znalci domnívají se, že za desatera krvavých pro
následováníCírkve od pohanských císařů Rimských bylo
v jediném Rimě pro Ježíše Krista umučeno více než půl
druhého milionu věřících; a kolik svatých vyznavačů bylo
mimo ně pohřbeno v katakombách u tohoto města, vi jen
vševědoucí Bůh sám. V těchto podzemních skrýších, v tma
vém lůně země, měli věřící prvních tří stoleti útočiště před
pohany; tu přebývali za dob krutého protivenství papežové
rozmnožujice křestem Církev, kdežto nad nimi modloslužeb
nici mečem a ohavnými mukami zuřili proti vyznavačům
viry Kristovy, Za noci vystupovali z těchto skrýši kněží a
donášeli vězňům a mučedníkům posilu, kterou vira posky
tuje. A nejednou nepřátelé vyslídivše i toto útočiště kře
stanů zbrodili je krví jejich, a takto zvýšena byla posvát
nost místnosti těch krví nových mučedníků. Církev Ježíše
Krista měla býti nerozborným hradem zbudovaným na
skále. Proto hluboké, velmi hluboké kopati bylo základy
v tmavém lůně katakomb, na ohromném množství hrobů
mučedníkův a vyznavačů Kristových. Z nesmírného počtu
světců, kteří po staletí v těchto podzemních prostorách
Bohu sloužili a jichž těla byla tu uložena ku slavnému
vzkřísení, známe jich dle jména poměrně nemnoho; ostatní
jsou známi. jen Bohu, a jména jejich stkvějí se v knize ži
vota. „Stojí před trůnem a obličejem Beránka jsouce oble
čeni v bilé roucho, a palmy v rukou jejich, a volají hlasem
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velikým řkouce: Spasení Bohu našemu, kterýž sedi na trůnu,
a Beránkovi“. (Zjev. 7, 9. 10.).
Ctihodné a nad miru památné každému křesťanu jsou

tedy katakomby Rimské, které po staleti bývaly nejen po
hřebištěm věřících, ale 1 jevištěm náboženského života 1 ve

liké víry a horouci lásky jejich ku Kristu Ježíši. A jako
Spasitel třetího dne z temnosti hrobové jeskyně oslavený
z mrtvých vstal, tak 1 Cirkev od pohanů krvavě pronásle
dovaná, vzešla po třech stoletich z temných katakomb š ví
těznou korouhví. Kristus Pán, vítěz nad smrti a ďáblem,
nedal ji zahynouti v katakombách; onť posud jest a bude
s ni až do skonání světa, aby ani brány pekelné ji no
přemohly.
Dne 14. října koná se také památka sv. Fortunaty, panny a mučed
nice palestinské, i bratří jejích sv. Karponia, sv. Evarista a sv. Prisciana.
umučených s ní za císaře Diokleciana; sv. Gaudencia, biskupa a mučed
níka, sv. Rustika, bískupa Trevírského, sv. Dominika příjmím Lorikáta
(Obrněnce), poustevníka, vrstevníka sv. Petra Damiani v Italii; sv. Bur
karda, biskupa Vircburského, z jehož ostatků r. 1357. získal a velechrámu
Pražskému daroval několik částí Karel IV., a j. Srbové a Bulhaři oslavují
v tento den panenskou světici Petku (řecky Paraskévu) rodem z Epibat
v Thracii, která poustevničila ve vlasti své a později na Jordáně ve Svaté
zemi, a v rodišti svém blažené zemřela. Ostatky její chovají se v Jasech
v Mulfánsku.
——

——
——
——
m
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Sv. Teresie, panna řehole karmelitské.
Čím zhoubněji zuřil za stoleti šestnáctého v chladněj
ších zemich křesťanské Evropy hrozný požár náboženského
bludařství a vášnivé nenávisti proti Cirkvi katolické, tím
moeněji háral v jižních zemich románských čistý oheň
svaté lásky k Bohu. Právě tehdáž žil v těchto končinách
valný počet věhlasných světců a světic, jichž jména za
psána jsou v dějinách církevních písmem zlatým. Mezi
nimi stkví se andělská světice Teresie. Rodištěm jejím bylo
starokastilské městoAvila ve Španělích. Narodila se dne
28 března 1515 z urozených rodičů, otce Alfonsa Sancheza
de Cepeda a matky Beatrice de Ahumada. 'Teresie naučila
se záhy čistí, a za příkladem rodičů, pilných čtenářů, pro
wvv
birala ráda nábožné knihy. S bratříčkem Rodrigem, jemuž
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zvláště byla nakloněna, odcházela často na osamělá mista,
aby ve čtení nikým nebyla vyrušována. Nejraději čitala ži
voty svatých, a četba ta roznitila v ní touhu po životě
věčném takovou měrou, že dětinné srdce jeji nepřálo si ji
ného, než aby mohla pro Ježíše Krista podstoupiti mučed
nickou smrť. I odešla sedmiletá divka s bratříčkem tajně
z otcovského domu chtějic putovati do Afriky, kde, jak
myslila, mohla by mezi mohamedánskými Maury snadno
dojiti koruny mučednické. Avšak útěk obou děti byl záhy
zpozorován a strýc dohonil jich a uvedl je k rodičům. Ne
zkušené děti umínily si tedy, že nemohoace zemříti smrtí
mučednickou, budou živy po způsobu poustevníků. I zřídily
si v domácí zahradě z prken a klestí dvě chýšky a hrály
si v nich na poustevníky. Mladistva Teresie rozjimala tu
o radostech nebeských 1 trestech pekelných a volávala ča
sto: „Ó věčnosti! Věčně, bez konce se radovati; věčně, bez
konce se trápiti!“ Hluboce dojal ji obraz Krista Pána roz
mlouvajícího u studně Jakubovy se ženou Samaritánkou, a
slova této ženy: „Pane, dej mi té vody, abych nežiznila“
(Jan 4, 15), opakovala si často.
Když bylo Teresii dvanáct let, zemřelaji dobrá matka.
Osiřevši takto poklekla zarmoucená divka před obrazem
Rodičky Boži a pomodlila se plačic: „Matko milosrdenství,
budiž mi nyni sama matkou! Přijmiž mne, ubohého sirotka,
do sboru svých ditek!“ Brzo však potom octla se Teresie
ve vážném nebezpečí právě na prahu let panenských, kdy
bylo ji mateřského dozoru nejvíce třeba. Dostalať mimo vě
domi otcovo do rukou rytiřské povídky, které tehdáž v ro
mánských zemich velice oblibeny byly. Spisy ty líčily po
vkusu té doby lahodným slohem a svůdným způsobem hr
dinské kousky a různá milostná dobrodružství, a nezkušená
Teresie hitala po celé hodiny, dnem 1 noci obsah jejich.
Ovoce této četby uzrálo záhy; Teresie ochabovala v mo
dlitbě, zanedbávala knih náboženských, stala se marnivou,
strojila se pečlivě a libovala si ve společnostech, v čemž
podporovali ji někteří strýcové a lehkomyslnáteta, jimž
otec nemohl zabrániti přístupu do domu, ač jinak návštěvy
jejich nebyly mu po chuti. Teresie vzpominajíc na tyto ná
vštěvy píše: „Ó kéž by jich byl otec k nám nepouštěl!
Nyní teprv vidím, jak nebezpečná to věc, když ve věku,
v němž maji zakořeňovati se ctnosti, oboujeme s lidmi po
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nonkajicími ku marnosti světské. Kdybych měla rodičům po
raditi, prosila bych, aby měli na děti v takovém věku bed
livý pozor, s jakými osobami se scházejí. Měla jsem starší
sestru, jejichž výborných ctnosti málo jsem následovala, ale
přijala jsem nezpůsoby tety své. Divím se velice, kolik
zlého naplodi zlá společnosť, a kdybych toho nebyla sama
zakusila, nevěřila bych. Obzvláště mládeži kyne veliké ne
bezpečí. Přála bych, abý všickni rodičové vzali si ze mne
příklad a velmi bedlivi byli. Ono obcování změnilo mne
celou, tak že nezůstala na mně skoro žádná známka
ctnostné duše, jakoby mně teta byla svoje způsoby a vlast
nosti vtiskla.“
Teresie zvlažněla v nábožnosti, ale milosť Boží chrá
nila ji, aby neupadla do těžkého hříchu. Z předešlých let
zůstala ji útlá stydlivosť. Nenáviděla nečistých slov i skut
kův a neprovinila se nikdý proti panenské cudnosti. Na
štěstí zpozoroval otec ještě včas, jaká úhona dospívající
dceři od příbuzných hrozi a odvedl ji r. 1529. do kláštera
panen Augustinek vAvile na důkladnější vzdělání a vy
chováni.
Pobyt v klášteře byl zchoulostivělé Teresii na počátku
proti mysli, ale brzo zvykla tichému životu přívětivých
jeptišek a změnila se prospěšně. Samota klášterní setřela
světslý prach, jenž byl se na srdci jejím usadil. Měla opět
radost v modlitbě a pobožných skutcích, stala se vážnou a
získali si náklonnost všech řeholních panen. Asi po půldrn
hém létě roznemohla se vážně, a otec vzal si ji z kláštera
domů. Počas této nemoci rozjimala o marnosti věcí pozem
ských a rozhodla se, že dá světu výhost a sloužiti bude
výhradně Bohu. A když z nemoci okřála, šla navštívit ná
božného strýce Petra Sancheza, jenž předsevzetí jeji chválil.
Ale nebylo snadno úmysl ten provésti, neboť otec činil pře
kážky, nechtěje s milou dcerou navždy se rozloučiti. Takto
octla se Teresie na rozpacích a v krutých nesnázích. Dě
tinná láska táhla ji k obci, a zároveň ozýval se vní mocný
hlas, aby opustila svět a utekla se do kláštera. Posléze
rozhodla se. Dne 2. listopadu 1533 odešla tajně z domua
proti vůli otcově nastoupila cestu do kláštera panen Kar
melitek v Avile, kde měla milou přítelkyni. Sotva však
octla se na ulici, pocitila v sobě: odpor a nechuť k životu
klášternímu a zachvěla se strachem. Po chvili dodala si
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zmužilosti a spěchala dále, ale za nedlouho váhala opět a
stanula, až si pomyslila, že zlý duch takto ji pokouši a že
dlužno mu odpírati; i překonala všecky rozpaky a došedši
kláštera zaklepala na bránu jeho a přihlásila se za novicku.
Byla přijata a konala všecka duchovní cvičení 1 všecky
práce řeholi předepsané s příkladnou horlivostí, a nad to
ukládala si mimořádné skutky kajicnosti a vzdělávala takto
družky svoje 1 starší jeptišky. „V klášteře“, tak napsala,
„líbilo se mně, a všecko těšilo mne. Nejednou zametala jsem
dům vty hodiny, kdy dřive jsem se strojivala, a myšlénka,
že zhostila jsem se již marnosti světských, obnovovala ra
dosť srdce mého.“ Po odbytém zkušebním roce složila Teresie
řeholní sliby, ale klášter nesvědčil útlému zdraví jejimu;
trpěla návaly krve, bolením hlavy a prsními křečemi, tak
že častěji pozbývala vědomí, až někdy zdálo se, že již
zemře. I byla s přítelkyní odvezena dolázeňského mista,
kde ujali se ji vyhlášení lékaři, ale nepomohli ji, nýbrž při
vedli choré tělo jeji do stavu tak bidného, že za tři měsice
schřadlo na,kosti. Nemocná snášela ve všech údech bolestné lou
pání a mivala prudké záchvaty; jednou byla po čtyři dny
bez vědomi jako mrtva a již byl ji kopán hrob, a když po
sláze zase procitla, bylana celém těle ochromena a nemohla
se ani hnouti. I byla donesena do kláštera a ležela téměř
tři roky jako mrtvola, až zase mohla se pozlvihnouti a
stěží o berlách choditi. Tato dlouhá choroba byla ji velmi
prospěšna. Hned na počátku nemoci odevzdala se do vůle
Boží a posilovala se vnitřní modlitbou. Tělo jeji sesláblo,
ale duch byl nezlomný a silný. S trpělivostí přímo hrdin
skou snášela bídu svou a zachovala si klidnou mysl říkajíc:
„Jestliže dobré věci bralř jsme z ruky Boží, zlých proč
proč bychom nepřijiímali?“ (Job 2, 10.) A ruka Páně, kteráž
raní ale 1 hojí, vrátila ji r. 1539. opět zdraví. Teresie byla
přesvědčena, že vyvázla z dlouhé a bolestné nemoci pří
mluvou Rodičky Boži a sv. Josefa, jež nábožně o pomoc
vzývala. I uminila si, že bude Bohu ještě horlivěji sloužiti,
aby zavděčila se mu za milost ozdravění.
Teresie žila v klášteře opět klidně konajíc obvyklé
pobožnosti a domácí práce, avšak za nedlouho začala býti
v pobožnostech roztržitou, ochabovala v bývalé horlivosti
a zanedbávala vnitřní modlitby. Pracovala pilně, ale bez
radostivosti; zachovávala sice klášterních předpisů zevrubně
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a byla tichá a snašelivá, ale oheň lásky k Bohu hasl v srdci
jejim. Modlivala se bez vroucnosti a citila v sobě povážlivou
suchopárnost. Bůh táhl ji k sobě, ale i svět vábil ji. Čítala
duchovní knihy, ale měla také zájem oto, co dálo se venku,
o denní příběhy. Příčinou toho byly časté návštěvy svět
ských osob, jež v klášterní hovorně přijímala a S nimiž
zbytečné hovory o věcech a událostech světských mívala.
Kromě toho nejeden zpovědník byl k ni příliš shovivavý.
Takto bylo srdce jeji rozděleno a nepoživalo pravého'pokoje.
V nerozhodném stavu tom setrvala po patnácte let, až konečně
nastoupila jinou cestu.
Jistá nábožná jeptiška vidouec, jak Teresie v bývalé
horlivosti ochábla, domlouvala ji často, aby přestala s lidmi
světskými se scházet.. Upřímná slova ta nebyla nazmar.
Kdysi sestoupila Teresie do klášterní hovorny chtějic Se
známiti se s jakousi světskou osobou. Sotva však začala
s ni mluviti, zdálo se ji, že vidí před sebou Krista Pána
S přísnou tváří, an dává ji na srozuměnou, že takové zná
mosti se mu nelibi. I zachvěla se strachem a nechtěla tu
osobu, s niž rozmlouvala, vice ani viděti. Od té chvile po
koušela se opět pěstovati vnitřní modlitbu a rozněcovati
v sobě svatou lásku k Bohu. A Bůh podporoval milosti
svou šlechetnou snahu. Jednoho dne vstoupila Teresie dlé
obyčeje do klášterní svatyně, kde právě k jakési slavnosti
zavěsili obraz ukřižovaného Spasitele, a jakmile na obraz
ila, ucitila v srdci mocně hnuti. V tu chvili
ořké umučení Páně živě na mysl, a zároveň byla
duše její uchvácena nevyličitelnou lítostí, že Spasitele toli
kráte býla rozhněvala a milosti jeho nedbala. I da'a se do
usedavého pláče a poklekši modlila se vroucně: „Pane
Bože můj, nevstanu dříve, pokud mi neudělíš milosti a
sily, abych vice do žádných hříchů neklesla, nýbrž po
všecky časy s celým srdcem ustavičně a horlivě tobě slou
žila“ Po krátké modlitbě té 'rozhostily se v duši jeji bla
živý mír a sladká útěcha, a v tu chvíli začala nový život.
Pouta, jež posud vázala ji ku světu, byla zpřetrhána. Již
nepřijímala vice žádných návštěv aniž dbala, co dálo se
venku mimo kláštera; nemajic jiného přání, než aby žila
v ustavičné odřikavosti a kajicnosti litovala každého dne
svých hříchův a mrtvila tělo svoje, ačkoli dle úsudků
zpovědníků proti Bohu nikdy těžkým hříchem se neprovinila.
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Již nebývala na modlitbách roztržita; duch jeji vznášel se
nábožným rozjímáním a vnitřní roznicenou modlitbou ku
výšinám světa nadpřirozeného, a zlatý paprsek Božiho
míru osvěcoval a pronikal ji Čím dále poznávala zřejměji,
jak sladké jest sloužiti Pánu a obětovati se mu. Vědomí,
že Bůh jest s ní, potlačovalo v duši jeji všeliké myšlénky
světské a vypuzovalo ze srdce jejiho lásku ku věcem pomí
jitelným. Bůh poučil ji, že jakož byla ozdravěla z nebez
pečné nemoci přímluvou Rodičky Páně a sv. Josefa, tak
1 dosáhla milosti obrácení pro jejich zásluhy a na prosby
jejich. I neustávala vzývati Marii Pannu a sv. Josefa, aby
ji vyprosili daru vytrvalosti na cestě nastoupené. O sv. Jo
sefu napsala: „Přesvědčila jsem se vlastní zkušeností svou,
že Bůh udělil mu moc, aby nám byl nápomocen ve všech
záležitostech našich. Nepamatuji se, že by mně Bůh byl
něčeho odepřel, zač na přímluvu sv Josefa jsem ho prosila.“
Aby v kajicnosti utvrzena byla, čítala Vyznání sv. Augu
stina, kladla si obrácení jeho i obrácení sv. Maří Magda
leny za přiklad, a nepřestávala předešlé lhostejnosti své
oplakávati. Jaký byl stav duše jeji toho času, poznati jest
ze slov, jež napsala: „Život, jejž vedla jsem až do dne
svého obrácení, byl životem mým, ale od té doby zdá se
mně, že nežiji já, ale Živ jest ve mně Bůh, neboť vidím
patrně, že bych za tak kratičký čas sama sebou nebyla se
zbavila takových zlozvyků. Buď z toho chválen Bůh, jenž
způsobil, že byla jsem zbavena sebe samé.“
Teresie rozmáhajíc se svatou láskou k Bohu docházela
od něho převzácných milodarů. Duše jeji práhla po tom,
aby Boha dokonale poznala, a na ten účel čítala knihy
osvicených spisovatelů církevních a rozjimala rozniceně o
podstatě, velebě a vznešenosti Boží; ale jakkoli nabyla
takto vzácných vědomosti v Bohu, nebyla ještě ukojena;
nábožná touha jeji nesla se výše; přálaťt si mitl jasný ná
zor © věcech nadpřirozených, a patřit na Boha nikoli
pouze skrze zrcadlo v podobenství (I. Kor. 13, 12.), ale ja
kož ho vidí a znají vyvolenci na nebi. Bylo to ovšem přání
nadměrné, neboť žádný sebe dokonalejší člověk, pokud
v smrtelném těle trvá, byť i sebe vice snažil se modlitbou,
rozjimáním, odřikavostí a svatým životem dojiti takového
spojeni s Bohem, jakéž popřáno jest nebešťanům, nemůže
této milosti dosáhnouti sám ze sebe, vlastními silami, nýbrž
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výhradně jen zvláštním osvícením Božím, tedy způsobem
mimořádným, mnadpřirozeným. Teresie snažila se Boha a
věci nadpřirozené nazirati, ale dlouho neměla tato snaha
kýženého úspěchu; 1 bylo ji jako slepci, jenž věrného
vůdce svého pevně se drží, ale jeho nevidí, a jen nejasný,
matný obraz v duši své o něm sli čini. Posléze byla však
horouci žízeň jeji napojena. Bůh oblažil ji zvláštním milo
darem jasného nazírání zjevů nadpřirozených. Rozjimajic
nábožně o Božském Spasiteli vídala zrakem duševním jeho
postavu nebeským jasem oslavenou a proměněnou; spatřo
vala zjevy nebeské, zářící jako sluneční světlo; slýchala
Božská zjevení jako nebeskou hudbu a tajemná slova, oplý
vajicí sladkou útěchou. Spasitel zjevoval se ji zvláště při
svatém přijimáni, kdy jeji víra, láska a nevýslovná touha
po nebi docházely vitězství. Jednou spatřila Krista Pána
u vytržení mysli, an béře ji růženec z rukou, a když zase
růženec ten ji vrátil, bylo na dřevěném křížku jeho patero
drahých kamenů. Jindy spatřila sérafa, an stoji po boku
jejim; měl v ruce zlatý šip s ohnivým hrotem a probodl
jim několikráte srdce jeji. Po tomto vidění citila náramnou
bolesť v srdoi, až zaúpěla, ale ihned zaplésala nevýslovnou
rozkoši duševní. Svatá láska k Bohu, drahocennější nad
zlato, čistší nad oheň, jesť původu nebeského; Bůh vložil
ji jako dar nejzvácnější do srdce světice 'Teresie, aby na
vzájem dala mu svůj poklad nejdražší, své srdce, svou
lásku.
byla delší čas na rozpacích, co souditi má o

R zjevenich
viděnich,
jichž
hojně
dostávalo
seji.Někd
pochybovala o podstatnosti a pravdě jejich, a jindy pojal
ji strach,/že snad je to klam a lest zlého ducha, jenž jest
lhař a podvodník od počátku. V takových nesnázích brávala
do rukou křiž a konejšila se řkouc: „Čehož mnedle bych
se bála? Vždyť nechci nic jiného než Bohu se zalíbiti a
jemu sloužiti. Onť, jenž utišil bouři na moři, stiší 1 bouři
srdce mého, bude-li to vůle jeho.“ Nejednou zdálo se ji, že

víra, naděje i láska její jsou jen slabými vzpomínkami na
dávno uplynulé dny a něčím cizím, o čemž slýchala, ale
čehož vlastně sama nikdy nezažila. Častěji byla tělesně
zmalátnělá a duchovně vypráhlá, tak že myslila, žeť ne
možno, aby vykonala něco dobrého; chtěla se vroucně
modliti, ale nenalézala přiměřených ku svým myšlénkám a
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citům slov; dala se do čtení nábožné knihy a nechápala,
co přečetla; duše jeji umdlévala trapnými bolestmi, aniž
věděla proč. V takovém ohni byla tříbena a zkoušena, až
konečně bázlivosť a úzkostlivosť jeji utišili mužové osvícení
a bohabojní přesvědčivše ji, že všecko, co ji potkává, z mi
lostt Boží plyne. I utišila se, a oplývajíc blažeností byla
o pravdivosti svých vidění nezvratně přesvědčena, jakož
sama píše: „Trvám-li na modlitbách a zalétám-li mysli
k Bohu, tu kdyby všickni učení a svati mužové z celého
světa postavili se ke mně a sebe více mne mučili, nedovedli
by mne přece pohnouti k domněnce, jakoby vidění moje
nepocházela od Boha.“ Toto přesvědčení jeji bylo tak pevné,
že nemohla od něho upustiti ani když se vynasnažovala,
nevěřiti viděním a zjevením, jichž se ji dostávalo. Takto
byla duchovně spojena s Bohem; srdce jeji chřadlo svatou
láskou k němu, a ústa jeji oplývalá sladkými slovy po
vlasti nebeské. Přála si s apoštolem Pavlern rozdělena býti,
aby s Kristem byla, a říkala právem: „Neumříti jest mně
smrti!“ Z lásky k Bohu zaslibila se, že bude povždy ko
nati jen to, co uzná za dokonalejší, a že nikdy vědomě ani
všedního hříchu se nedočini,
Vrstevníkům byla Teresie živým zázrakem; zdáloť se
jim býti po lidsku nemožným, aby smrtelník schopen byl
takové jen nebešťanům přislušící lásky k Bohu, kteráž prosta
jest všech hnuti a pocitů pozemských.
Teresie mivajíc často vidění a zjevení mlčela o nich
dlouho, ale přece nedovedla těmito mimořádnými milostmi
tajiti se úplně, neboť nezřídka přicházela do stavu vytržení
mysli právě když trvala mezi řeholními sestrami. I proka
zována ji odevšad veliká úcta, z čehož však rmoutila se,
tak že chtěla jíž odejiti do jiného kláštera svého řádu; ale
zpovědník její neschválil tohoto úmyslu řka, že pravá po
kora neleká se chvály lidské, pokud jde o věc dobrou, když
touto chválou veleben jest Bůh, původce všeliké milosti.
Zůstala tedy ve svém klášteře, ale přála si žiti dle přisných
pravidel řehole karmelitské v úplné odloučenosti od světa,
v pokoře a tuhé kajicnosti. Taková řeholní kázeň nevládla
však v Avilském klášteře „U vtělení Páně“. Byla to roz
sáhlá, krásně stavěná budova, v niž přebývalo vice než
150 osob ženských, jeptišek i jiných. Klášter byl pln ruchu
a řeholnice přijímajíce i opětujice návštěvy lidi světských
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měly ustavičný styk ze světem. Tou měrou byla řeholní
kázeň tohoto domu velice uvolněna, ba pokleslá. "Teresie
přemýšlela dlouho, jak by spoludružky svoje pohnula ku
zevrubuému zachovávání řeholních pravidel, ale shledala,
že všeliké pokusy její jsou marné. I rmoutila se z toho ve
lice, a od té chvíle, co bylo ji dáno spatřitl u vidění hroz
né tresty zavrženců v pekle, pokládala za životní úkol
svůj, aby řad karmelitský dle staré řehole opravila a obno
vila. V tomto úmyslu byla utvrzena od sv. Petra z Alkan
tary, jenž po nějaký čas byl zpovědníkem jejim. Na ten
účel uminila si, že založí dle svých zásad klášter nový, a
ziskavšl přispěním svých bratří v A vile polorozpadlý dům,
dala jej s povolením papežským upraviti v klášteřik, do
končila tuto stavbu na podzim roku 1502., zasvětila jej
sv. Josefu, přijala do něho čtyři chudé panny, a oblékla je
řeholním rouchem karm elitským. Z tohoto domu měla zne
náhla šířitl se obnova celého řádu.
Jest pochopitelno, že Teresie zakládajic nový klášter
S přisnou řeholní kázní, narazila na tuhý odpor zchoulosti
vělých družek svých. Avšak i odjinud bylo na ni útočeno
a ji vytýkáno, že podniká věc opovážlivou, daremnou, a má
teřskému klášteru působi hanbu, jakoby v něm nebylo
kázně a pořádku. Namitáno ji také, že chce-li žitl přisněji
než ostatní jeptišky, nikdo nebude ji brániti, a že vládnouc
penězi na stavbu zbytečného nového kláštera, měla by je
darovati klášteru svému mateřskému, v němž po léta již
poživá zaopatření. Spiláno ji jako ženštině blouznivé a ne
pokojné, která chce jen panovati, aby ziskala si slavné
jméno. Řeholní představení chtěli přímo nový klášter po
bořiti a novicky z něho vyhnati, za odstrašující přiklad pro
všecky budoucí podobné pokusy. Městská rada Avilská ko
nala dokonce zvláštní schůzi na ten účel, aby se poradila,
co dlužno učiniti proti novému klášteru; jakoby celému
městu bylo od několika chudičkých řeholnich panen hro
zilo ohromné nebezpečenství. Občanstvo, Avilské jitřilo a
strojilo se k útoku na nový klášter a několik bezbranných
obyvatelek jeho, jichž jedinou zbroji byla modlitba. Tak
zosnováno proti Teresii spiknutí, a jediný kněz Dominikán
měl tolik odvahy, že klášteřika jejiho veřejně hájil a jej
pod svou ochranu vzal.
Zatím Teresie spoléhajíc na Boha překonávala trpě

X.ú. J. Patočky v Praze.
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livosti všecky pomluvy i hrozby, a usadivši se zjara roku
1663 v novém klášteříku zavedla

vwněm přísnou řeholní

kázeň s některými novými předpisy; ostatek zůstavila Pro
zřetelnosti Boží. Bylať přesvědčena, že Bůh nedopusti, aby
toto dílo jeji zaniklo. A nesklamala se Nové řeholní Štipení
ujalo se, a papež Pius IV. potvrdil je roku 1565. Jeptišky
tohoto kláštera žily dle příkladu své představené Teresie
v nejpřísnější uzavřenosti nemajice žádných styků se svě
tem, modlily se a rozjimaly bez přestání, šetřily mlčelivosti,
prostomyslné pokory 1 chudoby, podrobovaly se skutkům
tuhé kajicnosti, a získaly si tímto způsobem života záhy
tolik dobrodinců, že nikdy nechybělo jim vezdejšího chleba,
jehož ostatně mnoho nepotřebovaly.
Roku 1567. zavítal do Španěl generál řádu karmelit
ského Jan Rubéo, aby dle úchval Tridentského sněmu klá
štery řehole svě prohlédl a obnovil. Prozkoumal i klášter
založený a řízený od Teresie a byl výtečnou kázní jeho
velice překvapen 1 potěšen. I udělil Teresii pisemné povo
lení, aby založila a opravila i jiné ženské kláštery své
řehole a směla také zřiditi dva mužské klášterý pro mni
chy, kteříž odhodlají se žiti dle přísných pravidel karme
litských. Takto nastala Teresii nová, přetěžká práce. Hned
roku 1567. získala mladého kněze Jana v karmelitském
klášteře v Medině dal Campo, jenž odhodlal se žití po způ
sobu jejim. I ubytoval se Jan s dvěma horlivými soudruhy
ve vsi Durvelle v domku, jejž jistý nábožný šlechtic Teresil
daroval.
j
Takto byl r. 1568. položen základ k obnově mužského
odvětví řádu karmelitského. Neunavená Teresie nelekala se
žádných překážek a obtíží, aby poslání svoje provedla.
Často bylo ji zápasiti s pohodlím a vlažnosti slabých duši,
jež nechtěly podrobiti se nezvyklé přísné kázni, kterou do
klášterů zaváděla; jindy potkávala se S velikým protiven
stvím a přímým odporem, a přece podařilo se ji od r. 1567.
až do r. 158fÉ. v Medině, Valladolidě , Tolidě, Salamance,

Segovii, Seville i na jiných místech španělských dilem
obnoviti, dilem znova založiti 16 ženských a 15 mužských

klášterůna základěpřísnéřeholekarmelitské.
Roku 1571. byla Teresie od papežského dozorce řádu
karmelitského dána mateřskému klášteru svému v Avile za
převořiši. Jeptišky přijaly ji chladně netajíce se nespokoje
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nosti a nevolí svou proti ni. Ale Teresie nedbajic tohoto
odporu prohlásila, že ujimá se úřadu svého jen z poslušnosti,
a že jakožto vděčná dcera tohoto kláštera nechce v něm
poroučeti a panovati, nýbrž řeholním sestrám věrně sloužiti
znajic z vlastní zkušenosti slabost lidskou, A skutečně stala
se laskavou služebnici všech řeholnice.Dávala jim v roze
rvaných hospodářských poměrech kláštera moudré rady,
starala se o lepší opatření domácich potřeb, pečovala ma
teřsky o sestry sestárlé a nemocné, sama pak nešetřic se
žila odřikavě. Znenáhla učila jeptišky, aby zvykaly si ti
chému ústraní klášternímu, obmezovala jejich východy a
vůbec styky se světem, a takto ziskala si krok za krokem
většinu jich a naklonila je přísné řeholní kázni. Po třech
letech zvolily ji sestry kláštera sv. Josefa za svou převo
řiši, ale činnost jeji nebyla obmezena správou tohoto jedi
ného řeholního domu, nýbrž hleděla ku všem klášterům, jež
založila neb obnovila. Na prospěch svého řádu podrobovala
se velikým starostem, konala a přijímala návštěvy, rozmlou“
vala s biskupy a knižaty, rozesýlala listy, a konala ponej
více pěšky daleké, obtižné cesty, namnoze i s nebezpečím
života. Horlivá snaha jeji o zavedení přísné řeholní kázně
do klášterů karmelitských vzbudila ji mnoho protivniků,
kteřiž bojovali proti ni předsudky, zatvrzelostí 1 zjevným
násilím. Mniši Karmelité, jimž opravné snahy jeji nebyly
po chuti, vydali proti ni na generální schůzi ostré výnosy,
že jest nebezpečnou rušitelkou miru a buřičkou, a rozkázali,
aby odebrala se na odpočinek do některého kláštera, jejž
sama sl zvoli/ Teresie poslechla a odebrala se do panen
ského klášteja v Toledě, kde vládla přísná řeholní kázeň.
Tu skládala jpilně spisy a dopisovala řeholníkům několika
klášterů dle /zásadjejich již opravených. Zatím stávaly se
spory mezi (kláštery obou směrů, volnějšího a přísnějšího,
čim dále nechutnějšími. Teresle osvědčovala v těchto hád
kách, do nichž sama účinně zasahovala, pravou duševní
velikost a mužnou vytrvalost 1 statečnost, až posléze, po
nevýslovných útrapách a bojích, jakož sama vyznala, hlavně
přimluvou sv. Josefa byly snahy jeji korunovány úspěchem,
když papež Řehoř XIII. dne 1. dubna 1579 vyloučil přísné
kláštery karmelitské z právomoci provinciálův klášterů
téhož řádu mirnějších, tak že od té doby obě větve řádu
měly jen společného generála. A r. 1593. již po smrti
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sv. Teresie, dostali bosí Karmelité (a Karmelitky) 1 svého
generala, tak že řád byl úplně rozdělen. Oprava řádu roz
šířila se potom ze Španěl do mnohých jiných zemí kato
lických na prospěch rozkvětu života náboženského.
Takovým způsobem dosáhla Teresie životního úkolu
svého. Vrstevnici obdivovali se netoliko vzácným miloda
rům, ale 1 neobyčejné duševní sile, vytrvalosti a rozhodno
sti této světice a prokazovali ji o závod úctu, ona pak
smýšlela o sobě skromně a zůstala až do smrti pokornou.
Po mnoho let přistupovala každého dne ku stolu Páně, ale
jakkoli toužila vroucně po chlebu nebeském, bývala přece
vždy spokojena, když bylo ji rozkázáno, aby toho či onoho
dne ku svatému přijímání nešla. Poslušnost pokládala za
nejjistější cestu do nebe, a pokorabyla jí základem doko
nalého života duchovního. Nikdy nepocitila v sobě marni
vosti a samolibosti pro mimořádné milosti, jimiž Bůh ji
vyznamenal, a lidská chvála rmoutila ji. Potupy a po
mluvy, jimiž stihána byla, obětovala Bohu řikajic: „Nemám
nic jiného, co bych Bohu obětovala“. Z pokory radivala se
s podřízenými sestrami, konala ochotně i nejomrzelejší do
máci práce a považovala se za nehodnou jakékoli milosti
Boží; řikávalať na modlitbách: „Pane, zapomněl jsi rychle
těžkých hříchů mých, a ač milosrdenství tvoje odpustilo mi
je, připominej sl jich přece, abysi byl šetrnější s milostmi,
jimiž u mne plýtváš“. Pokládala se za největší hřišnici a
přála si, aby 1 od lidi považována byla za osobu hřišnou, a
říkala, že jen Bohu děkuje z toho, že neuvrhl ji do věčné
zahuby, jak zasluhovala. Všeliká utrpení přijimala a snášela
jako milost Boží a neměla vřelejšiho přání, než aby co
možno nejvice trpěla. Přiznala se, že plných čtyřicet let
byla sotva hodinu zdráva a bez tělesných bolesti, vyjmouc
ty chvíle, kdy přijímala nejsvětější Sválosť, neboť tu vládla
v srdci jejim taková útěcha a radosť, že bolesti tělesných
ani necítila. Život bez utrpení byl jí protivný; modlivalat
se: „Pane, buď trpěti, buď umříti mi dej!“ Neznala závisti
a hněvu a milovala pravou křesťanskou lásku i ty, kdož ji
ubližovali a křivdu činili, ba právě takovým lidem byla
zvláště nakloněna a prokazovala hojná dobrodiní, tak že
biskup Avilský právem řekl: „Kdo chce od Teresie milován
býti, tomu jest třeba, aby ji notně ublížil a pohaněl“. Z lá
sky ku bližním oplakávala zaslepenosti kacířů 1 hřišnikův
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a podrobovala se za ně kajicim skutkům, aby je Bůh na
pravou cestu uvedl, ba 1 v řeholi své nařidila, aby v klá
šteřich konány byly modlitby a dobré skutky na vyproseni
od Boha daru moudrosti a sily kněžim 1 jiným mužům,
kteří o nápravě a spasení bludařů a hříšníků pracuji. Na
ten účel modlivala se ještě horlivěji od té doby, co měla
vidění o radostech vyvolenců Božích na nebesich, kteréž
ukázal ji Bůh řka: „Ejhle, z jaké blaženosti vylučují se
hřišnici sami!l“ Zvláštní modlitby a kajici skutky konávala
za věrné duše v očistel a vysvobodila jich takto mnoho.
Chudým a nemocným prokazovala skutky křesťanského mi
losrdenství, a neminulo ani dne, aby jim nějaké služby ne
byla prokázala. Panenskou čistotou podobala se andělům;
mělať od Boha zvláštní milosť, že po celý život byla prosta
jakýchkoli myšlének a žádosti protl ctnosti této. Přece však
neopomijela užívati všech prostředků k zachování této an
dělské ctnosti užitečných a potřebných. Nic nezarmoutilo
ji více, než když slýchala, že Bůh od lidi jest hříchy
urážen.
Vnitřní milostiplný život světliceTeresie byl nad míru
bohatý. Vídalať u vytržení mysli Krista Pána, Marii Pannu,
anděly a svaté i světice Boží, naslouchala zjevením jejich
a rozmlouvala s nimi v dětinné oddanosti. Rodička Doží
byla ji ustavičnou učitelkou; u ni docházela za všech dob
sily, moudrosti 1 nebeské útěchy, a rovněž mocným pří
mluvčím jejím u Boha byl sv. Josef. Měla také milodar
znalosti myšlének lidí a nazirání do budoucích časů. Na
modlitbách, u wýtržení mysli stkvěla se tvář její nadpřiro
zeným jasem. $Vtakovém stavu pronášela slova prorocká.
Jednou zvolalaň „Jen jeden Bůh, jedna smrť, jedna duše!“

A procitnuvši závytržení vyložila slova ta v tento rozum:
„Jeden toliko jest Bůh, a urazime-li ho, nemáme nikoho,
u něhož bychom pomoci nalezli. Jedna toliko jest smrť, a
umřeme-li jednou nešťastně, nebudou nám vice hříchové
odpuštění. Jen jednu duši máme, a tu-li ztratime, nemáme
jiné, kterou bychom spasiti mohli.“
Tuhá kajicnost, ustavičné "starosti a namáhavé práce
úřední, více pak ještě horoucí láska k Bohu a touha po
něm ukrátily Teresii času putování v tomto slzavém údolí.
Ze zjevení Božího seznala již osmého roku před smrtí svou,
kdy ukončí se pozemský život její. Roku 1582. onemocněla
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těžce cestou z Burgosu do Avily a jen stěží dovlekla se
do kláštera v Albě de Tormes, kde ulehla; a vědoue, že
nastává ji cesta do nebe, poslala na rozloučenou sestrám a
bratřím všech klášterů své řehole dojemný list s napome
nutim: „Pro lásku Boži prosím vás, zachovávejte pilně ře
holních pravidel, zvláště poslušnosti“. Potom dala se sva
tými svátostmi zaopatřiti. Když kněz přinesl a ukázal jí
nejsvětější Svátost, vztýčila se a řekla: „Ó Pane můj, ko
nečně nadešla doba dávno kýžená; jižť jest čas, že půjdu
k tobě! Budiž mně vítán! Staň se vůle tvá!“ Potom podě
kovala Bohu za milosť, že ji povolal do Církve katolické,
pomodlila se žalm padesátý, a přijavši klečíc na klekátku
skroušeně Tělo Páně počala prozpěvovati chvalozpěv. Když
na večer uděloval ji kněz poslední pomazání, odpovidala
sama na všecky modlitby. Příští noci trpěla veliké bolesti
a pronášela často slova: „Pane, jsem dcera tvé Cirkve!“
Nazítří ráno obrátila se na pravou stranu, a tisknouc sepja
týma rukama křiž k srdci modlila se ještě po čtrnáct ho

din, až dne 4. října 1582 zjevil se ji Spasitel s Marii Pan
nou a sborem andělův a vysvobodil duši její z pout těles
ných, aby uvedl ji do slávy. nebeské.
Bůh vyznamenav Teresii za živa vzácnými milodary
oslavil ji hned po smrti divy. Některé choré řeholnice poli
bivše mrtvé tělo její ozdravěly náhle. Papež Řehoř XV.
prohlásil ji r. 1621. za svatou, a r. 1627. byla zvolena za
patronku království Španělského. Hrob této veliké světice
v Albě požívá podnes nábožné úcty věřiciho lidu.
Na rozkaz zpovědníka svého napsala sv. Teresie ta
jemstviplný vnitřní život svůj. Ve spise tom šíři se se vzáoc
nou věrnosti, jasnosti a znalosti lidského srdce o nejskry
tějších cestách dokonalého života. Také ostatní spisy jeji:
Cesta k dokonalosti, Hrad duše, Rozjímání, několik menších
pojednání a několik set listů, vynikají ušlechtilým slohem,
hloubkou myšlének i náboženskou vroucnosti a řadí se
k nejlepším plodům španělského písemnictví věku šestná
ctého. Vzácnou památkou po sv. Teresii jsou 1 jeji nebe
ským duchem provanuté písně a básně, kteréž získaly ji
vynikajicí místo ve „sboru nejslavnějších básníků špa
nělských.
Zobrazena bývá sv. Teresie v hnědém rouchu karme
litském s plachetkou a pláštěm barvy bilé, majíc v srdci
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ohnivý šip; jinak také s křižkem, na jehož koncich jsou
čtyři drahé kameny. Ve Španělich jest dokonce kladena na
roveň svatým učitelům cirkevním a bývá zobrazena s kni
hou a perem v rukou a s holubici nad hlavou.
Sv. Teresie zemřela téhož měsíce a roku, kdy na roz
kaz papeže Řehoře XIII. starý Julianský kalendář opraven
byl tim způsobem, že přeskočeno bylo deset dnů, tak že po
4. říjnu počítalo se hned 15. října 1582.Proto položena jest
výroční památka jeji na tento den.
Sv. Teresie dostala se za mladých let četbou světá
ckých knih na zcesti, a jakož sama di, byla by zahynula,
kdyby Bůh zvláštní milostí ještě včas nebyl ji zachránil.
Spisy, jež tehdáž čítala, nebyly však zajisté tolik nebe
zpečny, jako ty knihy, jež nevěrci a lehkomyslní světáci za
našeho času na holou zkázu odrůstající mládeže vydávají.
Věru, protináboženské, nevěrecké a oplzlé listy a spisy, Ja
kýmiž jest i naše české pisemnictví nyní zaplaveno, je nej
ohavnější hlízou na těle našeho národa a pařeništěm vši
neplechy a mravní zvrhlosti ubohého dorostu našeho. Při
hodnější pasti na lapání a hubení nesmrtelných duší ld
ských nemohl ani ďábel vymysliti, než jest špatný tisk. Tu
nezbývá než potirati tento jed protijedem, dávati mládeži
na misto knih a časopisů s obsahem zvrhlým, spisy opravdu

© vzdělavatelné
Jestliže
kaziči
potravin
atraviči
bývají
sti
háni trestním zákoníkem, jakéhož mnedle potrestání od
Boha zasluhují a zajisté dojdou spisovatelé, vydavatelé a
šiřitelé špatných, nevěreckých a nemravných časopisův a
knih, jimiž otravují se tisicové duši lidských! Ovšem pak
dopouštěji se /elikého hříchu i čtenáři těchto zvrhlých t1
skopisů, nebdť touto četbou páchají na sobě duchovni sebe
vraždu; kdo jnebezpečenstvísám vyhledává, jistěť zahyne
v něm.
Spisy sv, Teresie jsou bohatým zdrojem křesťanské
moudrosti. O/| lásce k Bohu píše tato osvicená světice:

k „Pravá
láska
Bohu
nezáleži
vprolévání
slzavdušev
rozkoši, nýbrž v tom, abychom s upřimným srdcem ochotně
a pokorně jemu sloužili“. Jinde mluvi takto: „Je-li duše
tvá vypráhlá, nermuť se; Bůh takto zkouší tebe a lásku
tvou, zdaliž v suchopárnosti té budeš ho milovati právě
tak, jako když sladkými pocity se kocháš“. „Na jiných li
dech všimejme si jen ctností a nikoli hřichův jejich, co
však nás samých se týče, přihližejme jen ku hřichům svým.
Myšlénka, že jiní lidé jsou nás lepši, vede ku veliké ctno=
sti“. „Nejprostší skutek pokory má mnohem větší cenu než
všecka učenosť celého světa“. „Zádejme si kříže a objí
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mejme každé soužení; běda nám v ten den, kdy budeme
křížů prosti“. „Kdykoli slyším hodiny bíti, těšim se vědouc,
že přibližují se té době, kdy uzřim tebe, 6 Pane!“ Překrásná
jest modlitba, již sv. Teresie projevovala svou touhu po
smrti: „0 nejmilejší Ježíši, jediný předměte mé lásky,
mám-li žádosti po tobě ustavičně umirati? Jak odporný
jest život tomu, kdo plane touhou, aby měl tebe! Já umru,
protože neumirám. Ty, o Bože můj, víš, jaký to život, když
nuceni jsme miláčka svého dlouho čekati! O živote, tý's
tisickráte ukrutnější nežli smrť!“
Dne 15. října koná se také památka sv. Fortunata, mučedníka Řím
ského, z jehož ostatků dostal tři části velechrám Pražský; v Kolíně nad
Rýnem tří set sv. mučedníků za císaře Maximiana umučených, v Kartha
gině sv. Agiléa mučedníka, v Lyoně sv. Antiocha, biskupa, v Trevíru sv.
Sevéra, biskupa, sv. Osvalda, biskupa, z jehož ostatků daroval čásť vele

a chrámu
Pražskému
Karel
IV,,
j.
Dne 16. října.

Sv. Havel, opat.
Jako mnohá jiná kvetoucí města evropská z původu
svého děkují poustevníkům a klášterům, tak i znamenité
Švýcarské město sv. Havel (St. Gallen) v soujmenném kan
tonu vzrostlo z poustevnické osady, kterou počátkem století
sedmého založil irský věrozvěst sv. Havel.
Havel (Gallus, ve starých listinách Gallun, též Gallian)
narodil se asi roku 550. v Irsku ze vzácných křesťanských
rodičů a byl od nich záhy dán na výchovu sv. Kolumbá
novi do kláštera Bangorského v irském krajišti Ulsterském.
Nadaný jinoch maje již z domova náklonnosť k bohaboj
nému životu prospival v klášteře učením i nábožnosti a na
byl zvláště důkladné znalosti Písma sv. Když dospěl, byl
posvěcen na kněžství, a uminil si, že zasvětl život svůj po
volání misslonářskému. Právě tehdáž chystal se Kolumbán
na cestu k cizím kmenům pohanským, aby jim zvěstoval
evangelium. I přidalo se k němu dvanáct klášternich sou
druhů, z nichž Havel byl na prvním mistě. S těmito mla
dými věrozvěsty připlul Kolumbán nejprv do Anglie a od
tud do Gallie, kde na žádosť krále Guntrama usadil se ve
starém hradě Anegrai, odkud se soudruhy vycházel do okolí
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na missie. A když za krátko počet jeho tovaryšů vzrostl,
upravil jim ve zříceninách nedalekého hradu Luxeuilu nový
klášter, a později založil v krajině té třetí řeholní ústav ve
Fontainesu.

Po letech vypudil Burgundský král Theodorich horli
vého Kolumbána ze své země rozkázav, aby ze žáků jeho
směli s ním odejíti jen ti, kteří přišli s ním z Irska. I na
stoupil Kolumbán se společníky cestu do Italie; ale když
Austraský král Theodebert, bratr Theodorichův, jemu dovo
lil, aby mohl usaditi se kdekoli v království jeho, zastavil
se u jezera Curyšského na mistě nynější obce Tuggenu. Lid
v této krajině byl surový a dílem ještě pohanský. Věrozvě
stově jali se mu hlásati pravého Boha, Stvořitele všech
věci, i jednorozeného Syna jeho, jenž stal so člověkem a
zemřel na kříži, aby hřišné člověčenstvo vykoupil a spasil.
Ale zatvrzeli pohané zdráhali se uvěřiti; a když opět chtěli
modlám obětovati, rozhorlil se ohnivý Havel tou měrou, že
zažehl jim modlářský chrámek a hodil modly i modlářské
oběti jejich do jezera, Z toho rozhněvali se pohané a pře
padnuvše věrozvěsty ztýrali je a vyhnali.
Odmitnuti missionáři došli přístřeší v domě horlivého
kněze Vilimara na jižním břehu jezera Bodamského v Ar
bonu, a zvěděli od něho, že opodál, na východním konci je
zera, jsou rozvaliny starého města Bregence, kde by nalezli
přihodného mista ku založení stanice missionářské. I pře
vezli se po člunech do Bregence a nalezše tam opuštěnou
křesťanskou svatyni zřídili si u ní poustevny. Dilo obrácení
pohanů v krajině té bylo od Kolumbána svěřeno Havlovi,
jenž kroměflatiny znal i jazyk tamniho lidu. I svolal Havel
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mělk nim nadšenou řeč. Dokazoval,

že modly

modly a naházel je po kusech do jezera. Mnoho pohanů
uvěřilo, ostatní odešli hněvivě.
Missionáři setrvali v Bregenci tři roky, až roku 612.
byli od pohanů vypuzení. I vydal se Kolumbán s tovaryši
na cestu do Italie. Havel nemohl však jiti s nimi jsa stižen
horečkou; i poklekl před mistrem svým, a prosil, aby směl
v krajině této zůstati. I řekl mu Kolumbán: „Vim, bratře,
že jest ti obtižno podrobiti se námahám daleké cesty; zů
staň tedy v této zemi, ale věz, že nebudeš mše sv. sloužiti,
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Churavý Havel osaměv takto přeplavil se do Arbonu
ku knězi Vilimarovi, vypravoval s pláčem, co se mu přiho
dilo, a prosil o přístřeší. I vykázal mu Vilimar obydlí při
svém chrámu a dal mu za ošetřovatele jahny Magna a
Theodora. Laskavou péčí těchto mužů zotavoval se Havel
znenáhla z choroby, a nemoha se jim odsloužiti jinak dával
jim moudrá naučení, tak že přilnuli k němu a pojali úmysl,
že půjdou s ním na poušť.
Jakmile Havel okřál, zatoužil po přihodném osamělém
místě, kde by v kajicnosti poustevničil. Vilimarův pomocník
jáhen Hiltibold, který jakožto rybář a čihař dobře znal
okolní hornaté a lesnaté kraje, řekl mu, že v končinách
těch jest mnoho odlehlých údoli řekami a potoky zvlažova
ných, ale že není radno usaditi se v nich pro množství
medvědů, vlků a divokých kanců. Havel však nelekaje se
těchto překážek odpověděl: „Když Bůh s námi, kdož proti
nám? Milujicim Boha všecky věci napomáhají k dobrému ;
ten, jenž zachránil Daniela v jámě lví, může 1 nás z moci.
šelem vysvoboditi“. Příští noc ztrávil Havel na modlitbách,
a z jitra vydal se s Hiltiboldem na výzkumnou cestu již
ním směrem od Arbonu. Šli celý den o hladu po říčce
Steinachu až tam, kde kácí se se skalní stěny v tůň. Toto
divoké, hlubokými lesy obkličené misto zalíbilo se Havlovi,
a zatim, co jáhen chytal v tůni ryby, aby připravil krmi,
poodešel chtěje Bohu poděkovati, uvizl však na trnovém
keři a upadl. Tato přihoda zdála se mu býti pokynem
s hůry, aby na této poušti se usadil; i zvolal: „Tuť misto
odpočinku mého na věky!“, udělal z dvou lískových větví
křiž, zatkl jej do země, zavěsil naň schránku svatých
ostatků, kterou nosil stále na hrdle, a poklekna pomodlil se
takto: „Pane Ježiši Kriste, jenž pro spasení lidstva ráčil jsi
z čisté Panny naroditi se a smrť křiže podstoupiti, nezami
tej pro moje hřichy proseb mých a posvěťt místo toto, aby
sloužilo ku tvojí chvále i na počest přesvaté Rodičky tvé
i svatých mučednikův a vyznavačů tvojich“. Oba mužové
povečeřeli potom a vzdavše chválu Bohu ulehli k odpočinku
na zem. Následujícího dne odešel jáhen do Arbonu podat
Vilimarovi zprávu, jak se soudruhem pořídil, a Havel zkou
mal ještě po tři dny okolní krajinu modle se a zapíraje
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tělo svoje poslem, a přesvěděiv se o vhodnosti její ku pou
stevničení vrátii se do Arbonu poděkovat Vilimarovi a roz
loučit se s ním. Zatím došlo Vilimara pozvání od Aleman
ského vévody (Gunza, aby neprodleně přivedl Havla na vé
vodský dvůr do Uiberling. Tam jediná vévodova dcera
Frideburga, zasnoubená již Franckému králi Sigbertovi, le
žela jsouce trápena strašlivou nemoci, kterou přičítali zlému
duchu. Marné byly všecky posavadní pokusy uzdraviti ji, a
marně vzývali nad ní dva biskupové Boha, aby ji vrátil
zdraví. Konečně dověděl se vévoda, že v Artonu přebývá
nábožný kněz Havel, a svědomí hnulo se v něm; byltě sám
před nedávnem vydal rozkaz, aby Kolumbán s tovaryši
svými z územi jeho odešel. Havel tehdáž churavý nemohl
ovšem s Kolumbánem odcestovati; i poznal v tom vévoda
řízení Prozřetelnosti Boží a přál si mnicha toho míti u sebe
jsa přesvědčen, že on samojediný dovede dceru jeho vyba
viti z moci zlého ducha a vrátiti jí duševní i tělesné zdravi.
Ale Havel nechtěl jíti k vévodovi jednak z pokory, jednak
z lítosti, že bylo od něho Kolumbánovi a soudruhům jeho
ukřivděno. I odešel potají s jáhny Magnem a Theodorem
z Arbonu a uchýlil se na poušť, kterou si byl zvolil, a od
tud cestoval ještě hloub do hor, až přišel do lesa Senn
waldu, kde s oběma tovaryši skrýval se u bohabojného
jáhna Jana v Grabsu po celý týden. Když o útěku jeho
zvěděl vévoda, požádal Vilimara, aby ho vyhledal. I vypá
tral Vilimar skrýši jeho a naléhal snažnými prosbami na
něho, aby žádosti vévodově déle se nevzpíral. Takovým
prosbám dobrodince svého nemohl ovšem Havel odporovati
a tudy šel|/s ním k vévodovi do Uiberling. Tu byl uveden
k nemocněj dívce, když právě odpočivala na klíně matky

| svés očíma
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vel poklekl, a vroucně se pomodliv povstal, po
žehnal Frideburgu křížem, a opět modle se položil ruce
své na hlavu jeji; a v tu chvili byla nemocná dokonale
zdráva. Praví se, že takto uzdravená Frideburga z vděč
nosti k Bohu odřekla se sňatku s králem Šigbertem a
žila do smrti v panenství sloužíc nábožným životem Kristu
Pánu.
Vévoda Gunzo daroval z vděčnosti Havlovi místo, jež
on zvolil si za poustku i s okolím, a nařidil svému správci
v Arbonu, aby mu byl při zakládání poustevny účinně ná
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pomocen. Poušť byla divoká a nehostinná; Havel a tovaryši
jeho Magnus a Theodor zroubili tu prozatim prostičké chý
šky z větví a kůry stromů a vystlali je mechem. Za ne
dlouho získal Havel třetího společníka, jáhna Jana, někdej
šiho hostitele svého v Grabsu, a poznav jeho výborné ctno
sti i vlohy, čítával s ním Písmo svaté a učil ho posvátným
vědám. A když rozhlásila se pověsť o těchto nábožných
poustevnícich, přidalo se k nim několik jiných světu od
umřelých mužů, a Havel vedl je modlitbou, slovem Božím,
rozjímáním a skutky kajicnosti na cestu dokonalosti. Tak
povstala nová poustevnická osada.
Roku 615. sešli se hornoněmečti biskupové s mnohými
kněžími, jáhny a věřicími v Kostnici, aby tamní již před
lety osiřelé diecési zvolili vrohniho pastýře. Na zvláštní po
zvání vévody Gunza dostavil se na tuto schůzi také pon
stevník Havel s jáhnem svým Janem, a byl tu jednomyslně
zvolen za biskupa Kostnického, nepřijal však této důstoj
nosti odmitnuv chvály a pocty, jež mu činěny byly. A když
naléháno na něho, aby volbě se nevzpiral, odvolal se na
ustanovení papeže Celestina I., že cizinec nemá býti svěcen
na biskupství, a ukázal na jáhna svého Jana, jenž jsa tu
zemec a muž ctnostného života zasluhuje, aby dán byl lidu
za vrchního pastýře. I byl Jan zvolen za biskupa a ihned
posvěcen. Po svěcení kázal Havel ve sstoličném chrámu
o milosrdenství Božím mnapominajevěřících ku kajicnosti a
potom vrátil se na poušť, zůstával však novému biskupovi
moudrým rádcem a pomocníkem ve věcech církevních.
Poustka na řičce Steinachu přispěním vévody Gunza
a biskupa Jana zvelebovala se rychle; za nedlouho stál tu
chrám Panny Marie s přihodnými obydlimi mnichů, jichž
počet stále se množil. Řeholníci káceli okolní pralesy, hu
bili dravce, vzdělávali půdu, zakládali cesty, mosty a mlýny,
učili surové horaly orbě a společenskému životu, a časem
proměnili někdejší poušť v úrodná lada a rozkošnou za
hradu. Vedle toho hlásali tamnímu dilem ještě pohanskému
lidu horlivě slovo Boží a vedli jej na cestu křestanských
ctnosti. Takovou měrou stala se mnišská osada sv. Havla
štěpnicí netoliko víry, zbožnosti a mravnosti křesťanské, ale
1 zdrojem blahobytu-a vzdělanosti okolním krajinám.
Opat Havel dával bratřím i lidu dokonalý příklad sva
tých ctnosti. Kázal neunavně pravdy křesťanské, hubil po
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věry a neplechy pohanské, učil mnichy svatým vědám a
pravidlům řeholním, a sám zdokonaloval se ustavičnou mo
dlitbou, zbožným rozjimáním a odřikavosti. Zářil svatým
životem svým jako svice postavená na vysoký svicen, a
chvalná pověsť o něm roznesla se daleko široko. Roku 625.
zemřel v dalekém klášteře Luxeuilském opat Eustasius, jenž
byl někdy učeň Kolumbánův a spolužák Havlův. I usjed
notili se mniší Luxeuilští, že učini opatem svého kláštera
Havla, a za tou příčinou vypravili k němu posly. Ale Ha
vel nepřijal této hodnosti a řekl poslům: „Zvolil jsem si
pravidlem slova prorokova: Učiněn jsem bratřím svým ci
zincem a synům matky své přespolním. Proto jsem opustil
známé i příbuzné a vyvolil si za přibytek samotu, abych
mohl Bohu tim volněji sloužiti. Opustil jsem pak nejen ro
diče a statky svoje, ale nad to nepřijal jsem biskupství ani
bohatství tohoto světa. Vyvoliv si takto dobrovolnou chu
dobu a zřeknuv se všeho, jak mnedle mohl bych pouštěti
se do záležitostí světských a žádati důstojenství a takto
nová břemena si ukládati? Přiložil jsem ruku na pluh; od
stup, abych ohlédal se po tom, co jsem opustil. Nemám
jiné žádosti, než abych byl opravdu pokorným i poslušným,
a doufám v Boha, že nedopusti, abych pevného předsevzeti
svého někdy se vzdal“. I hostil posly několik dnů a propu
stil je v bratrské lásce.
Ani u vysokém stáři nepřestával Havel hlásati mni
chům a lidu slovo Boží. Naposledy kázal s velikou horli
vostí na pozvání starého přítele Vilimara ve svátek sv. Mi
chaela archanděla v Arbonu, avšak po třech dnech rozne
mohl se zimnicí a zemřel v Pánu dne 16. října. Rok úmrtí
jeho neni zevrubně znám a klade se do období mezi lety
625—650. Tělo zemřelého světce bylo převezeno do kláštera
jim založeného a pohřbeno od Kostnického biskupa Jana.
Roku 1354. získal Karel IV. čásť hlavy, rámě a žebro
z ostatků sv. Havla a daroval je velechrámu Pražskému.
Sv. Havel bývá zobrazen jako opat s medvědem po
straně. Vypravujeť pověsť, že když na místě, kde chtěl zří
diti si poustevnu, v noci u ohně se modlil, přiblížil se k ně
mu veliký medvěd přilákaný zbytky večeře; ale svatý pou
stevník donutil ho přísným rozkazem, aby mu z lesa donesl
dříví na oheň a žádnému člověku nikdy vice neubližoval.
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Po smrti sv. Havla řídil mnišskou družinu jeho sv.
Magnus, někdy společník Vilimarův. Klášter a hrob sv.
Havla byly po letech od Franků zpustošeny a potom od
biskupa Kostnického Busa obnoveny. Mniši spravovali se
zprvu pravidly sv. Kolumbána, a na počátku století devá
tého přijali řeholi sv. Benedikta. Klášter ten byl kolébkou
křesťanství pro celou okolní krajinu a středem vzdělanosti
pro jižní Německo. Důkazem toho je množství chrámů Svato
havelských ve Švýcařich, Virtembersku a Badensku Za sto
letí devátého nabyl klášter sv. Havla slovutného jména
znamenitou knihovnou a učenou školou svou, kteráž byla
pokládána za přední učeliště střední Evropy. Ve sboru
muichů byl valný počet básniků, dějepisců, hudebníků, ma
lířů a řezbářů. Koncem stoleti devátého vzniklo kolem klá
Štera soujmenné město sv. Havel. Opati Svatohavelští byli
od r. 1206. říšskými knižaty a vládli nad značným územím
od Curyšského jezera až k Ulmu. Klášterní panství bylo
r. 1789. od Francouzů zrušeno, a opatství samo zrušeno
úplně r. 1805. Znamenitý někdejší klášterní chrám, v němž
uloženy jsou ostatky sv. Havla, byl v letech 1756—17065
znovu vystavěn. Roku 1845. bylo ve Sv. Havlu zřízeno
biskupství.
Dne 16. října koná se také památka sv. bratří Martiniana a Satur
niana, umučených od arianských Vandalů v Africe, sv. Maximy, řeholnice
v Africe, sv. Hlifia, mučedníka v Kolíně nad Rýnem, sv. Bercharia, opata a
mučedníka, v Mohuči sv. Lulla, biskupa, v Trevíru sv. Florentina, bi
skupa, a j.
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Sv. Hedvika, vévodkyně a patronka slezská.
Na východní straně jezera Ammerského v Bavořich
vypíná se malebná hora Andechs s krásným poutním chrá
mem a klášterem benediktinským. Tu stával někdy hrad
mocných hrabat z Andechsu, kteří již od konce stoleti de
sátého slynuli po celé říši rytiřskou statečnosti, šlechetnosti
a spanilomyslnosti. Bertold IV. z Andechsu dostal od císaře
Bedřicha I. vévodství Meranské, a oženiv se s dcerou Mi
šenského markrabí Anežkou žil sní na hradě svém šťastně
a tak příkladně, že básníci opěvovali ho jako bránu liliovou.
Manželům těm narodila se na Andechsu dcera Ketruda, a
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poni roku 1172druhá dceruška Hedvika. Obě divky dovidaly
se od děda o hrdinských skutcích předkův, a matka 1 bába
vypravovaly jim o svatých 1 světicich z rodu jejich, což
Hedviku tak dojiímalo, že již v útlém věkušesti
let krá
čela cestou svatosti. Aby se ji dostalo přiměřeného vzdělání
a vychování, dali ji rodičové do panenského kláštera v Ki
cingenu na Mohanu, kde byla znamenitá škola pro dcery
urozených stavů. Správkyni tohoto ústavu byla tehdaž ře
holní sestra Petruše, kniž mladičká Hedvika něžnou láskou
přilnula.
Hedvika prospivala v klášteře učením 1 bázní Boží.
Majic bystrý rozum a vážnou mysl nalézala potěšení v po
božnosti i v práci. Šlechetná divka byla by ráda zůstala
navždy v tomto tichém řeholním domě, ale Slezský kniže
Boleslav, řečený Dlouhý, požádal r. 1186. za ruku jeji pro
osmnáctiletého syna svého Jindřicha, a poslušná dcera po
drobivší se vůli rodičův svolila ku sňatku, rozloučila se
s klášterem i s příbuznými a nastoupila se stkvělou výba
vou v průvodu dvořanstva cestu do Slez. Ženich Jindřich
vyjel nevěstě v ústrety až na pomezí a uvedl ji do Vrati
slavi, kde konána slavná svatba.
Po zhoubných válkách bylo toho času Slezsko žalostně
zpustošeno a vylidněno. Lid živořil bidně v porobě a lpěl
namnoze ještě na obyčejich pohanských a samo duchovenstvo
bylo málo vzděláno, žilo namnoze nepřikladně a podléhalo
choutkám šlechticů. I mezi velmoži byla nevědomost; sám
kněžic Jindřich byl v náboženství chatrně vycvičen, ba neznal
dobře ani obyčejných katolických modliteb.
Hedvika poznavši tuto zanedbanosť obyvatelstva nové
vlasti své, vytkla si úkolem, aby ji pokud možno napravila.
Začala s manželem ; naučila ho modlitbám 1 pravdám nábo
ženským a uvedla ho na cestu bohabojnosti. Podobně za
mýšlela napraviti i dvořanstvo, jež bylo v náboženských
věcech zcela nevědomé a v mravech lehkomyslné. I naučila
se za krátko domácímu jazyku polskému a každého dne
předříkávala čeledi modlitby a články víry, až všickni všti
pili si je v paměť. Práci tuto Konala s neomrzlou trpělivostí.
Stará služka Leandrie majic špatnou paměť nemohla se na
učiti Otčenáši ani když ji kněžna prosbu za prosbou před
řikávala. Konečně poručila ji Hedvika, aby lihala v komnatě
její a i v noci říkala, co za dne z Otčenáše sl zapamatovala.
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Kněžna domlouvala ji: „Jsi již stará, já pak nechci, aby
Bůh odvolal tě ze světa, pokud nepojala jsi v duši aspoň
modlitbu Syna jeho. Jak mohla bysi jako křesťanka před
stoupiti před soudnou stolici Boží neumějic ani říkati slov,
kterým Kristus Pán naučil nás!“ Takto podařilo se kněžně
desitinedělním namáháním vštípiti stařeně do paměti Otče
náš, a touto dobrotivostí a láskou naklonila si srdce pol
ského služebnictva, kteréž jinak proti cizincům a zvláště
proti Němcům bylo zaujato. Přičiněním mladé kněžny byl
za nedlouho celý vévodský dvůr
přeměněn; dvořanstvo
libovalo si v pobožnosti, chovalo se vespolek mravně a
laskavě, ku panstvu ochotně a poslušně, ku všem jiným li
dem zdvořile a přívětivě. Hedvika netrpěla ve službách
svých nikoho, kdo nechtěl býti zbožným a počestným, a
takto zavládl na všech hradech, kde občasně přebývala,
duch modlitby, mravnosti, pokoje a křesťanské lásky.
Milou a důvěrnou přítelkyni měla Hedvika ve šve
krušiAdlétě, a splácejíc ji přátelství sdělovala se s mio
bohaté vědomosti svoje, učila ji náboženství a roznitila vni
lásku k Bohu 1 ku bližním. Adléta modlivala se s ní spo
lečně a provázela ji do chrámů na služby Boží 1 do chatrči
chudiny, kde konala skutky milosrdenství. A když provdala
se na Moravu za Přemyslovce Děpolta [IT., obcházela He
dvika příbytky chudých i nemocných sama jsouc všude
jako dobrotivá matka s jásotem vítána, s pláčem vyprová
zena. Mělať srdce útrpné ku všeliké bidě lidské a snažila
se ji zmirňovati. Obrátila zřetel svůj i k nešťastným věz
ňům, jichž osud hluboce ji dojiímal. I posýlala jim do
žalářů šatstvo, pokrmy, slamníky a světlo, a hleděla kají
cím i méně provinilým vězňům pomoci na svobodu. Také
na žáky, kteříž připravovali se na kněžství, pamatovala
hojnými podporami, a poutníkům do Říma neb Pale
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chtějic takto sůčastniti se zásluh, jež poutěmi těmito si
získali.
Měsice jarní a letní trávila Hedvika s manželem Jin
dřichem obyčejně na hraděLánu nedaleko českého pomezí.
V zátiší tom zanášela seráda sbíráním hojivých bylin, ze
kterých připravovala léky pro nemocné chuďasý, k nimž do
údolí docházela. "Nedaleko hradu stála v lese poustevna.
Kněžna přicházela do ni často přinášejic ozdoby pro sva
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tyňku a pokrm 1 oděv poustevníkovi. Několik hodin od
hradu byla jiná poustevna s obrazem Panny Marie na dubu.
I toto misto navštěvovala Hedvika ráda, a když za přikla
dem jejím okolní lid začal na tuto poušť docházeti a před
obrazem Marianským se modliti, zbudovala tam kapli,
která později přestavěna byla ve slavný poutnický
chrám.
Z ditek, jimiž Bůh manželství knižete Jindřicha
s Hedvikou požehnal, zůstaly naživě tři; dcera Ketruda a
synové Jindřich a Konrád. Hedvika pokládajíc je za děti
Boží vynasnažovala se, aby odrůstaly v nábožnosti a mrav
nosti. Učila.je znáti a milovati Boha, konala s nimi domácí
pobožnosti a vodila je na služby Boží, modlila se za ně a
vedla je k milosrdné lásce ku bližním chodic s nimi do
přibytků lidi chudých i nemocných, jimž donášela pod
pory. Byla dobrou matkou i dětem cizím, zvláště chudým
sirotkům ; založila ve Vratislavi sirotčinec pro divky, bděla
nad mravy jejich, a když dospěly, dávala jim slušnou
výbavu, aby mohlý buď vstoupiti do kláštera aneb se
provdati.
Roku 1200. vyhořela Vratislav a hrozná bida dolehla
na lid. Hedvika pomáhala ochuzenému obyvatelstvu jak
mohla; rozdávala penize, chléb 1 obilí a vyprosila u tchána,
že lidu. odpustil daně a dával mu dilem zdarma, dilem za
laciný peniz palivo.
Dne 10. prosince 1201. zemřel kniže Boleslav Dlouhý
a nástupcem jeho na trůně slezském stal se Hedvičin man
žel Jindřich. Zásluhou výborné choti své byl panovníkem
nábožným, dobročinným a spravedlivým. Vážil si moudrosti
1 ušlechtilých ctnosti jejich a snažil se následovat ji. Byl
dobrotivým otcem svým poddaným, ochráncem chuďasů,
obhájcem práva 1 spravedlnosti a Šiřitelem bázně Boží.
Dům jeho byl štěpnici zbožnosti a křesťanských mravů ;
všickni dvořané a čeledinové byli zavázáni povinnosti ná
boženské svědomitě plniti, a nikdo nesměl se odvážiti ně
čeho proti čistotě a lásce ku bližním. Tak vládly na kni
žecím dvoře křesťanská kázeň a bázeň Boži, všemu lidu za
Vzor.

Knížecí manželé založili valný počet chrámů, klášterů
2 dobročinných ústavů, a příkladu jejich následovali 1
slezští velmožové. Hedvika poskytla městu Batestavi poža
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rem zničenému hojných podpor a r. 1205. zbudovala v něm
nový chrám Panny Marie. Tři léta později jala se ve
Zlaté Hoře stavěti chrám sv. Petra a Pavla s klášterem, do
něhož povolala Menší bratry z Assis. Roku 1215. zbudo.
vala pod hradem Lánem chrám sv. Mikuláše a chodila
často do něho bosa. Přebývajic na hradě Němčí začala sta

věti na návrší u Herrnstadtu kostel sv. Ondřeje. Kníže
Jindřich založil r. 1217. proboštství augustinianské s chrámem
sv. Vavřince u Naumburka, a později znamenitý klášter
v Jindřichově, jenž byl r. 1997. vysvěcen. Na žádost man
želky své vystavěl kníže r. 1214. špitál sv. Ducha ve
Vratislavi a daroval mu rozsáhlý statek. Když následkem
křižáckých výprav bylo do Slezska zavlečeno málomocenství,
ujímala se Hedvika nemocných a sloužilajim
ochotně;
vidouc pak, že tato soukromá pomoc nedostačuje, zasazo
vala se o to, aby byly pro málomocné zřízeny zvláštní
špitaly. První nemocnice toho druhu byla založena u města
Středy a kněžna opatřovala ji penězi, potravinami a šat
stvem. Podobný špitál u sv. Lazara byl zřízen také ve
Vratislavi. Ještě na konci života svého dokončil Jindřich
r. 1238. krásný chrám s kommendou Johannitů v městě
Lemberku.
Hedvika poznavši a zalibivši si v útlém věku tichý
život klášterní ctila velice osoby řeholní a nabádala man
žela, aby byl přizniv klášterům a zakládal nové ústavy
řeholní. Nejznamenitějším dilem obou vévodských manželů
byl panenský klášter Třebnický, tři mile na sever od Vra
tislavi. Hedvika věnovala k tomuto bohumilému nadání
celé svoje věno a vyprosila od Jindřicha, že dokud klášter
se stavěl, nikoho na hrdle netrestal, nýbrž trest smrti ruční
praci při témž klášteře zaměňoval. Téže milosti dostalo se
na přímluvu jeji také všem vězňům, a takovým způsobem
ruce, které dříve páchaly zločiny, obráceny jsou ku službě
Boží. Také mniši nedalekého cistercienského kláštera Lu
běžského měli na stavbě podil; ulili zvony a olověné desky
na střechu chrámu, začež od vévody dvěma dědinami obda
ření byli. Klášter Třebnický nadal kníže Jindřich bohatě
svobodami a pozemky, a též jiní velmoži, zejména Vrati
slavský biskup Cyprian obdarovali jej štědře, tak že náležel
mezi nejvelkolepější řeholní domy v křesťanstvu, an mohl
opatřovati 1000 osob všemi potřebami. Klášter tento měl
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býti osazen pannami řádu cistercienského, na kerýžto
účel vyžádala si Hedvika od bratra svého Ekberta, od ne
dávna biskupa Bamberského, několik jeptišek této řehole
z diecésa jeho. Úřad abatyše v Třebnici svěřila kněžna
někdejší milé učitelce své v klášteře Kycingenském Petruši,
která, ač s těžkým srdcem, na úsilovnou prosbu její zamě
nila černý oděv benediktinský za bilé řeholní roucho sv.
Bernarda a ujala se řízení nového kláštera.
Klášter Třebnický byl určen pro výchovu urozených
dcer a za útočiště panen a vdov, které přály si v něm
žiti v pobožnosti a v bezpeči. Za onoho surového času bylo
zločinné unášení a znásilňování panen a žen něco obyčej
ného, pročež vzácné rodiny svěřovaly rády dcery svoje
panenským klášterům. Do kláštera Třebnického byla také
na vychování dána již v útlém věku tří let blahoslavená
Přemyslovna Anežka a učila se tu počátkům víry i bázně
křesťanské ve společnosti divek z předních rodin slezských,
až královský otec jeji Přemysl Otokar I. povolal dcerušku
do Prahy, odkud za nedlouho poslal ji na další výchovu
do panenského kláštera premonstrátského v Doksanech na
Oharce v Čechách.
Hedvika měla v rozkvětu kláštera Třebnického nej
vřelejší účastenství a přicházela do něhoi několikráte za
týden, aby s řeholnicemi bez vyrušování oddávala se po
božnosti. Jeji hluboká pokora, dětinná prostomyslnosť, hor
livá láska k Bohu i ku bližním a vroucí nábožnosť naplňo
valy abatyši Petruši nevýslovnou radosti. Když jednou
sestry divily se vzácným ctnostem kněžny Hedviky, řekla
jim Petruše: „Hleďte, jakou milost prokázal mně Bůh, že
vychovala jsem tuto světici. Děkuji mu každý den za to,
ač vím, že byla jsem toliko nehodným nástrojem jeho.“
Rozsáhlý klášter Třebnický, založený r. 1203., byl do
stavěn až roku 1218. Petruše nedočkala se již slavnosti
posvěcení jeho. Po smrti jeji stala se druhou abatyší tohoto
ústavu dcera knižecich manželů Ketruda, a od té doby až
do stoleti Šestnáctého bývaly jen dcery nejvzácnějších
panských rodů slezských a polských dosazovány za abatyše
Třebnické, Klášter byl přeslavně vysvěcen dne 25. srpna
1219. od pěti biskupů, na kteroužto slavnosť přišli knižeci
manželé s ohromnými zástupy panstva 1 lidu, a zároveň
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byla nastolena nová abatyše Ketruda. V klášterním chrámu
dal si kniže Jindřich zřiditi rodinnou hrobku.
Brzo potom vyhořela Vratislav podruhé, a Hedvika
poskytovala ubohému obyvatelstvu opět hojných podpor.
Příštího roku byla velikou povodní ve Slezsku zkažena
polní úroda, a z hladu nastaly nakažlivé nemoci. I rozhlá
sila kněžna, aby chudí lidé pospišili do dvora jejiho v Ša
vojně, kde rozdáváno jim obili; a když správce stěžoval si,
že mu ze zásob nic nezbude, řekla mu: „Nestarejte se 0
mne ani o sebe; chceme chudým pomoci, a Bůh smiluje se
již nějak také nad naší bídou a ukojí hlad náš.“ Poddaným
promijela aneb slevovala z ročních úroků, a bojic se, aby
světští soudcové nedoplatků od chudých lidí přisněnevýmá
hali, dávala je souditi od kaplana svého.
Hedvika zvykla si šetřeti přesného denního pořádku,
od něhož nikdy se neuchylovala. Vstávala časně ráno, vy
konala ranní domácí pobožnosť, a potom šla na mši sv.
obyčejně do vzdálenějších chrámů, at bylo počasí jakékoli,
ačkoli mohla mši sv. slyšeti v domácí kapli své. Takto
spojovala pobožnosť s oběti dávajíc lidu dobrý přiklad.
V chráměnaseděla nikdy, nýbrž modlivala se stojíc, a když
byla umdlena, klekala na holou podlahu. Kromě ranni
mše sv. slyšela každého dne tolik mší sv., kolik kněži zí
skati mohla. Vzdělávala roznicenou zbožnosti svou každého,
obzvláště když přistupovala ku stolu Páně; tu býval
všickni přítomní její vroucnosti uchváceni. Časem projevo
vala se tato vroucí nábožnost slzami a vytržením mysli.
Zpovědník její říkával: „Žádný člověk nevypoví, jakou
věrou a nábožnosti Hedvika cti nejsvětější Svátost oltářní.“
Po mši sv kněz klada ruce na ni, udělil ji požehnání a
pokropil ji svěcenou vodou, z čehož očekávala od Boha
zvláštních milosti. Před chrámem čekali na ni žebráci. Těm
rozdávala se služebnictvem almůžnu a těšila je laskavými
slovy. Potom navštěvovala nemocné a udilela jim almužnu
tělesnou 1 duchovní; opatřovalaťtje pokrmy 1 léky a napo
minala k odevzdanosti do vůle Boží a k trpělivosti. Od ne
mocných vracela se domů. Tu přihlížela svědomitě, aby nic
hříšného se nepáchalo, vyučovala děti svoje, a obírala se
ručními pracemi pro chrámy Páně. Při práci přemýšlela a

o Bohu všudypřitomném. V poledne častovala
© mluvívala
„své
milé
hosti“
totiž
třináct
neduživců,
vnichž
ctila
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© Božského
Spasitele
advanáct
apoštolův
jeho.
Těch
obslu
hovala při stole sama, a jiným chuďasům posýlala pokru.y,
a teprv když byli chudí nasyceni, zasedala za stůl. Oběd
jeji bylskrovný; masa a krmi kořeněných nejídala nikdy
Odpoledne přijimala prosebniky, bavila se s dětmi a praco
vala. Na večer, když všickni domácí ulehli, poklekla před
křížem a rozjimala pozdě do noci o umučení Páně. O slu
žebnictvo svoje starala se úzkostlivě; onemocněl-li někdo
z něho, ošetřovala ho jako vlastní dítě a ztrávila třeba
celou noc u lůžka jeho. Řeč její byla sama zbožnosť, sama
lahoda a vlidnosť, a musila-li někoho pokárati, říkala: „Bůh
ti to odpusť,“ tak že nikdy ani výtkou nikoho nerozhořčila.
Lidi na knížecí dvůr přicházející, nebyli-li dostatečně vzdě
láni, buď sama, buď zvláštním k tomu ustanoveným dvořa
nem učila modlitbám a připravovala ku sv. zpovědi. Divkám
a ženám dávala zvláštní naučení, kterak dle stavu svého
panenského, manželského neb vdovského mají počestně žiti.
Nádherné šaty a šperky knížecí nosila jen ve zvláštní
slavnosti, když po boku manželově se objevovala, jinak
oblékala se prostým rouchem ze šedé vlny. Hlučných zá
bav a her nemilovala, a zatím, co na dvoře rytiřstvo a
dvořanstvo se vyráželo, pracovala neb modlila se v komnatě
své. Zvláštností jeji bylo, že bála se neobyčejně hromu a
blesku, jenž připomínal ji hrůzy posledního soudu. Když
hřmělo, chvěla se, poklekala a neztišila se dříve, až přišel
kněz a na hlavu jeji vložil ruce s požehnáním. Spatřila-li
na zemi jakoukoli věc se znamením kříže, poklekla, pomo
dlila se, zdvihla věc tu a dala ji na slušné misto, aby ne
byla zneuctěna; ku kněžím chovala takovou úctu, že libala
1 šlépěje jejich.
Hedvika nepřestala nikdy pečovati o to, aby dobré
srdce manžela jejiho Jindřicha bylo přístupno věcem ducho
vním a nebeským. A když byla s nim žila po třiadvacet
let v lásce a svornosti, uminila si, že ostatek života svého
ztráví jako vdova v přísné odříkavosti a zdrželivosti slou
žic výhradně Kristu Pánu. Jen jednoho se obávala, že snad
manžel k tomu nesvoli, ale obava ta nesplnila se; kníže
Jindřich, zvyklý vůli a přání vzácné choti své vždycky
konati a ctnosti jejich následovati, dal ochotně svolení
k tomu, zač ho požádala. I složili oba manželé r. 1209.
před biskupem Vavřincem slavný slib, že budou až do
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smrti žiti v dobrovolné zdrželivosti; aby pak slibu tomu
tim jistěji dostáli, smluvili se, že budou žiti od sebe odlou
čení. I odebrala se Hedvika do Třebnice, kde ubytovala se
s malým dvořanstvem vedle kláštera ve zvláštním domě, a
manžel vykázal ji stolné a znamenitý statek, aby i nadále
mohla podporovati chudé, sám pak uchýlil se na nějaký čas
do soukromí, dal si vystřihnouti po způsobu duchovnich
pleš na osvědčení, že odřekl se světa, a jal se proti obyčeji
té“ doby mositi dlouhou bradu, odkudž dostal příjmí Jin
dřich Bradatý. Tento ve Slezsku posud neslýchaný přiklad
odřikavosti a obětavosti budil všeobecný úžas a měl blaho
dárný účinek na mravy panstva, duchovenstva 1 lidu.
V Třebnici žila Hedvika jen Bohu, spasení duše své
a bližnim. Když bylo do kláštera přijato na vychování
několik pohanských-dívek pruských, ujala se jich jako
dobrá matka, vyučovala je pravdám křesťanským, byla jim
na křtu svatém kmotrou, a řidila i všecko další jich vzdě
lávání a vychováváni. Od té doby, co zavázala se ku
zdrželivosti, spávala na podlaze koži potažené aneb na ho
lých prknech. Kdykoli churavěla, kladla se na slamnik.
Na pohodlné lože nelehla nikdy a peřin nedopřála si ani
v zimě, ani když soužila ji nemoc. Na těle nosila spodní
roucho žíněné s opáskem žíněným kolem beder, čímž ale
bedlivě se tajila. Ve dny, kdy měla obyčej přisně se posti
titi, bičovala tělo svoje na památku muk Páně. Do chrámu
na služby Boží chodivala vždy bosa, za dne 1 noci, v dešti
i blátě, ba i ve sněhu nesouc střevíce pod paždí, aby je
mohla rychle obouti, když s nějakou vzácnou osobou zne
nadání měla se potkati, Zpovědnici zbraňovali ji toho, ale
marně. Opat Vintiř přinesl ji kdysi sám střevíce a přiká
zal pod poslušenstvím, aby je nosila; i poslechla a nosila
je, mikoli však na nohou, nýbrž pod paždí; a když potom
opat vinil ji z neposlušnosti, ukázala mu netknuté střevíce
řkoue: „Ale otče, vždyť jsem byla poslušna a pilně jsem
je nosila.“ Obyčejně chodila v prostém rouchu, až bylo celé
vetché. Kdysi domlouvala ji sestra řeholní: „Dlouho-li
Ještě chcete svůj otřelý plášť nositi? Dovolte, ať jej dám
chudému!“ Odpověděla Hedvika: „Mrzí-li vás tato věc, na
pravím ji hned.“ I opatřila si nový plášť, ale za nedlouho
darovala jej žebrákovi. Chudým posýlala chutných pokrmů
a nápojů, myla jim často nohy, umyté otírala a líbala, po
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čemž ubožáky ty štědře obdarovala a propouštěla. Na Ze

lený čtvrtek myla nohy málomocnýma oblékala je v nové
šaty. Místa, kde řeholnice se modlivaly, litala klečic. Libala
i zbytky krmí, jež chudí se stolu jeptišek dostávali, a na
jala si dvě ženy, které almužny ty pro ni skupovaly. Tyto
zbytky byly ji nejvítanějším pokrmem. Ve dny postní ji
da.a jen luštěniny s chlebem. Když byla otázána, proč
zvláště ve svatvečery svátků svatých a světic Božích přísně
se postí, odpověděla: „Svatých potřebujeme, a ovšem
máme je ctiti, aby nám ustavičně pomáhali, obzvláště v ho
dinu smrti.“
Starší syn Hedvičin Jindřich řečený Pobožný oženil
se r.1216. s dcerou českého Přemysla Otokara [. Annou, která
jsouc ku všemu dobrému nakloněna přivinula se ku svaté
tchýni své důvěrným přátelstvím a upřímnou láskou. Jednou
přinesl jakýsi rytiř Hedvice u přitomnosti snachy Anny
žiněný pás v měšečku. Anna roztrhla měšec a spatřivší mu
čitelský nástroj kárala rytiře, že pani tak vznešené a živo
tem odřikavým již zmořené opovážil se přinésti dar tak
ukrutný. Ale Hedvika chlácholila ji řkouc: „Nehněvej se,
ditě, na toho muže, neboť co učinil, je zajisté vůle Boží.
Kdyby Pánu Bohu se nelibilo, abých pasu toho ku svému
spasení užívala, zajisté nebyl by dopustil, aby mně od něho
byl darován.“ I nosila misto starého pasu tento nový. Po
skončených službách Božích trvala ještě celé hodiny v chrá
mu mnamodlitbách klečic neb jsouc rozprostřena na zemi,
a než odešla ze svatyně, bila se v prsa, libala podlahu a
smáčela ji slzami. Nad touto přísnosti hořekoval často syn
Jindřich: „Nemohu ani prosbami ani pláčem přiměti matku
k tomu, aby v kajicích skutcich se mírnila“ a manželka
jeho Anna říkala: „Znám život mnohých svatých a světic,
ale nikdy nečetla jsem o takové odřikavosti a kajicnosti,
jakou vidám na své tchýni.“
Letopisy uvádějí různé milosti, jimiž Bůh Hedviku
obmýšlel. Jednou polapen byl veřejný škůdce a vsazen do
žaláře. Aby kněžna o něm se nedověděla a pro něho za mi
losť neprosila, rozkázal kniže Jindřich, aby byl časně z rána
oběšen, což se i stalo. K poledni setkala se Hedvika s man
želem, pokárala ho, že jednal ukrutně a prosila, aby jí toho
zločince daroval. Kníže rozmýšlel se rozpačitě a řekl: „Da
ruji ti ho, jakož i ostatní odsouzenes“. I poslala Iledvika
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ihned na popraviště služebníka s rozkazem, aby jí oběšence
přinesl. Služebnik namítal, že zlosyn již několik hodin jest
mrtev a že může přinésti leda mrtvolu jeho, ale kněžna
stála na svém. Než, jak užásl služebník, když oběšenec sňat
byl se šibenice a shledalo se, že jest živ! Hedvika napome
nula ho, aby se polepšil a propustila jej s.dary. Událost
tato dojala mocně knižete 1 lid; byliť všickni přesvědčeni,
že Bůh učinil tu na oslavu nábožné Hedviky div. Od té
doby bývali dle rozkazu knížecího vězňové propouštění ze
žaláře, mimo nějž Hedvika šla.
Trapných soužení zakoušela Hedvika z osudů nejbliž
šich přibuzných svých. Především octla se milá dcera jeji
Ketruda ve velkém nebezpečenství, které však řízením Pro
zřetelnosti Boží bylo od ní šťastně odvráceno. Ketruda byla
panna zmíry sličná, nadaná, zbožná, tichá a matce oddaná.
Pojednou ucházel se o ni falekrabí Otto Vittelsbašský, muž
divoké povahy a surových mravů, všude nenáviděný, a
vlastní bratr Hedvičin, Bamberský biskup Bkbert přál to
muto sňatku a snažil se jej provésti. Ale císař Filip Šváb
ský (1198—1208; dal rodičům nevěsty Ketrudy výstrahu
před nehodným ženichem. Když o tom zvěděl Otto, zavraž
dil r. 1208. zakeřně císaře. Pro tento zločin byl vrah pro
hlášen za psance, a také domnělí spoluvinnici jeho, biskup
Ekbert a bratr jeho Jindřich propadli říšské klatbě a rodný
hrad jejich Andechs vyvrácen jest z kořene od Bavorského
vévody Ludvika. Toto neštěstí zasadilo šlechetné duši sta
rého hraběte Andechsského Bertolda IV. smrtelnou ránu,
zemřelť hořem dne 11. srpna 1209. Vrah Otto byl zabit,
biskup Ekbert utekl do Uher ku sestře kralovně Ketrudě a
bratr jeho Jindřich šel bojovat s. nevěřícími Saraceny.
Všecky tyto přihodýydojímaly mocně Hedviku 1 dceru

jeji Ketrudu. Patrně byla právě jimi Ketruda pohnuta
k tomu, že znechutila si svět a vstoupila do kláštera Třeb
nického. A brzo potom odřekla se světa 1 Hedvika. Avšak
i v zátiší Třebnickém byla vyrušována znepokojujicím
zprávami o příbuzných. Sestra jeji Ketruda, manželka Uher
ského krále Ondřeje II., žena neobyčejné zmužilosti, vlád
nouc sama misto slabého krále, uváděla do země mnoho
Němců a svěřovala jim nejdůležitější úřady. Timto jedná
nim popudila však proti sobě domáci šlechtice tou měrou,
že za nepřítomnosti královy r. 1214. se pozdvihli a Němce i
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královnu povraždili. Zpráva o nenadálé a děsné smrti se
střině dojala bolestně Hedviku, a současně chystala se 1 ve
Slezsku bouře z týchž příčin jako v Uhrách. Také do Slez
ska táhli se četní Němci osazujice města a zakládajice vsi
na statcích knižecích, šlechtických a klášternich. Veliké vý
sady a hrabivosť těchto německých osadníků rozjitřily do
mácí obyvatelstvo polské, a obapolné nepřátelství rozdvojilo
1 Hedvičiny syny Jindřicha a Konráda. Kniže Jindřich
Bradatý od té doby, oo složil slavný slib, stranil se záleži
tosti veřejných ponechávaje jich Ťizení staršímu synu Jin
dřichovi, jenž nadržoval Němcům. S tim však nebyl spoko
jen mladší Konrád přejicí domácímu obyvatelstvu slovan
skému, a jal se sbirati vojsko polské, kdežto Jindřich svo
lával do zbraně rytiře a sedláky německé. Marně domlou
vali rozvaděným synům zarmouceni rodičové; 1 nezbývalo
jim než hledati bezpečí na pevných hradech; vévoda uchý
lil se na Hlohov, Hedvika odešla z Třebnice na hrad Němčí.
U Studnice opodál Lehnice strhla se mezi vojsky obou

bratři krvavá bitva, v niž Konrád byl poražen. I hledal
útočiště u otce na Hlohově, dle tu jednoho dne spadl tak
nešťastně s koně, že zlomil vaz. Bolestně rozkvilil se nad
smrti milého sýna svého kniže Jindřich a dal mrtvolu jeho
převézti do Třebnice ku pohřbu. Abatyše Ketruda přijala
s nemenším zármutkem mrtvé tělo bratrovo a vzkázala
matce, že Konrád jest raněn a těžce stůně; aby tedy rychle
přišla, chce-li ho ještě spatřiti. Hedvika vyslechnuvši toto
poselství řekla vážně: „Proč nezvěstujete mně pravdy? Syn
můj nestůně, nýbrž jest mrtev, a já mám přijíti na jeho
pohřeb. Všakť jsem předpovidala, že zahyne a že pro divo
kost jeho bude prolito mnoho nevinné krve“. I vydala se
na cestu do Třebnice, vyprovodila s velikým bolem nešťast
ného syna ku hrobu, a snažila se mnohými modlitbami,
pláčem a dobrými skutky vyprositi od Boha jeho duši
slitování.
Hedvika tolikerými ranami sklíčená hleděla zamezo
vati domácích sporů, válek a krve prolévání, ale šlechetné
snahy jeji nemívaly úspěchu. Vládlyť mezi členy panovni
ckého rodu polských Piastovců ustavičné rozmíšky. Polsko
bylo od smrti Boleslava Křivoústého rozděleno na několik
částí, a dle zákona staršinského z r. 1138. měl nejstarší Pia
stovec sidlem v Krakově vykonávati jako velkokníže vrchní

Sv. Hedvika, vévodkyně a patronka slezská

205

moc nad údělnými knižaty polskými ve Slezsku, Mazovsku,
Velkopolsku a Sandoměřsku. Kníže Krakovský sám měl
bezprostřední vládu nad Malopolskem, a Pomoří bylo spra
vováno náměstkem jeho z rodu Piastovců. Za panování
velkoknižete Krakovského Leška I. zatoužil však Pomořan
ský naměstek jeho Svatopluk po samostatném knížectví a
zavdal takto podnět k novým nepokojům. K narovnání
sporů položili knižata Lešek a Jindřich Bradatý r. 1297.
sjezd do Gonsavy u Hnězdna. Svatopluk však nedostavil se
vypraviv jen posla, aby ho omluvil. I důvěřovali knížata
slovům jeho a oddali se kratochvilim, avšak na den sv.
Martina, když Lešek a Jindřich se koupali, přepadl je Sva
topluk zradně, chtěje je zavražditi; Lešek prchaje byl od
samého Svatopluka zabit, a Jindřich vyvázl jen stěží; krvá
ceje z mnoha ran byl od zákeřníků pokládán již za mrtvého.
Když nepřátelé utekli, byl těžce zraněný kniže oa služeb
niků skryt na bezpečném mistě a odnesen do Vratislavi.
Hedvika přijala v Třebnici zprávu o tomto neštěstí s od
hodlanou mysli řkouc: „Doufám, že mu Bůh brzo opět
zdřavi vráti“. Vypravila se ihned do Vratislavi a ošetřovala
manžela po tři měsice, až se pozdravil.
Když Hedvika s okřálým manželem ve Vratislavi se
loučila, chtějic opět do zátiší svého v Třebnici odejiti, na
dála se, že trpce zkoušený kniže zřekne se navždy bojů a
válek, ale naděje tato nesplnila se. Zavražděný Lešek zů
stavil nedospělého syna Boleslava, a bratr Leškův Konrád
Mazovský, žádostiv jsa Krakovska, pidil se po poručnictví
nad sirotkem, ale velmoži polšti tušíce nebezpečí bránili se
proti tomu a požádali Jindřicha Bradatého za pomoc. I vy
pravil se Jindřich Bradatý r. 1228. se synem Jindřichem
v čele vojska do Krakovska. Konrád Mazovský chtěje do
byti násilím, čeho nedosáhl po dobrém, udeřil na pevnosti,
ale byv dvakráte poražen a ztrativ nejstaršího syna dal se
na útěk.
Hedvika čekala tesklivě na zprávy z Polska. Konečně
vrátil se Jindřich syn s vojskem do Slezska a zvěstoval vi
tězství, jehož dobyto. Kniže Jindřich otec zůstal v Krakov
sku, aby tamni záležitosti uspořádal. Vedl si bez starosti
netuše, že obklopen jest zvědy poraženého Konráda Mazov
ského, a když jednoho dne byl s několika šlechtici v Spyt
kovicích na mši sv., vrazil do kostela zástup ozbrojenců,
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kteří ho zranili a jako zajatce odvedli ho do hlavního hradu
Konrádova Plocka. Hanebný tento čin způsobil v Polsku a
ve Slezsku veliké jitření a Jindřich mladší činil ihned pří
pravy, aby zpupného Konráda ztrestal a otce z moci jeho
vysvobodil. Ale Hedvika bránila mu toho chtějic zameziti
nového krveprolití a odvážila se sama daleké cesty do Ma
zovska nedbajic ani tuhé zimy ani nebezpečí od lidi a
dravé zvěře. Dorazivši šťastně do Plocka předstoupila směle
před Konráda, vytýkala mu ráznými slovy nešlechetné jed
nání jeho a žádala rozhodně, aby Jindřicha propustil na
svobodu I svolil Konrád k žádosti jeji přijav podminky
miru od ní navržené, totiž že kniže Jindřich zřekne se po
ručnictvi nad nezletilým Boleslavem Krakovským a propusti
za sebe zajatce Mazovské. A když oba knížata mir ten pří
sahou stvrdili, puštěn Jindřich na svobodu a vrátil se s He
dvikou do Slezska.
Hedvika radovala se nemálo, „že se ji podařilo vyba
viti manžela ze zajeti, ale radosť jeji z uzavřeného miru
netrvala dlouho. Konrad Mazovský zmocniv se poručnictví
nad Boleslavem Krakovským vedl si tak zpupně, že malo
polští velmoži jsouce jeho panství syti prohlásili patnácti
letého Boleslava zletilým. Konrád chtěje úmysl jejich zma
řiti pozval mladého Boleslava 1 ovdovělou matku jeho
k sobě a dal je zrádně uvězniti, ale vězňům podařilo se
T. 1232, uprchnouti k Jindřichovi Bradatému do Vratislavi.
Na snažné prosby obou odhodlal se tento kniže k válce
s Konrádem Mazovským a porazil ho v několika bitvách.
Konrád byl donucen pustiti Krakovsko a vítěz Jindřich
zmocnil se tohoto knižeotví pro sebe a držel je až do smrti
nedbaje práva Boleslavova. Ami pro budoucnost nedovedla
Hedvika zastaviti bojovnost manželovu. Jindřich Bradatý
připravoval se potají proti Kališskému knižeti Vladislavu,
jejž pokládal za strůjce nástrahy Gonsavské, a když byl od
stoupenců svých vyzván, aby opanoval Velkopolsko, dobyl
šťastnou výpravou tohoto knižeotví až k Vartě, jež mu mi
rem od papeže Řehoře IX. potvrzeným také postoupeno
bylo. Od té doby vládl Slezskem, Krakovskem a Velkopol
skem „mnazývaje se vévodou
kovským.

Slezským,

Polským

a Kra

Poslední tři léta ztrávil vévoda Jindřich v Lehnici,
dle nap»menuti manželky Hedviky, kteráž mu předpověděla,
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že zemře, jakmile tento hrad opustí. A tak se i stalo. Na
jaře r 1298. odejel z Lehnice a doraziv do hradu Krosna
na Odře ochuravěl těžce, a po osmidenní nemoci zemřel
dne 12. dubna. Když mrtvé tělo jeho vezeno bylo do Třeb
nice, vyšel mu ohromný zástup rytířů a lidu v ústrety a
doprovodili je s pláčem na misto odpočinku v klášterním
chrámu. Obzvláště v klášteře rozhostil se velký smutek.
Svého otce, dobrodince a ochrance oplakávala abatyše Ke
truda, želely panny řeholní až nad slušnou miru. Z toho je
kárala ovdovělá Hedvika řkoue: „Upokojte se! Či chcete
protiviti se vůli Boží? To by neprospělo, milé dcery! Vždyť
Stvořitel může a smi naložiti s tvorem, jak se mu libi; a
jakkoli s námi naloží, máme mu z toho vděčny býti“. He
dvika sama neuronila ani jediné slzy, ač stála nad rakví
toho, jejž na světě nejvíce milovala; ovšem nikoli jakoby
srdce jeji bylo bývalo necitelné, nýbrž proto, že ve všem
do vůle Boží dokonale odevzdána byla.
Hedvika neměla vřelejšího přání nad to, aby v Třeb
nici mohla v zátiší svém kochati se modlitbou i zbožným
rozjimánim, odumirati světu a sloužiti milosrdnými skutky
bližním; ale žádoucího klidu požívala zřidka. Sdilné srdce
jeji nedovedlo se uzavirati osudům přibuzných, v nichž měla
vřelé účastenství. A byly to osudy ponejvíce smntné. Matka
Anežka, kteréž nespatřila od té doby, co odešla z domova,
zemřela ji na Andechsu již r. 1205. Nešťastný otec hrabě
Bertold usovžil se z nezaslonženého potapení rodu svého a
zkázy hradu Andechsu a rozloučil se r. 1209. se světem.
Sestra jeji Anežka provdaná nešťastně za Francouzského
krále Filipa II. Augusta zemřela hořem r. 1201. Druhá se
stra Ketruda, královna Uherská, byla r. 1214. zavražděna.
Třeti sestra Mechtilda vstoupila do kláštera Kicingenského
a stala se abatyší jeho. Bratr Hedvičin Ekbert byl bisku
pem Bamberským, a druhý bratr Jindřich uprchnuv po za
vraždění císaře Filipa Švábského do Svaté země vrátil se
teprve po dvaceti letech do vlasti a vystavěl na mistě zbo
řeného hradu Andechsu kiášter řeholních kanovniků. Ve
všech těchto mnohých strastech, jež Hedvika mivala z osudů
svých pokrevenců, nezůstavil ji Bůh bez útěchy, a největší
radost působila ji net jeji Alžběta, dcera Uherské královny
Ketrudy, která r. 1231. blahoslavenou smrti zemřela. He
dvika přijala zprávu o smrti jeji více s radosti než se ža
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losti, a když dcera abatyše Ketruda a snacha Anna hořce
plakaly, řekla jim: „Nad takovou smrti nesmíme truchliti,
nýbrž se radovati a Bohu děkovati, že sestru naši tak záhy
ku blaženosti patření na sebe povolal“. Se zprávou touto
dostalo se ji zároveň drahé památky po Alžbětě, závoje to
tiž jejiho, který potom až do konce života svého nosila.
Vrcholu štěstí dožila se Hedvika, když Alžběta dne 25.
května 1235 byla v Římě prohlášena za svatou. A když
bylo ji zvěstováno, s jakou slávou hylo tělo této světice
z hrobu vyzdviženo a jak rychle šíří se nábožná úcta k ní,
byla v hlubinách duše své tak dojata, že od té doby zdála
se více nebi než zemi přináležeti. Přebývajíc ve zvláštním
domě v Třebnici dlivala již za živobytí svého manžela ča
sto u dcery abatyše Ketrudy v klášteře, a po smrti jeho
odstěhovala se do tohoto kláštera nadobro, nosila řeholní
roucho jako jeptiška a zachovávala všech klášterních pra
videl, ač slibů řeholnich nesložila, aby mohla volně vychá
zeti, osobně nemocným sloužiti, chudým almužnu rozdávati
a vůbec lidem mimo klášter milosrdné skutky proka
zovati.
V klášteře vzdělávala Hedvika všecky řeholnice vroucí
láskou k Bohu, nábožnosti, pokorou a odřikavosti. Konala
ochotně1 nejomrzelejší domácí práce, bývala na službách
Božích první a modlic se prolévala slzy vroucnosti. Když
šla ku svatému přijímání, zářila tvář jeji nebeským jasem.
Bůh oslavil ji dary divů a proroctví. Řeholní panně Rad
slavě uvázla jednou rybi kosť v hrdle, a všecky pokusy vy
táhnouti ji byly marny. I zavolaly sestry Hedviku nově
douce jiné pomoci. Kněžna přišla, pohlédla důvěrně na kříž,
a když požehnala ústa Radslavina, obrátila se kosť v hrdle
a vyšla. Jiná sestra, jmenem Gaudencia, oslepla téměř a
stav jeji čím dále horšil se, ač lékařové snažili se ji po
moci. I přistoupila jednoho dne v chrámu k Hedvice, po
klekla před ni a prosila, aby ji požehnala křížem. Žádosti
této ulekla se kněžna a řekla: „Bůh ti odpusť, že ode mne,
ježto jsem nádobí hliněné, žádáš věci, kteráž přísluší jen
moci Nejvyššího. Zadrž, neboť hledáš-li vyléčení mnou, nt
kdy ho nedosáhneš“. Avšak Gaudencia nepřestala prositi, až
Hedvika učinila nad ní kříž řkouc: „Bůh ti žehnej, sestro
nejdražší“. A v tu chvíli vrácen byl ji zrak, tak že dobřa
viděla. Na jaře po pohřbu manželově seděla jednoho dna
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Hedvika v klášterní zahradě rozmlouvajíc s jeptiškou Adlé
tou. Pojednou řekla měkkým, chvějicím se hlasem vážně a
bolestně: „Pamatuj v modlitbách na syna mého, neboť on
nesejde se světa jako ti, kdož umiraji na loži“. Adléta ko
nejšila ji: „Kněžno, zapuďte tuto myšlénku. Máte než jedi
ného syna a jste starostliva, aby nestalo se mu neštěstí, ale
nepoddávejte se takové bázni“. Ale kněžna odpověděla:
„Bojím se toho nejen, nýbrž vím 1 Jistě, že syn můj bude
zabit.“ Tak předvidala Hedvika poslední a největší ránu,

Hedvičin
syn
vévoda
Jindřich
řečený
Pobožn
na

stoupiv vládu po.otci počínal si zcela dle příkladu jeho;
jednak sice stranil přistěhovalým do Slezska německým
osadnikům, jinak ale byl štědrým podporovatelem klášterů,
chrámů a ústavů dobročinných. Bránil statečně dědičných
zemí svých a na přímluvu zbožné manželky své Anny chy
stal se ještě založiti ve Vratislavi špitál pod správou bratři
křižovníků, jak v Praze učinila blahosl. Přemyslovna
Anežka, ale úmysl tento zmařen byl aspoň na čas hroznou
smrti jeho.
Toho času šířil se po celé křesťanské Evropě strach
u divých pohanů Mongolů a Tatarů, kteři podmanivše si
takořka letmo téměř celou Asii začali již r. 1294. činiti vý
bojné výpravy do východních zemí evropských. Porazivše
nesvorné Rusy a zničivše pevnosti jejich Rjazaň, Moskvu i
Kyjev mimo jiná města přivalili se do Haliče a do Velko
polska, pobili u města Opolí vojska nesjednocených knížat
Krakovského a Sandoměřského a hnali se na západ do
Slezska. Proti tomuto návalu, jemuž rovného od časů Atti
lových svět neviděl, chystal se ze všech panovníků evrop
ských na obranu jediný Český král. Václav I. Vykonav
rychlé přípravy dal se v čele 40.000 vlastnich a 6000 z Ně
mec mu na pomoc přišlých bojovníků na pochod z Prahy
k Žitavě a odtud do Dolního Slezska, kam tehdáž již tatar
ské vojsko hlavním proudem bylo se obrátilo. Zatim pano
valo ve Slezsku hrozné zděšení. Panny z kláštera Třebni
ckého utekly se ku svým příbuzným, Hedvika s abatyší
Ketrudou a snachou Annou na vzdálený hrad Krosno, který
zdál se poskytovati dosti bezpeči. Hedvice, než odešla, na
stalo těžké loučení se synem, jehož vice spatřiti neměla, Na
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rozloučenou dala mu drahocennou roušku k zavěsení na
meč, kterou sama vyšila.
Když. vévoda Jindřich zvěděl, že Mongolové obrátili
se k Lehnici, přijal se všemi bojovníky svýmisv. svátosti
a vytáhl v čele 30.000 mužů na Dobré Pole (německy Wahl
stadt) u Lehnice. Bohužel nevyčkal však Úeského krále
Václava na pomoc jemu spěchajícího, a dne 9. dubna +42t
udeřil na Mongoly. Strhla se bitva strašlivá a krvavá. Ve
vojště slezském bojoval také kniže český Boleslav, poslední
známý Děpoltic. Ale jakkoli udatně v bitvě té vedli si Po
láci a Slezané, poraženi jsou přesilou nepřátel, tak že deset
tisic křesťanských bojovníků s knižaty Jindřichem a Bole
slavem tu zahynulo. SŠdivým jásotem vrhli se pohané na
zabitého Jindřicha, srazili mu hlavu, nabodli ji na kopl a
dali se na pochod k Lehnici. Ten den po bitvě dorazil kral

na útěk.
o
V noci po osudné bitvě této procitla Hedvika na hradě
Krosnu, probudila jeptišku Detmundis a řekla: „Věz, že ztra
tila jsem syna. Můj jediný syn odletěl ode mne jako ptáče:

© vtomto
životě
nespatřim
hovice“
Detmundis
chtěj
kněžnu potěšiti namitla: „Vždyť nepřišel ještě posel a po
sud neslyšeli jsme nic jistého“. Ale kněžna odvětila: „Jak
jsem řekla, tak jest“. Na třetl den přijel na Krosno posel
a potvrdil tušení kněžnino. Hedvika ani nezaplakala aniž
dala zármutek svůj nějak na jevo; a když vdova Anna a
abatyše Ketruda daly se do žalostného kvílení, pravila:
„Bez vůle Boží nestalo se to, a vůli Boží musime se podro
biti“. Hned potom chvátala kněžna Anna na bojiště hledat
ostatků drahého manžela. Zohavené tělo jeho odneseno do
Vratislavi a pohřbeno v tamním klášteře minoritském. Na
pohřeb přišli matka Hedvika, vdova Anna a sestra Ketruda.
Ze všech úst ozývaly se hlasité chvály o šlechetnosti a
udatnosti Jindřichově. Také Hedvika pozdvihla ruce a mo
dlila se: „Děkuji ti, Pane, že's mi dal syna, který mne
vždycky ctil a miloval a nikdy nezarmoutil. Ač bych ráda
měla ho u sebe na zemi, přeji mu co nejvrouecněji, že proliv
krev svou spojen je s tebou, svým Tvůrcem. Snažně, o Pane,
poroučim ti duši jeho“.
Na bojišti, kde tělo Jindřichovo nalezeno bylo, vysta
věla Hedvika svatyni a klášter benediktinský, a po tomto
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posledním díle byla starostmi a klopotami vezdejšího života
tou měrou unavena, že již toužila býti rozdělena a spojena
s Kristem.
Když Mongolové Slezsko opustili, vracely se rozprchlé
sestry do klášťera Třebnického. Také Hedvika přišla a chy
stala se na smrť pořádajíc vezdejší záležitosti svoje. Sestry
myslily, že připravuje se na nějakou další cestu, když ale
odkázala klášteru statek svůj Šavojnu, porozuměly, kam se
stroji. V posledním roce života svého předpověděla Hedvika
rozličné události, které vskutku tak se sběhly. Kateřině,
manželce Bohuslava ze Šavojny, prorokovala, že porodí
dceru a ta že zemře a po ní že zemře ona Sama, což se i
stalo. Jeptišce Detmundě předpověděla, že zemře náhlou
smrti, a 1 toto proroctví naplnilo se. Když požádala, aby ji
byla udělena svátosť posledního pomazání, domlouvala jí
sestra Adléta, že je zdráva a nikoli nemocna. Ale Hedvika
řekla: „Ač jsem nyní zdráva, budu za krátko nemocna, a
obávam se, že bých v tělesných bolestech nemohla přijati
tuto spasitelnou svátosť s tou vroucnosti, jakáž přísluší duši
berouci se k Bohu“. A skutečně roznemohla se brzo po tom
a chřadla rychle. Nerozlučná přítelkyně jeji, ovdovělá kněžna
Anna dlela tehdáž na dvoře královského bratra svého Vá
clava I. v Praze. Abatyše Ketruda chtěla pro ni vzkázati,
ale Hedvika bránila jí řkouc: „Nebojte se, nezemru dříve
než se vráti“. Poslední dny života svého měla nemocná
kněžna nebeská vidění a rozmlouvala u vytržení mysli

© sněkterými
světicemi.
Dne
15.
října
12413
navrátila
se
kněžna Anna z Prahy do Třebnice. I řekla Hedvika: „Ne
pravila jsem vám, že neumru, pokud se nevráti? Přišla právě
v čas“. Potom požádala Ketrudy, aby ji ovinula hlavu zá
vojem sv. Alžběty, a libajic sošku Panny Marie ze slono
viny, kterou stále při sobě mívala, zesnula tiše v Pánu.
Tělo jeji bylo v klášterním chrámu po tři dny vystaveno a
slavně pohřbeno. Jeptišky jaly se ji ihned vzývati za svě
tici, a chudí, sirotci, vdovy i nešťastníci, jimž bývala pod
porou a útočištěm, plakali a volali: „Shlédní na nás, matko
naše, vzpomeň na své děti, které bez tebe jsou opuštěny, a
přimlouvej se za nás v nebi, kde nyni přebývaš!“
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Sotva minuly dva týdny od smrti nábožné kněžny
Hedviky, a již všeobecný zármutek proměnil se v radosť,
neboť šířila se pověst o zázracích, které Bůh na oslavu jeji
činí. Tak stalo se, že lid prohlašoval Hedviku za svatou
dříve, než to učinila Čirkev. Když r. 1254. biskup a mu
čedník Krakovský Stanislav byl za svatého prohlášen, za
toužil lid slezský po tom, aby také Hedvika vřaděna byla
do seznamu oslavených svatých -Božích. V poselstvu, jež na
ten účel vypraveno bylo r. 1262. do Rima, byl také děkan
Vyšehradské kapitoly EÉnglbert. I prohlásil papež Klement
IV. roku 1267. Hedviku za svatou. Ostatky světice byly
s nevídanou slávou přeneseny dne 17. srpna 1268 -do nád
herné kaple při klášterním chrámu Třebnickém, kterou ji
na počesť vystavěl miláček a vnuk jeji Solnohradský arci
biskup Vladislav. Na slavnost tu přišlo ze Slezska, Čech,
Moravy, Polska, Pomořan a Uher tak ohromné množství
poutníků, že pro nedostatek mista byli ubytováni pod stany.
Také z Bavor, Fraůnk a Durynk zavitalo do Třebnice mnoho
biskupů, opatů, kněží a rytiřstva. V čele průvodu, v němž
tělo světice neseno bylo, kráčel Přemysl Otokar II. král
Český a za ním šli vévodové Polský, Pomořanský a Pruský
s německými rytíři, hrabaty a komonstvem. Po nich násle
dovali tři vnukové světice Hedviky se syny a jedna vnučka
jeji; za těmi biskupové, opati, kněží a nesčíslný dav lidu,
v němž byli mnozi, kteři nabyvše zdraví jeji přimluvou
u Boha, byli živi svědkové toho, že sláva tato činí se ji po
zásluze. Slavnost trvala po celý týden, a od tě doby je
hrob sv. Hedviky v Třebnici proslulým poutním mistem.
Papež Innocence XI. přeložil výroční svátek této světice na
den 17. října. Několik kosti z ostatkův jejich dostal také
stoličný chrám Pražský.
Sv. Hedvika je patronka vévodství Slezského, kteréž
za Karla IV. r. 1348. bylo připojeno ku koruně Ceské. Za
stoleti šestnáctého rozšířilo se v této zemi valně německé
protestantství. Když královna Marie Teresie nastoupila vládu,
obsadil Pruský král Bedřich II. Slezsko, a po nešťastné
bitvě u Molvic byla královna r. 1742 donucena postoupiti
mu toto vévodství, kromě Těšínska, Opavska, Nisska před
řekou Opavou a Krňovska Náboženství katolickému byla
v zabraném Slezsku vyhražena všecka práva, kterých dříve
poživalo, ale r. 1815. zrušila pruská vláda staroslavný klá
šter Třebnický. Nyni jest v této památné budově továrna.
Katolíci slezští zachovali po všecky věky sv. Hedviku ve
vděčné paměti. O tom svěděl zástupové poutníků doposud
hrob jeji v Třebnici navštěvujicich. Slávu sv. Hedviky zvě
stuje také přední katolický chrám Berlínský r. 1773. na po
česť jménu jejímu posvěcený.
Zobrazena býva sv. Hedvika buď jako kněžna, bosa,
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s obuvi pod paždí, s obrázkem Panny Marie v ruce, buď
oblečena řeholním rouchem cistercienským, majíc knižecí
korunu a plášť u sebe.*)
Dne 17. října koná se také památka sv. Heróna, učedníka a ná
stupce sv. Ignáce mučedníka na biskupském stolci Antiochijském, jenž
rovněž smrtí mučednickou zemřel; sv. Mamelty mučednice perské, sv. On
dřeje Kretského, mnicha a mučedníka utrápeného za vlády obrazoborce cí
saře Konstantina V. řečeného Kópronyma pro ctění posvátných obrazů, a j.
—
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I. Sv. Lukáš, evangelista Páně.
Skladatel třetiho evangelia Pána našeho Ježiše Krista
a Skutkův apoštolských sv. Lukáš narodil se v syrském
hlavním městě Antiochii z rodičů pohanských a věnoval se
povolání lékařskému. (Kol. 4, 14.) Lékařové za starověku
jsouce svobodníci aneb propuštěnci z otroctví, bývali z pra
vidla učení mužové. I Lukáš nabyl důkladného vzdělání,
jakož dokazují spisy jeho; mělť dokonalou známosť věcí 1
obyčejů východních, a psal uměleji i jasněji a řečtinou mno
hem přesnější, než ostatní apoštolové. Z jeho zevrubných
vědomosti o plavbě a ze znalosti cest námořních lze sou
diti, že vykonával lékařské uměni snad někde v přímořském
městě aneb na palubě některého Korábu.
Viry v Ježiše Krista jakožto Vykupitele od Boha na
svět poslaného, nedošel Lukáš, jako jiní apoštolové a učed
nici Páně, připravnou cestou Starého Zákona, skrze Mojžíše
a proroky, nýbrž přímo, posloucháním kázaní o Ukřižova
ném. Duše jeho bažici po pravdě a spasení, osvicena a po
vzbuzena milosti Boží, uvěřila blahé zvěsti o vykupitelském
díle Kristově. Jest pravděpodobno, že se obrátil a pokřtěn
byl v rodišti svém Amtiochii, jež bylo střediskem křesťan
stva z pohanů na víru obrácených. Po ukamenování sv. Ště
pána rozprchli se učedníci Páně z Jerusaléma a přišli až do
Fenicie, a Cypru, a do Antiochie, žádnému nemluvice slova,
*) Život sv. Hedviky.
V Praze, 1877.

Sepsal Jos. Pazderka,

farář v Kateřinkách
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než samým Židům. „Byli pak někteří z nich muži cyprští,
a cyrénšti, kteřiž když vešli do Antiochie, mluvili i k po
hanům, zvěstujíce Pána Ježíše. A byla ruka Páně s nimi, a
veliký počet věřicich obrátil se ku Pánu. I přišla pověsť
o tom k uším cirkve, kteráž byla v Jerusalémě, a poslali
Barnabáše do Antiochie. Kterýž přišed a uzřev milosť Boží,
zradoval se, a napominal všech, aby v úmyslu srdce trvali
v Pánu, nebo byl muž dobrý, aplný Ducha svatého a viry.
I přibyl mnohý zástup Pánu. Šel pak Barnabáš do Tarsu,
aby hledal Šavla, a když ho nalezl, přivedl jej do Antio
chie. I byli tu přes celý rok v cirkvi, a učili zástup mnohý,
tak že učednici nejprv v Antiochii nazváni jsou křesťané“.
(Skut. 11, 19—v6.) Právě tehdáž obrátil se Lukáš byv Kri

stu získán apoštolem Pavlem, pročež i sv Jeroným zove ho
duchovním synem Pavlovým. Časté churavění tohoto apo
štola a nějaký vážný případ jeho nemoci zavdaly bezpo
chyby příčinu, že lékař Lukáš důvěrně k němu přilnul a
jeho společníkem se stal. Kdy k Pavlovi se přidal, nelze
zevrubně udati; jen tolik jest jisto, že když tento apoštol
na své druhé missionářské cestě po církevním sněmu Jeru
salémském roku 52. se společníky svými Silou a Timothe
jem zavital do Troady, sešel se tu s nim Lukáš a doprová
zel ho odtud do Evropy přes Samotracii a Neapoli až do
Filip v Macedonii, kde kázal s nim evangelium. (Skut. 16,
10.) Ve Filipech byli Pavel a Silas uvězněni, kdežto Lukáš
a Timotheus zůstali na svobodě. Když pak Pavel, Silas a
Timotheus odešli do Soluně (Skut. 1, 40.), zůstal Lukáš ve
Filipech, aby tamní cirkev utvrzoval, a teprv po šesti le
tech, r. 58. vrátil se do Troady, kde zase připojil se k Pa
vlovi, a pobyv tu sedm dní (Skut. 20, 6.) putoval s nim
přes Milét do Jerusaléma.
Od té doby Lukáš od Pavla vice se neodloučil. Byl
mu stálým průvodčim a pomocníkem na všech cestách a
věrným účastníkem všech námah, nebezpečenství, útrap a
soužení v apoštolském úřadě jeho. Pro tuto ochotu a obě
tovnosť byl Lukáš Pavlovi tak milým, jako Timotheus.
Apoštol nazývá jej pomocnikem svým (Filem. 24.), lékařem
nejmilejším (Kolos. 4, 14.) a bratrem, který má chválu
v evangelium po všech cirkvich (II. Kor. 8, 18.). Zůstal na
blizku mistru svému za dvouleté vazby jeho v Cesaréji
(58—61.), plul s ním po dvakráte do Říma, a setrval tu při
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něm 1 za dvouletého věznění jeho. Když sv. Pavel krátce
před mučednickou smrtí svou v Římě psal ve vězení druhý
list svůj k Timothéovi do Efesu, byl u něho Lukáš sám.
Píšeť apoštol: „Démas mne opustil, zamilovav tento svět a
odešel do Soluně: Krescene do Galacie, Titus do Dalmacie.
Samotný Lukáš jest se mnou“. (IT. Tim. 4, 9—1L.).
Nesmrtelnou památku zůstavil sv. Lukáš v Cirkvi
oběma spisy svými, evangeliem a Skutky apoštolskými, vě
novav je příteli Bohumilovi, vznešenému křesťanu, aby mu
dal obširnou a věrnou zprávu o pozemském životě Krista
Pána a o počátcich Církve svaté. Bylit tehdáž mnozi mu
žové, kteřiž usilovali, dle vypravování očitých svědků sklá
dati spisy o Spasiteli i jeho apoštolech, a těmito pokusy i
zvláštním vnuknutiím Božim byl v Lukáši vzbuzen úmysl,
že sám vynasnaži se prozkoumati všecky zprávy o životě
Páně i o příbězích prvnich křesťanů a vyličiti je se vší pil
ností písemně. K této práci byl Lukáš jednak svou zkuše
nosti jakožto průvodce a pomocník Pavlův, jednak posvát
nou horlivostí i vyšším vzděláním svým nad jiné povolán.
I jal se přispěním Ducha svatého psáti evangelium a Skutky
apoštolské dle vypravování těch, kdož od počátku všecko
sami viděli a služebnici slova Božiho byli, totiž samých
apoštolův a učedníků Páně, kteří toho času ještě žili a
pravdě svědectví vydávali, (Luk. 1, 1—4.).
Evangelium sv. Lukáše podává zprávy o mnohých vě
cech, o nichž ostatní tři evangelia se nezmiňují; zejména
vypravuje zevrubně o tajemství vtělení a narození Krista
Pána 1 o jeho mládí, z čehož svati Otcové soudí, že sv.
Lukáš tyto zprávy měl přímo z úst nejblahoslavenější Ro
dičky Páně Marie. Tomu nasvědčují i slova téhož evange
listy na dvou mistech opakovaná: „Maria zachovávala
všecka slova ta (o Kristu Ježiši) v srdci svém“. (Luk. 2,
19. a 51.) V žádném z ostatních tři evangelii není tolik
krásných podobenství a přikladů odnášejících se ku kaji
cnosti a k milosrdenství Božimu, jako v evangeliu sv. Lu
káše. 'Tuť čteme o kajicím hříšniku, nad nimž před anděly
Božími větši jest radosť, nežli nade devadesáti devíti spra
vedlivými, kteříž pokání nepotřebují (Luk. 15, 4—7.), o ztra
ceném a nalezeném penizi (Luk, 15, 8—10.), o marnotratném
synu (Luk. 15, 11—32.), o Zachéovi (19, 2—10.), o fikovém
stromu (Luk. 13, 6—9.), o ženě kajicnici (Luk. 7, 36—50.),
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o pokání lotra ukřižovaného vedle Krista Pána na Kalvaril.
(Luk. 23, 40—43.). Evangelium toto končí stručnou zprávou
o nanebevstoupení Páně.
Ve Skutcich apoštolských vypisuje sv. Lukáš obširně

© nanebevstoupeni
Páně
1seslání
Ducha
sv.avyprav
jak apoštolové hned potom jali sekázati evangelium, jaké
divy činili 1 jaké protivenství od Zidů proto snášeli. Dále
liči život prvnich křesťanů v Jerusalémě a umučení jáhna
Štěpána i apoštola Jakuba Staršího, a posléze vypisuje
zevrubně podivuhodné obrácení apoštola Pavla 1 všecky
práce, cestý a protivenství, jež podstupoval pro Ježíše Kri
sta, jakož 1 všecky ty věci veliké, které Bůh skrze něho
činil. O tom všem mohl sv. Lukáš dáti ovšem zprávy nej
spolehlivější jsa průvodcem tohoto apoštola a svědkem řeči
i skutkův jeho. Sv. Jan Zlatoústý di o Skuteich apoštol
ských: „V knize té vidíme apoštoly, kteří byvše dřive
bázliví a neuměli, stali se náhle jinými lidmi; vidime je,
ani bohatstvím pohrdaji neznajice časných žádosti a přání;
ani jsou jednomyslni a nikoli vice jako prve žárlivi a před
nich mist žádostivi; vidíme, jak konají horlivě všelikou
ctnosť a jak zvláště vládne jimi láska, kterouž Spasitel
tolhkráte jim přikazoval a o níž di: Po tomť všickni po
znají, že jste moji učednici, budete-li miti lásku jedni
k druhým.“
Po mučednické smrti sv. Pavla apoštoloval sv. Lukáš
po mnohá ještě léta v rozličných krajinách, o čemž však
nemáme zpráv zaručených. Dle některých starých cirkev
ních spisovatelů kázal v Italii Macedonii, Achaji a Malé
Asii, ba prý 1 v Egyptě; ale i kdyby nebyl do krajů těch
nikdy přišel, slova jeho napsaná vnuknutim Ducha svatého
roznesla se po všech zemich až do končin okrskův jejich.
Dle svědectví Isidora Sevillského zemřel sv. Lukáš jako
kmet osmdesátiletý v Achaji smrti mučednickou byv pověšen
na stromu olivovém.
Sv. Jeroným di, že ostatky sv. Lukáše spolu s ostatky
sv. Ondřeje apoštola byly přeneseny do Cařihradu. Odtud
dostaly se později do Pavie v Italii, když byl již dřive sv.
Řehoř Veliký hlavu jeho z Cařihradu odnesl do Římaa ulo
žil ve velechrámu sv. Petra,

X.ú. J. Patočky v Praze.

Nákl. Děd. sv. Jana Nep.
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V cirkevní modlitbě o sv. Lukáši dí se, že z lásky ku
Kristu nosil bez ustání na těle svém mrtvení kříže. Svatí
Otcové dosvědčují, že zachovával věrně panictví do smrti
a takto učinil se hodným nabyti obširných zpráv o vzneše
ných tajemstvích ze života vtěleného Syna Božího Ježíše
Krista, jež v evangelium svém uložil. Sv. Anselm piše:
„Lukáš byl zprvu lékařem tělesným, když pak ku Kristu
se obrátil, učiněn jest lékařem duchovním. Odtud více než
ostatní apoštolové mluvi o milosrdenství Spasitele našeho,
jež hojí a vysvobozuje duše z nemoci hřichů.“
Zbožné podání zachovalo také pověsť o sv. Lukáši,
že byl maliřem a že maloval obraz Rodičky Páně Marie.
Křesťanskému starověku bylo sice toto podání neznámo, a
ještě za doby obrazoborectví v osmém stoleti nevěděli ob
hájel posvátných obrazů o něm, ale v celém středověku
byla pověsť ta pokládána za pravdu a bylo věřeno, že ně
které chrámy honosi se obrazy malovanými štětcem sv. Lu
káše, zejména chrám Panny Marie Větší v Rimě a chrám
v Loretě. Odtud pokládaly malířské školy a cechy sv. Lu
káše za patrona svého. V Praze bylo r. 1348. založeno
bratrstvo malířů, jehož patronem byl sv. Lukáš. Vyvolený m
mistem ku společné pobožnosti byl tomuto bratrstvu oltář
sv, Lukáše ve farním kostele Matky Boží na Louži na
Starém městě. Maliři konávali tu výroční svátek svého sva
tého patrona velmi slavně. Také v chrámu Týnském v Pra
ze byl již za čtrnáctého stoleti založen oltář sv. Lukáše, a
r. 1604. byl zveleben od malířského pořádku staroměstského
1 malostranského, jehož příslušníci mívali tu svoje pobož
nosti. Na tomto mistě, pod starobylým kamenným baldachi
nem, byl r. 1852. zřízen nový krásný oltář se skládací
archou, ozdobenou znamenitými obrazy na zlaté půdě od
malíře Josefa Hellicha. Na středním hlavním obraze jest
mistrným štětcem vylíčen sv. Lukáš, an maluje Rodičku
Boží s milostným Jesulátkem. Z obrazu toho dýše nebeská
lahoda a veleba. Znamenitá socha sv. Lukáše z bílého ka
mene od Ludvika Simka stojí na oltáři sv. Anny v kapli
Nostické ve velechrámu Pražském, kterouž nedávno veli
kým nákladem dala vyzdobiti „Jednota vlasteneckých přátel
umění v CČechách.“

Sv. Lukáš bývá jakožto evangelista zobrazován s kni
hou a perem vrukou, maje při sobě odznakem zvíře obětné,
býka. Odznak ten, vzatý z vidění proroka Ezechiela (1, 11.)
a Zjevení sv. Jana (4, 7.) přikládá se mu proto, že evange
llum jeho počiná vypravováním o oběti Zachariášově v chrá
mu Jerusalémském. (Luk. 1, 8. 9.)
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2. Blahosl. Markéta Maria Alacogue.
Původkyni krásné pobožnosti k nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježiše jakožto odznaku jeho nevýslovné lásky k lidem
byla blahoslavená Markéta Maria Alacogue (Alakok). Na
rodila se r. 1647. v severofrancouzské obci Lauthecourtu
(Lotkůru) v biskupství Autunském a jevila již v nejůtlejším
mládí neobyčejnou zbožnosť. Nejraději modlila se před nej
světější Svátosti a uctívala Rodičku Boží. Když ji bylo
osm let, zemřel ji otec, a matka vypravila dcerušku na vý
chovu do kláštera panen Klarisek v městě Charollu. Tu
přistoupila Markéta ponejprv ku stolu Páně, a od toho dne
rozhojňovala se nábožnosť její měrou podivuhodnou. Brzo
potom roznemohla se těžce. Dvě léta ležela v klášteře a
dva roky doma n matky, a žádný lékař nevěděl pomoci.
Posléze učinila nemocná divka slib, že vstoupi do řádu
Salesianek, když Bůh na přímluvu Marie Panny vrátil ji
zdraví. A hned ozdravěla z dlouhé nemoci. Od té doby
sloužila přísnou odřikavosti a ustavičnou modlitbou ještě
horlivěji Bohu a snášela trpělivě soužení tři nevrlých
služek, jimž stárnoucí matka domácí hospodářství svěřila.
Když bylo Markétě osmnáct let, naléhali na mi pří
buzní, aby se vdala, ale ona odmítala důrazně žádost jejich
řikajic odhodlaně: „Nikdy neporuším slibu, jímž Bohu jsem
se zavázala.“ Z toho bylo ji trpěti mnoho protivenství, až
posléze překonavši všecky překážky vstoupila r. 1671. do
kláštera sester Salesianek (řádu Navštívení Panny Marie)
v Paray-le-Monialu. V klášteře tom dostalo se jí zvláštní
milosti. Jednoho dne po slavnosti Božího Těla, když mo
dlila se rozniceně před nejsvětější Svátosti oltářní, spatřila
náhle Krista Pána, an ukazuje ji Srdce svoje di: „Největší
lásku prokážeš mně, budeš-li Božské Srdce moje otíti, a
rozšiíříš-li úctu k němu v Církvi mé. Srdce moje milovalo
lidi láskou nekonečnou, a za to spláceji mně přemnozí ne
vděkem a pohanou. Budiž tedy ustanovenazvláštní slavnosť
k uctění Srdce mého v náhradu za urážky, které ději se
mně, když Tělo moje vystaveno jest na oltářích. A slibuji, že
všecky ty, kdož takto Srdce moje otiti budou, hojnými
milostmi nebeskými obdařím.“
Hned po tomto vidění byla Markéta vnitřním hlasem
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napomenuta, aby svému zpovědníku, nábožnému knězi To
varyšstva Ježišova Klaudiovi. de la Kolombiere svěřila,
co ji bylo zjeveno. I zasvětil se tento kněz dne 21. června
1675 Srdci Pána Ježíše a učinil slib, že po celý život svůj
bude pracovati o to, aby pobožnosť k tomuto přesvatému
tajemstvi co nejvice se rozšířila; a pobožnosť ta ujala se
záhy, z čehož měl nevýslovnou radost. Markéta zemřela
nábožnou smrti dne 17. října 1690 a byla papežem Piem
IX. roku 1864. prohlášena za blahoslavenou. Záhy po smrti
jeji sestoupilo se v Paray-la-Monialu bratrstvo na počesť
nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, a papež Klement XIII. po
volil některým diecésím na žádosť jejich konati zvláštní
slavnost k uctění tohoto tajemství. Dle napomenutí, jehož
dostalo se ve zjevení Markétě, byla tato slavnosť položena
na pátek po oktávě Božího Těla, za účelem, jejž krásně
vystihl již sv. Bernard, totiž „aby věřici tu lásku, z níž
Kristus trpěl, a na vykoupení lidského pokolení zemřel,a na pa
mátku smrti své svátost Těla svého a Krve ustanovil, v obrazu
nejsvětějšího Srdce tim nábožněji a vroucněji oslavovali
a ovoce jejiho tim hojněji docházeli.“
Takto řadi se slavnosť nejsvětějšího Srdce Páně k tomu
svátku, jimž Cirkev oslavuje tajemství velebné Svátosti
oltářní, tohoto největšího divu lásky Kristovy. Lihezně
volá v rozjimavé modlitbě sv. Bernard: „U tohoto chrámu,
u této svatyně svatých, u této archy úmluvy budu se kla
něti a chválu vzdávati Pánu, řikaje s Davidem: Nalezl jsem
srdce svoje, abych modlil se k Bohu svému. Nalezlť jsem
Srdce krale, bratra a přitele dobrotivého Ježíše. A.naleznuv
tedy, Ó nejsladší Ježiši, Srdce tvoje, klaněti se budu tobě,
Bohu svému. Toliko připusť modlitby mé do svatyně vy
slyšení svého, něbrž táhni mne celého do Srdce svého. Ó
Ježíši, krásnější nade všecko, obmyj mne více od nepravosti
mé a očisť mne od hříchu mého, abych tebou očistěn,
mohl přijiti k tobě, Nejčistšímu, a zasloužil přebývati
v Srdci tvém po všecky dny života svého. Bok tvůj byl
proboden, aby otevřela se nám brána; Srdce tvoje bylo
zraněno, abychom jsouce zbaveni vnějších zmatkův mohli
přebývati v něm a v tobě.“
Pobožnosť k nejsvětějšímu Srdci Páně došla obliby po
vší Církvi, a na přemnohých místech vznikla bratrstva
k uctění tohoto vznešeného tajemství, kteráž jsou podři
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zena arcibratrstvům v Rimě a ve Paray-le-Monialu. Bra
trstva tato jsou obdařena hojnými milostmi církevními.

Když bližila se dvoustoletá památka vzniku pobož
nosti k nejsvětějšimu Srdci Pána Ježíše (r. 1875.), prosili ti
slcové a tisicové věřicích papeže Pia IX., aby dal památku
tu po celé Cirkvi světiti, i aby ku pěstování a rozmnožení
této pobožnosti zasvětil veškeren katolický svět Srdci Páně.
Takovou žádost poslala do Rima také nábožná cisařovna a
královna česká Marie Anna, manželka císaře a krále Ferdi
nanda Dobrotivého. [ odporučil týž papež zvláštní modlitbu,
aby se ji modlili všickni, kdož chtějí se zasvětiti Srdoi
Pána Ježíše; a těm věřícím, kteřiž modlitbu tu buď sou
kromi, buď společně každého roku dne 16. června řikaji,
propůjčil plnomocných odpustků, jichž způsobem v Církvi
obvyklým lze přivlastniti 1 duším v očistoi. Hlavni čásť této
krásné modlitby zní v tato slova:
„Ježiši, Vykupiteli a Bože můj! Vyznávám pokorně a
slavně u nohou tvých, před obličejem přesvaté Panny Marie
1 před celým dvorstvem nebeským, že po právu a spravedl
nosti, a jak toho vděčnost vymáhá, zcela a výhradně, tělem
1 duši náležím tobě, Spasiteli můj, jediný zdroji blaha
mého. Zasvěcuji a věnuji sebe a všecko, což mého jest, nej
světějšímu Srdci tvému, kteréž jediné milovati a jemuž
sloužiti volím celou duši svou, celým srdcem svým, všemi
silami svými. Na důkaz, že jen tobě se obětuji a věnuji,
prohlašuji slavně před tebou, Bože můj, že budoucně na
počesť tohoto Božského Srdce, jak Církev velí, chci zasvě
cené svátky světiti, a pokud mně jest možno, pečovati o to,
aby tak činili i moji podřízení, a vůbec všickni, kdož mnou
se spravují. Sjednocuji všecky tyto svaté žádosti a úmysly
tvou milosti mně vnuknuté, ve svatém Srdci tvém doufaje,
že mu poněkud nahradim tolikerých křivd činěných jemu
od nevděčných synů lidských. Důvěřuji se, že i najdu, čeho
hledám, totiž spasení svoje 1 bližních, za života tohoto 1
budouciho“.

Dne 18. října koná se také památka sv. Asklepiada, biskupa a mu
čedníka, sv. Atenodora, biskupa
mučedníka, jenž byl bratr sv. Rehoře
Divotvorce, sv. T'ryfonie, vdovy po Rímském císaři Deciovi, a j.
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Sv. Petr z Alkanfary.
Letopisec řádu Menšich bratří vypravuje o sv. Fran
tišku, že trvaje jednou v Poroiunkuli na modlitbách, spatřil
u vytržení mysli sochu. jejiž hlava byla ze zlata, prsy pak
a ramena ze střibra, dolení čásť těla a stehna z mědi, a
nohou jedna částka železna, druhá pak hliněná. V obraze
tom byly nastiněny příští osudy řádu Františkova; hlava
ze zlata značí stkvělé počátky řehole; prsy a ramena ze
stříbra znamenají druhé období řadu, kdy mnozi jeho čle
nové proslaví se vědou a výmluvnosti, ale nedostihnon
mravní dokonalosti a ceny svých předchůdců; stehna z mědi
zobrazují dobu třetí, kdy v řádu zavládnou mužové, podo
bající se mědi zvučicí a zvoncům znějicim, a posléze nohy
dilem železné, dilem hliněné, jsou návěštim rozkolu a ža
lostného poklesnuti řeholní kazně v řádu. Ale když světec
z toho vidění velice se rmoutil, dostalo se mu potěšujiciho
zaslíbení, že řád jeho povždy bude. míti také muže výborné,
usilujici o to, aby prvotná jeho kázeň byla obnovena a
vzkřisena. Takovým obnovitelem a oprávcem řádu Menšich
bratři byl za stoleti šestnáctého sv. Petr řečený dle rodiště
svého Alkantarský.
Petr narodil se r. 1499. ze vzácného otce, právníka
Gravita, v městě Alkantaře ve španělské provincii Estrama
duře, a byl již v útlém mládi nad míru zbožný a tichý,
tak že zvali ho svatým hochem. Pro modlitbu zapomínal
často 1 na jídlo. Prvního vzdělání dostalo se mu na domácí
škole, a když se ukázalo, že má výborné vlohy, byl poslán
na vysoké učení do Salamanky, kde stal se vzorem všem
spolužákům. Stkvěl se zbožnosti, neposkvrněnou čistotou
mravní, pilností a milosrdnou láskou ku bližním. Chodil
každého dne na mši sv., přijímal často svaté svátosti, a ve
čer, než usnul, modlival se žalm „Z hlubokosti“. Učiniv
S očima 1 rtoma svýma slib, aby nehleděly na nic nesluš
ného a nemluvily nic nesvatého, stranil se všech příležitosti
ku hříchu a trval nejraději o samotě na modlitbách a ve
zbožném rozjímání o bolestném utrpení Páně. Čas, který
zbýval mu po učení, věnoval kromě pobožnosti návštěvám
chudých nemocných a rozmluvám s nábožnýmiřeholníky.
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Po přáni otcově měl Petr věnovati se povolání práv
nickému, ale Prozřetelnosť Boží naložila s ním jinak. Vrátiv
se na prázdniny k rodičům zdráv na těle i duši a obohacen
vědomostmi byl zahrnován lichocením, a činěny mu lákavé
naděje na úřady a důstojenství. Svět kladl mu osidla, ale
v duši jeho ozývala se slova apoštolova: „Nemilujte světa,
ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Milujeť-li kdo svět, není
lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jest
žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, kteráž není z Otce,
ale jest ze světa. A svět pomíjí i žádosť jeho, ale kdo činí
vůli Boží, zůstává na věky“. (I. Jan, 2, 15—17.). I rozhodl
se dáti klamnému světu navždy výhost, a nesvěřiv se ni
komu opustil otcovský důma přihlásil se v odlehlém klá
šteře Menších bratří Manxarretesu na pomezí portugalském,
prose, aby přijat byl do sboru řeholníků. Tehdáž bylo mu
teprv šestnáct let. I byl přijat, oděl se v chudičké roucho
sv. Františka, a s nim oblekl se i v pokoru a kajicnosť. Již
za zkušebního roku osvědčoval mimořádnou odřikavosť, tak
že byl bratřím za příklad dokonalého řeholnika. Dusil v sobě
každou světskou myšlénku a žádost, zapiral se tuhými po
sty i bděním, a měl smysly svoje na uzdě, tak že zdálo se,
jakoby neviděl a neslyšel. Žil takořka mimo svět a nikoli
ve světě. Na soudruhy svoje nepopatřil nikdy a rozeznával
je toliko po hlasu. Složiv řeholní sliby snažil se na cestě
tuhé kajicnosti pokročiti ještě dále, a takto dosáhl nad se
bou úplné vlády a vypěstoval v sobě duchovního člověka
dle vzoru Ježiše Krista. Veškeré jeho myšlénky, pocity,
tužby a žádosti nesly se k Bohu, a v duši jeho vládl svatý
mir, jehož svět nemá a nezná.
Petr jedva dvacetiletý byl ustanoven za představeného
nově založeného kláštera v Badajozu a vedl podřizené bratry
slovem i přikladem na cestu dokonalosti. Roku 1524. přijal
z poslušnosti svěcení kněžské a jal se kázati lidu slovo
Boží s požehnaným úspěchem. Aby však mohl bez pře
kážky sloužiti Bohu svrchovanou chudobou, pokorou a usta
vičnou modlitbou, zatoužil po samotě a vyprosil si od před
stavených dovolení, aby směl poustevničiti u kláštera sv.
Onufria v divoké krajině u Suriany. Od té doby zdálo se,
jakoby neměl žádných tělesných potřeb. Bičoval se každého
dne do krve, nosil na těle drsný pás, spával jen půldruhé
hodiny za den podpiraje hlavu o kus dřeva ve stěně, jídal
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než každého třetího dne černý chléb a maličko zeleniny a
hasil žizeň vodou. Nejednou pojidal teprv za osm dní ně
čeho. Nikdy nepřikryl své hlavy, ať si pršelo, sněžilo neb
slunce pražilo, řizávaje: „Nesluší se, aby služebnik před
tváři Pána svého měl hlavu přikrytu“. Nosil hrubý, otřelý
oděv a chodil i v mrazech bos. Po celý rok nepopatřil na
strop své jizbičky ani na strop chrámu; strom stojící u klá
šterní brány byl mu dlouho neznámý. Odumřelt nadobro
světu; po tři léta nepodival se ani řeholním bratřím v tváře,
a jelikož žádných cest neznal. chodival za průvodčimi svými
jako slepec. Byl 1 velice mlčeliv; nemluvilť leč z posluš
nosti a když někdo se ho tázal; ale odpovidaje byl přívětiv
a osvědčoval bystrého ducha.
Zatím co Petr o samotě nadměrnou odřikavosti v do
konalosti pokračoval, usoudila Prozřetelnosť Boži postaviti
ho na svicen, aby mnozi vidouce světlo jeho stali se násle
dovníky jeho. Roku 1538. byl Petr zvolen za provinciala
klášterů řádu svého v Estramaduře, ač pokora jeho proti
tomu se vzpirala. Důležitý úřad ten nastoupil s pevným
úmyslem, že v klášteřich sobě podřízených obnoví řeholní
kázeň v duchu sv. Františka. Bylyť se do klášterů těch
vloudily mnohé vady, na úkor evangelické chudoby, po
kory, horlivosti v modlitbě a přísné odřikavosti. I navště
voval Petr kláštery a napomínal důrazně bratři, aby vrá
tivše se na cestu svých předchůdců zachovávali svědomitě
pravidel sv. Františka. Potom svolal r. 1540. bratří na val
nou hromadu (kapitolu) do Placencie, a překonav srčečnými
slovy odpor některých, způsobil, že veškero shromážděni na
vrženou obnovu řeholní kazně přijalo.
Roku 1541. vypršela Petrovi tříletá lhůta úřadování
jeho. Ihned odebral se do Portugal, kde v Arabidě, neda
leko ústí řeky Taja nábožný kněz Martin rovněž úsilovně
pracoval o obnově řeholní kázně v řádě Menších bratři.
L přidal se Petr k němu a pracoval s nim společně o úkolu,
jejž si byl vytkl. A pověsť o svatém životě těchto pou
stevniků pohnula 1 jiné řeholníky, že začali žiti po způsobu
jejich. Za krátko povstaly dva nové kláštery s přísnou ře
holní kázni, a Martin dán jest jednomu z nich za před
staveného.
Následující léta ztrávil Petr po rozkazu představených
v rozličných klášteřich, zamitl po dvakráte nabízený sobě
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úřad řeholního provinciala, a posléze r. 1554. rozhodl se zři
diti novou řeholní družinu Menších bratři, ve kteréž by

pravidla sv. Františka ce nejpřisněji zachovávána byla.
Opatřiv si povolení, aby mohl přebývat: kdekoli, odebral se
s věrným soudruhem do Staré Kastilie, usadil se s nim při
kosteličku u Karie v krajině Kacereské a připrávoval se na
této poušti nějaký čas modlitbou a kajicími skutky na dilo
svoje. Potom cestoval do Říma, získal si od papeže Pavla IV.
plnou moe, zakládati nové kláštery s přísnou řeholní kázni,
a vrátiv se r. 1556. do Španěl jal se záměr svůj úsilovně
prováděti nedbaje protivenství, kteráž proti němu se
zdvihla. Spojiv se s několika horlivými bratřími zbudoval
nejprve u městyse Pedrosa v biskupství Placencijském klá
šteřik tak chudičký, že podobal se vice hrobkám neb věze
nim, než obydlí lidskému. Celý klášter i s kapli byl pouze
32 stopy zdéli a 28 stop zšíří; jizby byly sotva zvýšil do
rostlého muže; Petr sám měl komůrku pod schody tak ma
lou, že nemohl v ni ani vzpřímen státi ani pohodlně ležeti.
Dvéře tohoto klášteříka byly zmíry úzké a nizoučké „jako
brána vedouci do nebe“, jakož říkával Petr. A přece, když
chudičké toto obydlí dokončeno bylo, zvolal zakladatel jeho
radostně: „Dost, ba vice než dost máme na něm!“ Tu za
vládl duch sv. Františka, odtud šířila se obnova řádu Men
šich bratři. Nejhorlivější a nejzbožnější oratři z řádu sv.
Františka přidávali se k Petrovi, a takovou měrou vzniklo
za šest let devět nových klášterů s přísnou řeholní kázni, a
k nim přistupovaly i kláštery starší. Všecky tyto kláštery
spojil Petr v novou řeholní provincii sv. Josefa.
Jako všem horlitelům o dobrou věc, bylo 1 Petrovi
snášetl mnohá příkoří. Přísná odříkavost jeho zdála se bra
třím směru mirnějšího býti neslýchanou opovážlivosti, na
prostou chudobu jeho nazývali hříšným pokoušením Boha,
a pokoru jeho špinavou sprostotou. Ale Petr nevšimaje si
žárlivosti, hněvu a nepřizně bratří zesvětačilých, šel svou
cestou klidně dále. Mělť na mysli netoliko zvelebení svého
řádu a posvěcení vlastních řeholních bratři, ale i prospěch
Církve katolické a věřícího lidu vůbee. Právě tehdáž, kdy
bludařstvím lžireformátorů podvraceny byly základy kře
stanského života, a kdy množství zvrhlých mnichův a jepti
šek na hrozné pohoršení lidu utíkalo z klášterů, zamýšlel
Petr zavedením apoštolské chudoby pokory, lásky i a přisné
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odřikavosti do svých klášterů posilniti Církev katolickou,
oživit1 klesající víru v lidu a rozníititi hasnouci lásku
k Bohu v křesťanstvu. Za doby vzrůstající poživavosti, roz
mařilosti, lehkomyslnosti a pýchy měly obnovené kláštery
Menších bratří hlásati světu odříkavosť, pokoru, apoštolskou
chudobu a pokání.
Petr konal časté cesty do blízkých 1 vzdálených kra
jin, aby staré kláštery obnovoval a nové zakládal i opatřo
val, čeho k rozkvětu jejich třeba bylo. Na všech cestách
těchto chodil bos a s hlavou nepokrytou. Přísnému postu,
jemuž přivykl již v mladosti, zůstal věren do smrti, a rov
něž nepřestával se mrtviti bičováním, nočním bděním a
ostrým pásem, jehož hroty zadíraly se mu do těla. Neměl
jiných věcí než jediný chatrný oděv, starý breviř, dřevěný
kříž, hliněné psací náčiní a poutnickou hůl. Všeliká tělesná
hnuti byla v něm umrtvena a nic nepoutalo ho ku světu,
neboť obcování jeho bylo v nebesich.
Světu odumřelý Petr uměl si rázem ziskati srdce lid
ská. Horlil pro svou věc jemnými a vážnými slovy, více
však povzbuzoval svým vlastním příkladem k následování
evangelické dokonalosti. Lidé světští bývali pouhým zjevem
jeho tolik dojati, že donášeli mu nezřidka vice almužen, než
jeho láska k chudobě přijati mohla. Zatim, co pracoval
o zvelebení svého řádu, neustával také pečovati o spasení
věřicího lidu. Navštěvoval nemocné, těšil a zaopatřoval je
svatými svátostmi, dodával zarmouceným a nešťastnikům
mysli a povznášel je k Bohu, učil zanedbanou mládež víře
a ctnostnému životu, konal náboženské přednášky dospělým,
zaváděl krásné pobožnosti, stavěl u cest a na horách vy
soké kříže, a kázal s velikou horlivosti slovo Boží prosto
národně, pravdivě a přesvědělvě.
Na Petrovi spočívala zvláštní milost Boži. Říkalo se
o něm, že jako sluncem led taje, podobně 1 ohněm jeho lá
sky srdce lidská se rozehřívají a jemu podléhají. Lidé všech
stavů docházeli 1 z daleka k němu prosice ho za útěchu,
radu a pomoc v rozličných potřebách svých. Když na ce
stách zastavil se na některém mistě, hrnuli se za ním zá
stupové věřicích, aby aspoň dotkli se roucha jeho a od
něho požehnání dostali. Obce strannickými rozbroji znepřá
telené volily jej za rozhodčího a prostředníka. Urození
šlechtici kladli si za čest, když mohli s nim promluvit a
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jemu nějakou službu prokázati. Cisař Karel V. uslyšev
o jeho neobyčejných ctnostech a milostinách pozval ho
k sobě a zamýšlel zvoliti si jej zpovědníkem. Petr dostavil
se k cisaři na prospěch mnohým dvořanům, ale nechtěl zů
stati navždy na dvoře, neboť přál si raději sloužiti v chu
době Bohu a pečovatl o zvelebení řádu svého. Také Portu
galský král Jan III. zdržel Petra nějaký čas na dvoře svém,
a infantka Marie chodivala k němu se zpovídat. V důvěr
ném spojení byl Petr se sv. Františkem Borgiou a ctihod
ným Ludvíkem Granadským. Obzvláštní ctitelkou jeho byla
sv. Úeresie. Když pro horlivou snahu svou o nápravu ře
holní kázně v řádě karmelitském byla tupena a osočována,
odebrala se s povolením představených k Petrovi na radu.
Petr dodal ji mysli, utvrdil ji v úmyslu jejim, oznámil,
jaké věci veliké Bůh skrze ni vykoná, a napomenul ji, aby
žádných protivenství se nelekala, jsouc jista, že Duch svatý
v ni působí. I byl Petr Teresii po mnoho let moudrým
zpovědnikem, rádcem a podporovatelem dila jejiho. Světice
tato dala mu svědectví, že byl dokonalým vůdcem duši a
znatelem cest Božích, nazývala ho již za živobyti jeho
světcem, a vyznala, že přimluvou jeho dosáhla od Boha ve
likých milosti.
Bůh vyznamenal Petra vzácnými milostinami. Modlit
bou jeho bylo množství zatvrzelých hříšníkův uvedeno na
cestu kajicnosti a mnoho nemocných náhle uzdraveno. Ne
jeden hřišník byl jedinou krátkou rozmluvou s nim, ba i
pouhým jeho pohledem obrácen, jako císařský vojevůdce
František Florian a markrabí Mirabelský. Modlitbou jeho
zanikl hrozný mor v městě Albukerku. Byl nadán i duchem
prorockým. Jednou potkal Františka z Kordóvy a řekl mu:
„Zřiď svůj dům, neboť zitra umřeš!“ František poslechl;
rozdal narychlo statek svůj chudým, připravil se na kře
stanskou smrť, a skutečně příštího dne zemřel.
| Petr přicházel na modlitbách často do vytržení mysli.
Rozjimaje o umučení Páně býval tak mocně dojat, že i celé
hodiny ležel jako bez sebe na zem:. Když sloužil mši sv.,
planula tvář jeho nadpřirozeným jasem a oči jeho prolévaly
hojné slzy. Životopisec jeho uvádí, že byl několikráte od
Boha již za živa mimořádným způsobem oslaven. Když
jednoho dne v zahradě kláštera Pedroského trval před kří
žem ve zbožném rozjímání, byl pojednou vyzdvižen a nad
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přirozenou moci držán ve vzduchu, a hlava jeho byla obe
střena jasným obláčkem, zářícím jako slunce.
Dilo Petrovo prospivalo utěšeně; nová družina Men
ších bratři přísné řeholní kázně měla již dvanáct klášterů,
a několik jiných klášterů bylo rozestavěno. Velmožové 1
věřící lid byli těmto světu odumřelým řeholníkům velice
nakloněni a podporovali je hojnými almužnami. Zatim se
staral se Petr, a dokonav životní úkol svůj přál si býti
u Boha. I nastoupil ještě jednou okružní cestu po svých
klášteřich, aby s bratřimi se rozloučil, ale ve Viclose roz
nemohl se těžce. Přiznivec jeho hrabě z Oropesy přemluvil
ho, že svolil, aby dopraven byl do domu jeho, kde dostalo
se mu pečlivého ošetřování Ale Petr citě, že léky mu ne
prospivají a nezvyklá strava nemoc jeho zhoršuje, požádal,
aby byl dovezen do kláštera Arenaského, kde by uprostřed
bratři v chudobě a pokoře klidně mohl zemřiíti. Tu ležel
trápen palčivými bolestmi, ale posilován nebeskou útěchou.
U vytržení mysli rozmlouval s Marii Pannou a svatými.
Jednoho dne pocitil palčivou žízeň; i byla mu podána ná
doba s vodou. Přijal ji a přibližil k ústům, v tu chvíli
utkvěl však zrak jeho na obraze Ukřižovaného, a v duši
jeho ozvalo se volání umírajícího Spasitele: „Žizním!“ Tu
již nechtěl piti; pozdvihl nádobu s vodou jako k obětování
a odložil ji usmivaje se radostně. Svaté svátosti přijal s do
jemnou pokorou a vroucnosti kleče na zemi, tak že všickni
přítomní hlubokým pohnutím zaplakali. Hned potom přišlo
na něj vytržení mysli, a když z něho se probral, řekl ra
dostně: „Veselil jsem se z toho, když mi jest pověděno: Do
domu Hospodinova půjdeme“. (Žalm 121, 1.). V tu chvili
odevzdal duši svou Bohu, dne 18. řijna 1562, dosáhnuv let
vezdejšího života šedesáti a tří. Pohřben byl v klášterní
svatyni Arenaské.
Roku 1622. prohlásil Petra z Alkantary papež Řehoř
XV. za blahoslaveného, a r. 1669. vřadil jej papež Kle
ment IX. do sboru světců Církve katolické pro podivuhod
nou kajicnosť jeho i pro mnohé zázraky, jimiž Bůh jej
oslavil.
Zobrazován bývá sv. Petr z Alkantary v řeholním
oděvu s křižem v rukou.
Družina založená sv. Petrem z Alkantary byla nej
přísnější větví řádu Menšich bratří sv. Františka a měla za
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nedlouho po smrti svého původce v zemích evropských
1 V jižní Americe 300 klášterů. Bratři těchto klášterů byli
nazýváni Alkantarini, v některých zemích Rekollekti,

v Italii reformovaní bratři Františkáni.

Když sv. Petr z Alkantary umiral, trvala sv. Teresie
ve vzdálené Avile, kde právě nový klášter svůj dokončila.
Tu zjevil se ji světec ten v nebeské oslavě řka: „O blaže
ného pokání, kteréž ziskalo mi takovou slávu!“ Kajicnosť
jest nejbezpečnější cesta do blaženosti věčné. Naproti tomu
di Pismo sv., že zavrženci v pekle žalostně volají: „Což
nám prospěla pýcha, aneb co nám pomáhá chlouba s bohat
stvim? Pominulo to všecko jako stin, a jako posel mimo
běžici“. (Moudr. 5, 8.). Ovšemť neukládá se nám za povin
nost taková nadměrná kajicnost a odřikavost, jakouž stkvěl
se sv. Petr z Alkantary, ale žádáme-li si dojiti jednou slávý
nebeské, jest nám nezbytně třeba, abychom dle přikladu
tohoto světce nepovolovali šělu svému nikdy žádných hřiš
ných rozkoši; abychom od služeb Božich nedávali se ani
vedrem, ani mrazem a jakýmikolivěk překážkami zdržovati;
abychom tělu nepopřávali vice oddechu a většího odpočinku
než co potřeba káže; abychom svědomitě zachovávali při
kázaní církevních, zvláště postů; abychom tělu svému ně
kdy odepřeli i požitků jinak dovolených, a vůbec šetřili
mirnosti a střídmosti v tom, co nám lahodi. Jen takto způ
sobime, že i nám bude jednou popřáno, abychom o sobě
říci mohli: „O blaženého pokání, kteréž získalo nám tak
velikou slávu!“
Dne 19. října koná se také památka sv. Ptoloméa a spolumučedníka
sv. Lucia v Římě, sv. Vara, vojína a mučedníka v Egyptě, sv. Akvilina, bi
skupa, sv. Verána, biskupa, sv. Eusteria, biskupa Salernského, sv. Btbina,

opata v Irsku, a j.
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Sv.

Jan Kentský, patron polský.

V knižectví Osvěčimském v Haliči, nedaleko hranic
slezských, prostírá se na říčce Sole starobylý polský městys
Kenty (Kety, česky Kouty). Tu narodil se dne 24. června

Sv. Jan Kentský, patron polský.

229

roku 1390. světec Jan po rodišti zvaný Kentský. Bohabojní
rodičové otec Stanislav a matka Anna, vychovávali jej peč
livě v bázni Boží svitice mu na cestu života křesťanského
vlastnim dobrým přikladem. Tak stalo se, že v tomto mlá
denečku objevil se záhy zárodek velikých ctnosti, zvláště
nevinnosti a skromnosti. Proto přišel na rozkvétající aka
demii Krakovskou již jako zušlechtěný malý štěp, jenž sli
boval vyýdati hojně sladkého ovoce. Dokončiv učení pří
pravné jal se studovati filosofii a bohosloví, a prospíval
rychle netoliko učením, ale i nábožnosti.
Když bylo Janovi dvacet let, stal se mistrem svobod
ných umění, a za krátko i doktorem bohoslovi. Odtud počal
vyučovati na Krakovské akademii s velikým zdarem, ježto
nejen mysl mládeže, ale i srdce jeji hojnými požitky napl
ňoval a obohacoval. Takto učinil se hodným úřadu profe
sorského a jal se vykládati Pismo sv. i spisy Petra Lom
bardského a sv. Tomáše Akvinského. Nával žáků na před
nášky jeho byl veliký, neboť nikdo nevykládal svaté nauky
ve škole učeněji a lahodněji než on. Nepřestával však hor
livý Jan pouze na vyučování ve škole, nýbrž věnoval
prázdný časi tomu, aby také lid kázaním osvěcoval světlem
víry a utvrzoval v lásce Boží. A v tomto dvojim úřadě
osvědčoval povždy věrnou pilnost a přichylnosť ku svým
posluchačům. I stalo se mu bohosloví nejsladší rozkoší a
zábavou. A když posvěcen byl na kněžství, přidal k posa
vadnímu úřadu učitelskému i horlivou snahu po křesťanské
dokonalosti. Sloužival každého dne mši sv. a prosival při
ní, často s pláčem, za hřichy svoje i bližních. Netoužil po
ničem vroucněji, než aby dokonalou láskou s Bohem se spo
Jil a svatou vůli jeho zevrubně plnil. Aby tělo svoje učinil
povolným nástrojem duchu, mrtvil je žiněným rubášem,
přísnými posty, nočním bděním i jinak. Nejednou za kruté
zimy chodil bos po zmrzlé cestě, a v létě, když pisčité ce
sty slunečním úpalem se rozpukaly, rovněž bos chodil po
nich. Častěji přebýval o samotě na venkově a kráčel po
ostrém trni a bodláči nic nedbaje tělesné trýzně a nohou
krvácení, jen aby tělo svoje trestal. Klekával před obrazem
Matky Boží Častochovské v nádvoří Jagellonské koleje a
vzýval ji co nejvroucněji, aby osvobozen byl od nečistých
žádosti i pokušení. A Maria Panna vyprosila mu od Boha,
že nejspanilejši výkvět ctnosti, čistotu panickou, zachovalsi
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po celý život neporušenu. I stal se tento obraz Matky Boži,
před nimž Jan tak zbožně se modlival, velmi slavným.
Přebývalt Jan v nádvoři kolejním v malé sini právě vedle
obrazu toho. Lůžkem bývala mu holá podlaha; toliko v čas
mrazů přikrýval se medvědi koži. V oděvu a odpočinku byl
nad miru skrovný; přestával na mále a užival toliko nevy
hnutelně potřebných věci. Nejsprostší strava byla mu nej
chutnější; masitých pokrmů nejidal přes 35 Jet před svou
smrti. Když jednou pocitil chuť na maso, dal upéci kus ve
přoviny, a touto pečení třel si tvář a bil hřbet volaje:
„Tělo, chtělo se ti masa; najez se ho tedy do sytosti“.
Malých, všedních poklésků svých, jakýchž ani spra
vedlivi prosti nebývají, oplakával Jan, jakoby byly veliké
a smrtelné. Však ani to nestačilo jeho pokoře a kajicnosti.
Plana horouci láskou k umučenému Spasiteli uminil si též
putovati na hrob jeho do Svaté země, aby útrapami na da
leké cestě tělo svoje ještě vice zkrotil. Když pak přidalo se
k němu několik tovaryšů stejně smýšlejících, nedal se od
záměru svého odstrašiti nižádnými překážkami, ba. nelekal
se ani přepadnuti a zotročení saracenského, jímž mu bro
zeno. Vyžádav si požehnání biskupa Krakovského vydal se
tedy na dalekou pouť do Jerusaléma. Aby měla ráz kajic
nosti, neužival nikdy na souši koně, ač společníci ho k tomu
přemlouvali, nýbrž chodil povždy pěšky, ba nosil si sám
1 cestovní tlumok. Za to prováděl bo stále anděl Hospodi
nův, jako kdysi Tobiáše, tak že doputoval do Svaté země
zdrav a bez úrazu.
Na posvátných mistech palestinských oplýval zbožný
Jan hojnou slasti a rozkoši nebeskou. Tu vzdával nejvrouc
nější diky Synu Božímu, že pro spásu světa ráčil se poni
žiti a přebolestnon smrť kříže podstoupiti. Oheň svaté lásky
vzplanul v duši jeho tak mocně, že neváhal v Palestině i
nevěřicím Mohamedánům hlásati evangelium. Po tak pože
hnané pouti vrátil se zdráv, ač ovšem i umdlen, do Kra
kova. Avšak čim jednou lásky plné srdce jeho navřelo, po
tom nepřestávalo bažiti. Nebeská útěcha, jež uhostila se
v srdci jeho na pouti do Svaté země, podněcovala ho k no
vým poutěm. Sotva tedy zotavil se od trudů cesty do Jeru
saléma, uminil si navštíviti hroby knižat apoštolských
v Římě, aby uctil Stolici apoštolskou a odbyl si již na
tomto světě tresty očistcové. V Římě zpovídal se každého
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dne, a putoval tam netoliko jednou, ale čtyřikráte, snášeje
milerád mnoho útrap, hladu, zimy, nedostatkův i jiné ná
mahy cestovní. I bylo po každé pouti jeho znáti, že roz
množil ji sobě poklad duchovních statkův a milosti Božích.
Poláci v Římě meškající divili se nemálo, proč tak často
tam putuje. I otázali se ho jednou, proč poutěmi tolik se
trudi, když nezamýšli jimi dosáhnouti žádných výhod ani
obročí a důstojenství? Jan odpověděl: „Toť můj očistec,
v němž.obmývám hříchy svoje. Odtud čerpám nové a moc
nější podněty k dobrému životu křesťanskému a nabývám
oněch nebeských radosti, jež dobrotivý Bůh slibil svým
věrným miláčkům.“
Maje srdce bezelstné zošklivoval si Jan všechen klam,
a z úst jeho nevyšla nikdy lež. Jednou, na cestě do Říma,
napadli a oloupili ho lotři, a když byl jimi otázán, nemá-li
více peněz, odpověděl, že nikoli. Když však od loupežníků
poodešel, vzpomněl si pojednou, že kdesi ve svrchním rou
chu svém zašil několik zlatniků. I zavolal hned na zbůjniky,
aby se vrátili, a řekl jim: „Nechci vás klamati; vezměte i
to, nač jsem zapomněl.“ Toto překvapující vyznání oloupe
ného poutníka mělo mocný účinek. Lotři žásnouce nad
touto upřímnosti umlkli, zachvěli se a padli na kolena; a
Jan znamenav hnuti Ducha svatého v nich řekljim laskavě:
„Prahnete-li po nebeské útěše, dám ji rád, avšak nejprv
vyznejte hříchy svoje.“ Touto láskou sluhy Páně byli
zbůjnici tak dojati, že zvolali: „Okradli jsme Boha samého,
neboť napadli jsme světce!“ Plésaje v srdci z obrácení ka
jicných lotrů těch vyslechl Jan skroušenou zpověď jejich a
přijal radostně pohostění pod vlastní střechou jejich, jako
kdysi Spasitel v domě Zachéově. I přioděli ho novým
rouchem a vrátili mu odcizené peníze; a když bylo jim
loučiti se se svatým mužem, prosili ho s pláčem, aby při
mlouval se za ně u Boha a požehnal jim k novému, boha
bojnému životu, jejž počali. Tak osvěděil se Jan dokonalým
učedníkem Božského Mistra řkoucího: „Nepřišeljsem zatra
tit. alebrž hledat a spasit, což bylo zahynulo.“
Utvrdiv se na častých poutěch v dokonalosti odumřel
Jan světu nadobro a měl všecku mysl obrácenu ku věcem
nebeským. Když mu byla svěřena duchovní správa v hor
nickém městě Olkuši nad Krakovem, vzdělával svoje farni
ky kázaními a více ještě vzorným životem, odvrátil je od
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přepychu a lehkomyslnosti a naklonil ku skroušenosti a
zbožnosti. Ale záhy jevila se mu duchovní správa těžkým
břemenem a nebezpečenstvím pro vlastní spásu; odtud
vznikl v něm strach a neklid svědomí, jež pohnuly jej, že
vzdal se této fary, ač řídil ji s velkýmprospěchem.. I vrá
til se na žádosťů akademie opět do Krakova ku svému
úřadu učitelskému. Osadníci Olkuští vyprovodili ho plačice
za město.

Za stoleti šestnáctého, kdy slavná někdy universita
Pražská odvrátivši se od matky své, Církve katolické,. ža
lostně klesala a živořila, proslavila se dcera její, akademie
Krakovská, valným počtem zbožných učenců, tak že právě
tato doba nazvána jest od Poláků „blaženým věkem
světců.“ Na bohoslovecké fakultě Krakovské vládl duch
živé ka'olické víry a milé shody i svornosti, a profesoři
snažili se udržovati jej netoliko učenými rozpravami, ale 1
přátelskými schůzemi. Na těchto schůzích, kdež událo se
Janovi často volně rozmlouvati, býval vždý velice pozoren,
aby nikoho neurazil, a jestliže se mu uzdálo, že snad mimo
děk slovem někoho se dotkl, nemeškal ho odprositi řikávaje:
„Jdu sloužit Bohu; prosim, odpusť mi, urazil-li jsem tě
nějakým přikrým slovem.“ Když pak někdo řeči uštěpač
nou dotýkal se jeho osoby, mlčíval pokorně. Tak smažil se
plniti zákon lásky Páně, dle slov apoštolových: „Láska
trpěliva jest, dobrotiva jest ; neobmýšli zlého, všecko snáší,
všeho trpělivě čeka.“ (I. Kor. 13, 4—7.) Za příkladem sv.
Augustina napsal si na dveřích, na stole, na sedadlech, na
zdi ba i do knih verše, jimiž sobě i jiným ustavičně připo
minal, že není dovoleno škoditi dobré pověsti bližního po

mluvou a na cti utrháním.
Nemenši měrou snažil se učený světec plniti zákon
lásky ku bližním také hojnými skutky milosrdenství těles
ného. Pomáhal nuzným, hostil příchozí a poutníky, navště
voval vězně. Každého roku kupoval a rozdával chudým,
zejména žákům, oděv, obuv a pokrmy. Kdysi sedě při obě
dě uslyšel hlas nuzného žáka, prosícího za almužnu, a bez
otálení podal mu svůj vlastní pokrm. Od té doby zvali
profesoři ku společnému obědu svému vždy také jednoho
chudého žáka, jejž vítávali slovy: „Host přišel“, načež
představený jejich říkal: „Kristus přišel.“ Nejednou Jan
spatřiv bosého žebráka byl soustrastí tolik dojat, že zzul
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svou obuv a dal mu ji; aby pak nebylo znáti, že jde bos,
spustil plášť svůj a zakryl si nohy. Takto šel domů; a to
činil 1 v zimě a ve sněhu. Kdysi spěchal v mrazu z koleje
naproti do chrámu na mši svatou. Tu spatřil na ulici člo
věka, an leží ve sněhu polonahý, vyzáblý a zsinalý, a srdce
jeho pohnulo se velkým bolem. I vzal svůj doktorský plášť,
přikryl jim chuďasa a šel sloužit za něho mši sv. chtěje
potom odnésti ho přispěním dobrých lidi. Ale jak se podi
vil, když vraceje se, žebráka na ulici vice nenalezl; a jak
teprv užásl, když vstoupiv do příbytku svého spatřil plášť
svůj na obyčejném místě! Bylať jizba jeho dobře zamčena,
a nikdo nedovedl vysvětliti, jak dostal se do ni plášť jeho.
I rozhlásilo se, že Jan v osobě onoho chnďasa přioděl plá
štěm svým samého Krista Pána. Tento neobyčejný skutek
lásky vzbudil tak mocné pohnutí v lidu i v koleji Jagel
lonské, že plášť doktora Jana stal se předmětem velké úcty
u všeho lidu. Posud chová se tento plášť v universitním
chrámu Krakovském u sv. Anny, kde Jan někdy sloužival
mši sv. A jelikož Jan oděn byl timto rouchem jakožto dě
kan filosofické fakulty, stalo se odtud zvykem, že nástup
cové jeho v této hodnosti bývali po zahajovací mši sv.
pláštěm tim oblékání, „aby Duch svatý vylil na ně dary,
kteréž Jan Kentský škole Krakovské věnoval.“ Ještě dnes
ukazují se v Krakově mista, kde Jan lidem milosrdné
skutky prokazoval, zejména kde bosému žebráku vlastní
svoje střevice daroval.
Učený Jan kochával se dětinnou radosti, kdykoli chy
stal se ku skutkům dobročinným, jakoby měl jiti na hody
Páně Jedné noci měli profesoři bohosloví sejiti se podle

© obyčeje
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když vešli do komnaty jeho. Spatřivše Jana zastavili se
bezděčně u prahu hRozkládalt na stole košile určené pro
chudé děti, a vesele se jako ditě z toho, že podařilo se mu
sebrati pro ně tolik věci, tleskal rukama a pronášel sám
k sobě slova radosti. Když konečně Šimon z Lipnice tuto
samomluvu žertem přerušil, byl Jan, jenž přichozich nepo
zoroval, v nemalých rozpacích ; zapomnělť pro radosť ze
sebraných darů, že měl v tu chvili čekati a uvitati milých
přatel svých. I kormoutil a omlouval se nemálo proto, že

nemá hosti čim uctit. Avšak jak dí zbožné podání, Bůh
sám opatřil mu pokrmu a nápoje na pohostění přátel,
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Krakově roznesla se

pověst,

že

sloužili

jim

andělé.

Kdysi vyšel v Krakově zhoubný oheň a způsobil
v lidu ohromné zděšení. Tu objevil se Jan na ulici a zvolal
k zástupům: „Kde člověkje málomocen, tam pomůže Bůh.“
I poklekl a vzýval vroucně Hospodina za pomoc. V tu
chvili spatřil u sebe vážného muže, svatého vzezření, jenž
řekl mu: „Upokoj se, oheň na modlitbu tvou ustane,“ Proto
modlil se se ještě vroucněji, a požár přestal. Jan byl pře
svědčen, že oním mužem, jenž se mu takto zjevil a jej
potěšil, byl mocný ochránce koruny polské, biskup a mu
čedník sv. Stanislav. I napomenul lidi, aby činili opravdové
pokání a takto odvrátili od sebe trest Boži. Od té doby
chovali obyvatelé Krakovští k mistru Janovi takovou
úctu, že líbali mu okraje roucha, když chodil z chrámu do
školy.
Mistr Jan byl obecně zván spižírnou a živitelem chu
dých žáků, kteříž každého dne z rána stávali u dveři jeho
s hrnky čekajíce almužny, již od něho se jim dostávalo.
Leč jednou nastaly zlé časy. V kraje zalehl nevitaný host,
hlad, a živitel chudých neměl čím polělovati žáky svoje.
I zkormoutilo se láskyplné srdce jeho, až zemdlen na duchu
usnul. Tn zdálo se mu, že slyší hlas řkoucí: „Jdi, a prv
niho člověka, jejž potkáš, požádej za dárek na světlo k o
brazu Rodičky Boží; potom popros nábožných krupařek,
aby každá dala ti po ždibci kaše, zrnku hráchu a hrudce
soli, a to všecko obětuj Marii Panně, a ona rozmnoží ti
almužny ty. I poslechl Jan a vydal se v soumraku na
cestu. Prvni člověk, s nimž se setkal, známý kupec, podi
vil se nemálo žádosti jeho za dárek na světlo k obrazu
Panny Marie, neboť vyšel sám, aby právě na týž účel obě
toval Rodičce Boží a sv. Barboře na poděkování za dosaže
nou iilosť. S dvojnásobnou radosti dal proto nejen na
světlo, ale přidal i na chudé žáky. Z toho zradoval se Jan
převelice a spěchal ke krupařkám, dostal od nich hojně po
travin, a obětoval tyto dárky Rodičce Boži. A od té doby
měl každého dne dostatek potravin, tak že žáci jeho nehla
dověli. I nebylo divu, že stal se miláčkem chudých, o něž

© takotcovsky
sestaral
Plakal
splačicími,
radoval
sese
šťastnými, trpěl s trpiteli; slovem cítil spolu a snášel sou
strastně veškerou bidu bližních.
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Mistr Jan netoliko stkvěl se ctnostmi apoštolskými a
byl národu svému učitelem spásy a vychovatelem zdárných
katolických žáků, nýbrž byl od Boha také obdařen vzác
nými milostinami, jež Spasitel slíbil svým apoštolům. Sly
nulť darem divů, proroctví a moci nad zlými duchy. Jed
nou ve svátky velkonoční poděloval dle posvátného obyčeje
chudé žáky mazanci a kraslicemi. Pojednou přiběhla k němu
z ulice žena a zvolala v smrtelné úzkosti: „Pomoz, otče!
Jsem chudá Vdova; dítě mi umirá!“ I vstal Jan a spěchal
za ženou; avšak zatím zemřelo nemocné ditě. Tu řekl Jan
k zoufajicí matce: „Obětuj dítě Bohu“. Sám pak poklekl
také, vzal ditě na ruce a povznesl je k nebi. A ejhle! Bůh
vyslyšel modlitbu jeho; ditě ožilo zase. I vrátil je Jan
matce, podělil ji i dítě velkonóčními vajíčky a vrátil se ku
svým žákům.
Zlatá nit láskyplného života Janova narostla v mo
hutné předivo, a Rodička Boží utkala z něho miláčku svému
překrásnou osnovu, jíž +astkvěl se před Bohem. Když tedy
naplnili se dnové záslužného života jeho a Pán pokynul
věrnému služebníku svému chorobou, že přišel již čas, aby
se odebral do blaženosti nebeské, počal světec připravovati
se na smrť. Často volával se žalmistou: „Ach Pane, prodlou
žilo se přebývání moje na zemi!“ Obzvláště rád řikal tuto
modlitbu: „Nejvyšší Bože Otče, zřídlo věčné spravedlnosti,
jenž z nevýmluvné dobrotivosti své všecko tvořiš a počát
kem 1 příčinou jsl veškeré přírody: jenž nezměrnou mou
drosti a opatrností svou všecko řidiš, posiluješ, oživuješ,
okrocuješ a budiš; jenž jsi Bůh jeden v Trojici; přiveď mne
skrze neobsáhlé milosrdenství svoje, skrze zásluhy a umu
čení nejmilejšiho Syna svého k sobě a ku šťastnému konci;
neboť jsem pro hřichy své nehoden, abych tebe v králov
ství tvém chválil a tobě děkoval na věky“. Naposledy roz
dal chudým vše, co měl, a posilniv se svatými svátostmi
poručil duši svou Pánu, na štědrý den roku 1473, v kmet
ském věku let osmdesáti a tří. S velikou žalosti a uctivosti
uložili Krakované bezduché tělo jeho v universitním chrámu
sv. Anny.
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Bůh oslavoval věrného sluhu svého Jana Kentského 1
po smrti hojnými divy, a tou příčinou měli Krakované
ostatky jeho v nábožné uctivosti. Roku 1539. byly tyto
ostatky přeneseny do cínové rakve a uloženy na přednějším
mistě chrámu sv. Anny, a roku 1637. zřidil pro ně Krakov
ský biskup Lubienski nádherný náhrobek z mramoru. Lid
polský neustával vzývati Jana Kentského a docházel jeho
přimluvou od Boha hojných mimořádných milosti. I byl
tento sluha Boží dne 16. července 1707. cd papeže Kle
menta XIII. prohlášen za svatého a vřaděn mezi přední pa
trony Polsky a Litvy. Tato pro celý polský národ radostná
událost byla obzvláště v Krakově velkolepě oslavena.
Vzácnou památkou po sv. Janu Kentském jsou latin
ské spisy jeho „Tři knihy o evangelium sv. Matouše“ a
„Kniha řeči“, jež chová akademie Krakovská. Universita
Krakovská uctila památku tohoto svého kdysi slavného
člena 1 děkana tim způsobem, že proměnila světničku, v niž
on někdy dlouho žil, ve svatyňku. Tu spatřuje se za mříží
obraz sv. Jana Kentského, an kleče modlí se, jakož na mi
stě tom klekával před věky. Naproti tomuto obydli, po
pravé straně vchodu do nádvoří universitní knihovny, poří
dila vděčná universita Krakovská kapličku s oltářem na po
česť tohoto světce.

Roku 1890. slavili Poláci pětistyletou památku naro
zení sv. Jana Kentského. Tehdáž osvědčila obzvláště uni
versita Krakovská svou nehasnouci úctu k tomuto světci,
jenž byl někdy nejstkvělejší hvězdou jeji. Celý sbor profe
sorský tohoto vysokého učení se studentstvem 1 velkým zá
stupem lidu putoval vedenim Krakovského biskupa Al Du
najevského do rodiště Janova. městyse Kent.
Sv. Jan Kentský svítí podnes národu polskému svě
tlem svých hrdinských ctnosti a jest mu mocným přimluv
čím u Boha.*)

2. Sv. Vendelín, opat.
Ve Skotsku bylo šiřeno křesťanství z Irska již za sto
letí šestého, hlavně působením věrozvěsta sv. Kolumbana.
Říši Skotské byl položen základ r. 843., když Skotský král
Kenneth IT divoké Pikty podrobil. Asi v polovici stoleti
desátého narodil se v této zemi světec Vendelin, potomek
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rodu královského, a byl vznešenému stavu svému přiměřeně
vychován. Milost Boží způsobila, že odhodlal se dáti světu
výhost a hledati výhradně království Božího. I opustil tajně
rodiče i vlasť, aby někde v tiché odloučenosti zapíraje se,
sloužil pokorně Bohu a pracoval o spasení svém. V rouše
poutnickém prošel Anglii a přeplaviv se do Francie zavital
do krajiny Trevírské. Tu zřídil si v hlubokém lese pou
stevnu a trval na modlitbách i ve svatých rozjímáních po
drobuje se tuhým postům.
Jednoho dne vyšel si Vendelín do Trevíru na služby
Boží. Cestou potkal ho jakýsi zeman, a pokládaje jej za le
nošivého žebráka pokáral ho řka: „Mohl by's mi raději
pásti vepře, abysi darmo nejedl“. Pokorný poustevník neod
mlouval nikterak, nýbrž maje toto nabídnutí za hlas Boži,
šel za zemanem a pásl mu vepře. Takto pokořil se tento
syn královský chtěje státi se podobným Spasiteli, jenž opu
stiv nebeskou slávu, ponižil se až ku smrti kříže, tak že
byl jako červ a ne člověk, pohanění lidi a povrhel obce.
(Žalm 21, 7.).

Na pastvě staral se Vendelín pečlivě o stádo svěřené.
Vodíval je nejraději na mista vzdálená, aby mohl bez vy
rušení se modliti a nábožně rozjimati. Měl stále Boha na
mysli, utrhal si pokrmu, aby chudasy krmil, a propůjčoval
se každému ochotnými službami. Pokud možno bylo, varo
val se styku s jinými pastýři, věda že jsou zlí a bezbožní.
Z úst jeho nevyšlo nikdy slovo křivé, mrzuté a nevrlé. Byl
služebník dobrý a nad málem věrný, a takto zasloužil sl,
aby později ustanoven byl nad mnohem. (Mat. 25, 21.)
Jako každému věrnému následovníku Kristovu, bylo 1
Vendelínovi podstoupiti tuhý boj a těžkou zkoušku, aby se
v dokonalosti utvrdil. Pokušitel vnukal mu starost a slzy
rodičův ho hledajících a líčil domácí štěstí 1 slávu, kteráž
kyne mu ve vlasti. Ale Vendelín nepodlehl tomuto poku
šení. Modlil a postil se tím horlivěji, chodil častěji ku stolu
Páně, uvažoval odplatu nebeskou 1 porušitelnost věci po
zemských, a rozjímal o Kristu Pánu, jenž nepřišel na svět,
aby mu slouženo bylo, nýbrž aby sám jiným sloužil. Takto
zvítězil dokonale nad pokušitelem.
Jelikož Vendelín povinnosti svoje s nábožnou myslí
konal a o prospěch pána svého upřímně se přičiňoval, bylo
požehnání Boží s ním; stáda jemu svěřená prospivala beze
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všech pohrom. I oblíbil si pán tohoto hodného pasáka a
přál mu více, než ostatním čeledinům. Takové náklonnosti
záviděli mu však spolučeledinové a jali se pomlouvati ho
u pána, že prý na Stádo náležitě nedohlíží a v pravý čas
ho ani nevyhání ani nepřihání. Zeman nechtěl dlouho těmto
pomluvám uvěřiti, až jednou pozdě na večer vraceje se
z výletu postihl stádo Vendelinovo na mistě odlehlém. Byltě
Vendelin téhož dne dohnal stáda svého na místo vzdálené,
kde byla výborná pastva, a rozmlouval tu na modlitbách
s Bohem. Spatřiv ho zeman lál mu přikrými slovy, že ne
dbá svých povinností. Vendelín vyslechl ho trpělivě a řekl:
„Upokojte se, stádo bude v pravý čas v ohradě“. A když
zeman blížil se koňmo ku sidlu svému, spatřil stádo, anož
s Vendelínem právě vchází do ohrady. Z této podivné při
hody přesvědčil se o nevinnosti i svatosti tohoto pasáka a
dal ho zavolati, odprosil ho a mabídl mu lepší službu a
mnoho stříbra. Ale Vendelín nepřijal ani lepší služby ani
darů, a prosil jen, aby směl nedaleko blízkého kláštera To
lejského zřiditi si poustevnickou chýšku. Rád přivolil zeman
ku prosbě této, ba dal sám poustevnu tu vystavěti. I usadil
se Vendelín v této chýši, a opat sousedního kláštera Primin
seznav jeho vzácné ctnosti přijal ho za nedlouho do řádu a
oděl jej řeholním rouchem sv. Benedikta. Od té doby modlil
se Vendelín ještě horlivěji, podroboval se tuhým postům, a
zachovávaje zevrubně řeholních pravidel, oplýval pokojem
a pravým štěstím. Spolubratři přilnuli k němu upřímnou
láskou a říkali, že příkladem jeho utvrzují se v dokonalosti
vice, než dlouhým čítáním duchovních knih.
Bůh, jenž povyšuje ponižených, oslavil služebnika
svého Vendelina tou milosti, že na jeho přimluvy morová
rána a nákaza dobytka v zemi přestaly. I utíkali se z blizka
i z daleka lidé v potřebách svých k němu poroučejíce se
do modliteb jeho. Tou měrou požival veliké úcty a vážnosti,
a nebylo divu, že po smrti opata Primina zvolili ho mniši
za svého představeného. Vendelín podrobil se vůli bratří jen
z poslušnosti a řídil je na cestě řeholní dokonalosti vice lá
skou a příkladem, než slovem. Sestárnuv churavěl dlouho a
snášel tělesné bolesti trpělivě, hledě toužebně v ústrety
Pánu. Poznávaje, že blíží se mu poslední hodina, vyzpovi
dal se skroušeně, zjevil zpovědníku svému tajemství rodu 1
stavu svého, přijal nábožně nejsvětější Svátosť i poslední
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pomazání, rozloučil se dojemně s bratřími, a skonal blaže
nou smrti roku 1015. Po přání svém byl pohřben v lese na
mistě, kde někdy měl poustevnu.

Věřící lid choval památku opata Vendelína v pože
hnání a ctil ho za světce. Nad hrobem jeho byla záhy vy
stavěna kaplička, kteráž později ustoupila krásnému chrámu,
a kolem něho povstalo město (Sankt Wendel, v okresu Tre
virském v Porýní). V čas morové rány r. 1320., kteráž
usmrcovala lidi i dobytek, byl sv. Vendelin se zázračným
úspěchem vzýván, a od té doby je hrob jeho slavným pout
ním mistem. Na počesťjeho byly i jinde zasvěcovány chrá
my, kaple, oltáře, obrazy a sochy.

Úástkuůz ostatkův jeho

dostal i velechrám Pražský. Sv. Vendelin, patron rolníků,
bývá vzýván za odvrácení pádu dobytka. Zobrazován
bývá jako pastýř se stádem. Památka jeho koná se dne
20. října.

Dne 20. října koná se také památka sv. Kaprásia, mučedníka ve
francouzském městě Agenu, sv. Artemia, mučedníka Antiochiiského za Ju
liana Odpadlíka, v Kolíně nad Rýnem sv. panen a mučednic Marty a Sauly,
v Portugalsku sv. Irény, panny a mučednice, a j.

Dne 21. října.

I. Sv. Uršula, panna a spolumučednice.
Dějinný základ legendy o sv. Uršule (Voršile) jest
tento: V polovici stoleti pátého byli Britové loupežnými
výpravami severnich sousedů svých Piktů a Skotů převelice
sužováni, jak zřejmo jest z listu, jejž r. 446. poslali řím
skému vojevůdci Aětivovi: „Barbaři tisknou nás k moři a
moře tiskne nás nazpět k barbarům, tak že vězíme v dvo
jim smrtelném nebezpečí: buď budeme udušení aneb uto
peni“. A když od Aštia nekynula pomoc, požádali Britové
německých Anglů, Sasův a Jutů, přebývajících v nynějším
Dánsku a dolením Polabí, za přispění proti nepřátelům.
I přirazili r. 449. Anglosasové pod vůdci svými Hengistem
a Horsou na břeh britský, a spojivše se s Brity, zapudily
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Pitky a Skoty do hor jejich. Ale Anglosasům zalibilo se
v úrodném Britsku tak, že nechtělo se jim již odtud; 1 za
čali sami v zemi té panovati. Vidouce to Britové vzchopili
se a porazili svoje zrádné spojence v krvavé bitvě, v níž 1
Horsa zahynul. Ale bratr jeho Hengist pomstil se záhy Br1
tům; přemohl je a dal pobiti množství žen, děti, starcův a
kněží jejich. Tu vystěhovali se zástupové křesťanských
Britů s rodinami svými ponejvíce do Armoriky v Galli
(Bretaňska), dilem 1 do Holandska a jiných přímořských
zemi evropských.
Toho času vtrhli sveřepi Hunové pod králem Attilou
v průvodu podrobených kmenů německých Ostrogothův,
Gepidův, Markomanův, Kvadův a j. do Gallie, byli však
451 v bitvě na polích Katalaunských od Aštia a spojených
s nim Visigothův, Burgundův a Frankův na hlavu poraženi
a ku zpátečnímu tažení přinuceni. Po této bitvě přirazil
oddíl vojska Attilova ku Kolinu nad Rýnem, kamo množ
ství obyvatelstva z okoli, zejména bezbranných žen, panen
a dětí se bylo uteklo. A právě v ten čas přibyli zástupové
britských uprchlíků na lodich po Rýnu k tomuto městu a
padli takto za kořist divokým pohanům Hunům, kteři se
na ně uvrhli a je ukrutně povraždili. Možná, že pobitých
bylo jedenáct tisíc, ponejvíce žen a panen, z nichž byla 1
sv. Uršula se společnicemi svými. Za stoleti dvanáctého
bylo na tak zvaném Uršulském poli u Kolina kopáno
a nalezeno množství lidských kostí, inezi nimi i muž
ských, a tento nález, i vidění abatyše kláštera Šénav
ského (Schónau) v arcibiskupství Trevirském sv. Alžběty
(+ 1165) daly podnět k dalšimu vytváření se starobylého
podání o mučednické smrti sv. Uršuly a společnic jejich.
Jakkoli pak různé legendy o sv. Uršule a družkách jejích
v mnohých údajích se nesrovnávají ba i sobě odporují, přece
udávají všecky, že tyto křesťanské panny podstoupily sta
tečně mučednickou smrť pro viru v Ježíše Krista a k zá
chraně své panenské čistoty.
Legenda o sv. Uršule jest původu prastarého a pod
lehla časem různým proměnám. Obyčejně se di, že společ
nie sv. Uršuly bylo jedenáct tisic, ač počet tak veliký udá
vají pouze některé" ze starých zápisů, kdežto jinde se udává,
že jich bylo jedenact, a jinde činí se pouze všeobecná
zminka o panenských družkách sv. Uršuly zároveň s ni
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umučených. Z nich uvádějí se jmenem: Benigna (Dobro
tivá), Kordula, Veréna (Jarmila), Undecimilla, Pinnosa, Marta,
Saula. Byla vyslovena i domněnka, že snad právě neoby
čejné jméno jedné z těchto družek „Undecimilla“ (česky asi
„Jedenáctitisicka“) dalo podnět ku podání, že bylo všech
panen se sv. Uršulou umučených 11.000. Dle jiného mínění
byio u Kolína od Hunů povražděno vůbec tolikéž křesťanů.
V této věci nelze dopátrati se dějinné jistoty.
Dle podání uprchla Uršula, sličná dcera jednoho z brit
ských knížat, se zástupy křesťanských panen přel Anglo
sasy z vlasti své na loď, chtějic plaviti se do Gallie, ale
bouře mořská zahnala ji kůstí řeky Rýnu. Jelikož vítr byl
pořád nepříznivý a moře se bouřilo, uminily si panny plouti
dále proti Rýnu a potom cestovati po souši do nové vlasti
své. Když ale doplavily se krajiny u Kolina, zpozorovaly
s hrůzou, že mimoděk dostaly se v moc divokých pohanů.
Tu napomenula Uršula společnic svých důrazně, aby raději
mučednickou smrť podstoupily, nežli by od víry křesťanské
odpadly a čistoty panenské pozbyly. I dal Bůh slovům je
jim tolik moci, že panny ty chtičům sveřepých Hunů rázně
se opřely a odolaly. Tim podráždění byli suroví Hunové
tou měrou, že začali je šipy a meči vražditi. Uršula stála
uprostřed družek svých zmužile a již chystala se modlitbou
na smrť. V tu chvili přicválal král Attila, a oslněn sličnosti
jeji požádal ji za ruku. Když pak nábožná panna návrh
jeho s rozhorčením zamitla, zastřelil ji šípem. Z družek je
jich jediná Kordula unikla téhož dne smrti ukryvši se
v smrtelných úzkostech na lodi, ale vidouc nebezpečenství,
v němž vězí, pomodlila se vroucně, aby Bůh ráčil ji přivtě
liti k sestrám již korunovaným, a druhého dne vyšla odho
dlaně z úkrytu svého a podstoupila rovněž smrť mučedni
ckou. Hned potom Hunové zastrašení zjevem nebeských by
tosti upustili od obléhání města Kolína a odtáhli z krajiny
té rychle do Italie. Obyvatelstvo Kolinské byvši takto zba
veno hrozných nepřátel pochovalo těla svatých mučednic a
vystavělo na jich pohřebišti chrám.
Zvláštní ctitelkou sv. Uršuly za stoleti šestnáctého
byla sv. Angela Meriči, kteráž i na oslavu jeji nazvala ře
holní družinu, kterouž založila, „společností sv. Uršuly.“
Družina tato byla r. 1612. povýšena za řád Uršulinek.

l
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Rozsáhlý klášter těchto řeholnic se sličným chrámem sv.
Uršuly z počátku minulého stoleti stojí na Novém městě
v Praze.
Sv. Uršula bývá zobrazována jako spanilá panna s kni
žeci korunou na hlavě, s palmou v ruce a s bilou holubici
u nohou, stojíc uprostřed družek svých.

Z ostatkův sv. Uršuly a společnic jejich byla značná
čásť přenesena do Čech, hlavně do velechrámu Pražského.
Roku 1256. daroval Kolínský arcibiskup Konrád ostatky
jedné mučednice ze sboru sv. Uršuly klášteru Strahovskému
v Praze, kde podnes ostatky ty jsou vystaveny ve skříni
na pobočním oltáři v kapli sv. Uršuly při opatském chrá
mu. Nejznámější z družek sv. Uršuly je v Čechách sv. Be
nigna (Dobrotivá). Ostatky jeji byly někdy přeneseny z Ko
lína do Rima, a tu získal je kanovník Pražský Oldřich
Zajíc z Valdeka a daroval je r. 1327. klášteru poustevníků
řádu sv. Augustina na Ostrově blíže hradu Valdeku u
Hořovic. Od té doby sluje klášter ten obecně „klášterem
sv. Dobrotivé.“ Při klášterním chrámě Zvěstování Panny
Marie jsou dvě kaple, větší sv. Mikuláše Tolentinského, a
menší sv. Dobrotivé. Do kláštera toho přicházelo po celé
čtrnácté století každého roku ve rýroční den přeneseni těla
sv. Dobrotivé veliké množství nábožných poutníků. Roku
1421. byl klášter ten od Táborů vypálen, ale ostatky sv.
Dobrotivé byly na hradě Valdeku zachráněny. (Časem byl
klášter zase obnoven. Ostatky sv. Dobrotivé jsou tu ulože
ny ve výklenku kaple na jeji počesť zasvěcené. Zachovala
se tu také starožitná socha sv. Dobrotivé ze stoleti čtrná
tého, v jejiž dutině byla někdy uložena schránka s ostatky
této světice. Lid český chová památnou sochu tu u veliké
úctě. Až podnes spěchá do kláštera tohoto veliké množství
zbožných poutníků zvláště ve výroční slavnosť sv. Dobro
tivé, kteráž koná se nyni v neděli po Nanebevstoupení
Páně. Klášter ten navštěvuji rády obzvláště také poutnické
průvody ubirající se krajinou tamní na proslavenou Svatou
Horu u Příbrami, aby uctily ostatkův sv. Dobrotivé.

2. Sv. Hilarion, poustevník.
Čím byl sv. Antonin poustevník v Egyptě, tim byl
sv. Hilarion v Palestině a v Syrii — arciotcem mnichů.
Hilarion narodili se roku 288. z rodičů pohanských
v Tabatě nedaleko Gazy v Syrii, poznal na škole v Ale
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Toho času slynul v Egyptě poustevník sv. Antonin,
a množství mužův i jinochů následovalo ho na poušť. Také
Hilarion odebral se k němu, setrval po dva měsice při
něm, a dle příkladu jeho zapiral se tuhou kajicnosti; když
ale ohromné množství lidu k Antonínu docházejiciho va
dilo mu v tichém, rozjimavém životě, navrátil se s několika
poustevníky do rodiště svého. Zatim zemřeli mn rodičové;
i rozdělil část dědictví po nich mezi bratry, a druhou část
rozdal chudým, neboť odřekl se všech věci pozemských,
aby stal se pravým učedníkem a následovníkem Kri
stovým.
Hilarion dav takto světu výhost odešel na poušť u
Majuny, kteráž byla tehdy rejdištěm četných lupičův,
pročež byl nucen častěji obydli svoje měniti. Tu žil nad
miru odřikavě. Za prvních let nejidal po celý den ničeho,
a teprv po západu slunce požíval po patnácti fiků. Kdy
koli ozývalo se v něm tělesné pokušení, říkával k sobě a
tělu svému: „Postarám se, osle, abysi nevyhazoval; nebudu
tě krmiti ječmenem, ale plevami. Hladem a žizní zkrotím
tě, těžké břimě vložím na tebe, vedru a mrazu vydám
tě“ Trval každého dne pozdě do noci na modlitbách,
okopával půdu kolem poustevny své, a skrovničké potřeby
svoje hradil výtěžkem košů, jež sam pletl. Někdy požíval
až čtvrtého neb pátého dne trochu zelin a několik fiků. Po
čtyři roky přebýval v chýšce, kterou si z rákosu a klestí
urobil, a potom zřídil si komůrku o málo delší, než bylo tělo
jeho. Posty jeho byly čím dále přísnější; od svého dvacá
tého prvního roku požíval denně jen hrsti zelenin vodou
zvlažených, po tři roky jidal suchý chléb, a potom zase
jen zeleniny a kořínky. Později býval mu pokrmem kus
ječného chleba s vařenou zeleninou, a když zdraví mu ubý
valo, zdvojnásoboval tuto horlivost v postech. (Od svého
šedesátého čtvrtého roku až do smrti nejedl již ani chle
ba, požívaje denně teprv po západu slunce jen krmě při
pravené z mouky a zeleniny, a od tohoto přisného
postu neuchyloval se ani za dnů svátečních a v ne
moci.

Pověsť o tuhém životě poustevníka Hilariona roznesla
se časem daleko široko. I docházeli k němu na poušť zá
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stupové lidu křesťanského i pohanského z Palestiny, Syrie
1 Epypta, aby ho poznali a od něho se učili. Slovy i při
kladem jeho bylo mnoho pohanů obráceno ku Kristu, a
mnozí následujice ho stali se jeho učni a oblíbili si žíti na
poušti. Tou měrou rozšířilo se poustevnictví i v Palestině
a v Syrii, kde do té doby bylo neznámo. Z učňův jeho
jedni přebývali porůznu na poušti v osamělých chýškách.
a jiní sdružovali se v mnišské osady. Takových pousteven
a klášterů povstalo ve východních krajinách veliké množ
ství, a Hilarion navštěvoval je každého roku v čas vino
brani a dával jim návod k životu bohumilému.
Světu odumřelý Hilarion vyprošoval modlitbami svými
lidem od Boha mimořádných milosti. I navštěvovali ho bi
skupové, kněží, mniši, mužové i ženy všech stavů, aby vy
žádali si od něho chleba neb oleje jím požehnaného a jeho
přimluvou vyhojeni byli z neduhů svých. Ale právě tyto
návštěvy byly mu obtižny, tak že často před žáky svými
smutně si nařikal, že chtěl zbaviti se světa, ale svět že mu
nepopřává klidu a zbavuje ho všech zásluh před Bohem,
Konečně uminil si, že odejde z krajiny, kde bylo mu schá
zeti se ustavičně s lidmi namnoze vzácnými, a že vyhledá
si obydlí někde na odlehlé poušti, kde by mohl žíti po způ
sobu v pravdě poustevnickém. Avšak jakmile tento záměr
jeho se rozhlásil, sběhlo se kolem něho více než deset tisic
lidí a ti všickni prosili ho snažně, aby od nich neodcházel.
Když pak k tomu nesvolil, střežili ho, aby odejiti nemohl.
Vida to Hilarion řekl lidem, že nebude ničeho ani jisti
anl piti, pokud ho nepropusti. Skutečně nepožil po sedm
dni ani pokrmu ani nápoje, až směl odejíti. Nešel však sám;
nesmírný zástup provázel ho, a když tyto průvodce mno
hými prosbami pohnul k návratu, putoval dále s družinou
čtyřiceti vybraných mnichů, a pátého dne dorazil do města
Pelusia u východního ramene řeky Nilu. Odtud navštívil
svoje poustevníky v okoli a cestoval do Thebaidy. Tu v mě
stě Afroditopoli řekl průvodcům svým: „Světci Antoninu
nastává poslední hodinka. Na mistě, kde zemře, zamýšlím
probditi jednu noc“. I šel vyhledat tohoto mistra svého, a
naleznuv po třídenní obtižné cestě poustevnu jeho rozžehnal
Se S nim, a potom odebral se s dvěma společníky na poušť
u Afroditopole. Tu však nezdržel se dlouho nemaje klidu
od lidi, kteřiž neustávali ho navštěvovati a u něho nadpři
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rozené pomoci v potřebách svých se dožadovati. I odešel do
vzdálenější pouště, ale lidé zvěděli záhy o jeho úkrytu a
docházeli k němu i tam. Proto uminil si, že ukryje se světu
na některém ostrově. Proputovav s jediným mnichem Lybii
přeplavil se na Sicilii a usadil se na pustém mistě tohoto
ostrova. Ale když mocí Boži uzdravil nešťastníka zlým du
chem posedlého, hrnulo se k němu zase množství lidí ne
mocných, aby jim pomohl, a takovou měrou nedostávalo se
mu žádoucího klidu ani na Sicilii.
Zatím hledal Hilariona na pouštich a březích moř
ských učeň a miláček jeho Hesychius. Teprv po tříletém
pátrání dověděl se od jakéhosi židovského obchodníka
v Methoně, že na Sicilii objevil se křesťanský prorok, jenž
koná množství divů; 1 uhodl, že prorokem tim jest milo
vaný učitel jeho Hilarion, a přeplaviv se na Sicilii nalezl
ho šťastně. Přišel ještě v čas; Hilarion chystal se právě
odejiti z ostrova toho někam, kde jméno jeho jest neznámo.
I plavil se Hilarion s Hesychiem do Dalmácie, a nenalez
nuv ani tu pokoje od lidi, ušel s nim na ostrov Cypr
do samoty u města Pafa, kde opět mnoho nemocných mo
dlitbou svou zázračně uzdravil. Po dvou letech poslal He
sychia do Palestiny, aby navštívil mnichy odchovance jeho.
A když Hesychius z cesty té se navrátil, odešel na poušť
do hornaté, téměř nepřístupné krajiny na ostrově tom, kde
posléze došel klidu. Tu chystal se modlitbou, zbožným roz
jimáním a skutky kajicími na smrť. Jediný Hesychius na
vštěvoval ho častěji. Na této poušti dokonal sv. Hilarion
jako kmet osmdesátník život svůj kolem roku 372. Právě
téhož roku zavítal z Italie do Antiochie v Syrii sv. Jero
ným tehdáž třicetiletý, jenž později sebrav zprávy 0 sv.
Hilarionu složil životopis jeho.

Proč postil se sv. Hilarion tolik přísně a proč vůbec
odpiral si všelikých lahodných požitků smyslných? Přede
vším z lásky k Božskému Spasiteli a z neuhasitelné touhy,
aby byl jeho pravým učedníkem a následovníkem. Ontť,
jenž pouhou přitomnosti svou na nebesích sytí sbory anděl
ské a štědrou všemohoucností krmí ptactvo nebeské i všeli
kého živočicha, ráčil z lásky k nám na tomto světě lačněti
a žitl v největší skrovnosti, chudobě a odříkavosti; onť
řekl: „Chce-li kdo přijíti za mnou, zapřiž sebe sám, vezmi
kříž svůj a následuj mne“. Proto závodili starověcí poustev
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nici v konání skutkův odřikavosti, zejména v postech. Tuhý
půst byl sv. Hilarionu také výborným prostředkem k potí
ráni všelikých nezřizených hnuti a žádosti tělesných. Jen
postitelé a lidé střiídmi umějí dokonale ovládati nizké, smy
slné pudy, aby nebyly jim překážkou v domáhání se vzne
šeného cile, k němuž každý křesťan životem svým směřo
vati má. Jest pak střídmosť užitečna nejen duši, ale i tělu.
Hilarion dosáhl kmetského věku osmdesáti let, a též o ji
ných poustevnicich je známo, že tuhý půst nepodkopával
jim nikterak zdraví aniž ukrátil jim života. Právě vysoký
věk, jehož se dočkali, svědčí, že střídmost a vůbec život
prostičký, všech zhoubných vášní prázdný, je nejlepším lé
kem proti chorobám tělesným a prodlužovatelem doby tr
vání člověka na tomto světě.
Za naši doby šíři se na světě s nevěrou i mor neupřá
haného rozkošnictví a bezedné poživavosti. Velmi mnozí
lidé nemaji jiných myšlének, žádosti a snah, než aby si po
přáli co možno nejvíce tělesných rozkoši, zvláště takových,
jimiž dopouštějí se hřichů smrtelných. O těchto lidech řeki
jistý vážný učenec: „Ti lidé neumirají; oni se vraždí“. Ne
střídmosti v jidle i v piti a ohavným smilstvem ubíjejí záhy
zdraví svoje a kopají si předčasný hrob. Vraždí však i ne
smrtelnou duši svou vrbajice ji do kalu neřesti a takto do
věčné zkázy. Tu jest otravné temeniště tělesné zbědovanosti
i duševní schrátralosti valné části nynějšího pokolení; tu
vězí nejhlavnější přičina náboženské lhostejnosti a holé ne
věry, kterou mnozi zvrhlíci se chvástají. Čím vice ubývá
střídmosti a mravnosti, tim Žalostněji přibývá sebevražd,
tim více plni se nemocnice, chorobince, blázince a trestnice,
samá to svědectví, že značná čásť nynějšího lidstva jest tě
lesně i duševně na mizině. Rakovinou hřiíšného rozkošnictví
vyhynuli velicí pohanští národové starověcí, a jiný osud
nekyne ani nynějším národům, kteří na cesty jejich se vra
ceji. Spása kyne jen v návratu k životu, jemuž uči Církev
svatá. „Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích bidné činí ná
rody“. (Přísl. 14, 34.)

s

Dne 21. října koná se také památka sv. Asteria, kněze a mučedníka
v Římě, sv. Malcha, mnicha syrského, v Lyoně sv. Viatora, jenž byl sluha
biskupa sv. Justa, sv. Cilinie, matky Remešského biskupa sv. Remigia, a j.
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Sv. Filip, biskup Heraklejský a spolumučednici.
Na místě nynějšího přístavního městyse Eregli u Bi
lého moře v Thracii stávalo za panství starých Rimanů
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město Herakléa, jinak zvané Perinthos. V tomto městě spra
voval za cisaře Diokleciana křesťanskou obec stařičký bi
skup Filip. Jakmile nastalo nové pronásledování Církve
Kristovy, radili mu mnozí dobromyslní křesťané, aby z mě
sta potaji odešel a takto mukám se vyhnul. Ale věrný pa
stýř neopustil svěřenců svých, jsa hotov s nimi trpěti a ne
přestával napomínati je ku stálosti u víře a zmužilosti
v protivenství. Jednoho dne před slavnosti Zjevení Páně
mluvil opět ku stádci svému ve svatyni řka: „Ani po
brůžky bezbožníkův, ani muka, která na vás přijdou, ne
chat vás nermouti, neboť Kristus dodává bojovníkům svým
sily v utrpení a udílí jim korunu věčnou“. An biskup takto
ještě kázal, vstoupil do sboru věřících velitel městské po
sadky Aristemach maje rozkaz, aby křesťany vyhnal, chrám
jejich zavřel a dvéře zapečetil. Spatřiv ho Filip zvolal:
„Jak zpozdilý je tento muž; mysliť, že všemohoucí Bůh
přebývá toliko mezi zdmi kostelními a nikoli také v srd
cich lidských!“ K tomu doložil slova prorokova: „Toto
praví Hospodin: Nebe jest stolice má, země pak podnož
nohou mých; který jest ten dům, jejž mi vzděláte, a které
jest misto odpočívání mého?“ (Isai. 66, 1.) Ale nežli mohl
smysl slov těch vyložiti, vypudil Aristemach všecky při
tomné věřicí, a potom zavřel bránu kostelní a opatřil ji
úřední pečeti.
Druhého dne sešli se všickni křesťané před zavřeným
chrámem na poradu. Biskup Filip kladl jim na srdce, aby
zůstali věrni víře svaté, bedlivě nad sebou bděli a žádného
společenství neměli s lidmi zlými, jimiž mohli by svedení
býti k odpadliotví. V tom přišel k nim císařský náměstek
Basus a otázal se: „Kdo z vás je představený a učitel kře
stanů ?“ I přihlásil se Filip řka: „Já jsem, jehož hledáš“,
Na to pravil náměstek: „Zákon císařský zapovídá vám vše
liké schůze a rozkazuje, abyste buď obětovali bohům, buď
zahynuli. Pročež vydejte mi všecky zlaté i stříbrné nádoby
1 knihy svoje dobrovolně, jinak donutim vás k tomu mu
kami“. Biskup odvětil: „Drahocenné nádoby naše můžeš si
vzítl hned, neniíť nám těžko odřici se jich, neboť jsme nyní
vyhnanci, a nad to nectiíme Boha kovem, nýbrž svatou
bázní; ale knih nevydám tobě, poněvadž nemám k tomu
práva“.
Za tato odvážná slova dal Basus stařičkého biskupa
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zmučiti. Tu přistoupil jahen Hermes a řekl: „Ukrutný
soudče, kdybys i všecky knihy naše uchvátil a po celém
světě je zničil, tak že by po nich nic nezbylo, věz, že za
jisté ti z nás, kteři zůstanou na Živě, sepiší je znova z pa
měti“. Za to byl i on ztýrán a donucen ukázati, kde ko
stelní nádoby a knihy uschovány byly. Jakýsi Publius, zři
zenec náměstkův, šel s nim a chtěl některé z nádob odoi
ziti; a když Hermes mu bránil, udeřil ho v tvář do krve.
Dověděv se o tom náměstek rozhněval se na lakotného Pu
blia a dal ránu Hermesovu obvázati. Posvátné nádoby i
knihy byly pobrány a křesťanský chrám pobořen. Aby pak
křesťané byli pro budoucnost ještě více zastrašeni i aby
pohanům způsobena byla kratochvile, dal náměstek biskupa
1 všecky s ním polapené věřící přivésti na náměstí, kde
bohoslužebné nádoby i knihy jejich byly hozeny do ohně.
Tu počal biskup Filip přítomným zástupům diváků mluviti
o veliké křivdě, kteráž děje se křesťanům, a o trestech, ji
miž Bůh stihati bude bezbožníky.
Zatím přišel na náměsti pohanský kněz Katathromius
S pomahbači svými nesoucimi rozličné potřeby k oběti mo
dlářské, a Basus vyzval Filipa, aby obětoval. Biskup odpo
věděl: „Jak možno, abych se klaněl kamenům; jsemť kře
stan!“ Basus namítl: „Ale víš přece, žeť dlužno vladařům
našim slušné oběti přinášeti“. Na to řekl biskup: „Víme, že
císařů a vrchností poslouchati jsme povinni, ale klaněti se

jim nesmíme“. I vyzýval ho náměstek, aby obětoval aspoň
bohyni Štěstěně aneb na blízku stojící modle Herkulově,
ale biskup prohlásil všelikou modloslužbu za pošetilosť řka:
„Ze země pochází zlato, stříbro i vše, z čehož bohové vaši
zrobeni jsou. Po čemž šlapeme, toť přece nemůžeme otiti za

božstvo“

«

Této statečnosti stařičkého biskupa podivil se nemálo
Basus, a vida, že ho k modloslužbě nepohne, obrátil se na
Hermesa a rozkázal mu, aby obětoval. Ale Hermes řekl
rovněž: „Nebudu obětovati, neboť jsem křesťan. Ani biskupa
nepřinutite k modloslužbě. Smýšlíme oba stejně a vytrváme
statečně ve své víře“. I pohrozil mu vladař ohněm, nepo
slechne-li, ale on odpověděl: „Hrozíš mi ohněm, který právě
tak rychle hasne, jakož vznikl, a zatím neznáš onoho ohně,
jenž bez přestání plápolaje bude modloslužebniky trápiti na
věky“.
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Na rozkaz náměstkův byli Filip a Hermes vedeni do
vězení. Cestou porazili někteří rozpustilí pohané biskupa a
ztloukli ho pěstmi. Ctihodný kmet zůstal při tom trpěliv
neodmlouvaje aniž dávaje na jevo známky bolesti, což vzbu
dilo v lidu veliké podivení. Oba mučedníci šli do žaláře
prozpěvujice žalmy.
Po několika dnech byla jim vazba zmírněna. Dostalif
se do domu jakéhosi Pankráce, kde sice pode stráží, avšak
vice jako hosté než vězňové chováni byli. Tu scházeli se
křesťané za dne u biskupa Filipa a byli od něho těšeni a
posilováni. 'To však nezůstalo tajemstvím; i byli Filip a
Hermes dáni opět do žaláře. Ale záhy vypátrali křesťané,
že z tohoto žaláře vede chodba do sousedního divadla, a
shromažďovali se za noční doby v tomto divadle, kamo při
cházel i biskup, jenž konal jim tu služby Boží. Věřící vá
žili si ho tak velice, že líbali i šlépěje jeho.
Toho času odešel Basus, a náměstkem císařským

v Herakleji stal se ukrutník Justin, jenž ihned biskupa Fi
lipa předvolal a jemu nejstrašnějšim mučením pohrozil, ne
bude-li zákonů císařových poslušen, Biskup odpověděl: „Máš
moc mne mučiti, však překonati mne nedovedeš. Nikdo ne
donutí mne, abych modlám obětoval“. I rozkázal Justin
svatému kmetu svázati nohy a smýkati ho městem. Krví
jeho byla dlažba ulic zbarvena. Mučedník snášel toto po
tupné trýznění tiše a chválil z něho Boha. S hlavou hrozně
potlučenou byl konečně polomrtev opět vložen do žaláře.
Dlouho pátrali pohané marně po horlivém knězi Sevé
rovi, pomocníku biskupově, jenž se byl ukryl. Posléze roz
toužil se Sever po koruně mučednické a opustiv skrýši svou
dostavil se sám k Justinovi a řekl mu: „I já vytrvam
pevně ve víře Kristově a nespustim se nikdy Boha svého“.
A když odepřel bohům obětovati, byl uvězněn. Potom dal
Justin předvolati jáhna Hermesa, ale shledal, že i on stojí
ve své víře pevný. Řekl mu Hermes: „Nikdy nedosáhneš,
čeho ode mne žádáš. Vyrostl jsem v náboženství Kristově,
kteréž od mladosti bylo mi vštěpováno. Nelze mně pochý
bovati o této viře, aniž možno, abych od ni i maličko se
uchýlil. Nyni víš, co věřím, a již muč mne, jak ti libo“.
Justin namítl: „Mluviš tak jen proto, že nastávajících muk
naznáš. Ale až pocitíš trestu, budeš pozdě pykati.“ Ale Her
mes odvětil: „Uval na nás muka sebe bolestnější, Kristus,
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pro něhož trpime, zmírní je“. Vida tedy Justin, že ani Her
mesa neoblomi, dal ho též do vězení.
Plných sedm měsiců byh biskup Filip, kněz Sevér a
jáhen Hermes držáni ve společném tuhém žaláři, až námě
stek Justin rozkazal odvésti je do Adrianopole, aby je tam
pohnal na soud. Křesťané Heraklejšti rozloučili se s milo
vaným biskupem svým i Sspomocníky jeho plačice hořce
jako dě'1 pro otce.
V Adrianopoli byli vězňové držáni v domě jakéhosi
Sempora, a když Justin přijel, dal předvolati nejprv bi
skupa Filipa a os.ovil ho: „Popřál jsem si dlouhého času na
rozmyšlenou, nuže co hodláš učiniti?“ Odpověděl biskup:
„Nevězeli jsme v žaláři z dobré vůle, nýbrž z přinucení;
jak tedy můžeš čas, který jsme ztrávili v něm, pokládati
za milost? Nemohu než opakovati, co jsem již vyznal:

Jsemť kiestan! Taž se kolikratkoli, jinak neodpovím. Nikdy
neobrátím se k modlám, ale zůstanu věren Bohu.“ Za to
byl biskup na rozkaz Justinův do naha svlečen, ku slonpu
přivázán a ukrutně zmrskán. Katané vykonávali toto ne
milosrdné dilo s divokou urputnosti a neustáli, až tělo
mučednikovo bylo celé rozdrásáno. Avšak svatý stařec ne
projevil ani slovem, že citi hrozné bolesti, tak že náměstek
nemoba ubrániti se podivení dal ho odvésti do tuhého
vězení. Potom byl vyslýchán Hermes. Ale ani on nedal se
odvrátiti od Krista, ani hrozbami rozhněvaného náměstka,
ani laskavým domlouváním některých úředníků, kteřiž byli
mu přiznivi. I odvedli také jeho do žaláře k Filipovi, a tu
zaplésali vězňové a velebice Boha dodávali si na vzájem
mysli a odvahy k dalším mukám. Podivno bylo, že stařičký
biskup necitil žádných bolesti z hrozných ran, jež byl
vytrpěl.
Třetiho dne potom zasedl Justin na soudnou stolici a
dal oba vězně přivésti. Nejprve jal se vytýkati Filipovi
opovážlivou svěhlavosť, že přikazů císařských poslouchali
nechce. Odpověděl £ skup: „Co činím, neděje se ze svéhla
vosti. nýbrž z lásky a uctivosti k Bohu. Nesmimť zákona
jeho přestoupiti. Knižatům prokazoval jsem vždy povinnou
poslušnosť a nepřestanu jich býti poslušným ve všem, což
jest dovoleno, neboť Písmo svaté přikazuje nám, abychom
dávali cisaři, což jest cisařovo, a Bohu, což Božího jest.
Nezbývá mně, než abych za marnosti světské vyměnil si
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nebe. Bohům obětovati nebudu, neboť jsem křesťan.“ Když
i Hermes podobně promluvil, řekl mu Justin hněvivě: „Ty
mluvíš, jakobys i mne chtěl učiniti křestanem.“ I zvolal
Hermes: „Netoliko tebe, ale i všecky přitomné rád bych
učinil křestany.“ "Tu odsoudil náměstek oba vězně na hra
nici, aby byli upáleni.
Stařičký Filip byl mučením tak seslaben, že jej musili
na popraviště donésti. Volným krokem šel za ním jáhen
Hermes, neboť i on měl veliké bolesti v nohou. Cestou řekl
k biskupovi: „Drahý učiteli, pospěšme si k Hospodinu.
Nohou již nedbejme, nebudemeť jich vice potřebovati, neboť
až vejdem do království nebeského, ukonči se nám všecky
služby pozemská.“ Na popravišti byli oba mučednici přivá

záni ku sloupůma katané zapálili hranici. Pokud mučednici
pro oheň mluviti mohli, dobrořečili Bohu, až dokonavše
modlitbu oděbrali se k Bohu a přijali od něho korunu
slávy nebeské.
Zatim trval kněz Sevér v žaláři, a slyše, že Filip 1
Hermes jsou odsouzeni na smrť, zaplésal, že brzo již dojdou
spasení, a vzýval Boha, aby i jemu popřána byla koruna
mučednická. A modlitba jeho byla vyslyšena; již následují
se Fv
olho dne byl i on pro Ježíše Krista upálen. Stalo se roku
304. Těla mučednikův rozkázal Justin uvrci do řeky Hebru
(nyní Marice), ale křesťané vylovili a pohbřbilije uctivě o
podál města Adrianopole.

Příkladem biskupa Filipa byli Hermes 1 Severus
ntvrzeni ve víře svaté, tak že podstoupili raději muka a
hroznou smrť, než by se ji byli zpronevěřili. Jestit zajisté
moc každého příkladu veliká, a zvláště rodičové, pěstounové
učitelé, páni a vůbec představení jsou ve svědomi zavázáni
vlastním příkladem vésti podřízence svoje na dobrou cestu.
„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidi skutky vaše dobré,
a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“

(Mat. 5, 106.)

„Jedenkaždý zvás zalibuj se bližnímu svému k dobrému
ku vzdělání.“ (Rim. 15, 2.) Pohříchu vábi k následování1
příklad zlý, a to účinněji, než příklad dobrý. Jestiť násled
kem dědičného hříchu vůle lidská seslabena a tihne více
ku zlu než dobru; zvláště pak nezkušená mládež chytá se
ráda špatných přikladů. „Běda člověku tomu, skrze něhož
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pohoršení přicházi.“ (Mat. 18, 7.) „Hřešice proti bratřim a
urážejíce svědomí jejich mdlé, hřešite proti Kristu.“ (I
Kor. 8, 13.)

Dne 22. října koná se také památka sv. Marka, biskupa Jerusalém
ského a mučedníka, v Kolíně nad Rýnem sv. Korduly z družiny sv. Uršuly,
v Osce ve Španělích svatýeh sester mučednic Nunilony a Alodie, sv. Aber
cia, biskupa Hierapolského ve Frygii, v Jerusalémě sv. Marie Salomy,
učednice Páně, a j.

Dne 23. října.

I. Sv. Theodorét, kněz a mučedník.
Pověstný císař Julian Odpadlík (361—364) nastoupiv
trůn prohlásil se zjevně pohanem a umínil si Církev Kri
stovu zničiti a zpuchřelé pohanství oživiti. Záměr ten pro
váděl však jiným způsobem, než činili dříve cisařové po
hanští. Zakázalt křesťanům vyučovati vědám a uměnim, aby
křesťanské děti byly nuceny buď choditi do škol pohanských,
aneb odrůstati v nevědomosti. Křesťtanskýmlékařům a práv
nikům dal na vůli, aby vzdali se úřadu svého, aneb odpří
sáhli víry Kristovy. Kdo chtěl účastniti se veřejného
života, musil dříve obětovati bohům. Biskupové a ostatní
duchovní byli zbaveni všech výsad, práv 'a statkův, které
jim dřívější císařové udělili. Vojiny, kteří nechtěli: před
sochami cisařů se skláněti a jim obětovati, poslal Julian do
vyhnanství. Všecky chrámy křesťanské, jež dříve náležely
pohanům, měly vráceny býti modloslužbě; jiným křesťan
ským svatynim odepřena všeliká podpora státu, a odňato 1
právo děditi a vůbec dary přijimati. Na potupu proroctví
Páně o věčné zkáze chrámu Jerusalémského umiínil si Ju
lian, že sám dá tento chrám opět vystavěti, a vyzýval ode
všad Židy k náví tu do Jerusaléma, aby toto národní a
náboženské dilo pomohli provésti; avšak Bůh překazil rou
havý podnik tento.
O krvavém pronásledování křesťanů nevydal sice Ju
lan žádného přímého zákona, ale trpěl násilné výstupky
pohanského lidu proti nim. Křesťanům ukládal větší daně
než jiným poddaným, aby je přinutil k odpadlictví. Největší
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nátisky a ukrutnosti bylo křesťanům snášeti, když Julian
žádal, aby každý křesťan, jenž za předešlých císařů měl
nějaké účastenství v boření pohanských chrámů, škodu učině
nou zase nahradil. Že však křesťané náhrady takové po
skytnonti nemohli byli žalařováni a na skřipoi 1 jinak
mučeni. Vidouce to pohané činili o své vůli křesťanům mno
ho nátisků. Sběhy a bouře pohanského lidu proti křesťanům
staly se v Heliopoli, Gaze, Arethuse, Alexandrii i jinde.
Tu byly křesťanské svatyně vydrancovány 1 pobořeny, a
duchovni, kteří tomu se vzpíralí, byli sužovánií a do krve
bičováni.
Někde řádili státní úředníci proti křesťanům hůře, než
samému císaři milo bylo. Takovým násilníkem byl i cisa
řův strýc a jmenovec v Antiochii Julian, jenž zlým přikla
dem jeho sveden, rovněž od víry Kristovy odpadl. Za vla
daření jeho v Antiochii podstoupil mučednickou smrť kněz
Theodorét. Na rozkaz císařův měl vladař Julian všecky ka
tolické duchovní z Antiochie vypuditi. Avšak Theodorét
zůstal u svého stádce a konal mu jako dřive služby Boží.
Když se to vladaři doneslo, rozkázal Theodoréta polapiti,
na soud pohnati, a otázal se ho: „Jsi ty Theodorét, o němž
se pravi, že za cisaře Konstantina bránil vzývati bohy, bo
řil chrámy i oltáře jejich, a chrámy křesťanské stavěl?“
Odpověděl Theodorét: „Činil jsem to, abych zachránil duší
bloudicich.“ Vladař vece: „Přiznal jsi se k těmto zločinům,
vzdej tedy nyni čest bohům.“ Odvětil Theodorét: „Divim
se velice, že tak horlivě ujímáš se mrtvých bůžků, učině
ných rukama lidskýma. Raději odřekni se pýchy, uvaž,
koho jsi opustil a lituj odpadlictví svého.“ Pro tato rázná
slova dal rozhněvaný vladař Theodoréta ve tvář bíti, zmr
skati a na skřipoli mučiti. Mučedník snášel všecky bolesti
trpělivě, a zapominaje na sebe domlouval opět vladaři, aby
vrátil se kajicně ku Kristu, jehož byl zradil. Za to rozkázal
ho vladař ještě krutěji mučiti a řekl mu: „Citiš bolesti ?
Odřekni se Krista již dávno zemřelého a pojď, obětuj bo
hům a budeš živ.“ Theodorét odpověděl rozhorleně: „Zapo
mináš, co jsem ti právě vložil na srdce, abysl nepokládal
věcí neživých za bohy. Poznej přece Boha, jenž nebe 1
zemi stvořil, 1 jednorozeného Syna jeho Ježíše Krista, jehož
předrahou krví 1 ty jsi vykoupen.“ Vladař namítl posměšně:
„Nazýváš stvořitelem světa toho, jenž byl ukřižován, ze
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mřel a pohřben jest?“ Odpověděl Theodorét radostně:
„Ovšemť; vyznávám, že Kristus netoliko zemřel a pohřben
byl, ale i že pro spasení naše vstal z mrtvých. Onť stvořil
všecko, a také ty, pokud byl jsi moudrým, věřil jsi v něho
a klaněl se jemu.“ Vladař zvolal: „Buď poslušen rozkazů
cisařských, vždyť přece stoji psáno v knize vaší, že srdce
královo jest v ruce Boži.“ Na to řekl mučedník: „Psáno
jest: V ruce Boží jest srdce krále, jenž bojí se Boha, a ni
koli srdce tyrana, kterýž modlám se klaní.“ Vladař zkřikl:
„Jakže, ty pošetilče nazýváš císaře tyranem ?“ "Theodoré
odvětil: „Přikazuje-li takové věci, jakéž ty mně ukládáš,
jest netoliko tyran, ale člověk nejbídnější.“ I poručil vla
dař mučedníka znova natáhnouti na skřipec a hlavněmi
páliti, a vyzval ho opět, aby vzdal bohům poctu; ale on
řekl mu: „Neznám bohů učiněných rukou lidskou; známť
toliko jednoho pravého Boha Stvořitele. Ty pak, jenž dů
věřuješ mrtvým modlám, budiž podobným učiněn jim.“ Na
mučidle vyznal Theodoret, že necití tělesných bolesti, poně
vadž Bůh je s ním, a modlil se tak vroucně, že katané
vidouce jeho nadlidskou trpělivost ustrnuli zděšením a za
hodili pochodně, nechtějice více páliti ho. I odsoudil je
vladař pro neposlušnosť, aby bez odkladu byli utopeni; a
když odcházeli, řekl jim Theodorét: „Jděte jen bratří na
před, já až přemohu nepřítele, půjdu za vámi k Pánu, jenž
dá mně palmu vítězství.“ Posléze pohrozil vladař stateč
nému mučedníkovi smrti, setrvá-li urputně ve víře Kr1i
stově. Na to řekl mu Theodorét: „Toť právě jest, zač Boha
prosím; avšak ty zemřeš brzo v hrozných bolestech, a císař
tvůj bude zabit ve válce.“ I odsoudil ho vladař na smrť,
aby stat byl mečem. Tak dokonal Theodorét pozemský život
svůj dne 23. října r. 362.

Co mučedník Theodorét předpověděl, naplnilo se za
nedlouho. Násilnický vladař Julian oloupiv jeho chrám o
bohoslužebné nádoby spěchal s lupem k cisaři, ale misto
očékávané pochvaly dostal od něho přisnou důtku pro za
vraždění křesťanského kněze, neboť císař nepřál si, aby kře
sťané tak zjevně a krutě pronásledováni byli, věda dobře,
že mučednictví dodává Církvi nové posily. I zarmoutil se
vladař převelice, tak že nemohl ničeho pojísti, a rozstonav

se těžce pykal odpadlictví i jiných zločinů, jež byl spáchal;

ale Bůh nepopřál mu milosti pravého pokání, tak že v ne
smirných bolestech bídně zemřel. Cisař nelitoval ho, tvrdě,
že zahynul proto, že prý nebyl bohům věren. Ale i na císaři
naplnilo se záhy proroctví umučeného kněze Theodoréta.
Julian Odpadlik zapletl se do války s Peršany a oblehl
hlavní město jejich Ktésifon, ale pro nedostatek potravy
byl donucen obléhání zanechati a vracel se do své říše, jsa
častěji vojskem perským napadán. Při jednom takovém pře
padení byl raněn kopím, kteréž projelo mu žebry a uvázlo
v jatrech. Chtěje pravou rukou kopi z rány vytáhnouti po
ranil si prsty o ostří, spadl s koně a byl odnesen doležení,
kde v zoufalství dokončil bezbožný život svůj dne 26.
června 363.
Odpadlik Julian posmíval se Kristu Pánu nazývaje“
ho potupně Galilejským, a chtěl lsti a úskokem provésti,
čeho nedovedli pohanšti císařové hrubým násilím. totiž
Církev a víru křesťanskou vyhubiti. Marný pokus! Ježiš
Kristus učiněn jest úhelním kamenem spasení lidského, a
kdož padne na kámen ten, rozrazí se, a na kohož upadne,
toho setře. (Mat. 21, 42. 44.) Podobně stalo se všem úhlav
nim nepřátelům Kristovým; prach a kosti jejich Jsou rozme
tány a památka jejich zahynula; a ten Pán, jejž málomocným
vztekem svým zamýšleli poraziti, zvítězil nad nimi a bude
vlásti na věky, a rovněž nezahyne nikdy dilo jeho, Cirkev
svatá; neboť Ježiš Kristus včera 1 dnes, onť na věky věkův;
nebe a země pominou, ale slova jeho nepominou. (Mat. 24, 3+.)

2. Sv. Vitál, biskup.
O rodišti, původu a mládi sv. Vitála nemáme žádných
zpráv; jen tolik vime, že byl horlivým učněm a následovni
kem věrozvěsta sv. Ruperta. Přidal se k němu již za jinoš
ství svého, byl mu věrným průvodcem na apoštolských ce
stách jeho a pomáhal mu šířiti království Boži na zemi.
Když sv. Rupert založiv na zříceninách staré Juvanie (v Sol
nohradě) křesťanskou obec s dvěma kláštery, vybral se do
Vormsu chtěje ziskati dostatek spoludělníků na vinici Páně,
byl zástupcem jeho v řízení této nové osady výborný od
chovanec jeho Vital. A když byl Rupert věkem a úmornou
prací unaven, zvolil si ho nástupcem v hodnosti opatské 1
biskupské. Jest pravděpodobno, že sám udělil mu svěcení
biskupské, aby mladé a posud slabé stádo jeho nezůstalo
bez bdělého pastýře.
Po smrti sv. Ruperta r. 623. ujal se Vitál s velikou
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horlivostí správy kláštera sv. Petra v Solnohradě i celého
rozsáhlého územi pastýřské péči svoji svěřeného. Vyhledával
obzvláště odlehlých horských krajů, kde jméno Kristovo
posud bylo málo známo a hlásal horalům slovo Boží. Tak
zavítal i do Pincgavska na hořením toku řeky Salice, a drsní,
dobromyslní obyvatelé tohoto údolí přijali ho jako posla
s nebe a naslouchali apoštolským slovů jeho s velikou ucti
vosti. Práce na vinici Paně dařila se mu utěšeně. Učiněu
jest všem všecko, aby všecky Kristu Pánu získa!. Hojné
dary, kteréž věřící mu z vděčnosti přinášeli, rozdával chu
dým, dilem užíval jich na stavbu a zvelebení chrámů. Chu
dých a lačných nikdy nepropouštěl s prázdnem: sirotkům
a opuštěným vdovám byl dobrým ochráncem. Měl zvláštní
dar smiřovati lidi rozvaděné. Uměl řevnivosť, stranictví, ne
sváry a boje velmožův uklizeti a divoké vášně lidu krotiti.
Zjev i domluvy jeho působily mocí neodolatelnou, tak že
v okolí jeho svornosť mezi lidmi nebyla nikdy na dlouho
porušena. Proto byl všude nad míru ctěn.a milován.
Když Vitál pocítil, že dnů pozemského života jeho jest
na mále, svolal svoje řeholní bratry a kněze, kladl jim na
posled vážně povinnosti jejich na srdce, napomenul jich
k vytrvalosti v dobrém a rozloučil se s nimi. Potom nsnul
v Pánu dne 20. října r. 646, a býl pohřben v klášterním
chrámě sv. Petra v Solnohradě.

Jako sv. Rupert, tak zůstal 1 nástupce jeho biskup
Vitál v požehnané paměti věřiciholidu a byl ctěn a vzýván
za světce. Roku 1181. byl hrob jeho otevřen a od Boha
oslaven divy na nemocných. Na prosbu kapitoly stoličného
chrámu v Solnohradě prohlásil jej papež Pius II. za
svatého.
Po staletí ctili věrozvěsta sv. Vitála obzvláště obyva
telé Pincgavšti posýlajice každého roku do kláštera sv. Petra
v Solnohradě určité množství sýra na rozdanou chudým.
Tento „Vitalův sý:1“ býval dne 20. října cirkevně žehnán a
s „chleby Vitalovými“ rovněž požehnanými, lidu rozdělován.
Téhož dne slaví se památka sv. Vitála v Solnohradě až po
sud. Světec tento bývá zobrazen v biskupském hávu s lilii
na prsou. Krásná pověsť di, že z kamenné rakve jeho vy
rostla spanilá lilie, znak čistoty srdce a nevinnosti. Veliké
ctnosti svatých a světic Božích nejsou pohlceny a umořeny
hroby jejich; vyrůstajíť z nich jako nejkrásnější květiny
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vydávajíce ustavičně libou vůni, zbožným duším ku potěše
a posilnění v dobrém.

Dne 23. října koná se také památka sv. Severina, biskupa Kolínského
(T 408.), ve Spanělích sv. mnčedníků Servanda a Germána, v Cařihradě
sv. Ignáce, biskupa, v Salernu sv. Véra, biskupa, a. j.

Dne 24 října.

I. Sv. Rafael, archanděl.
Z Písma svatého je zřejmo, že vznešení duchové anděl
ští maji vřelé účastenství v osudech království Božiho na
zemi vůbec 1 jednotlivých jeho členů zvlášť. Jsouť naši přá
telé a pečují o naše blaho, přimlouvají se za nás u Boha,
vzbuzují nás k dobru a chrání nás na duši i na těle. Ze
sboru archandělů uvádí Písmo sv. jmenovitě tři, Michaela,
Gabriela a Rafaela.
Rafael (t. j. „lékař Boži“) objevuje se v Starém Zá
koně jako ochránce tělesného zdraví lidi, což značí i
jméno jeho.
V zástupu !sraelských zajatců, kteréž Assyrský král
Salmanassar odvedl do Ninive, byl i nábožný Tobiáš s man
želkou svou Annou a, se synem Tobiášem. V zajetí tomto
uprostřed pohanů zůstal věren zákonu Božímu a byl vzo
rem dobročinnosti, trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží
v souženich a protivenstvích.
Starý Tobiáš oslepnuv a chystaje se již na smrť uložil
synovi, aby vyhledal si věrného průvodce a šel do médského
města Rages ku Gabelovi požádat od něho dluhu deset hři
ven stříbra. Peněz těchto vypůjčil si Gabel od Tobiáše před
lety, kdy syn jeho byl ještě maličký. I vyšel mladý Tobiáš
a nalezl spanilého mládence, an stoji opásán a jako připra
ven na cestu. Byl to posel Boží, archanděl Rafael v podobě
lidské, jenž nabidl se Tobiáši za společníka na cestě a ro
dičům jeho se zaručil, že netoliko syn vrátil se k nim zdráv,
ale i že oči slepého otce opět jej uzří. I šel mladý Tobiáš
s průvodcem svým a zůstal prvním noclehem u řeky Tigris.
Tu když umýval si nohy, připlynula ryba převeliká. Kte
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réžto ulekna se Tobiáš zvolal: „Pane, dává se do mne“
Průvodce řekl mu však, aby ji popadl za ploutve, vytáhl
na sucho, vykuchal, a srdce, žluč 1 játra schoval jako věci
užitečné k lékařství. Potom poradil Rafael Tobiášovi, aby
přenocoval u strýce svého Raguela a požádal ho za jedi
nou dceru jeho Sáru. Zároveň poučil však anděl chráněn
ce svého, kterak má se připravitl na manželství se Sárou
modle se po tři noci s ni, aby neupadl v moc zlých duchův,
jako sedm předeslých mužů Sářiných, kteřiž usmrcení byli
vždy po první noci, poněvadž v manželství vešli z chlipnosti,
a takto Boha od sebe i od své mysli odloučili. "Tobiáš po
slechl a pochodil dobře. Zatím odešel Rafael pro stříbro do
Rages ke Gabelovi, kterýž výplativ mu penize přišel s ním
na svatbu a dobrořečil novomanželům.
Mladý Tobiáš rozloučiv se s Raguelem nastoupil cestu
k rodičům s manželkou svou Sárou, s Rafaelem a služebni
ctvem. Když přišli do Cháran na půl cesty proti Ninivě,
poradil Rafael Tobiášovi, aby pospíšili sami napřed, a če
ládka se Sárou 1 s dobytkem aby šly, poznenahlu za nimi.
Tobiaš poslechl, a shledav se šťastně s rodiči pomazal oči
slepého otce svého rybi žlučí, jakož byl mu poradil průvodce
jeho. I nabyl starý Tobiáš opět zraku a velebil Boha. Po
sedmi dnech přišla 1 Sára s čeledi a dobytkem, z čehož
byla radost veliká.
Tehdy povolal k sobě Tobiáš syna svého a řekl mu:
„Co můžeme dáti muži tomu svatému, kterýž šel s tebou ?“
Odpovidaje syn řekl: „Otče, jakou mzdu dáme jemu, aneb
co hodné může býti za jeho dobrodiní? Vedl a zase přivedl
mne ve zdraví, penize od Gabela přijal, manželku opatřil
mně a ďábelství zapudil od ní a učinil radost rodičům jejim,
mne samého vysvobodil od pozření ryby, a tobě učinil,
abys viděl světlo nebeské. Skrze něho naplněni jsme všemi
dobrými věcmi, což tedy budeme moci jemu za to hodného
dáti? Prosim tě otče, požádej ho, zdaliby snad nechtěl vzít
sobě polovici všech věcí, kteréž přineseny jsou ?“ I povolali
ho a domlouvali mu, aby ráčil za vděk přijati polovici věci,
kteréž Sára přinesla. Ale on řekl jim tajně: „Dobrořečte
Bohu aebeskému, a přede všemi živými vyznávejte ho, nebť
jest učinil s vámi milosrdenství svě. Modlitba s postem a
almužnou lepší jest, nežli poklady zlata schovávati, nebo
almužna vysvobozuje od smrti; onať čistí hříchy a čini, že

Sw. Rafael, archanděl.

209

nil3zim> milosrdenství a život věčný. Ale ti, kdož činí
hřích a nepravosť, nepřátelé jsou duše svě. Protož zjevuji
vám pravdu a neskryji před vámi žádného tajemství: Když
jsi se modliva! s pláčem a pochovával mrtvé, a nechávals
oběda svého, a mrtvé ukrýval jsi přes den v domě svém, a
v noci pochovával je, jat obětoval jsem modlitby tvé Pánu.
A že jsi byl příjemný Bohu, proto bylo potřebi, aby poku
šení zkusilo tebe. A nyni poslal mne Pán, abych tebe uzdra
vil, a Sáru, manželku syna tvého od ďábelství vysvobodil.
Jáť zajisté jsem Rafael anděl, jeden ze sedmi, kteříž stojime
před Pánem.“ A když oba Tobiášové to uslyšeli, zkormou
tili se a třesouce se padli na tvář svou. I řekl jim anděl:
„Pokoj vám, nebojte se, nebo když jsem býl s vámi, skrze
vůli Boží byl jsem; jemu dobrořečte, a jemu zpivejte a vy
pravujte všecky divné skutky jeho“ A když to pověděl,
zmizel před očima jejich. (Kniha Tobiášova, kap. 4—12.)
v

Co Rafael učinil mladému Tobiášovi, je obrazem té
pečlivé ochrany, kterou Bůh prostřednictvím andělův po
skytuje nám lidem. Celý pozemský život náš je putováním
po cestách namnoze obtížných a nebezpečných. Na tuto
pouť dala nám dobrotivá Prozřetelnosť Boží neviditelného
průvodce, anděla strážce. Pod ochranou jeho stoji křesťan
od kolébky do hrobu. Každodenní zkušenosť svědčí, že člo
věk obzvláště za nejůtlejšího věku svého vězí takořka
v ustavičném nebezpečenství života, jehož zažehnati nestačí
ani nejpečlivější dozor rodičů. Právě na dětech je ochrana
andělů strážců nejvice patrna. A co říci o nebezpečích hro
zlcich životu našemu duchovnímu! Protivník náš ďábel ob
chází stále jako lev řvouci hledaje, koho by pohltil. Tuť
třeba nám mocné ochrany, abychom nezahynuli, a ochrany
té poskytuje nám anděl strážce. Onť ve všech poměrech
našich zůstává našim rádcem a věrným přítelem. Dává nám
moudré rady, co činiti a čeho se varovati máme, abychom
vůli Boží povždy plnili. Onť raduje se s námi z každého
dobrého skutku našeho, nabádá nás k dalším skntkům do
brým, v soužení těší náš a povzbuzuje, abychom nemalo
mýyslněli, ale v Boha důvěřovali; onť provází i křesťana
bloudiciho po cestách křivých a snaží se uvésti ho na cestu
pravou.
Jako Rafael modlitby a dobré skutky starého Tobiáše
Bohu obětoval, tak vystupuje anděl strážce 1 s našimi slza
mi, prosbami a souženími k Bohu a přináší nám od něho
s nebe milosť trpělivosti, útěchy a posily. Přináší obzvláště
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hřišníkům milosť pravé litosti a spasitelného pokání. Ovšemť
nevidíme tohoto nebeského ochránce zrakem tělesným aniž
slyšíme ho sluchem smyslným, ale zbožný křesťan vystihuje
přece jeho přítomnost a láskyplnou činnost. Někdy ozývá
se v nás hlas svědomi povzbuzujlci mocně k dobru a varu
jici od zla; jindy ocitime pojednou odvahu k nějakému
zdánlivě pře čžkému podniku spasitelnému ; časem míváme

nevysvětlitelné tušení; jindy zdržuje nás úzkostlivý pocit
od kroku pochybného; po skutku zlém ozývá se v nitru
našem nespokojenosť a obžaloba ; po dokonaném skutku do
brém slyšíme vnitřní hlas pochvaly. Tak z vůle Boží účin
kuje v nitru našem anděl strážce.
Mladý Tobiáš byl od Rafaela z daleké cesty přiveden
šťastně do oteovského domu svého. Tak uvádí anděl srážce
duši zbožného křesťana po dokonané pouti vezdejší do
oteckého domu Božího na nebesich. Proto modli se Církev
u lože nmirajicího křesťana: „Pospěšte andělové Páně, při
jmětež duši jeho a postavte ji před tvář Nejvyššiho.“ Ba
ani po smrti neopouští anděl strážce duši svých chráněnců;
navštěvuje a potěšuje jich v očistci, oznamuje jim přímluvné
modlitby přátel na zemi, a když očistily se dokonale ze
skvrn tohoto života a dokály se z hříchů svých, uvádí je
do slávy nebeské
Že andělé z vůle Boží o nás pečují, je doloženo přeče.
nými příklady a výroky Pisma svatého: „Andělům svým
přikázal (Hospodin) o tobě, aby ostřihali tě na všech cestách
tvých. Jako na rukou ponesou tě, abys snad neurazil o ká
men nohy svě.“ (Žalm 90, 11, 12;. Mat. 4, 6.) „Bude radost
před anděly Božími nad jedním hříšnikem pokání činicim.“
(Luk. 15, 10.) „Zdaliž všickni andělé nejsou služební duchové,
posláni k službě pro ty, kteříž obdrží dědictví spasení?“
(Žid. 1, 14.) Svatí otcové uči zřejmě, že každý člověk má
svého osobního anděla strážce. Svátek sv. andělů strážců
býval až do stoleti šestnáctého spojován se slavnosti sv. Mi
chaela archanděla, až papež Klement X. nařídil konati jej
dne 2. října; u nás slavi se však v první neděli měsice zaři.
Sv. Rafael oti se jako ochránce pocestných a zvláště
slepců. Zobrazován bývá buď jako okřidlený poutník aneb
an stoji u starého Tobláše, jemuž syn slepé oči natirá.
t

2. Sv. Burkard, biskup.
Prvním věrozvěstem ve východním Francku na řece
Mohanu (v Duryňsku' byl sv. Kilian s tovaryši svými sv.
Kolonatem a sv. Tatnanem. Po mučednické smrti jejich (8.
července 689) zaniklo takměř křesťanství v kraji tom, tak
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že zůstaly po něm porůznu jen chatrné zbytky, až teprv
sv. Bonifác zřizením biskupské stolice ve Wůrzburku zbu
doval tu pro všecky časy budouci pevný základ křesťanství.
Prvnim biskupem Wůrzburským „bylsv. Burkard (Burchard).
Burkard pocházel ze vzácné křesťanské rodiny v An
glii a nabyl od rodičů dobrého vychování. Již v útlém věku
stranil se her 1 zábav světských a liboval si v domácich
modlitbách a veřejných pobožnostech. Na budouci povolání
svoje vzdělával se v některém klášteře uče se pilně všemu,
což by sloužiti mohlo jemu ku spasení a Bohu ku chvále.
Neméně horlivě zdokonaloval se ve svatých ctnostech. Po
kládaje tělo svoje za chrám Ducha svatého držel smysly své
na uzdě. vystřihal se každé přiležitosti ku břichu a zdobil
se čistotou srdce. Jsa prázden všech žádostí po statcích i
rozkoších pozemských a po cti i chvále, měl jedinou touhu,
aby mohl dokonale Bohu sloužiti.
Zatim kynula sv. Bonifácovi v Němcich žeň hojná,
ale dělníků bylo málo. I obrátil se r. 725. do vlasti své
Anglie s prosbou, aby posláni mu byli spolupracovníci na
vinici Páně. Vyzvání toho uposlechl valný sbor kněži, mni
chův a řeholnic, k němuž připojil se 1 Burkard, jenž přišed
do Němec, učenosti, ohnivou činnosti a výmluvnosti svou
získal si záhy úctu a lásku sv. Bonifáce. Roku 73%.byl sv.
Bonifác od papeže Řehoře III. jmenován arcibiskupem a
dostal právo, aby dle potřeby v Němcích světil a zřizoval
biskupy. Prozatím nemohl však světec tohoto práva v Du
ryňsku a Hessensku užiti, pokud vládl správce říše Karel
Martell, jenž liboval si ve válkách a dovoloval si škodlivých
přehmatů do záležitosti církevních. Teprv když Karel Mar
tell r. 741. zemřel a vládu ve východní řiši francké nastou
pil syn jeho Karlomann, horlivý katolik, bylo sv. Bonifácovi
možno, veliké záměry svoje prováděti. I založil nová biskup
stvi ve Wůrzburku, Erfurtě, Eichstádtu a Buraburku.
Biskupem ve Wůrzburku, posvěceném mučednickou
smrti světcův Kiliana, Kolonata a Tatnana, ustanovil sv.
Bonifác věrného spolupracovníka svého Burkarda, a papež
Zachariáš potvrdil dne 1. dubna 742 nové biskupství toto
1 prvního jeho vrchního pastýře. Téhož ještě roku sůčastnil
se Burkard prvního sněmu biskupů německých svolaného
od sv. Bonifáce na ten účel, aby v biskupstvích nově zalo
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žených vládla přesná cirkevní kázeň a staveny byly všecky
nepořádky.
Biskup Burkard snažil se především dáti "diecési své
pevný základ hmotný, aby služby Boží mohly všude důstojně
a slavně konány býti, i aby duchovenstvu postaráno bylo
o potřeby životní. Na ten účel věnoval stoličnému chrámu
statky, které dilem od Karlomana darováním, dilem odjinud
koupí ziskal. Kromě toho dostal od vladaře toho značnou
čásť královských dávek v rozličných krajinich, které rovněž
ku zvelebení chrámů a církevních ústavů věnoval. Výnos
obročních a zádušních pozemků zvýšil znamenitě vymítěním
lesův a lepšim vzděláváním půdy, na kterýžto účel povolal
ze sousedství do země tehdáž spoře zalidněné i osadníků
slovanských. To všecko učinil nikoli ze zištnosti a lakoty,
neboť sám živ jsa prostě a střídmě, ba chudě, měl jen ne
patrné potřeby. Frankové byli tehdáž lid nevzdělaný a drsný,
a měla-li Církev dojíti u nich úcty a vážnosti, bylo třeba,
aby jevila se jim v lesku; aby v mysl jejich působila krá
snými chrámy, slavnými službami Božími a zámožným du
chovenstvem. Jen takto mohla býti v lidu tom buzena úcta
k náboženství křesťanskému a k Bohu; jen timto způsobem
bylo možno, aby Frankové byli znenáhla prontknuti duchem
svatého evangelia. Všeliké snažení biskupa Burkarda neslo
se tedy ku cti a slávě Boži 1 k duchovnímu blahu lidu.
Burkard, muž v pravdě apoštolský, naplnil všecky na
děje, jež do něho skládal sv. Bonifác. Kázal neunavně lidu
pohanskému slovo Boží, potvrzoval je vlastním přikladným
životem, a naléhal důrazně na zevrubné a svědomité zacho
vávání církevních zákonů. A jelikož všecka práce lidská bez
milosti Boží je marná, neustával každého dne modliti se za
stádce svoje, a pro sebe za dar vytrvalosti v dobrém. Sám
k sobě byl nad míru přísný; zapiralť se tuhou kázní, zejména
posty i bděním, a vystřihal se všeho přepychu, Ač vládl
velikým jměním, nosil vždy jen berlu dřevěnou. S lidmi
chudými a opuštěnými zacházel jako dobrotivý otec; byl
jim štědrým podpůrcem, laskavým těšitelem a mocným
ochráncem. Ve všelikém jednání svém jevil dojemnou po
koru, lahodu a laskavosť, a takto získal si všeobecnou váž
nosť a lásku v lidu i v panstvu. Ovšemť měl i on protiv
níky, kteříž horlivým snahám jeho kladli překážky a ne
ostýchali se ubližovati mu na oti, ale jakož nedbal chvály
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lidské, tak byla mu i hana zaslepencův a zlomyslniků lho
stejna. Dle slov apoštola sv. Petra nezplácel zlého za zlé,
ani zlořečení za zlořečení, nýbrž dobrořečil nepřátelům svým
(I. Petr. >, 0.) a šel nastoupenou cestou dále, věda že cesta
ta je pravá.
Časem bylo pohřebiště mučedníků sv. Kiliana a tova
ryšů jeho ve Wůrzburku obestřeno nepaměti. Biskupu Bur
kardovi záleželo na tom, aby hrobů těch se dopátral a je
zvelebil. I nařídil půst a modlitby po celém biskupství, a
odebrav se s duchovenstvem v ta mista, kde dle podání
mučednici ti pohřbeni byli, sám učinil rýčem počátek kopání
a za krátko dokopali se dělníci hledaných ostatků. Bůh
oslavil tehdáž ostatky ty divy a biskup přenesl je do chrámu
Panny Marie na hradě Wůrzburském. Hrad ten ziskal
Burkard od dcery vévody Hetana II. a učinil jej sidlem
svým; že ale misto to pro přikrost vrchu bylo těžko při
stupno, zbudoval později dřevěný chrám na prvotním pohře
bišti sv. Kiliana a uložil v něm ostatky jeho 1 spolumučed
níkův, a posléze vystavěl tu nový stoličný chrám z kamene
(nyni Neumůnster) a při něm klášter, v němž i sám pře
býval. I jiné mnohé chrámy a kláštery založil a nadal štědře
horlivý biskup, a požehnanou činnosti jeho utvrzenajest ve
východním Francku víra svatá na všecky časy budouci a
země dostala novou tvářnosť.
Na podzim roku 748. odebral se Burkard do Říma, aby
papeži Zachariáši podal zprávu o stavu církevních věci ve

Francku a vyžádal si rady a rozhodnuti v některých otáz
kách záhadných. Navrátiv se z Říma začal stavěti pod zá
meckou horou ve Wůrzburku klášter sv. Ondřeje, v němž
přál si poslední léta života svého ztráviti na modlitbách.
Když věkem, mnohým namáháním na vinici Páně a choro
bou ubývalo mu tělesných sil, vyžádal si od krále Pipina
a sv. Bonifáce, aby důstojný opat Megingod, jejž posvětil
na biskupství, stal se nástupcem jeho ve Wůrzburku, a slo
živ úřad svůj, odešel se šesti řeholními bratřími na odlehlý
hrad Hohenburk, kde připravoval se kajicně na smrť. Tu
potěšoval se čtením nábožných knih, z nichž sám některé
byl přepsal, a na Hromnice roku 754. usnul blaženě v Pánu.
Tělo jeho převezi biskup Megingod do Wůrzburku a pohřbil
vedle ostatků sv. Kiliana. Věřící lil choval památku horli
vého biskupa Burkarda v nábožné úctě a ctil ho za svatého.
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S povolením papeže Benedikta VII. vyzdvihl Wůrzburský
biskup Hugo dne 14. řijna 983 kosti jeho a přenesl jé do
kláštera sv. Ondřeje, jenž od té doby slul klášterem sv.
Burkarda. Výroční památka jeho světi se dne 14. října.
Pouze deset let spravoval sv. Burkard biskupský úřad
ve Wůrzburku, a za krátkou dobu tu vykonal věci veliké.
Opatrně chodě jako muž moudrý vykupoval čas (Efes. 5,
15.), kterýž byl mu od Boha svěřen, aby pojistil si spaseni
věčného, aby spasil mnoho duší lidských, aby Církev svatou
rozšířil a zvelebil. Když pak zpozoroval, že dnů jeho jest
na mále, byl opět pamětliv toho, aby poslední svůj vezdejší
čas vykoupil, a proto vzdal se úřadu svého a pečoval v sa
motě výhradně o duši svou. Celým životem jeho prosvitá
pravá moudrost křesťanská. Buďmež i my opatrni a uživejme
času vezdejšíhoživota tak, abychom ziskali si jim věčnou
blaženost! Sv. Rehoř Nazianský di: „Život náš podobá se
trhu, a přejde-li den trhu, nebudeš moci ničeho koupiti.“
Dne 24. října koná se také v italské Venóse památka sv. mučedníků
biskupa Felixe (Šťastného), kněží Atrikana, Adaukta (Zbožného) a Januara,
a lektorů Fortunáta a Septima, zavražděných pro víru za císaře Diokle
ciana; v Kolíně sv. Evergista, biskupa a mučedníka, v Cařihradě sv. Prokla,
biskupa, v Kampanii sv. Marka, poustevníka, v Bretoňsku sv. Magnolia,
biskupa a j,
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I. Svatí bratří Krispin a Krispinian, mučedníci.
Biskup sv. Dionys (Diviš), jenž kromě jiných šesti
biskupů byl od papeže sv. Fabiana (236—250) poslán z Ří
ma do (Gallie, pojal na cestu několik kněží a věřících za
spoludělníky na vinici Páně, a usadiv se v Lutécii (Paříži)
rozeslal je do rozličných krajin sousedních. Průvodčími
jeho byli i dva rodní bratří Krispin a Krispinian, synové
vzácných rodičů v Římě, kteří z lásky ku Kristu Pánu a
z horlivé touhy, aby hlásali pohanům pravdu Boží, pohrdli
statky 1 rozkošemi světskými, opustili vlasť i příbuzné, a
věnovali se apoštolskému povoláni missionářskému. Přišedše
do Gallie usadili se v městě Soissonsu (Soasónu) nad řekou
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Aisnou v tom úmyslu, že tamní pohany budou učiti
viře Kristově. Zpozorovavše pak, že neni radno, aby vystu
povali okázale, ježto by takto mnedodělali se kýžených
úspěchů, uminili si, že budou zvěstovati chudým evangelium
beze všeho hluku v tichosti. Na ten účel vyučili se řemeslu
obuvnickému, dílem aby dle příkladu sv. Pavla živili se
ruční praci, dilem pak aby měli přiležitosť, s pohanským
lidem ustavičně se stýkati. I dospěli brzo v řemesle svém
mistrovství a zřidivše si dilnu získali si množství zákaz
níků, poněvadž výrobky svoje lacino prodávali a dle mož
nosti chudým i zdarma dávali. V dilně jejich bylo stále
velmi živo, a zvláště drobný lid řemeslný a služebný do
cházel do ni rád, neboť oba bratři obuvníci propůjčovali
se každému ochotnou přísluhou a bozmlouvali s příchozími
o věcech osobnich a událostech všedních takovým způsobem,
že každý mimoděk přilnul k nim přátelstvím a láskou.
Umělit hovorům svým dávati vyšší, ušlechtilý směr, proni
kali je duchem zbožnosti a obraceli mysl posluchačů k Bohu,
a když nalezli srdce přístupná, mluvili důvěrněji a vřeleji o
marnosti tohoto světa, o nesmrtelnosti duše lidské a o spa
sení, jehož dobyl nám Syn Boži Ježiš Kristus. Takovým
způsobem 1 přikladným životem svým obrátili valný počet
obyvatelstva Soissonského na víru křesťanskou.
Zaryti pohané, a zvláště modlářští kněží horšili se
nemálo z velikého obratu, jejž Krispin a Krispinian v oby
vatelstvu způsobili. I chystali se ku pomstě. Přiležitosť ku
potrestání nenáviděných křesťanských obuvniíků naskytla
se jim, když císař Maximian Herkuleus zavital do Soissonsu.
Tu byli mu oba křesťanští bratři jakožto nepřátelé bohův
a svůdcové lidu udáni. I rozkázal cisařvladaři Riktiovarovi,
aby je spoutal a k němu na soud přivedl. Tu oslovil je po
tehdejším způsobu nejprv zdvořile a vlídně, čině jim lákavé
sliby, ale hned potom hrozil jim mukami, jestliže víry kře
sťanské se nevzdají a bohům se nepokloní. Avšak stateční
vyznavači odpověděli mu: „Jsme urození Římané a přišli
jsme do této země z lásky k zaslepenému lidu zdejšímu,
jenž klaněl se mrtvým modlám, abychom osvitili ho svě
tlem poznání pravého Boha a uvedli jej na cestu spasení.
Hrozeb tvých se nelekáme, neboť Kristus jest nám životem,
a umřiti je nám ziskem. Slibovaných tebou statkův a dů
stojnosti nedbáme, neboťjiž dávno odřekli jsme se dobrovolně
m
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světa z lásky ku Kristu, a radujeme se tomu, že jsme tak
učinili. Kéž bys i ty poznal a miloval Krista Ježíše, abysl
jeho milosrdenstvím dosáhl Koruny života věčného“ Řeč
ta přesvědčila císaře, že s oběma bratřimi ničeho nesvede;
1 vydal je vladaři na mučeni.
Riktlovar, pověstný krvežiznivý katan křesťanů,uchy
stal Krispinu a Krispinianovi muka nejukrutnější. Nejprv
rozkázal natahnouti je na skřipce, vrážeti jim za nehty do
prstů šidla a na zádech vyřezati jim řemínky. Všecky tyto
bolesti snášeli mučednici trpělivě, vzývajice Boha za dar
statečnosti a sily. Byliť si vědomi toho, že trpí jako učed
nici Ježiše Krista, jenž na kříži přemohl svět i smrť. I
rozzuřil se vladař neoblomnou stálosti jejich u víře ještě
vice, a dal je svázati a uvrci do kotlu naplněného rozpuště
ným olovem; ale Bůh učinil na nich týž div, jako někdy
v Babyloně na třech mládencích v peci ohnivé, tak že zů
stali bez pohromy. Posléze byli sťati mečem. Mučednictví
jejich klade se do roku 287. Po rozkazu vladařově byla
těla jejich pohozena za kořist dravé zvěři, ale kterýsi zbožný
křesťan vzal a pohřbil je tajně u svého domu. Za stoleti
sedmého vystavěl biskup sv. Ansarik v Soissonsu na počest
svatých Krispina a Krispiniana stkvostný chrám a uložil
v něm slavně ostatky jejich. Později byly ostatky ty přene
seny do Říma.
Svatl bratři Krispin a Krispinian jsou patronové ka
tolických řemeslníků vůbec a obuvníků zvlášť. Nábožné
braťrstvo obuvníků povstalé roku 1645., a bratrstvo krej
čovské vzniklé roku 1647., kteráž po celé Francii a Italii
se rozšířila, postavilase pod ochranu těchto svatých řemesl
niků. I u nás měly pořadky obuvnické svaté bratry Kri
spina a Krispiniana za svoje patrony a slavily výroční
památku jejich. Obuvníci měst Pražských zřidili těmto
světcům r. 1714. v chrámu Týnském znamenitý oltář, jenž
posud stojí, a bývali tu každého roku dne 25. října přítomni
slavné mši svaté a kázaní na počest jejich.

Svatí bratři Krispin a Krispinian obětovali Bohu vše,
co na světě mohlo je blažiti; vznešený rod, domov, rodiče,
statky, a posléze i život. Učinili to, aby Bohu se zalíbili,
bližním prospěli a sobě království nebeského dobyli. Na
ten účel neostýchali se tito urozeni Římané konati ruční
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práci, jen aby tim snáze měli přístup k srdcím pohanského
lidu a ziskali jej Kristu Ježíši. I my máme osvědčovati
Bohu 1 bližním obětovnosť, každý dle stavu a povolání
svého a podle miry milosti Boží, kteráž každému dána jest.
Nemůžemeťt ovšem pro Boha a bližní činitl totéž, co vyko
nali tito mučednici, ale každému křesťanu naskytuje se
hojně jiných přiležitosti a způsobů k tomu, aby Bohu i
bližním obětovně sloužil. Především má křesťan sebe samého
vydávati Bohu v oběť živou, a to činí, když z lásky k ně:
mu všecky obtiže stavu svého trpělivě a rád snáší, tělesné
náklonnosti mrtví, dovolených radosti pozemských buď se
zdržuje aneb aspoň jen mírně jich užívá, každého hříchu
úzkostlivě se varnje, vůli Boží svědomitě plní — a vůbec
celým životem svým osvědčuje, že je učedníkem a násle
dovnikem Ježiše Krista, jenž pravil o sobě: „Můj pokrm
jest, abych činil vůli toho, kterýž mne poslal.“ (Jan 4, 34.)
Slouži-li křesťan takto Bohu, je zajisté ochoten, z lásky
k němu prokazovati bližním, pokud jen lze, milosrdenství
duchovní 1 tělesné, jakož napominá apoštol: „O lásce bra
trské netřeba psáti vám; neboť vy sami jste se od Boha
naučili, abyste se vespolek milovali.“ (I. Thes. 4, 9.)
Krásný přiklad dávají svatí Krispin a Krispinian kře
stanským řemeslnikům, jak maji si zřiditi domácnosť a
obcovati s domácími i zákazníky. Pootivosť a spolehlivost
v práci, mravní neúhonnosť a zbožnost působily dříve, že
řemeslo mělo zlaté dno. Kéž vráti se námťty časy, kdy
v řemeslnických dílnách panovala bázeň Boží, kdy o zne
svěcování neděl a svátků nebylo tunikdy slýcháno, kdy
mistr učně i tovaryše pokládal za příslušníky své rodiny a
slovy 1 vlastním příkladem vedl je na cestu mravného, zbož
ného života!

2. Sv. Aretas a spolumučednici arabští.
V Arabii rozšířilo se mezi tamními kočovnými kmeny
křesťanstvídosti záhy. Zejména bylo v jihoarabském Jemenu
(v Arabii šťastné) tolik křesťanů, že dostali přispěním
Abyssinského krále Elesbaasa proti hojným v zemi té use
dlým Židům vrch, tak že byl tu za krále dosazen křesťan.
Když však brzo zemřel, dostali se Židé v Jemenu zase
k moci použivše k tomu zimy r. 523—524., kdy Abyssiňanó
z Afriky přes Rudé moře křesťanům přispěti nemohli. I do
sadili Židé sonvěrce svého Dunaana za krále, povraždili
mnoho křesťanův a proměnili chrámy jejich v svoje modli
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tebny. Zuřivec Dunaan přitáhl potom s velkým vojskem
ku křesťanskému městu Negranu, v němž panoval nábožný
kníže Aretas (Haret), kmet pětaosmdesátilý. Město bylo
však dobře hrazeno 1 hájeno, a Dunaan obléhal je po ně
kolik dní marně. Vida pak, že ho moci nedobude, vzal
útočiště ku. pokrytství a hleděl sliby i slavnými přisahami
přiměti obležených, aby mu brány otevřeli. Aretas prohlé
daje ošemetného Žida radil měšťanům, aby s ním se ne
smlouvali a nadále mu čelili, ale rada jeho byla zavržena,
a tak dostalo se město v moc nepřátel.
Lehkověrné obyvatelstvo Negranské poznalo záhy, že
bylo hanebně oklamáno. Dunaan stav se pánem města po
bral měšťanům všecko movité zboži, dal tělo nedávno ze
mřelého biskupa Pavla vyhrabati a spáliti, zneuctil a zničil
křesťanský chrám ohněm, a rozkázal všem kněžím i věřícím,
aby odřekli se Krista Ježíše a přistoupili k židovství. Když
pak všickni jednomyslně vyznali, že raději zemrou, než by
bezbožného rozkazu toho uposlechli, dal je Dunaan všecky
povražditi, nejprv muže, potom ženy. Všech mučedníků
bylo několik tisic, mezi nimi rodem vzácnějších 340.
V čele mučedníků byl stařičký kníže Aretas. Když
s ostatními vzácnými muži stál před Dunaanem, řekl mu
tento Žid: „Vzdoroval jsi mně v důvěře v Krista, nyní ale
měj útrpnost sám k sobě a odřekní se ho. Neučiniš-li toho,
zemřeš.“ Odpověděl kniže: „Lituji měšťanů, že mne neupo
slechli, když jsem jim řekl, že jsi lhář, aby tedy nevěřili
slibům tvým, nýbrž dále s tebou válčili. Důvěřoval jsem
pevně v Krista, že města zachovám, neboť nemělo žádného
nedostatku. Ty nejsi králem, neboť nestojíš v daném slovu,
ale jsi věrolomný podvodník. Nikdy nezpronevěřím se Kri
stu, Bohu svému, nikdy nestanu se židovským lhářem tobě
podobným. Vim, že záleží nyní na mně, zdaliž zůstanu živ
či zemru. Jsem však již velmi dlouho na světě a doufám,
že Jako oklestěná 'éva hojnější ovoce vydává, tak i lid kře
stanský v tomto městě tebou pronásledovaný se rozhojní.
Chrám náš, který jsi spálil, bude zase vystavěn, náboženství
křesťanské ovládne světem, ale panství židovské zahyne.
Nechlub se, jakobysi byl vykonal něco slavného, nebo moc
tvá bude záhy ukončena.“ Po té obrátil se Aretas ku pří
tomným křesťanům a zvolal: „Bratři, jestliže někdo z vás
obávaje se meče zapře Krista, ať odstoupí od nás!“ I řekli
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všickni: „Chraň Bůh, abychom se lekali. Umřeme všickni
s tebou pro Krista!“ Potom oznámil kníže přitomnému zá
stupu poslední vůli svou, aby ze tři statků jeho, jež obec
zvolí, opět vystavěn byl chrám; ostatek jmění jeho měli
zděditi příbuzní, kteří zůstanou na živu a Krista nezaprou;
kdyby však někdo z nich odpadl od víry křesťanské, budiž
vyděděn a podíl jeho dán buď chrámu. Posléze zvolal kniže
k Dunaanovi: „Tebe i všech, kdož Krista zapirají, odříkáme
se.“ A ostatní křesťané řekli k Aretovi: „Ejhle, Abraham
arciotec očekává tebe a nás s tebou. Odřikáme se každého,
kdož Krista zapře a po tobě zůstane.“
Když odsouzenci byli přivedeni na popraviště u řeky,
pozdvihl Aretas rukou svých a modlil se: „Ježiši Kriste,
Bože náš, přijď nám na pomoc, vezmi duše naše k sobě, a
nechať libi se tobě krev služebniků tvých, kteráž pro tebe
prolita bude. Učiň nás hodny, abychom spatřili tebe, a ne
zapři nás před Otcem, jakož slíbil jsi. Dej, ať chrám naš
opět se vystaví, a na misto služebníka svého Pavla, jehož
kosti spálili, uděl tomuto městu jiného biskupa.“ Hned po
této modlitbě rozloučil se kniže se soudruhy svými, pozna
menal se křižem, sklonil hlavu a přijal smrtici ránu mečem.
Spolumučedníci tlačili se k němu, mazali se prolitou krví
jeho a zemřeli radostně touž smrti jako on. Těla všech
těchto krvosvědků Kristových naházeli katané do řeky.
Po odpravení křesťanských mužů kázal Dunaan při
vésti ženy 1 dcery jejich a domlouval jim, aby víry kře
stanské se odřekly, ony však nedaly se k odpadlictví svésti,
ba závodily vespolek o palmu mučednictví. GČhtělyť pro
Ježíše Krista obětovati se nejprve panny, ale ženy bránily
jim řkouce: „Námť přisluši, abychom po svých manželích
zemřely.“ I byly všecky mečem postinány až na Aretovu
manželku kněžnu Rumu a patero dcer jejich.
Této vzácné matce domlouvali Židé, aby Krista zapřela
a z útrpnosti k dcerám života si zachovala, slibujice, pře
stoupi-li k židovství, že ponechá se jí jmění jeji; mimo to
dovolili ji, aby pod vojenskou stráží mohla odejíti a se
poraditi.
Ruma, kteráž od dětství stranila se veřejnosti a ode
dne sňatku svého vždy zahalena bývala, odkryla si hlavu
1 tvář a chodic po ulicích města svolávala ženy křesťanské,
židovské i pohanské a mluvila k nim takto: „Vy ženy Ne
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granské, tovaryšky moje, slyšte! Znáte rod můj i bohatství
moje. Popatřte na mne, přítelkyně! poprvé viděly jste mne
v den zasnoubení mého, a nyni vidite mne po druhé. S tváří
odkrytou byla jsem tenkrate od vás odevzdána zasnoubenci
svému, a dnes jdu s tváři odhalenou ku Kristu, Pánu a
Bohu mému i dcer mých, jenž z lásky k nám se ponižil,
k nám přišel a za nás trpěl. Hle, král povolil mně, abych
odstoupila od víry křesťanské a života si zachránila, ale
odstup ode mne, abych zradila Krista, Boha svého, v nějž
věřím. Já i dcery moje byly jsme pokřtěny ve jméno nej
světější Trojice, klanime se Ukřižovanému a umřeme s ra
dosti za něhv, jenž za nás v těle byl trpěl. Ráda zůstavím
všecko na zemi, což oku 1 tělu lahodi, protože to vše po
míjí, abych dosáhla od Boha věcí nehynoucích. Kéž byste
1 vy, přítelkyně moje, poznaly pravdu a poslouchaly zákona
Krista, Boha mého, pro něhož ja i dcery moje nyní umíráme!
Modlete se za mne, aby ráčil mne přijati na milost!“
Slyšíce tuto dojemnou řeč, daly se ženy do hlasitého
nářku a bědování, čehož Dunaan tak se rozvzteklil, že
málem byl by rozkázal usmrtiti stráž, že nebránila Rumě
mluviti. Zatím vyšla Ruma s hlavou nezastřenou z města,
a vedouc dcery svoje jako nevěsty na svatbu vystrojené
postavila se s nimi před Dunaana a sklonivši hlavu řekla:
„Já i dcery moje jsme křesťanky a zemřeme radostně pro
Krista; nuže rozkaž zabiti nás mečem, abychom dostaly se
ku svým přibuzným!“ "Tato slova statečné kněžny 1 zjev
dcer jejich učinily na ukrutného krále mocný dojem. 1 sna
žil se přemluviti humu, aby plila na kříž a vyznala, že
Kristus je pouhý člověk; ale sotva vyslovil tato drzá slova,
plinula mu devitiletá dceruška jeji v tvář a řekla: „Tobě
má se v oči pliti, rouhavý Žide, že jsi se neostýchal porou
četi matce mé, aby křiž svatý potupila a Krista zradila.
Zacpána buďte špinavá ústa tvá, ty vrahu Pána našeho!“
Tu rozkázal Dunaan kněžnu povaliti na zemi a dcery jeji
zabiti. Posléze byla i Ruma sťata mečem. Mučednická smrť
těchto křesťanských mužův, žen a panen klade sa do roku
524, Výroční památka jejich slaví se dne 24. října.
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Ukrutnému řádění židovského krále Dunaana učinil
konec Abyssinský král Elesbaas a dosadil misto něho kře
stanského domorodce Esimiphéa za krále v Jemenu, jemuž
1 ponechal na obranu 10.000 Abyssiňanů; avšak tito vojíni
povstali proti Esimiphéovi a provolali králem svého kra
jana Abrabama, jenž byl rovněžkřesťan, a Elesbaas konečně
uznal ho. Později složil Elesbaas vládu a poslal svou zlatou,
drahými kameny vykládanou korunu do Jerusaléma v oběť
za vítězství s pomocí Boží dosažené, a vstoupil do kláštera,
kde nábožnou smrtí zemřel. Církev slaví památku jeho dne
27. října.

Nový král Jemenský Abraham i oba synové a násled
nici jeho Jaksum a Masruk byli horlitelé pro víru křesťan
skou, ale domorodci jsouce nespokojeni s vládou abyssinskou
učinili Ji konec povolavše si na pomoc Peršany. Timto pře
vratem utrpěla mnoho v Jemenu pravá víra, jelikož pod
nadvládou perskou šiřily se bez překážky bludy Nestorianův
a Monofysitů.
Vedle Jemenu byly v Arabii ještě dvě říše, kde kře
stané měli převahu; Hira na římských a Ghhassan na per
ských hranicich; avšak i do nich vniklý záhy bludy nesto
rianský a monofysitský. Těmito kaciřstvími byly půso
beny mezi křesťany v Arabii veliké zmatky, až lžiprorok
Mahomed křesťanství v zemi té ohněm a mečem vyhubil.

Dne 25. října koná se také památka mučedníků sv. Chrysanta a mau
želky jeho sv. Darie, sv. Bonifáce I. papeže (+ 422), na ostrově Sardl
bii sv. mučedníků Gavína, Prota a Januara, ve Florencii sv. Miniata, mu
čedníka, v Cařihradě sv. mučedníků Martyria a Marciana, a j,

Dne 20. října.

I. Svatí Lucian a Marcian, mučedníci.
Za dvouleté vlády císaře Decia (249—251) podstoupili
v hlavním městě bithynském Nikomedii mučednickou smrť
pro Krista Ježíše také světcové Lucian a Marcian. Byvše
vychováni v pohanství sloužili za mladších let svých hor
livě modlám a provozovali pověrečné kouzelnictví, jimž pod
váděli a klamali lid, zejména osoby ženské. Z pohanů vá
žili si jich proto mnozi, jakožto mužův dle obecného mínění
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opatřených vyšší, nadpřirozenou mocí, a jiní báli se jich
jakožto lidí nebezpečných.
Toho času žila v Nikomedii sličná křesťanská panna,
kteráž slynula vzácnými ctnostmi a zejména neustávala
Boha prositi za dar vytrvalosti v neporušené čistotě. K této
bohabojné panně zahořeli oba kouzelníci hříšnou náklonnosti
a pokoušeli se ziskati si ji slovy i modlářskými kejklemi.
Avšak co se jim častěji podařilo u pohanek, nepodařilo se
u křesťtanky. Nadarmo přemlouvali ji Lucian a Marcian;
nadarmo lichotili, slibovali a hrozili jí; nadarmo brali úto
čiště ku zloduchům, aby jich přispěním dosáhli účelu svého.
Poslézs naplnila se na Lucianovi a Marcianovi slova
sv. Pavla: „Kde se rozhojnil hřích, tu se více rozhojnila
milost.“ (Řím. 5, 20.) Oba kouzelníci poznali, že křesťan
ská panna přemáhá zloduchy ve jménu a moci Ježiše Krista,
jenž ji sílí i chrání, a dostali z něho strach. I řekli si, že
Jest prospěšnější, sloužiti Pánu tolik mocnému, než bezmoc
ným modlám a zloduchům. Milost Boží osvítila je, tak že
odvrátili se od modlářství a nepravosti, uvěřili v Ježiše
Krista a dali se na cestu pokání. Rozbili svoje modly a se
bravše kouzelné knihy i jiné nářadí čarodějské spálili je
veřejně na náměsti; a když lid velice tomu se divil, řekli:
„Bůh otevřel nám rozum, aby nás vytrhl z temnosti, v níž
vězeli jsme posud, a přivedl nás ku spasení. Zavrhujeme
všecko, co jsme činili dříve, vyznáváme Krista jakožto pra
vého Boha a klademe jen v něho všecku naději svou.“ Po
tom odebrali se do křesťanské svatyně prosice, aby přijati
byli do sboru čekatelů sv. křtu. Tu vyznali se skroušeně
z nepravosti svých, a byvše ve víře vycvičení přijali svátosť
sv. křtu, opustili město a usadili se na poušti, kde přísně
se postili, Písmo svaté čítali a ustavičnými modlitbami
k Bohuse povznášeli. Tou měrou utvrdili se ve víře a životě
křesťanském, a vrátivše se do města hlásali marnost modlo
služby a napomínali lidi, aby se obrátili ku Kristu a činili
pokání. Pohanský lid divil se nemálo, že mužové ti, kteříž
do nedávna byli nad jiné horlivými ctiteli bohů, pojednou
káži víru Kristovu.
Za nedlouho byli Lucian a Marcian jakožto nepřátelé
bohův a hlasatelé učení křesťanského polapeni, spoutáni a
k císařskému náměstku Sabinovi uvedeni. Tu vyznali sta
tečně, že věří v Krista, Syna Božího, jehož nikdy modlo
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službou nezaprou. Když náměstek otázal se: „Kdo přemluvil
vás, že jste opustili ctihodné bohy, kteří vám prokázali
mnohých dobrodiní a získali v lidu vážnosť, a že klanite
se člověku ukřižovanému, kterýž ani sobě pomoci nemohl?“
odpověděl Marcian: „Právě Ukřižovaný, jehož ty neznáš,
změnil nás, jako někdy obrátil Šavla, protivníka křesťanův,
a učinil jej slavným hlasatelem víry naši“ Na domluvy a
sliby naměstkovy řekl Lucian: „Mluviš zpozdile; my ne
můžeme s dostatek Bohu se vynadiviti, že prokázal nám
tolik milosti, abychom poznali pravdu, a ty chceš nás od
vrátit od ni? Marná námaha!“ Sabin pravil posměšně:
„Proč tedy Kristus, v něhož důvěřujete, dopustil, že jste
upadli do rukou mých, a proč nejde vám na pomoc, abyste
nezemřeli?“ Odpověděl Marcian: „Křesťané zakládají slávu
svou v tom, že obětují rádi život pozemský pro Krista, vě
douce, že dosáhnou takto života lepšího, věčného.“ Podobně
mluvil 1 Lucian. I rozkázal náměstek oba vyznavače na
táhnousi na skřipce a mučiti železnými hřebeny. Muka tato
snášeli tiše jako zasloužený trest za předešlé hříchy svoje,
a potom řekl Lucian Sabinovi vážně: „Měl jsi nás mučiti
a na hrdle trestati, pokud činili jsme nepravosti. Tehdáž
zasluhovali jsme právem trestu, ty ale netrestal jsi nás, a
teprv nyni, když poznavše pravého Boha dobře činíme,
mučíš nás ukrutně. Ale 1 z toho vzáváme diky Bohu, neboť
odpustil nám předešlé hříchy naše a uznal nás hodnýmyi,
abychom trpěli a zemřeli pro jméno jeho.“

Sabin znamenaje, že Luciana a Marciana žádnými mu
kami ve víře nezviklá, a obávaje se, že by pohané vidouce
jejich statečnost a slyšice přesvědčivá slova jejich, přidali
se k nim, vynesl posléze nad nimi rozsudek, aby byli za
živa upáleni, poněvadž nechtějice rozkazu cisařova uposlech
nouti ve viře křesťanské zatvrzele trvají a bohům obětovati
se zdráhají. Svatí mučednici vyslechli rozsudek tento ra
dostně a kráčeli na popraviště jako na svatební hostinu. Tu
vystoupili na hranici a modlili se zvučným hlasem: „Pane
Ježiši Kriste! Neskonalé diky vzdáváme tobě, že ráčil jsi
nás, nehodné, vysvoboditi z bludů pohanských, a pro jméno
své učiniti účastnými slavné smrti mučednické. Budiž tobě
česť a chvála! Račiž milostivě přijati duše naše!“
Zatim podpálili katané hranici, a oba mučednici dobo
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jovali v plamenech veliký boj za pravdn Boží, dne 26. října
roku 250.

Z příkladu svatých kajicniků Luciana a Marciana po
znáváme, jak mají hříšnici se káti, obmýšlejí-li upřímně se
polepšiti, a zejména co jest jim činiti, aby dané pohoršení
napravili. Oba mužové provozovali dřívepověrečné a bezbožné
čarodějství, a na ten účel utikali se k zloduchům; jakmile
však byli milostí Boží obráceni, odřekli se na vždy satana
1 všech skutkův jeho, a na důkaz, že nebudou mu vice slou
žití, rozbili modly a spálili veřejně kouzelnické knihy 1ná
stroje svoje. Dříve skrývali svoje nešlechetné obmysly kla
mem a podvodem, potom ale složili veřejnou zpověď ze
všech nepravostí svých a přijali skroušeně křest svatý. Dříva
libovali si v nečistých žádostech a skutcích, jakmile však
byli pokřtěni, šli na poušť a mrtvice tělo svoje posty i bdě
nim snažili se spravedlnosti Boži za hříchy svoje dostiučiniti
a horlivou modlitbou 1 zbožným rozjímáním ducha svého
očistiti a ve svatých ctnostech upevniti. Dříve hájili obavné
modloslužby, činili křesťanům protivenstvi a křivdili každému,
komu jen mohli, obrátivše se pak, hlásili se bez ostychu a
bázně ku Kristu Ježíši, zavrhovali pohanské pověry, proka
zovali lidem dobrodiní a podstoupili pro jméno Boži muka
a přebolestnou smrť. Ejhle vzor dokonalého pokání! Praviť
Hospodin: „Obraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem
a pláčem i kvilením. A roztrhněte srdce svoje a ne roucha
svoje, a obraťte se k Hospodinu Bohu svému.“ (Joel 2, 12.
13.) „Jako jste vydávali údy své v službu nečistotě a ne
pravosti k nepravosti, tak nyní vydávejte údy své v službu
spravedlnosti ku posvěceni.“ (Rim. 6, 19.)

2. Sv. Amand, biskup.
Ještě na počátku stoleti sedmého nebylo pohanství na
dolením Rýnu a v sousednich krajinách na Máse a Skaldě
zcela vyhubeno. Frankové, větší čásť tamního obyvatelstva,
Ipěli houževně na svých pohanských zvycích a podánich a
odpirali dlouho křesťanským věrozvěstům. Největší zásluhu
o rozšíření a utvrzeni viry Kristovy v nynější Belgii ziskal
si sv. Amand (česky Miloš, Milota).
Amand narodil se roku neznámého někde u Nantes
v Akvitanii ze vzácných rodičův a jevil již záhy zbožnou
mysl a snahu po dokonalosti křesťanské. Dosáhnuvlet jinoš
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ských ušel tajně do kláštera na ostrůvku Oye (naproti Ro
chelle), aby mohl klidně sloužiti Bohu; když pak otec, krá
lovský sudi (hrabě), naléhal na něho, aby vrátil se do světa,
„kde kyne mu stkvělá budoucnost, putoval na hrob sv. Mar
tina do Toursu, zasvětil se tu službě Boži a vstoupil do
stavu duchovního. Odtud odebral se do Bourgesu a s povo
lením tamního biskupa Austregifila zřídil si u městské hradby
nedaleko stoličného chrámu skrovný příbytek. Tu žil drahně
let jako poustevník o ječném chlebě a vodě modle se a roz
jimaje nábožně. Vycvičiv se takto v tuhé kázni nastoupil
pouť do Říma. Tam na hrobech knížat apoštolských a ne
sčislných mučedníků Kristových uzrál v duši jeho úmysl,
že půjde zvěstovat pohanům evangelium, a zalibí-li se Bohu,
mezi nimi smrti mučednickou zemře. I vrátil se do Gallie,
dal se na radu krále Chlorata IT. posvětiti za krajinského
biskupa a začal hlásati lidu slovo Boži, vykupoval anglo
saských chlapců, kteří na veřejných tržištich byli prodáváni,
a dával je po křesťansku vychovati a vědecky vzdělati za
budouci spoludělníky svoje na vinici Páně.
Zavitav do krajiny u města Gentu ve Flandrech jal
se tu Amand kázati, ale s malým úspěchem. Obyvatelstvo
zaviralo srdce svoje slovům jeho a jen málo bylo těch, kdož
uvěřili v Krista a dali se pokřtiti, Tato zatvrzelost pohan
ských Franků zarmoutila horlivého věrozvěsta nad míru; i

a putoval
podruhé
doŘíma,-aby
poradil
sespapežem
získal
spolupracovníky v dile začatém. Vrátil se do Gallie s mysli
povznesenou, tu však zvěděl, že zatím (Gentšti pohané sva
tyni od něho vystavěnou zničili a kněze jeho vyhnali. Byla
to smutná přivitaná, ale Amand nezmalomyslněl. Dostav
od krále Dagoberta list ochranný spěchal do Gentu a na
pínal všecky sily svoje, aby zaslepený lid obrátil; ale všecka
práce jeho byla i tentokráte marna. Ani tento neúspěch
nezastrašil ho; kázal, prosil, napominal, domlouval a bhorlil
bez únavy a odpočinku dále, nedbaje žádných protivenství,
jen aby získal Kristu Ježiši duše lidské. Rozzuřené ženy
tupily ho na potkání, zaslepený lid stloukl a hodil jej ně
kolikráte do řeky Skaldy, zastrašení tovaryši jeho dali se

na útěk, ale on sám vytrval jako udatný vojín Kristův na
bojišti, a. když octl se v nejvyšší bidě, neváhal konati ruční
práci, aby se uživil.
Nějaký čas přebýval Amand také v Doorniku (Tournai);
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kde zřídil si chýšku. Tu pokusil se jednou vyprositi od
královského sudího zloději na smrť odsouzenému milost, ale
marně; zločinec byl oběšen. Když lidé z popraviště odešli,
sňal biskup oběšence se šibenice, donesl ho do příbytku
svého a kleče modlil se po celou noc u něho. Zatim přišel
nešťastník tento k sobě, a nazitři propustil ho biskup živého
a zdravého. Zpráva o této podivné události rozletla se
rychle a učinila na pohany takový dojem, že mnozí z nich
jali se bořiti modlářské oltáře a davše se od Amanda vy
učiti víře Kristově přijali křest svatý. A za nedlouho po
dařilo se Amandovi štědrým přispěním krále Dagoberta za
ložiti v krajině Doornické několik chrámů a klášterů.
Apoštolská horlivost přivedla biskupa Amanda 1 ku
Slovanům. Toho času vymanili se Čechové pod vůdcem
Samem z nadvlády Avarův, a udatný vítěz tento uznán
králem též od Slovincův obývajících územi od Jaderského
moře k Dunaji; v nynějším Přímoří, Krajině, Štýrsku, Ko
rutansku, obojích Rakousích, jižním Bavorsku a východní
části Tirol. Tak vznikla veliká říše západoslovanská hrani
čicí přímo s říší franckou. Amand vydal se po Dunaji do
krajin Slovanů korutansko-pannonských ochtěje v nich za
kotviti křesťanství, a jak se praví, hlásal jim téměř po dva
roky učení Kristovo, avšak s nevalným úspěchem. Zdá se,
že dalšímu působení jeho mezi Slovany učinila přitrž na
stalá válka mezi říšemi slovanskou a franckou, v niž r. 630.
král Dagobert u Vogatisburku byl od Sama na hlavu
poražen.
Král Dagobert I. přijmim Veliký (628—638) byl za
prvnich let vlády své panovník spravedlivý a dobrodinec
cirkevních ústavů, avšak později propadl lakotě a tělesnosti.
Sahal dychtivě po majetku chrámů i poddaných, zapudil
řádnou manželku svou a pojal tři ženy za královny i mnoho
jiných ženin. I domlouval mu Amand důrazně káraje ohavný
život jeho a hroze mu trestem Božím, jestliže se nepolepší.
Vášnivý král vyhnal proto biskupa z říše své. Vyhnance
ujal se bratr králův Charibert, jenž panoval ve valné části
Akvitanie. Odtud cestoval Amand do hor Pyrenejských
k Baskům, chtěje zanedbané horaly ty obrátiti ku Kristu,
ale apoštolská slova jeho padala tu na půdu skalnatou bez
užitku.
Po tolikerýeh neúspěších chystal se již Amand ku
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plavbě do Anglie, an král Dagobert vypravil k němu posla
s důtklivou prosbou, aby vrátil se na předešlé působiště
svoje. Biskup poslechl krále, cestoval do Gentu a jal se po
znovu ve Flandrech i v Brabantě hlásati slovo Boži a za
kládati chrámy 1 kláštery. Byloť mu sice i tentokráte pře
máhati nechuť a odpor pohanského lidu proti křesťanství,
ba několikráte octl se pro apoštolskou horlivost svou v ne
bezpečenství života, ale všecky tyto překážky a obtíže byly
mu jen vzpružinami k další neůmorné činnosti na vinici
Páně, tak že posléze práce jeho měla přece úspěch.
Roku 646. byl Amand od mladého krále austraského
Sigeberta jmenován biskupem v Maastrichtu, ač vzpiral se
tomu. I obcházel po tři roky rozsáhlou diecési svou rozsé
vaje simě sv. evangelia a udileje sv. svátosti. Ale netoliko
lidě světšti, nýbrž i mnozí duchovní zarmucovali ho nezří
zeným životem svým; a když seznal, že otcovské domluvy
jeho neprospivají, počal se lekati veliké zodpovědnosti, kterou
ukládal mu úřad biskupský, a požádal r 649. papeže Martina
1., aby břemene toho sproštěn byl. Když pak papež váhal
prosbě té vyhověti, zřídil si Amand pomocníka a nástupce
v úřadě biskupa Maastrichtského a putoval do Říma. Tu
prodlel delší čas, aby si opatřil přepisů bohoslužebných i
cirkevnich knih pro kláštery svoje a získal nové dělniky
na vinici Páně. Vrátiv se r. 651. do Belgie zakládal nové
kláštery, dával jim vzorné představené a staral se otcovsky
o ně, jsa přesvědčen, že jen dobře zřízené řeholní ústavy
budou pevnými oporami víry a náboženského života v zemi
té. Kromě toho konal missionářské cesty po Galli, zašel si
podruhé k Baskům, ač zase s malým úspěchem, a posléze
usadil se v oblíbeném klášteře svém Elnonu při ústí sou
jemné řeky do Skarpy, odkud vycházal do blízkých i vzdá
lených krajin šiřit království Boží v lidu. Zachovav si do
vysokého stáři ducha svěžího a srdce vřelé dokončil záslužný
život svůj v klášteře Elnonském jako kmet devadesátník
dne 6. února r. 684.
Jméno sv. Amanda uvádí se v římském seznamu sva
tých dne 6. února; mnohé církevní kalendáře kladou však
výroční památku jeho na den 26. řijna, jelikož tohoto dne
byl posvěcen na biskupství, a v týž den byly ostatky jeho
slavně vyzdviženy, čimž dle tehdejšího způsobu byl pro
hlášen za svatého.
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Sv. Amand pracoval na vinici Páně často bez viditel
ného užitku, ale timto neúspěchem nebýval nikdy rozmrzen
a od dalši práce odvrácen. Rozséval símě slova Božího trpě
livě a vytrvale dále, i když setba jeho dlouho se neujímala,
až konečně dočekal se krásného ovoce práce své. Sv. Pavel
di: „Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst.
Protož ani ten, kdož sází, jest něco, ani ten, kdo zaláva,
ale Bůh, jenž vzrůst dává.“ (I. Kor. 3, 6. 7) Nemalomysl
němež a nezoufejme si tedy, když ušlechtilé snahy naše
nesouci se k dobru zdánlivě se nám nedaří. Zahradník sází
strom, i když ví, že nedočká se již ovoce na něm. A tak
i my konejme dobré skutky, byť se 1 zdálo, že z nich žádný
užitek nevyplývá. Bůh odplatí nám jednou naši dobrou vůli,
snahu a práci, ať již úspěch jeji byl veliký čijen nepatrný,
neboť to nezávisí na nás, nýbrž výhradně na milosti Boží,

Dne 26. října koná se také památka sv. Evarista, papeže, umučeného
v Římě za císaře Trajana (+ 110.), sv. Rogaciana a Felicissima, mučedníků
afrických za císaře Valeriana, sv. Rustika, biskupa Narbonnského, sv. Abun
dancie, panny, sv Demetria, z jehož ostatků král Václav IT. r. 1304. získal
a velechrámu v Praze daroval jednu čásť, a j.

Dne

27. října.

I. Sv. Frumenc, věřozvěst Ethiopův.
Ethiopil nazývali staři Rekové od časův dějepisce He
rodota krajiny jižně od Egypta položené, t. j. nynější Nubui,
egyptský Sudan a Habeš (Abyssinii). Jinak dáváno jméno
Ethiopův vůbec národům pleti černé, africkým mouřeninům.
Skutky apoštolské (8, 27—39) vypravují, že mouřenín, mocný
kemornik královny mouřeninské Kandace, vraceje se z Je
rusaléma, cestou byl od jáhna Filipa o Kristu Ježíši poučen
a pokřtěn; avšak teprv za cisaře Konstantina Velikého po
dařilo se vztýčiti v Éthiopii kříž Kristův. Apoštolem Ethio
pův byl biskup sv. Frumene.
Okolo roku 316. podnikl učený kupec a přirodozpytec
Merop z Tyru ve Fenicil vědeckou cestu ku prozkoumání
Ethiopie, kteráž za starověku jmina byla zemí divů, nale
zištěm ukrytých pokladův a zdrojem moudrosti. Za společníky
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pojal kromě služebnictva dva synovce svoje, křesťanské
bratry Wrumencia a Edesia, a cestou po moři sdilel se s nimi
o bohaté vědomosti a zkušenosti své. Avšak když cestova
telé na zpáteční cestě přistáli někde na břehu abyssinském,
aby zásobili koráb svůj pitnou vodou a potravou, vrhli se
na ně domorodci, kteří toho času válčili s Římany, a pobili
je všecky, až na Frumence a Edesia. Oba tito iládenci
vystoupivše na břeh poodešli od ostatní družiny, a posadivše
se do chláadku pod strom četli v knize, kterou jim strýc
dal, nevědouce, co děje se opodál. Posléze vyslídili je domo
rodei, ale neublížili jim; buď že měli. se sličnými hochy
útrpnosť, aneb že doufali miti z nich zisk, vzali je a při“
vedli do Axumu králi svému za otroky. A král zalíbiv si
oba bratry dal je vychovati a vzdělati; a když dospěli,
učinil Kdesia vrchním číšníkem, a Frumencia, jenž vynikal
nadáním, obratnosti i pilnosti, tajemníkem svým.
Bůh byl se zajatými bratřími v cizině a žehnal jim
hojně. Plnice věrně a poctivě svoje povinnosti požívali ne
obmezené náklonnosti a přízně královy. Když pak král
chystal se na smrť, dal jim svobodu, aby buď v úřadech
svých setrvali, aneb volně do vlasti své se navrátili.
Ovdovělá královna ujavši se jmenem nedospělého syna
svého vlády v říši, prosila Frumencia a Edesia, aby jí ne
opouštěli, ale do zletilosti králevičovy v úřadech svých zů
stali. I uposlechli ji, a tou měrou stal se vysoce nadaný
Frumenc vychovatelem králeviče Aeizany a skutečným vla
dařem v království tom a řídil je spravedlivě 1 moudře.
Pečoval pak netoliko o mír a hmotný blahobyt v zemi,
nýbrž snažil se povznésti lid i mravně. Křesťanské dojmy
a nauky, jichž byl účastným za mladých let svých, nebyly
v něm další výchovou na pohanském dvořenikterak udušeny ;
a když stal se mužem samostatným, probudily se v něm
mocně a ovladly celou duši jeho. I zahořel touhou, aby
národ, jemuž vladařil, poznal Krista Ježiše a došel spasení
v něm. Na ten účel pátral bedlivě a zvěděl, že mezi řím
skými a řeckými kupci, kteři za obchodem do země té
jezdili a v ni se usazovali, jsou také křesťané, a pozval je
vlídně k sobě, zaručil se jim ochranou svou, povzbudil je,
aby zřídili si služby Boží, daroval jim staveniště a stavivo
na svatyni, podporoval je štědře, předcházel je dobrým pří
kladem, a osvědčoval vůbec, jak velice přeje si, aby v řiši
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té křesťanství se ujalo. Takovým způsobem vznikla v Abys
sinit malá křesťanská obec, k niž záhy četní obrácenci z do
morodců přistupovali, tak že časem nastala potřeba zbudo
vati v zemi i na několika jiných místech křesťanskésvatyně.
Když mladý král Aeizanas dospěl a otěže vlády sám
do rukou vzíti měl, vydal mu Frumenc počet z vladaření
svého a odešel s bratrem ze země. Edesius puzen touhou po
domově navrátil se do Tyru, kde stal se knězem, F'rumenec
pak plana svatou žádosti, aby Ethiopové vstoupili do Církve
svaté odebral se do Alexandrie ku slovutnému světci Atha
nasiovi nedávno před tim na biskupský stolec dosazenému,
vypravoval mu, jak v Ethiopii křesťanství se již ujalo, a
prosil ho snažně, aby poslal do země té horlivého pastýře,
jenž by v začatém dile s milosti Boží pokračoval. I zradoval
se Athanasius z toho, co bylo mu zvěstováno, a svolav svoje
kněze, vyzval Frumence, aby jim dal zevrubnou zprávu o
počátcich viry křesťanské v Ethiopii. Rád učinil to Frumene;
když pak opakoval prosbu, aby do země té poslán býl muž
apoštolský, plný Ducha svatého, povstal Athanasius a řekl
mu jako někdy král egyptský Josefovi: „Zdaliž budeme
moci takového muže najiti, kterýžby ducha Božího pln byl,
a kterýžby tyto veliké věci dovésti mohl, jako ty ?“ I po
světil Athanasius r. 328. Frumence za biskupa, a přiděliv
mu několik horlivých duchovních poslal jej s apoštolskou
pravomocí do Ethiopie na vinici Páně.
Biskup Frumenc usadil se v městě Axumu (v provin
cil Tigré v severním Habeši), středišti mocné řiše Axumské,
která tehdáž ovládala nejen celou Abyssinii, jižní Nubil
a pobřeží rudomořské, ale i nad jižními krajinami arabský
mi panovala, tak že Axumský král Aeizanas pokládal se za
rovna cisaři Konstatinu Velikému. Vzdělanost řecká nabý
vala v řiši této stále půdy a jazyk řecký stal se tu řeči
dvorskou a služební. Frumene založiv v Axumu biskupství
Jal se s neůmornou horlivostí šířitl evangelium v této zemi,
která řizením Božím stala se mu druhou vlastí, a apoštolské
práce jeho vydávaly utěšené ovoce. Sám král Aeizanas,
bratr jeho Sazan i přední velmoži říše přijali křest svatý,
a přikladu jejich následovalo množství poddaných, tak že
časem založeno bylo v zemi sedm nových biskupství, pod
řízených vrchnímu pastýři Axumskému jakožto metropoli
tovi, pod vrchni správou patriarchy Alexandrijského. Fru
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mene řidil utěšeně rostouci církev ethiopskou slovem i pří

kladema stál bedlivě na stráži, aby neuchýlila se od pra
vověrného učení katolického. Takové bdělosti bylo na vý
sost třeba obzvláště v říši sousedící s Egyptem, kde bludař
ství Ariovo nad míru drze hlavu povznášelo a věrným ka
tolikům převeliké nátisky činilo,jsouc podporováno nehodným
synem Konstantina Velikého, císařemKonstanciem. Panovník
tento zamýšlel bludy Ariovy zanésti do Bthiopie, a za tim
účelem poslal r. 356. králi Aeizanovi a bratru jeho Sazanovi
list, aby biskup Frumenc přivezen byl do Alexandrie, aby
prý od tehdejšího arianského patriarchy znova posvěcen
byl. Ale král Aeizanas nedbal této drzé žádosti a ujímal se
mocně pravověrného Frumence proti nástrahám bludařů.
Kdy a jakou smrtí sv. Frumene zemřel, není povědomo;
jen tolik jest jisto, že žil ještě roku 356. Zprávu tu máme
ze zmíněného listu císaře Konstancia ku knižatům abyssin
ským, jehož budoucnosti zachoval sv. Athanasius.

Habešané nazývají Frumence Fremonatem a cti ho
jakožto prvního věrozvěsta svého. Římský seznam světcův
klade výroční památku sv. Frumence na den 27. října. Po
hříchu byla vinice Páně, kterou v Ethiopii vzdělal, později
zanesena kamením. Církev abyssinská rozkvétala jako úrodná
štěpnice až do stoleti šestého, tu však byla z Alexandrie
porušena bludařstvím Monofysitů (Eutychiánů), popirajicích
katolické učení o dvoji přirozenosti v Kristu Pánu. A v tomto
bludu vězí křesťanští Habošané podnes, jsouce 1 jinak lidé
v náboženství málo vzdělaní a v mravech velice poklesli.
Všecky posavadní pokusy, aby národ ten vrátil se do lůna
Církve katolické, rozbily se o vzdor tamního nevědomého
rozkolnického duchovenstva a měly jen skrovné výsledky,
ačkoli nynější neguš (císař) habešský Menelik II. chová ku
Stolici apoštolské v Římě velikou úctu.
Jazyk starých Habešanů (ethiopština) vyhynul v lidu
již za stoleti čtrnáctého, a nyni uživá se ho pouze v boho
službě. Nejvzácnějším památníkem starokřesťanské víry a
vzdělanosti tohoto národa jest ethiopský překlad Písma sva
tého ze stoleti čtvrtého.
Prozřetelnosť Boží vodí člověka podivnými cestami.
Nejvýše moudrým řízením jejím povstává nejednou veliké
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požehnání celým národům z toho, co na pohled zdálo se
býti neštěstím. Připomeňme si jen osudy Josefa egyptského ;
jakého štěstí dostalo se nejen Bgyptu, ale 1 celému rodu
jeho z toho, že od vlastních bratři prodán byl do otroctví.
Podobně i nehoda, jež stihla sv. Frumence za mládí, stala
se příčinou obrácení na víru Kristovu celého národa. Důvě
řujme tedy vždycky v Boha jsouce přesvědčeni, že cožkoli
s námi činí, dobře činí. Jestiť zajisté nejvýš dobrotivý a
moudrý otec náš, jenž neskonalou láskou svou pečuje o lidi
a i posýlaje na nás soužení, nemá jiného úmyslu, než aby
nám 1 jiným lidem skrze nás prospěl, z hřichu nás
vyvedl, nás posvětil a na cestu spasení přivedl, „Vimeť, že
milujicím Boha všecky věci napomáhají k dobrému.“ (Rim.
8, 28.) „Koho Pán miluje, toho tresce; i mrská každého
syna, kteréhož přijímá. Setrvejtež v kázni; Bůh se vám

ukazuje jako synům; neboť který jest syn, jehožby netre
stal otec?“ (Žid. 12, 6. 7.)

2. Svatí Vincenc, Sabina a Kristeta, mučedníci.
Za panování císaře Maximiana (286—305.) řádil ve
Spanělsku proti křesťanům ukrutný vladař Dacian. Slidil
po nich dychtivě, sváděl je k modlářství a dával je mučiti
1 vražditi. Toho času žil v Evóře útlý mládeneček Vinceno,
jenž nedbaje vládních rozkazů přiznával se bez ostychu
veřejně ku Kristu Pánu. Dacian přibyv do Evóry pátral,
jakož' obyčej mival, i v tomto městě po křesťanech, a zvě
děv o Vincenci povolal ho k sobě a řekl mu: „Mladistvá
nezkušenost činí tě zaslepeným. Hlásíš se k náboženství
všeobecně opoyrhovanému, kteréž způsobí ti jen hanbu, muka
a smrť. Zmoudři tedy a přijml náboženství, jehož drží se
cisař 1 všickni vznešení páni.“ Ale Vincenc odpověděl sta
tečně: „Mýliš se; nenit křesťanství nikterak náboženstvím
hodným opovržení; vždyř ono samojediné dodává člověku
cti i důstojnosti a zaručuje mu nesmrtelnou slávu a blaže
nosť. Nerozumně jednají však modloslužebnici, neboť propa
dnou věčným trestům.“
Dacian podivil se nemálo, odkud v tomto křesťanském
hochu vzala se odvaha, kteráž vnukla mu slova taková;
nechtěje pak dále rozmlouvati s ním rozkázal odvésti ho
k modle Jovišově a donutiti k obětování; a kdyby zdráhal
se poslechnouti, měl býti nemilosrdně metlami šlehán až
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buď se podrobi, buď zahyne. Sami žoldnéři, jimž kruté dilo
toto uloženo bylo, měli lítosť s mladičkým Vincencem a
napominali ho, aby vůle císařovy poslušen byl a takto se
zachránil. Ale Vincenc nedbaje slov jejich odepřel modle obě
tovati. Tato statečnosť dotkla se mocně vojínů, tak že' ostý
chajice se mládenečka tlouci odvedli ho do vězení davše
mu tři dny na rozmyšlenou.
V žaláři navštívily Vincence mladičké sestrý jeho Sa
bina 1 Kristeta a daly se do usedavého pláče, že maji ztra
tit1 milého bratříčka a zůstati na světě samy. I poradily
mu, aby uprchl na některé vzdálené misto. Bratr poslechl,
ušel tajně z vězení a šel se sestrami do města Avily.
Cestou pojala ho však veliká litosť, že zbavil se neoceni
telné koruny mučednické; a jen myšlénka, že může ji do
sáhnouti také na jiném místě, až Bůh dá, upokojila ho.
V Avile neustával domlouvati sestrám, aby staly pevně ve
viře Kristově a nedaly se od ni odvrátitl ani mukami ani
smrti, což ony také přislíbily.
Dacian navštívil také Avilu, a když bylo mu zvěsto
váno , že Vincenc z vězení v Evóře uprchlý pohrdá bohy
a náboženstvím křesťanským zjevně se honosi, vydal rozkaz,
aby naloženo bylo s ním dle zákona. I byli Vincence, Sa
bina a Kristeta polapeni a mučeni. Nejprv roztáhli je ka
tané mna skřipci, až každý úd těla jejich vytržen byl
z kloubu svého. Když mučednici ani touto ukrutností ne
dali se zviklati ve víře a děkovali Bohu, že dáno jest jim
trpěti pro jméno jeho, nařidil Dacian, aby byli ubiti. I po
ložili jim kati hlavy na kámen a tloukli do nich sochory,
až z nich mozek vyrazili. Tak dosáhl Vincence s oběma
sestrami svými slavné koruny mučednické. Umučená těla
jejich byla pohozena dravcům za kořisť, ale dva křesťané
odnesli je a pohřbili tajně. Na pohřebišti jejich byl později
zbudován chrám. Ve Španělích a zvláště v městě Avile

© slaví
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T za naši doby může každý křesťan připodobniti se
starověkým mučedníkům. Sv. Augustin di, že hněv krotiti,
nečistoty se varovati, lakotou pohrdati, spravedlnosti šetřiti
a pýchu ponižovati je také mučednictvím, k němuž nasky
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tuje se nám hojvá přiležitosť. Jako starověci mučednici
přemáhali všeliká lákání k odpadlictví od víry, podobně
máme odpírati všem svůdcům i přemáhati všeliká pokušení
ku hříchu, a raději všecko, 1 život obětovati, než abychom
zpronověřili se Bohu a duši svou vydali v nebezpečenství
zkázy věčné.
Dne 27. října koná se také památka sv. Florence, mučedníka; v Ka
padocii sv. Kapitoly a její věrné služky Erotheidy, umučených pro víru
za císaře Diokleciana; v Ethiopii sv. Elesbaasa , krále, později mnicha,
a j.

Dne 28. října.

I. Svatí Šimon a Juda, apoštolové Páně.
„Kdybyste byli ze světa, miloval by svět, co jeho
jest; ale že nejste ze světa, nýbrž já ze světa vyvolil jsem
vás, proto vás svět nenávidí“ (Jan 15, 19.) Těmito slovy,
jež Spasitel promluvil ku svým apoštolům, vystižena jest
stručně a jadrně příčina, proč věrní následovníci a učedníci
jeho byli a jsou na této zemi pronásledováni. Nebyli a
nejsou ze světa, nesmýšleji a nejdou s ním, nýbrž potíraji
zvrhlé zásady a snahy jeho, a proto jsou jim nenáviděni.
Mezi světem, t. j. člověčenstvem zabředlým v nevěře a
hříchu jednak, a královstvím Božím na zemi jinak, není a
nebude nikdy smíru, jako není možna shoda mezi zlem a
dobrem, mezi lží a pravdou, mezi nepravostí a ctnosti. Sy
nové tohoto světa jsou ovládani žádosti těla, žádosti očí a
pýchou života; synové království Božího však ukřižovali
tělo svoje s žádostmi jeho vědouce, že jestliže s Kristem
tomuto světu odumřeli, s, Kristem spolu i živi budou, a
jestliže s ním trpěli, s ním také kralovati budou.
Z předních šířitelů království Božiho na zemi, jimiž
byli apoštolové Páně, oslavujeme dnešního dne společným
svátkem světce Šimona a Judu.
Kromě Šimona přezvaného od Spasitele Petrem, byl
ve sboru dvanácti apoštolův jiný Šimon, jemuž evangelisté
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Matouš a Marek dávají příjmí „Kananejský“ (Mat. 10, 4.
Mar. 8, 18.), a o němž evangelista Lukáš di, že slovo
„Zelotes“ (Luk. 6, 15. Skut. 1, 13.) I řecké jméno Zelotes,
i název Kananejský (od hebrejského slova kanna) znamená
horlivce, muže, vynikajícího ohnivou horlivostí. Horlivci
byli Židé, kteří dle příkladu starozákonního Fineesa (IV.
Mojž. 25, %.) kárali přestoupení Zákona Božího netoliko
přísnými slovy, nýbrž i ráznými skutky. Za doby pozem
ského života Krista Pána byla strana židovských „horlivců“
teprv v zárodku, později pak rozvinula se a zabředla do
výstředností. K té straně náležel i Šimon dříve než přidal
se ku Kristu Pánu, a odtud dáváno mu i později jméno
„Horlivec.“
Kdy a při které přiležitosti Spasitel Šimona do sboru
svých apoštolův povolal, o tom nemáme žádných zpráv;
není však pochybnosti, že jakmile byl od Božského Mistra
získán, následoval ho ustavičně jako ostatní apoštolové a
byl očitým svědkem jeho řeči i skutkův až do na nebe
vstoupení jeho. Že byl s ostatními apoštoly přítomen v Je
rusalémě, když na místě zrádného Jidáše zvolen byl od
nich Matěj, 1 když Spasitel na ně Ducha svatého vylil,
připomíná ve Skutcich apoštolských (1, 13.) výslovně sv.
Lukáš. Jinak není v Novém Zákoně další zmínky o
něm.

Dle ústního podání zvěstoval apoštol Šimon po seslání
Ducha svatého hlavně s Judou Tadeášem evangelium po
hanům v Persii a v Babylonii, a byl pro Ježíše Krista

© vměstě
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Proto bývá zobrazován s pilou v ruce.

Jméno Juda (Judas) bylo u Židů velice oblíbeno a
rozšiřeno. Ve sboru apoštolů Kristových byli dva mužové
tohoto jména, z nichž Judas (Jidáš) přijmím Iškariot (muž
z Kariotu) zradiv hanebně Božského Mistra svého, z úřadu
svého vypadl a bídně zahynul. Druhý Juda přijmím Tadeáš
(Thadaeus), zůstal Pánu svému do konce věren a podstoupil
za něho ochotně smrt mučednickou.
Příjmí Thadaeus přidáno bylo apoštolu Judovi na ro
zeznáni od jiných jmenovců. Jinak dáváno mu i souznačné
příjmi Lebeus. „Thad“ znamená prsa, hruď; „leb“ značí
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srdce ; Thadeus i Lebeus jest tedy „muž srdce odvážného a
mysli udatné.“
Judas Tadeáš byl rodný bratr apoštola. Jakuba Mlad
šiho (Luk. 6, 16. Skut. 1, 13.) prvniho biskupa Jerusalem
ského, jejž r. 63. Židé zavraždili, Byl tedy syn otce Kleo
faše (Alfóa) a matky Marie (řečené Kleofášovy), sestry
Rodičky Kristovy Marie Panny (Jan 19, 25.) Jako Jakub

Mladší sluje 1 Judas Tadeáš ve svatých evangeliich „bra
trem Páně“ t.j. přibuzencem, pokrevencem, bratrancem neb
sestřencem Krista Ježíše dle těla. Byl ženat a měl několik
děti, když ale stalo se k němu slovo Páně, opnstil rodinu
a šel za Spasitelem. V evangeliích objevuje se výslovně
jenom jednou, u sv. Jana (14, 21—23.) Kristus Pán louče
se při poslední večeři s apoštoly slíbil jim Ducha svatého a
pravil, že opět zjeví se těm, kdož budou ho milovati a při
kázání jeho zachovávati. Tím dotkl se předsudkův tehdáž
vůbec zavládlých, z nichž ani apoštolové ještě se nevyma
nili. Domnivalič se, že Mesiáš vystoupí jako světský pa
novník v lesku a podmaní násilím veškeré pohanstvo krá
lovství svému Tudy netajil se podivením svým Judas
Thadeus a řekl: „Pane, co stalo se, že zjeviš sebe samého
nám a ne světu ?“ Spasitel pak odpovědí svou obrátil zře
tel apoštolův od království pozemského marně očekávaného
ku království duchovnímu. Toto království Boží vchází jen
ve věrnou mysl a v srdce věřici, jež přikázání Kristova
zachovává. Kdo Krista Ježiše nemiluje, nemůže ho znáti
aniž státi se členem království jeho, Cirkve svaté, kterou
apoštolové měli šiřiti a spravovatiu Proto odpověděl Pán
na danou otázku: „Miluje-li kdo mne, řeč mou zachovávati
bude, a Otec můj bude Jej milovati, a k němu přijdeme
a příbytek u něho učinime.“
Ústní podání vyprávuje, že Juda Tadeáš nejprv
v Judsku, Samařsku a potom v Armenii, Syrii, Arabii,
Mesopotamii a Persii Krista Ježíše pohanským národům
hlásal; když pak se vracel do vlasti, zemřel smrti mučed
nickon někde ve Fenicii, buď v Bejrutě neb Aradě. Úmrtí
jeho dlužno klásti do doby před císařem Domicianem
(81—96.), neboť když panovník tento rozkázal vypátrati a
vyhledati všecky potomky Davidovy, aby takto jedním
rázem zmařeny byly liché naděje Židů v pozemskou říši
Mesiášovu, byli mu r, 95. do Říma přivedení dva vnuková
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apoštola Judy Tadeáše; avšak cisař daroval jim život
i svobodu vida chudobu jejich i ruce od práce plné
mozolů.
Apoštol Juda Tadeáš zůstavil písemnou památku, epi
štolu, kteráž uvádí se v Novém Zákoně na posledním místě
v řadě listů -katolických či obecných, řečených takto, pro
tože neměly na zřeteli nějakou zvláštní křesťanskou osadu
neb osobu, nýbrž větší okres věřících, ponejvíce ze židov
stva. Epištola tato byla sepsána ještě před zkázou města
Jerusaléma (r. «P.), již po smrti apoštolův Petra a Pavla
(r. 67.).

Zobrazován bývá sv. Juda Tadeáš s kyjem neb seke
rou v ruce. Také kladou mu do druhé ruky desku s obra
zem hlavy Krista Pána.

Epištola sv. Judy čelí proti bludařům, kteří toho času
v Malé Asii tropili hrozné neplechy zneuživajíce svobody
k nepravostem. Považujíce hřích za věc lhostejnou hověli
beze studu tělesným žádostem svým a rouhali se Kristu
Pánu i všeliké víře svaté. Apoštol di o těchto zvrhlících,
že zapírají samého Panovníka a Pána našeho Ježíše Krista;
že čeho neznají, tomu se rouhají, a co od přirozenosti
jako němá hovada znaji, v tom se porušují. Jsou oblakové
bez vody, ježto vitr sem i tam honí; stromové podzimní,
neužiteční, dvakráte mrtvi, vykořenění; bouřlivé vlny moř
ské, vymítajice jako pěnu své hanebnosti; a hvězdy bludné,
jimžto bouře temnostl zachována jest na věky. Jsou reptači
žalobní, podle žádostí svých chodici, a ústa jejich mluví
pyšná slova, divíce se osobám pro zisk. Toť jsou ti, kteřiž
sami se oddělují, lidé hovadní, nemajicí Ducha. [ napominá
sv. Juda věřících, aby těchto svůdců se varovali a dokládá:
„Ale vy, nejmilejší, vzdělávajíce se na nejsvětější víře vaší,
v Duchu svatém se modlice, sami sebe v milování Božim
chovejte, očekávajíce milostdenství Pána našeho Ježiše Krista
k věčnému životu.“

2. Sv. Alfred Veliký, král Anglický.
V dějinách anglických zůstavil nehynoucí paměťslavný
král Alfred příjmímVeliký. Narodil se r. 849. jakožto pátý,
nejmladší syn společného panovníka království Kentu,
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Sussexu a Wessexu, krále Bthelwulfa IT. Po příkladu Karla
Velikého snažili se tehdáž 1 jiní mocní panovníci křesťanšti,
aby byli od papeže korunováni, a takto aby moc jejich
posvěcením církevním došla potvrzení. Také král Ethelwulf
přál si, aby syn jeho Alfred pomazán byl od papeže Lva
IV. na království. I poslal ho r. 855. na ten účel se stkvě
lým komonstvem do Říma, a papež pomazal šestiletého
kraleviče.
Nadaný Alfred rozvijel se utěšeně; záhy naučil se
čísti a byl statným jezdcem i lovcem. Po smrti krále
Ethelwulfa vládli postupně tři starší synové jeho, z nichž
první dva zemřeli. Za panování třetího syna jeho Ethelrada
vpadli do Anglie Dánové, a v bojích s těmito cizimi ve
třelci vyznačil se mladý Alfred jako výtečný vojevůdce.
Roku 871. byl v jedné bitvě s Dány král Ethelrad těžce
poraněn a zemřel za nedlouho. Nástupcem jeho na, trůně
stal se dle svorné vůle celého národa Alfred. Doba byla
zlá, neboť pohanštií Dánové neustávali činiti nepřátelské
nájezdy do Anglie a plenili kraj za krajem, bořili a pálili
chrámy i kláštery, vraždili duchovenstvo a vyháněli domo
rodě saské obyvatelstvo z dobytých zemí. Roku 876. vrhli
se na Wessex, a král Alfred nedovedl jim čeliti; na poddané
britského původu nemohl spoléhati; z Anglosasů byli
mnozí zahnáni do hor a lesův, jiní uprchli po moři do
Francie, mnozí pozbyvše mysli podrobili se nepřátelům, a
jiní bažíce po bezvládí opustili krále a vzdorovali mu.
V této tísni nezbývalo Alfredovi leč hledati spásy v útěku;
převlečen bloudil s hloučkem svých věrných po odlehlých
pustinách, až vida nezbytí odloučil se od těchto přátel a
vstoupil do služby k jakémusi pastýři. Koruny pozbyl,
ale nepřestal doufati v Boha, jenž krále sesazuje i do
sazuje.
Časem podařilo se Alfredovi dáti přátelům návěští o
sobě a nadchnouti je ku vlasteneckému boji proti dánským
uchvatitelům. Množství uprchlíků přidalo se k němu na
obranu vlasti proti nepřátelům. Ti všickni ukryli se na
ostrůvku v močálovité krajině a ohradili se proti útokům.
Alfred sám odvážil se v přestrojení do nepřátelského tábora,
rozohnil hrou na harfu vojíny a vyzvídal záměry jejich.
Potom sešikoval své věrné stoupence, a z jara r. 878. udeřil
u Eddingtonu na Dány a porazil je. Po tomto vitězství
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uzavřel s přemoženým králem Dánů Gutrunem mír, a způ
sobil, že netoliko on sám, ale i třicet předních mužů dán
ských přijali křest svatý. Vítězný Alfred vykázal Dánům
sidla v Norfolku, Suffolku a Northumberlandě a ziskal si
je dokonce za spojence. Od té doby byl v Anglii mir, až
zase r. 893. Dánové pod vůdcem Hestingem vpadli do
země té. I byl Alfred opět nucen válčiti na obranu lidu
svého, a teprve r. 897. podařilo se mu zjednati mir, jemuž
potom těšil se až do smrti.
Důležitější nežli tyto skutky válečné byly zásluhy,
které kral Alfred získal si o svou zemi v miru. Dlouhole
tými nájezdy nepřátel byla Anglie hrozně spustošena. Roz
kvétajici v zemi vzdělanosť křesťanská zahynula takměř,
mravy obyvatelstva zdivočily, všude byl zmatek, a nevyli
čitelná bida soužila ubohý lid. Alfred snažil se především
království svoje opevniti proti útokům nepřátel. Stavěl na
pobřeži, zvláště při ústí splavných řek pevné hrady, zřidil
znamenité válečné loďstvo na obranu proti námořním lupi
čům dánským a ozbrojil lid proti nim. Vyhubil četné lou
pežnické roty v zemi, sesadil a potrestal přísně soudce
podplatné, bděl, aby lidu konala se na soudech spravedlnost,
a upravil soudnictví, an starší saské zákony a nařizení
svých předchůdců se včasnými dodatky r. 888. svedl ve
zváštní zákonník předeslav mu úvodem řadu právních zásad
z Pisma svatého, jež bylo mu základem všeho světského
zákonodárství. Říši svou rozdělil ve hrabství a jednotlivá
hrabství rozčlenil v obce s určitým počtem rodů, jichž ná
čelníci za svoje příslušníky ručili a přestupníky zákonů
soudili. Takovým způsobem zavedl Alfred pořádek ve vnitřní
správě říše. Za vlády jeho byla v Anglii taková bezpečnosť,
že prý nikdo nedotkl se zlatých náramků, jež král na
zkoušku dal podél silnic rozvěšeti. Vládl mečem dle slov
apoštolových jako služebník Boží a mstitel těm, kdož čini
zlé. Města od nepřátel pobořená zbudoval znova, jiná
města, zejména Londýn, zvelebil, povznesl orbu, zakládal
silnice, podporoval obchod i průmysl a zalidnil popleněnou
zemi cizími osadníky.
Největší ozdobou krále Alfreda jest pile, kterou vyna
kládal na křesťanské vychování a vzdělání svého národa.
Sám jsa nadán přirozenou touhou po vědomostech svolával
učence, umělce a řemeslníky z cizich zemí, obcoval s nimi

n
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přátelsky a i v dospělém věku ještě se poučoval; zejména
přiučil se latině, když mu bylo 39 let. Chrámy a kláštery
od Dánů zničené vystavěl znova, mnoho jiných chrámů
založil a nadal štědře, a zpozorovav s bolesti, že ducho

val se úsilovně, aby zase nabylo dokonalejšího vzdělání.
Na mnohých mistech založil školy a byl jich štědrým pod
půrcem. Vypravil poselství ku papeži Maximovi (882—854)
do Říma s dary, a papež osvobodil na žádost jeho „školu
anglickou“ ode všech poplatkův a poslal mu částku sv.
Kříže Páně. Svobodníky země své nabádal, aby syny svoje
posýlali do škol; nařidil, aby nikdo nesměl státi se řemesl
nikem, kdo neumí čísti aspoň knihy v mateřském jazyku,
a úřednici státní byli povinni znáti i latinu. Aby vzdělanosť
v duchovenstvu i v lidu snáze se šiřila, dával Alfred opil
sovati knihy a rozdával je stoličným chrámům i klášterům,
a sám sbíral staré saské písně, skládal spisy pro lid a pře
kládal na jazyk mateřský rozsáhlé spisy latinské. Znamenité
podpory ku povzbuzení duchovenstva ku vyššímu vzdělání
nalezl v Kanterburském arcibiskupu Flegmundovi a Worce
sterském biskupu Wefrithovi.
Všecky tyto věci veliké vykonal Alfred, ač bylo mu
po mnoho let brániti vlasti proti útokům nepřátel, a ačkoli
již od sňatku svého s Alsvithou, dcerou hraběte z Mercie,
trpěl plných pětadvacet let jakýmsi, tehdejším lékařům
neznámým neduhem, jsa málokdy úplně zdráv. Byl po
celý život svůj neůmorně činným šetře bedlivě času. Roz
dělilé si 24 hodin dennich na tři části; první čásť věnoval
službám Božím, modlitbám a nábožným rozjímáním, druhou
čásť věnoval spánku, čtení a kratičké zábavě, a ostatek dne
obětoval starostem o království. Z nedostatku hodin dával
sl zbotovovati každého dne šest svíci, z nichž každá hořela
čtyři hodiny, a timto měřidlem času řídil denní svůj
pořádek.
Král Alfred byl věrný syn a ochránce katolické Církve,
prodchnutý živou věrou i upřimnou zbožnosti. Byl lidu
svému pravým otcem, byl mu i apoštolem a zasloužil si
právem čestného názvu „Veliký“, jejž vděčné potomstvo
mu dalo. Panovav třicet let dokončil záslužný a příkladný
život svůj dne 28. října r. 901. a byl ve stoličném chrámě
Winchesterském pohřben. Výroční památku jeho kladou
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staré anglické seznamy světcův na den 28. října. V řím
ském seznamu světců (martyrologiu) jméno jeho se nevy
skytuje.

Požehnanou činností krále Alfreda stalo se, že Anglie
anl za Opětných vpádů dánských a lhostejné nečinnosti ná
sledujících panovníků přece neupadla do surovosti, nýbrž
že víra a vzdělanost křesťanská v zemi té zásluhou jeho
zachráněna a zvelebená, stala se ji na všecky časy budouci
zdrojem moci, velikosti a slávy. Slovutný král ten slyne 1
jako přední zakladatel a pěstitel pisemnictví anglosaského.
K lepšímu vzdělání duchovenstva přeložil výborné navedení
sv. Řehoře papeže, kterak zastávati jest úřad duchovního
pastýře, dějiny cirkve anglické od Bedy, a všeobecný dějepis
od španělského kněze Orosia. Na sklonku života přeložil
žalmy Davidovy a vzdělal mateřským jazykem některé spisy
filosofa Boěthia a sv. Augustina. Jeho návodem byla spořá
dána Kronika anglosaská, v niž za pozdějších dob od růz
ných zapisovatelů jest pokračováno. Konečně jeho spolu
působením sepsány jsou jazykem anglosaským životy svatých
mučedníků.
Dne 28. října koná se také památka sv. Cyrilly, panny a mučednice
římské, sv. Anastasie, panny a mučednice římské a spolumučedníka sv.
Cyrilla, sv. Fidelisa, mučedníka, sv. Gaudiosa, biskupa afrického, a j.

Dne 29. října.

I. Sv. Narcis, biskup Jerusalémský.
Dle svědectví církevního dějepisce Eusebia byl třináctým
biskupem Jerusalémským věhlasný světec Narcis. Narodil se
koncem prvního století za času papeže sv. Klementa I. a císaře
Nervy, jak se zdá, v Jerusalémě. Již za mladých let liboval
sl v křesťanském učení, v pobožnosti i ve svatých ctnostech,
a byl od věřících pokládán za vzor dokonalosti. Dospěv let
mužných přijal svěcení kněžské a konal povinnosti posvát
ného úřadu svého tou měrou, že křesťané obecně zvali ho
svatým knězem. I byl povýšen na uprázdněný biskupský
stolec v Jerusalémě a jal se stádce sobě svěřené horlivě a
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moudře spravovati. Hlásal bez únavy slovo Boží, učil mládež
pravdám víry svaté, napominal a povzbuzoval slabé, těšil
zarmoucené, domlouval hřišnikům, aby nastoupili cestu po
kání, a ujímal se ubožáků. Byl okem slepému, nohou chro
mému, otcem sirotkův a ochráncem utiskovaných. "Tělu
svému nedopřával oddechu jsa živ nad míru zapiravě. Ne
náviděl všelikých jalových kratochvili a býval v mluvení
velice opatrný a pozorný, abý z úst jeho nevyšlo žádné
slovo marnivé neb pohoršení budici. Nikdy netrpěl, aby
křesťané řečmi marnými, jizlivými aneb dokonce oplzlými
Boha uráželi a bližním pohoršení dávali. Jako dobrý pastýř
bděl ostražitě nad stálcem svým, aby nevedrali se do něho
dravi vlci, bludaři, kteří toho času Církev svatou nemálo
pustošili. Za to byl ovšem od těchto hubitelů viry Kristovy
nenáviděn, ale věřici Ilnuli k němu jako k otci. Svatosti
života, horlivostí v povolání a učenosti svou stal se miláčkem
všem věrným křesťanům a postrachem všem lidem zlým.
A všeobecná úcta i důvěra k němu rostla, když Bůh vy
znamenal ho milodarom divů.
Jednoho roku trávili křesťané Jerusalémšti s biskupem
Narcisem dle obyčeje celou noc před slavnosti velikonoční
v chrámu na modlitbách. Pojednou hlásili jáhnové, že olej
v lampách dochází. Shromážděný lid zarmoutil se, že ob
vyklé slavné služby Boži budou přerušeny. Ale biskup
Narcis nedávaje se z pobožnosti vytrhnouti, požehnal vodu
ve křtitelnici a pokynul duchovním, aby vodou tou naplnili
hasnoucí lampy; a ejhle, voda proměnila se v olej.
Jakkoli Narcis i stínu jakéhokoli hříchu úzkostlivě
se varoval, odvážila se přece zloba lidská dotknouti se ho
nectně. Horlivosť, kterouž v cirkvi udržoval přísnou kázeň,
1 přímosť,jíž prostopášníky káral, popudily proti němu tři
bohaprázdné nevázance, že opovážili se viniti ho z mrzké
nepravosti a křivou žalobu tu dokonce stvrzovali přísahou.
První z nich řekl: „Za živa chci shořeti, křivá-li jest žaloba
naše.“ Druhý zařikal se: „Mluvil-li jsem lež, ať Bůh po
trestá mne malomocenstvím.“ Třetí zvolal: „Nechť oslepnu,
vydal-li jsem svědectví lživé.“ Ohavné toto utrhání, jakkoli
přísahou stvrzené, nebylo sice s to, aby zviklalo důvěru
věrných křesťanů ku svatému biskupu, on však domnívaje
se, že nebude moci nadále na svém místě s prospěchem pů
sobiti, když pověsť jeho porušena byla, odešel tajně z Jeru
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saléma a ukryl se na poušti, aby o samotě dnem i nocí
modlitbami a zbožným rozjimáním Bohu sloužil a sebe zapiral.
Zatím co Narcis na poušti dlel, zastihla trestajici spra
vedlnosťt Boží křivopřiísežníky. Prvni z nich zahynul s celou
rodinou svou ohněm, jenž v domě jeho se vzňal. Druhý
onemocněl náhle malomocenstvím, byl ze společnosti lidské
vyobcován a zemřel bidnou smrti pod širým nebem. Třeti
pak vida hrozné tresty, jež zasáhly spoluvinniky, dal se
na pokání, vyznal veřejně nevinu biskupovu a oplakával
zločinu svého tak hořce, že z toho oslepl.
Křesťanům Jerusalémským bylo milovaného biskupa
Narcisa velice lito. I hledali ho dlouho na všech stranách ;
když pak nebylo možno dopátrati se ho, zvolili si biskupa
jiného, jmenem Dia, aby cirkev jejich bez pastýře škodu
nevzala Po smrti jeho následoval biskup Germanion, a po
něm Gordios. Zatim uplynulo osm let od té doby, co Narcis
na poušť se uchýlil. Pojednou dostalo se mu od Boha vnu
knuti, aby vrátil se na své místo a úřad biskupský opět na
stoupil. Stařičký Narcis neváhal tohoto vnitřního hlasu
uposlechnouti, a právě téhož dne, kdy zemřel biskup Gordios,
objevil se v Jerusalémě, jakoby z hrobu byl povstal. Věřici
Jerusalémšti zaplésali nevýslovnou radosti z návratu jeho
a prosili ho naléhavě, aby v úřad svůj opět se uvázal. I
svolil k tomu a řidil stádce svoje horlivě po několik let,
Když pak starobou a namáhavými pracemi na vinici Páně
i kajicími skutky tělesně zchřadl, přál si miti v biskupském
úřadě svém pomocníka. Právě toho času vydal se biskup
Alexander z Kappadocie na pouť do Jerusaléma. Z vnuknuti
Božího vyšel mu Narcis V průvodu duchovenstva v ústrety,
uvedl ho do chrámu Božího hrobu, a po vykonané pobož
nosti požádal ho, aby neodpiraje vůli Boží v Jerusalémě
zůstal a společně s nim obec křesťanskou na tomto přesva
tém mistě řídil. Biskup Alexander podivil se nemálo této
prosbě, ale posléze uvolil se, že stařičkému Narcisovi bude
pomocníkem. I stál mu věrně po boku a prováděl všecky
záměry jeho nesoucí se ku slávě Boží a k rozkvětu cirkve
Jerusalémské. Svatý kmet Narcis neustával Bohu vzdávati
diky, že mu poslal tak výborného spolupracovníka, a pokud
tělesně sily připouštěly, pracoval také sám na vinici Páně,
až r. 212. blaženě v Pánu zesnul dosáhuuv 116 let pozem
ského života svého.
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O křivopřísežnících praví se, že tráva pod nohama
jejich usychá, poněvadž za nimi pomsta Boží všude jde.
Tak zastihl strašlivý soud Boží ty ohavníky, kteří proti
svatému biskupu Narcisovi křivě svědčili a mrzkou lež tu
přísahou stvrdili. Jestiď křivá přísaha přímým popiráním
Boha a hrozným zneuctěním jeho vševědouecnosti,spravedl
nosti a svatosti. Věru, jen člověk naskrze zvrhlý a spustlý
může tak poklesnuti, že se odváží dovolávati se Boha za
svědka, aby mu potvrdil lež jeho za pravdu. (i nebije zlo“
syn ten beze všeho studu takořka Boha v tvář? Tupí ho,
posmívá se mu a svolává pomstu jeho drze na sebe. Praviť
Hospodin: „Zlořečeni přijde do domu toho, jenž přísahá skrze
jméno mé lživě, a přebývati bude u prostřed domu jeho a
stráví jej.“ (Zach. 5, 4.) I sami pohané měli přísahu za věc
posvátnou; oč vice maji ji míti ve vážnosti křesťané! Kdo
neštití se křivé přísahy, podkopává mezi lidmi všecku pravdu,
důvěru i věrnosť, a ruši takto všeliký mravní řád; nebo
kdo proti Bohu tolik se odvažuje, že nehrozi se rouhavě
pokládati ho za lháře, čeho nerdopusti se proti bližnímu,
kdykoli bude mit: naději, že něco získá? Proto není divu,
že křivopřisežník od věřicich a svědomitých křesťanů po
kládán jest za netvora a vyvrhele společnosti lidské.
Nemalého hřichu dopouštějí se i ti lehkomyslnici, kteři
zvykli si volati Boha za svědka ku věcem nepatrným a
malicherným. V hádce o haléř neodváží se nikdo rozumný
jiti na soud hrdelní a odvolávati se ku králi; jak tedy může
se kdo opovážiti ve věci malicherné odvolávati se ku svě
dectví samého Boha? Člověk, jenž takovému lehkomyslnému
přisahání zvykl, kromě toho přísahá snadno i na věci ne
pravdivé, a dopouští se tedy i křivé přísahy. Sv. Jan Zlato
ústý di: „Nikoho není, jenž často přísahaje nepřisahal by
někdy křivě; jakož neni, aby ten, kdož mnoho mluviti si
navykl, nemluvil časem věcí nepřihodných.“ V té příčině
hřešívají nejvice prodavači, kteří pro hojnější zisk každé
chvile Bohem se dokládají, že věc prodávanou laciněji dáti
nemohou, ba ani křivých přísah na ten účel se nehrozí.
V obecném, obzvláště obchodním životě, rozšířen jest
i nekřesťanský zlozvyk, že mnozí lidé často se zaklinají a
dušuji, aby slovům svým dodali váhy a hodnověrnosti. Věru,
-takoví lehkomyslnici nevědí ani, co mluvi. Chtějice řečem
svým zjednati víru aneb potvrditi pravdu věci často nepa
trné, dokládají se spasením své duše aneb ujišťují, že přejí
si věčného zatraceni, jestliže lhou. Jaká to lehkomyslnosť,
nesmrtelnou, krví Kristovou vykoupenou duši pro mali
chernou věc nabizeti ďáblu za kořisť a zřikati se věčného
spasení! Křesťan poctivý a spravedlivý takových pošetilých,
odporných a hříšných dokladů na potvrzení pravdy svých
řečí nepotřebuje; jemu stačí říkati „jest, jest“, či „neni, neni.“
(Mat. 5. 37; Jak. 5, 12.)

Sw. Arsenij, areibiskup srbský.

295

2. Sv. Arsenij, arcibiskup srbský.
Nástupcem sv. Sávy Nemanjeviče (+ 1237.) na arci
biskupském stolei srbském byl odchovanec jeho Arsenij L.
Narodiv se v městě Srčému na levém. břehu řeky Sávy dal
v jinošském věku výhost světu i jeho lákadlům a vstoupil
do basilianského kláštera, v němž toho času prodléval arci
biskup Sáva. Tu prospival Arsenij pod dozorem svatého
velepastýře dokonalosti a zalíbil se mu tou měrou, že byl
od něho záhy učiněn správcem listin a knih při stoličném
chrámě.
Roku 1235. zamýšlel sv. Sáva nastoupiti podruhé pouť
do Jerusaléma. Dřive však, než vydal se na tuto obtižnou
a nebezpečnou cestu, svolal všecky biskupy srbské na sněm
a oznámil jim, že ustanovil nástupcem svým v důstojnosti
arcibiskupské učednika svého Arsenia. I udělil mu svěcení
biskupské, a rozloučiv se s vlasti nastoupil cestu, z níž vice
se nevrátil. Zemřel, vraceje se z Jerusaléma, r. 1237. náhla
v Trnově v Bulhařích.
Arsenij kráčeje ve šlépějích slavného učitele a před
chůdce svého byl dobrým pastýřem svěřenců svých pečuje
neunavně 0 spaseni jejich. Sám stkvěje se svatosti života
vodil hřišníky na cestu pokání a obracel mocným slovem
pravdy bludaře na neporušenou víru Kristovu. Po namáhavé
a mnoholeté práci na vinici Páně roznemohl se těžkou ne
moci, tak že po celé tři roky dával se do stoličného chrámu
donášeti, aby přítomen byl nekrvavé oběti novozákonní, ne
moha sám ji sloužiti. Dozrál pro království nebeské, a po
silniv se naposled svatými svátostmi zesnul blaženě v Pánu
dne 28. října 1251. Pohřben byl v klášteře Pečském (Ipek),
jejž byl založil. Berlu arcibiskupskou odevzdal před smrtí
svou třetímu synu prvověnčeného krále Srbského Štěpána
(+ 1224.) Predislavovi, jenž nastoupil arcibiskupský prestol
pod jménem Sávy II. a po sedmi letech v pověsti muže
svatého zemřel.

Jako arcibiskup Sáva I., Inul i nástupce jeho Arsenij I.
věrně k apoštolské Stolici v Rimě, a katoličtí Jihoslované
hlási se tedy právem k tomu světci pokládajíce ho za svého.
Také arcibiskup Sáva II., jako vůbec všickni Nemanjeviči
byli horliví katolíci obřadu řeckoslovanského. Rozkolnickým
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Srbům jest památka krále Simeona (13. února), arcibiskupa
Sávy I. (27. dubna) a nástupce jeho Arsenia I. tak vzácna,
že biskupové jejich berouce na sebe úřad svůj dotvrzují
přísahu svou vzývánim těchto tři světeův. Kéž osvíti je
Bůh, aby zase sjednotili se s Cíirkví katolickou, v níž svět
cové ti Žili 1 zemřeli!

Dne 29. října koná se také památka sv. spolumučedníků Hyacinta,
Kvinta, Feliciana a Lucia, ve fenickém Sidoně sv. Zenobia, kněze a mučed
níka, sv. biskupů Maximiliana mučedníka a Valentina vyznavače, v Ber
gamu v Lombardii sv. Eusebie, panny a mučednice, ve Vienně ve Francii
sv. Theodora, opata, a J.

Dne 30. října.

I. Sv. Marcel a synové jeho, mučedníci.
V oblastech nynějšího Marokka a větší části Alžiru
v severozápadní Africe rozkládala se někdy římská provincie
Mauretanie, rozdělená na dvě části. Západní polovice její,
shodujicí se s nynějším sultanátem Marrokem, slula Mau
retania Tinginata po hlavním městě Tingisu, jež stálo na
mistě nynějšího přímořského opevněného města Tangeru.
V celém mohamedánském Marokku má nyni Tanger jedinou
katolickou svatyni s klášterem františkánským. Toto město
bylo r. 298. posvěceno mučednickou krví sv. Marcela.
Dle letopisců španělských byl Marcel rodem Španěl,
vstoupil záhy do vojska, a časem postoupil za setnika. Když
pluk jeho ležel v městě Leonu, oženil se tu s urozenou
pannou Nonou a zplodil s ní několik synův, a posléze byl
od kteréhosi horlivého biskupa obrácen na víru a přijal
s celou rodinou svou křest svatý. Později bylo mu s plukem
odejiti do Tingisu.
Roku 298. slavily se v Tingisu obvyklým způsobem
narozeniny císaře Maximiana. Jako vždy, měli i tentokráte
vojini obětovati pohanským bohům; avšak Marcel rozhodl
se, že raději vystoupí z vojska, než by víru svou zradil.
Když tedy pluky sešikovaly se ku slavnosti, předstoupil
Marcel před vojenské prapory a odloživ důstojnický pás
svůj zvolal hlučným hlasem: „Já obětuji toliko Ježiši Kristu,
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králi věčnému !“ Potom odložil i velitelskou hůl i zbraň a
řekl: „Od nynějška nebudu již více sloužiti cisařům, neboť
opovrhuji modloslužbou, kterou prokazujete hluchým a ně
mým bohům, ze dřeva a z kamene. Nutíi-li se vojín obětovati
bohům a císařům, nezbývá mně, než abych přestal dále
sloužiti.“ 'Timto skutkem nevzepřel se Marcel poslušnosti
vojenské, nýbrž odmítl toliko modloslužbu sloučenou se služ
bou vojenskou.
Uslyševše to ostatní vojíni zděsili se a oznámili věc
plukovniku Fortunatovi, jenž ihned rozká+al křesťanského
setníka odvésti do žaláře, a po slavnostech povolal ho na
výslech a řekl mu: „Co se ti uzdálo, že protl vší vojenské
kázni složil jsi veřejně důstojnost svou?“ Marcel odpověděl:
„Jsem křesťan a nemohu miti účastenství v modloslužbě;
obětuji toliko Ježiši Kristu, Synu Božimu.“ I poslal ho
plukovník k náměstku velitele císařské tělesné stráže Agri
kolanu se vzkazem: „Tento setník odhodil před vojskem
odznaky své důstojnosti, pravil se býti křesťanem a rouhal
se veřejně bohům. Pročež odevzdávám ti jej, abysi dle práva
ho soudil a potrestal.“ Agrikolan otázal se Marcela: „Přiznal
jsi se skutečně, že jsi křesťan?“ Marcel vece: „Přiznal jsem
se; jsemť křesťan.“ Na další otázku dosvěděčil, že byl set
nikem ve vojště. Tu zvolal Agrikolan: „Zbláznil jsi se, že's
přísaze stal se nevěrným a taková slova mluvil?“ Marcel
odvětil: „Kdo se Boha boji, neblázni!“ Agrikolan vyslýchal
dále: „Mluvil jsi to, co stoji v dopisu?“ Na to odpověděl
Marcel: „Mluvil jsem to a zbraň jsem odložil, neboť nesluší
se křesťanu, jenž Krista slouží, aby dle vašich předpisů vo
jenských obětoval mrtvým modlám.“ I výnesl Agrikolan
rozsudek: „Co učinil Marcel, zasluhuje po zákonech vojen
ských trestu. Byl skutečným setníkem u vojště, a jelikož,
jak sám se přiznává, odznaky své důstojnosti odložil, po
vinnosť svou zrušil a nad to před tváři představeného svého
slova svrchovaně pošetilá mluvil, budiž sťat.“
Písař vojenského soudu Kasian vida duchovni vitěz
ství křesťanského setníka nad pohanským soudcem a slyše
rozsudek smrti nad statečným vyznavačem tím, zachvěl se
náhle a byl v hlubinách duše své tou měrou dojat, že hodil
spisy i náčiní písařské na zem a Agrikolanovi neohroženě
vytkl, že vydal rozsudek nespravedlivý. Za to byl v tu
chvili odveden do vězení.
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Marcel předvidaje, že Kasian za nedlouho také dojde
koruny mučednické, pousmál se radostně, a odcházeje na
popraviště řekl Agrikolanovi: „Bůh odplať tobě za moje
odsouzení nesčíslným dobrodinim!“ Sťat byl dne 30. října
298., a dne 3. prosince téhož roku podstoupil smrť mučed
nickou 1 sv. Kasian.
Zatim trvala rodina mučedníka Marcela v Leoně. Když
do města toho donesla se zpráva o smrti jeho, povolal tamní
cisařský náměstek Diogenian syny jeho a domlouval jim,
aby bez odkladu víry křesťanské se odřekli. Ale oni majice
slavný přiklad otcův na mysli prohlásili, že raději život
položi, než aby Kristu Pánu se zpronevěřili. I odsoudil je
Diogenian na smrť, aby byli popraveni mečem. Z toho byla
mezi nimi veliká radost, tak že pohané vidouce je nemohli
se jim dosti vynadiviti Pokud zachovaly se zprávy, známe
jména tří synů sv. Marcela, kteři vzdávajice trojjedinému
Bohu diky pro Ježiše Krista skonali pod mečem katovým.
Byli to svatí bratři Klaudius, Luperkus a Viktorius.
Ovdovělá manželka Marcelova Nona pozbyvši takto i
synův prosila Boha, aby také ji popřál koruny mučednické,
aneb aby byla milosti jeho posilována v živé víře až do
konce. I prospivala nábožnosti a dobrými skutky, až bla
ženě usnula v Pánu.
Ostatky sv. Marcela byly později přeneseny do Leonu,
kde podnes v hlavním chrámě uloženy jsou.

Celá rodina sv. Marcela zastkvěla se v Církvi záři
svatosti; otec i synové prolili z lásky ku Kristu Ježiši krev
svou, a matka žila bohabojně a zemřela v milosti Boží.
Rodičové měli živou viru a dávali synům svým dobrý při
klad, synové pak následujíce jich sloužili věrně Bohu až
do mučednické smrti. Jaký to obraz andělům 1 lidem dobré
vůle libezný! Jinak bývá v rodinách, kde rodičové zdárné,
křesťanské výchovy děti svých nedbají aneb dokonce zlým
přikladem sami je kazi. Nad takovou rodinou pláče anděl
strážce, neboť koncem jejim bude mravní i věčná zkáza.
Nešťastna jest také rodina taková, v níž děti dobrých při
kladů svých rodičů nedbají a nenásledují. Proto bude v den
soudu mnohá rodina rozdělena; rodičové státi budou na pra
vlci, a synové i dcery jejich na levici. Rozdělení budou na
věky od sebe, jako pastýř odděluje ovce své od kozlů.
(Mat. 25, 32.)
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Jak chovati se máme, když lidé vybizeji nás ku
skutku zlému, uči nás příklad sv. Marcela. Co zapovidá
Bůh, toho nemůže dovoliti žádný člověk, byť 1 sebe výše
byl postaven. Co čelí proti zákonu Božímu, jest a zůstane
na věky hřichem, třebas i celý svět toho hájil. Věrný kře
stan jest hotov raději zříci se hmotného zisku, lidské přízně
a výnosného úřadu, ba i života, než aby prohřešil se proti
přikázáním Božím a církevním. Nedejme se tedy od nikoho
s cesty svatých ctnosti svésti; svět může nás zbaviti
statků hmotných, ale pokoje duchovního, jenž jest ovocem
živé křesťanské viry, nezbaví nás nikdy; a kdybychom i
pozbyli všeho, co nám svět dáti může, jen neztrácejme přá
telství Božiho! „Synu můj, jestliže tě lákají hříšnici, nepři
voluj jim“. (Přísl. 1, 10.)

2. Adam Markovský.
Farní chrám Nanebevzetí Panny
nosí se podnes sochou Rodičky Boží,
arcibiskup český Armošt z Pardubic
stoleti šestnáctého vedrali se do této
theráni, odňali ji násilně katolíkům a

Marie v Kladště ho
kterou někdy slavný
zbožně uctíval. Za
svatyně němečtí lu
učinili ji modlitebnou

svou.

Roku 1604. putovali katoličtí šlechtici polští Adam
Markovský a Albert Laský do Říma. Když vraceli se z této
pouti do vlasti, zavítali v neděli dne 30. října do města
Kladska a vstoupili ihned do chrámu Panny Marie, nevě
douce, že vládnou jím nekatolici. Právě konal tam řeč
lutheránský kazatel, avšak oba polšti poutníci pokládajíce
ho za kněze katolického a nerozumějíce německým slovům
jeho poklekli naproti starobylé soše Panny Marie a začali
se modliti nz růžencích. Poutnická hůl, láhev z tykve, la
stura mořská i růženec zvěstovaly, kdož cizinci ti jsou.
Sotva je však přítomný lutheránský lid zočil, zdvihl se a
odcházel zlostně ven. Vidouce to polekaní poutnici vyšli
rovněž z kostela nechápajíce, co se děje, a když octli se na
ulici, házeli po mich protestanti kamením křičíce: „Zabte
ty šelmy papeženské !“ Adam Markovský byl sochorem ude
řen do prsou a sklesl na zem, a když povstav utekl do
protějšího domu chtěje se tam. zachrániti, vybil ho hospo
dář kyjem. Ačkoli pak oba poutníci před zuřivým lidem
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poklekli a rukama sepjatýma za ušetření prosili bědujice :
„Vždyť jsme křesťané!“, přece jsou bez přestáni tlučeni a
kamenováni. Když Markovský kamenem uhozen skácel se
a již duši svou Pánu poroučel řka: „Ježíši Synu Boží,
smiluj se nade mnou!“ uhodil ho kdosi obuškem křiče
„Šelmo, nyní vzýváš Ježíše, ale dříve klaněl jsi se Marii !“
Lutheráni strhli s poutníků tlumoky a vyprázdnivše
je roztrhali a rozšlapali voskové obrázky Beránka Božího,
růžence, křížky a svaté ostatky, jež byly v Říměšlechticům
těm na památku darovány.
Ubozi zranění poutnici chvátali ku bráně městské, a
zuřivá chasa protestantská provázela je kamenováním a
bitim. U cihelny za branou vytrhl kdosi Markovskému
poutnickou hůl z ruky a tou holi vyrazil mu pravé
oko. Posléze ubiti jsou oba poutníci a leželi polomrtvi na
zemi.
Zatim vězel hlouček katoliků v městě přebývajících
u velikém nebezpečenství, aby 1 mnaně zaslepení útočníci
protestantšti se nevrhli. Někteří z nich ukazovali již hrozivě
na kolej jesuitskou. Představený této koleje vypravil dva
studenty, aby zraněné poutníky donesli do nejbližší vsi do
domku katolika Hanuše Trentlera, zahradníka. Tu nemohl
Markovský již ani slova promluviti, a když byla mu kně
zem Tovaryšstva Ježišova Dětřichem udělena svátosť po
sledniho pomazání, dal ještě znamení, že vrahům svým rád
odpouští, a téhož dne 30. října na večer po hodině deváté
vypustil duši. Druhý poutník Albert Laský zemřel příštího
roku. Rozkazem císaře a krále Rudolfa II. bylo tělo za
vražděného Adama Markovského dne 23. listopadu 1604
pohřbeno v chrámě na hradě Kladském se slávou, jakáž
vzdává se svatým mučedníkům. Původcové smrti jeho byli
schytáni a do žaláře dáni, avšak několik jich uteklo odtud,
ostatní pak vězeli tam až do r. 1611., kdy dostali milost
a svobodu.
m

Když protestantšti stavové čeští roku 1618. vydali se
v odboj proti králi Ferdinandu II., přidružili se k nimi
protestanti kladšti. I vyhnali Tovaryšstvo Ježíšovo z koleje
na hradě v městě Kladště, vydrancováli chrám jejich, ve
drali se 1 do hrobek a zhánobili mrtvá těla tam uložená.
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Posléze zničili ohněm kolej a dilem i chrám. Po bělohorské
bitvě dobylo dne 26. října 1622 cisařské vojsko hradu
Kladska, a tehdáž dovršena jest zkáza bývalé koleje jesuit
ské s chrámem. Místo této svatyně dostali potom Jesuité
od Ferdinanda II. farní chrám Nanebevzetí Panny Marie
v městě Kladsku, v němž uloženy jsou ostatky arcibiskupa
Arnošta z Pardubic. Do tohoto chrámu bylo ze zřicenin
někdejší svatyně hradské přeneseno tělo umučeného Adama
Markovského a uloženo uctivě v tamní hrobce Tovaryšstva
Ježíšova. Růženec, na němž tento mučedník před sochou
Rodičky Boži ve farním chrámě Kladském v den smrti své
se modlil, chovali tamní Jesuité jako vzácnou památku
v uctivosti a podávali jej k líbání nemocným lidem, z nichž
mnozi došli od Boha uzdravení, což přičítáno bylo zásluhám
a přímluvě domněním svatého Adama Markovského, jenž
pro víru katolickou byl zavražděn *).
Dne 30. října koná se také památka sv. Chroniana, Juliana, Makaria
a jiných třinácti, kteří za císaře Decia v Alexandrii umučení byli; tamže
sv. Eutropie, mučednice; na ostrově Sardinii sv. Saturnina, mučedníka,
v Apaméji sv Maxima, mučedníka, v cilické Egéji sv. Zenobia a sestry
jeho sv. Zenobie, umučených za císaře Diokleciana, v Altinu sv. Theonasta,
biskupa umučeného od bludařů arianských, v Paříži sv. Lukána, mučed
níka, a j.

Dne 31. října.

Sv. Volfgang, biskup Řezenský.
Starožitné bavorské město Řezno honosí se velikou
minulosti, jejimiž pomníky a svědky jsou podnes četné
stavby, zvlášť chrámy Páně. Z mužů, kteří v tomto městě
kdy žili, zůstavil nejslavnější paměť biskup sv. Volfgang.
Narodil se asi r. 924. na hradě Achalmu u Reutling ve
Švábsku z otce hraběte z Pfulling a matky Gertrudy
rozené hraběnky z Vering. Manželé tito vládli jen prostřed
nim jměním, které však stačilo k životu snášejicímu se
s urozeným stavem jejich.
Prvních šest let života svého ztrávil Volfgang v otcov
*) Drahé kameny z koruny Svatováclavské.
V Praze, 1880.

Díl II. str. 312—319,
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ském domě, a potom byl od rodičů svěřen kterémusi boha
bojnému knězi opodál hradu Achalmu na výchovu. Nadaný
hošik učil se pilně začátečním vědomostem a prospival po
slušnosti 1 nábožnosti čině takto radosť pěstounu i rodičům.
Když mu bylo deset let, odvedl ho otec do benediktinského
kláštera Reichenavského u Kostnice, kde byla tehdáž zna
menitá škola, na niž učení mniši mládež vzdělávali. Klášter
tento slynul po celé západní Evropě jakožto semeniště
zbožných a svatých mužův, štěpnice věd i uměn, mateřinec
cirkevních hodnostářů, opatův 1 biskupů. Míival až do 700
mnichův, a na školách jeho bývalo 200 žáků. V tomto ře
holním ústavě setrval mladý Volfgang několik let prospivaje
učením i bázní Boží; tu spřátelil se důvěrně se spolužákem

Jindřichem, jenž byl bratr tehdejšího Wůrzburského bisku
pa Poppa. Oba jinoši povzbuzovali se vzájemně ku pilnosti
v učení i ku skutkům pobožným, a přátelství jejich založené
v Bohu, vydávalo takto utěšené ovoce. V klášteře Reiche
navském naučil se Volígang také něžně ctiti Rodičku Boží,
již tamní chrám byl zasvěcen.
Když biskup Poppo, štědrý podpůrce věd, ku řízení
školy při stoličném chrámě svém povolal rozhlášeného
vlackého učence Štěpána, umínil si Jindřich, že půjde do
Wůrzburka, a přiměl i přítele Volfganga k tomu, že odebral
se s ním na další studie do tohoto města.
Učený Štěpán přijal oba snaživé žáky ochotně, neboť
lichotilo mu nemálo, že jsouce žádostivi jeho přednášek ne
váhali opustiti proslulou školu Reichenavskou a vstoupiti
do sboru posluchačův jeho. I byl jim oběma po nějaký čas
velice nakloněn, až Volfgang vzbudil v něm žárlivost.
Štěpán vykládal svým žákům dilo slovutného Marciana
Kapelly o sedmi svobodných uměních, oplývajici záhadnými
a temnými výroky. Jednoho dne nesouhlasil Volfgang svý
kladem učitelovým a vyložil kterési nejasné misto ve spisu
Kapellově lépe a důmyslněji, z čehož dostalo se mu od
spolužáků nemalé pochvaly, avšak učitel rozmrzel se na
něho a jal se jej malicherně týrati, až i vyloučil ho z po
sluchačstva svého. Zatím byl pak Volfgang ve vědách již
tou měrou vyspělý, že mohl i bez učitele dále se vzdělávati.
I studoval důkladně zvláště Písmo sv. a zdokonaloval se
pobožnými skutky.
Roku 956. byl Volfígangův přítel Jindřich povýšen
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na arcibiskupství Trevirské. Toho času zanášel se Volfgang
úmyslem dáti světu výhost a uchýliti se do některého
kláštera, ale Jindřich nemoha se odloučiti od milého sou
druha domlouval mu, aby šel s nim do Trevíru a radou 1
skutkem byl mu pomocen ve správě úřadu biskupského.
Aby p tele snáze ziskal, nabízel mu hojné důchody a ho
dnosti. Pokorný Volígang nehledaje slávy ani bohatství
odmital tyto důkazy oddanosti a přízně, nechtěje však pří
tele zarmoutiti vyhověl mu a odebral se s ním do Trevíru.
Tu ustanovil jej arcibiskup děkanem duchovenstva a správ
cem školy (scholastikem) při stoličném chrámu. Volfgang
konaje dvoji úřad tento obnovil nejprv ve sboru duchovních
stoličného chrámu přísný pořádek dle stanov sv. Chrode
ganda. někdy arcibiskupa Metského. Duchovní (kanovníci)
měli společnou ložnici i společný stůl a konali oirkevní
hodinky 1 jiné všecky předepsané pobožnosti sborně. Záhy
po půlnoci již bylo jim vstávati a odebrati se do chrámu,
kde modlili se církevní hodinky a byli na mši sv., a potom
čítali Písmo sv., studovali, opisovali církevní knihy aneb

©učili
mládež.
Volígang
sám
předcház
jevlas
přikladem, a když třeba bylo, nakloňoval je laska
vými domluvami aneb vážnými důtkami ku přesnému za
chovávání církevních pravidel Chrodegandových. Rovněž

© horlivě
spravoval
žákovstvo
stoličného
chrámu
Dbal
pilně
vzděláni rozumu 1 zušlechtění srdce žáků, vštěpoval jim
lásku k Církvi, pečoval o spasení jejich a staral se také o
hmotné potřeby jejich. Sám žil chudě a střídmě; nej dal
masa, nosil laciný oděv, byl pilen modlitby 1 zbožného
rozjímání a zapiral tělo svoje, tak že již tehdáž zván jest
obecně mnichem. Takovým způsobem obnovil Vo.fgang ve
sboru kanovniků 1 v žákovstvu při chrámu Trevírském cir
kevní kázeů.
Roku 96'. nastoupil arcibiskup Trevirský Jindřich
s císařem Ottou I. cestu do Říma, a r. 964. zemřel v tomto
městě morem. Umiraje odporučil císaři přítele svého Volf
ganga do ochrany proti odpůr-ům jeho, jimiž byli někteří
duchovní Trevirš'i, nespokojeni s přísnou kázní, k níž při
držování byli. Smrť jeho dotkla se bolestně Volfganga; obá
valť se, že krásný cirkevní život, jejž v duchovenstvu Tre
virském pracně vypěstoval, nezůstane bez úhon, jež sám
nebude moci odvrátit. I zatoužil po životě klášterním,
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k němuž citil již v Reichenavě a ve Wůrzburku náklonnost.
Ale císař Otto I. zamýšlel povolati ho na vysokou hodnosť
cirkevní a především přál si jej miti u bratra svého, arci
biskupa Kolinského Brunóna, jenž byl zároveň vévodou Lo
tarinským. Volfgang poslechl cisaře a odebral se do Kolina.
Světec Bruno snažil se výtečného muže toho získati své
diecési a nabízel mu za tim účelem cirkevni důstojenství
s hojnými důchody, ale marně. Volfgang stál nezvratně
v úmyslu svém, že vstoupí do kláštera, a rozloučiv se s arci
biskupem šel r. 965. nejprv do své otčiny, aby se rozžehnal
s příbuznými. Radosť rodičů, že s milým synem po mno
hých letech opět se shledali, proměnila se však v zármutek,
když jim oznámil, že dá světu nadobro výhost a přijme
řeholní roucho sv. Benedikta. Všecky prosby, námitky a do
mluvy jejich zůstaly bez úspěchu; Volfgang zdráhal se i
oznámiti jim, do kterého kláštera zamýšli vstoupiti obávaje
se, aby snad nepokoušeli se činiti mu překážky. Řekl jim to
liko, že zvědí o tom později. I nezbývalo zarmouceným ro
dičům než uděliti synu požehnání a rozloučiti se s ním.
V průvodu dvou mladých mužův putoval r. 966. Volf
gang do Švýcar a došel kláštera Einsiedelnského, kde byl
od opata Řehoře přijat a řeholním rouchem oděn. Již za
krátko poznali v něm mniši vzor dokonalého řeholníka a
vážili si ho nemálo. Dokončiv předepsanou připravu složil
řeholní sliby a jal se mladší mnichy na domácí škole učiti
posvátným vědám. I-ze sousedních klášterů byli k němu
posýláni řeholníci, jež S povolením svého opata učil boho
slovi i církevnímu právu a vedl na cestu svatosti. Do klá
štera Einsiedelnského docházel tehdáž častěji Augšburský
biskup sv. Oldřich, a seznav tu Volíganga přilnul k němu
vroucim přátelstvím a posvětil jej (r. 968.) na kněžství, ne
dbaje odporu, jejž mu pokorný mnich kladl, pokládaje se
nehodným úřadu tak svatého. Důstojnosť kněžská přidala
Volfoangovi nových povinnosti. Aby dovedl je věrně plniti,
rozmnožovál svoje pobožnosti, zpytoval každého dne svědomí,
a vzbuzoval i nad nejmenšími prohřešky skroušenou litosť.
Vzýval Ducha svatého za dar osvícení, aby uměl milosti
ve svátosti svěcení kněžského dosaženou těžiti ku spaseni
vlastnímu i bližních. Na týž účel vzýval i svaté a světice
Boží, zvláště sv. Otmara, někdy opata Svatohavelského.
Světec tento zjevil se mu jednou ve snách a předpověděl,
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že odejde z kláštera svého chud do ciziny, kde z vůle Boží
stane se biskupem.
Roku 970. byl Volfgang od opata Řehoře ustanoven
převorem kláštera HÉinsiedelnského, ale v úřadě tom nese
trval dlouho. Uherský kniže Gejza vypravil r. 972. k cisaři
Ottovi I. posly, aby mu holdovali a za mir prosili. I vypro
sil si Volígang od svého opata povolení, aby. mohl hlásati
pohanským Maďarům evangelium a r. 972. nastoupil missio
nářskou cestu do Uher, kde po nějaký čas na vinici Páně
úsilovně pracoval. Ale práce jeho zůstávala bez ovoce, a
ještě r. 972. došlo ho vyzvání, aby vrátil se z Uher do Ně
mec. Pasovský biskup Pelhřim vzpominaje časů minulých
činil si nároky ma církevní vládu v Rakousich a dilem 1i
v Uhrách, pročež mu záleželo na tom, aby do Uher do
cházeli němečti missionáři; když ale se přesvěděil, že hor
livý Volfgang na ten čas v pohanském lidu maďarském beze
vší naděje v úspěch sily svoje zbytečně maři, povolal ho do
Pasova a hostil jej v domě svém. Tu seznal jeho vzácné
ctnosti a stal se mu oddaným ctitelem.
Dne 28. září 972. zemřel Řezenský biskup Michael.
Ihned pojal biskup Pelhřim myšlénku, že se přičini, aby ná
stupcem Michaelovým v Řezně stal se vzácný host a přitel
jeho Volfgang. Skutečně bylo jeho přičiněním vypraveno
z Řezna poselstvo k císaři Ottovi I. s prosbou, aby na u
prázdněné místo biskupa Řezenského doporučil voličům
Volfoanga. Žádost tuto vyslechl císař s nemalou radostí a
vypravil ihned v listopadu r. 972. do Řezna posly se vzka
zem, aby zvolen byl Volfgang, i aby chtě nechtě bez pro
dleni byl přiveden do Frankfurtu, kde císař zamýšlel slaviti
příští vánoce.
Zatim Volfgang nemaje ani potuchy o těchto věcech
trval v Pasově u biskupa Pelhřima, jenž opatrně tajil se
mu všim, co v příčině jeho osoby se připravovalo. Právě
když Volfgang chystal se k návratu do kláštera Einsiedeln
ského, došla ho překvapující zvěsť, že císař si přeje miti jej
biskupem Řezenským, a jemu ukládá, aby bez meškání
s posly císařskými odjel do Řezna. Marně zdráhal se užáslý
Volfgang býti vyslancům po vůli; ani výmluvy a námitky,
ani prosby jeho nedovedly odvrátiti a zameziti, co Prozře
telnosti Boží bylo mu usouzeno. Býv v Řezně jednohlasně
zvolen za biskupa odebral se do Frankfurtu k cisaři a o
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vánocích r. 972. přijal z rukou jeho prsten a berlu, kte
rýmžto obřadem byl uveden v držení práv a statkův sto
ličného chrámu i opatství u sv. Emerama v Řezně, jakožto
manství říšských. Ve Frankfurtě byly mu prokazovány ode
všad hojné pocty, a když před shromážděnými cirkevními
hodnostáři i velikým zástupem věřicího lidu konal v chrámě
kázani, zahořela k němu srdce všech posluchačů láskou. Ale
opětné prosby jeho, aby sproštěn byl hodnosti, po niž nikdy
nebažil, zůstaly bez výsledku; císař nepovolil mu, ani když
vrhl se před ním na zemi a zvolal, že jsa mnichem nemůže
beze svolení opata svého biskupství přijati.
Nový biskup byl v stoličném městě svém- Řezně uvítán
s převelikým plesáním a uveden nejprv do klášterního chrámu
sv. Emerama a potom do velechrámu sv. Petra, kde byl na
biskupský prestol slavně dosazen. Málo dní potom, někdy
z jara r. 973. dostalo se mu od arcibiskupa Solnohradského
svěcení biskupského, jemuž přítomni byli biskupové Pasov
ský Pelhřim a Frisinský Abraham. Téhož ještě roku v mě
sici červenci pohřbil Volfgang Augšburského biskupa sv.
Oldřicha, od něhož byl před třemi lety posvěcen na kněžství.
Již od času sv. Bonifáce bylo biskupství ĎŘezenské
spojeno s klášterem sv. Emerama v Řezně; byliž opatové
jeho zároveň biskupy. Klášterní statky měly sloužiti ne
toliko na výživu biskupa-opata 1 mnichův, nýbrž 1 na vý
živu světských kanovnikův a ostatního duchovenstva při
stoličném chrámu sv. Petra. Biskupa volili společně mniši
1 světští kanovníci, a časem stalo se zvykem vybírati bi
skupa střídavě jednou z mnichův a podruhé z kanovníků.
Ale toto zřízení bylo na ujmu oběma sborům, zvláště klá
šteru. Mniši žili zpočátku přísně dle pravidel sv. Benedikta,
později však odklonili se od řehole, živořice hmotně 1 du
ševně. Biskupové nedbajice kláštera po stránce mravní hnětli
jej i po stránce hmotné užívajíce jeho důchodů skoro vý
hradně na potřeby svého dvoru 1 světského duchovenstva
při stoličném chrámě. Za tou příčinou poklesla řeholní ká
zeň mnichů žalostně; nedostávaloť se jim ani potřebného
oděvu a pokrmu, a jelikož nikdo o ně nepečoval, bloudil
jako ovce bez pastýře Tento smutný stav kláštera zarmu
coval nad míru srdce horlivého Volfganga. Bývalý převor
Einsiedelnský a přítel spořádaného -života řeholního ubolé
vaje nad rozháranými poměry kláštera, jehož opatem byl,
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vzdychal často: „Kéžbychom měli mnichy; ostatek mámel!“
A poněvadž dobrých mnichů nebylo, umínil si, že si je
vychová.
Volígang trvaje u arcibiskupa Jindřicha v Treviru byl
se seznámil s výtečným řeholníkem Ramboldem. Toho času,
kdy Volfoang dosedl na biskupský prestol Řezenský, byl
Ramvold představeným kláštera sv. Maximina v Trevíru a
ač byl kmet sedmdesátiletý, vynikal posud vzácnou duševní
svěžesti. "Tohoto zkušeného a osvědčeného muže zvolil si
Volígang chtěje obnoviti klášter sv. Emerama. I povolal ho
r. 971. do Řezna a učinil jej proboštem tohoto řeholního
sboru na ten účel, aby opět zavedl v něm pravidla sv. Be
nedikta. Aby pak klášter beze všech překážek hmotných
prospívati mohl, rozhodl se Volfgang rozděliti statky jeho
tou měrou, že nadále k biskupství náležeti bude jedna čásť
jejich, a části druhou samostatně vládnouti bude klášter
sam. Ale to se nelibilo některým kanovníkům; 1 reptali
řkouce biskupovi: „Proč odnimáš sobě a duchovenstvu svému
statků těch? Ačkoli poživáš všeobecné chvály, v této věci
mnozi lidé nechváli tě, nýbrž hani tebe. Dle zvyku a oby
čeje svých předchůdců zůstaň biskupem i opatem, abys ne
pozbyl svých posavadních důchodů. Jinak nejednal bysi
moudře.“ Těmto po světsku opatrným rádcům odpověděl
Volígang: „Nestydim se pro Boha slouti mužem nerozum
ným a bláznem. Věztež, že nikdy nevložím na sebe břemene
dvojiho, biskupského 1 opatského. Máť biskup dosti starosti
a práce S pastýřským úřadem svým, a rovněž 1 opat, aby o
spasení bratří svých řádně pečoval a i věci klášterní dobře
spravoval.“ Tato slova překvapila rádce a když bi kup roz
vaděje řeč svou dovodil, že vráti-li klášteru část statkův a
důchodů darovaných mu od králův 1ijiných zbožných do
brodinců, vykoná věc nejen slušnou a spravedlivou, ale také
prospěšnou biskupství 1 mnichům, zmoudřeli a pochválili
ho, že hledí si vice cti a slávy Boží, než časného prospěchu.
I neváhal Volígang roku 975. jmenovati Ramvolda opatem
kláštera sv. Emerama a odevzdati mu dil statkův a důchodů,
jichž dosud biskupové Řezenští sami užívali. Od té doby
byl klášter spravován samostatnými opaty, ale Volfgang
chtěje i na dále pečovati o prospěch jeho, nepropustil ho
z biskupské právomoci své a dozíral na něj, aby vládla
v něm řeholní kázeň. Chrám sv. BEmerama byl 1 dále dru
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hým chrámem stoličným, v němž biskup občasněslužby Boži
konal. Klášter spravovaný Romvaldem vybavil se záhy z po
savadní ztrnulosti své a rozkvetl znamenitě. Příkladu, da
ného šlechetnosti Volfecangovou. bylo i jinde následováno.
Solnohradský arcibiskup Bedřich vzdav se opatství u sv.
Petra v Solnohradě dal r. 987. klášteru samostatného opata
a vrátil mu statky, jichž dosud sámbyl užíval, a později
r. 990. učinil podobné opatření v klášteře Dolnoaltašském.
Rovněž vrátil r. 1019 Frisinský biskup Egilbert klášteru
Veihestefanskému samostatnosť | statky jeho.
Jakmile rozluka opatství sv. Emerama a biskupství
Řezenského dokonána byla, vystěhoval se Volfoang s du
chovenstvem stoličného chrámu z kláštera do biskupského
dvora v městě, kde potom až do třináctého stoleti biskupové
s kapitolou přebývali. Tu přikročil Volfecang ihned k ná
pravě cirkevní kázně ve sboru kanovníků 1 v ostatním svět
ském duchovenstvu městském, která za posledních let stár
noucího a churavého předchůdce jeho Michaela žalostně
byla poklesla. Netoliko pak kanovníky, nýbrž i ostatní du
chovní v městě přivedl ku společnému žiti, jakož někdy u
činil sv. Augustin v Hippu. Všem těmto duchovnim byl
Volígang představeným a otcem dle potřeby mírným a sho
vivavým, aneb vážným a přísným, ale povždy laskavým, o
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kem bděli mužové vážní a osvědčeni, jež biskup uměl si vy
birati. Nižší duchovenstvo (žákovstvo) bylo povinno pilně
studovati a cirkevní hodinky s kanovníky sborně konati.
Volígang sám dozíral na žákovstvo, jakož byl činival již
v Trevíru ba zkoušel a opravoval 1 písemné úkoly žákův, a
buď chválil, buď káral je po zásluze.
Toho času byly v Řezně dva ženské kláštery řečené
monastýr horní (Obermůnster) a monastýr dolní (Nieder
můnster), v nichž přebývaly ponejvíce dcery urozené. Oba
kláštery vládly značnými statky, zvlášť Niedermůnster, do
něhož ovdovělá vévodkyně Judita asi r.973. vstoupila a je
muž tolik jmění přimnožila, že byl ústav ten krásnějším
způsobem znova zbudován. Ale jeptišky nezachovávaly pra
videl řeholních, vkládaly se do věci světských a chtěly si
vésti způsobem členů kolegiatních kapitol. Když Volígang
tyto vady jim vytýkal, ohražovaly se svobodou mírnější
kázně. Obnovu řeholní kázně nebylo snadno tu prověsti;
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Niedermůnster náležel vévodovi. Ovdovělá Judita v něm pře
bývajícíi uznávala sice potřebu nápravy jeho, zemřela však
r. 986. a prozatím živořil tento ústav dále. Podobně bylo 1
v Obermůnsteru, jenž od r. 833. nazýval se klášterem krá
lovským.
Volfgangovi záleželo na obnově právě těchto dvou klá
šterů; často modlíval se na ten účel na hrobě sv. Erharda,
a modlitby jeho byly časem vyslyšeny. Prozatím snažil se
obnovu řeholní kázně v těchto ženských klášteřích připra
vovati a ji cestu raziti. Nechtěje oba kláštery přísným je
dnáním nutiti ku nápravě pokleslé kázně, založil v Řezně
nový ženský řeholní ústav s pravidly sv. Benedikta a pod
řídil jej svému dozoru. Byl to monastýr řečený prostřední
(Mittelmůnster) s chramem sv. Pavla. Klášter tento zacho
vávaje přisně pravidel sv. Benedikta měl býti oběma starším
klášterům Řezenským příkladem dokonalého života řeholního.
Skutečně prospíval znamenitě a požíval tak veliké vážnosti,
že vstoupila do něho r. 993. dcera panujícího vévody Jin
dřicha II. Brigita, kterou Volfgang sám byl pokřtil 1 od
choval, a stala se abatyši jeho. Zatím jal se věvoda Jindřich
II. po přání zesnulé matky své Judity vyjednávati s Volf
gangem v přičině obnovy Niedermůnstru, kteráž potom byla
rázně provedena. Klášteru dána jest nová abatyše Uta, stráž
kyní stala se neť sv. Oldřicha Kunhuta, a jeptišky, které
nechtěly přisnou řeholi přijati, byly propuštěny. Zásluhou
Volígangovou stal se klášter sv. Emerama mateřincem vzor
ných řeholníků, semeništěm věd 1 uměn i jasnou svítilnou
života náboženského, Škola u sv. Emerama slynula po celé
střední Evropě. Z odchovancůe jejich prosluli arcibiskup
Trevirský Poppo, arcibiskup Magdeburský Tagino, arcibiskup
Kolinský Pelhřim a příbuzný jeho arcibiskup Mohučský
Aribo. Klášterem tím proslaveno jest Řezno tou měrou, že
za stoleti jedenáctého zváno bylo druhými Athenami. Opat
Ramvold kráčeje po šlépějích Volfgangových byl i štědrým
dobrodincem chudiny. Sytil a obsluhoval každého dne v klá
šteře padesát žebráků, posýlal chudým po městě pokrm i
oděv, a vystavěl u kláštera dva domy pro nemocné a chudé
poutniky.
Kromě tohoto kláštera bylo tehdáž v biskupství Řo
zenském ještě několik jiných klášterů mužských, které pře
čkavše vpády avarské 1 maďarské i nátisky někdy krále
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Arnulfa, bidně živořily. Volfgang věnoval i jim otcovskou
péči. Do kláštera Weltenburského u Kelheimu poslal ně
kolik horlivých mnichů z Řezna, aby obnovili v něm pří
snou řeholní kázeň; aby pak klášter ten byl zajištěn proti
nepřátelským útokům, ohradil jej pevnou zdí, a posléze
vysvětil v něm nový chrám Panny Marie. Rovněž posvětil
kostel sv. Jana Křtitele v klášteře Mallersdorfském zbudo
vaný na mistě svatyně dřívější, která bezpochyby od Ma
ďarů zničena byla. Za vzpoury vévody Jindřicha II. proti
císaři Ottu II. byly klášteru Mettenskému některé statky
odcizeny, a když vzpoura potlačena byla, způsobil Volfgang,
že byly mu cisařem vráceny. Přičiněním Volfgangovým
zotavil se na mizinu přišlý kláster Můnchmůnster, a klášter
Mondsee byl znamenitě zveleben. Vůbec byl Volfoang be
dlivým strážcem a ochráncem klášterů; dozíral často na ně
a napravoval, co nápravy potřebovalo. Ku povznesení ná
boženského života v lidu založil také v Řezně při všech
tehdejších osmi farních chrámech nábožná bratrstva, a po
zději dal jim jednotné zřízení s ústředím při chrámu sto
ličném.
Konaje apoštolské cesty po biskupství přihlížel Volf
gang, aby duchovní svědomitě povinnosti svoje konali a
slovem i vlastním přikladem lid na cestu spasení vedli. Sám
hlásal všude slovo Boží jadrně a výmluvně, a řeči jeho pro
vanuté Duchem svatým vnikaly do srdci lidských a hýbaly
mocně svědomím hříšníků. Na kázaní jeho v Řezně i po
venkově sbíhalo se takové množství lidu, že zůstávali v do
mech sotva hlídači. Tisicové byli příkladem a kázaními jeho
poučeni, obráceni, potěšení a v dobrém posilněni,a zásluhou
jeho nabyla celá diecése nové tvářnosti.
Jsa biskupem nepřestával Volfgang žiti po způsobu
mnišském. Nosil prostý řeholní oděv, byl z miry střidmý a
nepožíval nikdy vybraných pokrmů. Za oběda dával si před
čítati z duchovních knih a měl pozor na to, co se četlo.
Obyčejně jidal s dvěma kněžími dvakrát za den, ve dny
postní však nevečeřel. Byl muž modlitby a práce. Nezřídka
vstával již o půlnoci a obcházel kláštery, aby se modlil a
přesvědčil, zdaž duchovni konají církevní hodinky přesně,
a kde shledal nedostatek, naléhal ihned na nápravu. Často
vstupoval tajně za noci do stoličného chrámu, zaviral za
sebou dvéře a modlil se soukromi hodinky, a dokonav po
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božnosť dřímal tam do rána. Mši svatou sloužíval slze a
vzdychaje nábožným pohnutím. Maje jen skrovné potřeby
užíval důchodů svých na zvelebení chrámů, klášterů i škol
a ku blahu chudých. O žebrácich říkával, že jsou jeho páni
a bratři. Sytil je každého dne v domě svém, a když jich
přišlo vice, než síň stačila, vybíral z nich nejstarší, a osta
tním posýlal pokrm na jiné misto, aby nikdo hladov neod
cházel. I jiným chudým poskytoval hojně almužny. Když
jednou nastal v Bavořich z neůrody hlad, rozkázal Volf
gang svým správcům, aby cizím kupcům obili levně pro

dávali a každému tolik zrní zdarma přidávali kolik by
vzíti chtěl, ukládajice mu, aby přijeda domů polovici daro
vaného obilí chudým rozdal. Několik takových obchodníků
uctilo štědrého biskupa darem vzácných nádob, on pak dal
je naplniti pokrmem a nápojem a vrátiv je mužům těm
přidal jim obilí, jehož polovičku by doma chudým rozdě
hli. Kdysi vplžil se jakýsi chuďas do komnaty biskupovy
a vzal si kus opony zastirajíci lůžko; když pak chtěl se vy
tratiti, polapil ho čeledin a přivedl k Volfgangovi řka, že
zloděj ten zasluhuje výprasku ne-li provazu. Biskup pokárav
služebníků z nedbalého hlidání otázal se zloděje, proč ten
zločin spáchal. Chuďas třesa se odpověděl, že z veliké nouze,
nemaje čim by přikryl nahotu svou. I daroval mu biskup
celý oděv a propustil ho S napomenutim, aby nikdy již vice
nekradl.
Od mladosti byl Volfgang přítel věd a umění a zůstal
jim i na stoloi biskupském. Věnovav každého dne hodiny
dopolední službám Božim, církevním hodinkám, duchovnimu
čtení i rozjímání a práci s úřadem biskupským spojené,
zanášel se pravidelně odpoledne až do nešpor studiemi. Byl
obeznámen se všemi vědami své doby, byl znalec staré
klassické literatury, učený bohoslovec, znamenitý duchovní
řečník, příznivec básnictví a umění výtvarného. Péči o dů
kladné vzdělání duchovenského dorostu pokládal za přední
povinnost svou. Jeho přičiněním byla v klášteře sv. Eme
rama vystavěna zvláštní síň pro knihovnu, kterou sám opa
třil veršovaným nápisem nad vchodem. Když opat Ramvold
přinesl z Treviru velký počet svatých ostatků, vystavěl
s nim Volfgang pro ně v klášteře sv. Emerama nádhernou
kryptu, která podnes je zachována, a posvětil ji roku 978.
Předními ctnostmi jeho byla pokora a neposkvrněná čistota
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srdce. I nebylo divu, že požíval mezi soudobnými biskupy
veliké vážnosti a že věřici lid Inul k němu jako ku světci.
S biskupstvím Řezenským převzal Volfgang i hodnosť
říšského knižete, kteráž ukládala mu choulostivou povinnost,
aby stoje věrně k cisaři stavěl ze statků svých branný lid
dě pole a sám běhů válečných se účastnil. Avšak i tento
těžký úkol plnil vždy moudře a úspěšně.
Po smrti Bavorského vévody Jindřicha I. (955) přenesl
bratr jeho cisař Otto I. vévodství na soujmeného, tehdáž
čtyřletého syna jeho Jindřicha tak, aby za nezletilosti mla
dého vévody spravovala zemi ovdovělá matka jeho Judita.
Když cisař Otto I. r. 973. zemřel, nastoupil vládu vříši syn
jeho Otto II. Ale ctižádostivý bratranec jeho Jindřich Ba
vorský pokládal sobě jakožto nejstarší vnuk někdy krále
Jindřicha Ptáčníka lepší právo na královský trůn v Něm
cích, a k dosažení jeho ziskal si za spojence Českého vévodu
Boleslava II. i Polského knížete Mečislava jsa podporován
1 předním rádcem matky své Frisinským biskupem Abra
hamem. Když toto spiknutí na jevo vyšlo, byl Jindřich po
lapen a dán do vazby v Ingelheimu, a biskup Abraham
vložen do vězení v klášteře Korvejském. Král Otto II. táhl
potom válečně do Čech, aby ztrestal Boleslava II., ale ne
pochodiv vrátil se s nepořízenou. Na podzim r. 975. utekl
Jindřich z vězení a vznitil v Bavořich občanskou válku,
kteráž provázena byla vražděním a pleněním, a byv od
krále r. 976. poražen hledal útočiště v Čechách. Otto II.
táhl za ním se silným vojskem až ku Plzni, ale tu byl od
Čechů překvapen a vojsko jeho tak náramně potřeno, že i
král sám nevěda již kudy utéci, přestrojen s nesnází do
Kouby v Bavořich se zachránil. Avšak ani toto vitězství,
anl pomoc také následujícího roku Jindřichovi od Bolesla
va II. poskytnutá, nepomohly mu na trůn. Vévodství Ba
vorské bylo mu na schůzi říšských knižat odňato a rozdro
beno, a když i Boleslav II. byl r. 977. donucen, vzdáti se
spojenství s nim, zajat jest Jindřich a poslán do vazby do
města Utrechtu k biskupu Folkmarovi.
V těchto bouřích zachoval Volfgang králi jakožto len
nímu pánu svému věrnosť, a nemoha soupeře smiřiti a válku
zameziti, poručil zatím správu biskupství dočasnému ná
městku a odešel z Řezna na pozemky svoje u jezera Aber
ského. Také opat Ramvold opustil Řezno a uchýlil se do
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Trevíru. Podání vypravuje, že Volfgang provázen řeholním
bratrem došel k hoře Falkensteinu a přebýval tu nějaký
čas ve skalní jeskyni, a později zřídil si u samého jezera
Aberského kapličku a chýšku, v níž poustevničil živ jsa
nad míru kajicně, nezapomínaje stádce svého a prokazuje
okolním horalům skutky milosrdenství. Když válka v Ba
vořích dozuřila, vrátil se Volfgang do Řezna a byl od lidu
svého s radostným pláčem uvítán. Ale radosť věřících z ná
vratu milovaného pastýře netrvala dlouho. Západofrancký
král Lothar udeřil r. 978. na Lotarinsko čině si na ně ná
roky a obsadil Cáchy. Proti Lotharovi podnikl již na pod
zim téhož roku král Otto II. válečnou výpravu, a biskup
Volfgang připojil se v čele branného lidu svého k němu.
Otto II. dobyl Lotarinska, vtrhl do F'rancie, oblehl Paříž a
útočil na ni marně po tři dny, po čemž nastoupil zpáteční
pochod. V patách byl mu nepřítel a tiskl zadní houfy vojska
jeho. Žet pak řeka Aisna byla rozvodněna, utonuli mnozí
z vojů německých. Když i biskup Volfgang s lidem svým

a branným
křece
tépřijel,
požehnal
sebe
ijezdce
velel,
aby
koňmo řeku přeplavili. Ale vojíni zdráhali se ze strachu.
I zvolal biskup: „Ve jménu Páně!“ a pobídnuv koně svého
skočil první do dravých vln a dostal se šťastně na druhý
břeh. Což vida branný lid následoval vůdce a přeplavil se
bez úrazu, tak že-nikdo nezahynul. V míru potom r. 980.
bylo Lotharovi vzdáti se všech nárokův na Lotarinsko.
Téhož roku nastoupil Otto II. válečné tažení do Italie a
Volfoang provázel ho jsa očitým svědkem všech radosti 1
soužení, vítězství i nezdarů této výpravy. Když Otto II. dne
7. prosince 983 v Římě zemřel, vrátil se Volfgang do Rezna,
a vdova po zemřelém králi Theofana domáhala se poručni
otví nad nezletilým synem svým Ottou III. i správy říše.
Ale Jindřich Bavorský byv z vazby Utrechtské zatím pro
puštěn činil sám tytéž nároky, maje tajný úmysl domoci se
královské koruny, a způsobil, že byl mu mladičký sirotek
Otto svěřen. Pomáháno mu opět věrně od Boleslava II.
Ceského i Měčislava Polského. O velkonocích r. 984. byv
ve Kvedlinburce od některých knížat za krále uznán, přijel
potom do Čech, kde byl s velikou ctí přijat. Volfgang 1
ostatní biskupové bavorští tentokráte přidali se k J indři
chovi, nevědouce o záměrech jeho a majice za to, že bude
o prozatímnou správu říše lépe postaráno, když svěřena bude
o
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jemu a nikoli ženě Theofaně. Jakmile však vyšlo na jevo,
že Jindřich baži po královské koruně, odvrátil se Volfgang
od něho. Posléze zmoudřel sám Jindřich, a vida nezbyti
odřekl se všech nároků na královský trůn a spokojil se tim,
že bylo mu r. 985. vévodství jeho navráceno.
Od té doby byl nepokojný a ctižádostivý Jindřich
všecek změněn. Pečoval otcovsky o blaho svých poddaných
a byl štědrým ochráncem a dobrodincem cirkevních ústavů.
Za něho rozkvetly Bavory znamenitě; země vpády Maďarův
1 Avarů a občanskou válkou zpustošená byla opět vzdělána,
přemnohé nové osady založeny, řemesla a obchod pěstovány,
vědy a uměni rozvíjely se, náboženství, křesťanské mravy
a společenské řády prospivaly. Vévoda přimnožil nových
statků a výsad biskupům Řezenskému, F'risinskému, Augš
purskému, Eichstaedtskému, Pasovskému, Brixenskému a
Solnohradskému. Pro všecky tyto skutky nebyl již více jako
dříve zván Jindřichem Svárlivým (jinak také Krátkým),
nýbrž Jindřichem Pokojným, a Bavoři velebili ho jako otce
vlasti. Značný podil v této požehnané činnosti měli bisku
pové bavorští, hlavně Volfgang, jenž důvěry jeho plnou
měrou požíval a radou svou se mu propůjčoval. Vévoda živ
jsa takto s Volfoangnm v přátelství, svěřil mu výchovu
svých dětí Jindřicha, Brunona, Gisely a Brigity. Z nich stal
se Jindřich císařem toho jména druhým a byl prohlášen za
svatého, Bruno byl biskupem Augšpurským, Gisela provdala
se za Uherského krále sv. Štěpána, a Brigita spravovala
jako abatyše klášter sv. Pavla (Mittelmůnster) v Řezně.
Vychovatelské umění biskupa Volfganga založené na nábo
ženství a posvěcené Duchem svatým osvědčilo se tudy na
těchto svěřencích jeho znamenitě.
Požehnanou památku zůstavil Volfgang i v Rakousích,
kde biskupství Řezenské mělo pozemky. Trvaje za občanské
války na poušti u jezera Aberského seznal, že krajina při
stoku říček malé a velké Erlavy je vylidněna ; bylyť kon
činy ty od Maďarů hrozně spustošeny. I zalidnil tuto pu
stinu novými osadníky bavorskými, a s povolením krále
Otty II. vystavěl na jich ochranu proti nepřátelským úto
kům tvrz Zwieselburg (Wieselburg). Zároveň daroval Otto
II. biskupství Řezenskému lesnaté sousední území, a Volf
gang pečoval o vyklučení lesův a osazení krajiny pilným
lidem rolnickým.
.
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Na podzim roku 994. zamýšlel Volfgang za přičinou
jakési záležitosti hospodářské konati poradu S arcibiskupem
Solnohradským Hartvikem a hrabětem z Andechsu Aribem
v dolnorakouské osadě Pechlarnech, kde byly pozemky
biskupství Řezenského. I odjel ze sídla svého na lodi po
Dunaji s jáhnem Taginem, jenž byl správcem statků jeho.
Když loď přiblížila se ku vsi Puppingenám v Horních Ra
kousich, byl biskup zachvácen prudkou hořečkou a dal se
vynésti na břeh do tamnísvatyňky sv. Otmara. Pocitilt, že
na tomto místě zemře, neboť vzpomněl si, že krátce před
tim, než povýšen byl na biskupství, zjevil se mu sv. Otmar,
jejž zbožně uctival, oznamuje mu, že po dvaceti a dvou
letech bude povolán na věčnosť. I byl položen na podlahu
před oltářem chtěje vezdejší život dokonati v chudobě a
pokoře, a vyzpovídav se skroušeně napomenul všech při
tomných důrazně, aby vytrvali ve víře, naději a lásce.
Vztýčiv se přispěním Taginovým poklekl a přijal vroucně
nejsvětější Svátost. Potom položil se na tvář, jakož byl
někdy učinil, když skládal řeholní sliby, a vzdychaje modlil
se a odporoučel svěřence svoje pod ochranu Boží. Zatim
sběhl se zástup lidu chtěje svatého biskupa ještě jednou
spatřiti. Služebnici bránili lidu vstoupiti do kaple, aby
umirajicí měl klid. Ale Volfeang řekl jim: „Jen otevřete
dvéře dokořán, ať vstoupi, kdo chce. Nestydím se zemříti;
hanbou jest pouze hřích a nikoli smrť; vždyť ani Kristus
Ježiš, ač smrti nic dlužen nebyl, neostýchal se pro spasení
světa zemřitl obnažen na křiži. Ať smrť moje poučí každého
přítomného, čeho má za živa se báti a vystřihati. Bože, mi
lostiv buď mně ubohému hřišníku 1 všem, kdož na smrť
mou pokorně a s bázní patří !“ A dopověděv slova ta zavřel
svatý biskup oči, jakoby zdříml, a odevzdal duši svou Bohu,
dne 31. řijna r. 994.

Arcibiskup Solnohradský Hartvik i hrabě Andechsský
Aribo zvěděvše o smrti milovaného biskupa přišli bez pro
dlení do Pupping a jali se přispěním průvodčí zesnulého
konati připravy ku převezení bezduché schránky jeho do
Řezna. Cestou hrnuli se odevšad zástupové venkovanů
uctivě ku pohřebnímu průvodu, jenž dorazil teprv za týden
do Řezna. Tu bylo mrtvé tělo vneseno do chrámu sv. Petra,
a po dokonaných zádušních službách Božích odtud dopra
veno do chrámu sv. Štěpána, kde přioděno jest biskupským
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ornátem. Posléze nesli je duchovní do klášterního chrámu
sv, Emerama a uložili dne 8. listopadu do hrobky v jižní lodi,
Biskup Volfgang byl již za živa ctěn jako světec, a
když odvolán byl z pozemského působiště svého na věčnost,
osvědčoval Bůh svatosť jeho mimořádným vyslýcháním těch,
kdož pod ochranu jeho zbožně se utíkali. Netoliko Řezno a
biskupství Řezenské, kde Volfgang po více než dvacet let
jako dobrý pastýř působil, ale i otčina jeho Švábsko a Švý
cary, kde v klášteřetrval, jaly se ho vzývati za světce. Na
mistě dřevěné kaplice sv. Otmara, kde v Pánu zesnul, zbu
dovali osadníci Puppingenšti kamenný chrám, a valný po
čet nemocných byl tu přimluvou jeho uzdraven. Věřici pu
tovali hojně zvláště také na mista, kde někdy poustevničil,
na Falkenstein a jezero Aberské. Zvláštním ctitelem tohoto
slovutného velepastýře byl zdárný odchovanec jeho sv. Jin
dřich. Dlival často na hrobě jeho u sv. Emerama vzpomi
naje vděčně na něho, modle se a přednášeje mu svoje
starosti.
Roku 1052. zavítal do Řezna s císařem Jindřichem III.
papež Lev IX. a vyšetřiv život biskupa Volfíganga 1zázraky
Bohem na oslavu jeho učiněné, prohlásil jej za svatého.
Vysvětiv klášter sv. Emerama tehdáž po požáru znova vy
stavěný, rozkázal papež s velikou slávou dne 7. října 1052
vyzdvihnouti ostatky tohoto světce a přenésti do nové
krypty na západní straně klášterního chrámu zbudované.
Od té doby šířila se sláva sv. Volfocanga rychle; zakládá
nyť jemu na počest chrámy a kaple, zřizovány sochy, obra
zy a oltáře, a rozhlašovány ctnosti jeho. Podnes je v biskup
ství Řezenském 32 kostelů Svatovolfgangských. Jezero
Aberské přezváno Svatovolfgangským; také obec u toho
jezera i některé jiné osady dostaly jméno po tomto světoi.
Hrob sv. Volfoanga v Řezně stal se a zůstal na všecky bu
douci časy slavným poutním místem. Diecése Řezenská otí
Sv. Volíganga za hlavního patrona svého a město Řezno
váži si svatých ostatkův jeho jako předního klenotu svého.
Roku 1894. konána v Řezně velkolepá slavnost devíti
stoletého výročí smrti sv. Volfganga. Tehdáž byla pořízena
nová drahocenná schránka na ostatky sv. Volfganga, jež
v slavném průvodu neseny městem do chrámu stoličného a
odtud zase přeneseny do starobylé krypty u sv. Emerama,
kde uloženy jsou na hlavním oltáři. Místo v jižní boční
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lodi tohoto chrámu, kde byl první hrob sv. Volfganga, ozna
čeno je kamenným památníkem asi z r. 1400. V témže
chrámě chovají se po sv. Volígangovi jeho biskupská berla,
infule, mešní roucho a skřinka ze slonoviny. Rovněž zacho
valy se v pokladnici velechrámu Řezenského některé pa
mátky po sv. Volfgangovi; mešní roucho ze zlatohlavu,
obřadní hřeben a onyxová číše. Velechrám Pražský chová
ode dávna dvě kosti z ostatků sv. Volfganga.
Zobrazován bývá sv. Volfgang v biskupském ornátě
s modelem kostela v ruce. Na některých obrazech spatřuje
se v ruce jeho sekera, z čehož vznikly různé pověsti;
v pravdě je tu sekera znakem zásluh jeho o vyklučení a
zalidnění lesnatých pustin.

Řezenský mnich kronikář Othlo (1037—1052) vypra
vuje, že prý když jednáno o'zřízení samostatného biskupství
českého v Praze, radili kanovníci Rezenští sv. Volfgangovi,
aky k tomu nesvolil, ježto by sebe 1 nástupce svoje zkrátil
o důchody z Čech; ale svatý biskup odpověděl jim prý:
„Drahocennou perlu vidíme, anaž skrývá se v Ceskézemi;
té však neziskáme, leč když vzdáme se pokladů svých.
Slyšte tedy slova má: Milerád obětuji sebe 1 vše, co mám,
aby tam dům Páně utvrzením cirkve upevněn byl“ Tato
zpráva má za podklad domněnku,jakoby za stoleti desátého
Čechy byly cirkevně náležely k Reznu. Pramenem a otcem
této pověsti byl Mantovánský biskup Gumpold (+ 930), skla
datel prvniho latinského, omyly a nesprávnostmi oplývají
ciho životopisu sv. Václava. V pravdě byly Cechy po zá
niku Velkomoravské říše a Velehradského prestolu před.
založením biskupství Pražského výsadním územím Stolice
papežské, a sv. Volfgang neměl a nemohl miti žádného
účastenství v tomto dile. Zřízení biskupství Pražského bylo
v zásadě povoleno přimým vyjednáváním knížecího dvora
českého s papežem Janem XIII. a císařem Ottou Ť. již r.
967., kdy sv. Volfgang jsa teprv na druhý rok mnichem
kláštera Einsiedelnského neměl ještě ani svěcení kněžského ;
a biskupství to byvši potvrzeno papežem Benediktem VI. i
cisařem Ottou I. vstoupilo do života téhož roku 973., kdy
zjara sv. Volfgang byl posvěcen na biskupství. Již z toho
je zřejmo, že sv. Volfgang jakožto biskup Rezenský
vůbec žádné účasti v zakládání biskupství českého míti
nemohl *).
*) Budiž tedy na svou míru uvedeno, co čte se v tomto díle sv. II.
str. 142. a 143. Co se týče kostela sv. Víta v Praze (tamže sv. ITI. str. 804.),
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Pravda jest, že biskup a světec tolik věhlasný, jakým
Volígang byl, nezůstal v sousedních Čechách neznámým, a
že zbožné uctivání jeho zejména v jihozápadních končinách
vlasti našli záhy se ujalo.
Podání vypravuje, že sv. Volfgang na různých mí
stech v Čechách pobyl (v Kladrubech, Chuděnicich, rudo
horské Krupce, Kájově). Pověsti o domnělé činnosti jeho u
nás měly patrně za původce bavorské, švábské a vůbec
německé mnichy, kterými benediktinské kláštery české pů
vodně osazeny byly. To platí především také o klášteře
Kladrubském, jenž byv založen r. 1108. od knížete Svato
pluka a dokončen 1115. od nástupce jeho Vladislava I. do
stal mnichy ze švábského kláštera Zwifaltenského. Nový
klášterní chrám Kladrubský byl zasvěcen Panně Marii, sv.
Benediktu a sv. Volfgangu. Kdysi stanul prý sv. Volfgang:
na návrší, kde později založen byl klášter Kladrubský, a
spatřiv tu v lese dřevorubce rozmlouval s nimi laskavě, a
vzav sekeru zasekl ji do stromu a předpověděl, že na tomto
místě bude státi klášter jeho (benediktinského) řádu. Odtud
prý zobrazuje se světec se sekerou. Opodál Chuděnic stál
až do r. 1785. poutní chrám sv. Volfganga; nyní jest tu
letohrádek hraběcí rodiny Úerninské s kapli zasvěcenou
témuž světci. Na mistě tom sv. Volfgang ubiraje se
Ceskou zemí odpočinul prý a požehnal okolnimu kraji*“).

Dne 31. října koná se také památka sv. Nemesia, jáhna a mnčedníka,
i dcery jeho sv. Luciny, panny a mučednice v Římě ; sv. Ampliata, Urbana
a Narcisa, mučedníků římských (Řim. 17, 8--11.), sv. Siricia, papeže
(+ 398.), v Miláně sv. Antonína, biskupa, a j.

dovozuje Dr. Fr. Kryštůťek (Časop. kat. duchov. 1897. str. 428.), že byl
svatyní obřadu slovanského, až Boleslav I. postaral se o jeho zasvěcení la
tinským biskupem Michaelem z Řezna.“
.
**) „Čechy nenáležely nikdy diecésí k Reznu.“ Sepsal Dr. Fr. X.
Kryštůfek, v Časopise katol. duchov. r. 1897. Opak čti ve spise Dr. Jos.
Schindlera „Der heilige Wolfgang“, v Praze 1885., proti jehož vývodům,
pokud Čech se týče, ozval se v Časop. kat. duch. 1865 J. Lepař, ač při
pouští příslušnost Čech k Řeznu v I. 895—973. Fr. Vacek (Círk.děj. č. a
Blahověst 1885) pokládá Čechy před r. 973. za missijní obvod Rezenský.
Sr. též odmítavé vývody Jos. Pekaře v Čes časop. hist. 1898 seš. 3.

Měsíc listopad.

—

Dne 1. listopadu.

I, Slavnosť všech svatých.
Každého dne do roka připomínáme si některé světce
a světice Boží, jak v tomto slzavém údolí přemáhali s mi
losti Boží tělo, svět i ďábla a domáhali se koruny života věč
ného. Dnes pak otvirá nám Církev katolická celé nebe.
Unášiť žasnouciho ducha našeho do tohoto města Božího a
ukazuje nám v něm královské pokolení všech blažených
vyvolenců Páně. „To jsou ti, kteříž přišli z velikého sou
žení, a umyli roucha svá, a zbilili je v krvi Beránkově.
Pročež jsou před trůnem Božim, a slouží jemu dnem i nocí
v chrámě jeho, a ten, kterýž sedi na trůnu, přebývati bude
nad nimi.“ (Zjev. %, 14. 15.)

Počet oslavenců Božích v nebi je přenáramný. Evan
gelista Jan viděl u zjevení zástup veliký, jehož žádný pře
čistl nemohl, ze všech národů, a pokolení, a lidi, a jazyků,
an1 stoji před trůnem, a před obličejem Beránka, jsouce
oblečení v bilé roucho, a palmy v rukou jejich. (Zjev. 7, 9.)
Jen Bůh vševědouci zná je všecky, my pak známe jména
a dilem 1 skutky přemnohých, ale daleko a nepoměrně větší
počet svatých a světic s Kristem v nebi kralujících jest
nám neznám. V nebi jsou milionové vyvolenců, kteříž na
zemi od Boha zvláštním způsobem oslaveni nebyli a jichž
ani po jménu neznáme, A přece jest slušno, abychom ctili
i je, neboť i oni následovali za živa věrně Krista Ježíše, a
Bůh sám poctil je. (Jan 12, 26.) I ustanovila Cirkev tento
dnešní svátek na oslavu všech svatých a světic Božích
vůbec, a zvláště také těch, jimž nejsou zvláštní dny zasvě
ceny a o nichž nic nevime, Touto slavnosti dostává se tudy

322

Dne 1 listopádu

všem svatým náboženské pocty, kteráž každému z nich při
sluší.
Vyvolenci Boží v nebi maji obcování s námi, věřicimi
na zemi, jsouce s námi spojeni jakožto údové tajemného
těla, k němuž i my náležime, jehož hlavou jest Kristus Pán.
Jsouť naši bratří a sestry, milující nás svatou láskou, maji
živé účastenství v našich osudech a přimlouvají se u Boha
za nás. A Bůh přihližeje k zásluhám těchto miláčků svých
slyší prosby jejich, poněvadž prosby ty snášejí se s nejsvě
tější vůli 1 záměry jeho a směřuji k našemu blahu. Aby
chom tedy snáze dosáhli všech milosti, kteréž ku spasení
jsou nám potřebny neb užitečny, máme v tento dnešní svátek
po úmyslu Církve katolické vzývati souborně všecky svaté
a světice Boži, jsouce přesvědčeni, že Bůh přimluvy tolika
vyvolených přátel svých vyslyši.
Nebe, země věčného života a míru, blažená otčina
oslavených vyvolenců Páně, je i cílem našeho bažení, vrcho
lem zbožných naději našich. Svati a světice Boží došli tam
horlivým následovánim Krista Pána; jedni cestou neporu
Šené nevinnosti, druzí cestou kajicnosti. A co zmohli a do
vedli oni, jest možno i nám; každý z nás může s milosti
Boží státi se svatým, užívá-li jen pilně a vytrvale těch pro
středků, které Spasitel zůstavil nám v Cirkvi své. „Vsecko
mohu skrze toho, kterýž mne posiluje.“ (Filip 4, 13.) I vy
bizi nás svátek dnešní důrazně, abychom spatřujíce v ne
beské slávě tolik bratří a sester, následovali horlivě ctnosti
jejich a takto mohli se naditi, že budeme k nim jednou
připočteni.
Blaženost nebešťanů jest nevýslovně veliká. Patřice
na tvář Boží jsou prosti všeho soužení i pokušení a oplý
vají věčnou radosti a slávou. Bůh setřel všelikou slzu s oči
jejich, a smrti více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bo
lesti nebude vice. (Zjev. 21, 7.) Kvilení jejich obrátilo se
v radost; Hospodin potěšil jich a obveselil je od bolesti
jejich. (Jer. 31, 13.) Nebudou lačněti, ani žizniti, a nebude
na ně biti vedro ani slunce. (Isai. 49, 10.) Utrpení tohoto
času nejsou rovná slávě, kteráž jeví se na nich. (Řím. 8, 18.)
Jako slunce stkvějí se v království Otce svého. (Mat. 13, 43.)
Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteřiž jej miluji. (I. Kor.
2, 9.) Poznejmež z toho, jak nadmíru bohatě odměňuje Bůh
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věrné služebníky svoje, a služme dle příkladu jejich tomuto
Pánu věčnému, všemohoucímu, ve slibech svých věrnému a
nejvýš dobrotivému ochotněji, nežli smrtelným lidem a klam
nému světu. Zůstaneme:li jemu věrni až do smrti, dá 1 nám
korunu života, (Zjev. 2, 10.)

V cirkvi řecké byla dle svědeotví sv. Jana Zlatoústého
již za stoleti čtvrtého slavena každého roku v první neděli
po velkonoci společná památka všech svatých mučedníků.
V RŘimě byla tato slavnost zavedena za stoleti sedmého,
když císař Fokas daroval papeži Bonifáci IV. někdejší mo
dlářský chrám římský Pantheon (všebožnioci),jejž r. 26. před
Kristem vystavěl na počest všem pohanským bohům slavný
vojevůdce M. Vipsanius Agrippa. Tuto budovu zasvětil r.
609. papež Bonifác IV. Marii Panně a všem mučednikům
Kristovým, přenesl do ni množství svatých ostatků z kata
komb, a rozkázal, aby každého roku dne 19. května slavena
byla v Rimě památka všech svatých mučedníků. Svátek
tento přeložil r. 731. papež Rehoř III. na den 1. listopadu
a nařidil, aby konán byl po vši Církvi na oslavu všech
svatých a světic Božich.

2. Sv. Maria, služka, panna a mučednice.
Císař Hadrian (117—138) nepřál si, aby křesťané byli
mučeni pro víru na pouhé osočování lidu bez vyšetřování,

a rozkázal, aby proti nim bylo trestně zakročováno jen
když usvědčení byli ze zločinů; ale přece dal návodem mo
dloslužebných kněží v Tiburu umučiti sv. Symforósu a
sedmero synův jejich. A jelikož starší protikřesťanské zákony
zůstávaly v platnosti, byli i za panování jeho křesťanévůbec
pro viru pronásledováni.
Toho času sloužila v domě vzácného pohanského Ří
mana Tertulla křesťanská otrokyně Maria. Vychována byvši
od rodičů ve víře Kristově zůstala ji věrnou 1 mezi pohany,
neuchylujic se od cesty bázně Boží a svatých ctnosti. Po
vinnosti svoje ku pánům konala svědomitě, a nabádala pří
kladem 1 slovem i družky svoje, aby byly v práci pilnými
a poctivými. Sloužic takto lidem těšila se myšlénkou, že při
podobňuje se Spasiteli, jenž nepřišel, aby mu slouženo bylo,
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nýbrž aby sám sloužil. Nikdy nereptala v práci, zůstávajic
tichou a trpělivou i když dála se jí křivda. Znajíc nenahra
ditelnou cenu panenské čistoty bděla ostražitě nad ní a vy
hýbala se zbytečnému styku s lidmi, jakkoli bývala ku
všem přívětiva. Ač bylo ji konati namáhavé práce, postívala
se častěji přísně. Kdykoli jen možno bylo, modlívala se
vroucně na kolenou, zvláště když ostatní čeleď odešla modlám
obětovat. Pobožné skutky ty činila však povždy soukromí.
„ Gtnosti otrokyně Marie zářily tak krásně, že domácí
lidé časem se domyslili, že jest křesťanka. Když o tom zvě
děl Tertullus, povolal otrokyni a otázal se ji přímo po víře
jeji. Maria vyznala bez rozpaků a bázně, že věří v Krista
Ježíše a doložila, že od víry své nikdy neodstoupi, děj se
co děj. Pán jsa horlivý ctitel bohů, jal se jí domlouvati,
aby obětovala modlám, ale marně. I rozhněval se a dal
Maril pro neposlušnost zavřiti do tmavého sklepa, kde měla
o suchém chlebu a vodě setrvati, až by si umyslila. Tu ztrá
vila třicet dní chystajic se modlitbami na příští boj. Potom
nutil ji pán, aby se odřekla Krista, a přidal pohrůžku, že
neuposlechne-li, bude udána seudu. Ale statečná panna od
pověděla: „Ráda a ochotně konám všecko, co se mně ve
službě ukládá, ale svatou víru svou zapříti nemohu a nesmim.
Jsem hotova pro Ježiše Krista trpěti muka i zemřiti, neboť“
vim, že za tuto oběť dojdu odměny nevýslovně bohaté.“
Tertullovi zdálo se, že kdyby křesťanskou Marii déle
v domě svém tajil, upadl by u pohanů v podezření, že na
držuje křesťanům; i udal ji u soudu, aby S ni naloženo bylo
po zákonu. Když přivedena byla do soudnice, odpověděla
na danou otázku: „Jsem křesťanka a zůstanu křesťankou.“
Soudce pokoušel se jednak sliby, jednak pohrůžkami zviklati
ji u víře a svésti k modloslužbě, ona však jakoby slov jeho
ani neslyšela modlila se zatím v duchu za dar statečnosti,
a posléze řekla: „Bůh, jemuž sloužím, jest se mnou.
Ne
bojím se tedy mučení, a ráda položím život svůj za oběť
Kristu Ježiši.“ I dal soudce Marii natáhnouti na skřipec a
tak nelidsky mrskati a železnými hřebeny drásati, že 1 při
tomní pohané jali se reptati a bouřlivě žádati, aby katané
od mučení nevinné otrokyně té ustáli. Sudí pak vida, že by
se lid vzbouřil, dal zmučenou otrokyni jednomu z vojáků
prozatím na opatrování.
Maria zachovavši si takto v těžké zkoušce svatou viru,
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ulekla se, že snad nastane jí mnohem těžší boj na záchranu
panenské čistoty. Ale Bůh vyslyšel modlitby jeji a vytrhl
ji z tohoto nebezpečenství. Již příští noci podařilo se ji
uprchnouti a ukryti se v domě křesťanském. Zdaž svatá
panna potom u svých hostitelů zemřela od hrozných ran
bičováním ji zasazených, aneb znova na soud pohnána a
hrdla odsouzena byla, o tom nemáme zaručených zpráv;
římský seznam světců di toliko, že dokonala život svůj
smrti mučednickou za císaře Hadriana.

Služka Maria poslouchala pánů svých ochotně ve všem,
co nebylo proti přikázáním Božím. Plnila věrně povinnosti
svoje i když ji křivděno bylo, dle napomenutí apoštola sv.
Petra: „Služebnici, poddání buďte ve vší bázni pánům, ne
toliko dobrým a mírným, ale také nevhodným, nebo tat
jest milosť, jestliže kdo pro svědomí Boží snáší zármutky,
trpě nespravedlivě. Nebo jaká jest to sláva, jestliže hřešice,
a za to pohlavkováni jsouce snášíte? Ale jestliže dobře
činice trpělivě snášíte, tať jest milost u Boha.“ (I. Petr. 2,
18. 19.) Zůstala i v domě pohanském mezi modloslužebníky
horlivou křesťanskou, jako vzácná perla zůstává klenotem
1 když hozena je do bláta. Nemohouc a nesmějic Krista
Pána vyznávati a jemu sloužiti veřejně, činila to potaji, a
když byla vyzrazena, osvědčila zmužilou statečnosť ve víře
a trpěla za ni ráda mučení. Kéž by všickni křesťanšti čele
dinové konali podobně svoje povinnosti k Bohu i k lidem!
Dne 1. listopadu koná se také památka sv. Cesaria jáhna a Juliana
kněze, mučedníků Tarrančinských v Kampanii, sv. Benigna (Dobrotivého),
biskupa Dijonského, mučedníka, apoštola Burgundska, v Paříži sv. Marcela,
biskupa, z jehož ostatků získal a r. 1368 velechrámu Pražskému daroval
značnou čásť Karel IV., a j.
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I. Památka všech věrných zemřelých.
Od cirkve vítězné, kterouž připomínali jsme si včera,
obracime se dnes ku cirkvi trpici; od nebe k očistei.
Duše lidská jakmile vyšla z těla svého, dostaví se
k Bohu na soud soukromý. Tu naloží Kristus Pán s duši
každého člověka po zásluze jeho; jak kdo za živa s milosti
Boží přičinil se o spasení svě. „Všickni my zajisté ukázati
se musime před soudnou stolici Kristovou, aby přijal jeden
každý vlastní věci těla, jakž činil, buďto dobré nebo zlé.“
(II. Kor. 5, 10.) Do blaženosti nebeské dostanou se hned po
tomto soudu duše spravedlivých, kteří zemřeli v milosti
Boži jsouce zcela čisti; buď že nikdy nezhřešili, buď že za
hříchy svoje na tomto světě kajicnosti dostiučinili. Ale
kromě nich přicházejí na soud Boži duše spravedlivých,
kteréž nemohou ihned přijaty býti do nebe, jelikož maji na
sobě ještě některé nedostatky.
Církev katolická učí, že Bůh odpouštěje kajicnikovi
vinu hřichův, nepromijí mu vždy zároveň také všecky za
sloužené tresty. Jsouť pak tresty za hřích dvojiho druhu,
věčné a časné. Trest věčný, jehož člověk zasloužil hříchem
těžkým a smrtelným, odpouští se kajicnikovi skroušenou a
úplnou zpovědí, aneb nemůže-li se zpovídati, dokonalou
lítosti, ale 1 potom zbývá mu obyčejně ještě vytrpěti tresty
časné za hříchy byť 1 již odpuštěné. To plati také o hřišich
všednich; vina jejich promijí se ve svaté zpovědi aneb
vzbuzením dokonalé lítosti, ale časné tresty na ně položené
nebývají povždy zároveň odpouštěny. Jinak odcházejí na
onen svět také duše spravedlivých s ižené hřichy všednimi
a ovšem i zaslouženými tresty časnými. Jestliže člověk ne
přičinil se za živa dosáhnouti prominutí těchto závad a
nedostatků, a to buď skutky kajicími, buď ziskáním cirkev
nich odpustkův, nemůže, byť i zemřel v milosti Boži, ihned
vejíti do nebe, kamo nic poskvrněného nevcházi Zjev. 21,
27.), a dlužno mu nejprv zbývající časné tresty si odbyti a
takto se dočistiti. Stav takové duše a místo na onom světě,
kde tato očista se děje, zoveme vhodně očistcem.
Do očistce dostávají se tedy duše, kteréž pro nebe
ještě nedozrály. Jsou sice ve stavu milosti Boží a mají ji
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stou naději, že dojdou jednou blaženosti věčné, ale nejsou
ještě zcela způsobilé, aby do sboru oslavenců Božich při

jaty byly.
Toto církevní učení zakládá se na Pismě svatém. Spa
sitel praví v evangelium: „Všeliký hřích i rouhání bude
lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu nebude odpuštěno.
A kdoby řekl slovo proti >ynu člověka, bude jemu odpu
štěno, ale kdožby mluvil proti Duchu svatému, nebude mu
odpuštěno, ani v tomto věku, ani v budoucím.“ (Mat. 12,
dl, 32.) Ze slov těch dovozuje sv. Augustin, že mohou
některé poklésky 1 na věčnosti odpuštěny býti. V nebi ale
neodpouštěji se žádné hříchy, poněvadž tam nic neposkvrně
ného nevejde; neodpouštěji se ovšem ani v pekle, neboť
odtamtud není žádného vykoupení; pročež je zřejmo, že na
onom světě jest ještě třetí misto, očistec. Na jiném mistě
evangelia mluví Kristus Pán v podobenství o služebníku,
který poznav vůli pána svého a neučiniv vůli jeho, bude
bit mnohými ranami; který pak nepoznal, a věci trestu
hodné učinil, bude bit méně. (Luk 12, 47. 48.) Podobenství
toto ukazuje, že tresty za hříchy jsou rozdilné a různé,
jakož 1 Církev uči.
V čem tresty očistcové záležeji, Církev zřejmě neučí;
jen tolik vime, že duše v očistei svírány jsou nevýslovnou
touhou po věčné blaženosti; a poněvadž tato touha vlastní
vinou jejich posud naplněna neni, maji z toho převelikou

bolest. Kromě toho ukládá jim spravedlnost Boží zvláštní
tresty, podle mirý provinění jejich. Duše v očistei pociťují
bolestně i nejmenší vinu svou; tuť pálí i nejmenší skvrna
hříchu ohněm, a timto očistným ohněmjest jim projiti, než
stanou. se hodnými, tváři tvářna Boha nejsvětějšího patřiti.
Prahnou po Bohu nadpřirozenou láskou, ale nemohou ještě
k němu se dostati. Odtud jejich zármutek, litost a bolest;
tim větší, oč dokonaleji Boha a všecky věci poznávají, oč
mocnější jest vůle a čistči láska jejich k Bohu, než za ži
vota vezdejšího, pokud připoutány byly k tělu. Očistecjest
tedy místo přebolestných muk; stav duši v očistel jest ne
výslovně trapný, zvláště proto, že nemohou již vice dobý
vati sobě zásluh a ukrátiti trestů zasloužených. Ale očistec
je také mistem útěchy. Duše v očistei nevypadly z milosti
a lásky Boži. Milujiť Boha láskou,nadpřirozenou, a tato
svatá láska zmírňuje trápení jejich; a naděje, že jednou
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přijdou do nebe, jest jim posilou v dočasném utrpeni. Mimo
to čerpají duše v očistci útěchu z toho, že jsou se svatými
v nebi i s věřícími na zemi spojeni v jedno tělo, že maji
S nimi svaté obcování, že dostává se jim od nich pomoci.
Přimlouvajit se za duše v očistei u Boha svatí v nebi, a
také cirkev bojující na zemi jest jich pamětliva.
Křesťanská láska zavazuje nás, abychom duším v očistei
trpicím pomáhali. To můžeme činiti přímluvnými modlitbami,
obětováním mše svaté za ně i almužnou a jinými dobrými
skutky, na ten úmysl, aby Bůh trestů jejich ukrátil a dříve
než zasluhují, povolal je k sobě do království nebeského.
Již ve Starém Zákoně bývaly konány oběti a modlitby za
duše zemřelých, neboť „svaté a spasitelné jest myšlení, za
mrtvé se modliti, aby od hřichů sproštěni byli.“ (II. Machab.
12, 46.) Ze spisů sv. Otcův, zejména sv. Jana Zlatoústého,
vime, že obyčej, připominati na mši sv. po proměnění
v Pánu zemřelých, zaveden byl již od apoštolů. Sv. Augu
stin di: „Modlete se za zemřelé, aby i oni modlili se za
vás, až dojdou oslavení. Čekajít pomoci naší a volají k nám
z muk svých.“ Týž svatý učitel církevní odporoučí modlit
bám věřicich nebožku matku svou, světici Moniku.
Za duše v Pánu zesnulých modlí se kněz na každé
mši sv. po pozdvihování, a v neděli i zasvěcené svátky
obětuje se v každém farním chrámu mše sv. výhradně za
živé i zemřelé osadniky. Zbožní katolíci dávají ve výroční
dny úmrtí svých přibuzných i jindy obětovati za ně mši
sv., jsou jich na modlitbách pamětlivi, a snaží se také
almužnou i jinými dobrými skutky u Boha jim přispěti.
Vždyť duše našich v Kristu zesnulých rodičů, bratři, sester,
přátel, dobrodinců a vůbec všech zemřelých, pokud trvají
v očistoi, potřebují naší pomoci a mluví k nám slovy trpi
tele Joba: „Slitujte se nad námi aspoň vy, přátelé naši!“
(Job 19, 21.) Kdož jsa věřící a zbožný, oslyšel by hlasu
takového!
Cirkev katolická věnovala památce všech věrných
zemřelých zvláštní den, hned po slavnosti všech svatých,
aby významně a krásně vyslovila víru v obcování svatých
v nebi i věřicich na zemi s dušemi v očistci i aby napo
menula nás, abychom radovavše se předešlého dne se sva
tými v nebi, nezapominali duší v církvi trpici. Dojemnou
památku věrných dušiček dne 2. listopadu zavedlnejprv r.
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998. sv. Odilo, opat Kluňský (+ 1049) ve všech klášteřich
řádu svého, a konání její rozšířeno jest potom po vši Církvi
katolické. V den ten slouží se na statisicích oltářů po celé
zemi za duše v očistci mše svatá v černém obřadním rouchu,
konají se zádušní hodinky, a v chrámech i na hřbitovech
ozývá se vroucí modlitba: „Odpočinuti věčně dejž jim,
Pane, a světlo věčné ať jim sviti. Aťodpočinou v pokoji.

Amen.“

Památka věrných dušiček má i nám býti na prospěch,
abychom pamatujíce na tresty očistcové, varovali se bedlivě
1 hřichů všedních, a z hříchů již oželených a Bohem odpu
štěných horlivě se káli. Právě v tento den připomíná nám
důrazně poslední věci člověka hřbitov, jejž navštěvujeme, i
vše, co koná se v chrámu. Tu hlaholi vážnými zvuky staro
bylá modlitba cirkevní: „Vysvoboď mne, 0 Pane, od smrti
věčné v onen den hrůzy, až nebe i země budou se hýbati,
když přijdeš soudit svět ohněm !“

2. Jan Lohel, arcibiskup Pražský.
Roku 1564. přišel do premonstrátského kláštera v Teplé
patnáctiletý hoch Jan Lohel, prose za službu při koních.
Pocházel z Chebu, kde narodil se r. 1549. z chudobných ro
dičů; otec jeho byl čeledinem v selském statku v blizké
Vogavě. Mladý Lohel dostal službu vwklášterní konírně, a
získal si svou pilnosti, mravnosti a zbožnosti přízeň tehdej
šiho opata Murregia tou měrou, že stal se záhy osobním
sluhou jeho. A když opat shledal v něm i nevšední scho
pnosti duševní, dal ho ovičitl v počátečních vědomostech i
v hudbě a ustanovil ho potom klášterním varhaníkem. Roku
1573. byl Lohel oblečen bílým rouchem premonstrátským,
a složiv r. 1575. řeholní sliby odebral se na vyšší studie do
Prahy. Tu studoval v jesuitském konviktě u sv. Bartoloměje
při koleji Svatoklementské umění řečnické a filosofii, maje
učitelem blahoslavence Edmunda Kampiana; tu vstoupil do
proslulé Marianské družiny studujících, kteráž stala se úro
dným semeniskem horlivých obránců katolické víry ve vlasti
naší. Již roku 1576. byl posvěcen na kněžství a studoval
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ský klášter Strahovský v Praze řáděním vetřelce Jakuba
ze Šternovic tak spustošen, že neměl ani jediného kněze, i
docházel v letech 1577 a 1578. Lohel v neděle a svátky na
Strahov a sloužil v jediné zachovaué kapli sv. Uršulý při
spustlém klášterním chrámu mši svatou.
Dokončiv studia bohoslovecká vrátil se Lohel r. 1578.
do Teplé a byl od opata Murregia jmenován podpřevorem
a kazatelem. Tu podařilo se mu hlásáním slova Božího a
přispěním rázného opata lutheranské radní i skoro všecky
obyvatele města Teplé za krátkou dobu obrátiti na viru
katolickou.
Prozřetelnosť Boží poslala zuboženému klášteru Stra
hovskému ještě v pravý čas záchrance a obnovitele, R. 1583.
byl mu dán Lohel za převora, a r. 1586. nastolil jej arci
biskup Martin Medek za opata. Klášter ten schudnul v tu
dobu tak žalostně, že roční důchody jeho sotva na výživu
tří řeholníků stačily. Nový opat získal si především cisaře
Rudolfa II. a četné katolické pány české, aby klášter obno
vit1 mohl. Jejich přispěním opravil r. 1588. pokud možno
bylo sešlý klášterní chrám, a vyzdobil kapli sv. Uršuly, kde
prozatim veškeré služby Boži konány; schátralou budovu
klášterní učinil zase k obývání způsobilou a rozšířil ji, a
r. 1594. položil zaklady ku klášterní knihovně. Záhy vy
koupil čásť statků klášteru odcizených a vystavěl na nich
hospodářské budovy. Klášteru svému zjednal opět soudni
právomoc na Pohořelci. Podporován jsa od císaře Rudolfa
II. založil r. 1603. na nádvoří Strahovském farní kostel sv.
Rocha a kolem něho hřbitov.

Již r. 1587. byl Lohel jmenován generálním vikářem
řádu premonstrátského v zemích koruny České i v Polsku
a v Uhrách. V úřadě tom přihlížel neunavně k tomu, aby
v řádu obnovena a utvrzena byla přesná řeholní kázeň 1
aby v klášteřích pěstovány byly vědy. Na ten účel konal
daleké cesty, všude napravuje, co nápravy vyžadovalo, a
háje úspěšně práv klášterů. S bratřími jednal mírně a otcov
sky ; kde však shledal nepořádky a zlou vůli, býval rázný
a přísný. Takovou měrou podařilo se mu v klášteřich rozni
titi nový život. Zejména- napravil pokleslou řeholní kázeň
v Teplé a nařídil, aby panenský klášter v Nové Říši pře
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měněn byl v klášter mužský, což však pro nastalé bouře až
r. 1641. provedeno jest.
Na počátku měl Lohel na Strahově pouze dva řehol
niky. I přijímal do řádu zbožné a pilné jinochy, a brzo bylo
v klášteře dvanáct řeholníků, tak že služby Boží dle řádu
sv. Norberta opět slavně konány byly. Opat byl svým bra
třím vzorem pokory a zbožnosti. Těšil je v strastech a slo
vem 1 příkladem povzbuzoval ku svatým ctnostem. Nemo
cným a chudým po městě posýlal se stolu svého pokrmů, a
z pokory donášel chuďasům zimního času za noci dříví. Na
vštěvoval nemocné, rozdával oděv chudým, a nařidil prodá
vatl poddaným na klášterních statcích obilí lacino a udileti
z peněz stržených částku za almužnu.

Na památku svatých ran Kristových hostival pětkráte
do. roka žebráky; kleče myl a líbal jim nohy, sám předklá
dal jim pokrm 1 nápoj a- podporoval každého.
Roku 1598. vymohl Lohel u papeže Klementa VIH.,
že řád jeho podřízen byl přímo Stolici apoštolské. R. 1601.
jal se přestavovatl chrám Strahovský a téhož roku cestoval
do Říma, aby podal papeži zprávu o stavu řádu premon
strátského a dostal nové potvrzení výsad jeho. Vrátiv se
z Říma do Prahy hostil na Strahově po dva týdny gene
rálního opata z Prémontré Filipa de Longpré. Zatím roz
kvetl Strahov tou měrou, že jiní klášterové premonstrátšti
vyžadovali si odtud horlivých řeholníků za představené.
Na žádosť arcibiskupa Pražského Zbyňka Berky z Dubé
byl Lohel r. 1604. s úchvalou císaře Rudolfa II. od papeže
Klementa VIII. jmenován titulárním biskupem Sebastským,
a přijav od téhož arcipastýře svěcení biskupské, složil čásť
svých povinnosti jakožto generální vikář řadu premonstrát
ského na bedra Luckého opata Sebastiana Chotěbořského,
učiniv jej svým zástupcem ve Slezsku a v Polsku.
Roku 1605. posvětil přestavěný chrám. Strahovský, a
téhož roku sůčastnil se jako světici biskup a opat důležité
synody (církevního sboru) arcidiecése Pražské, na niž byly
úchvaly obecného cirkevního sněmu Tridentského slavně
prohlášeny. Tu proslavil se Lohel moudrosti a získal si vá
žnost muže apoštolského.
Po smrti Pražského arcibiskupa Zbyňka Berky r. 1606.
stal se nástupcem jeho Karel Lamberk, a poněvadž jsa chu
rav přebýval skoro ustavičně v klášteře Oseckém, jmenován
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jest od papeže Pavla V. s úchvalou krále Matyáše jeho ko
adjutorem (zástupcem) světící biskup Lohel, jenž takto stal
se skutečným nejvyšším správcem duchovních věci v Če
chách. A po smrti Berkově r. 1612. jmenován jest sám ar
cibiskupem Pražským a zvolen r. 1613.po zvyku posavadním
zároveň také za velmistra řádu křižovníků s červenou
hvězdou.
Novému arcibiskupu kynula práce nad míru obtižná a
nebezpečná. Vinice sv. Václava byla hrozně zpustošena, Oby
vatelstvo království Českého tonulo převážnou většinou
v bludařství; někdejší kališnici přiklonili se k německému
lutherství, Čeští bratři bloudili za Kalvinem. Obě sekty ne
náviděly se, ale v odporu proti Církvi katolické bývaly
svorny, pomáhajíce sl v potlačování věrných katoliků če
ských. Roku 1609. vynutili si nekatoličti stavové češti na
stárnoucím a mdlém cisaři Rudolfu II. pověstný majestátní
list, kterýmž udělena jim úplná svoboda náboženská. Takto
octla se menšina katolického obyvatelstva v největším ne
bezpečenství. Za této smutné doby postavila Prozřetelnosť
Boží v čelo katoliků českých pastýře nad jiné bdělého a
rozhodného, jenž pevně doufal, že nadejdou sužované církvi
Svatováclavské časové lepší..
Arcibiskup Lohel snažil se především zbylý hlouček
katolického lidu v Čechách zachovati a utvrditi ve víře,
v čemž podporovali ho katoličtí páni z předních šlechtických
rodů domácich.
Roku 1616. korunoval v chrámu sv. Vita manželku ci
saře a krále Matyáše Annu. A jelikož král Matyáš neměl
žádného mužského potomka, běželo o to, aby ještě za ži
vota jeho byl arcikníže Ferdinand Štýrský jakožto nejbližší
oprávněný dědic trůnu přijat od stavů českých za budou
ciho krále. Stavové nejen katoličti, ale i protestantšti při
volili, a dne 29. června 1617 byl Ferdinand II. od arcibi
skupa Lohela na království České korunován. Ježto pak
byl Ferdinand II. rozhodný katolík, začali protestantští sta
vové proti němu brojiti. Příležitost naskytla se jim záhy.
Majestátní list Rudolfův udělil stavům svobodu náboženskou
a rovněž města královská jakožto stav třetí směla jí poží
vati, avšak města na statcích duchovních měla ve věcech
náboženských spravovati se výhradně svou vrchnosti kato
lickou. Ale protestanté nedbali toho, předstirajice, že dle
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listu majestátního maji právo svobody náboženské také na
statcích duchovních, jelikož prý statky ty jsou zbožím ko
mory královské. Tehdáž náležel klášter Osecký arcibiskup
stvi Pražskému; 1 uchvátili protestanté v městě Hrobech
na statku Oseckém tamni farní chrám a jali se vněm svoje
bohoslužby konati; když pak arcibiskup Lohel jim to přísně
zakázal, postavili si nový kostel, ač i to jim zapověděno
bylo. Podobně vzali protestanté v městě Broumově, podda
ném klášteru Broumovskému, farní chrám katolický, a byvše
přinuceni vrátiti jej, zbudovali si proti zápovědi opata Volf
ganga Zelendra v městě kostel svůj. Ale hned r. 1618.přišli
na žádost opatovu do Broumova komisaři mistodržitelští a
poručivše ve jménu královu protestantský kostel zamknouti,
vzali klíče a odnesli je do Prahy. Zatim dal arcibiskup
Lohel protestantskou modlitebnu v Hrobech úplně zbořiti.
Z toho vzali si protestantšti stavové podnět ku vzbouření
dávno před tim již zosnovanému. Dne 23. května 1618 shlukli
se na hradě Pražském, chopili se dvou mistodržicich krá
lovských, horlivých katoliků Jaroslava z Martinic a Viléma
Slavaty, a vyhodili je z kanceláře oknem do hlubokého
příkopu hradního, a za nimi také písaře jejich Filipa Fa
bricia. Vzbouřenci zvolili ku vládě zemské třicet direktorů,
sbírali vojsko, hledali spolků se zahraničnými protestant
skými knižaty a jali se proti rozhodným katolíkům v Če
chách zuřiti. Vyhnali ze zémě arcibiskupa Lohela, starce
téměř osmdesatiletého, 1 opata Broumovského Zelendra, vy
hnali Jesuity 1 mnohé katolické šlechtice ze statků i domů
jejich a vzali je sami.
Když císař Matyáš dne 26. března r. 1619. ve Vidni
zemřel, odepřeli nekatoličti stavové češti uznati korunova
ného krále Ferdinanda IL. za pána svého, a vyhlásili dne
26. srpna téhož roku vzdorokrálem kalvinského falckrabi
(Fridricha, jenž přišed do Prahy dal velebný chrám sv. Víta
proměniti v kalvinskou modlitebnici, a byl tu dne 4. listo
padu 1619 od náčelníka lutherské strany v Čechách Jiřího
Dikasta korunován. Tak poskvrněnajest nejvelebnější sva
tyně česká, tak slavilo německé sektářství zdánlivé vitěz
ství nad vírou Svatováclavskou.
Vypuzený arcibiskup Lohel dal se nejprv do Bavor,
z Bavor do Rakous, a odtud na Moravu do kláštera Luc
kého u Znojma, kde vyčkával příležitosti, aby dostal se

304

Dne 2. listopadu.

k cisaři do Vidně. Z Louky posýlal na všecky strany do
pisy; dne 3. prosince 1618 piše nejvyššímu kaneléři Zdeň:
kovi z Lobkovic, že doposud snáší nepřihody ve vyhnanství
doufaje, že bude snad zase lépe, a že zamýšli po čase pro
zatim odebrati se do Zabrdovic u Brna a snad i do Olo
mouce. Téhož dne napsal prosebné listy opatovi v Zabrdo
vlcích, kardinálu Dietrichsteinovi v Olomouci, provinciálu
Augustiniánů, a opatu v Hradišti, aby mu popřáli na několik
dnů pohostinství. Lékaři svému piše, jaký silný kašel ho
trápili a jak zle vede se mu, an nemá klidnébo bydliště a
svírán je úzkosti duševní. Kanovníkům Pražským vypuze
ným z velechrámu sv. Vita poslal dne 28. listopadu 1618
list tohoto znění: „Jsem tomu velice rád, že modlite se li
tanie a po kostelich čtyřicetihodinou pobožnosťpřed velebnou
Svátosti 1 jiné pobožnosti konáte a konati dáváte. Doufámeť
na jisto, že slituje se Srdce Spasitele našeho. Slyšime z roz
ličných stran, jaké mrzké hříchy toho času se páši; jak
drancují chrámy, vytloukaji kláštery, utlačují katolíky,
z kněží Kristových posměch si čini a je polonahé vyhánějí.
Vy však napomínejte lid, ať skládá důvěru v Hospodina, ať
nepochybuje aniž se strachuje; Hospodin pomůže záse!“ Pa
pežskému vyslanci do Vidně podal zprávu o stavu katoli
ckého náboženství v Čechách za kalvínské vlády v tato
slova: „Trpime pořáde a čekáme. Srdce svírá se nám bo
lesti; vždyť nám chrámy a oltáře svatokrádežně przni a
bourají, katolické pány vyháněji, faráře a řeholníky olou
pené vyhazují, naše svaté náboženství v posměch uvádějí,
města, kteráž pravou víru nezvratně vyznávala, nepřátelský
drancují a utiskují, a lidu žádných svatých svátosti nedo
pouštějí, jelikož kněži byli donuceni útěkem se zachrániti.
My sami beze stáni bloudime po čas této vzpoury ze země
do země a již se nám na slušnou výživu skoro nedostává.
Avšak ty křivdy, které nám osobně se činí, můžeme po
kládati za zisk v Kristu, ale bolest nad hynoucím stádeem
svírá nám srdce“ Když vítězstvím císařského vojevůdce
Buguoje nad Mansfeldem u Záblatí katolické město DBudě
jovice zbaveno bylo nepřátelského obležení, poslal Lohel
radním téhož města list, v němž chválí je, že zůstali záko
nitému králi věrni, a vyslovuje přesvědčení, že i nadále se
trvají ve víře katoliché. List tento napsal arcibiskup dne
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20. srpna 1619 již ve Vidni, kamo zatim se dostal, když
pro odpor protestantů nemohl ani do Brna ani do Olomouce.,
Protestantšti stavové čeští chtějíce před světem nějak
buřičství svoje omluviti, vydali tak zvanou Apologii větši,
v níž vyhnaného arcibiskupa pomluvami zasypali. I požádal
ho pan Vilém Slavata prostřednictvím prokuratora Samuela
Kolína, aby pomluvy a lži ty sám vyvrátil. Arcibiskup pak
nemaje ve vyhnanství potřebných listin, sestavil ve spěchu
pisemně nejpotřebnější věci, pokud se pamatoval a věděl,
aby prokurator mohl je soustavně vyložiti. Zprávu o tom
podal arcibiskup panu Slavatovi z Vídně dne 13. řijna 1620
a přičinil tato slova: „Proti všemu nadání nemá bida naše
konce; vždyť jsme se těšili, že svátek sv. Václava budeme
slaviti v jeho kapli v Praze; ale stalo se jinak; člověk mini,
Pán Bůh mění; jeho svaté vůli podrobujeme se ochotně.“
Netušilť sužovaný vyhnanec, že sotva uplyne šestadvacet
dnů, bude řádění protestantských povstalců v Čechách učiněn
náhlý konec bitvou na Bilé hoře.
Hned po této bitvě vrátil se Lohel r. 1620. z vyhnan
ství svého do Prahy, byl však tělesně tak sešlý, že zdravi
již nenabyl. Nejprv očistil, upravil a vyzdobil nákladem
královské komory velechrám sv. Vita od protestantů zne
svěcený, a dne 28. února 1621 posvětil jej slavně, z čehož
byla nesmirná radost věrným katolikům českým. Potom
snažil se dobytí katolíkům práv od protestantů zkrácených
1 statků rozchvácených, I dostalo především arcibiskupství
Pražské statky v Rožmitále, Týně nad Vltavou a Čer
vené Řečici, a Lohel zajistiv takto nástupcům svým potřeb
ných důchodů, mohl po dávném přání svém vrátici řádu
cistercienskému klášter Osecký, jenž s povolením papežským
dán byl r. 1580. k uživání arcibiskupům Pražským. Již r.
1614. prosil za to Lohel císaře, ale pro nedostatek důchodů
areibiskupových nemohlo tehdáž žádosti té vyhověno býti.
Avšak skutečného postoupení kláštera mnichům nedožil se
Lohel; byloť dokonáno až r. 1926. za arcibiskupa Arnošta
Harracha.
Roku 1622. prohlásil Lohel po celých Čechách nařízení
papeže Řehoře XV., jimž obecnému lidu přijímání pod oboji
způsobou naprosto se zakázalo. Bylať tato výsada povolena
r. 1564. od papeže Pia IV. pro Čechy na usmíření starých
kališníků s Církvi katolickou; a jelikož potom kališníci
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přešli do tábora lutherského, a katolici výsady takovési ne
přáli a nepotřebovali, neměla vice žádného významu.
Zatim konaly se v domě arcibiskupském v Praze i na
hradě císařském.ve Vidni mnohé porady a činěny návrhy,
jakým způsobemsluší náboženství katolické v Čechách zve
lebiti. Ze všech návrhů cisaři Ferdinandu II. v té příčině
podaných byl nejvážnějším návrh arcibiskupa Lohela. Při
pomenul císaři, že jest před Bohem zavázán katolické nábo
ženství hájiti, chrániti a šiřiti, klada si za příklad slavného
předchůdce svého Karla IV., jemuž svaté náboženství tak
na srdci leželo, že nad ně a lásku Boží nic na světě milej
šiho neznal. Císař nechť nezamešká ničeho na obnovení ka
tolického náboženství; ať zřídi ráznou vládu a rozhodné
muže v úřadech království Českého a zvláště v Praze, ať
odejme nekatolíkům podací kostelů a vypudí především kal
vince 1 příznivce jejich, a opatři královská panství rozšat
nými katolickými úředníky. Posléze dal Lohel císaři pokyn,
aby propůjčil stavu duchovnímu v zemi postavení důstojné,
především arcibiskupovi. Toto přání bylo záhy vyplněno;
stav duchovní povýšen jest na první místo mezi stavy zem
skými a prelátům zemským dáno takto právo zasedati na
sněmu. Arcibiskup Pražský dostal název: Primas království
Českého,
Poslední dobou churavěl stařičký arcibiskup Lohel
často zimnicí, která zbylé sily jeho podlamovala. V nemoci
odporoučel se mocným přimluvám Rodičky Boží. Pamětliv
jsa ustavičně chudých lidí přispěl ještě r. 1622. ku založeni
Strahovského špitálu sv. Alžběty odkazem 1000 zl., a při
jav nábožně svaté svátosti vzýval přesvatá jména Ježíš,
Maria, až dne 2. listopadu zemřel v pověsti muže svatého.
Tělo jeho bylo, jakož za živa si přál, pohřbeno v klášterním
chrámu na Strahově před hlavním oltářem. Pohřební řeč
činil mu potomní opat Lucký Benedikt Lachenius líče ve
liké zásluhy jeho o Cirkev, vlasť i klášter Strahovský.
Strahovský opat Kašpar Kvestenberk zřídil r. 1026.
slavnému předchůdci svému v hodnosti opatské Lohelovi
na epištolní straně hlavního oltáře v klášterním chrámu
při zdi znamenitý náhrobek, jenž podnes tu stoji. Památka
arcibiskupa Lohela přečkala věky a jest posud v řádě pre
monstrátském v požehnání. Jméno jeho bývá dáváno členům
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řádu, a řeholníci vzpomínají na něho s úctou jakožto na
muže domněnim blahoslaveného. *)
Dne 4. listopadu koná se také památka sv. Viktorina, biskupa Ptuj
ského (ve Štýrsku), mučedníka, sv. Justa, mučedníka Terstského, jemuž
zasvěcen jest stoličný chrám v Terstu, sv. Eustochie, mučednice v Tarsu,
sv. Theodota (Bohdana), biskupa Laodicejského, a. j.

Dne 3. listopadu.

I. Sv. Hubert, biskup Lutišský.
Světec Hubert pocházel ze vzácného rodu akvitánského.
Narodil se někdy za druhé polovice sedmého století a dostal
takového vychování, že vyspěl v uhlazeného světáka, jemuž
na zbožnosti a křesťanské dokonalosti mnoho nezáleží. Stav
se dvořanem u F'ranckého krále Theodoricha III. liboval
si ve veselých společnostech, v kvasech i vojenských hrách,
a zvláště byl náruživým milovníkem honby. Jinak měl
však srdce přirozeně dobré a povahu šlechetnou; byl lidumil
a nepřítel lsti, nespravedlnosti i násili, a proto znechutil si
časem ošemetného majordoma Ebroina, opustil královský
dvůr a vstoupil do služeb vladaře Pipina Heristalského
v Austrasii, kde oženil se s ctnostnou pannou Hloribanou,
kteráž porodila mu syna Floriberta.
Hubert stýkal se v úřadě svém často také s muži bo
habojnými, a křesťanské otnosti jejich dojimaly ho. Žil sice
po světsku nestaraje se o spasení svoje, ale byl přistupen
všemu dobrému; a když milost Boži ho volala, neodporoval
ji. Mocně zachvěla duší jeho smrť výborné manželky Flori
bany. Začal vážně přemýšleti o posavadním životě svém,
přemital o věčnosti a soudu Božím, zhnusil si zábavy 1
rozkoše světské a zatoužil po věcech vznešenějších. Posléze
uminil si, že dá světu výhost a sloužiti bude výhradně
*) P. Jos. Svoboda T. J.: Katol. reformace a Marianská družina
v Čechách. V Brně, 1888; I. str. 94. 119; II. str. 24. Dominik Čermák:
Premonstráti v Čechách a na Moravě. V Praze, 1877. Str. 59. Drahé ka
meny z koruny Svatováclavské, I. 359. Dr. Borový: Dějiny diecése Pražské,
str. 310.
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Bohu. I složil úřad svůj a opustil dvůr chtěje vstoupiti do
stavu duchovního.
Toho času vrátil se Maastrichtský biskup sv. Lambert
ze sedmiletého vyhnanství do sídla svého. U tohoto slovu
tného biskupa hledal Hubert útočiště prose ho, aby mu byl
učitelem a vůdcem na cestě dokonalosti. Milerád přijal světec
spásychtivého Huberta a učil ho pokoře, odříkavosti 1 ná
božnosti, a vzdělav jej v potřebných vědách udělil mu kněž
ské svěcení a učinil ho pomocníkem svým v úřadě bi
skupském.
Po mučednické smrti sv. Lamberta (17. záři r. 709.)
stal se nástupcem jeho na biskupském stolci v Maastrichtě
Hubert. Postaven takto na vysoký svícen svítil v Církvi
jasným světlem, kráčeje po šlépějích věhlasného předchůdce
a učitele svého. Bojoval mečem slova Božiho proti neple
chám tehdejší doby, nedbaje odporu a překážek lidi zlých
a bezbožných. Obrátil množství hříšnikův, utvrdil ve víře
a v ctnostech lidi spravedlivé, a byl útěchou nešťastníkům.
Z blízka i z daleka spěchali zástupové na jeho kázaní, kteráž
potkávala se s velikým úspěchem, poněvadž sám věrně činil,
čemu učil, jsa přikladem živé víry, nábožnosti, odřikavosti
a lasky k bližnímu.
V nejzazších končinách Brabantských, v horách Ar
dennských udržovali se tehdáž ještě zbytkové staré modlo
služby. Jako dobrý pastýř docházel horlivý Hubert i do
těchto nehostinných lesů, aby pohany Kristu Pánu ziskal
a modloslužbu vykořenil. Neštitě se žádné námahy ani ne
bezpečenství byl ochoten na těchto apoštolských cestách
s vůli Boží podstoupiti třeba 1 mučednickou smrť, ba mo
dlíval se, aby došel Koruny mučednické a takto stal se do
konalým následovníkem svatého předchůdce svého. Ale ne
bylo mu dáno proliti krev pro Krista Ježíše; za to žehnal
Bůh úsilovné práci jeho. Pohané vidouce jeho neúhonný
Život, jeho obětovnosť, pokoru a velikou lásku, naslouchali
kázaním jeho, a divy, jež moci Boží konal, přispěly valně
k tomu, že víra křesťanská mezi nimi utěšeně se šířila.
K lidem ubohým byl Hubert zmíry laskavý a štědrý.
Šatil a krmil chuďasy práce neschopné, pečoval o opuštěné
sirotky a vdovy, vykupoval z vězení dlužníky, podporoval
chudé rodiny, a vůbec rozdával vše, co měl, pokládaje bi
skupské důchody za majetek chudých. Čas zbývající po
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práci spojené s povinnostmi úředními, trávil nejraději o sa
motě na modlitbách a v rozjímání, postival se přisně, odpo
číval jen málo a vzdychal po vlasti nebeské naříkaje, že
jest mu dáno příliš dlouho přebývati na této zemi jako u
vyhnanství. Byloť obcování jeho v nebesích (Filip. 8, 20.);
proto rmoutil se, že nemůže ještě do této vlasti své odejíti,
aby tváři v tvář mohl patřiti na Boha.
Hubert maje něžnou lásku a úctu ku svému předchůdci
a učiteli vídal ho často ve snách a byl jím napomenut, aby
přenesl ostatky jeho do Lutichu, -a poznávaje v tom vůli
Boží dal je r. 721. vyzdvihnouti a uložiti ve svatyni, kteráž
na mučedništi toho světce zbudována byla. Zároveň přeložil
biskupské sidlo svoje z Maastrichtu k tomuto chrámu do
Lutichu, udělil této nepatrné osadě městská práva, a položil
takto základ k budouci velikosti města Lutichu.
Předvidaje blizkou smrť určil si Hubert ve stoličném
chrámě Lutišském místo odpočinku a připravoval se po celý
rok na odchod do nebe. Navštěvoval pilně chrámy, uctival
ostatky svatých a vzýval obzvláště světce Lamberta i Al
bina, aby mu vyprosili od Boha šťastné poslední hodinky.
Posléze vydal se na prosbu několika velmožů do Furu
v Brabantsku, aby posvětil tamní nový chram. Tu rozloučil
se na kázaní s věřícím lidem a doložil: „Pokud živi jsme,
jsou nám dvéře milosrdenství Božího otevřeny; po smrti
naši zavrou se však, a otevře se brána pekelná, aby pohr
dače a přestupníky zákona Božího ku potrestání přijala.
Uvaž tedy každý, čím's byl, co jsi a čim za krátko budeš!
Čím prohřešil jsi se proti přikázaním Božím, z toho vydej
dobré ovoce pokání a smiř se s Bohem!“ Vraceje se do Lu
tichu cestou rozstonal se zimnici a byl donesen do biskup
ského dvorce. Tu rozloučil se s průvodčimi i se synem Flo
ribertem, odporučil se modlitbám jejich a dne 30. května
r. 727. zesnul v Pánu. Po přání svém byl pohřben ve sto
ličném chrámu Lutišském v kapli sv. Petra, kterou sám
zbudoval. Účastenství lidu při tomto pohřbu bylo převeliké,
a všickni přítomní byli přesvědčeni, že ten, jehož tělesná
schránka klade se do hrobu, je světec. I jali se věřící na
vštěvovati hrob ten a vzývati zesnulého biskupa za při
mluvu u Boha, a Bůh vyslýchal mimořádným způsobem
prosby jejich dotvrzuje takto svatost jeho. Sto let potom,
r. 827. byly ostatky sv. Huberta přeneseny do chrámu při
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benediktinském klášteře Andainském v Ardennách, a klášter
ten přezván jest klášterem Svatohubertským. Tu uloženy
jsou podnes ostatky tohoto světce, a množství poutníků při
cházi zbožně je uctivat. Památka sv. Huberta slaví se dne
3. listopadu.

Již za století desátého ctili myslivci v Ardennách sv.
Huberta jakožto vyvoleného patrona svého a slavili výroční
památku jeho po ukončení podzimních velkých honů dne
3. listopadu. Časem oblíbili si na uctívání jeho obětovati
prvotiny i desátky zvěře do roka ulovené. Přimluvy sv.
Huberta dovolávali se myslivci i jiní lidé obzvláště v ne
bezpečenstvích na honbách, zejména když pokousáni byli
od vlků nebo psů; odtud vzýván sv. Hubert jakožto patron
proti vzteklině.
Sv. Hubert bývá zobrazován obyčejně jako myslivec
Pw!

klečici před jelenem Ss parohama, mezi nimiž jest zářící
kříž. Podnět k tomu dala myslivecká pověsť, že prý Hubert,
pokud ještě žil po světsku, vyjel si kdysi do lesa na lov,
jemuž byl vášnivě oddán, a spatřil pojednou statného jelena
s lesknoucím se křížem mezi parohama, což prý ho tak do
jalo, že sklesl na kolena a zvolal: „Jáť, o Pane, jsem pří
činou utrpení tvého!“ Tento zjev uvedl ho dle pověsti na
cestu pokání. Podobná pověsť uvádí se také o sv. Eustachu
(dne 20. záři), jenž rovněž pokládán jest za ochránce mý
slivců.

2. Jindřich Václav Richter, mučedník z Tovaryšstva
Ježíšova.
Zámožnému měšťanu Jindřichu Richtrovi v Prostějově
na Moravě povila manželka

Dorota dne

7%.záři 1653 sy

náčka, jemuž dána na křtu svatém jména Jindřich Václav.
Manželé ti byli teprv od nedávna obráceni na víru katoli
ckou. Brzo po narození synově odstěhovali se do města
Šternberka, ale r. 1665. vrátili so zase do Prostějova. Syn
Jindřich přál si již za dětského věku, aby mohl studovati
u Jesuitů. I odvedl ho otec r. 1665. do Olomouce, kde byla
kolej Tovaryšstva Ježíšova se školami. Na byt dostal se
mladý žák k nábožnému měšťanu, jenž měl dvě dcery jepti
šky, a jediného syna, jenž vstoupil do TovaryšstvaJežíšova.
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V domě tohoto zbožného kmeta vidal Jindřich jen samé
dobré příklady a prospíval bohabojnosti. Na školách učil se
výborně a doma modlíval se každého dne na růženci. Ucti
val zvláště sv. Františka Xaverského, že obrátil množství
pohanův, a v mladém srdoi jeho vzplanula touha, aby mohl
rovněž o spasení nevěřících pracovati, a s vůli Boži třeba
i mučednickou smrti zemříti. Často klekával v chrámu i ně
kolik hodin před velebnou Svátosti jsa pohřižen ve zbožné
modlitby a rozjímání. Na uchránění panické čistoty mrtvil
tělo svoje, až zpovědník zakázal mu nemírnou přisnosť v za
piravosti. Ku všem lákadlům tohoto světa zůstal Ihostejným,
nedbaje posměchu, jehož za to se mu dostávalo. «
Richter dospivaje patnáctého roku věku svého nadál
se, že bude přijat do Tovaryšstva Ježíšova, ale zklamal se;
bylt ještě příliš mlád. Žádost jeho byla prozatím odmítnuta.
I plakal hořce a stěžoval si na modlitbách Panně Maru.
Zatím dověděli se rodičové jeho v Prostějově o úmyslu,
jejž provésti zamýšli, a ulekaný otec dopsal mu, aby ihned
vrátil se domů. Jindřich jsa tehdáž žák páté třidy latinské,
váhal rodičům vyhověti; i přijel otec do Olomouce a odvezl
si ho domů. Marně prosil ubohý žák, aby mu nebylo brá
něno zvoliti si povoláni, k němuž má náklonnosť a jež Bůh
mu určil; rodičové odpírali, a když zachytili list, v němž
kterýsi přítel vybizel Jindřicha k ráznému zápasu s nimi,
až by nad nimi zvítězil a vůli svou provedl, rozhněval se
otec tou měrou, že syna ukrutně stloukl, při čemž i matka
prala ho sukovkou, tak že z několika ran krvácel. Potom
utekl ztýraný jinoch z domu. Cestou zastavil se u kříže na
pahorku a pomodlil se: „Děkuji Tobě, Pane Ježíši Kriste,
za dobyté vitězství. Jsem nyní sirotek, buď mně tedy otcem,
a svatá Rodička Tvoje budiž mně matkou!“ Utrmácen pře
„nocoval ve stodole v blizké vesnici, a mazitři dorazil do
Olomouce. Tam zvěděl, že provincial Jesuitů právě odjel
do Brma; i pustil se za nim, a dne 14. října 1568 byl přijat
v Brně do noviciatu Tovaryšstva Ježíšova.
Časem rodičové uprchlého Jindřicha litovali toho, že
mu ubltžili. Z kusu sukovice, kterou ho ztrýznili, dali si
vydlabati křiž a klekajíce před ním oplakávali přenáhlení
svého.
Mladý novic dokoněiv léta zkušebná složil dne 15.
října 1670 první řeholní sliby v Březnici v Čechách, a stu
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doval dále v Jičíně a potom v Praze, kde spolu učil mládež
nižších škol. Vědám bohosloveckým učil se od r. 1679. v ko
leji sv. Klementa v Praze, a zároveň s dovolením předsta
vených kázal po česku 1 německu v různých chrámech po
městě, a docházel za brány na vinice, kde skrývali se po

různu nekatolici, jež navštěvovali tajně protestantští kaza
telé z ciziny, aby je v bludařství utvrzovali. Tyto zane
dbané lidi učil Richter katechismu a modlitbám, odbíral
jim kacířské knihy, dával jim za ně knihy katolické a sta
ral se vůbec, aby stali se hodnými katolíky. Zároveň měl
bedlivý pozor na svůdce a donutil je k útěku. Takovou
měrou naučili se ti lidé modliti, světiti svátky, přijímati
sv. svátosti a vůbec žiti po katolicku. Richter vypátral na
vinicích také mnoho nepořádných svazkův a přiměl laska
vým domlouváním a poučováním osoby souložné, že daly
se řádně po katolicku oddati.
Dne 4. března 1683 byl Richter od světícího biskupa
Jana Ignáce Dlouhovesského posvěcen na kněžství. Ihned
vyprosil si povoleni, aby směl sloužiti v Praze nemocným
po domech, zvláště takovým, jichž lidé se Štítili, a zaopa
třovati je sv. svátostmi.
Touha kněze Richtera nesla se k tomu, aby mu vy
kázáno bylo působiště na missiich zámořských. Mělť stále
na mysli velikého věrozvěsta národů pohanských sv. Fran
tiška Xaverského, a přál si býti jeho následovníkem. I do
stal rozkaz, aby se odebral do jižní Ameriky, kde v zemích
koruny Španělské měli Jesuité četné missijní stanice mezi
Indiány. Dne 4. října 1683 odjel z Prahy nejprv do Španěl.
Tu čekaje v Sevile na odplutí korábu napsal otci svému
do Prostějova list na rozloučenou, a v září r. 1684. nastou
il s řeholním bratrem Samuelem Fricem, jenž byl rodem
Čech z Trutnova, pomořskou cestu do jižní Ameriky. loď
přistála bez úrazu v přístavu města Kartageny na východ
ním pobřeží jihoamerickém (v Kolumbii), a oba čeští kněži
cestovali odtud pěšky do města Santa Fé v Peruánsku, kde
byla jesuitská kolej, v níž missionáři připravovali se na
apoštolské dílo své mezi Indiany, učíce se jazykům a zvyk
lostem jejich. Z ústavu toho bývali vysýláni missionáři do
rozsáhlého územi po obou stranách řeky Ukayaly, tekoucí
na sever do veletoku Maraňonu.
Roku 1685. vydal se Richter se soudruhem Fricem na
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missie k Indianům. Navštívivše kmen Gajů, od něhož byli
pohostěni, došli pusté osady, z níž Indiani nedávno do pra
lesů utekli, a čekali tu na příchod vrchního představeného
okolnich missil kněze Vavřince Lucera, jenž pracoval na
vinici Páně mezi Indiany již po čtyřiadvacet let. Tu po
křtil Richter prvního pohana a dal mu jménosv. Stanislava
Kostky. Když kněz Lucer došel, sběhli se na pozvání jeho
z okoli pokřtění Indiani a bavili příchozí missionáře tancem
a zpěvem. Richterovi byl vykázán kmen Kunibů, aby jim
byl věrozvěstem a duchovním pastýřem. I shlédl se spo
lečníkem nejprv tři osady tohoto kmene, v nichž byly již
svatyňky s domy pro missionáře, slavil tu vánoce a pokřtil
třináct pohanů. Potom navštívil ještě jiná sidla křesťanských
Kunibů, a rozloučiv se se soudruhem F'ricem pracoval na
dále sám.
Misstonářské dilo v divokých krajích po obojím břehu
řeky Ukayaly bylo nad pomyšlení namáhavé. V neschůdném
územi hemžilo se dravou zvěří i jedovatým hmyzem, a
kromě toho vězel život missionářů v ustavičném smrtelném
nebezpeči od Indianů posud nevz dělaných. Missionáři bylo
především divochy po pralesích shledávati, k životu spole
čenskému nakloňovati a jim osady zřizovati. Richterovi da
řilo se toto dilo zdárně. Zakládal nové osady indianské,
zvykal muže orbě řemeslům, a ženy tkani, přádelnictví 1
jiným pracím domácím, učil je všecky náboženství Kristovu
a mravnému životu, konal jim služby Boží, posvěcoval je
svatými svátostmi, a jsa takto duchovním pastýřem jejich,
byl jim i lékařem tělesným, ba i vůdcem proti útokům di
vokých sousedů. Indiani od něho vzdělaní a pokřtěni přivá
děli mu sami divochy; honili je, a koho lapili, toho zajali
a uvedli k němu, on pak snažil se takové zajatce ziskati
laskavosti a různými dárky a propouštěl je, a oni vrátivše
se ukazovali rodákům svým dárky a vychvalovali křesťanské
ho kněze. Takovým způsobem byli divoši k Richterovi vá
beni; přicházeli k němu sami, přinášejice mu papoušky,
opice, želví vejce 1 jiné dárky výměnou za výrobky řeme
slné, z nichž měli takovou radost, že znenáhla zvykali spo
řádanému životu a zřizovali si v sousedství osady. S Indiany
takto zkrocenými měl pak missiouář práci netěžkou ; ziskav
si náklonnost jejich obrátil je horlivým poučováním na
víru, pokřtil je a bděl, aby byli hodnými křesťany. K za
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kládáni křesťanských osad pomáhali mu také Indiani v bo
jich od r. 1686—1691. zajati, které na viru obrátil.
Roku 1686. usadil se Richter v osadě sv. Františka
Borgie u řeky Ukayaly a přebýval tu po několik let. Missi
onářské práce jeho kazili v těchto končinách divocí Pirové,
až 1 zamýšleli jej samého a společníky jeho zavražditi.
Když pak tito divoši hrozili Komanům, byl od nich Richter
požádán za pomoc. I vybral sto věrných mužův, táhl s nimi
na Piry a zvítězil nad nimi bez krveprolití.

Toho času zavraždili indianšti Kampové Richterova
tlumočníka, dva kněze Františkány a čtyři peruanské vojáky.
Aby tito divoši nezpychli a všech okolnich missionářů nepo
vraždili, vytáhla na ně španělská posádka a porazila je.
Z viniků usvědčených z vraždy byli čtyři popraveni, osta
tnim dána na přímluvu kněze Richtera milosť. Zajatce tyto
vyučil Richter víře svaté, pokřtil je a užíval jich za nástroj
ku získání divokých soukmenovců jejich.

Zásluhou Richterovou usedly indianské kmeny Kunibů,
Cheberů, Pirův a Remů po řece Ukayale a utvořily křesťan
ské osady. Také z jiných indianských kmenů uvedl hloučky
do ovčince Kristova. O všecky tyto obrácence pečoval jako
dobrá matka. Když stonali zimnicí neb úplavici, připravoval
jim léky ze sladkých třtin a z různého ovoce, a posýlal
chutné krmě. Za to sloužili mu navzájem, ctili ho jako ho
spodáře a milovali jako otce svého. Richter vyznal sám
v stu r. 1691. napsaném, že má z pokřtěných Indianů pře
velikou radost, neboť poskytovali mu obrázek upřímné lásky,
jakáž vládla v Církvi prvotné. Chtěl-li odebrati se na missu
z jedné osady do druhé, zvlášť po řece, ihned nabídlo se
mu až čtyřicet mužů, a ti vystrojili mu loď s takovou pe
člivosti, že ani ze slunečního úpalu ani zlijáků neměl nepo
hodlí. Devět neb deset siláků veslovalo střídavě, ostatní
obstarávali stravu. Nedostávalo se mu slov, aby vyličil,
jaké potěšení citi, kdykoli přemýšlí, jaký div pravice Boží
s Indiany učinila. Tito lidé, kteří do nedávna podobali se
plaché zvěři, tulili se k němu jako ovce, čekajice na rozkaz
jeho, šetříce jeho oči, zdaliž se mu něco na nich nelíbí, a
podrobujíce se tiše trestům, jež usuzoval jim na výstrahu.
Kdo znich hrubě a zjevně proti mravnosti se provinil, bý
val od Richtera po zásluze přisněji neb mírněji trestán, a

Jindřich Václav Richter, mučedník z Tov. Jež.
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odbyv sl trest, přicházel k němu, děkoval a libaje ruku jeho
řikal: „Pokaral jsi mne jako otee.“
Na vypátrání a shromáždění budoucích svěřenců svých
vykonal Richter přes čtyřicet dalekých výprav klestě si
cestu pralesy, přecházeje vysoké hory a stráně, plavě se a
brodě řekami dotud neohledanými. Za poslednich čtyř let
věku svého putoval vždy bos i pouštěmi, kde jedovatý plaz
a hmyz život lidský v nebezpečenství uváděl. Pro velikou
plachost a vrtkavosť Indianů stála ho každá duše, než ji
vyhledal, zkrotil, ve svaté víře a ctnosti upevnil, nevyliči
telně mnoho vytrvalé práce. Rozséval simě slova Božího
bez únavy nářečími indianskými naučiv se jim dokonale, a
obrátil na viru křesťanskou více divochů, mež kterýkoli
jiný tehdejší missionář jihoamerický. Dle obecného úsudku
dodělal se takové hojné úrody na vinici Páně spiše nepo
skvrněným, přikladným životem, jakým lidu Svítil, než jina
čim přičiněním svým. Milosti Boži byl stále zdráv, zvyknuv
dobře palčivému slunci 1 jiným nepohodám těch územi,
v nichž pracoval. Na tváři jeho postem vyschlé a sluncem
opálené spočíval jasný mír duše s Bohem spojené.
Kněz Richter měl ve své osadě mladého Indiana,
jehož pokřtil a Jindřichem nazval; miloval ho a prokazoval
mu hojných dobrodiní. Ale člověk ten odvděčil se dobrodinci
svému hanebnou zradou. Když Chibarové, kmen ze všech
Indianů nejsveřepější, po několikráte porazili vojska sebraná
proti nim z Indianů pokřtěných, zdráhali se křesťanštiIndi
ani v poříčí Ukayalském proti těmto krutým nepřátelům
dále bojovati, strachujíce se pomsty jejich. Tu jal se zrádný
odchovanec kněze Jindřicha pobihati ze vsi do vsi a navá
děti osadníků, aby křesťanské missionáře pobili, do pralesův
utekli a tam po své chuti se proháněli, jako dříve. Toho
času vybral se kněz Richter do nově založených osad Pirů,
aby jim hlásal viru svatou, avšak cestou zaskočil ho zrádce
se zástupcem Kunibů a vztáhl naň první vražedlnou ruku,

© ostatní
pak
ubili
tohoto
věrozvěsta
a duchovní
otce
svého, což stalo se měsíce listopadu r. 1696. Z průvodců
zavražděného missionáře byli dva rovněž zabiti, a jiní dva
Indiani spasili se útěkem.
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Apoštolské práce, jež kněz Jindřich Richter s obdivu
hodnou horlivostí mezi Indiany vykonal, i vzácné otnosti,
jimiž stkvěl se po celý život, a mučednická smrť, po níž
bažiíval a které i došel, získaly mu právem úctu a vážnost
obzvláště v Tovaryšstvu Ježíšově. Všickni, kdož ho za živa
znali, neváhali domnivati se, že duše jeho dosáhla již v nebi
palmy mučednické. *).
—
Dne 3. listopadu koná se také památka sv. Kvarta, apoštolského učně
v Cesareji kappadocké sv. Germána a spolumučedníků, v Anglii sv. Venefridy,
panny a mučednice, sv. Domna, biskupa Viennského, sv. Heliodora,
biskupa.
A
vrstevníka a přítele sv. Jeronýma, sv. Silvie, báby sv. Řehoře Velikého,
sv. Malachiáše, arcibiskupa irského, a j.
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Sv. Karel Borromejský, kardinál, arcibiskup Milánský.
Na břehu malebného severoitalského Jezera Většího
(Laggo maggiore), u městyse Arony, vypíná se na pahorku
obrovska, daleko viditelná, kovová socha světce, žehnajiciho
pravici široširým krajům lombardského ráje. Je to pomník
zřízený vděčným potomstvem největšímu biskupu doby no
vější, sv. Karlu Borromejskému, jehož památka zůstane
veškerému katolickému křesťanstvu, zvláště pak městu Mi
lánu v ustavičném požehnání.
Hraběti Gilbertu Borroméovi povila dne 2. října 1538
manželka Markéta ze slavného rodu Mediceův na zámku
Aroně syna Karla. Kromě něho měli tito urození
manželé ještě jednoho syna a dvě dosry. Nadaný Karel
rozvíjel se pod ochranou bohabojných rodičů zdárně. Jevil
záhy vážnou mysl a zálibu v životě domácím 1 v pobožnosti.
I zvolili mu rodičové za budouci povolání stav duchovní a
kterýsi kněz Milánský znaje ho předpověděl: „Tento hoch
stane se jednou obnovitelem Církve a vykoná podivuhodné
věci.“ Jedva dvanáctiletý Karel dostal postřižiny (tonsuru)
a duchovní oděv , a otcův bratr hrabě Julius Caesar
Borromeo udělil mu ihned po nechvalném obyčeji tehdejším
opatství u sv. Graciana v Aroně.
Když bylo Karlovi šestnáct let, poslali ho rodičové
*) Drahé kameny z koruny Svatováclavské, r. 1880, II. 374—390.
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na vysoké učení do Pavie. Tu zanášel se zprvu studiemi
právnickými, brzo pak oblíbil si bohosloví. Kázeň studujicí
mládeže v tomto městě byla velmi špatná; žáci zanedbávali
učení a vyhledávali tělesných rozkošía rozpustilosti mrhajice ča
semi zdravím. Ale všecky zlé příklady lehkomyslných soudruhů
nedotkly se Karla; zůstalť ctnostným a zbožným, ať kolem
něho nezřízené vášně sebe divočeji rejdily, ať sebe úsilov
něji byl Jákán na špatné cesty. Učil se pilně, stranil se
světa a hledal v boji proti hříchu posily o samotě na mo
dlitbách a v častém přijímání svatých svátosti. Takto zachrá
nil si panické čistoty bez úhony.
Po smrti otcově setrval Karel nějaký čas u ovdovělé
matky, uspořádal domácí záležitosti, přiměl mnichy opatství
svého ku svědomitémuszachovávání řeholní kázně, ač byl
ještě mlád, a vrátiv se do Pavie, povýšen byl za doktora.
Brzo potom došla ho zvěsť, že matčin bratr, kardinál Jan
Angelo Mediči dne 26. prosince 1559 byl zvolen za papeže
a nazval se Plem IV. Zpráva tato nebyla mu vhod; tušilť
a obával se, že ujec bude ho zahrnovati vysokými hodnostmi
cirkevnimi; i uminil si, že mu nebude osobně blahopřáti a
vůbec do Říma nepůjde, leč by byl zavolán. Skutečně po
volal ho Pius IV. do Říma a nerozpakoval se jmenovatijej
ihned apoštolským protonotářem a předsedou státní rady
papežské, a brzo potom arcibiskupem Milánským a kardiná
lem jáhnem, s tou podmínkou, aby sám přebýval v Římě, a
v Miláně ustanovil si generálního vikáře jakožto zástupce
v úřadě arcibiskupském. Karlovi bylo tehdáž teprv dvaadva
cet let, a nedivno, že náhlé povýšení tak mladičkého se
střence papežova na nejvyšší důstojenství cirkevní potkalo
se v Římě namnoze s nevolí a odporem. Ale Pius IV. ne
popřával svým příbuzným jinak zvláštních výhod; žeť pak
učinil jedinou výjimku s Karlem, z toho jest mu Církev
podnes vděčna, neboť prokázal jí takto nevystihlé dobrodiní.
Vědělť papež dobře, co činí, a co učinil, bylo dilem Prozře
telnosti Boží. Ukázalt se mladý kardinál Borromeo záhy
vysokých hodnosti svých výtečně schopným i hodným.
Osvědčoval mimořádnou učenost a vzácnou obezřelosť, ko
nal povinnosti svoje s neobyčejnou horlivostí i obratnosti,
vedl si povždy s příkladnou spravedlností, stkvěl se neůhon
nými mravy i nábožnosti a odřikavosti, tak že za krátko
přestali nespokojenci proti papeži reptati. Vedle toho hověl
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1 požadavkům, jakéž vysokým hodnostářům církevním kla
deny byly životem společenským. Maje jemný vkus stýkal
se rád se slovutnými vrstevniky, založil učenou společnost,
jejíž členové scházeli se na večer v komnatách jeho, podpo
roval mladé malíře a hudebníky, a rozšířil dřívější nadání
svoje pro bohoslovce v Pavii.
Roku 1562. zemřel jediný bratr kardinála Borroméa
nezůstaviv mužského potomka. I radili mu přátelé, a sám
papež, aby vzdal se duchovních hodnosti svých, a vstoupil
do stavu manželského, by zachránil slavného rodu svého
od vymření. Byloť mu tehdáž možno s povolením církevním
vystoupiti ze stavu duchovního, ježto neměl posud svěcení
kněžského. Zatim ale kardinál Karel chtěje učiniti všem
domluvám přátel konec, dal se potají vysvětiti na kněžství
a řekl papeži: „Svatý Otče, zvolil jsem si choť, kterou již
dávno jsem sobě zamiloval.“ Byla to Úirkev, s níž se za
snoubil a již oddán byl věrně do smrti.
Důstojnosť kněžská ukládala Karlovi nových povinnosti,
které 1 horlivě plnil, spravuje se radami výtečného zpovědníka
svého, kněze Ribeiry z Tovaryšstva Ježíšova. Jakožto kardi
nál přičinil se především o dokončení obecného církevního
sněmu Tridentského, jenž byl již r. 1545 zahájen, ale po
dvakráte odročen. I pohnul papeže Pia IV. k opětnému
svolání tohoto sboru, a sám měl vynikající účasť v jedná
ních jeho. Tu bylo rokováno též o žádosti cisaře a krále
Ferdinanda I. a Pražského arcibiskupa Antonina Brusa
z Mohelnice v příčině povolení přijimání velebné Svátosti
pod obojí způsobou nekněžím, a stalo se usneseni v ten
smysl, aby papeži zůstaveno bylo rozhodnouti o tom. Pius
IV. řídě se radou kardinála Borromea dovolil potom dne
17. dubna 1564 v Čechách, na Moravě i v některých jiných
zemích přijímání pod obojí způsobou, kterážto církevní vý
sada nepřinášela však žádoucího ovoce, tak že byla na žá
dosť Pražského arcibiskupa Lohela r. 1622. od papeže
Řehoře XV. zrušena.
Když po ukončení sněmu Tridentského r. 1563. zřídil
papež Pius IV. zvláštní dozorčí radu osmi kardinálův, kte
ráž pečovati měla o provedení všech úchval sněmovnich,
vynikal v ni horlivou činnosti obzvláště kardinál Borromeo.
Aby pak sám byl za přiklad jiným biskupům, propustil
větší dil služebníků, zjednodušil svou tabuli, postival se je
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dnou do téhodne o chlebě a vodě, a rozmnožoval svoje mo
dlitby i zbožná rozjímání. Ale ani to mu nestačilo. Sněm
Tridentský nařídil všem biskupům, že jsou zavázáni k osob
nímu sidlení v diecésích svých, z nichž nemají odcházeti
leč z příčin velmi důležitých, zejména když běží o patrný

prospěch Církve. Kardinál Karel jsa arcibiskupem Milán
ským byl držán v Římě rozkazem papežovým a pracoval
tu ve vysokém úřadě na prospěch Církve katolické, přece
však neměl pokoje a přál si raději vrátiti se ku svému
stádci do Milána, ač tam měl řádného zástupce. Avšak sta
řičký papež Pius IV. mnemoha se rozlončiti s milým
sestřencem, jenž byl mu pevnou oporou v řízení Církve ka

tolické, odpíral všem prosbám jeho a podržel si jej v Římě,
až v náručí jeho dne 9. prosince 1565 zemřel.

Po smrti Pia IV. chtěli někteří kardinálové voliti ná
stupcem jeho Karla Borroméa, on však přičinil se, že zvolen
byl kardinál Michael Ghisleri, jenž i nastoupil stolec Petrův
jakožto papež Pius V. Ihned vyprosil si kardinál Borroméo
od nového papeže, aby zbaven byl posavádních úřadů
svých v Římě a mohl se osobně věnovati všecek správě
svého arcibiskupství. Potom odjel r. 1966. z Říma a slavil
vjezd svůj do Milána, kde byl od plésajícího lidu přeslavně
uvítán. Vstupuje do města učinil slib, Že stádce svého
nikdy neopustí a sloužiti mu bude s milosti Boží do smrti
všemi silami svými.
K arcibiskupství Milánskému příslušelo patnáct biskup
stvi a více než dva tisice chrámů, ale již od osmdesáti let
přebývali arcibiskupové Milánšti jinde, dávajíce se v sídle
svém zastupovati od náměstků, kteří však neměli ani moci
anl vážnosti dostatečné, aby přetěžké povinnosti svoje
úspěšně plniti mohli. I poklesla žalostně církevní kázeň
v celém metropolitním obvodu. Služby Boží byly zanedbá
vány, duchovenstvo vyšší libovalo si v přepychu, venkovské
duchovenstvo, většinou jen málo vzdělané, dbalo vice lako
ty než zákonů církevních, řeholníci namnoze zesvětačeli,
lid zabředl do nevědomosti a spustlosti. Do krajů takto za
nedbaných mělo ovšem snadný přístup německé bludařství,
a dravý proud jeho hubil v lidu pokoj a lásku, rozněcoval
„divé vášně a zůstavoval všude rmut mravní rozpoutanosti
a rozbrojů. I nebylo divu, že kardinál Karel Borroméo
shledav vinici svou tak spustošenu. lítostí a hrůzou se chvěl.
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Ale pevná důvěra v Boha dodala mu sily, že podjal sé
sjarou mysli přetěžkého úkolu, náboženské i mravní opravy
a obnovy arcidiecése.
Prvním dilem jeho v Miláně bylo slavení krajinského
sněmu církevního dle nařízení sboru Tridentského. Na sněmu
tom nadchl podřízené biskupy k apoštolské horlivosti v pro
vádění blahodárných úchval Tridentských, a uložil jim, aby
každého roku svolávali duchovenstvo svoje na schůze (Ssy
nody), kde by rokováno bylo o vykořenění zlozvykův a
zvelebení náboženství katolického v diecésich. Sám pak na
léhal s neoblomnou vytrvalostí a důslednosti v arcidiecési
své, aby nařízení Tridentská byla v život uvedena a Ze
vrubně zachovávána, na kterýžto účel slavil průběhem dal
šich let jedenáct synod, a ještě šest krajinských sněmů
cirkevnich.
,
Důležitým prostředkem obnovy života církevního byla
kardinálu Karlovi zdárná výchova duchovenského dorostu.
Již dříve rozšířil nadání svoje v Pavii v znamenitou boho
sloveckou kolej, v Miláně pak zřídil velkolepou kolej Tova
ryšstva Ježíšova s nádherným chrámem, a kolej švýcarskou,
aby měl dosti horlivých kněží, kteříž by mu pomáhali ve
Švýcařich náboženský život křísiti, Mimo to založil několik
studentských konviktů, do nichž přijímal neúhonné hochy,
aby vychodivše nižší školy a byvše zdárně vychováni po
stoupili do učení bohosloveckého. Nad ústavy těmi bděl
otcovsky docházeje častěji do mich a podrobuje chovance
zkouškám.
Neunaveně pečoval kardinál Borroméo o nápravu ře
holní kázně v kláštéřich ; dozíral na ně a neustál, až zavládla
v nich zbožnost a kajicnosť. Zakládal také nové řeholní
družiny pro vyučování a vychovávání mládeže, a zřídil
zvláštní jednotu tak zvaných Oblatů (Obětovanců), do které
vstupovali světští kněží, kteří zavazovali se biskupu svému
slibem poslušnosti, že na rozkaz jeho podrobi se jakémukoli
úřadu v duchovní správě. I ubírali se Oblati ochotně také
do krajin odlehlých v horách, a do osad zanedbaných i
zkažených, kamž jiní kněží nechtivali se odvážit.
Zvláštní péči věnoval kardinál Karel Borroméo pa
nenské družině sv..Uršuly, kterou založila sv. Angela Moriči..
Přijal Uršulinky pod svou ochranu, rozšířil je po všech
biskupstvích své metropole, a vymohl jim od papeže Ře
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hoře XIII. nového schválení a církevních výsad. Tou měrou
měla tato družina již r. 1584. jen v Milánsku osmnáct ře
holních domů se šesti sty členů, a šířila se odtud rychle po
celé Italii.
Kardinál Borroméo snaže se obnoviti a posvětiti svoje
podřizence, posvěcoval především sebe sama a dával ducho
venstvu 1 lidu dokovalý příklad života křesťanského. Vzdav
se všech jiných obroči, jimiž zesnulý strýc ho obmyslil,
ponechal si jen arcibiskupství, zůstavil většinu rodných
statků svých přibuzným za mírné nájemné, a zavedl do
svého paláce přísný řád a jednoduchosť. Netrpěl domácím
úředníkům a sluhům přepychu v oděvu a nočních vycházek
a zapověděl jim lakotu i podplatnosť. Ustanovil zvláštního
kněze za dozorce nad nimi, aby propustil každého ze služby,
jehož pověsť nebyla kalá. Jinému knězi svěřil hospodářství,
aby sám zbaven byl starostí světských; jinému uložil péči
o hosti; dva zřidil si za almužníky; jiným dvěma dokona
lým kněžím svěřil úkol, aby měli bedlivý pozor na něho a
bez rozpaků sdělovali se s ním o každou nedokonalost,
kterou by na něm shledali, aby ji mohl ihned napraviti.
Domácí kněží byli povinni každého dne sloužiti mši sv. a
jednou do téhodne se zpovídati; úředníci světští a čeledi
nové v domě arcibiskupském přijímali svaté svátosti jednou
do měsice a scházeli se každého dne záhy zrána ku společné
modlitbě, zatím co kněží s kardinálem na kolenou říkali
neb zpívali církevní hodinky. Na večer převlékal se Karel
v roucho obnošené, a když jednou bylo mu řečeno, že roucho
to jest již velmi špatné, odpověděl: „Za dne jsem kardiná
lem; popřejte mně, abych aspoň na večer byl Karlem.“
První léta míval v Miláně společný stůl s domácími kně
žimi 1 úředníky a za oběda dával předčítati z některé du
chovní knihy; později vzdal se požívání masitých pokrmův,
ryb 1 vína a byl živ prostičce, kromě dnů svátečních oby
čejně jen o chlebu a vodě; nechtěje pak touto přísnosti
nikomu býti za obtíž jidal sám, a po skrovničkém obědě
chodil do kaple a trávil dlouho na modlitbách a ve zbožném
rozjímání. Za čtyřicetihodinné pobožnosti trval někdy od
rána do večera v chrámu. Uctival zvláště Rodičku Boží;
ji odporoučel všecky práce svoje, kní utíkal se v starostech
a souženích, její obraz kázal dáti nade dvéře každé svatyně.
Nejčastěji rozjiímal vroucně o bolestném utrpení Páně. Od
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umřel světu 1 žádostem jeho, nosil spodní drsný šat, nedá

val si nikdy ani za mrazu komnatu vytápěti, spával jen
málo na tvrdém lůžku a osvědčoval hlubokou pokoru. Ve
všech skutcích svých měl Boha na mysli, hledaje výhradně
cti 1 slávy jeho, a každého dne začinal sloužiti jemu S no
vou horlivostí. Kázával v rozličných chrámech nejen
v neděle a svátky, ale i častěji do těéhodne, napominal a
učil po domech a docházel k nemocným. Palác jeho byl
stále přistupen chudým a přichozím, zvlášť kněžím, jimž
dostávalo se tu pohostění, almužny a duchovních knib.
Arcibiskup Karel Borroméo prováděje úchvaly sněmu

Tridentského naléhal na opravu mravů duchovenstva 1 lidu
vytrvale a rozhodně, nikdy však nenastupoval přikře, uměje
evangelickou horlivost mirniti křesťanskou tichosti. Byl
přistupen námitkám i rozumným důvodům, a druhdy osvěd
čoval trpělivosť, čekaje shovivavě, že ti, kdož mají dobrou
vůli, ocenivše jeho spasitelné úmysly, sami přidají se kněmu
a přispějí ku provedení žádoucí obnovy života náboženského.
Netrpěl, aby některý kněz držel vice obročí církevních než
jedno, zapověděl duchovním zanášeti se zaměstnáním svět
ským, kteréž by je odcizovalo duchovní správě, a přihlížel,
aby kněži přebývali na svých osadách a o spasení svěřenců
se starali. Zapověděl duchovním choditi v oděvu světském
a súůčastňovati se veřejných divadel i jakýchkoli hlučných
radovánek a zábav, klada jim na srdce, aby vzdělávali lid
vážností a neúhonnosti a takto zaslouženou úctu.
si
získati
hleděli. Mnoho starostí a perné práce měl obzvláště s ně
kterými kláštery odklizeje z nich nepořádky, které do nich
se vloudily.
Opravy prováděné horlivým arcibiskupem vzbudily
namnoze odpor. Mnozi šlechtici, měšťané, kněží i řeholnici,
jimž přísné zásady jeho nebyly po chuti, reptali proti němu,
že jim ruší staré zvyky, svobody a výsady, a že prý je
pánovitý a zatvrzelý. Nejednou přišel i do nemilých styků
s úřady světskými, zůstal však proti všem hrozbám v zá
sadách svých pevným a neustával je přes všechen odpor
důsledně prováděti. Jednoho dne dostal list s pokynem, aby
jej rychle přečetl, jelikož dává se mu zpráva o spiknutí
proti životu jeho; on však hodil list nepřečtený do ohně
řka: „Nechci, aby moje láska k některé ovečce ochladla.“
Když kardinál na večer dne 26. října 1509 s domácími

Sv. Kare“ Borromejský, kardinál, arcibiskup Milánský.

353

svými trval v kapli na modlitbach kleče před oltářem, ve
dral se do svatyně úkladný vrah a střelil na něho. Všickni
přítomní vyskočil leknutim, ale kardinál kleče dále pokynul,
aby s nim v modlitbách pokračovali; a teprv když ukončil
pobožnosť a povstal, dal se prohlédnouti; i shledáno, že
koule mu neubližila způsobivši mu jen nepatrnou modřinu
na zádech. Zatim uprchl vrah, ale za krátko byl vypátrán
a na hrdle potrestán, jakkoli kardinál za něho se přimlouval,
aby mu dána byla milosť. Zločinec ten byl členem zvrhlého
řádu Humiliatů, jejž kardinál Borromeo opraviti chtěl. Tento
řád vzniklý v Lombardsku, dostal od papeže Innocence ITI.
pozměněnou řeholi sv. Benedikta, ale za stoleti šestnáctého
poklesl žalostně, a když kardinál Borroméo naléhal úsilovně
na jeho mravní obnovu, ujimali se bezbožní a spustli lidé
Humiliatův a popouzeli je proti nařizeným opravám, až
z poštvaných mnichů spikli se čtyři potřeštěnci prot kar
dinálu a poslali na něho vraha. Proto zrušil papež Pius V.
r. 1571. řád Humiliatů navždy.
Otitelé a přátelé kardinála Borroméa strachujíce se o
život jeho, domlouvali mu po zmařeném útoku, aby si opa
třil tělesnou stráž, on však odmítl radu jejich a snášel
všecky bouře, které od bezbožníků proti němu se pozdvi
hovaly, a čelil jim s duševním klidem, jenž jest příznakem
mužů opravdu velikých.
Neunavně procházel kardinál Borromeo jako dobrý
pastýř arcidiecési svou doziraje na stádce svoje a obnovuje
v něm život náboženský. Všude hlásal slovo Boží, napomínal
k bohabojnosti, potlačoval neplechy a prokazoval lidem
skutky milosrdenství. Na mnohých mistech vystavěl vlastním
nákladem nové chrámy Páně, jinde obnovil a nadal svatyně
zanedbané. Nebylo mista v celé arcidiecési, kam by nebyl
přišel; i do nejodlehlejších osad v horách docházel hledat
ovci zbloudilých a křisit, což bylo zahynulo. Nejvíce práce
dalo mu Grisonsko ve Švýcařích, kde zhoubným vlivem
bludařů zahnizdila se bezbožnosť a spustlosť mravů. V za
padlých a neschůdných končinách těch bylo mu ceslovati
s nesmírnými obtížemi jen pěšky; s okovanou holí a obuvi
vystupoval na hory a sestupoval do úžlabin snášeje palčivé
vedro a jindy tuhou zimu, ba nezřídka nezbývalo mu leč
pomáhati si i rukama, aby po příkrých stráních dostal se
do některého odlehlého mista, kde kynula mu hojná žeň.
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A když jsa do úpadu znaven došel takto některé osady,
nepomýšlel na odpočinek, ale bez prodlení jal se pracovati
o spasení horalů. Učil je na kázaních a křesťanských ovi
čeních pravdám víry katolické, udilel svaté svátosti, navště
voval nemocné, přinášel do chatrči hojnou útěchu, světil
chrámy a kaple a rozmlouval s každým vlidně a laskavě.
O pokrm, jejž průvoděl za nim do hor nosili, totiž chléb,
kaštany a mléko, rozděloval se s chudinou, a nejednou bylo
mu na těchto cestách přenocovati v chatrčích na slámě
aneb na holé podlaze. Tak pracoval ve švýcarském údělu
své arcidiecése, kde náboženství katolické bylo v největším
nebezpečí a mravy lidu žalostně poklesly; a neunavné čin
nosti jeho podařilose uchrániti hynoucich již katoliků od
jedu bludařství a probuditi v nich horlivost pro svatou viru
a uvésti je na cestu křesťanských ctnosti. I protestanté ob
divovali se tomuto apoštolskému muži, o němž zdálo se, že
nemá v sobě nic pozemského. Vznešené otnosti jeho, ná
božnosť, ohnivá horlivost pro spasení duší lidských, nezištná
láska, dobročinnost, vlidnosť, trpělivost a odřikavosť, táhly
k- němu srdce lidská silou nezdolnou. Celá protestantská
obec Gardono byla kázaním a ctnostmi jeho obrácena na
viru katolickou. Jinde snesli mu lidé bludařské a bezbožné
knihy na hromadu a spálili je, on pak poslal jim za ně
z Milána knihy dobré.
Aby bylo dosti horlivých dělníků na vinici Páně ve
Švýcařích, zřídil kardinál Borromeo v Miláně vlastním ná
kládem helvetskou kolej pro bohoslovce. Jeho úsilim byl
založen tak zvaný Zlatý (Borromejský) svazek sedmi kato
lických kantonů švýcarských na obranu katolického nábo
ženství proti protestantům, a r. 1570. bylo usneseno, že ve
švýcarských osadách katolických nesmějí býti dosazováni
učitelé nekatoličti, aniž smějí úřednici nekatoličti rozhodo
vaty o náboženských věcech katoliků.
Od časův sv. Ambrože neměla arcidiecése Milánská
tak slovutného velepastýře, jakým byl kardinál Karel Bor
roméo. Přikladná byla jeho nezištnost a dobročinnosť. Do
stav od Španělského krále Filippa II. vévodství Anriaco,
jehož důchody obnášely ročně 10.000 dukátů, nepodržel
z nich pro sebe ničeho a rozdával jeden dil chudým, osta
tek věnoval na stavbu a obnovu chrámů, klášterův a ústavů
dobročinných. Kdvž r. 1570. nastal v Lombardsku z ne
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úrody hlad a zástupové lidu hrnuli se do Milána prosice za
chléb, činil kardinál Karel seč byl, aby jim pomohl. Sám
živil denně 3000 ubožákův, a když bída rostla a peněz se
mu více nedostávalo, zastavil svůj nábytek a zadlužil se,
ba neostýchal se choditi po domech a žebrati u zámožných
měšťanů za přispěvky na potravu pro chudé. Za milosti
vého léta 1575., jež v Miláně přeslavně konáno bylo, pečo
val kardinál o tělesné potřeby 6000 venkovských chudých
poutníků; opatřoval jim přístřeší, navštěvoval je večerní
dobou, myl jim nohy a poskytoval jim pokrmu. Po čas
obecné nouze snažil se překaziti rozpustilé radovánky maso
pustní a zaváděl místo nich prosebné průvody i jiné pobož
nosti. Přemnozí měšťané stáli při něm a zavázali se, že
budou sami přihližeti, aby lid dal se na cestu kajicnosti i
aby učiněn byl konec řečem rouhavým a kleni. Ale lehko
myslnici, kterým opravy jeho nebyly vhod, činili mu roz
ličná přikoři, a právě za milostivého léta dávali lidu veřejné
pohoršení a sváděli jej k nemravným rozpustilostem. Z těchto
výstupků měl světec převeliký bol a předpovidal Milánu
trest Boži, jenž skutečně za nedlouho se dostavil.
V měsici červenci roku 1576. odebral se kardinál Bor
romeo do města Lod, aby tamního nemocného biskupa při
pravil na poslední hodinku; a právě když mrtvé tělo jeho
doprovázel ku hrobu, došla ho smutná zpráva. Na počátku
měsíce srpna vypukl v Miláně hrozný mor, a královský
mistodržitel, vyšši úředníci i mnozí ze šlechty a bohatého
měšťanstva opustili náhle město zamořené, tak že nikdo ne
věděl si tam rady ani pomoci. I vstoupil kardinál hned po
pohřbu do vozu a jel rychle do nešťastného města. Lidé
vybihali mu na ulicích v ústrety a spinajíce ruce prosili za po
moc. Odebral se nejprve do stoličného chrámu, poklekl před ol
tářem, pomodlil se vroucně a zaplakal, slyše shromážděný
lid žalostně volati: „Smilování, Ó Pane, smilování!“ Po mo
dlitbě vešel do některých domů zamořených, a potom ode
bral se do paláce svého. Tu sešli se někteří úřednici a hor
liví kněží a prosili ho snažně, aby města neopouštěl, jelikož
ti, kteříž měli v něm setrvati, dali se jako zbabělci na útěk,
tak že nikoho tu neni, kdož by obec spravoval. Kardinál
zavázal se jim slavně, že zůstane v městě a život svůj vydá
za blaho lidu. Když pak osaměl, jal se přemýšleti o smutném
stavu obyvatelstva Milánského a rozhodl se, co všecko učiní.
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Byl přesvědčen, že morová rána je trest Boží za hřichy
lidu. Proto uznal potřebu, aby nejprve rozhněvaná sprave
dlnosť Boží byla usmířena pokáním. Počátek učinil sám na
sobě. Trval dlouho do noci na modlitbách, postil se o cůlebě
a vodě, bičoval se a spával na tvrdém loži. Potom nařidil
tři prosebné dny a kázal lidu napominaje dojemnými slovy
ku pokání. Když příbuzní a přátelé domlouvali mu, aby
z Milána ujel a takto se zachránil, řekl jim: „Dobrý pastýř
dává život svůj za ovce své; zachraňte se jen, já odejiti ne
mohu, mneť víže povinnost.“ I učinil poslední pořízení a
obětoval se nemocným. Voházeje do zamořených domů shle
dával všude krutou bídu. Nejhůře bylo v nemocnici sv. Ře
hoře, kteráž nebyla tehdáž ještě dokončena a zařízena. Ne
byloť tu ani lůžek, ani potravin a léků, ani lékařů a ošetřo
vatelů, a přece bylo do těto nehotové budovy donášeno kaž
dého dne ohromné množství nešťastníků morem stižených.
Kdo se tam dostal, byl již vydán za oběť smrti, neboť jest
liže i někdo vyvázl z nemoci, octl se v nebezpečenství, že
zahyne hladem a zoufalstvím. Tu zmíraly bidně celé rodiny,
a bida dosáhla vrcholu, když z nedostatku sluhův nezbý
valo nemocným, leč aby těla zemřelých sami odnášeli a
pohřbívali, aneb aby otravným výparem z nich se dusili a
hynuli. Nejinak bylo i v mnohých domech soukromých. To
vida kardinál zaplakal hořce a pomáhal, seč byl. Rychle
vynaložil všech svých peněz i obilních zásob na úlevu vše
obecné bídy, a když to nestačilo, dal veškeré stříbrné náčiní
1 skvosty svoje odnésti do mincovny a raziti penize, a po
slal tyto penize 1 všecky postele, peřiny a prádlo z paláce
svého do nemocnice sv. Řehoře, kde pomoci bylo nejvice
třeba, ba i vlastní lůžko svoje daroval tomuto ústavu, tak
že nucen byl spáti na holé zemi, činiv to již dříve z ka
jicnosti. Tak vyhověl aspoň na čas a poněkud tělesným po
třebám nemocných ubožáků.
Hrozná byla rovněž duchovni bida v městě zamořeném.
Mnozi kněží, uchvácení strachem, zavřeli se v domech svých,
a nemocní hynůli bez náboženské útěchy. I jal se kardinál
sám přisluhovati po domech nemocným svatými svátostmi,
a vznešený příklad jeho dodal bázlivým duchovním mysli,
že již se nezdráhali sloužiti ubožákům ranou morovou sti
ženým a nasazovati vlastního života za spasení jejich.
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Zatím zmáhal ss mor den ze dne, a prostředkův na
podporu chudých ubývalo. Nad to vše množil se v městě
počet. nezaměstnaného, hladového a polonahého lidu dělni
ckého. Dohati měšťané dali se na útěk, nebylo výdělku, ob
chod vázl, dílny byly prázdny. Kardinálu Karlovi svíralo
so hořem srdce, a přece nepozbyl rozvahy. Vypůjčil si peněz
a vyprázdnil celý palác svůj; sňal se stěn drahocenné ča
louny, přidal k nim všecky koberce, opony a záclony, ba i
nejpotřebnější prádlo, pláště 1 červené a fialové kleriky
svoje, a všecky tyio věci daroval na přikryti nahoty chu
ďasů. A právě tento tklivý přiklad milosrdenství takměř
nadlidského vzbudiliv srdcích zámožnějšího občanstva útrp
nost; mmozí měšťané přinášeli kardinálovi značné obnosy
peněz, pani 1 divky odkládaly zlaté náramky, řetězy, prste
ny i jiné stkvosty, aby byly zpeněženy na opatření potravy,
oděvu 1 jiných potřeb pro nemocné ubožáky.
V měsíci říjnu umíralo v Miláně každého dne do sta
lidi. I nařídil kardinál opět veřejná modlení a kajici prů
vody z chrámu do chrámu, aby Bůh nad nešťastným mě
stem se slitoval. Učastníkům těchto průvodů sypal na hlavu
popel, aby jich povzbudil ku kajicnosti. 'Tisicové lidi ze
všech stavů putovali bosi městem po chrámech, kráčejiíce
po dvou, majice ruce pozdviženy. Uprostřed nich ubiral se
kardinál bos, s provazem na hrdle, nesa těžky křiž a prolé
vaje slzy litosti.
Mor neustával. Špitály byly přeplněny, na ulicích
vládlo příšerné ticho přerušované jen rachotem umrlčích
vozů. Mnohé domy byly zamčeny, jelikož lidé báli se ná
kazy od těch, kdož nemocným potravy donášeli. Sedmdesát
tisic chuďasů dovolávalo se každého dne v městě veřejné
podpory, ježto neměli výdělku. Kardinal Karel spěchal
z ulice do ulice, z domu do domu, aby ubožákům tělesnou
1 duchovní úlevu poskytl. Nejednou bylo mu vystupovati
do hořenich pator zamořených a zamčených domů po žebři
cích. Zaopatřoval svatými svátostmi nemocné 1 umirajíci,
modlil se a plakal s nimi, stíral jim smrtelný pot, a vrátiv
se pozdě za noci odpočíval v prázdném paláci svém jen
maličko na zemi. Jednou večer přišed unaven domů žádal
chleba a vody, ale sluha donesl mu jen vody; nebyloť
v celém paláci ani haléře ani sousta chleba. Smutně pohlédl
kardinál na sluhu, ale neztratil důvěry v Boha. A po ně
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kolika hodinách poslal mu jistý dobrodinec deset tisic kusů
dukátů darem.
Bedlivému oku kardinála Borroméa neušel nikdo, kdo
v městě pomoci potřeboval. Pátral zvláště také po těch,
kdož nouzi svou se tajili. Mnoho starostí měl s osiřelými
a opuštěnými dětmi, jichž ustavičně přibývalo. Staral se
otcovsky o ně seč byl, a zejmena přihlížel, aby osiřelá ne
mluvňata pro nedostatek kojných živena byla kozím mlékem.
Přemnozi nemocní hyýnuli ve špitálech i v soukromých
domech, že nebylo dosti ošetřovatelů. I podařilo se naléha
vým a vytrvalým prosbám kardinálovým pohnouti velký
počet mužův, že z milosrdné lásky odhodlali se dobrovolně
sloužiti nemocným a donášeti chuďasům potravy. V mnohých
domech zamořených bývaly pokrmy vytahovány provazy
do oken hořeních pater, aneb kladeny na práh u vrat.
Po čas moru obcházeli kněží za dne i noci městem
volajiíce, aby lidé v domech zavření s nimi se modlili. Ve
lebnou Svátosť nosili stále při sobě, aby umírajících bez
prodlení zaopatřiti mohli. V neděle a svátky podávali Tělo
Páně nábožným lidem na zápraži domů. Každého dne
sloužili mše svaté na oltářích, jež kardinál dal zřiditi na
křižovatkách ulic 1 náměstích, aby lidé v domech zavření,
vyhlédajice okny, byli povzbuzení ku zbožnosti a důvěře
v Boha.
Konečně, počátkem roku 1577. přestala morová rána,
a nešťastný Milán oddechl si, Podlehloť této strašné metle
Boží v městě pětadvacet tisic lidi, z nichž bylo stoapadesát
kněží, kteříž obětovali se za věčné spasení nemocných.
Bylo podivuhodno, že kardinál Karel Borroméo, ač po čas
moru nejvice o město se staral, mnejůsilovněji pracoval a
s nemocnými ustavičně se stýkal, zůstal beze vši pohromy.
Hospodin byl jeho ochráncem a útočištěm, zastínil ho ra
meny svými a obestřel ho jako štitem, aby nebál se střely
létající za dne, aby nepřistoupilo k němu zlé aniž metla
přiblížila se k němu. (Žalm 90.) I konány v městě na podě
kování Bohu tři slavné cirkevní průvody, jichž veškeré du
chovenstvo a ohromné množství věřících se sůčastnilo. Po
slední průvod prošel všecky ulice 1 okolí města stavě se na

náměstích, kde kardinál ohnivou 'výmluvnosti rozněcoval
lid ku vděčnosti k Bohu a křesťanskému, ctnostnému životu.
A lid vzdávaje díky Hospodinu byl vděčen i svému arci
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pastýři Karlovi, velebil jeho hrdinské ctnosti a volal hlučně,
žeť on jest otec vlasti a zachránce města.
Milosrdná štědrost a dobročinnost kardinála Karla
Borroméa neměla mezí. Nebyloť mu dosti, že za doby moru
z lásky ku bližním rozdal všecko co měl, palác úplně vy
prázdnil, ba přímo vydrancoval, sebe ochudil a prodlužil;
pečovalt 1 o to, aby v městě pro budoucnost bylo trvale
postaráno o lidi pomoci potřebujici. Na ten účel založil
v Miláně všeobecný chorobinec, dívčí sirotčinec, útulnu pro
mladé šlechtice, spolek pro záchranu padlých osob ženských
1 několik jiných dobročinných jednot a bratrstev.
Toho času náleželo Lombardsko ku koruně Španělské,
Když kardinál Borroméo jal se po čas hladu vystupovati
v Miláně proti rozličným neplechám, popouzeli nespokojenci
proti němu španělského mistodržitele, žeť prý zasáhá do
práv státu a odvrací lid od vlády. Žaloby tyto byly ovšem
licoměrné, ale mistodržitel jsa s církevními opravami, jež
horlivý kardinál prováděl, rovněž nespokojen, obmezil r. 1571.
duchovní právomoc jeho. Přišlo do těch konců, že misto
držitel propadl církevní klatbě, začež pomstil se kardinálovi
rozkázav rodinný statek jeho Aronu obsaditi vojskem a
k paláci jeho v Miláně postaviti výzvědnou stráž. Pro toto
bezpráví byl sice místodržitel sesazen, ale hněv protioirkevní
strany proti kardinálu Karlovi nepřestal. Když r. 1576. za
příčinou morové rány utekli z Milána všickni, jimž náleželo
obec spravovati, zůstal v zamořeném městě kardinál Karel
a vzbudil hrdinskou láskou svou k nešťastnému obyvatel
stvu obdiv celého křesťanstva; ale sotva mor přestal a úřa
dové se vrátili, začalo brojení nespokojenců proti velebenému
velepastýři znova. V čele jejich stál 1 tentokráte španělský
mistodržitel. Zbabělec ten, jenž za doby nebezpečenství
z Milána uprchl aniž o nešťastné město se'staral, jakož ká
zala mu povinnosť, neostýchal se kardinálovi vytýkati, že
po čas moru osoboval si práv světských úřadů! A tu spatřil
svět nejohavnější přiklad lidského nevděku. Zachránce města
Milána, dobrodinec chudých, slavený ode všech šlechetných
ldi jako nejskvělejší vzor hrdinské obětovnosti a lásky ku
bližním, byl r. 1579. od ničemníků v Římě u papeže Ře
hoře XIII. obžalován, že zavedl nebezpečné novoty, zejména
nové posty, zapověděl tance a veřejné hry v neděle a svátky,
nechce trpěti masopustních radovánek až do první neděle
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postní, že oddělil osoby ženské od mužů v chrámech, že
přikázal ženským, aby do chrámu bez závoje nechodily, že
vkládal se do věcí světských úřadův a na cirkevních schů
zlich jedná s duchovenstvem nad miru přísně. [I odbývány
za dnů svátečních v Miláně kardinálovi na vzdory hlučné
tance před chrámem, právě když v něm slavil služby Boží,
ba ženské byly k těmto zábavám z chrámu louděny a ná
silim vyváděny. Z tohoto veřejného pohoršení měl ovšem
zbožný velepastýř nevýslovnou bolesť. Jednoho dne svá
tečniho, když před arcibiskupským palácem opět konány
byly veřejné, rozpustilé zábavy, zůstal kardinál až do ve
čera v stoličném chrámě, kde s věřícím lidem dlouho se
modlil, jemu kázal, k bohabojnosti povzbuzoval a rouhačům
církevní klatbou i trestem Božím hrozil. Když pak misto
držitel sám v první neděli postní r. 1579. za trvání služeb
Božich zařídil hlučný masopustní průvod městem, na veliké
pohoršení lidí zbožných, odebral se kardinál Karel Borroméo
do Říma požádat ústně papeže za vyřízení stižnosti, jež
proti němu od nepřátel vzneseny byly. I zavrhl Řehoř XIII.
všecky tyto žaloby a schválil jednání horlivého arcipastýře
Milánského. Když kardinál Karel vracel se do sídla svého,
vítali ho zbožní věřící s jásotem, Jíbali mu uclivě ruce i
nohy a děkovali Bohu, že dal jim pastýře a ochránce tolik
výborného.
Po nenadálé smrti posavadního mistodržitele v Miláně
r. 1582. nadešly kardinálu Karlovi pokojné dny. Nový misto
držitel vévoda Karel Arragonský, muž vzdělaný a sprave
dlivý, snášel se s ním v přátelské shodě a byl jeho ctitel.
Roku 1584. putoval kardinál Borroméo na horu Vallaro
bliže pomezí švýcarského, kde byl chrám Panny Marie
s kapličkami křižové cesty vůkol stojícími. Tu podrobil se
duchovním cvičením sv. Ignáce maje při sobě zpovědnika
svého z Tovaryšstva Ježíšova. Odpočíval v poustevně jen
málo na tvrdém loži přikrývaje se hrubou houni, postil se
o chlebě a vodě, trávil větší díl noční doby pobožnosti kři
žové cesty, bičoval se do krve a zpytoval svědomí svoje,
aby mohl složiti důkladnou zpověď z celého roku minulého.
Noc před zpovědí strávil skoro celou klečmo modle se, a
zpověď samu vykonal s takovou vroucnosti, že i zpovědník
slzel. Když obešla ho na této poušti lehká zimnice, tajil se
i, aby zpovědník neuložil mu pobožnosť zkrátiii, ale z ne

Sv. Karel Borromejský, kardinál, arcibiskup Milánský.

361

patrné choroby vyvinula se nebezpečná horečka. I dal se
nemocný kardinál odvězti do Milána, a přijav svaté svá
tosti umirajicich, velel, aby ho položili na žíněnku posypa
nou popelem, dal si přečísti umučení Páně, požehnal pří
tomných domácích a upjal zraky na kříž. Posléze řekl:
„Ejhle ó Pane, já přijdu, přijdu brzo“ a vypustil duši, okolo
třetí hodiny po západu slunce dne 3. listopadu r. 1584.
Hlahol zvonů Milánských, zvěstujících smrť slovutného
arcipastýře, vzbudil v městě ohromný rozruch ; po ulicich
ozýval se všude bolestný nářek, a zvlášť chudi lidé lomili
rukama a plakali, že odešel jim dobrý otec a štědrý ochránce.
Ihned prohlašován zesnulý arcibiskup lidem za světce, a
první výroční památka smrti jeho byla obyvatelstvu Milán
skému dnem svátečním. Bůh osvědčoval svatost jeho mno
hými zázraky, a věřlci vzdávali mu náboženskou poctu
vzývajice ho za přímluvu. I neváhal papež Pavel V. dne 1.
listopadu 1610 Karla Borromejského prohlásiti za svatého,
nazvav jej mučednikem lásky, jasným příkladem pastýřů 1
ovci, vtěleným andělem.
Ostatky sv. Karla Borromejského jsou uloženy v kři
šťalové rakvi na oltáři podzemní kaple pod velebnou kopuli
nádherného velechrámu Milánského. Světec sám určil si
hrob a složil nápis na něm v tato slova: „Karel, arcibiskup
Milánský, kardinál svaté římské Cirkve, zvolil si zde za
živa místo odpočinku, odporoučeje se modlitbám kněži, lidu
a zbožných žen.“
Zobrazován bývá sv. Karel Borromejský buď v rouše
kardinálském, neb an slouži chuďasům stiženým morem,
aneb maje na hrdle provaz kráčí v kajicím průvodě.

Sv. Karel Borromejský pracoval o nápravě a obnově
života náboženského také perem. Pro lid napsal „Navedení
k životu křesťanskému“ a „Vzpominku na utrpení za dnů
morové rány.“ Pro kněze složil „Naučení duchovním pastý
řům“, kterýžto spis došel vážnosti a rozšířil se i mimo Italii.
Duchovní řeči jeho oplývají jadrnými výroky a poutavými
obrazy. O rozpustilých zábavách tanečních dí: „Čas maso
pustní jest satanovi přiležitostí k podpalování chlipnosti.
Když tu bývá žádostem tělesným hověno, což jiného jest
to, leč vlastní děti vražditi a Spasitele sotva narozeného
bezživotí hledati? Rikáva se: Mládeži dlužno povoliti uzdu;

a
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ať se vyskotači. Ničemná to zásada! Jakoby užitečno bylo
mládeži nejdříve onemocněti, aby potom zdráva byla; ja
koby ji potřebno bylo nejprv jedu se napiti, aby mohla se
zachrániti; jakoby květ mladosti náležel ďáblu, a leda teprv
stáří dáti se mělo Bohu! Ejhle, Kristus váži si duši lid
ských tou měrou, že by tisickráte podstoupil smrť křiže, aby
zachránil jediné z nich, a vy zrádcové mu ji násilně vydí
ráte z rukou!“ O modlitbě vytrvalé dí sličně: „Co jest usta
vičné modlitbě nemožného? Kapky často padajicí vyhloubí
1 nejtvrdší kámen; a stálá modlitba neměla by uprositi
Krista nejjemnějšího a nejdobrotivějšího? Opětovaná rána
do skály na poušti vyvedla vodu; a opětované volání ku
Kristu nemělo by vymoci milosrdenství? Nepostačujeť pou
štěti na střed milosti jeden neb druhý šíp; oč vice jich tam
vystřelujete, tim větších milosti dosáhnete. Život vezdejší
je škola, na niž vyučuje se toliko uměni dobře umirati.
Kterak to mohou uměti ti, kdož nikdy tomu se neučili?“
Na jiném mistě piše světec: „Kdo svaté svátosti často při
jimá a přece v srdci nenávist ku bližnímu chová, nevydává
ovoce, leč toliko listi.“ Pamětihoden jest také výrok jeho:
„Peklo jest plno dobrých předsevzetí, kteráž nikdy skutkem
se nestala.“

Dne 4. listopadu koná se také památka sv. mučedníků Boloňských
Vitalisa a Agrikoly, v Autunu sv. Prokula mučedníka, svatých Filologa a
Patroby, učedníkův sv. Pavla apoštola, v Efesu sv. Porfyria, sv. Pieria,
kněze Alexandrijského, v Trevíru sv. Modesty, panny, a j.
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Sv. Malachiáš, arcibiskup.
V severovýchodní části Irska rozkládá se hlavní město
soujmenného hrabství Armagh, které již od stoleti šestého
bylo metropoli celého ostrova a slynulo znamenitou školou.
V tomto starobylém městě narodil se roku 1094. z nábož
ných rodičův stavu šlechtického slovutný světec Malachiáš.
Již za útlého mládí byl vzorem tichosti, pokory a zbožnosti.
Dětské hry ho nelákaly; za to učil se pilně a zvykl si již
záhy rozjiímati o Božských věcech a zapirati tělesnosť, čimž
však bedlivě se tajil.
Nábožný jinoch dokončiv studie umínil si, že zasvětí
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život svůj Bohu. I odebral se k bohabojnému poustevníku
Imarovi, aby se od něho učil cestám dokonalosti. To vzbu
dilo nemalé podivení ba i posměch vrstevníků, ale Malachiáš
nedbaje úsudkův a odsudků lidských, zůstal svému úmyslu
věrným a pokračoval na nastoupené dráze tak znamenitě,
že i utrhači jali se o něm mluviti uctivě. Ba příklad jeho
pohnul 1 jiné mladíky, že odřekli se světa a obětovali se
službě Boží.
Malachiáš přál si nejraději tráviti život v ústraní na
modlitbách, ale Bůh vytkl mu jiné povolání. Byv od arci
biskupa Armaghského Celsa posvěcen na jáhenství, pocho
vával obětovně zemřelé žebráky, a když mu bylo pětadvacet
let, učiněn jest knězem, jakkoli se vzpíral namitaje, že neni
k důstojnosti kněžské způsobilý. Zatím ukázalo se brzo, že
má právě ku stavu kněžskému povolání. Byv pověřen du
chovní správou vedl svěřence svoje slovem i vlastním při
kladem na cestu křesťanských ctnosti. Kázal slovo Boží hor
livě a nadšeně, napravoval pokleslé mravy lidu a dodělal
se na osadě svoji utěšených úspěchů, zvláště proto, že tak
měř bez přestání se modlil a sám vzorně konal, co věřící
hlásal. Největší potěšení míval ze skutkův křesťanské lásky;
pomáhal chudým seč byl, docházel rád k nemocným ubožá
kům přinášeje jim náboženskou útěchu i hmotnou podporu
a pochovával ochotně mrtvoly jejich. Sestra jeho, jinak
zbožná, činila mu nejednou výčitky, že jsa urozený šlechtic
neměl by s lidmi nejopovrženějšími ustavičně se stýkati,
ježto prý ho to snižuje; on však nedbaje pošetilých výtek
těchto nepřestával ujímati se chudiny. Když pak za nedlouho
sestra mu zemřela, sloužil za ni po delší čas mše sv. Potom
přestal za ni se modliti, a tu zdálo se mu ve snách, že ze
snulá v černém rouše na hřbitově sedi a hladem trpí. I jal
se za ni poznovu obětovati mše sv. a rozličné dobré skutky,
až posléze spatřil ji ve snách uprostřed blahoslavenců.
Nějaký čas pobyl Malachiáš také v městě Lismore,
kde působil biskup Molchi, slovutný po celém Irsku svatosti
života i učenosti, a nabyv u něho vzácných zkušenosti,
vrátil se do Armaghu.
Toho času obnovil Malachiášův ujec vlastním nákla
dem polozbořený klášter Bangorský v hrabství Downském
a Sám vstoupil do něho. Na úsilovné prosby jeho ujal se
Malachiáš správy znovuzřizeného opatství toho, zavedl do
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něho přísnou řeholní kázeň a povznesl jej na vysoký stupeň
dokonalosti. Ale nebylo mu popřáno setrvati v něm klidně
do smrti. Když biskup Konnorský r. 1124. zemřel, byl na
obecně přání lidu od metropolity Celsa dosazen za nástupce
jeho Malachiáš. Podrobiv se úřadu tomu jen z poslušnosti
a shledav, že vinice jeho jest velice zanedbána, jal se s apo
štolskou horlivostí napravovati, co nápravy vyžadovalo. Mo
dlíval se za stádce svoje pozdě do noci a obcházel bedlivě,
hledaje ovcí zbloudilých. Doziraje na osady kázal všude
slovo Boží a vštěpoval lidu křesťanské ctnosti nedbaje po
směchu a protivenství lidí zlých. Nastupoval i přísně, kde
potkával se se zarytým vzdorem. Jakýsi voják žil v hříšném
svazku s blízkou příbuznou, a když biskupem z pohoršení
toho byl kárán, odbyl ho surově. I řekl mu zarmoucený
Malachiáš: „Bůh sám rozváže proti vůli tvé neřestný svazek
tento.“ A nežli uplynula hodina, byl veřejný hřišník ten
od nepřátel svých zákeřně přepaden a zabit.
Zatím rozžehnal se arcibiskup Celsus se světem od
poručiv duchovenstvu Malachiáše za svého nástupce. Ale
když byl Malachiáš řádně zvolen, zdráhal se nastoupiti,
nechtěje potýkati se s některými velmoži, kteříž usilovali
arcibiskupství Armaghské učiniti hodností v rodech svých
dědičnou. Skutečně vetřel se jakýsi příbuzný zemřelého
Celsa Isti a násilím v arcibiskupství, a mirumilovný Mala
chiáš nehájil proti němu práva svého, až byl k tomu po
třech letech donucen. Biskupové irští, k nimž i někteří svět
ští páni se přidali, pohrozili mu cirkevní klatbou, nenastou
pí-li rozhodně proti vetřelci a neujme-li se arcibiskupství
svého. I odpověděl jim Malachiáš: „Hledáte bezživoti mého;
nuže poslechnu vás v naději mučednictví, s podmínkou,
abych když podaří se mně zavésti v zemi kázeň a řád,
mohl zase vrátiti se k první choti své, milé chudobě.“
Když zvěděl vetřelec, jenž proti zákonům církevním
uchvátil arcibiskupství Armaghské, že Malachiáš právu svému
učiní průchod, popudil příbuzných svých na něho. I jali se
arcibiskupa hanebně pomlouvati, aby vzbudili proti němu
odpor v lidu, ba neostýchali se ukládati o život jeho. Když
jednou Malachiáš vracel se z kapličky v lese, čihali na
něho čtyři zákeřní vrahové, ale náhle strhla se bouře a
blesk zabil je. Jindy pozval arcibiskupa do domu svého pod
zástěrou přátelství úhlavní nepřítel jeho, aby s pomocníky
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svými snadno mohl ho zavražditi. Pozvání to stalo se po
službách Božích v chrámu. Přítomní kněži zrazovali arci
biskupovi, aby do domu zjevného nepřitele nechodil, on
však řekl jim: „Bratří nechtež mne, ať následují Mistra
svého. Marně jsem křesťanem, jestliže Krista nenásleduji.
Snad obměkčím ukrutníka pokorou.“ I šel do domu, kamž
byl pozván, a když vstoupil, shledal uvnitř tlupu ozbrojenců;
ti však vidouce ho, an odhodlaně kráčí, zarazili se, a nikdo
z nich ani se nehnul; ba i sám domácí pán ulekl se a prosil
na kolenou za odpuštění, slibuje arcibiskupovi uctivosť a
poslušnosť.

Posléze překonal Malachiáš s pomocí Boži úklady zjev
vných i tajných nepřátel a ujal se r. 1132. arcibiskupského
stolce Armaghského. Jakožto metropolita celého Irska zve
leboval úspěšně v národě svém řád i mrav křesťanský a
stal se mu takořka druhým sv. Patrikem, tak že Irsko bylo
zase „ostrovem světců.“ Duchovni, prostý lid 1 velmožové
celé země ctili ho jako apoštola svého a utikali se k němu
důvěrně v rozmanitých potřebách svých. Když takto poda
řilo se Malachiášovi zvelebiti v Irsku život náboženský,
složil úřad arcibiskupský a odporučivy za nástupce svého
výborného kněze Gelasia, prohlásil, že vráti se zase na bi
skupský stolec Konnorský. Ale i v Konnoru zůstal skuteč
ným vrchním správcem církevních věcí irských, jsa pro
vzácné ctnosti svoje ode všech biskupů zemských vysoce
ctěn a na slovo brán. S biskupstvím Konnorským byla od
drahných časův spojena diecése Dowenská nemajíc vlastního
arcipastýře. I postaral se Malachiáš diecési Konnorské o
jiného vrchniho pastýře a sám ponechal si biskupství Do
venské jakožto skrovnější a chudší.
Roku 1139. nastoupil Malachiaš pouť ku hrobům knížat
apoštolských do Říma. Cestou zastavil se u sv. Bernarda
v klášteře Klérvóském a byl andělským divadlem, jakéž
poskytoval život tohoto slovutného opata 1 řeholních bratří
jeho, tak unesen, že zvolal: „Úo jsem tu spatřil, převyšuje
všecko, co slýchal jsem o svatosti tohoto kláštera. Blaženi,
kdož mají otce takového!“ I neměl vroucnějšího přání, než
aby mohl vzdáti se biskupství a v klášteře Bernardově
sloužiti Bohu do smrti. V Římě byl od papeže Innocence
II. radostně přijat a dosáhl všeho, zač prosil, až na jednu
věc; papež oceňuje jeho výtečnou činnost v Irsku nepovolil
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mu složiti biskupství a vstoupiti do kláštera Klérvóského,
nýbrž jmenoval ho apoštolským legátem po veškerém Irsku
a obdarovav jej svatými ostatky rozloučil se s ním v Pánu.
Vraceje se do vlasti byl Malachiáš od duchovenstvai
věřiciho lidu vítán s nevýslovnou radosti. Pokračoval v apo
štolském povolání svém. Ukazoval lidem cestu do nebe a
sám kráčel po ni. Z úst jeho neslyšel nikdo slova marného,
tim méně hříšného. Jsa milovník chudoby a pokory neměl
nic vlastního, konal všecky cesty pěšky, a nikdy nedával si
posluhovati. Sbiral pro chudé podpory a nepřestával po
celý život navštěvovati nemocné a sloužiti jim. Nikdo ne
odcházel od něho bez potěchy. Hřišníkům domlouval laskavě
a připominal jim milosrdenství Boží nabádaje ku pokání,
a teprv když po dobrém nic nesvedl, hrozil jim spravedlno
sti Boží předpovidaje hrozný trest.
Jednoho dne rozmlouval Malachiáš sduchovními svými
o smrti. Když všickni přitomní vypověděli, kdy a kde přáli
by si zemříti, řekl sám: „Je-li mně usouzeno zemřiti ve
vlasti, žadám si, abych vezdejší život dokonal na místě, kde
pohřben jest apoštol náš sv. Patrik, abych vstal z mrtvých
s nim; čeká-li mne pak smrť v cizině, byl bych rád, aby
mne zastihla v opatství Klérvóském. Buď však jak buď,
toužím opustiti tento svět v den památky věrných dušiček,
jelikož Církev svatá téhož dne udilí zemřelým mnoho po
kladů.“ Byla to slova prorocká.
Roku 1147. zavital papež Eugen ITI. dokláštera Klér
vóského. I vypravil se Malachiáš k němu chtěje projednati
s nim některé naléhavé záležitosti církevní, ale nezastihl ho
vice na tomto mistě. Světec Bernard s bratřimi přijal vzá
cného hostě s velikou radosti. Malachiáš byl nad míru šťa
sten v klášteře Bernardově, ale za nedlouho roznemohl se
těžce a předpověděl, že tu zemře. Bratří sloužili mu laskavě
a zdálo se již, že se zotavuje. Ve svátek všech svatých od
vážil se do chrámu, ale po službách Božích zhoršila se nemoc
jeho. I dal se položiti v chramě mnapodlahu posypanou po
pelem a přijal nábožně svaté svátosti, a když odnesen jest
do světničky v klášteře, odporučil se do modliteb přito
mných mnichův a zesnul v Pánu po půlnoci na den pa
mátky dušiček 3. listopadu 1148. Tak naplněno jest přání
jeho. Tělo jeho bylo pochováno v klášterním chrámě Kler
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vóském, a Bůh. vyznamenav ho již za živa vzácnými milo
stinami oslavoval jej i po smrti divy.
Když jej opatové pochovávali, přivedl sv. Bernard
k mrtvole jeho mládence s rukou ochromělou, a sotva mlá
denec dotkl se mrtvoly, ozdravěla ruka jeho. Dne 6. července
1189. prohlásil papež Klement III. arcibiskupa Malachiáše
za svatého a ustanovil mu výroční svátek na den 3. listopadu.
Životopis sv. Malachiáše složil přítel jeho světec Ber
nard. Věhlasný církevní učitel uvádí v tomto spise valný
počet zázraků, které sv. Malachiáš mocí Boží činil za živa,
a potom dokládá: „Největším divem byl svatý muž ten sám,
pro výborné ctnosti svoje a život právě apoštolský.“
Za časů pozdějších byl sv. Malachiáš obecně pokládán
za původce knihy „Proroctví Malachiášovo o papežích Rim
ských,“ kteráž požívala dlouho nemalé vážnosti. Proroctví
toto vyznačuje budouci papeže, počnouc od Celestina II.,
stručným: hesly ; Pius IX. zove se tu „Křiž z křiže,“ ná
stupce jeho Lev XIII. „Světlo na nebi“ O spise tom jsou
různá miněni; nelzeť S jistotou dovoditi, že pochází od
arcibiskupa Sv. Malachiáše, a novější bohoslovci katoličtí
odmitaji vůbec obsah knihy té.
Dne 5. listopadu koná se památka rodičů sv. Jana Křtitele Zacha
riáše a Alžběty, sv. Felixe (Šťastného), kněze, a sv. Euséba, mnicha, spo
lumučedníků Tarračínských v Kampanii, sv. manželů Gelationa a Epistémy,
umučených za císaře Décia, sv. Fibicia, opata a potom biskupa Trevír
ského, sv. Milesa, biskupa v Persii a učedníků jeho sv. Ambrosima a Siny,
umučených dne 5. listopadu 341, a j.
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Sv. Leonard, poustevník.
Leonard (Linhart) pocházel ze šlechtického rodu fran
ckého, poživajícího na dvoře krále Chlodvika I. veliké vá
žnosti. Přízní královou kynula mu stkvělá dráha životní;
všecko, čeho člověk na světě přáti si může, důstojenství,
bohatství, pozemské radosti, mělo býti jeho údělem. Ale
srdce jeho nebylo přístupno vnadám tohoto světa. Přilnul
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ku sv. Remigiu, a slova 1 příklad tohoto apoštolského b1
skupa vzbudily v něm touhu po dokonalosti křesťanské.
Vira Kristova osvítila mu rozum, roznitila v něm velikou
lásku k Bohu i ku bližním a oblažila ho vnitřním pokojem.
I přijal z rukou svatého učitele svého křest, při čemž, jak
se pravi, byl mu kmotrem sám král Chlodvík I. Brzo po
tom rozhodl se, že službu u krále pozemského vymění za
službu u krále nebeského. Opustil královský dvůr, jakkoli
byly mu činěny lákavé sliby do budoucnosti, vzdal se všeho,
co měl, a odebral se do kláštera Micy opodál Orléansu,
v němž působil svatý opat Maximin. Tu přijal roucho sva
tého Benedikta a uče se horlivě řeholním pravidlům vzdě
lával ostatní mnichy nábožnosti, pokorou a odříkavosti. Za
vzory dokonalosti mnišské zvolil si opata Maxima a řehol
niho bratra Léta, a takto pokračoval rychle cestou spasení.

Ale ani tuhý život klášterní nestačil mu; zatoužilt po vyš
ším stupni odřikavosti, a po smrti opata sv. Maximinar. 520.
rozloučil se s mnichy a šel vyhledat si přihodného mista,
kde by o samotě poustevničil. Cesta vedla ho krajinou Ber
ryskou nevalně zalidněnou, v niž náboženství Kristovo po
sud nezvítězilo nad modlami. I jal se Leonard v končinách
těch rozsévati símě evangelia a hubiti modlářství. Již zjev
jeho činil na lidi ohromný dojem; sbíhali se k němu, a vi
douce jeho odřikavosť a nezištnou lásku, naslouchali dy
chtivě jeho kázaním, rozbijeli modly a přijímali od něho
křest svatý, tak že pohanství v krajině té za nedlouho na
dobro zaniklo.
Čtyři míle od města Iuimogesu rozkládal se hluboký
les řečený Pauvain. Tu usadil se Leonard, ač neměl zbroje
proti dravé zvěři ani pomocnikův a nástrojů ku zřízení 0
bydlí. Ozbrojen byl jen štítem nezlomné důvěry v Boha a
odhodlanosti, že bude pohrdati světem a snášeti všeliké ne
snáze života poustevnického. Odumřev světu živil se pla
ným ovocem, lesními bylinami a křišťálovou vodou z bli
zkého pramene. Když ptactvo jalo se za svitání v korunách
starých stromů velikánů prozpěvovati, pěl poustevník chválu
Boží 8 nim; když ranní červánky rozlévaly rudou záři po
vrcholech lesů a slunce zlatilo temena skal a hor, radoval
se a velebil Hospodina; když na obloze kupily se temné
mraky a vichrové svištěli, hrom burácel a blesky se křížo
valy, obdivoval se všemohoucnosti Boží a klaněl se jí.
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V prostičké chýšce, kterou urobil si pod skalou z větví a
chvoji a vystlal mechem, měl všecko, po čemž na světě ba
žil; tu zapiral tělo svoje a trval v ustavičné modlitbě a
svatém rozjimání, maje blaživý mír v srdci a raduje se
v Pánu. Lidé z okoli vypátravše poustevníka a poznavše
vzácné otnosti jeho, ctili jej Za světce a docházeli k němu
v rozličných potřebách svých, prosice za radu, útěchu a
přímluvu jeho u Boha, on pak propůjčoval se jim dobrotivě
službami svými.
Frankové byli náruživí lovci. Prohánějice se po lesích
za zvěři setkávali se nezřídka v nejodlehlejších pustinách
s poustevníky. Takovým způsobem byla za času Austraského
krále Theodeberta od lovecké družiny jeho objevena 1 pou
stevna Leonardova. Pravi se, že sám král s královnou zajel
sl na hony do končin těch, a že právě tehdáž byla královna
překvapena bolestmi porodnimi, tak že ulebla na loveckém
hrádku opodál. Když pak octla se v nebezpečenství života,
poradili tamní obyvatelé králi, aby povolal k nemocné pou
stevníka Leonarda, jehož modlitbou dosáhli již mnozí ne
mocní uzdravení. I byl Leonard přiveden k nemocné krá
lovně a vyprosil ji od Boha, že šťastně porodila a za krátko
opět zdráva byla. Z toho měl král převelikou radosť, a vzdá
vaje Leonardovi diky nabízel mu hojných darů. Ale pou
stevník řekl mu: „Darů Božích nelze koupiti za penize. Po
hrdám poklady tohoto světa a nemám jiného přání, než
sloužiti o samotě Bohu. Prosim, králi, co dáti jsi chtěl mně,
daruj raději chudým, vdovám a sirotkům, abysi po smrti
mohl státi se dědicem věčné blaženosti.“ Posléze přijal Le
onard na mnohé domluvy od krále darem les, v němž pou
stevničil, dal mu jméno Nobiliak (panský statek', zbudoval
v něm svatyňku Panny Marie, a přidružil si z počátku dva
nábožné muže za společníky života poustevnického, kteříž
zároveň byli opatrovniky poustevny a kapličay, kdykoli
putoval na hrob sv. Marciála do Limogesu.
Cesta k Leonardově poustevně nezarůstala. Z blizka i
z daleka docházeli lidé k nábožnému poustevnikovi; jedni
prosili za poučení, povzbuzení a radu v potřebách svých,
jiní doporoučeli se modlitbám jeho, mnozi přáli si zůstati u
něho na poušti. Takovou měrou stal se Leonard duchovním
vůdcem četné družiny zbožných mužův a vedl je cestou od
říikavosti k Bohu. Těšil zarmoucené, napomínal hřišníky ku
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pokání a pomáhal trpitelům. Zvláštní útrpnosť měl s ubo
hými vězni, z nichž mnozí sténali v žalářích nevinně. Li

tost citil také se zajatci, jež Frankové z válek přiváděla
s nimiž velmi krutě nakládali. Již za času svého přebývání
na královském dvoře vyprosil mnohým vězňům a zajatcům
svobody; když pak trvaje na poušti, u krále a po celé zemi
požival veliké vážnosti, ujímal se vězňův a zajatců tím
úsilovněji a úspěšněji. Modlival se za ně ustavičně a hleděl
je vyprostiti z okovů, dilem přímluvou u krále, dilem pe
nězi, jichž na ten účel doprošoval se u velmožů. Navštěvoval
také žaláře, kde přikováni byli zločinci, a domlouval jim
otcovsky, tak že mnozí z nich litovali hříchů svých a dali
se na pokání, a byvše přimluvou jeho propuštěni živili se
poctivě, ba nejeden stal se jeho učněm a následovníkem va
poušti. Také jini, přičiněním jeho na svobodu propuštění vě
zňové a zajatci přicházeli 1 z daleka k němu s dikůčiněním,
kladli mu k nohám pouta a řetězy, jež dříve nosivali, a zů
stali u něho zvolivše si tuhý život poustevnický.
Poustevník Leonard pečuje o svoje učně, neustával i
po celém okoli šiřiti požehnání. Docházel do sousedních mě
stysů, vsi 1 samot a učil děti i dospělé pravdám i mravům
křesťanským, uváděi hříšniky na cestu kajicnosti, smiřoval
lidi rozvaděné a vzdělával všecky vlastním přikladem. Ta
kovým způsobem podařilo se mu celou krajinu změniti; kde
dříve panovaly nevědomosť, modlářská pověra a mravni
spustlosť, rozkvětala víra Kristova a bázeň Boží.
Jednoho dne řekl Leonard učňům svým: „Nejmilejší,
Hmluvim k vám slovy královského proroka; vložte si je do

© srdce:
Byl
jsem
mlad
asestaral
jsem
se,
aleneviděl
jsem
spravedlivého, aby byl opuštěn, ani semene jeho, aby hle
dalo chleba. Bojtež se tedy Hospodina všickni svatí jeho,
neboť nemají nedostatku ti, kdož bojí se jeho. Boháči měli
nouzi a lačněli, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nebudou
zkrácení v ničemž dobrém. Slyšte mne tedy, naučímťŮvás
bázní Boži. Proto odloučil jsem vás ode hluku světa, abyste
hledali o samotě spravedlnosti a svatosti a žili dokonale.“
Dosáhnuv kmetského věku Linhart zemřel dne 6. listo
padu asi roku 559. Tělo jeho bylo pohřbeno v kapličce
Panny Marie jim samým na poušti zbudované, a hrob jeho
stal se útočištěm zvláště nemocných, jimž zesnulý svatý
poustevník vyprošoval u Boha zdraví. Nevinně žalařovaní
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vězňové utikali se pod ochranu jeho, a dostavše se jeho
přímluvou u Boha nezřídka podivuhodným způsobem na
svobodu, přinášeli z vděčnosti na hrob jeho okovy svoje.
Životopisec sv. Leonarda uvádí valný počet dokladů, že
zbožní ctitelové jeho nevzývali ho nadarmo. Martell, pán
na hradě Becguillu ve F'rancii, dostal se za stoleti čtrnáctého
do zajetl tureckého, a když nikdo nepřicházel ho vykoupit,
měl býti popraven. V této tísni hledal útočiště u sv. Leo
narda a učinil slib, že vyvázne-li ze zajeti, vystaví mu na
počest kapli. A přimluva světcova pomohla; zajate> octl se
podivným způsobem na svobodě a zbudoval na hradě svém
svatyni. Na památku toho konán potom každého roku
v první neděli měsíce listopadu do kaple sv. Leonarda na
hradě Becguillu slavný průvod okolního obyvatelstva.
Poustevníci sv. Leonarda neměli zprvu zřízení klášter
ního a světec nebyl opatem, ale časem povstal v Nobiliaku
znamenitý klášter, jenž řeholní kázní 1 učenosti pilných
mnichův požíval slavného jména. Řeholní ústav ten nazván
jest klášterem sv. Leonarda. Na počest tohoto světce bylo
ve Francii i v Němcich vystaveno množství chrámův, a
také naši předkové naučili se ho vzývati. Na Starém městě
Pražském stál již od stoleti dvanáctého farní kostel sv.
Jiinharta, jenž byl r. 1787. zrušen. Karel IV. získal r. 1357.
z Francie a daroval stoličnému chrámu v Praze celou
hlavu a čásť Kosti z ostatků sv. Linharta. Světec tento
vzývá se jako mocný ochránce vězňů nevinně žalařovaných
a matek ku porodu pracujících. Také rolníci v mnohých
zemich cti ho jakožto patrona proti nemocem domácích
zvířat, snad že jako poustevník měl zvláštní přitulnosť
k lesni zvěři, o jakéž dočítáme se i v životech jiných pou
stevniků.
Zobrazován bývá sv. Leonard jako poustevník s želez
nými pouty v ruce.

Zajatcům a vězňům na svobodu propuštěným dával
sv. Leonard důtklivé napomenutí, aby zbavili se také vazeb
hřichův, by nepřišli do žaláře, z něhož neni vykoupení.
Pokud člověk trvá ve stavu těžkých hřichův, hrozí mu ne
bezpečenství, že bude zavržen do vězení pekelného. Budiž
to výstrahou hřišníkům, aby ještě v čas smířili se dokona
lou lítosti s Bohem a takto vyvázli z okovů svých vin.

378

Dne 7 listopadu.

Zpozdile jedná, kdo pokánim odkládá. Sv. Ambrož di
„Nutno si pospišiti; život jest krátký, a v prodlení jest nej
větši nebezpeči.“ Veliké nebezpečí hrozi také těm, kdož
milosti Boži byli okovů svých hřiíchův zbaveni a znova hříchy
se poskvrňuji, neboť takto vydávají se dobrovolně v otroctví
a zajetí ďáblovo. Sv. Vavřinec Justiniani dí: „Kdo byv
uzdraven opět svévolně se rani, neni hoden, aby zase ozdra
věl; a kdo dostav milost Boží, zase hříchy se poskvrňuje,
nezasluhuje již, aby z nich očistěn byl.“
Dne 6. listopadu koná se také památka sv. Sevéra, biskupa Barcelon
ského, umučeného pro víru katolickou za století pátého od arianského krále
Visigcotů Euricha ; sv. Vinóka, opata Bergského v Nizozemí; sv. Felixa,
mučedníka afrického, sv. Emiliana, poustevníka ve Španělích, a j.
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Sv. Engelbert, arcibiskup Kolínský, mučedník.
Hraběti Engelbertu z Bergu porodila manželka rozená
hraběnka z Geldern r. 1185. synáčka, jenž dostal na křtu
jméno po otci. Toho času neposkytoval žádný jiný stav
svým příslušníkům tolik pezemských statkův a důstojenství,
jako stav duchovní, pročež 1 zvláště synové předních rodů
šlechtických vstupovali do něho. Z toho nemívala ovšem
Cirkev vždy prospěchu, přece však vyskytovalo se dosti
urozených duchovnich, kteříž ji horlivě sloužili, svatě žili a
požehnanou památku po sobě zůstavili.
Engelbertovi dostalo se od rodičů velmi pečlivé vý
chovy. Sotva bylo mu jedenadvacet let, dosáhl prostředni
otvím příbuzných znamenitých důchodů
z církevních statkův,
ač ještě nebyl se studiemi hotov. Tyto důchody byly mla
dému, duševně nadanému a tělesně urostlému a sličnému
hraběti z počátku dosti nebezpečny; budily v něm marni
vosť a ctižádosť, lákaly ho ku přepychu, zaváděly jej do
viru světského. Ale Prozřetelnosťt Boži bděla nad ním, aby
ve světských marnostech neutonul. Šlechetná povaha byla
mu mocným chránidlem, aby nedopouštěl se hrubých po
kléskův, a uvedla ho záhy na vážnou životní dráhu, kteréž
celou duši se věnoval. Velkoproboštství při stoličném chrámu
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v Kolině nad Rýnem, jehož dostalo se mu volbou, přijal a
podržel, když ale brzo potom bylo mu nabidnuto také bi
skupství Monastýrské, odmítl je, pokládaje se ještě za přiliš
mladého a nezkušeného.
Tou dobou bylo Německo zmítáno velikými rozbroji a
zmatky. Po smrti císaře Jindřicha IV. (1197) hádali se o
trůn dva mocnísoupeřové, Otto IV Brunšvický a Filip
Švábský. Zprvu došel sice Otto uznání od papeže Innocence
III., byl však od Filipa ve válce poražen a na Brunšvicko
obmezen. Po násilné smrti Filipově r. 1209. byl Otto IV.
uznán za krále a korunován r. 1209. v Římě na císařství,
když však nesplnil podmínek, k nimž papeži se zavázal,
byl r. 1210: dán do klatby, a místo něho zvolen jest r. 1212.
za krále odporučenec papežův Bedřich II.
Za dlouhého krvavého válčení soupeřův o královský
trůn hynuly v řiši orba, řemesla, obchod 1 vzdělanost, a
obyvatelstvo octlo se na mizině. Také arcibiskupství Ko
línské stalo se hřičkou a kořistí válčících stran ; tři areibi
skupové byli sesazení a opět dosazeni, pokud rozvaděným
soupeřům přálo štěstí valečné. Z arcibiskupů těch zemřel
jeden za války, druhým dvěma uděleno roční výslužné, a
kapitole Kolínské vráceno posléze zase právo, aby mohla
arcibiskupa svobodně voliti. I zvolen jest na přáni papežovo
r. 1215. Kolinský velkoprobošť Engelbert, jenž posavadní
činností svou ziskal si v duchovenstvu všeobecnou vážnost,
a do něhož bylo se nadíti, že jsa věren papeži i císaři, bude
svěřence svoje moudře a spravedlivě řiditi a o věčné 1 časné
blaho jejich horlivě pečovati.
Engelbert byv v úřadě aroibiskupském potvrzen od
papežského plnomocnika v Norimberce i od cisaře Bedřicha
II. snažil se především napraviti, co bylo občanskými vál
kami v území jeho pokaženo. Jakožto světské kníže hájil
rázně práva a spravedlnosti, drže pevnou rukou libovůli
zpupného panstva na uzdě. Některé pány ziskal si šlechetnou
nestrannosti a dobrotou ; násilníky donutil zbraní, aby ulou
pené zboží navrátili vlastníkům a učiněný pych nahradili.
Arcibiskupství svému dobyl zase mnoho manství, kteráž
slabosti a lenosti předchůdcův jeho byla ztracena. Zdědiv
po smrti bratra svého Adolfa rodné hrabství Berg na dožití,
zaplatil z hojných důchodův jeho dluhy váznouci na arci
biskupství a rozmnožil území svoje četnými hrady, městy a
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pozemky, tak že byl nejbohatším a nejmocnějším biskupem
v ŤIŠL.

Císař Bedřich II. maje r. 1220. vypraviti se do Italie,
učinil Engelberta na čas své nepřítomnosti správcem říše a
svěřil jemu i několika jiným pánům poručenství nad nezle
tilým synem svým Jindřichem VII., jenž byl již za budou
cího krále zvolen. A nemohlo za tehdejší doby býti lepšiho
správce říšského nad. arcibiskupa Engelberta. Byloť jeho
vladaření nad miru blahoplodné. Hned r. 1222. pomazal
mladého Jindřicha VII. v Cáchách na království a uvedl ho
do Frankfurtu, Vormsu 1 do jiných předních měst říšských
od Alp až k severnímu moři, konaje všude spravedlnost a
zaváděje pořádek. Vytklť si hlavním úkolem utvrditi v řiši
pokoj a zaručiti obyvatelstvu bezpečnost života i majetku.
Bořil hrady a pelechy loupežných šlechticův a Stihal je
přísnými zákony nedopouštěje, aby rušitelé obecného míru
a zákeřníci zůstávali bez trestu. Takovým způsobem ubývalo
v říši násilných zločinů, obchod a řemesla rozmáhaly se,
pokoj a řád vrátily se do země, a mladý král nabýval v říší
čím dále větši vážnosti, jelikož i když došel zletilosti, byl
Engelbert předním rádcem jeho a skutečným vládcem, za
něhož pokládali jej zejména králové Francouzský, Anglický,
Dánský, Český a Uherský, jsouce s ním v přátelském
spojení.
Engelbert byl mocný ochránce lidí dobrých a postrach
zločincům. Jakýsi kůpec chtěje cestovati územím jistého
duchovního knižete, prosil ho za ochranu, on však odpověděl
mu, že sám bojí se loupežných rytířů, kteří v končinách
těch řádili. Engelbert slyše to přistoupil a podal kupci svou
rukavici řka: „Přijimám tě pod ochranu sám; vezmi tuto
rukavici, a vypadnou-li na tebe lupiči, ukaž jim ji a odvolej
se na mne.“ A kupec cestoval bezpečně; rukavice arcibisku
pova byla mu lepší ochranou, než branný průvod.
Vedle záležitostí světských pečoval Engelbert rovněž
horlivě oúřad svůj duchovní. Sám plně svoje povinnosti svě
domitě přihlížel bedlivě, aby všickni duchovní zbožně živi
byli a lid slovem i příkladem vzdělávali. Na prospěch života
náboženského uvedl do Kolína Dominikány a F'rantiškány.
Někteří duchovní i světšti hodnostáři namitli mu : „Obáváme
se, že tito mniši jsou oněmi muži, o nichž Duch svatý skrze
světici Hildegardu předpověděl, že budou na škodu ducho
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venstvu a zavlekou město do nebezpečí. Avšak duchaplný
arcibiskup prohlédaje úmysl těchto po světsku opatrných
rádcův odbyl je vtipnou poznámkou: „Je-li to skutečně
Bohem předpověděno, zajisté bude to naplněno.“ Byl staro
stlivý otec poddaných, dobrodinec chudých a utiskovaných.
Chuďasy, sirotky a vdovy opatřoval pokrmem, oděvem 1 by
tem ; nuzné kněze zval k sobě, jidal s nimi u jednoho stolu
a dával jim prádlo, šatstvo 1 nábytek. Popřával každému,
aby mohl volně k němu vstoupiti, vyslýchal žadatele s ne
úmornou trpělivosti a snažil se pokud možno každému vyho
věti. Spatřil-li, že někdo k němu se blíží aneb jemu nějakou
žádost podati chce, čekal na něho a tázal se vlídně, čeho
sl přeje, a byla-li žádost spravedliva, vyplnil ji bez meškání.
Jednou, když seděl na soudu v paláci svém, přistoupila
chudobná žena a prosila, aby ji byl dán právní zástupce.
I řekl ji arcibiskup: „Vy znáte nejlépe věc, o kterou vám
běží, nuže vyložte nám ji sama“ Někteří z přisedicich
soudcův namíitli, že by to bylo proti právním obyčejům, a
že by soud prostičké ženě té ani neporozuměl, ale arcibiskup
odpověděl jim: „Všakť my porozumíme prosté řeči této
ženy, nač tedy okolkův a odkladů !“ A ihned vyslechl stíž
nosť jeji a rozsoudil věc spravedlivě. Jindy, právě když
arcibiskup vydávaje se na cestu sestupoval se schodů paláce
svého, přiblížil se k němu nějaký venkovan a stěžoval si,
že byl od kteréhosi šlechtice obrán o jmění svoje. Služeb
nictvo dotiralo na venkovana, aby přišel se stižnosti jindy,
že arcibiskup nemá právě času; ale Engelbert vrátil se
ihned do paláce a nastoupil zamýšlenou cestu teprv když
bylo ubohému žalobci vyhověno a škůdci jeho s pohrůžkou
rozkázáno, aby odcizené zboží navrátil. Úředníkům svým
nařidil arcibiskup přísně, aby byii spravedlivi, a těžce tre
stal každého, kdož proti rozkazu tomu hřešili. Za času ne
úrody zapověděl v území svém vařiti pívo, z čehož měl
sam nejvíce škody na důchodech svých; za to skupoval
obilí a rozdával je chudým. Naléhal všude na plnění povin
nosti náboženských, poučoval a napravoval přestupníky, ale
zatvrzelce vylučoval ze společnosti církevní. Sám stkvěl se
příkladnými ctnostmi kněžskými i knižecími. Na počesť
Rodičky Boži postival se jednou do téhodne a konal kaž
dého dne zvláštní modlitby. Podporoval štědře chrámy a
ústavy církevní i dobročinné, zejména věnoval velechrámu
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Kolinskému mnoho peněz a zlatý kalich, ozdobený perlami
a drahými kameny, jejž od některých šlechticů darem dostal.
Arcibiskup Engelbert těšil se právem veliké úctě a.
lásce všech ušlechtilých pánův i poddaných. Nazývali ho
otcem arcidiecése Kolínské, sloupem Církve, podporou říše
a ozdobouduchovenstva. Alešlechtici zpupnia zdivočili nená
viděli ho, že jsa důsledné nestranný a spravedlivý netrpěl jim
sužovati lid a provozovati násilí. Nejzarputilejší protivníky
měl arcibiskup ve svém příbuzenstvu. Hrabě Bedřich z Isen
burka, oprávce říšského panenského kláštera Essenského,
spoléhaje na to, že je přibuzným arcibiskupovým, činil jep
tiškám mnohá příkoří, vydíral násilně klášter a přivedl jej
takořka na mizinu. Když všecky mírné domluvy arcibisku
povy neprospělý, uteklyse jeptišky k papeži Honoriovi H.
a císaři Bedřichu II. prosice za ochranu prot lakotnému
vyděrači, a Engelbertovi bylo uloženo, aby kláštera rázně
se ujal. Moudrý a rozšafný arcibiskup chtěje hraběte uše
třetl jal se ho poznovu napomínati, aby přestal klášteru
ubližovati a nahradil škodu již učiněnou, ba chtěje mu to
usnadniti, nabídl jemu značný důchod z vlastních statků
svých. Ale vše bylo marno. I prohlásil arcibiskup, že bude
proti násilníku nastoupeno dle práva. Ale sotva hrabě o
tom zvěděl, vzplannl hněvem a zvolal: „Jsem šlechtic, mám
pevné hrady a dosti oděnců, biskupové Monastýrský a Osna
brucký jsou moji bratří, nejmocnější kniže v těchto zemich,
vévoda Limburský a Lucemburský je můj svat, četní stou
penci jdou se mnou, — nebojím se arcibiskupa Kolínského
a pomstiím se mu krvavě!“
Zatim co hrabě Isenburský sbíral spojence, mnadál se
Engelbert, že přece se mu podaří nkliditi spor mírně, a na
ten účel odebral se do Soestu ve Vestfálsku na schůzi, na
niž kromě hraběte Bedřicha dostavili se také bratří 1 jini
přibuzní a stoupenci jeho. Ale jednání nemělo příznivého
konce, jelikož spiklenci nebyli přístupní dobrému slovu.
Avšak ani tentokráte nevzdal se Engelbert vší naděje. Do
stal sice na večer písemnou nepodepsanou výstrahu, ale
hodil ji u přítomnosti biskupa Mindenského do ohnějednak
že neznal bázně, jednak že nevěřil, že by blízký přibuzný
byl schopen dopustiti se na něm zločinu. Přece však odpo
ručil se Bohu, složil životní zpověď a proléveje slzy řekl:
„Děj se nyní vůle Boží!“
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Příštího dne ráno přišli k Engelbertovi oba bratří
hraběte Isenburského, jimž sám dopomohl na biskupství. I
řekl jim: „Jste moji příbuzní a víte, že nikdy jsem vám
neublížil, a přece slyším, že bratr váš ukládá o život můj.“
Oba zapřeli, a hrabě Isenburský přijal zdánlivě podminky
miru, dal arcibiskupovi na cestu branný průvod, provázel
ho kus cesty sám a rozloučil se s ním na pohled přátelsky.
Engelbert řekl mu na rozchodnou: „Těším se, strýče, že u
vidime se zase na sněmu v'Norimberce.“
Arcibiskup jel s malým komonstvem dále cestou do
Švelmu u Arnsberka, kde nazitří chtěl posvětiti chrám. Za
soumraku dojel lesnaté úžlabiny pod Gevelsberkem,. Tu vy
řitil se zakeřnicky na komonstvo arcibiskupovo hrabě Be
dřich Iseuburský. Oděnci jeho strhli Engelberta s koně a
on sám probodl ho mečem. Arcibiskup dostal od ostatních
lotrů ještě sedmatřicet smrtelných ran, a zatim co zlá rota
ho mučila, promluvil než tato slova: „Bože, odpusť jim;
nevědiť, co čini.“ "Tak dokonal Engelbert dne 7. listopadu
1225 pozemský život svůj jako mučednik pro spravedlnost.
Vrahové dokonavše ohavné dilo ujeli, a rozprášení sluhové
umučeného arcibiskupa vrátivše se vzali tělo jeho a dopra
vili je zprvu do Švelmu a odtud do kláštera Altenbergen
ského, kde je umyli a ku pobřbu přichystali. Potom vezli
mrtvolu do Kolina nesouce krví prosáklou košili mučední
kovu jako prapor na žerdi. Mučedník byl pohřben v Kolin
ském chrámu sv. Petra. Násilná smrť jeho způsobila v zemi
ohromné zděšení. Na vraha Bedřicha Isenberského 1 spolu
vinníky vydána jest cirkevní i říšská klatka, hrad jeho jest
pobořen a statky mu zabrány. Bratři jeho, biskupové Mona
stýrský a Osnabrucký, jsouce v podezření, že o uložené
vraždě věděli, byli sesazeni, někteří ze spiklencův byli
schytáni a oběšení. Vrah sám, od Boha i lidí zavržený, po
tuloval a skrýval se přestrojen po celý rok, až byl v Luti
chu poznán, polapen a za 2000 hřiven do Kolina vydán. I
odsouzen jest právem na smrť. Když byl na popravišti ko
lem lámán, vyznal v největších bolestech, že trestu toho
zasluhuje, a zemřel kajicně. Pokání jeho přičital lid přímluvě
zavražděného arcibiskupa.
Věřici lid jal se umučeného Engelberta otiti a vzývati
za světce, a záhy šiřily se zvěti o divech, jimiž Bůh hrob
jeho oslavuje. Římský seznam světcův klade výroční památ
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ku jeho na den 7. listopadu. Zobrazován bývá sv. Engelbert
v hávu arcibiskupském s palmou a mečem v rukou maje
nad hlavou ozářená slova: „Bože, odpusť jim; nevědiť, co
čini.“ Jsou také obrazy, na kterýchž vypodobněn jest s ko
runovaným hochem, že byl vychovatelem mladého krále
Jindřicha VII.

Hrabě Isenburský byl ku zavraždění vlastního přibu
zence sv. Engelberta sveden lakotou. Jaká to hrozná vášeň!
Sv. Augustin di, že jest zuřivější nad divé šelmy, neboť
tyto dávi jen, když jsou hladový; nasytivše se ustávají od
loupežení. Lakota však je nenasytna; shání a loupi usta
vičně nemajíc nikdy dosti; Boha se nebojí a lidí se neštití;
nešetří ani matky ani otce, neposlouchá ani sester, aniž
zachovává víry přiteli. „Kteřiž chtěji zbohatnouti, upadají
v pokušení, a v osidlo ďáblovo, a v žádosti mnohé neuži
tečné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a zatraceni.“
(I. Tim. 6, 9.)

Sv. Engelbert konal jako světský vladař s úzkostlivou
svědomitosti spravedlnost; zločince stihal a trestal, nevinných
lidi chránil, stižnosti chudých slýchal trpělivě a zjednával
jim právo. Spravedlnost ku bližním jest přísnou povinnosti
všech křesťanů, zvláště panovníků, soudců, úředníků a vůbec
představených. „Milujte spravedlnost, vy, jenž soudite
zem1.“ (Moudr. 1, 1.) „Spravedlnosť zvyšuje národ, ale hřich
bidné činí národy.“ (Přisl. 14, 34.)
Dne 7. listopadu koná se také památka sv. Vilibrorda, věrozvěsta
pohanských Frisů (+ 739), sv. Prosdocima, žáka sv. Petra apoštola, prvního
biskupa Padovského, sv. Amaranta, mučedníka Albijského v jižní Francii,
sv. Hierona a spolumučedníků Melitinských v Armenii, sv. Aukta a spolu
mučedníků Amfipolských v Macedonii, sv. Florence, biskupa Štrasburského,
z jehož ostatků Karel IV. r. 1353. dostal a stoličnému chrámu v Praze da
roval několik částí, a j.
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Sv. Bohumír, biskup Amienský.
Světec Bohumír (Gotfrid) narodil se asi r. 1066. na
statku Moulincourtu u města Soissonsu ve F'rancil z nabož
ných rodičů stavu šlechtického a dostal jméno po svém
kmotru, slovutném opatu benediktinského kláštera v St.
Guentinu. Když se dožil pátého roku věku svého, vzal si
ho kmotr do kláštera a bděl nad jeho výchovou. Mladý Bo
humír rozvíjel se tělesně i duševně a vyspěl v sličného,
mravného a nadějného jinocha. Čítaje bedlivě Písmo sv.
vštěpoval si do paměti i do srdce slovo Boží a zamiloval si
záhy život tichý, odřikavý a nábožný. Nejsladši rozkoši
byla mu modlitba; modlival se pozdě do noci nevěda,
co kolem něho se děje a prolévaje vnitřním pohnutim
hojnéslzy. Kromě pobožnosti učil se pilně vědám, nezahá
leje nikdy. Již v útlém věku měl soucit s lidmi ubohými,
a často postival se dobrovolně o chlebě a vodě, utrhuje si
lepších pokrmův a nápojů, které rozdával chudým.
Dokončiv studia přípravná byl Bohumír oblečen řehol
nim rouchem, a když složil klášterní sliby, bylo mu uloženo,
aby spravoval domácí nemocnici a sloužil hostem 1 chudým.
Povinnosti tyto konal s radostnou ochotou a opravdovou
láskou. Zvláště nemocným prokazoval péči přímo mateř
skou ; staral se neunaveně netoliko o tělesné potřeby jejich,
ale byl jim také laskavým těšitelem a učitelem. Předčítal
jim z duchovuích knih, napomínal k trpělivosti, povzbuzo
val k důvěře v Boha, nabádal je ku kajicnosti, modlival se
s nimi a za ně. Takto dával všem řeholníkům přiklad po
kory, nábožnosti, zapiravosti a obětovné lásky ku bližním.
I učinil jej opat také správcem klášterního hospodářství.
Práce spojené s timto úřadem nezamlouvaly se skromnému
a zbožnému Bohumirovi, ale z poslušnosc podjal se jich a
plnil je svědomitě i obezřele. I podařilo se mu za kratký
čas vybavit klášter z dluhův a zvelebiti hospodářství jeho
tou měrou, že bylo možno netoliko mnichy opatřovati všemi
potřebami, ale 1 četné příchozí hostiti a chudé hojně pod
porovati.
Toho času byla krajina kolem kláštera St. Guentin
ského ustavičnými půtkami sousedních pánův znepokojována,
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a žadný kněz ani mnich neodvažoval se těmi končinami
bez průvodu cestovati; jen Bohumir požival všude takové
vážnosti, že mohl bezpečně a beze strachu choditi krajem
sam. Když mu bylo pětadvacet let, měl přijati svěcení
kněžské, ale nepokládaje se této důstojnosti hodným a
schopným, odpíral, a teprv na. zřejmý rozkaz podrobil se a
byl od biskupa Rouenského vysvěcen.
Zatim co Bohumir v klášteře St. Auentinském trávil,
podporovali zbožní rodičové jeho štědřě klášter Nogentský
v Šampaňsku, založený od biskupa Laonského a hraběte
z Coucy. Když Bohumirovi zemřela matka, zvolil si otec
jeho klášter Nogentský za útulek a dočkal se v něm smrti.
Ale řeholní ústav ten chřadl a klesal hmotně i mravně, a
všecky pokusy, zvelebiti jej, zdály se býti marnými. Posléze
přiměli zakladatelé kláštera stařičkého chabého opata, že
složil úřad svůj, a se svolením arcibiskupa Remešského 1
krále Filipa I. jmenovali misto něho opatem Bohumira. I
tentokráte zdrábal se Bohumír, ale pokora jeho chtíc nechtic
ustoupila poslušnosti. S litosti rozloučil se s milým pěstou
nem a kmotrem, jenž byl mu pravým duchovním. otcem, a
odebral se na misto, kamo volala jej Prozřetelnostť Boží.
Klášter Nogentský měl tehdáž pouze šest mnichů a
dva novice. Hospodářství jeho bylo na mizině; bndovy
spustly, spižirna byla prázdna, zanedbané pozemky zarostly
hložim. Nový opat Bohumír jal se úsilovně napravovati, co
nápravy vyžadovalo. Uvedl klášterní hospodářství do po
řadku, zbudoval mnichům nová obydlí a přistavěl nemocnici
1 útulek pro chudé, o něž otcovsky se staral. Uspořádav
takto hmotné záležitosti kláštera zavedl do něho vzornou
řeholní kázeň dle pravidel sv. Benedikta a způsobil, že
vstupovali do něho četní bohabojní jinoši i mužové; ba 1
dva opati přišli, aby učili se tu zachovávati přesně řehol
nich pravidel, by mohli sami podřízence svoje vésti na
cestu dokonalosti.
Zatim, co klášter Nogentský takto prospival, zemřel
opat kláštera sv. Remigia u města Remeše, a arcibiskup
Remešský nabízel Bohumirovi výnosné opatství toto, chtěje
miti jej po boku. Ale Bohumír dovolávaje se zákonů cirkev
ních nechtěl odejíti z chudého kláštera svého a řekl arci
biskupovi: „Uchovej Bůb, abych povrhl choti svou chu
dobnou a dal přednostjiné choti bohaté !“ T zůstal v Nogentu
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a pracoval tu dále o spasení svém i řeholních bratři. Bděl
bedlivě sám nad sebou a pojímal v uzdu smysly svoje.
Nikdy nepromlnvil slova zbytečného a neužitečného ; slova
jeho směřovala výhradně ku slávě Boží a ku blahu lidí.
Zapiraje se byl obzvláště opatrný v pohledech a zdrželivý
v jidle i v piti. Když jednoho dne byl mu předložen lepší
pokrm než obyčejně, řekl: „Nevite, že tělo stává se bujným,
když se mu lahodí? Jen odřikavosti jest možno žádosti jeho
udusiti.“ A ihned dal pokrm ten chudým, a bratří majíce
opata tak přikladného snažili se následovati ho; spokojo
vali se potravou prostičkou a popřávali lepšich jidel nemoc
ným chuďasům.
Od podřizenců žádal Bohumir vždy ochotné poslušnosti,
věda, že bez ni jest dokonalá kázeň řeholní nemožna. Je
dnou rozkázal nádvornikovi, aby komusi půjčil sedlo, a
vida, že nádvorník zdráhá se uposlechnouti, hodil sedlo to
do ohně, aby v klášteře nezůstala věc připomínající ne
poslušnost.
Roku 1103. požádal plnomocník města Amiensu biskupů
shromážděných na církevním sněmu Troyeském, aby No
gentský opat Bohumír zvolen byl za vrchního pastýře osl
řelé diecése Ammienské. Přítomný Bohumir ulekl se, ale
konečně vida nezbyti podrobil se vůli sněmu a byl posvěcen
na biskupství. Do sidelního města svého, jež vitalo ho pře
slavně, vstoupil jako kajicnik bos, a ihned prolévaje slzy
konal vstoličném chrámě ku shromážděnému lidu dojemnou
řeč. I jako biskup zůstal tichým a pokorným nose stále oděv
řeholní a maje prostý nábytek. Často říkal: „Jsem nejne
hodnější člověk na zemi, neboť mám více než potřebuji a
zasluhuji, zatim co mnozi ubožáci nemají ani, čím by se
přikryli a zimou i hladem hynou.“ Pokládaje každého člo
věka za bratra v Kristu a spoludědice království nebeského,
miloval nejvice ty, kdož z lidi byli nejnešťastnější, nemocné
chuďasy, a pomáhal jim, seč byl. Každého dne hostil v domě
svém třináct žebráků, myl jim nohy a sám obsluhoval je.
Jednou potkal polonahého chudáka, a nemaje při sobě pe
něz svlékl svrchní šat a dal mu jej. Jindy zvěděv, že domácí
správce opomenul poděliti příchozích žebráků pokrmy, šel
sám do kuchyně, vzal velkou rybu a dal ji chudým na
rozdělenou. Správci nelibila se tato štědrosť, ale biskup
řekl mu: „Nebylo by spravedlivé, kdybych nechal hladem
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mříti chudé, kteří přece také vykoupeni jsou krví Kristovou
a mají naději na blaženost nebeskou, jako já, jenž jsem
z lidí nejposlednější. Kterak mohl bych poživati vybraných
pokrmů, když tolik ubožáků lačni!“
V biskupství Amienském zavládly tou dobou veliké
nepořádky a nepravosti. Šlechtici potýkali se krvavými
půtkami a utlačovali násilím poddané, lid byl nakažen je
dem prostopášnosti, ba 1 mnozí duchovní žili nepřikladně.
Horlivý Bohumír ubolévaje nad těmito neplechami, snažil
se seč sily jeho stačily, aby je potlačil. Chránil poddaných
proti libovůli násilných pánův a ujiímal se zvláště utlačova
ných vdov a sirotkův. Nejsa přijimač osob káral hřichy
šlechticův i lidu a naléhal na duchovenstvo, aby všeho po
horšení se varovalo a věřícím dobrý příklad dávalo; a když
ani otcovské domlouvání ani přísné napominání jeho nemělo
výsledku, stihal zatvrzelce církevními tresty. Touto apoštol
skou horlivostí vzbudil proti sobě hněv některých nenapra
vitelných veřejných hříšníků, kteří ho tupili, ba i o život
jeho ukládali. Jednoho dne bylo Bohumirovi posláno darem
otrávené vino, ale Bůh zachránil ho' z tohoto ohavného
úkladu. Vnuknutím Božím omočil biskup sousto chleba
v zaslaném vině a dal toto sousto psu; a otrávený pes
pošel.
Ač Bohumir sám byl řeholník, zakoušel nejednou 1
vzdoru a odporu od klášterů. Opat kláštera sv. Valericha
odmitl ho drsně, když jako biskup chtěl na apoštolských
cestách svých podrobiti klášter ten církevní prohlidce. Na
mitalť opat lživě, že prý klášter jeho jest vyňat z právo
moci biskupské a podléhá přímo ŠStolici papežské. Zpupný
opat snažil se domnělé práva svoje prokázati podplacením a
paděláním listin, a když byl usvědčen z podvodu, odvolal
se do Říma a protahoval věc, což působilo biskupovi nevý
slovný zármutek. Posléze podařilo se Bobumírovi uhájiti
práva svého a donutiti odbojný klášter ku poslušnosti.
Pokornému Bohumírovi hnusila se pýcha i jakákoli
marnivosť. Když jednoho roku ve svátek vánoční sloužil
mši sv., chtěli po evangelium přitomní páni dle obyčeje jíti
ofěrou. Že však byli oděni nádherně a rozmařile, odmrštil
je biskup maje za to, že oběť lidí pyšných a marnivých
Bohu se nelibi. Z toho rozhněvali se páni nemálo a reptali
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hlasitě, ale brzo zastydivše se odešli domů, převlékli se a
přišli do chrámu v oděvu obyčejném.
Jako v mnohých městech francouzských, dělilo se 1
v Amiensu o vrchnostenská práva několik pánů; byliť jimi
biskup, hrabě a tak zvaný vicedom. Vicedom zastupoval
biskupa ve věcech světských a užíval za to části biskup
ských statkův jakožto dědičného manství. Tehdejší vicedom
byl zarytý odpůrce hraběte Amienského a nepřestával ho
sužovati ; jednoho dne povalil jej k zemi a dal ho odvléci
do žaláře. Biskup ujal se vězně a prosil i napominal vice
doma, aby ho propustil, ale vše bylo marno; hrabě zůstával
ve vazbě. I vydal biskup na neposlušného vicedoma 1i
stoupence jeho cirkevní klatbu. Ale zpupný man odpověděl
lenímu pánu svému zjevnou vzpourou, a maje jistý počet
spojencův plenil jeho dvory, hubil lidi, a zažihal dokonce i
kostely na stateich biskupských "Tak naplněn jest Bohumi
rovi kalich utrpení. Rmoutil se a plakal hořce nad surovou
nevázanosti bohaprázdných násilnikův, a v duši jeho ozý
valy se vzpomínky na blaživý mír, jehož někdy požíval
v zátiši klášterním. Když pak přemýšlel o smutných zkuše
nostech, jakýchž dožil se v úřadě biskupském, zdálo se mu,
že posavádní činnosť jeho byla marna, a že vůbec neni
schopen, aby hrozné neplechy v diecési své udusil a pevný
řad 1 bázeň Boží v ni zaštípil. I zhnusil si všeliké působení
veřejné a zůstal na tom, že složí biskupství a uchýli se do
kláštera. V úmyslu tom utvrdil se na církevním sněmu
Viennském, kde skromně a moudře dával rady nesoucí se
k nápravě tehdejších nad miru smutných náboženských i
společenských poměrů ve Francii. Potom odebral se do
Kartousy u Grenóblu zamýšleje v tomto přísném klášteře
setrvatl do smrti. Převor zdráhal se přijati biskupa, pokud
papež nesvoli, přece však vykázal mu prozatím v klášteře
jizbu.
Zatím podána z Amiensu biskupům shromážděným na
sněmu Beauvaiském stížnost na Bohumíra, že z diecése své
odešel. I poslal Bohumír sněmu pokorný list s prosbou, aby
mu bylo dovoleno žiti v klášteře; ale sněm odpověděl, že
po zákonu oirkevním nesmí biskup o své ujmě stádce svého
opustiti, a že neměl by u Boha zásluh, kdyby třeba na
poušti se kál, ale nesmrtelnýeh duší svěřenců svých nedbal
a je hynouti nechal. I opustil Bohumír s lítostí Kartousu,
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a vrátil se do Amiensu, kde poznovu dal se do nevděčné
práce na této neúrodné vinici. Opíral se s horlivostí dvoj
násobnou rostoucí prostopášnosti a zpupnosti, ale ani tento
kráte nemělo úsili jeho zdaru. Půtky šlechticů nepřestávaly,
divoké vášně v lidu bujely dále. Horlivému biskupu pukalo
srdce lítosti, Že nemohl této mravní zkáze položiti hráze.
Den před sv. Bartolomějem předpověděl zarmoucený Bohu
mír rozmařilému obyvatelstvu Amienskému blížící se trest
Boží, a ještě téhož dne zvečera strhla sa prudká bouře,
hrom burácel děsně, blesk za bleskem bil na všech stranách
a celé město vzplanulo požárem a lehlo popelem až na sto
ličný chrám, biskupský dům a několik chatek. V zničeném
městě byl hrozný nářek, nejvíce pak truchlil biskup. Pomá
hal ochuzenému hdu seč byl, a prosil i napomínal obyva
telstvo, aby poznalo trestající ruku spravedlnosti Boží a
dalo se na pokání, slibuje, že Bůh kajicníkům odpustí a
požehnání svého neodepře. Skutečně přestalo zastrašené
obyvatelstvo Boha hněvati ale jakmile byly těžké rány
požárem způsobené poněkud zahojeny, vrátilo se na staré
cesty svoje. I nařikal si Bohumir: „Nemám již na světě
žádné útěchy. Jsem veslař, jenž pozbyv vesla, jest nucen
zůstaviti loď větrům, byť i věděl, že bude zahnána na měl
činy neb úskalí. Duše moje obklíčená nesnázemi, nedosáhne
již na světě pokoje.“ I toužil po rozdělení, aby došel kýže
ného pokoje u Krista Pána na věčnosti a Bůh naplnil
touhu jeho. Cestou do Remeše roznemohl se Bohumír 'a
ulehl v blízkém dvorci. Odtud byl dopraven lodi do klá
štera sv. Krispina u města Soissonsu. Tu přijal nábožně
svaté svátosti a modle se dokončil vezdejší boj v Pánu dne
8. listopadu 1118. Pohřben byl po přání svém v tomto
klášteře. Zobrazován bývá sv. Bohumír v biskupském hávu,
se psem.

Sv. Bohumír pohrozil nepolepšitelnému obyvatelstvu
Amienskému zaslouženým trestem Božím, a trest ten dolehl
na ně znenadání. Tam, kde lahodné a mírné slovo Božího
milosrdenství a shovivání jest přehlušovánopustým lomozem
divokých nepravostí a vášní, ozve se někdy hrozný hlas
přísné spravedlnosti těžce uráženého Hospodina, před nimž
chvěje se strachem každa bytosť stvořená. Kde lidé ku vše
likému spasitelnému napominání srdce svá zatvrzují a zary
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tou nekajicnosti proti Duchu svatému hřešiti nepřestávají,
dopadne na ně náhle metla Boží, jíž nikdo neodolá. At si
nevěrci popírají rouhavě všelikého zasáhání všemohoucího
Stvořitele do běhů a věcí světových; ať si drze a pošetile
přičítají vše, co na zemi se děje, třeba holé náhodě, Která
ovšem nic není, zůstanou na věky pravdiva slova Písma sv.
Hospodin naplňuje nebe 1 zemi. (Jer. 23, 24.) V něm živi
jsme, a hýbáme se, i trváme. (Skutk. 17, 28.) Z něho, a
skrze něho, a v něm jsou všecky věci, (Řím 11, 36.) Onť
nese všecky věci slovem moci své. (Žid. 1, 8.) Jisto jest
tedy, že 1 veliké pohromy živelní dějí se dopuštěním Bo
žim ; žeť pak Bůh touto metlou někdy trestává hříchy lidské,
dosvědčují četné doklady z Pisma sv. i z každodenní zku
šenosti. Ovšem pak má Bůh vždy a ve všem, cokoli činí a
dopoušti, nejlepší úmysly, třebas i my smrtelníci jich nedo
vedeme prohlédnouti a pochopiti. Onť raní i hojí; onť tepe,
ale ruce jeho uzdravují. (Job 5, 18.) Nikdy neodjímá milo
srdenství svého od nás; trestaje pak protivenstvim, přece
neopoušti zcela lidu svého. (TI. Mach. 6, 16.)

Dne 8. listopadu koná se také památka sv. Bohdala (Adeodata) pa
peže (+ 618.), sv. Vilehada, prvního biskupa Brémského, sv. Maura, biskupa
a vyznavače; v Římě památka čtvera svatých bratří korunovaných Severa,
Severiana, Karpofora a Viktorina, umučených za císaře Diokleciana (sluj:
„čtyři svatí korunovaní“, poněvadž byli ubičováni majíce na hlavách věnce
s ostrými hroty), a j.

Dne 9. listopadu.

I. Sv. Theodor, mučedník.
Hlavní město pontské na řece Irisu (Irmaku) Amasia
bylo r. 306. oslaveno mučednictvím sv. Theodora.
Theodor (česky Bohdar) pocházel z Armenie aneb ze
Syrie. Jedva dospěl let jinošských, byl odveden do římského
vojska a vřaděn do pluku přezimujícího v Amasii. Právě
tehdáž zdvihli spolucisařové Maximian Galerius a Maximin
Daja proti křesťanům boj ještě krutější, než bylo za vlády
předešlé. Hrůza dopadla na křesťany; nezbývaloť jim leč
umřiti smrtí mučednickou, aneb. obětovati modlám. Ale
Theodor, ač byl teprv ve vojště nováček, měl odvahu a
srdce otužilého vojína. Úelil beze vši bázně nastalému ne
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bezpečí a netajil se nikterak svou křesťanskou věrou; vy
znával ji zřejmě slovem i skutkem a honosil se ji. Když
došlo i na něho, aby jako voják obětoval modlám, vyznal
před celým plukem, že je křesťan a obětuje toliko Bohu
pravému. I byl přiveden na soud. Tu odpověděl na otázku,
proč dle rozkazu“císařův nechce obětovati bohům: „Bohové
vaši jsou ďábelství. Klaním se pravému Bohu a jednoroze
nému Synu jeho, jenž jest král králův. Tať jest víra moje,
za ni hotov jsem položitl život svůj. Nuže, libo-li, raňte,
bijte, rozsápejte a upalte mne, aneb vytrhněte mně jazyk;
rád položím údy svoje za oběť pro Stvořitele svého.“
Tato rázná řeč překvapila soudce, neboť podobného
čehos nenadáli se od vojenského nováčka. I rokovali, jak
by s ním naložiti měli. Zatim jeden z přítomných důstoj
niků chtěje zdáti se vtipným, otázal se Theodora uštěpačně:
„Což pak Bůh tvůj má syna a plodi, jsa podroben žádostem
tělesným jako člověk?“ Theodor odpověděl vážně: „Bůh náš
nepodléhá žádostem lidským; má Syna zplozeného způsobem
neskonale vznešeným nade vši smyslnosť 1 nad hrubé pojmy
vaše, neboť tento jednorozený Syn Boží je Slovo pravdy a
všemohoucnosti. Toho ovšem ty domýšlivý pošetilče nechá
peš, a přece opovažuješ se vtipkovati o něčem, čemu zhola
nerozumíš. Jsi blázen, neboť nestydiš se vzdávati božskou
poctu jakési ženě, která porodila dvanáct děti.“ "Těmito
pernými slovy narážel Theodor na bohyni Cybélu, která
dle pošetilých báchorek pohanských s vlastním bratrem
svým měla dvanáct děti a od modlářův ctěna byla jako
matka bohů. Takto odbyl Theodor rouhavý úštěpek pohan
ského důstojníka připadně 1 vtipně a zahanbil ho.
Soudcové uradili se, že popřeji mladému vojinu několik
dnů na rozmyšlenou ; domnivaliť se, že mluvil z chvilkového
vzplanutí citového a nikoli z hlubokého přesvědčení, a že
až věc uváží, usmyslí si jinak a obrátí. Ale Theodor užil
povolené lhůty jinak. Posiloval se modlitbou k nastávají
címu rozhodnému boji a prosil Boha za dar sily i vytrva
losti ve víře Kristově. Uprostřed města Amasie stál na břehu
řeky chrám bohyně Cybély, kterou pohané uctívali divokými
hrami a necudnými tanci, To bylo rozhodnému křesťanu
Theodorovi na pohoršení. Rožhorlil se spravedlivým hněvem,
že zaslepení pohané odpirajíce ctiti pravého Boha vzdávají
mrzkou poctu modle. I uzrál v něm náhle odvážný úmysl,
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že modlu tu i chrám její zničí. A úmysl ten vykonal bez
meškání. Položil nočního času do chrámu oheň, a budova
shořela i s modlou. Cinem tím osvědčil, že je rozhodný ne
přítel pověrečného a nemravného modlářství, neuváže ovšem,
že nemá práva zhubiti věc cizí, byť i sloužila k ohavnostem.
Skutku jeho nelze tudy po křestansku schvalovati, a jen
mladistvá rozhorlenosť jeho a mimořádné poměry tehdejší
jsou mu na omluvu. Jinak upřela Církev důstojnosti a slávy
mučednictví těm, kdož jen slepým horlením a vyzývavým
škádlením pohanů propadli soudu a smrti, což ovšem neplatí
o Theodorovi, jenž ihned, jakmile naskytla se mu přiležitosť,
veřejně Krista Pána vyznal a již takto dobrovolně na smrť
se vydal.
Původce požáru netajil se skutkem svým a byl pohnán
na soud. Tu nečekaje otázek řekl hned: „Položil jsem oheň,
abych zkoumal moc vaši bohyně, a hle, ona v ohnivé zkoušce
neobstála.“ I dal ho soudce zmrskati a pohrozil mu ještě
většimi tresty, jestliže rozkazu cisařův neuposlechne. Ale
mučedník řekl: „V naději na odplatu nebeskou a korunu
blahoslavenství nelekám se ani muk nejbolestnějších; Pán
a Král můj jest se mnou a vysvobodí mne, až zemdli sila
moje.“ Tato zmužilosť a odhodlanosť mladičkého vojína byla
soudei nepochopitelnou hádankou. Pocitil lítosť a soustrasť
S nim a vynasnažil se ziskati ho sliby. I řekl mu, že při
hližejíc k jeho mládí a nezkušenosti promine se mu trest
za nerozvážný skutek jeho, bude-li ho litovati, zřekne-li se
Krista a uposlechne-li rozkazu cisařův. Na to odpověděl
Theodor, že raději tisickráte zemře, než by zapřel Krista
Ježiše. I byl natažen na skřipec a ukrutně mučen. Katané
drásali tělo jeho železnými hřebeny, ale ani slovo nářku
nevycházelo z úst jeho. Živá víra a plamenná láska k Bohu
dodávaly mu nepřekonatelné statečnosti a trpělivosti. V nej
větších bolestech zapěl slova žalmu: „Hospodina vždycky
velebiti budu. Jemu volím zpívati chválu ustavičnou.“ Tu
zvolal soudce: „Nešťastníče, uvaž přece, jakého bláznovství
se dopouštiš, an všelikou naději svou staviš na Krista, jenž
sám zemřel smrtí potupnou.“ Polomrtvý mučedník řekl:
„Mniš-li, že jeto bláznovstvím a potupou, já i všickni, kteří
jsme Kristovi, rádi přijímáme tuto potupu 1 bláznovství.“
Konečně dali ho soudcové se skřipce odvázati a prozatim
odvěsti do žaláře.
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Ukrutně ztýraného bojovníka Kristova nezůstavil Bůh
bez posily a nebeské útěchy. Ve vězení jeho spatřína za
noci jasná zář a zavzněl mnohohlasný zpěv. Ulekaný žalář
nik přiběhl, ale když otevřel dvéře, neslyšel ničeho a viděl
jen, že Theodor vedle ostatnich spicich vězňů klidně od
počivá.

Statečný mučedník byl ještě po dvakráte veden na
soud a hrozně mučen, až bylo vnitřnosti jeho viděti. Na
posled otázal se ho soudce: „Nuže, přeješ si býti mezi námi
živými, anebo u svého Krista mrtvého?“ Theodor zvolal
nadšeně: „S Kristem jsem byl, jemu náležím, s nim býti
si žádám!“ I byl odsouzen na smrť upálením. Ortel vykonán
bez prodlení. Mučedník vlečen byl na popraviště, kde při
chystána hranice dříví. Vida tu mezi diváky důvěrného pří
tele svého Kleonika, rozloučil se s ním volaje: „Bratře,
budu na tebe čekati, přijď rychle za mnou; byli jsme zde
nerozdilni, zůstaneme i tam pospolu.“ Na hranici požehnal
se křižem a zapěl chvalozpěv, až hlas jeho umlkl v plame
nech a duše jeho vznesla se k výšinám nebeským. Tak do
sáhl sv. Theodor slavné koruny mučednické, dne 17. února
r. 306., kteréhožto dne také koná se výroční památka jeho
na Východě. Cirkev Římská klade svátek jeho na den 9.
listopadu, kdy ostatky jeho byly přeneseny. Umučené tělo
jeho vychvátili křesťané z ohně, a nábožná paní Eusebie
pohřbila je uctivě opodál města Amasie. Na místě tom byl
později vystavěn chrám na počesť tohoto svatého mučedníka.
Slovutný biskup Nysský sv. Řehoř konal v tomto chrámě
na oslavu sv. Theodora znamenitou řeč, kteráž je pramenem
toho, co o jeho mučednictví vime. Chvalořeč zakončil sv.
Řehoř vzývaje světce Theodora takto: „Jakožto vojín braň
nás, jako mučedník budiž přimluvcem naším a vypros nám
pokoje. Třeba-li nám přímluvy ještě mocnější, spoj se s ostat
ními mučedníky, bratry svými, a proste za nás společně.
Nechať ujmou se svatí Petr, Pavel a Jan Církve, kterou
sami štípili. Kéž vzdálena jsou od nás všeliká bludařství!
Kéž mocnou přimluvou tvou i spolumučedníků tvých stane
se křesťanská obec půdou úrodnou !“
Za stoleti dvanáctého byly ostatky sv. Theodora pře
neseny do vlaského města Brindis. Hlava jeho chová se
uctivě ve vlaské pevnosti Gaetě, v nádherném chrámu jemu
na počesť zbudovaném, do něhož každého roku přichází
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množství zbožných poutníků. Tři částky z ostatků sv. Theo
dora uloženy jsou ve velechrámu Pražském, z nichž jedno
rámě získal r. 1356. Karel IV.
Zobrazován bývá sv. Theodor jako mladý římský vojin
s palmou, vedle hořicí hranice.
Sv. Theodorovi byla dána lhůta na rozmyšlenou, co
učiniti hodlá; zdaž Krista zapřiti, aneb mučednictví a smrť
podstoupiti. Nebylo mu však třeba uvažovati a rozpakovati
se; byltě nezvratně odhodlán v tu chvili raději všecko
trpěti, nežli zhřešiti. Mnozí křesťané vedou si jinak; jsouce
pokoušeni ku zlému, přemýšlejí a váhají; jsou jako třtina
větrem se klátici; chvíli kloní se k dobrému, hned zas ku
zlému; zošklivují si hřích, a brzo zase libují si v něm a
zůstávají na rozpacích, co by učiniti měli. Jaká hanba kře
stanu tolik slabému, že rozpakuje se, má-li poslechnouti
Boha či ďábla, má-li zvoliti lásku Boži a věčnou blaženosť,
čl chvilkovou hřišnou rozkoš a časný zisk s věčným zavrže
nim! Kdo takto jedná, jest prázden pravé křesťanskéotnosti,
třebas 1 po dlouhých rozpacích nehřeši. Ctnostný křesťan má
vždy pevný a nezvratný úmysl a neúmornou snahu, že
nikdy ničeho neučini, co by hříchem bylo. Proto není mu
třeba v pokušenich rozpakovati se a váhati,; rázem a ihned
rozhoduje se vždy jen pro Boha a svatou vůli jeho. S ďáblem
a pomocníky jeho ctnostný křesťan nepouští se nikdy do
smlouvání; kdykoli namane se mu přiležitosť ku břichu
a jakékoli pokušení, di ihned: „Odejdi satane!“ Miláček
Páně Jan píše: „Tať jest láska Boži, abychom přikázaní
jeho zachovávali, a přikázaní jeho nejsou těžká. Nebo všecko,
což se narodilo z Boha, přemáhá svět.“ ([. Jan 5, 3. 4.)
Všickni věrní učednici Kristovi byvše na křtu svatém zno
vuzrozeni Duchem svatým, mají v sobě Boha, jenž přebývá
v nich milosti svou, a jelikož s touto milosti horlivě o svém
spasení pracuji, nemůže jim uškoditi žádné pokušení světa,
těla a ďábla. A tak jho přikázaní Božích, ač samo sebou
jest těžké, stává se ctnostnému křesťanu snadným a lehkým.
„Spravedlivý na věky se nepohne.“ (Přisl. 10, 30.) „Zákon
Boha jeho je v srdci spravedlivého, a tak nepodvrtnouťt se
kročeje jeho.“ (Zalm 306,31.)
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2. Blahoslav. Antonín Baldinucci, kněz Tovaryšstva
Ježíšova.
Za stoleti sedmnáctého žil ve Florencii zbožný šlechtic
Filip Baldinucci s urozenou manželkou svou Kateřinou de
Scolari. Dne 19. června 1665. narodil se jim synáček, jemuž
dali na křtu svatém jméno po světci Antonínu Paduanském.
Kromě něho měli jestě čtyři jiné syny. Vzdělaná a nábožná
matka vštěpovala jim lásku Boži a vychovávala je velmi
pečlivě. Antonín naslouchal roznicen slovům matčiným, a
sotva naučil se čísti a psáti, zaznamenávalsi pilně, co utkvělo
mu v paměti z četby duchovnich knih. Jsa rodičů ochotně
poslušen nezpůsobil jim nikdy žádné mrzutosti a byl mi
láčkem starších bratři, jimž rád propůjčoval se službami, za
něž žádán býval. Již v útlém věku spěchával každodenně
na mši sv., a přijav s příkladnou zbožnosti poprvé Tělo
Páně přijímal potom každého měsíce svaté svátosti. Záhy
oblíbil si sv. Aloisa za vzor panické čistoty i kajicnosti a
přál si býti jeho následovníkem. Když mu bylo deset let,
začal choditi do latinských škol v jesuitské koleji rodiště
svého, a prospíval výtečně učením 1 mravnosti jsa vzorem
dokonalého jinocha studujicího.
Antonin dokončiv gymnasium chtěl vstoupiti do řádu
sv. Dominika, do něhož před třemi lety přijat byl nejstarší
bratr jeho Filip. Ale otec nesouhlasil a povolil mu jen tolik,
aby pod dohlidkou bývalého učitele svého z Tovaryšstva
Ježišova mohl konati duchovni ovičení dle návodu sv. Ignáce.
I podrobil se Antonin této pobožnosti, a tu modle se před
nejsvětější Svátosti pocítil mocnou touhu po Tovaryšstvu
Ježíšovu; a když rodičové svolili, zůstal na tom, že stane
se Jesuitou. Dne 21. dubna 1681 zavítal s otcem do Říma
a byl přijat za novice v řeholním domě Tovaryšstva Ježi
šova u sv. Ondřeje. Právě v tomto domě položili základ
k duchovnímu životu svému sv. Stanislav Kostka, sv Alois
Gonzaga, blahosl. Rudolf Akvaviva 1 jini četní prosluli du
chovní synové sv. Ignáce, což bylo Antoninovi mocnou po
bidkou, aby cvičil se tu pilně v odřikavosti a utvrdil se
v ctnostech potřebných životu řeholnímu. I stal se záhy
celému domu příkladem, tak že soudruhové zvali ho andělem
s nebe poslaným.
Antonin složiv r. 1683. prosté řeholní sliby konal další

Blahosl. Antonín Baldinucci, kněz Tov. Jež.

391

studie a vyučoval mládež zprvu v Ternech a později v Římě.
Žáky svoje navykal pořádku v zevrubném konání povinnosti
a odporoučel jim družinu Marianskou. Potom studoval na
koleji Římské bohosloví. Již tehdáž pociťovalobčasně prudké
bolesti v hlavě a závrať, kterýžto neduh sužoval ho do
smrti. Kdykoli pak pro tělesné bolesti nebylo mu lze učiti
se, posluhoval v domácí nemoenici podjímaje se jakékoli
práce sebe opovrženější, a jakmile neduh poulevil, pokra
čoval ve studiích, až dokončiv je byl posvěcen na kněžství.
Přání jeho neslo se k tomu, aby mohl zámořským pohanům
zvěstovati evangelium, ale neduživosť byla přání tomu na
závadu. I poslali ho představení na zotavenou do města
Monte Salva. Ale Antoniu nedbaje sebe pracoval tu ne
unavně ve zpovědnici i u Jůžek nemocných; a přece zotavil
se za rok tolik, že mohl býti ustanoven za kazatele v městě
Viterbu. Mladý kněz hlásal slovo Boží s podivuhodným
úspěchem ; na tisice posluchačů z blízka i z daleka spěchalo
na jeho kázani, a velký nával věřícího lidu ku přijímání
svatých svátosti svědčil, jaké ovoce práce jeho vydává.
Z toho poznali představení, že kněz Antonín má výborné
povolání k úřadu missijnímu; i ustanovili ho za missionáře
se sídlem v koleji města Fraskat. Ale horlivý missionář
pobyl jen zřidka kdy doma; chodilť po dvacet let s pomoc
niky svými z mista na misto a zůstavoval všude stopy
svěho apoštolského působení na vinici Páně. Dříve bažival
po koruně mučednické na missiičh mezi pohany; později
pak seznal, že Bůh popřál mu mučednictví jiného. Jednak
časté bolesti tělesné, jednak útrapy a nesnáze spojené s po
voláním jeho, byly mu takořka ustavičným mučednictvím.
Antonin uměl na kazatelně mocně hýbati mysli i
srdcem lidu. Maje živou a pevnou víru dovedl toho, že i
posluchači jeho bývali ohněm jejím uchvacováni. Prosto
myslná srdečnost jeho poutala nezdolně každého a rozněco
vala 1 v zatvrzelých lásku k Bohu i ku svatým octnostem
a budila ošklivosť ku hříchu. S obzvláštním zápalem líčíval
tajemství ze života Páně. Kdykoli rozmluvil se o lásce
Boži, zářila tvář jeho jako leskem nadpřirozeným, a poslu
chači řikali: „Takto kázali sv. Pavel a sv. František Xa
verský !“ Nejednou naskytla se mu na kázaní příležitost, že
mohl patrně ukázati, jakou zázračnou moc má znamení sva
tého kříže proti mocnostem pekelným. Byl mocný slovem i
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skutkem a měl také mimořádnou vládu nad živly přirod
ními. Uměl buditi v posluchačich svých kajicnosť; mnohdy
strhl je ku pláči nad hřichy, že nucen byl na chvili ustati.
Míval až 4000 posluchačů ze všech stavů, a mnozi z nich
jsouce uchvácení litosti bičovali se veřejně do krve. I nej
zarytější hříšnici bývali kázaními jeho obrácení na cestu
pokání; zarputili nepřátelé libali se na znamení míru, zlo
ději a podvodníci vraceli cizí statek, utrhači snažili se na
praviti, čehož se dopustili, pomluvači odvolávali učiněné
křivdy, mnozí lidé snášeli špatné knihy na hromadu, a jiní
vražedlné zbraně i kostky a vůbec věci, jichž uživali ku
hříchům. a všecky ty věci bývaly ohněm hubeny. V kterémsi
městě bylo Antoninovi přineseno 165 bambitek, nožů a dýk,
aby je dal zničiti.
V městě Sonninu odpiral zločinec na smrť odsouzený
smiřiti se s Bohem, ačkoli již několik kněží vynasnažilo se ho
pohnouti ku kajicnosti. Posléze dostal missionář Antonin
Baldinucci od papeže Klementa XT. rozkaz, aby pokusil se
o to, co jiným se nepodařilo. Antoninovi bylo na ten Účel
vykonati cestu šestnácti mil do Sonnina. Zarytý zlosyn ne
dbal ho zpočátku, zůstávaje nekajicím. Ale Antonin obrátil
ho konečně přece. Odsouzeneec složil upřímnou zpověď, a
provázen jsa tímto knězem na popraviště, zemřel kajicně.
Jindy byl Antonin od papeže poslán do přistavu města
Civitta Vecchie, aby galejníkům (zločincům odsouzeným
k těžké práci na korábech) dával duchovní cvičeni. Zvě
děvše o tom galejníci bouřili se, a když missionář přišel,
uvítali ho pustým křikem a nadávkami. Ale sotva Antonin
začal k nim mluviti, ustáli, a za chvili naslouchal mu
dychtivě, a chovali se po celý čas pobožnosti tiše. Neunavený
missionář dobyl znamenitého vítězství; všickni galejnici
přijali skroušeně svaté svátosti a změnili se nadobro; tak
že dobrovolně spálili rozličné věci, které posud bývaly jim
přiležitosti ku hříchu.
Antonin měl zvláštní dar, dusiti divoké vášně a sml
řovati nepřátele. V obci Antroku rozlitili se dva bratří na
otce svého, že oženil se podruhé s osobou jim odpornou.
Když jednou pozdravila macechu sestra jejich, byla od nich
za to nemilosrdně stlučena. Tu přišel k nim Antonin a do
mlouval jim, aby k otei se vrátili, ho odprosili a k němu
uctivě se chovali, ale oni nechtěli. I přikázal missionař prů
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vodčím svým, aby za bratry se modlili, a sám obnažil si
plece a bičoval se do krve. Přítomný lid pojala hrůza, ale
oba bratří nepovolili. I vzal Antonin veliký křiž, postavil
jej do dveři a zvolal: „Nepůjdu od vás, pokud se nepolepšite.
Patřte na bolestné rány ukřižovaného Spasitele a smiřte se
s otcem. Tak zapřisáhá vás pro svaté rány svoje sám Kristus
Ježiš!l“ A to působilo. Oba bratři zaplakali, odprosili otce a
přijali nábožně svaté svátosti.
Ve Fraskatech uslýšel Antonin, že dva mladici chtěji
jakýsi spor vyrovnati soubojem. I spěchal na misto souboje
a prosiv nadarmo, aby sonpeři se smířili, chopil jednoho
z nich za vlasy, zatáhl ho do. blízkého kostela a rozkázal
mu pokleknouti a modliti se. Tak byl souboj zamezen.
V Ronciglioně zastal Antonin rozpustilou chasu, anaž
misto počestné práce zabijela v hospodě čas klením a divo
kými řečmi. I pustil se do nevázaných mladíků přisnými
slovy. Všickni umlkli až na jednoho neurvalce, jenž hnal
se na kněze, aby ho nožem bodl. Antonín rozepjalsi rychle
šat, nastavil prsa a zvolal: „Jen pojď a probodni mně třeba
srdce ; toliko ustaň v rouháni!“ A člověk ten zarazil se a
složil potom životní zpověď.
V Parmě potýkaly se krvavě dvě rozvaděné strany, a
nikdo nedovedl jich smiřiti. Posléze byl od vévody požádán
missionář Antonín, aby se o to pokusil. Přišel a jal se mířiti,
ale marně; hrozeno mu od obou stran zabitím, on však
neboje se vytrval, a konečně podařilo se mu přece učiniti
sporům konec a nepřátele smířitl.
Tichá, milá povaha kněze Antonina vábila do zpověd
nice jeho 'přečetné hřišníky, tak že býval na misslích pilně
zaměstnán. Času ostatního užíval ku kázaním, křesťanským
cvičením osadníkův dle stavů a ku návštěvám nemocných,
a ztráviv větši čásť noci na modlitbách odpočival maličko
na holé zemi neb tvrdém prkně. Kromě toho bičoval se
nejen soukromi, nýbrž po tehdejším obyčeji vlaském nezříd
ka i veřejně, aby hřišníkům ukázal, čeho vyžaduje urážka
Boha nejsvětějšího, a pohnul jich ku kajicnosti. Často vytrhli
mu lidé z rukou důtky, a- vidouce na nich krev jeho, dali
se do pláče. Spokojoval se stravou prostičkou, obyčejně
chlebem, suchary, boby a vodou. Missionářské cesty konal
pěšky, obyčejně bos, nedbaje nečasu ani neschůdných ste
zek, na nichž zkrvácel si často nohy, ba i strhl si nehet na

394

Dne 9. listopadu.

prstech. I bylo podivno, že takové rány se mu záhy hojily,
ba že vůbec tělesných bolesti ani necitil, a byl povždy ho
tov na zamezení některého hříchu položiti vlastni život
svůj. Pro tuto apoštolskou horlivosť požival veliké vážnosti
v lidu 1 u církevních hodnostářů, ale zůstal vždy pokorným.
Přirovnával se prázdné skořepině, nazýval se nedochůdčetem
a řikal, že má ustavičně strach, aby nevyvedl něco nejap
ného. Když přátelé divili se, jaké obtiže jest mu snášeti na
misslich, namítal skromně, že všecky zásluhy těchto missil
dlužno přičitati jeho horlivým tovarýšům a tvrdil, že sám
je zvyklý vyhýbati se námahám. Kdykoli bylo mu raděno,
aby se více šetřil maje útlé zdravi, odpovidal: „Vězte, že
já osel nezasluhuji nic lepšího.“ Obyčejně nosil na cestách
oděv obnošený, a nikdo nemohl mu způsvbiti větši radosť,
než když ho ponížil. Tak zradoval se, když vrátný kteréhosi
kláštera nechtěl mu otevříti bránu pokládaje ho za pobě
hlíka. Podobněcitil radosť, když jistý farář odbyl ho drsně
jako domnělého tuláka a odepřel mu noclehu, vida na něm
chatrný šat. Z pokory neštítil se v koleji konati práce
sluhů, štipáti dříví, mýti chodby a pomáhati v kuchyni.
Kdosi odsloužil se mu za prokázanou úslužnosť hrubým do
pisem, že prý věc jeho nedobře vyřídil. Antonín odpověděl
mu zdvořile a uložil si list jeho na milou památku. Jednou
konaje missionařskou cestu do Civitta Vecchie v dešti a
větru po špatné cestě opozdil se a došel města, když byly
již brány jeho zavřeny. 1 nezbývalo mu leč se soumarem,
který nesl mu potřebné věci, přenocovati vně města v chlévě.
Této noci nemohl si vynachváliti, jak byla mu milá, a
vzpomínal na ni do smrti s potěšením.
Antonin pracuje na misslich ponejvíce v lidu chudém,
dělnickém a pastýřském, Inul vroucně k němu a prokazoval
mu náklonnost jak moha. Zbytky oběda v koleji rozdával
sám příchozím žebrákům; chodil sám prosit na domácí
chudé, kteří ostýchali se žebrati, a jednou do roka, ve svá
tek Nanebevzetí Panny Marie, s dovolením představených
pozval si všecky mistní chudě a z vyžebraných darů vystro
jil jim hostinu, jak říkal, královskou. Ve F'raskatech přiměl
několik nábožných paní ku zřízení dilny pro chudé divky,
kde měly zaopatření a učily se různým pracím, aby mohly
samy poctivě se živiti a takto byly zachráněny od mravní
zkázy, do které často hmotná bida vede. Pro lid dělnický

Blahosl. Antonin Baldinucci, kněz Tov. Jež.

395

v městech 1 na vsích zakládal zvláštní Marianské družiny,
aby udržován byl duch vzbuzený missiemi. Jsa vroucí ctitel
Rodičky Boží choval kni něžnou lásku a říkával, že mají-li
missie jeho nějaký zdar, dlužno jej pokládati za účinsk její
přímluvý a ochrany ; když pak nepochodi! dle přání svého,
domníval se, že jsou tím vinni hřichové jeho. Dle staršího
vzoru dal si vymalovati obraz Panny Marie s Ježíškem, vo
zival jej po všech místech, kde konal missie, a modlívaje se
před ním dostal od Boha mnoho vzácných milosti. Odtud
požival tento obraz takové úcty, že 1 vznešení páni kladli
si za česť nositi jej ve slavných průvodech. Milostný obraz
ten byl r. 1717. po způsobu Římském korunován draho
cennou korunou darovanou od kapito:y Vatikánské a kněz
Antonin vystavěl jemu na počest ve Fraskatech zvláštní
kapli s mramorovým oltářem. Ve svatyni té byla potom
Maria Panna vzývána obzvláště jako útočiště hřišniků,
Hned p) této korunovační slavnosti pocitil Antonin,
že. ubývá mu rychle sil tělesných. Byl vůbec po všecka léta
veřejného působení svého churav, ale nikdy nestěžoval si a
pracoval ustavičně do úpadu o spasení bližních. Posledním
jeho působištěm byl městys Poffi. Tu konal missii s obvy
klou horlivostí, ač lomcovala jim zimnice. Devátého dne
napomenul na kázaní posluchačů, aby byli připraveni na
cestu poslední, a doložil: „Ejhle, mně samému jest nyni
odebrati se na tuto cestu. Modlete se za mne, aby Bůh byl
mně milostiv!“ Hned potom ulehl; ačkoli pak žádal si ze
mříti někde v chatrči, jako sv. František Xaverský, dal ho
urozený pán Livius del Carolis dovésti do svého zámku a
bedlivě ošetřovati. Nemocný missionář snášel všecko s po
kornou trpělivosti, odevzdal se do vůle Boží, vykonal skrou
šeně doživotní zpověď a přijal vroucně Tělo Páně. Naproti
lůžku jeho byl postaven milostný obraz Panny Marie,
která byla mu sladkou útěchou až do posledního vzdechu.
Byv ještě posilněn svátostí posledního pomazání a opětným
přijetím nejsvětější Svátosti, zápasil více než sedmnáct hodin
se smrtí, a vzývaje jména Pána Ježíše i Panny Mariei líbaje
křiž, vypustil duši dne 7. listopadu 1717. Tělo jeho bylo
pohřbeno v rodinné hrobce pánů del Carolis ve františkán
ském chrámě.
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Kněz Antonín Baldinucei požival již za živa pověsti
muže svatého, a za nedlouho po smrti jeho shledalo se úředně
192 příběhů, svědčících o mimořádných milostech, které
Bůh na přímluvu a oslavu tohoto věrného služebníka svého
četným prosebnikům udělil. Z události těchto prohlásil papež
Lev XIII roku 1892. dvě za zjevné zázraky. Rosalinda
Fontanová ve Florencii stonala dlouho žaludečním rakem,
a žádný lékař nedovedl ji vyléčeti. Posléze zavolala si fa
ráře od sv. Marka, jimž byl vlastní bratr zesnulého missio
náře Antonina, Dominikán kněz Filip, tehdáž jedenasedmde
sátiletý. Na. prosbu nemocné položil ji na žaludek částečku
z cbuvi v Pánu zesnulého bratra svého, a vtu chvili ozdra
věla úplně. Roku 1729. onemocněl areikněz Tomasso de Rossi
rozkladem krve na smrť. Když umíral již, přiběhla osoba,
která zemřelého misslonáře Antonina v poslední nemoci
ošetřovala. I vzpomněla si, že má po tomto missionáři biret,
jejž vzala si na památku. Přinesla jej rychle, a důvěřujíc
v mocnou přímluvu blahoslavencovu, položila jej na hlavu
umírajícího arcikněze, a ten otevřel v tu chvili oči a citil
se dokonale zdravým. Ráno přišel lékař a prohlásil, že toto
ozdravění je dílem Božím, zřejmým divém. Na základě
těchto dvou zázraků byl Antonín Baldinucci dne 6. ledna
1893 od papeže Lva XIII. prohlášen za blahoslaveného. *)

Dne 9. listopadu koná se také památka sv. Oresta, umučeného v kap
padocké Tyáně, sv. Alexandra, mučedníka Soluňského, sv. Ursina, biskupa
Bourgeského ve Francii, sv. Agripina, biskupa Neapolského, v Cařihradě
Sv. panen sester Eustolie a Sopatry, dcer císaře Mauricia, a j.

*) BI. Antonín Baldinucci. Vzdělal Ant. Řejzek T. J. V Brně, 1894.
Ascetické bibliotéky č. 38.
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Sv. Ondřej Avellin, kněz řádu Theatinů.
Rodištěm světce Ondřeje Avellina byl městys Nový
Hrad (Castro Nuovo) v království Neapolském. Tu narodil
se r. 1520. z nezámožných rodičů stavu řemeslnického a
dostal na křtu svatém jméno Lancelloto (Ladislav). Výborná
matka pěstovala v synáčkovi bázeň Boží a radovala se vi
doue, jak pod ochranou její utěšeně prospívá. Hošik jevil
záhy náklonnost k pobožnému, tichému životu, rád modli
val se na růženci, stavěl si oltáříky a hrál si na kněze,
zatím co jiní chlapci skotačili. Počátkům vědomostí učil se
u strýce, arcikněze místního faráře, a když povyrostl, byl
dán na studie do sousedního města Senisia. Učil se bedlivě
a prospíval nábožností i mravnosti. Odrůstaje v sličného ji
nocha bděl nad smysly svými a krotil je, aby zachránil si
panické čistoty. Utíkal každé příležitosti ku hříchu, měl
Boha ustavičně na mysli a modlival se za dar síly proti
všemu pokušení.

I podařilo se mu Ssmilostí Boží šťastně

vyváznouti ze všelikých léček, kteréž panické nevinnosti
jeho kladeny byly. Spanilá postava a jiskrné oči jeho vá
bily pozornosť ženských, a jakási mladá vdova vzkázala mu
po služce, že vzbudil v ni očima svýma ohnivou lásku, tak
že prý nemůže bez něho živa býti. Ale mládenec řekl
s rozhorlenosti ženě té: „Vyřiď své paní, že raději vyrvu
sl oči, než abych vydal se v osidla jeji a Boha mrzkým
hříchem rozhněval.“ Touto neočekávanou odpovědí byly po
slice 1 vdova jako bleskem omámeny. Jindy byl na čistotu
jeho učiněn útok ještě smělejší. Jakási opovážlivá ženština
vloudila se noční dobou do světničky jeho chtějic ho svésti.
Nábožný jinoch klečel právě modle se a rozjímaje, když
drzá osoba ta k němu se odvážila; on pak vida nebezpečí
v prodlení, vstal rychle a uskočiv do sousední komnaty
zamkl dvéře, vrhl se na kolena a strávil celou noc na mo
dlitbách prolévaje slzy a vzdávaje Bohu diky, že uchránil
ho milostí svou od hříchu. Tak zachoval se dle napomenutí
Pisma sv. „Jako před tváři hada utikej před hřichy; pakli
k nim přistoupiš, přijmou tě. Zubové. lvovi jsou zubové
hřichu zabíjejice duše lidské.“ (Sir. 21. 2, 3.)
Dokončiv studie přijal Avellin postřižiny (tonsuru) i
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nižší svěcení, a uminil si, že ujme se zanedbané mládeže.
Počátek učinil v městě Roccanuova a pokračoval v městy
sech i vsích sousedních. Zrána svolával potulné děti, vyklá
dal jim pravdy náboženské, vodil je do chrámu na mši sv.
a propouštěl je. Na večer svolával je zase a modlil se s nimi
litanii lauretánskou. V neděle a svátky míval knim kázani
a vodival je po kostelích. Děti přicházely k němu rády,
neboť dostávaly od něho růžence, obrázky svatých i jiné
dárky, a rodičové jejich vidouce, že stávají se lepšími, při
pojovali se k nim, modlili se s nimi a sami učili se od mla
dého kazatele pravdam náboženským, jichž posud neznali.
Tato užitečná, ale přece jen nahodilá činnost byla
Avellinovi dobrou průpravou k dilu, k němuž povolala ho
Prozřetelnost Boži později. Dcera vzácných rodičů, která
navštěvovala ráda pobožnosti dětí jim řízené, stala se oběti
kteréhosi svůdce, a zlomyslníci opovážili se rozhlašovati,
žeť prý ji svedl sám Avellin. Této ohavné pomluvy zhrozil
se nábožný jinoch, a když bezbožní pomluvačijali se do
konce ukládati o život jeho, utekl k matce a skrýval so u
ni po nějaký čas. Potom odebral se na přání matčino na
vysoké učení do Neapole, studoval církevní i světské právo,
stal se doktorem, byl posvěcen na kněžství a věnoval se
úřadu obhájce na soudu církevním. Měl upřímnou vůl, že
bude konati povinnosti tohoto povolání svědomitě i horlivě,
a kojil se nadějí, že takto domůže se vážnosti, cti i blaho
bytu vezdejšího. Ale záhy nabyl přesvědčení, že dráha jim
nastoupená jest kluzká a nebezpečná. Jednoho dne hájil na
soudu kteréhosi chráněnce svého a zakládaje si nemálo na
své právnické slávě vylíčil věc jeho nedosti pravdivě, aby
mu prospěl. Téhož dne večer, když po svém obyčeji začal
čísti Pismo sv., dočetl se tohoto místa: „Ústa, která lhou,
zabíjejí duši.“ (Moudr. 1, 11.) V tu chvili zachvěl se a po
cítil hořkou lítosť, že odbočil od cesty pravdy. Zdálo se
mu, že posud nesloužil Bohu, nýbrž jen sobě. I zhnusil si
zaměstnání, které snadno uvádí člověka v nebezpečí ne
upřímnosti a lži. Po krátké rozvaze stanul na tom, že vzdá
se úřadu soudního obhájce, a poradiv se se zpovědníkem
svým Janem Marionim z řádu theatinského, rozhodl se, že
bude v pokoře a chudobě pracovati výhradně o spáse
bližních.
Toho času dávaly jeptišky kláštera sv. Michaela v Nea
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poli nepřikladným životem svým lidu pohoršení. I byl od
tamního arcibiskupa kněz Avellin pověřen těžkým úkolem,
aby pokleslou řeholní kázeň tohoto ústavu napravil. K tomu
bylo ovšem třeba zvláštní opatrnosti a rozhodnosti. Avellin
prozkoumav příčiny úpadku kláštera jal se pořádati nejprv
jeho věci hmotné ; obnovil dům i chrám a opatřoval jeptiš
kám vlastním nákladem, čeho třeba bylo. Modlil se dnem i
noci za osoby v klášteře žijící a domlouval jim důrazně,
aby daly se na lepší cestu, předepsal jim přísný domácí
pořádek a přihlížel, aby do uzavřených klášterních mistnosti
žádný světský člověk nevcházel, přesvědělv se, že právě
volný styk jeptišek se světem byl příčinoupoklesnuti mravů
jejich.
|
Zvrhlé jeptišky kladly horlivému oprávci tuhý odpor,
z čehož nemálo se rmoutil. Utekl se s lítosti ku svému
zpovědníku o radu, ale ten opakoval mu slova sv. Pavla:
„Ještě jsi neodpíral do krve“, a poslal ho k arcibiskupovi.
Tu bylo mu nařízeno, aby se ubytoval v klášteře a takto
mohl snáze a důkladněji na odbojné jeptišky dozírati a ne
plechám jejich hráze klásti. Rozkazu toho ulekl se velice
maje předtuchu, že nastávají mu nesnáze a boje; ale spo
léhaje na Boha uposlechl. A co předvídal, stalo se brzo.
Některé z mladších jeptišek byly již tolik zkaženy, že si
uminily tohoto kněze neposkvrněných mravů buď jak buď
strhnoutl do nepravosti, jen aby se ho zbavily. I přetvařo
valy se ličenou nábožnosti a vtiraly se mu sladkým licho
cením kladouce mu osidla. Ale kněz Avellin naučiv se
s milosti Boží již za mladých let čeliti všelikým pokušením
a činiti je neškodnými, byl s dostatek obrněn i proti jedo
vatým šipům těchto lstivých osob. I nastoupilý ošemetnice
ty cestu jinou. Nemohouce přísného mravokárce vypuditi,
stěžovaly si přátelům svým do něho, že prý je zasmušilý
tmář, necita, zuřivec a zarputilý rušitel miru. A tyto steský
pobouřily jakéhosi nevázaného mladíka, jenž dříve mival
do kláštera volný přístup, ale již do něho vkročiti nesměl,
že najal dva zákeřníky, aby na kněze Avellina počíhali a
jej na těle zohavili. I přepadli ho zlosynové a zranili mu
lehce tvář, a podruhé vrhli se na něj a rozťali mu nos i
lio, tak že octl se v nebezpečenství života.
Těžce poraněný kněz utekl do kláštera theatinského,
kde byl proboštem zpovědník jeho Jan Marioni. Tu dostalo
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se mu pečlivého ošetřování,tak že záhy se vyhojil; z nebez
pečných ran zbyla mu v tváři pouze jizva sotva znatelná.
Po čas této nemoci pozoroval s potěšením tichý, dokonalý
Život a vzornou řeholní kázeň v klášteře a zalíbil si dru
žinu kněží Theatinů tak velice, že vyhojiv se prosil, aby
do ni přijat byl. Probošt znaje ho důkladně vyhověl ovšem
rád této prosbě, oblékl jej řeholním rouchem sv. Kajetána
a dal mu řeholní jméno Ondřej po přání jeho, aby jménem
tim osvědčena byla láska ku kříži Páně, kterou srdce jeho
planulo. Tak stal se Avellin r. 1556. duchovním synem sv.
Kajetána maje právě 36 let věku svého. Družina theatin
ska byla mu bezpečným přístavem proti bouřím tohoto
světa a uvedla ho na pole, na němž pracoval se znamenitým
úspěcůem do smrti.
Ondřej kráčel rychlými kroky cestou řeholní dokona
losti a budil vzácnými ctnostmi svými obdiv i soudruhů
starších. Za tři roky po složení řeholních slibů byl jmeno
ván mistrem klášterních novicův a konal důležitý úřad ten
na veliký prospěch řádu po několik let, za kteroužto dobu
ziskal si vzácnou znalost povah lidských. Uměl býti buď
přísným neb mírným, jak toho mravní prospěch svěřencův
jeho vyžadoval. Jednal s každým z nich vždy opatrně a
účelně. Dusil nadměrnou horlivosť těch nováčků, kteří
takořka letmo chtěli dosáhnouti řeholní dokonalosti; zrazo
val jim podrobovati se neobyčejným skutkům kajicím o své
ujmě říikaje, že duchovní život nezáleží jen v tuhých po
stech, 'v bičování a nočním bdění na modlitbách, nýbrž
že předními jeho ozdobami jsou trpělivé snášení všelikých
nehod a protivenství, pokorné poznání a uznáni vlastních
nedostatkův a horlivost pro spásu bližních. Odsuzoval také
ponuré vzdychání a malomyslné bědování řikaje, že duše
nestává se čistou zkaleným okem a zachmuřenou tváří.
Vůbec odchovával svěřence svoje v dokonalé muže, kteřiž
by vynikali netoliko nábožností, posvátnou horlivostí a ne
poskvrněnými mravy, ale i jasným rozumem, znalosti života
a vřelým citem pro lid.
Roku 1566. zvolen byl Ondřej za probošta řeholního
domu v Neapoli a po třech letech odebral se na žádosť sv.
Karla Borromejského s několika tovaryši do Milána, kde
založil nový klášter řádu svého. Hned příštího roku zřidil
klášter theatinský v Piacenze a spravoval jej sám po šest

Sv. Ondřej Avellin, kněz řádu Theatinů.

401

let. Toho času byl zároveň dozorcem všech klášterů své
řehole v provincii lombardské. Jakožto představený přihli
žel bedlivě, aby řeholnici kráčeli ve šlépějích sv. Kajetána
a sám dával jim dobrý příklad. Přidal si k obyčejným třem
slibům řeholním dobrovolně ještě dvojí slib, že se vynasnaží
bez ustání bojovati proti vlastní vůli a osobním žádostem,
a že každým dnem bude pokračovati na cestě dokonalosti.
Především cvičil se v pokoře. Lidská chvála byla mu od
porná, pokládalť ji za krádež páchanou na cti a chvála
příslušné Bohu. Rád mluvil o chudobě rodu, z něhož po
cházel, a nazýval se člověkem nevědomým a nehodným.
Jednou řekl: „Jestliže ten, kdo učinil všecko, což učiniti
měl, pokládati se má za služebníka neužitečného, co mne
dle souditi mám o sobě, an učinil jsem jen částku toho,
což konati jest povinnosti mou.“ Důstojnosti v řádu přijímal
jen z poslušnosti. Největším nebezpečenstvím zdála se mu
býti vlastní vůle, pročež řikal, že modlice se „Zbav nás od
zlého“ měli bychom na paměti miti hlavně toto zlo. Ja
kožto představený volival si z mladších, dokonalých bratři
duchovního rádce a vůdce a poslouchal ho ochotně. Panictví
zachoval si po celý život bez úhony, pročež byl zván vtě
leným andělem. A přece lekal se mysle, že neslouží Bohu
dokonale a že posud nedosáhl těch ctnosti, kterých Spasitel
od svých učedníků vyžaduje. 'Tyto úzkostlivé myšlénky
znepokojovaly a soužily ho velice. Rozjímaje o životě věčném
pohližel k nebi a vzdychal si často: „Možno-li pak, aby
tento stánek blažených duchů přístupen byl i mně, člověku
ubohému a hříšnému ?“ V úzkostech těchto hledal rady a
útěchy u osob slynoucích znalostí života duchovního. Jistá
řeholní panna v Janově, která požívala pověsti světice, ode
psala mu na zasláný dopis v tato slova: „Bědujete, že souží
vás úzkostlivosť a zármutek. Zanechte toho; což mnedle
váží hřichové celého světa naproti nevystihlé lásce a milo
srdenství Božimu! Kterak mohl by zavrhnouti Bůh někoho,
kdo z celého srdce ho miluje a přece se rmouti, že láska
jeho není ještě světější a čistší. Či není taková láska, která
usiluje milovati Boha čim dále více a vroucněji, vrcholem
lásky, jakéž vůbec smrtelný člověk schopen jest!“ Timto
listem byl Ondřej velice potěšen a povznesen. Jednou spa
třil ve snách sv. Augustina a sv. Tomáše Akvinského, jež
obzvláště ctil; 1 zdálo se mu, že na otázku, bude-li spasen,
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dostal od nich tuto odpověď: „Ještě nepřišel čas tvého spa
seni. Radíme ti, abysi na bojišti zápasil dále, jakož činil
jsi posud; tak shromáždiš si velký poklad zásluh, a Bůh
nezavře ti brány nebeské.“
Ondřej jsa milovník chudoby radoval se vždy, když
něčeho potřebného se mu nedostávalo. Kdykoli potkal ně
koho chudšiho, než sám byl, zmocnila se ho myšlénka že
tento muž jess člověkem nad něj mnohem dokonalejším.
Když jednou spatřil nad míru ubohého žebráka, řekl bo
lestně: „Ejhle, tu jest člověk opravdu chudý! Vedle něho
jsem já ubožák věru boháčem ! Ačkoli býval ustavičně
velmi pilně zaměstnán, jednak ve zpovědnici a na kazatelně,
jednak navštěvováním nemocných a záležitostmi úředními
v klášteřích, spokojoval se stravou prostičkou, tak že bylo
podivno, odkud dostává se mu kutolikeré namáhavé práci tě
lesných sil. Za posledních osmnácti let života svého nejidal
ničeho kromě bobů. Dával si jich navařiti tolik, aby mu
stačily na tři dny; co zbylo, ohříval si dne přištiho. Všo
liké jiné pokrmy pokládal za lahůdky a přepych, a odmital je
1 když bylo mu sasedat! na hostinách.
Od oblibených bobů neupustil aui ve vysokém věku
řikaje, že jsa sobě vědom lenosti ve službě Boží přičiňuj
se takto dostiučiniti za hříchy svoje. Ba ani v nemoci ne
chtěl od tohoto přísného postu odstoupiti, pokládaje se za
člověka před Bohem neužitečného a ničemného, a teprv
z poslušnosti ku představeným dal si řící a požíval pokrmů
záživnějších. V souženich a bolestech nevyšlo nikdy z úst
jeho slovo žaloby a netrpělivosti; a těm, kdož ho politovali,
říkával: „Kdo mne lituje, posmívá se Hospodinu, jenž dává
mně, zač jsem ho přosil. Trpěti jest každémučlověku; roz
dil jest pouze v tom, jak trpime; buď že snášime útrapy
jako kajíci lotr po pravici Páně trpělivě, aneb jako drubý
zatvrzelý lotr vzdorovitě. Nejsouť utrpení sama sebou nic
zlého; zlem stávají se jen, když snášime je neradi.“ Modlitba
byla mu nevyvážným zdrojem útěchy v soužení, zotavení
a sily po namáhavé práci. Modlitbě věnoval pravidelně
každého dne šest hodin; zejména modlival se růženec, menší
hodinky a žaltář na počest Marie Panny, již miloval jako
matku. Nestačil-li mu na tyto modlitby den, nastavoval noci.
V Miláně byl Ondřej vítaným spolupracovníkem sv.
Karla Borromejského v dile obnovy náboženského života
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lidu, a osvědčoval se pravým duchovním synem sv. Kajetána,
jenž řeholnikům svým odkázal horlivost o spásu duší lid
ských, ale opatřování vezdejších potřeb jejich zůstavil vý
hradně Prozřetelnosti Božské. Sv. Karel dával Theatinům
Milánským pravidelnou měsíční almužnu 25 dukátů; časem
vyskytli se pak i jiní dobrodinci těchto řeholníků, jichž
dary stačily ku hrazení nutných potřeb kláštera. Když tedy
opět došla obvyklá měsíční podpora od arcibiskupa, vrátil
ji Ondřej s poděkováním řka, že ji právě nepotřebuje, a co
so budoucnosti týče, že postará se o ni Bůh sám.
V horlivosti o spasení duši bližních byl Ondřej neunav
ný. Nejednou trávil ve zpovědnici celou noc nemysle na odpo
činek a pokrm. Kdykoli volán byl k nemocným a umírají
cím, spěchal bez meškání, za dne i noci, v palčivém vedru
1 v lijáku, ať bylo mu jiti ku vznešenému šlechtici a zá
možnému měšťanu, aneb k chudobnému řemeslníku, služce
neb žebrákovi. Tělesný neduh činil mu chůzi obtížnou a
bolestnou, ale cesta k lůžku nemocných nebyla mu nikdy
odpornou ; ochotně vystupoval do podkrovních světniček a
sestupoval do sklepních komůrek, kde bydlela chudina, bez
reptání chodil do odlehlých chatrčí i do nečistých zákoutí
městských, a vůbec všude, kde šlo o spasení duší, aby žádná
z nich pohodlnosti jeho nezhynula.
Mnohonásobné práce, zvláště časté docházky k nemo
cným, činily Ondřejovi každou hodinu vzácnou a drahocen
nou; proto nosil při sobě na opasku malé přesypaci hodiny,
aby měl čas vždy dobře rozvržen a šetřil ho; proto mluvi
val stručně a jadrně. Nejsa přijímač osob neznal rozdilu
mezi stavy a povoláním lidi aniž dbal řeči marnivých a
prázdných. Mluvil s každým upřímně; kde byla dobrotivá
domluva ua mistě, vedl si lahodně, kde pak třeba bylo,
uměl kárati přísně 1 rázně, nedbaje toho, že lidé zchoulosti
věli a rozmařili tento způsob jednání a mluvení nazývali
drsným a neotesaným. Žádná pohana a potupa ani žádná
strasť nedovedly se ho dotknouti; na tváři jeho neobjevil
se nikdy ani mráček nevrlosti a rozčilení, ať slyšel a viděl
cokoli, Jsa miláčkem a duchovním rádcem ohromného počtu
lidi všech stavů vedl je na cestu spasení, a přemnoúým
osobám, 8 nimiž nebylo mu možno stýkati se osobně, za
sýlal listy na poučenou, výstrahu a potěchu. Takové listy
psával čistým a sličným písmem obyčejně v noci nemaje
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za dne pochvíli. V jednom z nich napsal důvěrnému pří
teli tato slova: „Kéž bych mohl aspoň jedinou noc klidně
přespati, avšak od mnohých let již nebylo mně toho po
přáno.“ A přece zkracoval si noci sám modlitbami, a i krátký
spánek stěžoval si tvrdým lůžkem. A nemaje ani toho dosti,
bičoval se denně a prosíval Boha každého jitra, aby mu
dopřál nějakého nového utrpení. Velikou lítost způsobila
mu vražda spáchaná na synovci jeho, a přece prosil bratra
svého, aby vraha nestihal aniž se dopouštěl na rodu jeho
krevní msty tehdáž obvyklé; ačkoli pak věděl o místě, kde
vrah se skrývá, nezradil ho; a když zločinec byl polapen,
přimlouval se u soudců za něho. K trpělivosti v soužení
povzbuzoval se zvláště rozjimánim o přehořkém utrpení
Páně a vzdychával si: „Co všecko snášel jsi, milý Ježíši,
pro mne, člověka bidného! Kéž bych ku cti a slávě tvé
mohl zemřiti s tebou na kříži!“
Ondřej slynul mimořádnou znalosti lidských srdci a
darem prorockým. V Neapoli žila jakási žena, která uměla
si vésti tak pobožně, že byla obecně pokládána za osobu
svatou. Dva najatí pomocníci roznášeli po městě chválu o
ní a odporoučeli schůzky, kteréž v příbytku jejim se ko
návaly. Zatim byla žena ta ohavnou svůdkyní; lákalať
k sobě pod záminkou domácich pobožných cvičení jinochy
1 panny a kazila je. Jediný kněz Ondřej prohlédl ošemet
nici tu a dával před ni výstrahu, ale nevěřeno mu; až teprv
po smrti jeho vyšly zločiny jeji na jevo; i byla odsouzena
na celý život do žaláře.
Jednou byl Ondřej povolán k lůžku těžce nemocného.
I šel hned za poslem, ale cestou zastavil se pojednou a řekl
mu: „Zavolal jsi mne, abych vyslyšel zpověď člověka ne
mocného, sám pak nedbáš vyzpovídati se a očistiti svědomí
svoje z veliké nepravosti.“ A našeptav mu do ucha tajných
hříchův jeho doložil: „Což jsi tak pošetilý, že myslíš, že
Bůh tajemství tvého nezná? Rozvaž to dobře a obrať se,
jinak stihne tě náhle zasloužený trest!“ Slovy těmi byl
posel jako bleskem zdrcen, a ihned požádal skroušeně On
dřeje, aby ho vyzpovidal. Dva roky před smrti svou před
pověděl Ondřej, kdy zemře, totiž až dosáhne osmdesátého
osmého roku věku. Chudé ženě, která dostávala od něho
každého dne tři penizky, udělil den před smrti svou dvoj
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násobnou almužnu řka, že zitra již nebude jí moci dáti
ničeho.

Za posledních let života svého říkával si Ondřej často:
„Odejdu již do jiného života! Do nebe, do nebe!“ Dne 10.
listopadu 1608 začal sloužiti mši sv., a jakmile poznamenav
se křížem vyslovil první slova modlitby stupňové: „Vejdu
k oltáři Božímu,“ ranila ho mrtvice. Sklesl do náručí při
tomného kostelnika, a byv donesen do své jizby 1zaopatřen
svatými svátostmi, přestál šťastně poslední boj, a upiraje
zraky na obraz Rodičky Boží usnul blaženě v Pánu téhož
dne na večer.

Již za živa byl Ondřej Avellin pokládán obecně za
muže svatého. Zvláštní úctou a láskou Inuli k němu kardi
nálové sv. Karel Borroméo a Pavel de Aretio z řádu Thea
tinů. Zpovědníci jeho vyznali o něm, že zachoval si nevin
nosť a milost křestnou bez úhony, a Bůh osvědčoval mno
hými divy, že duše jeho dosáhla koruny slávy věčné. I byl
již za šestnáct let po smrti prohlášen za blahoslaveného, a
roku 1712. vložil papež Klement XI. jméno jeho do seznamu
světcův Církve katolické. Ostatky sv. Ondřeje Avellina
chovají se uctivě v chrámě sv. Pavla v Neapoli. Výroční
památka jeho koná se obecně dne 10. listopadu; v Čechách
14. listopadu.

Sv. Ondřej Avellin nedopustil se nikdy hřichu těžkého,
a po celý život šířil horlivě česť i slávu Boží, mrtvil se
skutky kajicími a pracoval do úpadu o spasení duší lidských.
A přece strachoval se, že brána nebeská bude mu snad za
vřena. Tak 1 sv. Pavel nazýval se nejmenším ze všech, ne
dochůdčetem a nehodným, aby sloul apoštolem, a bál se,
aby nebyl zavržen. Jaký to příklad nám všem, abychom,
pokud ještě čas jest, dokonalým pokáním z hříchů svých
hleděli se očistiti a s bázni i třesením konali spasení svoje!
Ovšem pak nemá tato spasitelná bázeň křesťana činiti ma
lomyslným a vrhati do zoufalství, nýbrž má ho ustávičně
pobádati ku skutkům dobrým a odstrašovati od skutků zlých.
Praviťt sv. Augustin: „Proto nás stvořil Bůh, aby nám udělil
věčné blaženosti v nebi, a nikoli, aby nás zavrhl do pekla.
Nebe je stvořeno pro nás; peklo je pro padlé anděly“; a
Tomáš Kempenský di: „Budiž bdělý i pilný ve službě Boží
a uvažuj často: Proč přišel jsi? Zůstaneš-li věrným a hor
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livým ve skutcich svých, bude i Bůh věrný a štědrý v od
měně svoji.“
Dne 10. listopadu koná se také památka v Čechách Přenesení tela
sv. Ludmily z Tetína do chrámu sv. Jiří na hradě Pražském; sv. mučední
ků Tryfona, Respicia a Nymfy, ve Francii sv mučedníků Tiberia, Modesta
a Florencia, v Ravenně sv. Próba, biskupa, z jehož ostatků získal a vele
chrámu Pražskému daroval Karel IV. jednu kosť, v Anglii věrozvěsta sv.
Justa, bisknpa, na ostrově Paru sv. Theoktisty, panny, a j.
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Biskup sv. Martin náleži mezi nejvýznačnější světce
Církve katolické. Kolébka jeho stála v Uhrách; narodil se
asi r. 310. v někdejší pannonské Sabarii, kde nyni stoji
město Kamenec v Železné župě (německy Steinamanger,
maďarsky Szombathely). Má se za to, že byl rodem Slovan.
Otec jeho, římský vojín, vyšinul se osobni statečnosti na
stupeň setnika (tribuna). V dětském věku dostal se Martin
s rodiči do Pavie v Italii a byl od nich pečlivě vychová
ván, ač oba byli pohané. Již záhy stýkal se s křesťany, a
když mu bylo deset let, pudila ho zvědavost dětská, aby se
vetřel do sboru jejich. Tu byl vrouci zbožnosti a bratrskou
láskou křesťanů mocně dojat; 1 chodil bez vědomí rodičů
častěji do bohoslužebných schůzek jejich, a posléze byl při
jat do sboru čekatelů ev. křtu, navštěvoval pilně křesťanská
ovičení a přilnul horouci láskou ku Kristu Ježíši. Sotva
bylo mu dvanáct let, pocitil již v sobě mocnou touhu po
životě rozjimavém a světu odumřelém. Nejraději byl by
ihned odešel někam na poušť a žil po způsobu egyptských
poustevníků, o jichž hrdinských ctnostech kolovaly tehdáž
po Italii nadšené chvály, ale mladistvý věk byl mu závadou,
a kromě toho bál se otce, zarytého nepřitele křesťanů. Ne
moha tedy tou dobou přání svoje provésti, snažil se pravdy
víry Kristovy důkladně poznati a sebe zdokonalovati. Avšak
1 na něm, jakožto synu starého vojína, spočívalo kruté
břímě Římského císařství; byltě povinen službou vojenskou,
a když dosáhl patnáctého roku věku, dal ho vlastní otec
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na vojnu chtěja rázem učiniti přítrž posavadnimu tichému
a zbožnému životu jeho. I byl mladičký Martin odveden
do Gallie, přinucen složiti vojenskou přísahu, a vřaděn do
jizdního pluku římského. Tak byla prozatim touha jeho po
životě poustevnickém zmařena.
Martin odevzdal se klidně do vůle Boži a sloužil ve
vojenském šatě věrně netoliko císaři, ale 1Kristu Pánu. By
lať v duši jeho bázeň Boží již zakotvena tak pevně, že pu
stý a prostopášný život mnohých vojinů nikterak se ho
nedotkl. Bděl ostražitě nad drahocenným pokladem své svaté
víry a žil nábožně i ctnostně. Pod vojenským krunýřem
bilo mu srdce plné lásky k Bohu i bližním. Konaje přísné
povinnosti stavu vojenského svědomitě a správně, byl k pod
řizenému mužstvu vždy vlidným a laskavým, a vůbec o
svědčoval dobrotu srdce a trpělivost a skromnosť tou mě
rou, že požival ve vojště nemalé úcty a vážnosti. Nejednou
podařilo se mu smiřiti rozvaděné důstojniky a překaziti mno
hou nepravosť vojínů. S otrokem, jenž dán mu jest za sluhu,
nakládal jako s bratrem, ba sám sloužil mu často, a maje
jen nepatrné osobní potřeby, prospíval hojně lidem chudým.
Jednoho dne, kdy byl krutý mráz, jel Martin koňmo
s několika soudruhy zasněženou cestou do města Amiensu.
Před branou městskou žebral polonahý, zimou se třesouci
chuďas, ale nikdo z chodců tudy se beroucich nedbal ho.
Také z jezdců nepovšíml si ho žádný, až na Martina. V tu
chvili zachvěl se Martin litosti nad žebrákem a slza útrpno
sti zarosila oko jeho. Poznalť, že jest křesťanskoupovinnosti
jeho, aby mu pomohl, ale jak? Uspory z vojenské mzdy
rozdal již chudým, a kromě oděvu a zbraně neměl při sobě
ničeho. Avšak křesťanská láska jest nevyčerpatelná a umí
sl vždy pomoci. Martin rozhodl se rychle; vytasilť meč,
rozťal jím vojenský plášť svůj ve dvi, dal polovici žebráku
a zahaliv se druhou polovici jel dále. Někteři z jezdcův
smáli se mu, že má znetvořený oděv, jiní pak zastyděli se,
že sami zachovali se k žebrákovi necitelně. Ale Martin ne
dbaje řeči lidských, cítil v sobě tajnou rozkoš, že vykonal
skutek dobrý. Přišti noci zjevil se Martinovi ve snách Spa
sitel přloděný kusem pláště, darovaným od něho žebrákovi,
a řekl kandělům jej provázejicím: „Martin ještě nepokřtěný
timto rouchem oděl mne!“ Zjevení toto naplnilo srdce mla
dého vojína nevýslovnou radosti a pohnulo ho k tomu, že
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neprodlévaje více, dal se již pokřtiti, právě když bylo mu
osmnáct let. Rád byl by hned po křtu svatém vystoupil
z vojska, ale zůstal ještě dva roky ve službě, k čemuž při
měl ho důvěrný přitel, setník, jenž sliboval, že až vyprší
mu čas služby, vystoupí rovněž z vojska a zasvětí se Bohu.
I sečkal tedy Martin ještě dvě léta, a když dána mu žádaná
propuštěná ze svazku vojenského, odebral se někam do sa
moty sloužit Bohu na modlitbách. Kde přebýval a co se
mu zatím přihodilo, nepoznamenal životopisec jeho.
Od roku 350. byl biskupem v městě Poitlersu slovůtný
obránce katolické viry proti Arianům Hilarius. K tomuto
věhlasnému učiteli církevnímu uchýlil se Martin, aby pod
jeho řízením zdokonalil se ve vědách i v ctnostech křesťan
ských. Svatý biskup oblibil si ho záhy a chtěl mu uděliti
svěcení jáhenské, aby připoutal jej ku své diecési, on však
nedal se k tomu pohnouti a přijal pouze jedno z nižších
svěcení.
Zatim odstěhovali se rodičové Martinovi opět do Pan
nonie, vězeli však posud v pohanství, což zbožnému synovi
bylo nad míru bolestno. I uminil si, že půjde k nim a při
činí se obrátiti je na viru křesťanskou. Louče se s přítelem
Hilariem slíbil, že vrátí se zase k němu, a potom nastoupil
cestu do Pannonie. Někde v Alpách přepadli jej lupiči a
jeden z nich byl by ho málem sekerou zabil, kdyby ostatní
nebyli toho zamezili. Posléze byl Martin od lotrů spoután
a jednoruu z nich dán k ostříhání. Na otázku jeho, kdo jest
a zdaliž se nebojí, odpověděl zajatec srdnatě: „Jsem křesťan
a nikdy ještě nebál jsem se; ba právě v této chvili citim
se úplně bezpečným, neboť vim, že Bůh opatruje služebníků
svých ve všelikém nebezpečenství. Ale tebe lituji, že nejsi
hoden milování Božího, a tedy máš čeho se obávati.“ Tato
statečná odpověď projevující nezlomnou důvěru v Boha, za
razila lupiče, tak že doprovodil Martina na cestu, odporučil
se do modliteb jeho, propustil ho a sám žil od toho dne
kajicně. V Pannonii shledal se Martin po letech opět s rodiči,
ale jen matka poslechla ho a dala se pokřtiti; otec setrval
do smrti v modloslužbě. Kromě matky ziskal tu ještě
mnoho jiných lidí víře křesťanské; vida pak, jak v zemi
té šíři se bludy Ariovy, hlásal horlivě Božství Krista Pána,
odpíral mocně bludařům a potíral ošemetnostťjejich. I hle
děli bludaři zbaviti se ho, a seznavše, že jim dobrovolně
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neustoupí, vrhli se naň, zmrskali ho a vyvedli násilím ze
země. Zatím hyl i biskup Hilarius od arianů z Gallie vy
hnán, a Martin zvěděv o tom, myslil, že ho zastihne v Italii,
a šel tudy do Milána; ale tu bylo mu zvěstováno, že vypu
zený biskup Poitierský byl zavezen do Malé Asie. Zůstal
tedy prozatím v Miláně a žil v ústraní jako mnich ; když
pak ariani vypátravše ho jali se mu strojiti úklady, odešel
z města a uchýlil se na skalnatý ostrůvek Gallinarii u Ja
nova. Tu poustevničil společně s nábožným knězem nějaký
čas živě se kořínky a bylinami. Jednou poživ byliny jedo
vaté roznemohl se těžce, a po důvěrné modlitbě ozdravěl
moci Boži náhle.
Biskup sv. Hilarius trávil u vyhnanství ve Frygii
čtyři roky, až bylo mu císařem Konstanciem dovoleno vrá
titi se do Gallie. I spěchal Martin svatému vyhnanci
v ústrety do Říma, a nezastav ho šel za ním do Poitiersu
a shledal se s ním šťastně r. 360. Svatý biskup přijal mi
lého učně s dikůčiněním Bohu, a znaje jeho vřelou touhu
po životě poustevnickém, daroval mu malý pozemek, vzdálí
dvou hodin od Poitiersu, ku založeni mnišské osady. Tak
dosáhl Martin, po čemž dávno již bažil; všecky sny a
tužby jeho byly naplněny, a zdálo se mu také že jsou pře
konány všecky překážky a ukončeny všeliké zkoušky,
s kterýmiž bylo mu posud zápasiti. Za krátko shromáždil
na své poušti valný počet zbožných mužův a zřídil jim
chýšky. Tak vznikl první klášter v Gallii řečený Iigugé.
Martin oplýval tu svatou radostí; kochal se modlitbou i
zbožným rozjímáním, zapíral tělo svoje tuhou kajicností a
vedl učně úzkou cestou do nebe. A Bůh vyznamenal ho
milodarem divů, kteréž získaly mu slávu po všech západo
evropských zemích,
Jakýsi mladik, jenž v klášteře připravoval se na křest,
zemřel náhle, dříve ještě než mohl pokřtěn býti. Martin
vrátiv se z cesty shledal mnichy hluboce zarmoucené nad
smrti jeho, a hned zaplakal a upjal zraky na mrtvolu; a
pojat Duchem svatým vzmužil se, rozkázal bratřím pood
stoupiti, položil se jako někdy prorok Eliseus (IV. Král. 4,
34.) na mrtvého mládence a modlil se vroucně, aby Bůh
vrátil mu život. A po dvou hodinách ožil mládenec, a byv
pokřtěn žil potom mnohá ještě léta. Jindy oběsil se nějaký
otrok, Martinovi bylo ubohé duše ieho líto: i modlil sa za

410

Dne 11. listopadu.

ni, a Bůh vyslyšel modlitbu jeho a vrátil oběšenci život.
Takových divů učinil Martin mocí Boží mnoho.
Martin nadál se, že bude. mu popřáno v klášterním
zátiši Ligugéském setrvati do smrti, ale Prozřetelnost Boží
usoudila jinak. Roku 371. zemřel biskup města Toursu Li
derlus, a duchovní j věřici tohoto biskupství přáli si, aby
nástupcem jeho stal se Martin. A jelikož byla obava, že
důstojnosti té nepřijme, usneseno, přiměti ho k tomu lsti.
Martin měl býti vylákán z kláštera a uveden třebas 1 ná
silim do města. I byl požádán, aby přišel navštivit a potěšit
ženu těžce nemocnou. Zatim sešli se občané u brány měst
ské, a jakmile Martin se přiblížil, vystoupili ze zálohy,
zmocnili se ho, uvedli jej S jásotem do města, a nepopřáli
mu volnosti, až chtě nechtě povolil jim a byl posvěcen na
biskupství.
Martin zůstal 1 jako biskup milovníkem pokory, chu
doby a kajicnosti. Nechtěje přebývati v pohodlném domě
biskupském zvolil si za obydlí chýšku při stoličném chrámu
Tourském, a když byl tu návalem lidu z pobožnosti příliš
vyrušován, zřidil si čtvrť hodiny za městem na pravém
břehu řeky Loiry pod skalní strání dřevěnou komůrku a
usadil se v ní. A jako někdy v Ligugé, povstala záhy 1 na

© tomto
místě
kolem
poustevny
Martinovy
nová
osad
klášterní.
První mnichy přivedl do zemi západní Evropy sv.
Athanasius. Krásný, od něho složený životopis sv. Antonina
poustevníka, rozšiřil se rychle v lidu a mniši, kteřiž prová
zeli ho do vyhnanství, budili nadšeným vychvalováníim zří
zení mnišského i bohumilým životem svým dle rad evange
lických všude obdiv a touhu po následování přikladu svého.
Tak stalo se, že v Římě, v Miláně, v Treviru i na jiných
mistech, kde sv. Athanasiovi i společníkům jeho bylo u
vyhnanství meškati, vyskytovali se četní jinoši a mužové,
kteřiž oblíbili si život poustevnický. A jako v Egyptě,
sdružovali se i v Evropě poustevnici v osady mnišské, Tak
založen byl klášter v Ligugé, tak shromáždilo se i na
poušti Martinově u Toursu záhy osmdesát mnichův, z nichž
někteří byli ze stavu urozeného a vynikali vyšším vzdělá
nim. Přebývali dilem v dřevěných chýškách, dilem v skal
nich jeskyních, z nichž vycházeli jen ku sborným pobožno
stem do kaple a ku společné večeři. Jidali pouze jednou za
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dne, a vína neokoušeli nikdy. Žádný z nich neměl vlast
niho jmění. Skrovné potřeby jejich byly hrazeny ze společné
pokladny. Oblek jejich byl drsný; někteří odívali se rou
chem ze srsti velbloudi. Lůžkem byla jim holá země, pod
hlavničkou kámen. Mnichové mladší spisovali a opisovali
také knihy, jinak oddáni byli všickni modlitbám a zbožným
rozjimáním. Biskup Martin byl jim duchovním vůdcem a
vzorem kajicnosti. Nejraději mluvíval k nim o marnosti
světa 1 požitkův jeho, a kterak dlužno jim následovati
Krista Ježíše chudobou, pokorou a odříkavosti. Řeči jeho
bývaly důstojné, vážné a plné nadšené horlivosti; kdykoli
vykládal Pisma svatá, zářila tvář jeho jako světlem nad
přirozeným, a bratřím zdálo se, že ústama jeho mluví Duch
moudrosti, rozumu a uměni.
Z tovaryšstva mnichů založeného sv. Martinem na
poušti u Toursu vyvinulo se časem slavné opatství Marmou
tler, jež náleželo až do převratů koncem stoleti osmnáctého
mezi nejbohatší a nejznamenitější kláštery francouzské.
V Gallii ujalo se náboženství křesťanské již za první
polovice stoleti druhého, a od času císaře Konstantina mno
žil se počet věřících v zemi té velmi rychle, hlavně po mě
stech, kdežto po venkově vládlo ještě namnoze pohanství,
zvláště proto, že bylo chráněno cisařem Julianem Odpa
dlíkem (363—364.) a trpěno císařem Valentinianem I. (364
—375). Martin živ jsa jako příspý mnich nezanedbával ni
kterak povinnosti, kteréž ukládal mu úřad biskupský. Vida
pak, že modlářství udržuje se hlavně v zanedbaném lidu
venkovském, obracel hlavní zřetel svůj k němua stal se
jeho apoštolem. Jako vojevůdce, jenž s mužstvem svým pátrá
po nepříteli, procházel horlivý biskup s několika mnichy
území svoje, vyhledávaje pohanů, aby je víře Kristově učil,
od modloslužby odvracel a do Církve svaté uvedl. Na těchto
apoštolských cestách octl se nejednou v nebezpečí života,
zvláště když hubil pohanské modly, oltáře, kameny a stromy
modloslužebnému lidu posvátné; ale pokaždé byl od Boha
zachráněn. Na troskách pohanských božišť zakládal svatyně
1 kláštery křesťanské, a jelikož stkvěl se vzácnými ctnostmi
a činil moci Boži divy zvláště na nemocných, podařilo se
mu hlásáním pravdy Kristovy obrátiti veliký počet pohanů
na víru. Jednoho dne rozbořil modlářský oltař a chystal se
také poraziti veliký smrk u něho, jenž byl lidu posvátným.
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Přítomní pohané užásli a řekli mu: „Máš-li v Boha svého
takovou důvěru, porazime strom ten sami, ale když bude
padati, podstavíš mu ramena svá a zachytiš jej.“ Světec
svolil a dal se svázati na nohou a postaviti na misto, kamo
podseknutý strom se klonil. Opodál trnuli úžkosti mnichové,
a vůkol skupilo se množství lidu. Již praskal smrk a kácel
se na misto, kde stál Martin; avšak v tu chvili učinil svatý
biskup znamení křiže, a strom jako vichrem zachvácen pře
kotil se náhle na stranu protější a málem byl by zabil ně
kolik pohanských diváků. I pojala modloslužebníky veliká
bázeň, a poznavše, že Martin je muž svatý, prosili ho, aby
je naučil víře Kristově.

Obraceje takto pohany na pravou viru potiral Martin
také pověry, jež vyskytovaly se v lidu křesťanském. Neda
leko Toursu stála kaple nad hrobem domnělého mučedníka,
na nějž okolní lid uctivě putoval, ačkoli nebylo žádných
spolehlivých zpráv, že by na tomto místě byl pohřben někdo,
kdož by náboženské úcty zasluhoval. Martin pokládal tyto
pouti za pověru, prozatim ale nebránil lidu, pokud nenabyl
jistoty. I odebral se jednoho dne s mnichy svými do této
kaple, postavil se na hrob a prosil Boha, aby mu zjeveno
bylo, kdo jest tam pohřben. A po chvili oznámil biskup
lidu, že na mistě tom jest pochován jakýsi lupič, jenž pro
zločiny svoje byl popraven. Ihned byla tato kaple zrušena
a pověře lidu učiněn náhlý konec.
Toho času přebýval císař Valentinian I. v Trevíru.
Kdysi přišel do města toho biskup Martin chtěje mu před
nésti nějakou žádosť. Ale císař ovládaný árianskou manželkou
svou Justinou, nepřipustil tohoto rozhodného odpůrce ari
anů k sobě. I oblékl se Martin rouchem kajicniků, posypal
st hlavu popelem, postil se a trávil dnem i noci na mo
dlitbách. Sedmého dne pak vešel směle do paláce k cisaři.
Valentinian spatře biskupa vzplanul hněvem, ale pojednou
bylo mu, jakoby trůn pod ním hořel; i zachvěl se tajemnou
bázní, sestoupil rychle s trůnu, objal Martina, vyplnil žádosť
jeho a nabízel mu velkých darů; ale biskup nepřijal ničeho
a odešel.

-Po

Valentinianovi[. nastoupil vládu nejstarší synjeho

císař Gracian (375—383). Ale římský vojevůdce Maxim
v Britanii vzepřel se mu, a dav se od vojska sám prohlásiti
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za cisaře, zmocnil se Gallie i Španěl, a stoupenec jeho, ve
litel jizdního pluku Andragathius, zabil Graciana na útěku
r. 383. Uchvatitel Maxim usadil se po válce v Trevíru, a
odevšad docházeli k němu biskupové v rozličných záleži
tostech; někteří prosili za propuštěni zajatcův, jiní přimlou
vali se za odsouzence a mnozí vedouce si způsobem uhlaze
ných dvořanů doprošovali se poniženě různých milosti. Také
Martin přišel k Maximovi v zájmu lidí nešťastných, ale jsa
dalek všeho, což by vznešenou důstojnosť jeho snižiti mohlo,
vedl si vážně a sebevědomě; 1 zamitl pozvání ku stolu ná
silnického uchvatitele, jenž razil si cestu ku trůnu zradou
a vraždou. Z toho rozmrzel se Maxim nemálo, neboť zále
želo mu na tom, aby získal si biskupa poživajícího v Gallii
1 v zemich sousedních neobyčejné úcty a vážnosti I snažil
se mu dokázati, že prý přijal žezlo jen z donucení vojskem,
a že neměl žádného účastenství v zavraždění císaře Graciana.
Teprv potom, když Martinovi tyto vývody a omluvy ozná
meny byly, dostavil se k císařskému stolu a byl tu nad
jiné poctěn. Seděl přede všemi velmoži na prvním místě u
samého cisaře, a dostav od něho čiši s vínem nevrátil mu
ji hned, ale okusiv vína dal připíti z ní také přítomným
kněžím. Od toho dne býval častěji zván k císařským hosti
nám, a sama Cisařovna sloužila mu při stole na důkaz hlu
boké úcty své k němu. Kdykoli pak objevil se na dvoře,
přimlouval se úspěšně za nešťastníky, zvláště za vězně Zpo
sledních válek a za vyhnance. Císaři Maximovi dával mou
drou radu a předpovědělmu zlý konec, bude-li válčiti s bra
trem zavražděného Graciana, mladým Valentinianem II.
Za druhé polovice stoleti čtvrtého objevilo se staré bludař
ství ohavných Manichejců poznovu ve Španělich, ač tu mělo
novou tvářnost. Šířilťje vtétozemi hlavně Priscillian, člověk
bohatý a marnivý, jenž od mladosti oddán byl kejklům po
hanských čarodějův a později zalíbil si blouznivé bludy, ve
kterých i sv. Angustin za mladých let svých vězel, pokud
ještě nebyl obrácen. Priscillianisté mimo
jiné bludy přičitali
stvoření světa ďáblu, popirali vtělení Syna Božího, zavrho
vali manželství a tropili ve svých tajných schůzkách ohav
nosti. I odsoudili biskupové španělští a akvitanští na spo
lečném sněmu v Saragosse r. 380. toto nebezpečné bludařství,
a Ossonubský biskup Ithacius odebral se k císaři do Tre
viru a podal mu Žalobu proti Priscillianistům. Tu nařídil
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císař, aby všickni z bludařství toho podezřelí byli pohnáni
před katolické biskupy na církevní sněm v Burdigale (Bor
deaux) r. 384. Ale Priscillian obávaje se odsouzení, zavrhl
právomoc tohoto sněmu a odvolal se k císaři. Biskupové
katoličtí připustili toto odvolání, a tu odebrali se jakožto
žalobníci Ithacius a biskup Idacius z Meridy s obžalovaným
Priscillianem do T'revira.
Martin meškal toho času v Trevíru, a když Ithacius
a Idacius přišli, jal se jim domlouvati, aby od žaloby u cí
saře odstoupili. Líčilé jim, že nesluší se zavlékati záležitosti
náboženské před úřady světské, a že bylo by zločinem, kdyby
kaciři od křesťanů měli býti potiráni nikoli jen zbraní du
chovní, nýbrž i násilim. Dovozoval, že víra nedá se vynu
titi moci, a že Církev nehledá krve bludařů, ale že žádá si
jich napravení, a že ji postačuje, když kacíře zatvrzelé ze
společenství pravověřiících křesťanů vyloučila. Ale biskupové
španělští nedbali těchto mirných domluv. I obrátil se Martin
na císaře s prosbou, aby krve bludařů neproléval, aniž do
pustil soudcům světským rozhodovati o sporech cirkevnich.
Cisař propůjčil sluchu této prosbě a slíbil, že nedovolí, aby
kaciři trestáni byli smrti, ale I[thacius rozhněval se proto
na Martina tak vášnivě, že dokonce jal se ho vydávati za
tajného stoupence Prisoillianistů. A sotva odešel Martin
z Trevira, dotirali Ithacius 1 jiní dva španělští biskupové
na cisaře, až jim povolil a vyšetřování podané žaloby ode
vzdal přísnému soudci Evodiovi. Tomu přiznal se Priscillian
k bezbožným bludům, které ve Španělich hlásal a šířil, i
k ohavnostem, které páchal se stoupenci svými v tajných
schůzích. I byl odsouzen na smrť a se čtyřmi společníky
svými r. 385. v Treviru popraven mečem, a jini stoupenci
jeho posláni do vyhnanství. Tak poprve tekla krev bludařů
nálezem soudu světského, v němž pohřichu měli účastenství
i někteří biskupové. To vzbudilo v mnohých prozíravých a
vážných katolicích mimo Španěly nevoli a rozhořčení, ale
biskupové španělští způsobili, že církevní sněm Trevirský
T. 385. schválil jednání Ithaciovo a pohnul cisaře Maxima
k tomu, aby poslal do Španěl několik setníků, kteříž by
všecky bludaře tamní potrestali zabavením jmění a smrti.
Tu zavítal do Trevira Martin přimlouvat se u Maxima za
úředníky předešlého cisaře Narsa a Leukadia, kteři byvše
odsouzeni na smrť měli již býti popraveni, a spolu prosit,
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aby úřadníci do Španěl posláni nebyli a krutý rozkaz jim
daný odvolán byl. Schůze stoupencův Ithaciových v Treviru
nesúčastnil se Martin, nechtěje míti společenství s nimi, že
vystupovali proti bludniíkům násilně, dovolávajíce se moci
světské. Ithacius a soudruhové jeho stěžovali si tedy cisaři,
že nebude-li Martin míti s nimi společenství, poklesne vážnosť
jejich. I naléhal císař na Martina, aby Ithaciovi se podrobil
a sněmu se sůčastnil, ale Martin stál na svém a řekl cisaři,
že nemůže obcovati s biskupem, který důstojnost svou po
skvrnil krví, pokud by se nekál. Tu pohrozil cisařMartinovi,
že dá popraviti oba muže, za něž přišel prosit. Tak octl se
Martin na rozpacích, a posléze slíbil, že povolí, bndou-li oba
úředníci Gracianovi na svobodu propuštěni, a bude-li rozkaz
daný setníkům na pronásledování bludařů ve Španělích od
volán. Císař přistoupil na tyto výhbraly, a Martin vstoupil
do schůze španělských biskupův, ale hned příštiho dne odjel
z Toursu, lituje, že 1 jediný den se stoupenci Ithaciovými
obcoval. Od té doby varoval se všeho styku s nimi a pra
coval výhradně o prospěchu svých svěřenců.
Martin měl i mezi duchovními gallskými odpůrce,
kteři jsouce nakažení přepychem římským, jezdili pyšně na
konich, libovali si v nádherném obleku a žili nepřikladně,
Tito zesvětačeli lehkomyslnici posmívali se pokornému bi
skupovi vedoucímu si způsobem mnichův, a činili mu různá
příkoři; on však zdál se býti slepým a hluchým ku všemu,
což proti němu se konalo a mluvilo. V srdci jeho vládl
blaživý mír, a z očí vyzirala mu laskavá dobrota. Ústa jehé
oplývala slovy útěchy, přátelského povzbuzování a soustrasti
k nešťastnikům. Duše jeho tihla ustavičně k nebesům, a
každý tvor připomínal mu Boha. Uměl i ze všedních zjevů
přírodních vyvozovati a učedníkům svým na mysl klásti
vážné pravdy a spasitelná naučení. Jednou vida ovci ne
dávno ostříhanou řekl: „Tato ovce naplnila jedno z přiká
zaní Páně; mělať dva pláště, a jeden z nich dala někomu,
jenž
neměl
žádného. řekl:
"To máme
činiti
1 my.Pgindy
potkav
žebráka
polonahého
„Ejhle
Adam
z“ráje vyhnaný!
Svlečmež starého. Adama, kteréhož zobrazuje nám tento
chuďas, a oblecme se v člověka nového!“ Kdysi vida ptáky,
jak poletovali nad potokem, aby lapali ryby, zvolal: „Vizte,
kterak nepřátelé spasení našeho snaží se uchvátiti a zahubiti
duše naše!“ Jindy spatřiv v polích zajíce stihaného od psů
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politoval zajíce a zavolal na psy, aby ho nechali; a psi bě
žell k němu a položili se u nohou jeho.

Martin odchoval množství zdárných kněží a mnichův,
kteříž byli mu něžnou láskou oddáni a kráčeli ve šlépějích
jeho. Učňům svým sloužíval z pokory při stole, staral se
>tcovský o potřeby jejich a snášel tiše menší poklésky je
jich. Sváry a rozepře byly mu do duše odporny; bylt mi
lovnik pokoje, a raději mlčel trpělivě, než aby byl přísným
potrestáním vinniků zavdal příležitost k nepokojům. Dobrota
a shovívavost jeho byla nevyčerpatelna. Kněz a mnich
jménem Brikcius vedl si proti Martinovi nevděčně a ne
přátelsky. Přišel někdy k němu do kláštera jako jinoch
velmi zbožný, byl od něho přijat do sboru mnichův a získal
sl přízeň jeho, ale časem stal se lehkomyslným prostopášní
kem. Marně rnapomínal ho dobrotivý biskup a domlouval
mu vlídně, aby se polepšil; zbloudilec odpláce) otcovskému
dobrodinci svému spiláním a popouzel mnichy proti němu.
Ale Martin nepřestávaje ho milovati modlil se za něho a
konal za obrácení jeho dobré skutky. Zatim klesal Bruk
cius bloub a hloub, až ostatní mniši poprosili biskupa, aby
ho přisně potrestal a z kláštera“ vyloučil. Avšak Martin na
ziraje duchem prorockým do budoucnosti řekljim: „Kristus
Ježiš trpěl mezi učedníky svými Jidáše, a ja neměl bych

© vtovaryšstvu
našem
strpěti
Brikcia?
Věztež,
žemuž
ten
stane se nástupcem mým v úřadě biskupském!“ Těmto
slovům divili se mniši, a nikdo nechtěl uvěřiti, co Martin
předpověděl; sám Brikcius smál se tomu. Ale časem osvěd
čilo se, že biskup prorokoval dobře; Brikcius proniknut ví
těznou milostí Boží, obrátil se náhle, kál se vzorně a
žil potom tak dokonale svatě, že po smrti Martinově byl
povýšen na biskupský stolec Tourský. Církev katolická cti
ho za světce a koná výroční památku jeko dne 15.
listopadu.

Na apoštolských cestách po diecési přihlížel Martin
zvláště také ktomu, aby chrámy Páně byly v dobrém stavu
1 aby duchovní a věřící si jich vážili a je zdobili. Kdykoli
vstupoval do některáho chrámu, bylo na něm pozorovali,
že se chvěje, a jsa jednou tázán po příčině, odpověděl
„Kterak neměl bych se báti a třásti, an vstupuji před Boha
nejvyššího a nejvelebnějšího, jenž bude mne jednousouditi !“
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Životopisec biskupa Martina uvádí nejeden doklad, jak
duchové zlí hleděli ho oklamati a svrhnouti s výše mravní
dokonalosti a svatosti, již dostoupil; ale všecky útoky jejich
rozbily se na nezdolné víře a pokořejeho. Kdysi byl Martin
pokoušen od satana výčitkami, že přijímá hříšníky, jelikož
prý nedojdou odpuštění ti, kdož po křtu zhřešili; on však
odbyl pokušitele řka mu: „Důvěřují v milost Boží tolik,
že mám za to, že i ty mohl bysi státi se ji účastným, kdy
bysi jsn dovedl hřichů svých litovati a přestal lidem ško
diti.“ Jindy ukázal se Martinovi satan v zářné slávě vydá
vaje se za Krista, ale světec osvícený Duchem svatým
poznal ihned arcilháře a řekl: „Můj Kristus Ježiš neslibil,
že přijde v takové slávě, v jakéž se mně jeviš, nýbrž řekl,
že přijde tak, jak vstal zmrtvých a vstoupil na nebe.“
Ještě v kmetském věku pracoval Martin bez únavy na
vinici Páně, mluvivaje klidně a spokojeně o cestě do ne
berké vlasti, která mu již kyne. Když bylo mu oznámeno,
že ve farnosti Kandské (v Tourainu) na nejzazším pomezí
dierése Tourské, vznikly jakési rozmišky v duchovenstvu,
odebral se v průvodu několika mnichů do kraje toho, a
uklidiv šťastně všeliké spory, chystal se již na zpáteční
cestu, an pocitil náhle takovou -slabosť, že byl přinucen
ulehnouti. I seznal, že smrť jest mu blízká, a svolav bratry
zvěstoval jim, že zemře. Učednic: jeho uslyševše zprávu
tak smutnou dali se do pláče a zvolali: „Proč opouštiš nas,
otče? Komu zůstaviš zarmoucené syny svoje? Hle, draví
vlel vrhnou se na stádo tvoje; kdo zachrání proti nim ovci,
když pastýře u nich nebude? Vimeť sice, že duše tvoje
touži po Kristu, avšak odměna nemine tebe aniž se umenší,
byť 1 trochu byla poodložena. Pohleď na potřeby naše a
neopouštěj nás v souženi!“ Po těchto srdečných slovech
zaplakal svatý kmet a pohlédna k nebi modlil se: „Pane,
jsem-li ještě potřeben lidu tvému, nevymykám se další
práci; jinak zůstavuji tobě život svůj i smrť svou. Staniž
se vůle tvá!“ Ale práce jeho na zemi byla již dokonána.
Několik dní sužovala ho zimnice ; jsa oblečen v roucho
kajicné ležel na zemi posypané popelem a modlil se usta
vičně. Kněží, kteří přišli ho navštívit, chtěli mu podložiti
trochu slámy, aby ležel pohodlněji, ale on řekl: „Kře-ťanu
nepřisluší jiné lože smrtelné, než země popelem posypaná.
Synáčkové, dal-li jsem vám jiný příklad, než přiklad kajic
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nosti, chybil jsem!“ I prosili ho, aby neležel stále na znak
a raději obrátil se na stranu a takto si poulevil, avšak on
řekl: „Bratři, nechte mne zirati k nebi, aby duch můj vl
děl na cestu k Bohu, kterou má již nastoupiti, a neuchýlil
se od ni“ V poslední chvili byl ještě světec pokoušen od
zlého ducha, ale odbyl ho ráznými slovy a vypustil duši svou,
dne 8. listopadu roku 397. dosahnuv 81 let života svého.
Mrtvé tělo jeho bylo odvezeno do Toursu a pohřbeno slavně
dne 11. listopadu v lesiku za městem. Dva tisice mnichův
a poustevníků pějice žalmy provodili bezduchou schránku
otce svého Martina ku hrobu, a hrob ten stal se za krátko
slavným mistem poutním.

Nástupcem Martinovým na biskupském stolci Tourském
byl Brikcius, jakož zesnulý světec mu předpověděl. Z úcty
a vděčnosti k tomu duchovnímu otol svému zbudoval Brik
čius nad hrobem jeho kapli, a když svatyňka ta návalu
zbožných poutníků již nestačila, rozšířil ji biskup Perpe
tuus (+ 490) v prostranný, krásný chrám. Martin slynuv za
živa vzácnými milostmi byl 1 po smrti od Boha oslavován
divy. Život jeho sepsal s nadšenou oddaností žák jeho Sul
plclus Severus (+ 410); v dile tom prosí, aby čtenaři byli
přesvědčeni, že uvádi pouze věcizjištěné a pravdivé. Sám
spatřil u vidění Martina ve sboru vyvolenců Božích, a
konči životopis jeho modlitbou: „Svatý Martine, pros za
nás!“ Biskupové shromáždění na sněmu Tourském r. 461.
zapsali o sv. Martinu, že ač nežil za doby apoštolův, přece
nebyl prost milodarů apoštolských. Slávu sv. Martina hlá
Sali mnozi slovutní světcové, zejména Ambrož, Řehoř, Odilo
a Bernard. Horlivým ctitelem a následovníkem jeho byl sv.
Benedikt; jemu na počesť zasvětil na Montekasině někdejší
chrám Apollinův modloslužbě vyrvaný, a slavnou řeholi
svou dovršil dílo jim na Západě začaté. Na hrob sv. Marti
na konány byly ze všech zemi západoevropských slavné
pouti, jako do Rima a Jerusaléma. Sv. Eligius (j 659.)
zhotovil na ostatky jeho drahocennou schránku z ryzího
zlata, posetou drahým kamením. Králové frančti vozivali
na svých cestách při sobě kápi sv. Martina a chovali je
jako věc posvátnou v domácich kaplích svých.
Sv. Martin jako dobrodinec starých Gallů srostl s dě
jinami francouzskými a je takořka význačným znakem po
vahy francouzské. Byl povždy ve Francii pokládán za perlu
mezi bisknpy, hvězdu mezi mnichy a povšechně za muže
Božího Právem zove se apoštolem Francie a náleži mezi
světce v zemi té nejoblibenější. Jestiť mu ve Francii zasvě
ceno vice než 4000 chrámů.
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Také v Uhrách, kde sv. Martin se narodil, slyne ode
dávna jméno jeho. Na oslavu jeho založil sv. Štěpán na
hoře Pannonské znamenité opatství (klášter sv. Martina),
jehož opat má právomoc biskupskou. Rovněž naši předkové
ctili horlivě sv. Martina; svědčíť o tom valný počet starých
chramův a kapli ve vlasti naší jemu zasvěeených. V jediné
Praze stávaly dva farní chrámy sv. Martina, a podnes stojína
Vyšehradě románská kaple sv. Martina, která původem svým
sahá aspoň do Stoleti dvanáctého. Karel IV. daroval stolič
nému chrámu Pražskému několik části z ostatků sv. Martina,
jež ziskal darem ve Francii. Také na mistě u Amiensu, kde
sv. Martin daroval žebraku polovici pláště svého, byla pa
mátka jeho oslavena kapli. Bohužel zničili zuřivi protestant
ští Hugenoti za stoleti šestnáctého hrob sv. Martina v Toursu
a spálili rouhavě ostatky jeho,
Roku 1897. byla ve Francii slavena důstojným způso
bem patnáotistoletá památka smrti sv. Martina. Krásné po
božnosti a slavnosti na uctění jeho byly konány zvlášť
v Toursu, kde byl biskupem, v Ligugé, kde založil první
klášter, v Marmoutieru, kde rovněž zřidil tovaryšstvo mni
chův a dlouho přebýval, a v Kandu (Candes), kde blaženě
v Pánu zesnul. Tohoto roku jubilejního předložil Tourský
arcibiskup ŠStolici apoštolské spis, v němž dovozuje, že
Francouzští králové pokládali a ctili sv. Martina za ochránce
své řiše, a že mu právem přísluší název a pocta předního

patrona Francie.

Od šestého a sedmého stoleti počinala doba postu před
svátky vánočními v některých zemich hned po svátku sv.
Martina, pročež i v tento svátek popřávali si křesťané hoj
nějších masitých pokrmů, z nichž přední lahůdkou bývala
pečená husa. Odtud asi povstal známý název „Martinská
husa“. Jinak býva název ten vykládán také z obyčeje, že
věřici kolem svátku sv. Martina vrchnosti, chrámy, kláštery
a duchovní správce svoje poctivali darováním hus.
Sv. Martin bývá zobrazován buď jako biskup, častěji
však jako mladistvý římský vojín na bělouši, an polovici
svého pláště podává žebrákovi.
Dne 11. listopadu slaví se také památka sv. Menny, Egypťana, vojína
a mučedníka, sv. Athenodora, mučedníka v Mesopotomii, sv. Verana, bis
kupa Lyonského, v Ravenně sv. mučedníků Valentina, Feliciana a Vikto
rina zavražděných pro víru za císaře Diokleciana, v Toskánskn sv. Barto
loměje, opata, vrstevníka sv. Nila, jenž sepsal život jeho, a j.
——————————
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Sv. Benedikt s bratřími, mučednici a patřonové češti.
Dne 15. března roku 1000. zavítal do Hnězdna vzácný
host. Mladistvý cisař Otto III. připutoval s velkým průvodem
na hrob sv. Vojtěcha, někdy nejmilejšího přitele a nejdůvěrněj
šiho rádce svého, aby zbožně uctil památku slavného mučedníka
Božího a odporučil se do ochrany jeho. Pouť tuto vykonal
císař ze slibu; onemocněv těžce na své druhé výpravě do
Italie v Římě utekl se ku přímluvě sv. Vojtěcha a slíbil,
že dojde-li opět žádoucího zdraví, navštíví hrob jeho. A
ozdravěv dostál věrně slibu svému. Sestoupiv před branou
města Hnězdna s koně kráčel bos do chrámu Panny Marie
a modlil se na hrobu drahého mučedníka sv. Vojtěcha pro
lévaje hojné slzy. Polský kniže Boleslav Chrabrý přivítal
vznešeného poutníka s velkou slávou a poctil ho drahocen
nými dary. Císaři běželo tehdáž také o to, aby naklonil
Boleslava záměru svému na znovuzřízení Římské říše; i
hleděl ziskati si ho za spojence, a srozuměv se s přítomnými
velmoži, sňal korunu se své hlavy, položil ji na hlavu kní
žete polského, korunoval jej takto za krále a zbavil ho
všech povinnosti k říši. Tehdáž byl v Hnězdně slaven také
sněm, na němž usneseno, aby v Polsku zřízeno bylo sedm
biskupství, a Hnězdno povýšeno ihned za arcibiskupství.
Arcibiskupem stal se nejmladší bratr sv. Vojtěcha Radim
(Gaudencius), jenž byl právě z Říma s císařem do Hnězdna
přijel. Oba horliví panovníci křesťanští, Otto i Boleslav, ro
kovali důvěrně o utvrzení a rozšíření víry Kristovy v ze
mich svých i sousedních, a vzpominajíce s hořkou litostí
apoštolské činnosti umučeného přítele svého sv. Vojtěcha
mezi Polany a Prusy, shodli se, že budou pečovati o to,
aby v missijním dile jeho bylo pokračováno. A jelikož císař
mínil vrátiti se do Říma, požádal ho Boleslav, aby získal
mu v Halii několik horlivých věrozvěstů. Zdá se, že již
tehdáž pojal císař úmysl, poslati na vinici Páně do Polska
několik žáků sv. Romualda; bylč velkým ctitelem tohoto
světce, a také Boleslav věděl o něm, a jeden ze synův jeho
již dřive přijal řeholní roucho od sv. Romualda.
Sv. Romuald, obnovitel řeholní kázně v řádu sv. Be
nedikta, usazoval žáky svoje jednak na pouštích v cellách,
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jednak zřizoval jim společná bydliště v klášteřích. Připou
štiť řehole sv. Benedikta, aby mniši, kteří delším ovikem
v pobožn:sia a odřikavosti se osvěděili, mohli s dovolením
představených přebývati mimo klášter v osamělých chýš
kách na poušti. Žáci Romualdovi obého druhu, mniši klá
Šternioi i mniši poustevnici, zachovávali velmi přisně řehol
nich pravidel vynikajíce dle naučení mistra svého odřika
vosti a kajicnosti. Romuald sám byl za mladých let svých
mnichem kláštera sv. Apolináře v Klasse u Ravenny, potom
zdržoval se nějaký čas u poustevníka Marina opodál Bená
tek, a později přebýval na různých pouštích a ziskal si
množství horlivých učedníků.
Roku 996., když císař Otto III. jel poprve do Říma,
kde byl od papeže Řehoře V. korunován, přebýval Romuald
s žáky svými na poušti perejské (na ostrově Pereu) v sou
sedství kláštera u Ravenny, a tu poznal ho cisař a stal se
jeho ctitelem. Právě tehdáž bylo opatství v Klasse uprázdně
no, a císařtrvaje v Ravenně rozkázal mnichům, aby zvolili si 0
pata. Zvolen jest Romuald, jenž sice nabidnutou důstojnosťza
mitl nechtěje milou poušť svou opustiti, ale posléze na žádost
cisařovu přece vůli mnichů se podrobil. S císařem jel do Říma
také dvorní kaplan jeho Bruno, jenž potom vstoupil do kláštera
sv. Bonifáce a Alexia na vrchu Aventinském v Římě, právě když
v něm meškal biskup Pražský sv. Vojtěch. Později přidal se
Bruno k Romualdovi a přebýval s ním na poušti perejské.
Romuald zaváděje do kláštera Klassenského přísnou
řeholní kázeň narazil na tuhý odpor mnichů; i pomýšlel
záhy na to, že vzdá se opatství a bude opět poustevničiti.
Prozatím uminil si putovati do mateřského kláštera bene
-diktinského na Montekasino. Na této pouti přidal se k němu

nový znamenitý žák Benedikt.
Benedikt pocházel z města Beneventu v Neapolsku.
Od útlého mládí zanášel se Kristem Pánem; maje výborné
vlohy naučil se Pismu svatému, kochal se modlitbami a
ztrávil jinošský věk svůj v neporušeném panictví, věda o
něm, že má zvláštní odměnu v nebesích. Zbožní rodičové
jeho nemohli se ani dočekati doby, kdy dospěje a bude moci
po zákonu cirkevním přijati svatá svěcení. I uplatili biskupa,
aby syna jejich posvětil dřive. Ale Benedikt stav se knězem
pykal tohoto prohřešku rodičův, a učinil za ně i za sebe
dosti přiměřeným pokáním. Záhypotom byl zvolen za ka
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novnika a žil v této hodnosti chvalitebně, až se rozhodl, že
dá světu na dobro výhost. I vstoupil do kláštera sv. Salva
tora u Neapole na blízku sopky Vesuvu a stkvěl se mezi
mnichy svatými ctnostmi tak, že dostal za několik let do
volení od opata, aby žil způsobem poustevníků ve zvláštní
osamělé celle u kláštera; ale neuhasitelná horlivosť, kterou
Duch svatý v něm rozněcoval, nedala mu snášeti slabost a
vlažnosť ostatních mnichův a pudila ho na poušť. Opustil

tedy klášter sv. Salvatora a odešel na horu Soracte (Monte
di S. Silvestro) vypinající se na sever od Říma, na níž
někdy bratr Pipinův Karloman vystavěl klášter sv. Silvestra.
Tu poustevničil o samotě po tři léta zapíraje se přísnou
odřiíkavosti a trvaje na modlitbách i ve zbožných rozjimá
ních, až opat kláštera sv. Salvatora povolal ho laskavě na
zpět. Od té doby poustevničil Benedikt opět v chýšce opodál
kláštera svého. Pojednou došla ho zvěsť, že přitel poustev
niků Romuald, o němž slýchal mnoho chvalitebného, ubírá
se na pouť do Montekasina. I vsedl bez váhání na kůň a
jel ho vypátrat, a naleznuv ho přilnul k němu tak, že ne
mohl se již od něho odloučiti, ba miloval ho tim něžněji,
čím vice byl od něho kárán a trestán, že dobrého opata
svého opustil. Radovalť se Benedikt, že posléze nalezl v Ro
mualdovi mistra řeholní kázně, po jakémž dávno již bažil, a
byl mu celou duší svou oddán. Nic nepokládal za svaté a
spravedlivé, než co schvaloval Romuald. Zapíral se a žil
zevrubně dle pokynův a příkazů přísného učitele svého. Ale
také Romuald poznav dokonale Benedikta chválil ho podle
zásluh, že jest v postech a bdění jako kámen, a velebil jeho
poslušnosť i čistotu mravů.
Na podzim roku 1000. roznemohl se Romuald tak, že
sotva unikl smrti. Tu obsluhoval ho s nepřemožitelnou trpě
livosti a dobrotou Benedikt. Po té, když Romuald ozdravěl,
odebral se s Benediktem do Říma. Zatím vrátil se dne 1.
listopadu téhož roku do tohoto města cisař Otto III. z pouti
své na hrob sv. Vojtěcha; ale brzo potom nastaly proti němu

v Římě nové repokoje, kteréž pohnuly Romualda, že s Be
nediktem i jinými žáky svými odešel z Říma a vrátil se na
svou zlatou poušť u Ravenny. Také císař byl již na jaře
r. 1001. donucen opustiti Řím a ustoupil do Ravenny. Tu
přidal se k Romualdovi Bruno, a seznámiv se na poušti
perejské s Benediktem stal se nadšeným ctitelem jeho; a
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také Benedikt zamiloval si Brunóna a nazýval ho z obzvlá
štní úcty svým bratrem.
Mezi žáky sv. Romualda na poušti perejské vynikal
kromě Benedikta a Brunóna zvláště také kněz Jan. Byl
rodem Vlach, zalíbil si dle naučení a příkladu Romualdova
život poustevnický a slynul mírností a tichostí, tak že sotva
kdo viděl ho někdy zlobiti se. Byl nepřítel marné chvály,
ukrýval vážnosť mravů pod tváří vždy veselou, a přemáhal
léta učenou moudrosti i vrozenou trpělivosti. Ztrativ dříve
oslepujícími neštovicemi jedno oko, požíval pro toto slepé
oko takové slávy, jakoby měl tři na místě jediného vidou
cího. Romualdovi byl pro vzácné otnosti svoje velmi milý.
Zalibil si rád trpěti všeliké hoře i nesnáze z lásky ku Kristu
Ježiši, dle slov apoštolových: „Mně žívu býti Kristus jest,
a umříti zisk“ (Filip. 1, 21, a podle žalmisty Páně: „Pokoj
mnohý těm, kteřiž milují zákon tvůj, Hospodine, a jsou bez
úrazu.“ (Žalm 118, 165.)

Císař Otto III. trvaje v Ravenně scházel se častěji se
sy. Romualdem. Naučiv se od něho pohrdati světem docházel
rád na poušť perejskou, a na žádosť světcovu jal se na této
poušti stavěti nový klášter i krásnou svatyni s mramorovými
sloupy, na uctění miláčka svého, vzácného mučedníka sv.
Vojtěcha. Na stavbu tu věnoval císař sto liber. Takto stalo
se, že dle přání Romualdova mohli na poušti perejské pře
bývati netoliko mniši poustevnici, ale i mniši klášternici.
Novému klášteru sv. Vojtěcha chtěl dáti Romuald Bene
dikta za opata, avšak Benedikt zdráhaje se z pokory ho
dnosť tu přijati řekl mistru svému: „Duše napravovati a
skutky jiných řiditi přísluší jen těm, kdož vážným životem,
zralým věkem, náležitou mirnosti a po dlouhý čas osvědčo
vanou svatosti prokázali, že úřadu takového schopni jsou.“
Přece však obával se Benedikt, že by mohl býti donucen
přijati opatství v novém klášteře; 1 požádal prostřednictvím
Brunonovým samého císaře, aby tomu nedopustil. Tak zma
řili Benedikt i Bruno vůli otce Romualda, a opatem stal se
mnich jiný, jenž byl podoben Benediktu asi tak, jako stří
bru a zlatu podobno jest bláto. Když vyšlo na jevo, co Be
nedikt a Bruno spolu ujednali, zarmoutil se Romuald a roz
kázal, aby dle obyčeje řeholního oba ve sboru bratří byli
potrestáni bičováním.
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Tehdáž přemýšlel zbožný císař Otto III. v Ravenně
také o provedení záměru svého, aby vysláno bylo do Polska
několik horlivých žáků sv. Romualda, kteřiž by v zemi
křesťanské a na pomezí pohanů zřidili si klášter a věnovali
se jedni životu poustevnickému a rozjimavému, a druzi šiře
ni křesťanské víry mezi pohany a takto obnovili apoštolské
dilo sv. Vojtěcha mezi Slovany a Prusy, přerušené muče
dnickou smrtí jeho. Tento úmysl svůj oznámil císař nejprv
důvěrníku svému Brunovi, a Bruno vnukal milému bratru
Benediktu, aby šel do zemí slovanských hlásat evangelium,
slibuje mu, že sám také přijde za nim. Chtěje ho k tomu
pohnouti dokládal: „Nepřihodné místo a škodlivý močál je
na této poušti perejské; kdo z nás není tu nemocen? Jakéž
mnedle práce může zde konati poustevník, jehož nohy, když
přišla neděle, nemohou jiti do svatyně, aby přistoupil ku
stolu Páně? Jaký užitek má z duchovní četby, a jak modlí
se ten, jehož choré údy nemohou s lůžka se pozvednouti?
Ba ani postu nemůže tu zachovávati ten, koho poutá nemoc.
A tak zbývá mu jediná ctnosť trpělivosti. Nuže, prve než
bez příčiny zemřeme v tomto močále, jděmež raději tam,
kde možno jest činiti obé, Avšak nyní, pokud jest vůle
Boží, abychom žili přísně na poušti, nebojme se umřiti,
abychom až třeba bude, nebáli se zemřiti pro Krista hlása
jíce evangelium pohanům.“ Těmi a podobnými slovy jsa
váben začal Benedikt pomýšleti na cestu do Polska, a my
šlénka ta byla vedle pokory příčinou, že nechtěl státi se
opatem perejským.
Podobně jako Benedikt, byl od Brunóna zám ru cisa
řovu získán také bratr Jan. Všickni tito tři soudruhové,
Bruno, Benedikt a Jan, zůstali prozatim ještě celý rok na
poušti perejské tvořice se sousedními klášterníky jednu
mniškou rodinu. Žili dle řehole sv. Benedikta a podle na
učení mistra svého Romualda jako poustevníci v cellách
jsouce často nemocni z nedravého močálu na ostrově tom.
Zatím odešel Romuald z Perea a odplul do Istrie, kde
získal nové žáky a zřídil klášter. Toho času vyžádal cisař
Otto III. od představeného družiny poustevuíků perejských
propuštění Benedikta a Jana do Polska, a opatřil jim s ve
likou láskou všecky potřeby na cestu. Dle vzájemné smlouvy
měl Bruno jíti za nimi, až opatří v Římš apoštolskou plno
moc k dilu missijnímu, jemuž chtěl s nimi v Polsku se
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věnovati. Když přiblížil se děn, kdy Benedikt a Jan měli
odebrati se na cestu, procházeli se na večer Bruno a Bene
dikt rozmlouvajíce smutně o nastávajícím rozloučení. Tu
řekl Bruno: „Nejsladší bratře, prosím tě pro společnou
naději Ježiše Krista, pamatuj, že mne máš vždycky u sebe,
a tys vždycky se mnou. Kdykoli se modliš neb žaltář říkáš,
vždycky pros Boha živého, aby dokonal pro jméno své je
dinou touhu, kterou dal oběma; a nechat dříve neumřeme,
dokud ty i já hříšník neuzříme v milosrdenství Božím
šťastného dne, totiž dokud neprolejeme krve na odpuštění
hřichův.“ Tento závdavek lásky dal Bruno Benediktovi, a
zároveň slíbil, že bude ho následovati, děj se na světě co
děj. A Benedikt napomínal Brunóna, aby učil se zatim ja
zyku slovanskému a kladl mu na srdce, aby nepřicházel za
ním do Polska bez apoštolského dovolení.
Benedikt a Jan rozloučivše se s pouští perejskou na
stoupili cestu za Alpy zimního času koncem roku 1001.
Brzo po odchodu jejich táhl císař Otto III. na odbojný
Řím a zemřel dne 23. ledna 1002.v Paterně nábožnou smrti
nemaje ještě ani 23 let věku. Poustevnici ubírali se bez
pochyby Čechami, a překonavše veliké obtíže dlouhé pouti
přišli do Polsky, kde Boleslav Chrabrý přijal je radostně
a udělil jim ochotně, čeho k živobytí je potřeba. Oběma
věrozvěstům bylo nejprv učiti se jazyku slovanskému a
vyčkati apoštolského dovolení k dilu missijnimu, jež slíbil
Jim donésti Bruno; i usadili se prozatím na poušti západně
od města Poznaně, kde nyní je ves Kaziměr mezi Poznani
a Šamotulami, a Boleslav zbudoval jim na této poušti klá
šteřík a dal jim z dvorské čeledě své k obsluze dva jino
chy, nepochybně Poláky, kuchaře Kristina a pokrevního
bratra jeho jména nám neznámého. A za nedlouho připojili
se k nim jakožto řeholní nováčkové tři Poláci, rodní bratři
Matouš a Isak, jichž sestry sloužily Bohu v klášteře, a
ještě jeden řeholní bratr (snad Barnabáš). Takovým způso
bem byl klášteřik Kaziměřský osazen dvěma kněžími, třemi
řeholními novici a dvěma jinochy světskými. Tu přebývali

Benedikt a Jan společně s ostatními soudruhy, od nichž
zaučovali se jazyku slovanskému připravujíce se na dilo
missionářské. Žili však více v poušti, než pod klášterní
střechou ; mrtvili se, pěstovali bratrskou lásku a nenáviděli
světa i pokladův jeho. Přáli si vzkřísiti k životu křesťan
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skému mrtvé pohany, jsouce ochotni podstoupiti mučednictví
pro Ježíše Krista.
Zpráva o nenadálé smrti cisaře Otty III. naplnila
nesmírným zármutkem srdce obou bratři Benedikta a Jana,
a neméně truchlil Boleslav Chrabrý. Hned po smrti císařově
počala knižata křesťanská vespolek válčiti, a pro tyto vá
lečné nepokoje nemohl Bruno jíti do Říma vyžádat dovo
lení ku hlásání evangelia v Polsku. I divili se Benedikt a
Jan, proč Bruno se žádoucím dovolením za nimi nepřichází,
stěžovali si do jeho domnělé nedbalosti a očekávali toužebně
příchodu jeho. Ale také Bruno byl na velikých rozpacích;
obávalť se, že opusti-li poušť, nedojde koruny mučednické,
po níž bažil. Posléze překonav vnitřní boje a byv řeholním
představeným spasitelně povzbuzen odebral se do Říma,
kde od papeže Silvestra II. dostal apoštolské dovolení ku
hlásání evangelia mezi pohany a právomoc arcibiskupskou.
A po mnohém namáhání, po dlouhé cestě mořem 1 souši
přišel do Řezna; ale ježto zuřila válka, nemohl jíti za Be
nediktem do Polska.
Zatím poddával se v Kaziměři Jan soudům Božím
pokorně a snášel všecko trpělivě; ale Benedikt nemoha do
čekatl se Brunóna byl velice znepokojován a nařikal, že
snad nevyplní se zlatá naděje jeho, aby hlásaje evangelium
pohanům dosáhl mučednictví. Trpce želel toho, že opustiv
vlasť, v níž mohl mnohým lidem prospěti, s velkými obtí
žemi vstoupil do země cizi, ve kteréž dli jako vyhnanec,
aniž může lidem býti užitečen, ačkoli zatim naučil sejazyku
slovanskému a uměl jím dobře mluviti. Když tedy Bruno
nepřicházel, uminil si Benedikt, že půjde ho vyhledat,
aneb třeba sám dojde až do Říma, aby získal od papeže
žádoucí povolení. Na ten účel dostal od knižete Boleslava
deset hřiven stříbra pocestného. I vydal se počátkem roku
1003. na cestu. Touže dobou vtrhl Boleslav Chrabrý poprve
vojensky do Čech, aby vyhnaného sestřence svého Boleslava
Ryšavého opět na trůn dosadil. Právě tehdáž zavital Bene
dikt do Prahy, kteráž domácími válkami byla zpustošena;
a jelikož pro válečné nepokoje nebylo radno a možno všude
jezditi koňmo, chtěl cestovati dále pěšky, aby dostal se
snáze k Brunónovi. Byla pak zima krutá a válka zuřila
v zemi, a proto byla cesta neschůdna, takže ani poslové
knižat nemohli bezpečně cestovati. Z této příčiny zabraňoval
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Boleslav Chrabrý v Praze Benediktovi, aby dále nechodil a
do rukou nepřátel neupadl, ačkoli sám dříve byl ho obdaro
val potřebnými na cestu penězi. Vida tedy Benedikt, že
jest mu další cesta zatarasena, počal velice truchliv býti a
plakal hořce. Nařikal na svoji neprozřetelnosť, že opustil
vlasť svou, naříkal i na Brunóna, nevěda o něm, že právě
zdržuje se na blízku v Řezně. V tomto zármutku navrátil
se Benedikt s nepořizenou k Janovi na poušť do Polska a
dal knižeti Boleslavu Chrabrému bez meškání vrátiti stříbro
darované.
Když nesnáze a rozpaky družiny poustevníků v Polsku
se množily, poslal Benedikt jednoho z bratři (bezpochyby
Barnabáše) do Říma a nařídil mu spolu, aby cestou pátral
po Brunónovi, a nalezne-li ho s kýženým apoštolským do
volením, aby hned se vrátil; kdyby pak Bruno dovolení
neměl, aby požádal o nějakého společníka na další cestu do
Říma. Poslu tomuto určena zevrubně lhůta, kdy má se na
vrátiti; buď ve svátek všech svatých aneb nejpozději na sv.
Martina 11. listopadu téhož roku 1003. I dal se vyslaný
bratr na cestu, an mu Boleslav Chrabrý nebránil; a nena
leznuv nikde Brunóna, šel přímo do Říma.
Po celé léto 1003. trvali bratři pod vedením Benedikto
vým na své poušti modlice se, zapirajice se tuhým postem
a očekávajíce toužebně návratu vyslaného bratra. Ale bratr
nevrátil se anl ve svátek všech svatých, ani v den sv.
Martina, což poustevníky naplnilo novým zármutkem a
nepokojem.
Zatim umluvili se někteři bezbožnici, že klášter pou
stevníků za temné noci přepadnou a je zavraždi, aby ulou
pili jim peněz, kteréž od knížete Boleslava byly dány Be
nediktovi na cestu. Zlosynové byli křesťané, lidé známi na
dvoře knižete Boleslava 1 v klášteře mnichů, nevěděli však,
že darované peníze vrátil Benedikt knížeti nemoha do Říma
cestovat. Právě když loupežníci se radiu, slavili mniši
svátek sv. Martina pěním cirkevních hodinek a obětováním
mše svaté, a na večer, když očekávaný bratr nepřišel, naří
kali bolestněji než kdykoli dříve, že z nedostatku apoštol
ského povolení není jim možno pracovati o obrácení pohanův
a spasení duší lidských. Téhož večera, ve čtvrtek dne 11.
listopadu 1003. vyšel sloužící jinoch, bratr kuchaře Kristina,
do blízké obce něco obstarat, a zůstal celou noc mimo dům.
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V klášteře zbyli na noc kněží Benedikt a Jan, řeholní
bratří Matouš a Isák, a kuchař Kristin. Když byli již
všickni pohrouženi v hrubý spánek, přišli vrahové, a nalezše
vchod dokláštera vrazili dovnitř. Ihned probudili se Benedikt
a Jan, a poznavše, co jim již nastává, pozvedli se a sedice
na lůžku vyzpovídali se navzájem a připravili se na smrť.
Vůdce zlosynů stanul před nimi jako ohromen; chtěje
vražditi zhrozil se na okamžik zločinu. V tom řekl mu
trpělivý mnich Jan: „Příteli, nač jsi přišel, a čeho přeje si
tento ozbrojený lId?“ Užáslý vrah odpověděl: „Pán země
Boleslav poslal nás, abychom bez milosrdenství vás svázali.“
Usmál se tomu Jan a řekl: „Dobrý kníže, jenž pro Boha
nás mnoho miluje, nikdy neporučil vám něco takového. Co
lžeš synu marně?“ Vece zlosyn: „Nuže, chceme vás zabiti;
proto jsme přišli.“ I pravil Jan: „Bůh pomoz vám i nám!“
V tu chvili vzal bezbožník ukrytý meč a zavraždil dvěma
ranami kněze Jana. Podobně i Kněze Benedikta, an spěchal
k druhým bratřím, tal jedním úderem do prostřed čela, tak
že mučednická krev jeho pokryla stěny nachem. Zatím bratr
Isak byv nepříjemně ze spánku probuzen, zvolal několikráte:
„Pomoz Bůh, pomoz Bůh !“, a když chtěl jako k modlitbě
vstáti, dostal mečem ránu do nohou, a pozdvihuje rukou,
obdržel do nich ránu druhou. Avšak obdivuje se, že blíží
se mu žádouci smrť mučednická, zvolal radostně: „Dobře
nám, že nalezli jsme z pouhého milosrdenství tak dobrou noc
a šťastnou hodinu, kteréž jsme nikdy nezasloužili. Požehnejž
vám Pán, že nám dobře činite!“ A když to řekl, dostal po
třetí smrtelnou ránu a vypustil duši. Vrahové slyšíce, že
jim dobrořečí ti, kterým přišli činiti zlé, byli touto dobrotou
a tichou trpělivosti zaraženi a řekli: „Běda nám! Co jsme
učinili, že jsme přišli zavraždit takových lidi, kteříž ra
dují se z usmřcení a vražedníkům dobrořeči. Ale nyní ne
můžeme již jinak, než všecky zabiti, aby nevyšly na jevo
zločiny naše a nezastihl nás zasloužený trest.“ I probodali
kopími Matouše, jenž marně dav se ven na útěk došel jen
ke kostelu. Posléze došlo i na kuchaře Kristina; nevěda o
ostatních bratřich, že jsou již umučeni, volal na ně a
bránil se na dvoře vrahům dřevem, až byl od nich také
zabit.
Dokonavše vražedné dilo vrahové slidili po penězích,
a nenalezše žádných rozbtrhali mešní roucho a rozdělili je
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mezi sebou, a vzavše s oltáře svaté ostatky zabalili je do
voskovaného plátna a zapálili je u stěny kostela, aby když
bude kostel hořeti, také celý klášteřik s těly umučených
bratří ohněm zničen byl, a neřeklo se, že to všecko učinili
loupežníci, nýbrž že stalo se tak nešťastnou příhodou. Ale
založený oheň uhasl, a původcové jeho dali se na útěk.
Když nadešel den a ještě v pozdní hodinu bylo viděti,
že klášteřík je uzavřen, spatřil někdo z okolního lidu skrze

trnitou ohradu uprostřed nádvoří mrtvolu zavražděného
Kristina. Na učiněný poplach sběhl se lid a shledal s úžasem,
co se tu v noci událo. V sobotu po sv. Martině dne 18.
listopadu přišel stařičký biskup Poznaňský Unger s ducho
venstvem a řeholnicemi a pohřbil Benedikta, Jana, Matouše
a Isáka v klášterní svatyni; tělo kuchaře Kristina jakožto
osoby světské bylo pochováno mimo kostel v klášteře, a
teprv později přiloženo do hrobu ostatních mučedníků.
Toužebně očekávaný bratr, vyslaný do Říma, vrátil
se pozdě, když Benedikt a tovaryši jeho byli již umučení a
pohřbeni. Nenaleznuv nikde Brunóna a nevěda o něm, že
má již apoštolské dovolení, šel až do Říma, a dostav také
od papeže plnou moc nastoupil zpáteční cestu do Polska,
kde zatím bratři jeho dosáhli koruny mučednické. I cestoval
poznovu do Říma dát papeži zvěst o tom co stalo se na
poušti v Polsku, a papež (Jan XIX.) nepochybně poručil,
aby zavraždění bratři byli pokládání a ctěni za mučedniky.
Oslavovalt je Bůh divy; nad hroby jejich objevovala se ča
stěji světla na svědečtví, že duše jejich poživají slávy před
tváři Boží. Při hrobu mučedníků vystavěl Boleslav Chrabrý
nový klášter a pozůstalý žák Benediktův, jenž vykonal dva
kráte cestu do Říma, shromáždil v něm novou družinu
mnichů řádu sv. Benedikta a řídil ji jako opat. Mnichové
tohoto kláštera i jiní věřící utíkali se zbožně ku přímluvě
umučených svatých bratři zvláště v nemocech, a docházeli
vyslyšení proseb svých. Jednomu z mnichůzjevili se Benedikt
a Jan a nařídili mu, aby oznámil svému opatu i knížeti
Boleslavovi, že si přejí, aby vrahové zatím polapení a vža
láři ukovaní, byli propuš. ění na svobodu, by mohli pokání
činiti, život svůj napraviti a Bohu sloužiti.
Zpráva. o mučednické smrti svatých bratří dotkla se
bolestně zvlášť Brunóna. Naříkal hořce, že slibu jim danému
nedostál, a že nebylo mu již popřáno, pracovati společně
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s milým bratrem Benediktem na vinici Páně mezi pohany.
Dostav od papeže Silvestra II. v Rimě apoštolské poslání i
arcibiskupskou právomoc byl r. 1004. v Meziboru posvěcen
na biskupa, a nemoha pro nastalé nepokoje mezi cisařem
Jindřichem Il. a Boleslavem Chrabrým jíti do Polska a Prus,
zdržel se nějaký čas na svém otcovském hradě v Kverfurtě,
a odtud odebral se do Uher, kdešířil křesťanství až do roku
1007. Navštiviv potom dvůr Vladimira Velikého v Kyjevě
kázal pohanským Pečencům na severozápad od Černého moře
a Černým Uhrům v nynějším Rumunsku. Odtud zavítal do
Prahy, a teprv v polovici roku 1008. šel do Polsky, a po
vánocích téhož roku do Prus. Ale když pokračoval v dile
předchůdce a vzoru svého sv. Vojtěcha v krajinách pruských,
stal se účastným ijeho koruny mučednické. Bylť od pohanů
Jat a s osmnácti průvodci svými zavražděn dne 14. února
r. 1009. Boleslav Chrabrý vykoupil potom od pohanů těla
těchto mučedníků a převezl je do Polska. Sv. Bruno slaví
se jako patron a druhý apoštol Prus. Výroční památka jeho
koná se dne 14. února.
Sv. Bruno trvaje r. 1001. sesv. Romualdem v klášteře
Montekasinském složil „Život sv. Vojtěcha.“ Ubiraje se r.
1008. Polskem přišel na misto mučednictví svých svatých
přátel Benedikta a Jana a uslyšev tam od očitých pozůstalých
zprávy o jejich životě od té doby, co se byl s nimi v Italil
rozloučil, i o jejich mučednické smrti, napsalještě téhož
roku 1008. „Život a umučení sv. Benedikta a Jana i Jejich
soudruhův,“ kterýžto spis je předním hodnověrným prame-
nem všeho, co o svatých pěti bratřich mučednícich víme.
Svatí mniši a kněží Benedikt a Jan přišli do Polska,
aby obnovili apoštolské dilo sv. Vojtěcha, a bude-li se Bohu
libiti, dle příkladu tohoto prvního věrozvěsta pruského ze
mřeli smrtí mučednickou, K nim přidali se Poláci řeholní
bratří Matouš a Isák s kuchařem Kristinem, jenž jim v klá
šteře posluhoval. Všickni zapírali se a sloužili horlivě Bohu
učiněni jsouce divadlem andělům i lidem. Vroucí přání jejich
po hlásání evangelia pohanům nesplnilo se, ale koruna mu
čednická, po níž nevýslovně bažili, neminula jich. Přijali
násilnou smrť pro svůj Bohu zasvěcený život klidně a ra
dostně jako vzácnou milost od Boha danou. Proto byli prá
vem hned po smrti pokládáni za mučedníky Boží.
Již brzo po roku 1009. dal Boleslav Chrabrý přenésti
těla svatých pěti mučedníků do Hnězdna. Když Čechové na
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vítězné výpravě doPolska r. 1039. zmocnili se Hnězdna,
rozkázal kniže Břetislav I. z tamního chrámu Panny Marie
odvěsti do Prahy netoliko ostatky sv. Vojtěcha a pokrevního
bratra jeho arcibiskupa Radima (Gaudenoia), ale i těla svatých
pěti bratři a uložiti je v chrámu sv. Vita.
Náhradou za to, že kniže Břetislav I. vzal Polákům
svaté ostatky s mnohými kostelnimi klenoty, bylo mu od
papeže Benedikta IX. uloženo, aby s biskupem Pražským Še
biřem vystavěl a nadal chrám. I založil kníže r. 1046.
kollegiatní chrám sv. Václava nad starou svatyní světcův
Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi, a ještě téhož roku
dal do něho z Prahy přenésti větší část ostatků sv. Bene
dikta a jeho soudruhů mučedníků. Odtud byly asi r 1128.
ostatky sv Kristina na žádost biskupa Olomouckého Jindři
cha Zdíka darovány stoličnému chrámu Olomouckému.
Když r. 1880. otevřen byl u sv. Vita v Praze hrob
sv. Vojtěcha, nalezena v něm schránka s pověřovacimi de
skami, svědšicimi, že v ni chovají se kromě ostatkův sv.
Vojtěcha také některé částky z ostatků svatých pěti bratří.
Kromě toho chovají se v pokladnici chrámu sv. Víta dvě
schránky s částkami ostatků těchto mučedníků. Velký dil
hlavy sv. Benedikta opatruje se v domácí kapli arcibi
skupské v Praze, odkud nedávno byla částečka její darována
klášternímu chrámu Emauskému v Praze.
w

wh

Nehodami časů ztratila se větší čásť ostatků svatých
bratří ve Staré Boleslavi, a zůstali tu jen čtyři kosti, kteréž
jsou uloženy v chrámu sv. Václava po evangelijni straně
hlavního oltáře. Dne 12. listopadu bývají tyto ostatky dá
vany lidu k libáni, a v jižní boční lodi, upravené v kapli,
kteraž jest zasvěcena pěti svatým bratřím, bývá sloužena
slavná mše sv.

Ostatky sv. Kristina chovaly se po všecky časy ve
stoličném chramu Olomouckém, Biskup Robert (1201—1240)
uložil je v drahocenné rakvi na hlavním oltáři, a biskup
Jan ze Středy ustanovil, aby svátek sv. Kristina, jehož tělo
v sidelnim chrámu Olomouckém uloženo jest, se všemi sou
druhy jeho dne 12. listopadu byl po celé diecési od věřicich
slavně svěcen. Z těla sv. Kristina zachovaly se celá lebka a
sedm většich kosti. Ostatky tyto byvše roku 1854. šťastně
nalezeny a r. 1862. kardinálem arcibiskupem Bedřichem
Fůrstenbergem církevně pověřeny, bývají ve velechrámu
každého roku dne 12. listopadu k veřejnému uctění vy
stavovány.

Jako na Moravě, býval i v Čechách výroční den pa
mátky umučení svatých pěti bratří slaven jako zasvěcený
svátek, Sv. Benedikt s bratřími uváději se ve sboru patronů
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českých; na Moravě jsou ctěni jako Spolupatronové metro
politního chrámu Olomouckého. Také Poláci vzývají je jakožto
patrony svě. *)

Dne 12. listopadu koná se také památka sv. Martina, papeže a mu
čedníka, sv. Paterna, mučedníka, sv. Livina, biskupa a mučedníka, sv. Rufa,
biskupa Avignonského, sv. Kuniberta, biskupa Kolínského, sv. Nila Staršího,
poustevníka, i syna jeho sv. Theodola, sv. Theodora Studity v Cařihradě,
sv. Didaka z řádu Menších bratří, a j.

*) Teprv r. 1882. byl ve Zvěříně v Meklenbursku nalezen starobylý
rukopis obsahující „Život a umučení sv. Benedikta i Jana a jejich sou
druhův,“ jejž složil sv. Bruno. Spis ten byl vydán r. 1888. a r. 1893., a
srovnáním spolehlivých zpráv jeho s tím, co o svatých pěti bratřích vy
pravuje sv. Petr Damiani v životopise sv. Romualda, složeném r. 1040.,
vyšlo na jevo, že všecky posavadní legendy české, polské i jinaké, líčící
život těchto mučedníků, obsahují mnoho nesprávností Bývaliť dle těchto
legend svatí bratří mučedníci do nedávna pokládání jednak všickni za ro
zené Poláky, jednak za průvodčí sv. Vojtěcha, kteříž prý přišli s ním
z Římského kláštera sv. Bonifáce a Alexia do Čech a přebývali nějaký čas
v klášteře Břevnovském (dle Hájka dokonce v klášteře Ostrovském na
Vltavě), až odebrali se do Polska. Sv. Romuald založil řeholní družinu
poustevníků Kamaldolských až po odchodu sv. Benedikta a Jana z Italie ;
nelze tedy tyto světce ani tovaryše jejich Matouše a Isáka v Polsku nazý
vati poustevníky Kamaldolskými. Namnoze mátli si kronikáři také ostatky
sv. Benedikta a spolumučedníků s těly rodných bratrů sv. Vojtěcha za
vražděných r. 996 od Vršovců na Libici, jež byla přenesena do chrámu sv.
Víta v Praze r. 1216. Viz důkladnou studii P Methoděje Vojáčka „Sv.
Benedikt s bratřími, patronové zemští“ v Časopise katol. duchovenstva r.
1890. a 1897.

X.ú. J. Patočky v Praze.

Nákl. Děd. sv. Jana Nep.
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Sv. Stanislav Kostka.
Za pozemského života svého prokazoval Spasitel nej
něžnějším způsobem nebeskou lásku svou maličkým. Podobně
vylévá Bůh milosť svou na nevinnou mládež často hojnější
měrou, než na služebníky svoje věkem i ctnostmi již vy
spělé. Tak i svatý panic Stanislav Kostka stal se již v útlém
mládí účastným vzácných milosti Božích, a dokonav v krátku
vyplnil časy mnohé. (Moudr. 4, 13.)
V království Polském, na zámku Kostkově v Mazovsku,
vládl ode dávna starý polský rod šlechticů Kostků. Dne
30. října 1550 narodil se tu kastelánovi panu Janu Kost
kovi z manželky Markéty rozené šlechtičny Kryské synáček
Stanislav. Byl nejmladší syn urozených manželů těchto. Ná
božná matka kladla již záhy do srdce jeho první seménka
bázně Boží, a simě to ujalo se a rostlo utěšeně. Mladičký
Stanislav dával všem domácím krásný příklad zbožnosti a
horlivé snahy po křesťanské dokonalosti. Jsa nad věk svůj
neobyčejněvážný, nenalézal zalíbení ve hrách dětských ani
ve společnostech a jakýchkoli zábavách; za to modlival se
rád aučil se pilně. Útlému mravnímu citu jeho zošklivo
valo se vše, co byť i jen poněkud porušovalo stydlivosť.
Každé nepočestné a necudné slovo, jež zaslechl, hnalo mu
krev studu do tváře, a nezřídka otřáslo jím tak, že bázní
před hříchem až i omdlel a na zemi sklesl. Kdykoli tedy
hosté při stole začínali neslušné řeči, hleděl je opatrný ka
stelán potlačiti, řikaje položertovně: „Ticho, pánové, jinak
zase polibí můj Stanislávek zemil“
Počátkům vědomostí učil se Stanislav v oteovském
domě, a když dosáhl čtrnáctého roku věku, byl se starším
bratrem Pavlem od otce poslán do Vídně a dán na další
vzdělání do tamního šlechtického vychovávacího ústavu
(konviktu), řízeného vzorně Tovaryšstvem Ježišovým. Dozor
nad oběma jinochy měl pěstoun jejich Bylinský. Tu pro
spíval Stanislav podivuhodně učením i vroucí nábožností.
Modlitby a studie byly mu nejmilejším zaměstnáním; kdy
koli od modlení povstal, zářila tvář jeho, a v očích leskly
se nezřidka vnitřním pohnutím slzy. Se soudruhy mluvíval
výhradně o Bohu a věcech duchovních tak dojemně. že po

434

Dne 13 listopadu.

slouchali ho napjatě a milovali jej vůbec pro vzácnou pro
stomyslnosť a nevinnost, která v něm se jevila a každé ne
porušené srdce lidské mocně poutala.
Vídeňský šlechtický konvikt založil a Jesuitům svěřil
cisař Ferdinand I., avšak po smrti jeho, hned roku 1505.
rozkázal císař Maximilian IT., aby stavení tohoto ústavu
bylo věnováno jinému účelu. Takto zanikl konvikt, a cho
vanci jeho ubytovali se po městě v domech soukromých.
Změna tato dotkla se obou polských bratři různě; starší,
lehkomyslný Pavel byl s ni velmi spokojen, raduje se, že
bude zbaven přísné kázně, jakáž vládla v jesuitském kon
viktě; ale tichý, zbožný Stanislav opouštěl jen nerad a
s těžkým srdcem milé klášterní zátiši, v němž mohl po vrou
cím přání svém beze všech překážek zanášetl se studiemi
a modlitbou.
Pěstoun Bylinský odstěhoval se s oběma svěřencisvý
mi ve Vidni do domu nekatolického měšťana. Stanislav
vkročil do něho s velkou tisní předvidaje, co ho tu čeká.
A tušení jeho naplnilo se; stalť se mu tento dům mistem
přemnohých strasti, ale 1 školou křesťanské trpělivosti. Bratr
Pavel nemaje vyššich snah, než po způsobu tehdejších uro
zených mladikův světa a jeho radostí notně užívati, honil
se po zábavách, vyhledával hlučných společnosti, liboval si
v kvasech i pitkách, a vůbec vedl si všude jako šlechtický
světák. Zatím zůstával Stanislav i v domě nekatolickém
mládencem bohabojným, mravným a světu odumřelým; svět
ské radovánky hnusily se mu, a společnost hýřivých tova
ryšů zdála se mu býti svrchovaným nebezpečím pro dra
hocenný poklad panické nevinnosti. I nebylo divu, že
lehkomyslný Pavel zanevřel na bratra, jehož tichý, zapiravý
život byl mu ustavičnou výčitkou. Kdykoli ho viděl, an
v ústraní se modli, do chrámu spěchá, posty se zapirá aneb
jiné kajicí skutky koná, vzplanul hněvem, posmíval se mu
a tupil jeho panickou ostýchavosť, ba nejednou vrhl se ze
vzteku na něho a stloukl ho do krve. Také Bylinský káral
Stanislava a domlouval mu, aby živ byl, jak prý sluši uro
zenému jinochu. Nazýval ho blouznivým přemrštěncem a
vytýkal mu, že byl otcem poslán do Vídně, aby naučil se
uhlazeným mravům šlechtickým, nikoli pak, aby jako sedl
ský neotesanec štítil se světa a činil rodu svému hanbu.
Podobné výčitky bývalo Stanislavovi slýchati i od jiných
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lidí; že svým podivnůstkařstvím a výstřednictvím nikde
nepochodí; že také jini lidé chtěji přijiti do nebe, byť i ne
libovali si v pobožnůstkářství, a že modlaření sluší starým
ženám, nikoli pak urozenému jinochovi. Ale všecky takové
tlachy byly marné; čím více byl Stanislav sváděn, aby žil
po světsku, tím úzkostlivěji varoval se všeho, oož by duši
jeho škoditi mohlo; čím hůře nakládali s ním starší bratr 1
pěstoun, tím vroucněji tulil se k Bohu, tím horlivěji mrtvil
se. Když ponoukán byl ku světáctvi, řikal: „Jsem zrozen
pro věci vznešenější!l“ A když bratr někdy sváděl ho ku
skutkům zlým, odmítal ho vážně, ač laskavě: „Budu vždy
cky živ. tak, jak Bohu jest libo, ať bratru se libí neb
nalibi!“
Stanislav snášel všecky křivdy od bratra 1 pěstouna
s podivuhodným klidem. Nikdy nereptal a nestěžoval si do
přikoři, aniž se hněval. Nepřestávaje zlého bratra upřímně
milovati sloužil mu jako čeledín, a nechtěje dávati mu zá
minku ku hněvu, tajil se pobožnými a kajicimi skutky svý
mi, jak jen možno bylo. I žehnal Bůh přehojně horlivou
snahu tohoto panice po křesťanské dokonalosti. Stanislav
pokračoval rychle cestou svatosti, stkvěje se vzácnými ctnost
mi, na podiv a za přiklad všem zbožným lidem, kteřiž ho
znali. Každou neděli i každý zasvěcený svátek přistupoval
s dojemnou vroucností Ku stolu Páně připraviv se dne před
chozího na svaté přijímání rozjimáním a přísným postem;
každodenně slyšel dvě, někdy i tři mše sv., a cestou do
školy u Jesuitů neopomijel nikdy pokloniti se v některém
chrámu nejsvětější Svátosti, což činival také vraceje se ze
školy. Rodičku Boží uctíval každodenní modlitbou svatého
růžence. Na uchránění panické čistoty nosil pod svrchním
Šatem na těle drsnou Žiněnku a přál si jen pramálo času
k odpočinku; vstávalt o půlnoci, když bratr 1 pěstoun již
tvrdě spali, aby mohl bez překážky obirati se na modlitbách
s Bohem. Rozjimaje a modle se býval povždy duševně se
brán, a nezřídka přicházel u vytržení mysli. Takovými du
chovpimi cvičenimi posiloval se Stanislav ve svatých ctno
stech, a takto přestál šťastně perné zkoušky, kteréž mu. po
dva roky strojili bratr i pěstoun nelaskavým chováním svým.
Koncem roku 1856. roznemohl se Stanislav na smrť;
probdělé na modlitbách noci, časté posty a mnohé útrapy
od bratra 1 pěstouna podlomily tělesné síly jeho. I prosil
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snažně, aby byl povolán kněz a zaopatřil ho svatými svá
tostmi. Ale proti tomu byl domácí pán, zarytý protestant,
a Pavel ani Bylanský nedovedouce mu odpirati zdráhali se
vůli nemocného vyplniti. Jaká bolest uchvátila něžné srdce
ubohého jinocha! Stižen jsa v daleké cizině nebezpečnou
nemoci toužil horoucně po nejsvětější Svátosti, aby se po
křesťansku přichystal na smrť; a vlastní bratr bránil mu,
aby touha jeho ukojena nebyla! V této opuštěnosti a nevý
slovné tisni hledal Stanislav útočiště u patronky umírají
cích, svaté panny Barbory, o niž nedávno se dočetl, že cti
telům svým nedá odejíti na věčnost, pokud neposilnili se
chlebem nebeským. I vzýval ji nábožně a důvěrně, aby mu
nedala umřiti bez Pána Boha. A ejhle, nočního času potom
byl potěšen viděním; zjevilat se mu sv. Barbora s dvěma
anděly, a jeden z nich přinesl a podal mu Tělo Páně. Toto
zjevení povzneslo a posilnilo sklíčenou mysl jeho, ale nemoc
horšila se pořáde, tak že tušil již, že nastává mu poslední
hodinka. Tu měl nemocný opět vidění; spatřilé Marii Pannu
s Božským děťátkem a naplněn jest nebeskou útěchou; 1
roztoužil se po smrti, aby milého Spasitele tváři v tvář spa
třiti mohl. Ale Rodička Boží dala mu mna srozuměnou, že
hodina jeho ještě nenadešla, a že dříve dlužno, aby milosti
tak veliké ještě lépe si zasloužil, a na ten účel do Tova
ryšstva Ježíšova vstoupil.
Kromě naděje lékařů vyvázl. Stanislav z nemociacitil
se dokonale zdravým. Od té doby zanášel se pevným úmýy
slem, že vstoupí do řádu sv. Ignáce, jakož. u vidění od Marie
Panny napomenut byl. I požádal skromně představeného je
suitské koleje ve Vidni za přijeti do sboru řeholních nová
čků, ale byl odmítnut s odůvodněním, že řád nemůže prosbě
jeho vyhověti, pokud by se nevykázal souhlasem otce svého.
Také papežský vyslanec Commendone, k němuž šestnácti
letý jinoch za ochranu se utekl, nemohl mu prozatím pomoci,
obávaje se hněvu mocného otce jeho. Tak zdálo se, že všecka
naděje jeho přišla na zmar. A přece neupouštěl od záměru
svého; bylť přesvědčen, že Bůh sám určil mu stav, jemuž
věnovati se má, a že tudy ukáže mu také bezpečnou cestu
k němu. I poradil se s Bohem a zpovědníkem svým a stanul
na tom, že odejde tajně z Vídně a poputuje ku slovutnému
knězi Petru Kanisiovi, tehdáž provinciálu Tovaryšstva Ježi
šova v Hornoněmecku, a kdyby třeba bylo, i do Říma k sa
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mému generálovi téhož řádu, aby posléze vroucí touha jeho
naplněna byla. Na ten účel vyprosil si od představeného
Jesuitů ve Vídni přímluvných listů svědčících provinciálu
Kanisiovi i generálu Františku Borgiovi.
Jednoho dne na podzim roku 1567. nakládal Pavel
s bratrem opět velmi gurově. Tentokráte nemlčel však Sta
nislav a řekl snezvyklou rozhodnosti : „Prohlašuji ti bratře,
že nevolím již ukrutenství tvoje snášeti; budeš-li i nadále
chovati se ke mně takto, donutiš mne kútěku, a potom viz,
jak otci se zodpovíš!“ A když Pavel ještě zuřivěji bratra
sužoval a posměšně křičel, aby si jen šel, kam se mu libi,
jal se týraný jinoch činiti připravy k útěku. Probděv celou
noc na modlitbách, vzbudil ráno Pavla a otázal se ho vážně,
zdaliž skutečně mu dovoluje odejiti? A když ospalý bratr
hněvivě jej odstrčil, nezbývalo mu leč provésti, co si umínil,
Zůstaviv bratrovi list na vysvětlenou, proč odhodlal se
k útěku, odložil svůj oděv, převlékl se v šat sedlský,
vyšel tiše z domu, byl v jesuitském chrámě na mši svaté,
přijal nejsvětější Svátost, a dostav od provinciála Tovaryš
stva Ježíšova dva odporučající listy vydal se na cestu
z Vidně, maje pevný úmysl, že bude třeba jako žebrák
choditi světem, dokud by v některém domě jesuitském ne
nalezl útočiště.
Stanislav urazil již notný kus cesty za městem, když
Pavel z ospalosti se probral a list jeho čisti začal. Náhle
pohnulo se v něm zlé svědomí; pojednou lekl se a pykal
své zlomyslnosti. I jel bez meškání za prchajícím bratrem,
a málem byl by ho již dohonil; spatřil na cestě opodál
před sebou chodce po sedlsku oděného, ale nepoznav v něm
Stanislava ustál od dalšího stíhání a vrátilse s nepořízenou
do města. Zatím šel uprchlik klidně dále, raduje se v Pánu.
Cesta vedla ho do Augšpurka, kde mínil nalézti Petra Ka
nisia, a nezastihnuv ho tu cestoval za ním do města Dilling
ve Švábsku. Slovutný Kanisius přijav od urozeného jinocha
polského odporučovaci list, podivil se nemálo horlivosti jeho,
an se nerozpakoval vykonati z Vídně cestu 150 hodin, aby
mohl vstoupiti do Tovaryšstva Ježišova. I podrobil ho těžké
zkoušce, chtěje se přesvěděiti, má-li skutečně pro řeholní
život povolání. Uložilé mu, aby v konviktě obsluhoval cho
vance při jidle a poklízel světnice jejich. A Stanislav
obstál v této zkoušce dobře; ačkoli šlechtický stav jeho
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nezůstal v konviktě tajemstvím, konal všecky uložené práce
tak pokorně a důkladně, že všickni chovanci se mu divili.
I poslal ho po třech nedělích Kanisius v průvodu dvou
mladých řeholníků ku generálovi do Říma, maje za to, že
kyne mu tam větší bezpeči před možnými úklady pří
buzných.
Také dalekou cestu z Dilling do Říma konal Stanislav
pěšky, nedbaje žádných překážek a obtíží. V Římě vrhl se
k nohám sv. Františka Borgie, tehdejšího generála Tova
ryšstva Ježišova, a prosil suažně, aby ráčil jej do řádu při
jati. Světec pozdvihl a objal ho oteovsky a shlédnuv přine
sené listy slíbil, že prosbě jeho bude vyhověno. A hned dne
28. října 1567 byl Stanislav v koleji sv. Ondřeje oděn ře
holním rouchem a přijat do sboru nováčků Tovaryšstva,
z čehož měl nevyličitelnou radosť. Za nedlouho potom došel
ho od otce list, v němž hrozeno řádu jesuitskému pomstou,
že se ho ujal, a jemu samému činěny příkré výčitky, že
prý jako nezdárný syn a žebravý poběhlík poskvrnil česť
rodu svého. Ale Stanislav nedal se nikterak v předsevzetí
svém zviklati; zaplakal sice, ale nikoli z lítosti nad sebou,
nýbrž ze soustrasti se zaslepeným otcem. Duše jeho dosáhla
blaživého míru a sladké útěchy, kterou nic zkaliti nemohlo.
Pouze odpor rodičů rmoutil ho; i dopsal jim prose uctivě,
aby nebránili mu jíti za hlasem milosti Boží, a dokládaje,
že jak křesťanu sluší, jest odhodlán raději podstoupiti jaká
koli protivenství i smrť, než aby byl hluchým ku slovům,
jimiž Bůh zve ho k sobě.
V noviciátě proslul Stanislav za krátko již tou měrou,

© žebylnetoliko
soudruhům,
aleistarším
řeholní
kladen za příklad svatých ctnosti. Představeným prokazoval
synovskon uctivost, oddanosť i neobmezenou poslušnosť ; ku
spoludruhům choval se s dojemnou pokorou a laskavou
úslužnosti. Z oči jeho často zarosených, vyzirala andělská
nevinnosť; duši jeho, čistě jako spanila lilie, nebylo nic tak
protivné, jako hřích, ba 1 stín hříchu. Na záchranu panické
čistoty trýznil tělo svoje posty a bičováním, avšak nikdy
nepodroboval se takovým kajicím skutkům mimo vůli před
stavených. Všecky myšlénky, pocity a žádosti jeho směřo
valy výhradně k Bohu a věcem nebeským. Duše jeho pla
nula ohněm nadpřirozené.lásky k Bohu. Svatou radosti
plésal, kdykoli šel poklomit se nejsvětější Svátosti, kdykoli
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byl na mši svaté a přistupoval ku stolu Páně. Tu rozněco
vala se duše jeho nebeským nadšením a tvář jeho zářila
leskem nadzemským. Když obcoval mši sv., zdálo se pří
tomným, že vidí vněm anděla před trůnem Božím klečicího;
tak uctivě a pobožně vedl si. Jsa Duchem svatým uváděn
do nejhlubšich tajemství Božich, rozjímal o nich často celé
hodiny na kolenou, až slabosti tělesnou sklesl. Nejednou,
když na modlitbách přišlo na něho vytržení mysli, rozpá
lila se vnitřním žárem hlava i hruď jeho, a soudruhové
snažili se ochladiti ho studenou vodou. Byly to ovšem při
znaky, že Bůh již brzo vybaví duši jeho z útlého těla a
popřeje jí onoho světla, kteréž nepálí, ale na věky osvěcuje
a oblažuje vyvolence jeho.
Rodičku Boži miloval Stanislav tak něžně a důvěřoval
v ni tak pevně, že společníci jeho za to měli, že dosáhnou
od ni požadovaných milostí jistěji, když on s nimi spolu ji
vzývá. Nosival při sobě stále růženec a nábožné čtení o
Marii Panně i písně a modlitby k ní. Aby naučil se ji dů
stojně uctivati, jal se zaznamenávati si všecko, co svatí
Otcové i jiní nábožní mužové na její oslavn kdy napsali a
pověděli. Kdykoli byla řeč o Rodičce Boží, přetékaly mu
srdce i ústa chvalami o ní, a jsa uchvácen nadšením ne
mohl často ani nalézti vhodných slov, aby vylíčil jeji vzne
šenosť, dobrotivosť, mateřskou lásku a nebeskou oslavu, a
končival tudy řikaje stručně: „Onaťt je všecko; onať je
matka veliká, matka moje!“ Na cestě do chrámu Matky
Boží Sněžné otázal se ho jednou kněz Emmanuel, jak ve
lice Marii Pannu miluje. V tu chvíli zarděl se Stanislav
spanilým růměncem a řekl lahodně: „Vždyťjest matka má !“
Později řikával kněz ten, že slova ta zdála se mu býti zvu
kem nebeským.
S tajeným dechem naslouchěli řečem mladého Stani
slava i řeholníci věkem a ctnostmi dospěli, poznávajíce
z nich veliké milosti, jimiž Bůh ho vyznamenal. Mluvival
také často o nastávajici smrti své, po níž horoucně bažil a
vzdychal. Jednoho dne dal se s knězem Emmanuelem do
hovoru o nanebevzeti Panny Marie, a pojednou zvolal u
vytržení mysli: „Ach, jak blažený byl svatým den, kdy
nejblahoslavenější Panna do ráje vcházela ! Jsem přesvědčen,
že oni tuto památku každého roku zvláštní slavnosti osla
vuji, jakož i my pozemčané ji světíme,;a doufám, že i já
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přiští tuto slavnost budu konati již s nimi.“ Byla to slova
prorocka. Toho času byl Stanislav zdráv, a nikdo netušil,
že by předpovědění jeho vyplniti se mohlo.
Po obyčeji řeholním bylo Stanislavovi uloženo, aby
v měsici srpnu uctival sv. Vavřince jakožto zvláštního pa
trona. I slavil svátek jeho mimořádnou pobožnosti, a při
svatém přijimání téhož dne položil si na prsa list, jejž
z dětinné prostomyslnosti napsal Marii Panně a v němž
snažně prosil, aby byl již co nejdříve z tohoto slzavého
údolí odvolán a mohl bližíci se svátek jejího nanebevzeti
slaviti s nebešťany. Potom přisluhoval dobrovolně v domácí
kuchyni. A když byl otázán, jakými myšlénkami v kuchyni
se zanášel, odpověděl: „Podivav se na ohniště začal jsem
rozjimati o hrozném ohni pekelném a o mukách sv. Va
vřince.“ Téhož dne k večeru pocítil slabou horečku, a před
stavený velel mu odebrati se do domácí nemocnice a uleh
nouti. Tu učinil Stanislav nad lůžkem kříž řka: „Jestliže
zalibí se Bohu, abych s tohoto lože již nepovstal, děj se
svatá vůle jeho!“ Když představený po chvili zase přišel,
řekl mu nemocný zřejmě, že doufá slaviti blížící se památku
nanebevzeti Panny Marie s vyvolenci Páně na nebesich.
Nemoc nezdála se býti nebezpečnou, a ještě dne 14. srpna
kojili se lékaři naději, že brzo ustane, ale Stanislav věda
z vnuknutí Božího najisto, že zemře, a těše se na smrť,
prohlásil určitě, že přištl noci již nepřečká. A záhy po po
lední omdlel, a studený pot rozlil se po těle jeho. Když zase
přišel k sobě, dal se položiti na holou podlahu a přijal
naposled svaté svátosti s takou vroucnosti, že všem přitom
ným oči slzami se zalily. Na otázku, zdaž mysl jeho nic
neznepokojuje, odpověděl slovy Písma sv. „Hotovo jest
srdce mé, Bože, hotovo srdce mé !“ Potom prosil přítomných
za odpuštění, jestliže by koho znich byl snad urazil; vzbu
zoval tři Božské otnosti s lítosti, porouéel se nejblahoslave
nější Panně i svatým patronům, líbal kříž a položil si jej
na prsa; rovněž libal obrázek Rodičky Boží, který držel
V pravici růžencem ovinuté, zatím co levice jeho držela
hořici svíci. V poslední chvíli spatřil u vytržení mysli
oslavenou Marii Pannu s průvodem andělův a svatých pa
nen, zvoucích ho ku slavení nadcházejícího svátku v nebi,
a vysloviv Šeptmo přesvatá jména Ježíš, Maria, Josef, usnul
tiše v Pánu, po třetí hodině „ranní před východem slunce

Sw. Stanislav Kostka

441

ve svátek Nanebevzetí Rodičky Boží, dne 15. srpna 1568.,
právě jakož byl předpověděl. Byl teprv v osmnáctém roce
věku svého a nosil řeholní roucho necelých deset měsíců.
Tovaryšstvo Ježíšovo pokládalo tohoto andělského panice za
vzácnou ozdobu svou a kladlo v něj velikou naději, ale
v radě Boži bylo uloženo, aby uzráv záhy pro věčnou bla
ženosť nezůstal dlouho na zemi, na niž byl cizincem ak niž
nikdy nelnul.
Bezduchá schránka zesnulého Stanislava byla uložena
v řeholním chrámě Tovaryšstva Ježíšova u sv. Ondřeje na
temeni Kvirinalském v Římě, a Bůh osvědčoval svatost
jeho četnými divy, zvláště v Polsku a na Litvě, kde ná
božná úcta k němu rychle se rozšířila. Přimluvou jeho u
Boha stalo se, že bratr jeho Pavel po nějakém čase se obrá
til a bohabojně žíti začal, a posléze rozdav větší dil dědi
ctví svého vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Papež Klement
VIII. prohlásil r. 1604. Stanislava za blahoslavence, a papež
Benedikt XIII. vřadil jméno jeho do seznamu světcův
Církve katolické. Památka jeho slaví se dne 13. listopadu,
kteréhožto dne byly ostatky jeho v Římě přeneseny do no
vého chrámu při domě noviců řádu jesuitského. Světnice,
ve kteréž v Římě zemřel a rovněž pokojík ve Vídni, kde
sbratrem Pavlem po dvě léta přebýval, byly upraveny v ka
ple. Poláci vzývají sv. Stanislava jakožto předního patrona
svého; jeho mocné ochrany zakoušeli zvláště ve válkách
s Turky a za časů obecných pohrom.
Zobrazován bývá sv. Stanislav Kostka podobným
způsobem, jako sv. Alois Gonzaga, jemuž osudy 1 andělskými
ctnostmi svými velice se podobal.

V životě sv. Stanislava jest nam obdivovati se zvláště
vytrvalé statečnosti, jakouž odpiral všem pokušenim. Ač
mlád, byl milosti Boží a vlastním přičiněním již utvrzen
ve svatýchctnostech tak, že ani zlé příklady, ani přikré
domluvy a potupy, ani týrání od bratra a jiných světáků
nedovedly ho zviklati a svésti. Žil tak, aby líbil se jedinému
Bohu, ať bratru bylo vhod či nevhod. Jsa prost všeliké
chabé bázně lidské bál se toliko Boha, a takto vyšinul se
na vysoký stupeň křesťanské dokonalosti a dosáhl svatosti.
Podobně má si vésti každý křesťan. Ovšem je třeba veliké
zmužilosti a sebezapiráni, aby člověk v dobru setrval, 1
když kolkolem něho lidé zákony Boží nohama šlapou a
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ustavičně jej svésti usilují; ale zdaž mnedle nezasluhuje
všemohoucí a věčný Bůh, abychom zlásky k němu a ovšem
také z lásky k nesmrtelné duši své, tedy na vlastní prospěch
svůj, snášeli protivenství a podstupovali oběti? „Kdo se boji
člověka, tudiž padne; kdo doufá v Hospodina, pozdvižen
bude.“ (Přisl. 29, 25.) „Blahoslavený muž, který snáši po
kušení; nebo když bude zkušen, vezme korunu života,
kterouž zaslíbil Bůh těm, jenž ho milují.“ (Jak. 1, 12.)
Čistá duše mládenečka Stanislava lekala se hříchu tak
úzkostlivě, že omdléval hrůzou, jakmile zaslechl slovo ne
počestné. Jak hroznou zodpovědnosť uvalují na sebe lehko
myslní světáci, kteří beze všeho studu konaji před mládeži
řeči oplzlé! Běda světu pro pohoršení! „Opleť uši své trnim,
neslyš jazyka zlého, a ústům svým udělej dvéře a zámky.“
(Bir. 28, 28.)
Dne 13. listopadu kcná se také památka sv. Brikcia, učedníka sv.
Martina a jeho nástupce na biskupském stolci Tourském, z jehož ostatků
chová hlavní chrám Pražský tři části; sv. Valentina a spolumučedníků
Ravennských, sv. Mitria mučedníka, sv. Arkádia a polumučedníků afrických,
zavražděných pro víru katolickou od Arianů; sv. Eugéna, arcibiskupa
Toledského (+ 658), sv. Enathy, panny a spolumučedníků palestinských,
v Kremóně sv. Homobona, ve Francii sv. Hendulfa, bisknpa, z jehož ostatků
dostal r. 1565. jednu kosť velechrám Pražský, a j.
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I. Blahosl. Albert Veliký, biskup.
O králi Šalomounovi dí třetí kniha královská: „Byl
moudřejší než všickni lidé — ; rozmlouval o stromech až do
cedru, kterýž jest na Libanu, až do ysopu, kterýž vychází
ze zdi; rozmlouval o zvířatech, o ptácich 1 zeměplazích 1 0
rybách.“ (III. Král. 4, 31. 33.) Chvála tato plati ovšem ve
smyslu mnoho hlubším také o křesťanském mudrci Albertovi,

jejž vrstevuici právem nazvali Velikým
Albert pocházel z rodu hrabat Bollstaedtských. Narodil
se r. 1194. ve švábském městě Lauingách nad Dunajem a
byl od nábožných rodičů velmi pečlivě vychován. Praví se,
že jedva začal mluviti, vyslovoval dle návodu matčina den
ně s blaženým pocitem na stokráte přesvaté jméno Rodičky
Boží Marie. Rodičům působil radost dětinnou poslušnosti 1
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mravnosti a zvláště mimořádnými schopnostmi, touhou po
vědění a úžasnou pamětí. Tou příčinou byl poslán na pro
slulé vysoké učení do vlaského města Padovy, kde velmi
pilně a s prospěchem znamenitým studoval hlavně vědy
filosofické a přírodní. Toho času slynul v Padově učenosti i
dokonalými ctnostmi řeholními provinciál řádu sv. Dominika
Jordán, rodem saský šlechtic. Uchvatnáa výmluvnosť jaho ro
hnula mnoho nadaných jinochů, že vstoupili do řeholejeho.
Také Albert zamýšlel zříci se světa a přijati roucho sv.
Dominika, aby mohl beze všech překážek v klášterním ů
strani věnovati se službě Boží a vědám, ale Jordán poradil
mu, aby raději zůstal ve světě, kde bude mu také možno
žiti bohumile a nad to z bohatství po rodičích zděděného
činiti mnoho dobrého. Zatím došlo Alberta od rodičův po
zváni, aby vrátil se domů a vstoupil s počestnou pannou ve
svazek manželský. Takto octl se v nemalé tisni, jsa na roz
pacich, má-li poslechnouti Jordána a rodičův, čijiti za hlasem
srdce svého. I pokušení dostavova'a se mu; mivalť sny, ze
kterých soudil, že kdyby vstoupil do kláštera, bude z něho
s hanbou propuštěn.
Jednoho dne kázal Jordán o úkladech, jimiž zlý duch
pokouší mnohého křesťana, aby zmařil úmysl jeho vstoupiti
do řehole. Kázaní to učinilo na Alberta tak mocný dojem,
že ihned spěchal do kláštera, a poklekna před Jordánem 1
ostatními řeholníky zvolal: „Bohem- i vámi se dokládám,
že jsem holov opustiti svět a sloužiti Kristu Pánu v řádě
vašem ; odmrštite-li mne, bude Bůh sám soudcem vaším.“ I
byl přijat a oblečen řeholním rouchem dominikánským a
odbyv rok přípravný v řádě dokončil studie v Bononil a
nastoupil úřad učitelský. Učil postupně na klášterních ško
lách v Kolíně, Hildesheimu, Štrasburku, Frýburku, v Řezně
a v Paříži. Po smrti Jordánově r. 1237. řidil po dvě léta
jako generální vikář záležitosti celého řádu sv. Dominika,
a od r. 1243. byl zase v Kolině, kde měl mnoho znamenitých
žáků, znichž nejpřednějším byl Tomáš Akvinský. Již tehdáž
vystihl Albert v Tomášovi neobyčejné vlohy a předpověděl
o něm, že sláva jeho naplní za nedlouho celý svět.
Roku 1245. odebral se Albert opět do Pařiže maje na
tamním vysokém učení zřidit1 učitelskou stolici řádu domi
nikánskému příslušici. Za průvodce dán jest mu Tomáš
Akvinský, aby dokonal v Paříži studie svoje. V Paříži přijal
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učený Alberú hodnost doktorskou. Tu mival tolik posluchačů,
že žádná budova návalu jejich nestačila; i konával jim přednášky
na prostranství pod širým nebem. Roku 1248.vrátil se Albert
s Tomášem do Kolina a byl na tamní vysoké škole pro
mladé řeholníky prvním rektorem 1 učitelem,
Toho času byl Albert největší učenec v Evropě. Jediný
Tomáš Akvinský, slovutný žak jeho, vynikl nad něho uče
ností bohoslovnou a hloubkou myšlének. Ve znalosti věd
přírodních nepředěil však Alberta žádný učenec středověku.
I byl slaven po všem vzdělaném světě jako zázrak učenosti
a věštec své doby; ale nikdy nezpyšněl, zůstávaje po celý
život pokorným řeholníkem. Bylť si toho ustavičně vědom,
že všecko lidské vědění a poznání přichází od Otce světel,
a že lepší jest Bohu sloužiti, než všecko věděti. Každého
dne vzýval důvěrně Rodičku Boží, jakožto pannu nejmou
dřejší, aby chránila ho poklesnutí v pravé víře 1 všelikého
hříchu, a rozjímal o tom, že proto vstoupil do řádu, aby si
zajistil spasení; a že Bůh nebude nás lidi souditi dle toho,
co jsme věděli a uměli, nýbrž jak jsme plnili vůli jeho.
Tou příčinou pohrdal lidskou chválou, věda, že kdo se chlubí
skutky svými, vzal již odplatu svou. Školní posluchárna a
tichá jizba klášterní byly mu misty nejmilejšími, kde bez
únavy pracoval. V Paříži mívaje na tisice vděčných poslu
chačův a jsa jimi vysoce ctěn a milován, nepřestával bažiti
po zátiší v klášteře Kolinském, kde bylo mu snáze zdokona
lovati se pilným studiem ve vědách a sloužiti Bohu. Ačkoli
pak mnoho času trávil ve škole, a nad to ve světničce své
ustavičně zanášel se hlubokými studiemi, spisovánim knih a
skládáním učených spisů, nezanedbával nikdy povinností
svých řeholních a kněžských. Mimo církevní hodinky mo
dlíval se každého dne růženec, a jak se praví, icelý žaltář;
a jest věru podivuhodno, odkud ku všemu tomu nabral času.
Věcí pozemských nedbal a nevšímal si; bylť ukřižován světu
a svět jemu.
V řádě kazatelském požíval Albert pro učenosť svou i
řeholní dokonalost veliké důvěry. Byv r. 1254. ve Vormsu
zvolen za provinciála pro Německo, jal se konati daleké
cesty po klášteřích této provincie. Jako pravý učedník sv.
Dominika chodil vždy pěšky živě se almužnou. V klášteřich,
kde mu bylo možno se pozdržeti, prohlížel knihovny a o
pisoval si vlastní rukou vzácné knihy. Toho času dostal také
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od apoštolské Stolice poslání do Polska, abý tam vyšetřil
a potlačil některé zlozvyky; o poslání tom nedošly nás
však zevrubnější zprávy.
Již od roku 1251. přednášel Tomáš Akvinský na vy
sokých školách Pařížských bohosloví, a r. 1253. stal se tu
rovněž veřejným učitelem Bonaventura. Zatím zdráhala se
universita Pařížská udiíleti chudobným Dominikánům a
Františkánům hodnosť mistrů či doktorů. V této věci za
kročil sám papež Alexandr IV. Povolalt do Říma Alberta
1 Tomáše, a když oba učenci před ním vítězně obhájili řeholi
sv. Dominika 1 sv. Františka, rozkázal universitě Pařížské,
aby Tomáše i Bonaventuru prohlásila za doktory a vůbec
neodpírala úřadův učitelských řádům žebravým. I vrátil se
Tomáš do Paříže, Albert pak dostal od papeže čestnou hodnost
mistra svatého paláce.
Roku 1260. byl Albert od papeže Alexandra IV jme
nován biskupem Řezenským, což bolestně překvapilo jej i
řeholní bratry v Kolině. Nadált se, že zemře jako chndý
řeholník; ale všecky námitky, vzdechy. a prosby jeho, aby
směl zůstati v klášteře, byly marné; papež donutil ho po
slechnonti. Zatím vzplésalo biskupství Řezenské, že dostane
se mu velepastýře slaveného celým světem křesťanským, a
v Řezně dály se hlučné. přípravyna jeho uvítání. Avšak
Albert opustiv tiše Kolin vešel do Řezna na večer skromně,
nejsa nikým poznán, a přenocoval v klášteře dominikánském,
odkud nazitří ráno šel do stoličného chrámu sloužit mši sv.
Sotva byl poznán, spěchalo za ním obyvatelstvo a pozdra
vovalo ho radostně.
Albert byl věrný, bdělý a horlivý pastýř lidu svého,
ale povaha jeho klonila se více ku studiím, než ku potřebám
skutečného života. Rozrušující práce úřadu biskupského a
válečné nepokoje, jimž tehdejší biskupové němečtí vyhýbati
se nemohli, budily v něm vzpomínky na tichou klášterní
světničku a touhu po knihách. I trávil veškeren prázdný
čas, zbývající po pracích úředních, v biskupském hrádku
opodál Řezna, zanášeje se oblíbenými studiemi. Tu sepsal
krásný výklad evangelia sv. Lukáše. V Řezně pečoval o
novou stavbu klášterního chrámu dominikánského. Posléze
r. 1260. dosáhl úsilovnými prosbami od papeže Urbana IV.
kýženého povolení, aby směl biskupský úřad složiti, a Jako
vězeň na svobodu propuštěný spěchal do svého klášterního
——
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útulku v Kolíně. Tu zabýval se mimo pobožnosti zase jen
vědami, a pouze na přání arcibiskupa Kolinského světil
někdy jakožto biskup chrámy, oltáře 1 jiné věci boho
služebné.
Když Tomáš Akvinský v daleké Fassanuově u Neapole
dne 7 března 1274 skonal, zvolal Albert v klášteře Kolin
ském: „Bratr Tomáš Akvinský, můj v Kristu syn, světlo
Církve, zemřel! Bůh zjevil mi to!“
Obsáhlá znalost všech oborů vědy zjednala Albertovi
čestné názvy „Veliký“ a „učitel (doktor) všeobeený.“ Onť
první z křesťanských učenců poznal řeckého mudrce Aristo
tela dilem z původnich jeho spisů, dilem z arabskýchi latin
ských překladův jejich; onť první snažil se učenou soustavu
tohoto pohanského veladucha srovnati s naukou křesťanskou.
Obdivuhodna byla také spisovatelská plodnosť jeho; složilť
21 objemných svazků, v nichž shrnuty jsou veškeré vědy
stoleti třináctého. Kromě výkladů knih Písma sv. a spisů
ryze bohoslovných skládal díla hlavně obsahu přirodověde
ckého; o zeměpise, nerostopise, rostlinopise, živočichozpýtu,
lučbě, fysice a hvězdářství. Přírodní vědomosti jeho, a snad
i vědecká badání a přístroje, jež k tomu si zhotovil, zavdaly
podnět k rozdivným pověstem, že byl divotvorcem, ba čaro
dějem a pěstitelem tak zvaného černého umění. Pověsti tyto
kolovaly v lidu po celá stoleti. V pravdě byl Albert veliký
učenec, byl však i nábožný, světu odumřelý řeholník.
Ani v kmetském věku nepřestal Albert studovati a
učiti. Chřadna tělesně připravoval se bedlivě modlitbami a
zbožným rozjímáním na smrť. Sám dal si upraviti hrob a
modlival se u něho každého dne hodinky za mrtvé. Kone
čně byv zaopatřen svatými svátostmi usnul blaženě v Pánu,
jsa obklopen řeholními bratřími, dne 15. listopadu 1280 do
sahnuv 87 let pozemského života svého. Pohřben byl v klá
šterním chrámě dominikánském v Kolině nad Rýnem u
hlavního oltáře. Roku 1622. prohlásil ho papež Řehoř XV.
za blahoslaveného. Náboženské uctívání blahosl. Alberta,
povolené zprvu jen Dominikánům v Italii a v Němcich, roz
šířeno později na celý řád kazatelský a posléze po vší Církvi
katolické.
Zobrazován bývá blahosl. Albert Veliký obyčejně
v rouchu řeholním s perem a knihou, maje stranou při sobě
odložené odznaky biskupské. Roku 1880. byl tomuto blaho
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slavenci v rodišti jeho zřízen pěkný pomník. V bývalém
klášteře dominikánském v Řezně zachovala se dodnes staro
bylá školní siň, ve které blahosl. Albert nějaký čas učil
(Albertova kaple).
Z učenosti blahosl. Alberta Velikého těžili hojně i
staří Čechové a překládali si pilně jeho dila. Z menších
spisův jeho líbila se předkům našim nejvice knižka přelo
žená již okolo polovice čtrnáctého stoleti, kterou Adam
z Vinoře vydal r. 1589. tiskem v Fraze pod nápisem: „Ráj
duše, jinak knižka o ctnostech, všem lidem, kteřiž jiné
k ctnostlivému životu vésti maji, zvláště kazatelům, velmi

užitečná“

Pamětihodny jsou tyto moudré myšlénky a rady uče
ného Alberta Velikého: „Ve všech věcech šetřme miry, kromě
chválení a velebení Boha, neboť veliký jest Hospodin a nad
miru chvály hodný. Zvláštním prostředkem k zachování či
stoty jest svatá radosť z Boha; onať působí, že všecky ostatní
věci nemaji pro nás žádné ceny, neboť kdo ducha okusil,
tomu hnusí se tělo. Nedbej toho, co lidé o tobě smýšlejí
neb mluví a zdali tebe velebi či tupi; pouze toho buď pa
mětliv, co prospívá -pokoji tvému. Kdo opravdu jest milo
srdný, rmouti se vice z hřichu toho, od něhož bylo mu ubli
ženo, než z křivdy, která se mu stala. Pravému milovniku
Kristovu jest třeba, aby rozumem 1 dobrou vůlí spojil se
s Bohem beze vší starosti. Když učiniš, co na tobě jest,
odevzdej se bezpečně Prozřetelnosti Božské; onať povede
tebe mnohem lépe a radostněji, než kdybys dnem i noci
starostmi se mořil. Jsme-li ve víře a dobrou vůlí s Bohem
spojeni, neuškodí nám ani líné tělo ponoukající ku smysl
nosti, ani vnitřní vypráhlosť, ospalá ku pobožnosti. Nedbej
mnoho sladkých, smyslných pocitův a nábožných slz, toliko
budiž dobrou vůli v duchu spojen s Bohem a zapírej se,
zbav se všeho, následuj Krista, a jako svatí měj ustavičně
Boha a věčnost duše své v paměti.“

2. Sv. Homobon.
V druhé polovici stoleti dvanáctého narodil se zámož
nému kupci v lombardském městě Kremoně synáček, jemuž
na křtu svatém dáno jméno Homobonus, to jest po česku
„člověk dobrý.“ Již za útlého věku prospival pod ochranou
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rodičův bázní Boží, a časem stal se skutečně tim, co jméno
jeho značilo. Vychodiv domácí školy věnoval se kupeoctvi,
a poznav, jaká nebezpečenství z tohoto zaměstnání křesťanu
kynou, měl se bedlivě na pozoru, aby nikdy nehřešil. Každý
den počínal modlitbou a býval ráno na mši sv. jikávaje, že
třeba jest nejprve hledati království Božího, a že šťastný
zdar všech lidských podniků jen na Bohu závisi. V obchodu
hleděl úzkostlivě, aby při koupi i prodeji nikoho nezkrátil.
Zboží svého nepředražoval nikdy, nýbrž zkrátka řikal, zač
je dáti může. Raději chtěl zbaviti se všeho statku svého,
než dopustiti se nějaké nespravedlnosti. Řeč jeho bývala
vždy: „Jest, jest; neni, neni.“ Nikdy nelhal, aniž se dušoval
a zaklínal po nechvalném obyčeji mnohých prodavačů. Dluhy
platil řádně a v čas, aby z průtahu nevzrostla věřitelům
škoda. Ku všem lidem byl přívětiv, laskav a ku službám
ochoten. Veškerým jednáním 1 mluvením svým osvědčoval
milou skromnost a získal si takto přízeň a náklonnost všeho
lidu. Neděle i svátky světil velmi svědomitě na oslavu Boží
a prospěch duše své; větší díl těchto dnů trávil v chrámě
jsa přítomen mši sv., poslouchaje slovo Boži, modle se a při
jímaje nábožně svaté svátosti; ostatní čas věnoval doma
četbě Pisma sv. i jiných duchovních knih.
Rodičů svých vážil si Homobon a byl jich poslušen 1
když dospěl. Když mu radili, aby se oženil, zůstavil jim

volbu nevěsty a podrobil se návrhu jejich. Jakožto manžel
nepřestal býti zbožným, poctivým a ctnostným křesťanem,
a když mu rodičové zemřeli zůstavivše jemu značné dědictví,
neobracel toho jmění na marnosti světské, nýbrž pokládal
je za zboží, za něž možno vyměniti si království nebeské,
a pomáhal štědře chudým. Žádný ubožák neodcházel od
něho bez hojné podpory a útěchy. Chudým, kteří žebrati se
ostýchali, donášel sám almužny, a těm, kdož bez vlastní
viny přišli na mizinu, přispival pokud Jen možno bylo, aby
zase se vzmohli. Nespokojoval se pak jen skutky milosrden
ství tělesného, nýbrž snažil se lidem potřebným býti pro“
:Spěšen i po stránce duchovní; jedněch povzbuzoval ku kře
sťanské trpělivosti a důvěře v Boha, jiným dával spasitelná
napomenutí ku pokání a spořádanému, bohabojnému životu.
Kromobyčejná štědrosť zbožného Homobona nelíbila se
manželce jeho, jinak ženě laskavé a dobrotivé; bálať se, že
bude-li muž ustavičně rozdávati, konečně sám upadne do
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nouze. I domlouvala mu, aby uskrovnil své štědroty a pře
stal lákati do svého domu žebráky; a když tyto výtky a
domluvy byly marné, jala se příkře reptati. Ale Homobon
nedbaje toho řekl ji: „Což myslíš, že časné zboží naše trpi
škodu, jsme-li k chudým dobrotiví a štědří? Aj, slovo Boží
mluví jinak. Řeklt Kristus Pán: Dávejte a bude vám dáno.“
I jiné výroky z Písma sv. uváděl ji: „Jako na úrok půjčuje
Hospodinu, kdož se smilovává nad chudým, a on za dobro
dini jeho odplatí jemu.“ (Přísl. 19, 17.) „Kdo dává chudému,
nebudeť miti nouze; ale kdo pohrdá prosicím, trpěti bude
nedostatek.“ (Přísl. 28, 27) „Skládej poklad svůj v přikázá
nich Nejvyššího, a prospěje tobě více než zlato. Zavři almužnu
v srdci chudého, a onať vyprosti tebe ze všeho zlého.“ (Sir.
29, 14. 15.) „Blahoslavený, kterýž nad nuzným a chudým
rozpomíná se; v den zlý vysvobodí jej Hospodin.“. (Žalm
14, 2.) Avšak tyto krásné výpovědi z Písma sv. neměly žá
doucího účinku; manželka nepřestala reptati. Posléze umlčel
ji Bůh sám, an za nastalé drahoty zázračným způsobem na
hrazoval Homobonovi almužnu od něho chudým rozdanou.
Od té doby důvěřovala i ona v Prozřetelnost Boži a byla
štědrou dobroditelkou chudiny.
Pro svou milosrdnou lásku k lidem ubohým byl Ho
mobon obecně zván otcem chudých. Sám měl jen skrovné
životní potřeby; neliboval si v nádheře a v přepychu, pohr
dal marnými radovánkami a rozkošemi světskými. Nejsladší
radosti byla mu modlitba, nejmilejší potěšení míval z věr
ného plnění veškerých povinnosti stavu svého. Prostý lid
tulil se k němu upřímnou láskou a měšťanstvopokládalo jej
za svou chloubu a vážilo si ho velice. Slovy i příkladem
jeho byl nejeden měšťan víře katolické již odcizený opět
ziskán pravé Církvi, a mnozi hřišnici byli od něho napra
veni a na cestu pokání uvedeni.
S přibývajícími lety přibývalo Homobonovi i horli
vosti v službě Boží a v konání milosrdných skutků. Vstával
o půlnoci a chodil do chrámu sv. Jiljí na jitřní hodinky, a
po nich kleče před křížem rozjímal o hořkém umučení Páně
až do ranni mše svaté. Přikladná byla vroucnosť, kterou
jevil při mši sv. povznášeje ducha svého k Bohu. I popřál
mu Bůh zemřiti na posvátném místě, na kterémž nejraději
dlíval. Dne 17. listopadu roku 1197. byl Homobon podle
obyčejé svého v chrámě sv. Jiljí na jitřnich hodinkách a
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setrval tu na modlitbách a v rozjímání do rána. Když na
počátku mše sv. kněz začal říkati chvalozpěv andělský „Glo
ria,“ rozepjal i Homobon ruce, složil je křížem ma prsou,
sklonil se hluboce k zemi, a v tu chvíli vypustil duši. Při
tomní věřící, jimž zbožnost Homobonova byla známa, ne
povšimli si ho, až teprv při evangelium ; znamenajíce, že ne
vstává, přistoupili k němu a shledali, že jest mrtev. A hned
jali se ho prohlašovati za svatého. Tělo jeho bylo pohřbeno
v témž chrámě sv. Jiljí, a Bůh oslavoval hrob jeho mno
hými divy, zvláště na lidech nemocných. I neváhal papež
Innocenc III. již r. 1198. prohlásiti Homobona za svatého.
Roku 1357. byly ostatky sv. Homobona slavně přeneseny
do stoličného chrámu Kremonského. Památka jeho slaví se
dne 13. listopadu.

Obchodnikům, řemeslníkům a vůbec živnostníkům dává
sv. Homobon příklad, jak by měli život svůj pokřesťansku
spořádati, aby došli spasení. Nechať jen především dávají
Bohu, co Božího jest a pečují o to, aby domácnosť jejich
byla příbytkem bázně Boží. Nechať hledí si pilně zaměst

nání svého a šetří vždy poctivosti, správnosti a spravedl
nosti; nechať varují se nestřídmosti a nerozumného přepy
chu ve výdajích ua věci zbytečné, a raději z výdělku při
spívaji na účely obecně prospěšné, zejména ku zmirnění
bidy lidí chudých a nešťastných. (Coučinili jsme dobrého
bližním, Kristu Pánu jsme učinili a on sám nahradí nám
stonásobně a dá i odměnu věčnou.
Sv. Homobon zemřel náhle, ale smrť jeho byla blahá,
poněvadž byl na ni dobře připraven. Jen hřích činí náhlou
a nenadálou smrť nešťastnou. Setrvejmež ve stavu milosti
Boží, a zhřešili-li jsme, neodkládejme očistiti a posvětiti
duši svou pokáním. Ostatek zůstavme důvěrně Bohu; nedo
pustič na nás, co by spasení našemu nebylo užitečno.

Dne 13. listopadu koná se památka sv. mučedníků Heraklejských
Klementina, Theodota a Filomena, sv. Serapiona, mučedníka Alexandřijského,
sv. Venerandy, panny a mučednice ve Francii, sv. Hypáce, biskupa
v Paflagonii a mučedníka, sv. Jukunda, biskupa Boloňského, sv. Vavřince
biskupa Dublínského, a j.
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Cisaf Karel Veliký pokořiv sveřepé Avary zřídil na
obranu řiše proti nim tak zvanou Východní marku v Podunají,
od řeky Enže až do Pannonie. Krajiště to bylo po pádu
Velkomoravské říša zaplaveno od Maďarů, až po osudné
porážce tohoto divokého lidu r. 955. v bitvě u Augšpurku
cisař Otto I. Východní marku v užších mezich obnovil, Země
ta dostala se r. 976. ve správu franckému rodu hrabat
z Babenberka. Čechové nazvali toto markrabství Rakousy.
Markrabě Leopold I. řečený Osvícený (976—994) pod
stupoval mnohé boje s Maďary, odňal jim hrad Medlik nad
Dunajem a založil na něm znamenitý chrám s řeholní kapi
tolou. Také synové jeho Jindřich I., jenž na Medliku trvale
se usadil, 1 Adalbert řečený Vítězný, byli nuceni odrážeti
útoky maďarské. Adalbertův syn Arnošt přijmím Udatný
byl štědrý dobrodinec chrámu Medlického. Syn a následník
jeho markrabě Leopold II. příjmímSličný (1075—1096) u
vedl na Medlik misto řeholních kanovníků Benediktiny a
stal se takto zakladatelem slavného, posud kvetouciho
benediktinského opatství Medlického v Dolních Rakousích.
Leopold Sličný žil na Medliku v šťastném manželství
s dcerou cisaře Jindřicha III. Ithou. Z děti jejich proslul
nejvíce Leopold Svatý, jehož výročnípamátka slaví se v Církvi
katolické dnes.
Sv. Leopold narodil se dne 29. října 1073. na hradě
Medliku a jevil od nejůtlejšího věku výborné vlohy a mírnou,
lahodnou povahu. Nábožná matka [tha vychovávala jej velmi
pečlivě, a horliví mniši Medličti vzdělávali ho ve vědomostech
1 v bázní Boží. O zdárnou výchovu jeho ziskal si velkou

a

byv od zpronevěřilého krale Jindřicha IV. vypuzen došel
u markraběte Leopolda Sličného na Medliku laskavého při
jeti a přebýval v území jeho, kdež i r. 1091. zemřel.
Mladý Leopold naučil se záhy nepřipodobňovati se světu
a jeho hřišným“žádostem. Neplul širokým proudem rozkoš
nického života, v němž mnozí urození páni si libovali, nýbrž
snažil se horlivě prospivati pravou moudrosti a ušlechtilým:
ctnostmi křesťanskými. Ovšem ovičil se i on v rytířských
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obyčejích; jsa jinoch urostlý, skoro sedm stop vysoký, na
učil se výborně šermovati, koňmo jezditi a v nebezpečí
jednati odhodlaně i zmužile; ale nikdy nedal se marnosti a
ctižádosti strhnouti k neplodnému a škodlivému plýtvání
rytiřskou statečnosti, nehledaje slávy v síle ramen, v ovládání
ořů, v zápolení mečem a lukem, ani v kvasech, pitkách a
jakýchkoli hlučných zábavách. Byl dalek násilí a sobectví,
nenáviděl lesť, podvod, zlosť i vzdorovitost a ovládl tělo
svoje i žádosti jeho. Simě bázně Boži vložené do duše jeho.
od zbožných rodičův 1 pěstounů neslo utěšené ovoce. Byl
nábožný, čistý a křesťansky pokorný. Nenáviděl zbytečných
řeči, šetřil v jidle 1 v piti střídmosti, miloval modlitbu, trval
rád o samotě čítaje duchovní vzdělavatelné knihy a modle
se s mnichy Medlickými církevní hodinky. Planul svatou
láskou k Bohu a podporoval s radostnou ochotou lidi ubohé.
Ovládaje takto sebe osvědčoval, že bude uměti dobře vlá
dnouti i svým poddaným.
Po smrti otcově r. 1096. ujal se sv. Leopold (toho jména
třetí) vládyv markrabství Rakouském a panoval moudře i
i spravedlivě. Hned na počátku své vlády měl zvláštní přile
žitosů osvědčiti skutkem svou živou víru 1šlechetnosť. Roku
1096.táhli první křižáci po Dunaji zemí Rakouskou a Uher
skem do Palestiny, aby vybojovali svatých mist z moci
sveřepých Mohamedánů. Leopold opatřoval je obětavě potře
bným přistřeším, i pokrmem i šatstvem a poslal Bohumirovi
z Bouillonu 200 hříven stříbra na vydržování přiměřeného
počtu jezdců na jeden rok. Záleželosťzbožnému markrabímu
na svaté věci, za kterou šli křesťanšti rytíři bojovat; 1 on
byl uchvácen všeobecným nadšením, které tehdáž hýbalo
celou západní Evropou, i vroucim přáním, nesoucím se k tomu,
aby křiž Páně vybaven byl z poroby půlměsíce, i aby ve
Svaté zemi zřízeno bylo nově křesťanské království. Rád by
se byl také sám ku křižákům připojil, ale zmatky v řiši,
nutná ochrana markrabství proti nepokojným Maďarům a
péče o vlastní dům bránily mu.
Dne 18. října 1100 konala se ve Znojmě hlučná svatba
sestry Leopoldovy Gerbirky s Přemyslovcem Bořivojem, po
tomním knižetem Českým toho jména druhým. Leopold
trval s tímto svatem svým ve svazku upřímného přátelství.

Jelikož Maďaři neustávali činiti nepřátelské nájezdy
do Rakous,jal se Leopoldr. 1101.stavěti na výběžkuLysé
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hory nad Dunajem pevný hrad s kaplí sv. Jiří a přeložil
do něho z Medliku sídlo svoje, aby mohl snáze útoky jejich
odrážeti. Zůstal však 1nadále štědrým dobrodincem kláštera
Medlického.
Roku 1102. projevoval církevní klatbou stižený cisař
Jindřich IV opět smýšlení na pohled Církvi přiznivé. Na
sjezdu knížat o vánocích byl hotov odevzdati správu říše
druhorozenému synu svému Jindřichu V., smiřiti se s papežem
a podniknouti křižáckou výpravu do Palestiny. Na témž
sněmu byl prohlášen obecný zemský mir, z čehož nastal
všude jásot. Knižata i rytíři zavazovali se císaři slibem, že
přidají se k němu a půjdou do Palestiny bojovat s nevěří
cími. Tentokráte zamýšlel i Leopold táhnouti s křižáky; 1
jal se činiti přípravy k vojenské hotovosti, dal se od Pasov
ského biskupa Oldřicha na Medliku opásati posvěceným
rytiřským mečem a čekal na cisaře, ale marně. Lstivý Jin
dřich IV slibu danému nedostál. I nastaly v Němcích nové
rozbroje, a protivníci starého cisaře zvolili r. 1105. proti
němu za krále syna jeho Jindřicha V., po čemž zase, jako
1 dříve již několikráte, válčeno mezi otcem a synem. Starý
císař povolal na pomoc markraběte Leopolda i svata jeho
knižete Českého Bořivoje II. a vojska jejich spojivše se snim
postavila se nad řekou Řeznou proti vojsku Jindřicha V.
Tu však opustila Jindřicha V. odvaha ku vražedlnému boji
proti otci, tak že dav se do smlouvání sliboval dáti sestru
Anežku, ovdovělou vévodkyni Švábskou, za manželku Leo
poldovi, odstoupi--li od cisaře. Leopold vida, že timto způsobem
zamezí se krvavá bitva, přijal učiněný návrh a odřekl se sta
rého cisaře, ačkoli k synovi jeho proto nepřistoupil. Když
tedy Jindřich IV. jal se činiti rozkazy k bitvě, ohlásil
Leopold, že biti se nebude, a kníže Bořivoj II. přidal se
k svatovi. I rozešla se vojska pokojně.
Leopoldovi bylo již třiatřicet let, když s Anežkou se
oženil. Sňatek vykonán dne 1. května 1106 v chrámu Medli
ckém, a hned potom uvedl markrabě manželku svou do
nového hradu svého na Lysé hoře, Anežka byla paní sličná,
ušlechtilá a nábožná, pročež i manželství jeji s Leopoldem
bylo velmi šťastno. Oba manželé čítali společně Písma svatá
1jiné duchovni knihy; modlívalise společněa bývali každého
dne na mši sv.; společně přihlíželi, aby v domě jejich pře

bývalabázeň Boží iaby vlidu staveny byly hříchya šířena
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byla láska k Bohu. Ráda a ochotně podporovala Anežka
všecko, co markrabě podnikal pro slávu Boží a věčné i časné
blaho lidu, a nejedno zbožné dilo povstalo jejím přičiněním.
Lid rakouský bylitoho času surový a nábožensky nevzdělaný;
proto zakládal Leopold kláštery se školami a chrámy, zvele
boval služby Boží a pečoval vůbec o utvrzenívíry, zbožnosti
a křesťanských mravů v zemi své.
Brzo po svatbě stáli jednoho dne knížecí novomanželé
„u okna v novém hradě na Lysé hořehledice do širé rozkošné
krajiny podunajské. Rokovali o založení nového kláštera, kde
by zbožní řeholníci bez ustání Boha chválili, za rod jejich
se modlili a lid vzdělávali. Věc byla rychle smluvena, a jen
o misto šlo ještě. kde by klášter státi měl. Pojednou
zavál prudký vitr, strhl markraběnce závoj s hlavy a zanesl
jej daleko do lesa. Marné bylo všeliké hledání; závoj byl
ztracen, Po třech týdnech vyjel si markrabě na lov a byl
štěkotem psů přiváben do lesa na misto, kde ztracený závoj
visel rozestřen na keři. Příhoda tato pokládána za pokyn
shůry; 1 kázal Leopold les vyklučiti a zbudoval tu chrám
s přibytkem pro dvanáct řeholních kanovníků Augustianů,
kteréžto budovy byly za dvě léta dokončeny. A když tato
svatyně zbožnému markraběti již nestačila, dal misto ni r.
1114. stavěti nový, rozsáhlejší chrám, který teprv po dvaceti
letech dovršen byl. Tak povstal znamenitý klášter Kloster
neuburg nad Dunajem opodál Vidně. S podobnou štědrosti
založil Leopold r. 1134. v úvalu Videňského lesa cistereienské
opatství Sv. Kříže, měl účastenství ve zřízení kláštera Malé
Celly Marianské, vymanil klášter Medlický z podřízenosti pod
biskupy Pasovské a získal mu samostatnosť, osvobodil opat
ství sv. Floriana od tisnivých daní a cel, a obdarovalštědře
kláštery sv. Petra v Solnohradě, sv. Mikuláše v Pasově a
v Kremsmůnsteru. Stolici apoštolské byl markrabě synovsky
oddán a podporoval rád duchovni, kteří ve službách Božích
byli horlivi a o spasení lidu bedlivě se starali; osobně na
kládal s nimi velmi uctivě a laskavě, a proti každému, kdož
jim křivdu činil, nastupoval přislušnými tresty.
Leopold byl kniže spravedlivý i dobrotivý. Vládl
mečem na postrach zlým a ochranu dobrých i na utvrzeni
křesťanských řádů v markrabství. Vykonával trestní právo,
ale nechtěl smrti zločinců, nýbrž aby se polepšili a živi
byli. Každý poddaný mohl volně k němu přistoupiti a stíž
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nosti svoje přednésti sjistotou, že stane se mu po právu. Chudi,
opuštění a pronásledovaní lidé měli v něm pomocníka,těšitele
a mocného ochránce, a veškeré obyvatelstvo ctilo ho jako
dobrého otce. Moudrým zákonodárstvím zavedl Leopold
v zemi své bezpečnost života i majetku, pořádek, mir, blaho
byt a křesťanskou vzdělanost.
Když nešťastný kniže Bořivoj II roku 1100. byl od
krále Jindřicha V. zajat a uvězněn na hradě Hammeršteině
v Porýni, odebrala se manželka jeho Gerbirka i s dětmi ku
bratru Leopoldovi na Lysou horu a požívala u něho laska
vého pohostinství po všechen čas, jejž bylo ubohému zajatci
tráviti ve vazbě. Konečně povolal Bořivoje z vězení v cizině
bratr jeho kníže Vladislav I. do Čech, sestoupil z upřímné
lásky bratrské sám s knižecího stolce a navrátil mu r. 1117.
vládu v Čechách. Ku smíření obou bratří přispěl nemálo
markrabě Leopold. I spěchal Bořivoj dychtivě k rodině své
na Lysou horu a z vděčnosti zavázal se věrnému svatovi
slibem, že bude mu brannou mocí pomáhati v nastávající
válce s Maďary.
Leopold jsa nepřitel prolévání lidské krve dovedl lidu

svémuplných dvacet: let zachovatipožehnání míru; avšak
posléze kázala mu vladařská povinnost, aby mnaobranu a
záchranu země své proti zlým sousedům chopil se zbraně.
Úrodné, Leopoldovou moudrou správou znamenitě zvelebené

kraje mezi řekami Enží a Litavou lákaly nepokojné Maďary
ku kořistění. Předstirajíce, že třeba jim zabezpečiti se proti
pevnému hradu na Lysé hoře, opatřenému silnou posádkou,
vpadli roku 1117. a opět roku 1118. do Rakous plenice a
pálíce. Leopold odrazil je po obakráte, ale tim nebyl pokoj
zjednán; mladý a lehkomyslný Uherský král, Štěpán II.
hrozil příštiho roku opět táhnouti nepřátelsky do Rakous.
I vystoupil markrabě Leopold rázněji; svolav svůj branný
lid, k němuž připojili se Čechové, táhl vojensky do Uher,
porazil Maďary ve dvou bitvách, vnikl r. 1119. až ku hradu
Železnému, pobořil jej na budoucí výstrahu, a vrátil se jako
vítěz do markrabství svého. Tak mirumilovný Leopold, když
byl mu vnucen boj, pokořil rychlým činem a rytiřskou
statečnosti zpupné nepřátele a odňal jim chuť k dalšímu
sužování lidu rakouského. I rozhlásily se křesťanské a pano
vnické ctnosti jeho po vši říši i za hranice a zjednaly mu
všude slavné jméno. Lid zval ho obecně Le-+,oldemNábožným,
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Dobrotivým a Štědrým, a papež dával mu čestný název
pravého syna sv. Petra.
Po smrti císaře Jindřicha V r 1125. navrhli knížata

říšská v Mohuči tři
panovníky, z nichž měl býti zvolen
král, zejména také markraběte Leopolda. Ale pokorný mar
krabě vzpominaje s hrůzou na někdejší boje obou Jindřichův,
otce i syna, o korunu královskou,zhrozil se vysoké důstoj
nosti té, a s pláčem prosil na kolenou, aby břímě takové
jemu ukládáno nebylo. Touto nezištnosti a pokorou zachován
jest lidu svému a rozmnožil zásluhy svoje.
V tiché domácnosti své byl Leopold vzorný, věrný
manžel a pečlivý otec. Z 19 dětí, jež povila mu manželka
Anežka, přežilo ho 11; z nichLeopold IV. a Jindřich II.

příjmím Jasomirgott panovali po něm v Rakousích, Olto
byl arcibiskupem Solnohradským.
Čtyřicet let panoval Leopold, ajsa bohat křesťanskými
otnostmi i zásluhami o víru svatou, vlasť i lid svůj roz
nemohl se těžce v šedesátém třetím roce věku a pocitil, že
dnů jeho jest již na mále. I připravoval se na křesťanskou
smrť. Bolesti tělesné snášel s příkladnou tichosti a odevzda
nosti do vůle Boží, těšil se výroky Pisma sv., jimž častou
četbou se byl naučil, přijal nábožně svaté svátosti, a dne
15. listopadu 1136. usnul na Lysé hoře blaženě v Pánu,
jehožčesť i slávurozšiřoval po celou dobu panování svého.
Smrti jeho rozžalostnělo se celé markrabství. Tělo zesnulého
bylo přeneseno do kláštera Klosterneuburského a pohřbeno
slavně v kryptní kapli, kde potom r. 1157. pohřbena i ná
božná manželka jeho Anežka.
Památka markraběte Leopolda III. zůstala v požehnání
a hrob jeho byl slavný. Věřici jali se uctivě putovati na
toto misto, a Bůh prokazoval jim tu mimořádným způsobem
hojných milostí. I pokládán Leopold za svatého, a důvěra
lidu k němu rostla, čim vice přibývalo divů, kterýmiž Bůh
ho oslavoval. Tak zůstal Leopold 1 na věčnosti lidu svému
otcovským dobrodincem a ochráncem.

Syn adruhý nástupce Leopolda III. markrabě Jindřich
II. Jasomirgott (1141—1177.) přeložil sidlo svoje s Lysé
hory do blízké Vidně a položil základ k budouci velikosti

X.ú. J. Patočky v Praze.
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tohoto města. Tu založil r. 1144. chrám sv. Štěpána a r.
1158. klášter, do něhož uvedeni Benediktini za Skotska,
Roku 1156. bylo markrabství Rakouské císařem Bedřichem
I. povýšeno za vévodství dědičné v rodu Babenberském,
jenž tu vládl do vymření r. 1246. Zatím rostla nábožná
úcta věřicíboJidu k nezapomenutelnému markraběti Leopoldu
III., a posléze dne 6.ledna 1485 prohlásil jej papež Innocenc
VIII. za svatého. Od té doby jesv. Leopold předním patro
nem v Dolních Rakousích a výroční památka jeho slaví se
tu dne 15. listopadu zasvěceným svátkem. Dne 15. února
1506 byly ostatky sv. Leopolda v Klosterneuburku u při
tomnosti cisaře Maxmiliana L.slavně vyzdviženy a přeneseny.
Chovají se tu v uoctivosti podnes ve zvláštní kapli sv.
Leopolda při klášterním chrámě, jenž posud zachoval pů
vodní tvary ze století dvanáctého. Vzácnou památkou po
tomto světci jsou tu i mešní roucha zhotovená ze svatebních
šatův jeho i manželky markraběnky Anežky.

Výběžek Lysé hory nad Dunajem, kde někdy pře
býval a zemřel sv. Leopold, sluje nyní horou Leopoldovou.
Na místě někdejšího hradu vypíná setu chrám sv Leopolda.
V této svatyni byla dne 12. záři 1683 před osudnou porá
žkou Turků u Vidně sloužena mše sv.,na níž hrdinský král
Polský Jan III. Soběský knězi přisluhoval.
Sv. Leopold bývá zobrazován v knížecím hávu drže
v jedné ruce korouhev a v druhé model kostela; závoj na
keři v pozadí připomíná založení kláštera Klosterneuburského,
Dne 15. listopadu koná se také památka sv. Eugéna, biskupa a mu
čedníka, sv. Felixe, biskupa Nolského a mučedníka, sv. Abiba, jáhna z
mučedníka v syrské Edesse, sv. Sekunda a spolumučedníků afrických, sv
Machuta, mučedníka v Anglii, sv. Gertrudy, abatyše (+ 1292), sv. Luperia
biskupa Veronského, a j.
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Sv. Edmund, metropolita anglický.
Rodištěm sv. Edmunda bylo město Abingdon v angl
ckém hrabství Berkshiru. Nábožný otec jeho, kupec Rainald
Rich, stat se v pokročilém věku se svolením manželky své
Mabily muichem. Také Mabila byla žena vážná a bohabojná
Libovala si v kajicích skutcich a vychovávala děti svoje dle
zákonů Božích. Od ní naučil se nadaný Edmund již záhy
v
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milovati Boha, zošklivovati si hřích a pečovati o čistotu
srdce.

Edmund vychodiv nižší školy v Oxfordě byl poslán
na vysoké učení Pařížské, které tou dobou, koncem stoleti
dvanáctého, slynulo znamenitými učiteli i velikým počtem
žákův ze všech zemí západoevropských. Dříve než rozloučil
se s domovem, napomenula ho starostlivá matka důtklivě,
co činiti a čeho se varovati má, aby v dalekém, lidnatém
městě nepodlehl pokušením a zachoval si čisté srdce. Na ten
účel dala mu žíněný pás, aby několikráte do téhodne nosil
jej pod šatem na těle a takto krotil smyslné žádosti. Zdárný
syn složiv již dřive před obrazem Panny Marie v Oxfordě
slib čistoty, nezapominal v Pařiži pokynův a napomenutí
drahé matky, kteráž neustávala mu dopisovati, aby zlých
tovaryšstev se stranil, modlitby 1 slova Božiho pilen byl a
do ochrany Rodičky Boží každého dne se poroučel. Chrám,
škola a domácí světnička byly mu v Paříži jedinými misty,
kde prodléval. Zůstal 1 v ruchu velkoměstském jinochem
vroucně nábožným, mravným 1 čistotným. Koupiv si dva
prsteny s vyrytými slovy „Zdrávas Maria“ zavěsil jeden
z nich na obraz Rodičky Boží a druhý navlekl si na prst a
nosil jej stále; a kdykoli ozvalo se mu pokušení proti čistotě,
pohlédal na nápis prstenu, vzpomínal daného slibu, obnovoval
jej v duchu a takto potlačoval pokušení.
Vyhýbaje se světu studoval Edmund v Paříži zmíry
pilně, až namáhavou duševní praci rozbolela ho hlava; idal
si oholiti vlasy a od té doby nosil-pleš jako duchovní. Za
tím roznemohla se mu v Anglii matka a povolala ho k sobě.
I spěchal do vlasti, přijal od matky poslední naučení i pože
hnání a dosloužil ji s něžnou láskou ku smrti. Nezbytné
záležitosti zdržely ho delší čas doma, a teprv když se mu po
dařilo vyřiditi je a osiřelým sestrám opatřiti bezplatného
přijetí do kláštera, vrátil se do Paříže, pokračoval ve studiích
a dokončiv je stal se doktorem a učitelem svobodných umění
na vysokých školách tamnich. V tomto úřadě nezanedbával
nikterak cvičení v pobožnosti; každého dne býval na mši
sv. a modlil se církevní hodinky, ve dny zasvěcené řikal
celý žaltář, často postival se o chlebě a vodě, a vůbec za
píral se kajicimi skutky. Po několika letech vzdal se učitel
ského úřadu a jal se pěstovati výhradně vědy mathematické.
Jednou zdálo se mn ve snách, že přistoupila k němu zesnulá
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matka kladouc mu na srdce, aby raději věnoval se boho
vědě. I jal se Edmund velmi horlivě studovati bohosloví, a
kromě pilných studil rozmnožoval svoje modlitby 1ikajicí
skutky. Potom přednášel se znamenitým prospěchem na vyso
kých školách bohosloví; do posluchárny jeho přicházel valný
počet snaživých žákův, a jadrné, jasné i vřelé přednášky
učeného mistra poutalýyje tak, že celým srdcem k němu
Inuli a přikladným životem jeho se spravovali.
Edmund ziskav si v Paříži slavné jméno vrátil se do
otěiny a učil od roku 1219. na škole Oxfordské mudrosloví
dle soustavy Aristotelovy. Tu přijal i svěcení kněžské a
kázal lidu s velikým prospěchem. Bůh byl s ním a žehnal
slovům jeho. Na kázani jeho býval takový nával posluchačů,
že nestačily jim prostory chrámové; i řečníval pod širým
nebem. Sláva jeho nesla se celou Anglii, a odevšad nabízena
mu výnosná obročí cirkevní, aby o světské potřeby jeho
s dostatek bylo postaráno. Posléze přijal Edmund na snažné
prosby přátel kanovniotví a hodnosť strážce kostelní po
kladnice při kapitole Salisburské, aby jsa zbaven starosti o
vezdejší potřeby mohl věnovati se výhradně povolání uči
telskému a kazatelskému, za kterýmžto účelem byl i spro
stěn světských povinnosti s důstojnosti tou spojených.
Edmund byl zmiry dobročinný již pokud míval jen
skrovné piijmy; knihy prostudované prodával a stržené pe
nize rozdilel chudým. Když pak dostalo se mu výnosného
obroči, nešetřil v rozdávání almužen míry, tak že roční dů
chody stačily mu sotva na šest měsíců; ostatek roku byl
nucen bydleti a uskrovňovati se v klášteře. Ale když do
mlouvali mu přátelé, aby byl opatrnější a naučil se lépe
hospodařiti, řekl rozmarně: „Ovšem, ovšem, ale o duchov
ních říká seněkdy,že prý jsou lakotni; nuže mám snad přispi
vati k tomu, aby se zdálo, že tato žaloba je pravdou?“
Roku 1227. vstoupil na stolec papežský Řehoř IX.
Téhož roku měla se podniknouti nová křižácká výprava do
Palestiny, a papež vyzval všecky biskupy, aby přisnými
tresty církevními naléhali na všecky, kdož byli se k vý
pravě té zavázali, aby slib svůj splnili. Mladého Anglického
krále Jindřicha 1!I. napomenul papež, aby vypravil pomocné
vojsko. Zároveň byl učený a výmluvný kanovník Edmund
pov:řen úkolem kázati v Anglii křižáckou válku proti Sara
cenům, a po rozkazu papežovu měli ho na cestách vydržo

460

Dne 16. listopadu.

vati preláti a držitelé církevních obročí. Edmund podrobil
se papeži a kázal křiž chodě z místa na místo, ale hmotné
podpory odmítal nechtěje míti světský zisk ze slova ožího.
I vypraveno z Anglie znamenité vojsko a přidalo se v jižní
Italii k'ostatním křížákům; když ale císař Bedřich II.,
ačkoli již devětkráte byl se zavázal podniknouti křižáckou
výpravu, váhal se dostaviti, rozešla se vojska s nepořízenou.
Svévolný Bedřich II. nastoupil až příštího roku 1228. o své
ujmě výpravu do Palestiny s úspěchem nevalným.
Toho času vynikal Edmund učeností i vzácnými
ctnostmi nade všecky vrstevníky v Anglii. I uložil papež
Řehoř IX. r. 1288. kapitole stoličného chrámu Kanterbur
ského, aby ho zvolila za arcibiskupa, a již předem poslal
mu pallium, odznak důstojnosti arcibiskupské. Král Jindřich
III. souhlasil s touto volbou, a Edmund byv r. 1234. posvě
cen na biskupství stal se takto metropolitou celé Anglie.
Hodnosti té podjal se však s velkeu bázní znaje tehdejší
smutný stav země a předvidaje, že nebude míti dosti sily,
aby jej napravil.
Král Jindřich III. byl slaboch a poddával se radám
milců cizozemců, jež povolal si z Francie. Tito cizinei pro
následovali domácí anglické velmože a obohacovali se pod
vodným způsobem, k čemuž neostýchali se padělati i pod
pisy krále a pečeti jeho. Z toho byla vříši obecná nevole;
páni rotili se a přestali choditi na královský dvůr i říšské
sněmy. I odebral se Edmund s několika biskupy ku králi
a řekl mu přímo, že svobodní Anglové nebudou již snášeti
panství lakotných cizincův a že tito škůdcové veřejného
blaha propadají řišské klatbě. Kral ulekl se a vyhostiv cizo
zemce povolal do své rady přední velmože anglické požíva
jici důvěry národa. Předním rádcem jeho stal se Edmund a
sloužil mu věrně; pány a preláty říšské přiměl, aby zadlu
ženému králi přispěli třicátým dilem jmění svého, a r. 1236.
požehnal sňatku jeho a korunoval královnu. Ale přátelství
Edmundovo s králem netrvalo dlouho. Marnotratný a lehko
vážný Jindřich III. jsa ustavičně v peněžních nesnázích ne
chával uprázdněná biskupství i opatství proti zákonům
cirkevním neosazena zabíraje důchody jejich pro svou ko
moru, což ovšem metropolitu velice rmoutilo. Více ještě bo
lelo jej, že papež Řehoř IX., sužovaný nevěrným císařem
Bedřichem II., nechtěje si Anglického krále znepřáteliti, vá
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hal proti němu rázně vystoupiti, ba sam hleděl z cirkevního
jmění v Anglii nade všecku miru těžiti.
Jindřich HI. požádal papeže o své ujmě, bez vědomí
svých rádců, aby byl do Anglie vyslán apoštolský legát
s plnou moci, chtěje přispěním jeho mařiti všecko, co me
tropolita pro blaho země i cirkve činil. Zatim obracel so 1

Edmund prosebnými listy a poselstvími do Říma, a posléze
vymohl si značnými obětmi peněžními od Řehoře IX. listi
nu (bullu), kterouž dána jest anglickým arcibiskupům plná
moc, aby uprázdněná církevní obročí sami osazovali, pakliže
by na mista ta po dvou měsících nebyl nikdo řádně dosa
zen. Ale proti tomu podal král v Římě stížnosť, a papež
odvolal bullu, ba odňal Edmundovi právo dosazovati kněží
na jakákoli cirkevní obročí, pokud by v diecési jeho znač
nější počet rozených Vlachů nebyl opatřen obročími výnos
nějšiími. Všecky tyto úklady byly dilem papežského vy
slance v Anglii, jenž nadržuje králi rušil všeliká sprave
dlivá rozhodnuti horlivého metropolity a podkopával vážnosť
jeho. Jen tak mohlo se státi, že 1 mniší kláštera Kanterbur
ského odepřeli duchovnímu představenému svému Edmund
ovi poslušnost a mařili zatvrzele úmysl jeho, založiti
v hrabství Kentském novou kapitolu. V této věci cestoval
Edmund do Říma, kde slíbena mu ochrana proti odbojným
mnichům, avšak ani potom nep slouchali ho aniž dbali klat
by od něho právem na ně vznesené.
Všecky tyto křivdy bylo Edmundovi trpěti pro spra
vedlnosť; že nechtěl a nesměl dopustiti, aby právo a jmění
církevní v Anglii dáno bylo ve psi; že byl věrný, svědo
mitý pastýř a nikoli prodejný nájemník stáda svého. Zatím
povzbuzoval se ustavičnou modlitbou a zbožným rozjimáním
k trpělivosti. Když přátelé ho litovali, řikal: „Křivdy, které
se mně dějí, jsou bolestné, ale prospívají užitečným lékem
spasení duše mé.“ Nikdy necitil v sobě hořkosti a zlosti
proti nepřatelům říkaje: „I kdyby vyrvali mně oči, nenře
stal bych je milovati.“
V soužení svém hleděl Edmund poněkud se těšiti spi
sovatelstvím; když ale spasitelné snahy a podniky jeho
ustavičně vycházely na zmar; když na všeliké žaloby a
úsilovné prosby dostával leda jen plané sliby a prázdné ú
těchy, začal se lekati myýšlénky, jak bude jednou vydávati
počet z biskupského úřadu svého. Církev anglická klesala
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žalostně; vláda neschopného rozmařilce Jindřicha III. zkra
zovala netoliko jeji statky, stará práva a svobody, nýbrž
snižovala i česť a důstojnosť jeji mnanevyličitelnou škodu
náboženského života v zemi; ten pak, jenž přede všemi byl
povinen podporovati metropolitu v snahách, aby, zhoubné
aepořádky tyto byly potlačeny, vyslanec papežský, sám
stavěl se proti němu, nadržoval králi a pomáhal rozmnožo
vati zmatky v zemi. K tomu nedovedl úzkostlivě svědomitý
Edmund nadále přihližeti. I rozhodl se raději jíti dobrovolně
do vyhnanství, aby se nezdálo, že sonhlasí s tim, co v Anglii
polepšiti nemohl. S hořkou lítostí v srdci opustil r. 1242.
bajně vlasť a odebral se do Francie, navštívil v Paříži
sv. krále Ludvika IX. a potěšil se důvěrnou rozmluvou
3 ním, cestoval odtud do cistereienského opatství Pontigny
v biskupství Auxerreském a ubytoval se vtomto zátiší, kde
| předchůdce jeho na metropolitním stolci anglickém, mu
čedník sv. Tomáš Becket, někdy u vyhnanství trval.
V tomto klášteře zanášel se těžce soužený Edmund
modlitbou, svatým rozjímáníim a duchovní četbou. Kázal
také několikráte v okolních městech, ale tělesné síly jeho
ochabovaly valně, I dal se na radu lékařů pro přílišné vedro
krajiny Pontignyské dovézti do chladnější Šampaně a usa
dil se v klášteře řeholních kanovníků v Soissy u Provinsu;
avšak změna ponebi neprospěla mu valně. Chřadna tělesně
přál si již býti rozdělen, a vzdychaje říkal: „Běda mně, že
putování moje se prodloužiio; zažilť jsem příliš mnoho zká
zy ; vezmiž mne tedy Ó Pane k sobě! Oč lepší jest zemříti,
než viděti, jak lid hyne!“ Když blížila se mu poslední ho
dina, dal si přinésti nejsvětější Svátost a zvolal vroucně:
„V Tebeť o Pane, jsem věřil, Tebe jsem kázal, Tyý's mi
svědek, že na světě nežádal jsem sl jiného, leč jen Tebe;
staniž se tedy vůle Tvá se mnou.“ A přijav s pláčem mno
hým svaté svátosti libal něžně kříž a těšil se sladkými
modlitbami s Bohem, až dne 16. listopadu 1240 vruce jeho
odevzdal duši svou. Tělo zesnulého metropolity bylo převe
zeno do Pontigny a mniši pohřbili je v klášterním chrámě
svém právě ve výrvění den památky mučedníka sv. Edmunda,
někdy krále anglického.

Arcibiskup Edmund slynuv za živa vzácnými ctnostmi
a trpěv pro spravedlnost, byl po smrti od Boha oslavován
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divy, a na žádost biskupův anglických i francouzských pro
hlásil ho již roku 1247. papež Innocence IV. za svatého.
Sv. Edmund bývá zobrazován v arcibiskupském ornátě
s Jesulátkem. Vypravujeť legenda, že trvaje v Pařiži na
studiich procházel se jednou se spolužáky, ale jakmile za
čali mluviti řeči nepřistojné, odešel od nich domů a dal se
do četby nábožné knihy. Tu zjevilo se mu milostné pacho
látko majici na čele nápis: „Ježíš Nazaretský“ a potěšilo
ho, od kteréhož dne uctival zbožně Božské dítko to.
Památkou po tomto učeném světci jsou spisy jeho,
zejména předpisy (konstituce), jež složil za účelem nápravy
cirkevní kázně v Anglii, výklady o desateru přikázání Bo
žich, o sedmeru hlavních hříchů a o sedmi svatých sváto
stech, i kniha s nápisem „Zreadlo Cirkve.“
Dne 16. listopadu koná se také památka sv. Otmara, opata kláštera
Svatohavelského ve Švýcarsku (byl dobrodinec lidu a zvelebitel kláštera,
jehož hájil proti útiskům lakotného hraběte Varina; pročež byl od tohoto
násilníka polapen, a když podplacený svědek obvinil ho křivě ze skutku
ohavného, by) nevinně odsouzen do žaláře, kde r. 759. zemřel. Hlavu a
několik kostí sv. Otmara získal ve Sv. Havle a r. 1853. daroval velechrámu
„Pražskému Karel IV.) Kromě toho slaví se dnes památka sv. mučedníků
afrických Rufina, Marka a Valeria, svatých Elpidia, Marcella, Eustochia 1
spolumučedníků za Juliana Odpadlika, sv. Hucheria, biskupa Lyonského
(+ 450.), sv. Fidencia, biskupa Padovského, sv. Florina vyznavače, z jehož
ostatků získal r. 1377. jednu kosť velechrámu v Praze Karel IV., a j.
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Sv. Řehoř Divotvorce, biskup.
Biskup Řehoř řečený Divotvorce je velepamátný zjev
v dějinách staré Církve křesťanské; bylť z počtu těch mužů,
jimž dle slov apoštola sv. Pavla (I. Kor. k. 12.) vzácnou
měrou dány byly milodary Ducha svatého, zejména dar
prorokováni, dar uzdravování a dar divů činění.
Řehoř (za mládí zvaný Theodorem) pocházel ze vzne
šených, bohatých rodičů v pontském městě Nové Cesareji a
byl od nich odchován v modloslužbě. Když dosáhl čtrná
etého roku věku, zemřel mu otec. Nadaný jinoch nabyl záhy
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nějakých kusých vědomostí o křesťanství, které sice proza
tim neuvedly ho na pravou cestu, ale stačily, že naučil se
pohrdati lichými bohy pohanskými. Po přání matčině jal
se doma studovati umění řečnické maje státi se právníkem
a proklestiti si cestu k výnosnému a čestnému úřadu. Ač
nebyl ještě křesťan, zdobily ho ušíechtilé vlastnosti; jsa
přísně pravdymilovný neodvážil se nikdy chváliti a hájiti,
co bylo nepravdou a bezprávim, a mravní cit jeho byl tak
útlý, že nechtěl ani čisti, co ve spisech slavných řečnikův
a básníků řeckých bylo nemravného. Ovičil se také v jazy
ku latinském, a když učitel mu odporučil, aby studoval
zvláště římské právo jakožto nezbytnou průpravu k veřej
nému působení, zamýšlel odebrati se do Berytu ve Fenici,
kde tehdáž byla slavná škola této vědy ©AleProzřetelnosť
Boží vedla ho jinam.
Právě toho času dostal se manžel Řehořovy sestry za
vysokého státního úředníka do města Cesareje v Palestině.
I poslán jest Řehoř s bratrem Athenodorem od matky za
ním na další studie do tohoto města. Tu seznal Řehoř Ori
gena a stal se žákem jeho. Slovutný tento křesťanský učenec
byv z Alexandrie vypuzen založil v Cesareji palestinské
bohosloveckou a filosofickou školu, kteráž záhy měla zname
nitý počet žáků. Řehoř vyznal sám, že byl přiveden k Ori
genovi dobrým andělem. Prozíravý učitel shledav rázem
v Řehoři i bratru jeho kromobyčejné vlohy i šlechetné
vlastnosti, snažil se netoliko vzdělati je ve vědách, ale 1
ziskati je Kristu. Kladl jim na srdce, že život lidský bez
pravdy a mravní dokonalosti je marný a bezcenný, a že
tudy člověk rozumný má především snažiti se o to, aby
důkladně poznal sebe a rozeznával pravé dobro i pravé zlo.
Řehoře zvykal tuhé životní kázni a odříkavosti, uče ho po
znávati vlastní chyby i nedostatky mravní, bditi nacl svými
náklonnostmi a ovládatise. Zpočátku váhal Řehoř ; bylot mu
těžko pojednou vzdáti se ctižádostivých záměrů, jež choval,
ale na dlouho nedovedl odpirati mocným důvodům a upřimné
lásce přísného učitele. Krok za krokem a soustavně uváděl
ho mistr do všech oborů věd řéckých, čital s ním spisysta
rých mudrců, řečnikův i básníků, vytýkaje, co v nich jest
pravdy i krásna, ale i jaké bludy a pošetilosti v nich na
hromaděny jsou, a posléze probiral s ním Písma svatá a
vyhládal mu vznešené pravdy křesťanské.
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Řehoř milosti Boží osvícený a posilovaný pojal již
tehdáž úmysl, že dá výhost světu a zasvětil život svůj hlá
sání a hajení křesťanské pravdy. Učení Kristovo výborným
učitelemmu vštěpované bylo kvasem, kterýž ducha jeho
pronikl a posvětil. Poznalť, že jen v křesťanství jest pravá
věda, která člověka opravdu osvěcuje, povznáši a blaží.
Za pronásledování Církve od císaře Maximina r. 235.
ušel Origenes z Cesareje palestinské do Kappadocie, a Ře
hoř odebral se na další studie do Alexandrie. V lidnatém
městě tom byla studující mládež velmi rozpustilá a znemrav
nělá, ale Řehoř ač nebyl ještě pokřtěn, zůstal i tu jinochem
mravů neúhonných. Vyhýbal se zbytečnému styku se svě
tem a jsa pilen studii vynikal nade všecky spolužáky. "To
vzbudilo řevnivosť a závisť spustlých soudruhů ; 1 uminili
si, že ho připraví o dobrou pověsť a vážnost. Když Řehoř
jednoho dne ve valném shromáždění posluchačů měl s ně
kolika učenci vědeckou rozpravu, vedrala se k němu návo
dem zvrhlých mladiků jakási nestoudná ženština a požádala
ho veřejně o zaplacení mzdy za rozkoše, kterých prý sní
užil. Byl to hanebhý útok na jeho čest a nevinnost, on
však nepozbyl mysli; důvěřuje v Boha a nechtěje vyrušiti
se z učeného rozhovoru nepustil se s ohavnicíi ani do řeči,
leč pokynul toliko jednomu z přitomných přátel, aby ji sám
dal, čeho si přeje. Radosť spustlých mladiků této ostudy
byla nemalá, ale trvala než okamžik. Sotva opovážlivá

ženština dostala penize, opanoval ji zlý duch, uvrhl ji na
zemi a lomcoval ji děsně; i přiznala se v tu chvili, ze zlo
myslně lhala, a spolu prosila úpěnlivě Řehoře za odpuštění,
jehož se ji od něho také dostalo.
Po nějakém čase vrátil se Řehoř z Alexandrie do pa
lestinské Cesareje a shledav se tu zase s Origenem dokončil
u něho studie. Tu dal se tehdáž pokřtitl a učinil předsevzetí,
že bude po celý život bedlivě zachovávati, k čemuž sliby
křestními se zavázal. Posléze rozloučil se veřejnou chvalořečí
s Origenem, a na žádost příbuzných odebral se do vlasti.
Příbuzní nadáli se, že Řehoř dokončiv s výtečným prospě
chem studie bude se ucházeti o veřejný úřad, jenž by mu
byl zdrojem slávy i bohatství, on však zvolil si zatím jinou
životní dráhu. Nedbaje příbuzných vzdal se všeho, dal vý
host světu a odešel na poušť, aby bez překážky sloužil Bohu
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v přísné odřikavosti a staral se o spasení své. Ale učenosť
1 vzácné ctnosti jeho nezůstaly dlouho pod kbelcem.
Bohabojný biskup Fedimus v pontském městě Amasel
uslyšev o Řehoři, přál si ho postaviti v Církvi na svícen
a pátral'po něm, ale marně, neboť poustevník střídal zůmy
slně bydliště svoje, nechtěje, aby lidé ho vyrušovali. Jednoho
dne pozdvihl Fedimus rukou 1 očí k nebi a dokládal se
slavně Bohem, že zamýšlí Řehoře získati službě cirkevní a
učiniti biskupem v Nové Cesareji. Řehoř zvěděv o tom
seznal, že Bůh sám tomu chce, aby pracoval veřejně o
spasení duši lidských ; 1 vyžádalsi lhůty, aby mohl se důkla
dně připravitl na povolání, jemuž život svůj obětovati měl.

Nová Cesaréa vůrodném kraji na řece Lyku v Pontu
byla lidnaté, krásné město, ale obyvatelstvo bylo oddáno
modloslužbě a rozmařilému životu. V celém městě bylo
tehdáž pouze sedmnáct osob křesťanských; náboženství Kri
stovo nemohlo posud v tomto pařeništi pohanských pověr a
neřestí zapustiti kořeny. Řehoř věda to rozjímal, jakým způ
sobem měl by tamním pohanům otvírati oči, vštěpovati víru
v pravého Boha, a pohnouti vůli i srdce jejich, aby přijali
blahé poselství o vykoupení Ježíšem Kristem. Horlivě mo
dlil se za dar moudrosti i umění, aby Bůh vkládal mu na jazyk,
co pohanům mluviti má a provázel svou milosti každé slovo
jeho, by neslo hojný užitek. Sám posiloval se v dobrém
úmyslu, že bude žíti přísně dle víry svaté, aby pohané jeho
příkladem snáze byli pohnuti přijati na se jho Kristovo.
Tu měl ve snách vidění; spatřilt Rodičku Boží a evange
listu Jana, a slýšel ho, an vykládá mu tajemství víry a
dává naučení, jak by měl hlásati pohanům evangelium; jasně,
prostě, mocně a přesvědčivě, 1 poznamenal si, co bylo mu
u viděni tom zjeveno a spravoval se tim.
Na Řehoři naplnilo se, co Spasitel slíbil, že učedníci
jeho budou konati znamení a divy veliké (Mar. 16, 17. 18.),
ba že budou činiti skutky větší nad ty, které on sám činil.
Bůh obdařil ho na obrácení pohanů vzácným milodarem zá
zrakův a proroctví. Již cestou z pouště do Nové Cesareje
osvěděil tuto divotvornou moc. Překvapen noci a liják*m
uchýlil se do pohanského chrámu slynouciho věštbami bohů,
požehnal sebe i modly křížem a zůstal tu po celou noc na
modlitbách. Příštího dne ráno nedostával strážce chrámu od
bohů žádných odpovědí; věštby umlkly, bohové oněměli; i
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ulekl se pohanský kněz a běžel za Rehořem, a dohoniv ho
hrozil žalobou a pomstou, nebudou-li uražení bohové opět
odpovidati. Když Řehoř řekl, že má z vůle Boži moc nad
zlými duchy a že je z chrámu vyhnal, prosil modloslužeb
ník, aby byl poučen o velikém Bohu, jehož poslouchají ti,
jimž posud jako bohům se klaněl. Řehoř jal se mu vykládati
pravdy křesťanské; vida pak, že nechce uvěřiti v tajemství
vtělení Páně, řekl mu, že ovšem nelze tajemství toho po
chopiti pouhým rozumem, ale že má jistě věřeno býti, po
něvadž je stvrzeno od Boha zázraky. Tu pokynuul modlo
služebník rukou na balvan u cesty a vyzval Řehoře, aby
velel mu hnouti se a pošinouti tam, kam ukáže. A hnod
naplnilo se slovo Kristovo: „Amen, pravím vám, budete-li miti
víru a nebudete-li pochybovati, kdybyste i této hoře řekli:
Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.“ (Mat. 21, 21.)
Moci Boží vykonal Řehoř div, k němuž byl modloslužeb
nikem vyzván, a člověk ten stal se jeho učedníkem.
Pověst o divotvorné moci, jakouž byl Řehoř obdařen,
předešla ho do města, a veliký zástup lidu vyšel mu v ústrety ;
on však maje oči sklopeny a nevšimaje sl zvědavců vešel
skromně do města a stanul na náměsti. Na otázku průvodčí,
kde míní se ubytovati, nemaje v městě vlastního domu, řekl
Řehoř: „Nepečujte o to; Bůh sám je nám domovem; v něm
býbáme se a jsme. Raději vzdělávejte cotnostmi samy sebe
v příbytek Boži.“ A hned nabídli mu někteří měšťané po
hostinství; 1 vstoupil do domu bohatého muže Musona a
byl u něho hospodou. Nazitři ráno leželo množství nemoc
ných před domem Musonovým a zástup lidu tisnil se k nim.
I vyšel Řehoř, promluvil ku přítomným a uzdravil modlit
bou všecky nemocně. A od toho dne hlásal mocně pravdu
Boží v městě dotvrzuje ji velikými divy; Bůh pak žehnal
mu, tak že počet věřících v Nové Cesareji za nedlouho zna
menitě vzrostl a nastala tu potřeba zbudovati křesťanskou
svatyni. Řehoř vyhlédl staveniště na nejvyšším a nejkrásněj
Ššimmistě, vystavěl s pomoci Boží chrám a kázal horlivě
evangelium v městě 1 okoli dále. I pohané vážili si ho ve
lice, hledali u něho rady a předkládali mu spory svoje na
rozsouzenou. Dva bratři zdědivše po otci jezérko nemohli se
porovnati a požádali Řehoře za rozhodčího. Marně napomí
nal jich biskup ku smíru a svornosti; odešli od něho a ho
tovili se ku skutkům násilným. I odebral se Řehoř k jezérku
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a poklekna na břehu modlil se celou noc. Do rána vyschlo
jezérko a rozvadění bratři rozdělili se o dno jeho. Vidouce
tento div Cesarejští prosili biskupa, aby zabránil záplavám
řeky Lyku, která činila jim každého roku velikou škodu na
domech i pozemcích. I zatkl Řehoř hůl do země na tom
místě, kde řeka se vylévala a rozkázal ji ve jménu Božím,
aby z řečiště nevystupovala. Hůl vyhnala kořeny a vzrostla
v strom, jenž byl meznikem, za nějž řeka již nikdy nevy
stupovala.
Věřící města Komany požádali Řehoře, aby jim zřídil
biskupa. Když došlo na volbu, přáli si miti biskupa uroze
ného a hohatého, ale Řehoř napomenuljich, aby přihližejice
raději ku křesťanské moudrosti a svatosti pojali do návrhu
také muže prosté, ale otnostmi bohaté. Jeden ze starších
podotkl úsměšně: „Pohrdáš-li urozenými, nezbývá, než abysl
nám za biskupa dal uhliře Alexandra.“ I byl přiveden od
některých poustevník Alexander, oděný hrubou halenou a
začazený kouřem. Lid smál se mu, ale Řehoř poznal z vnu
knuti Božiho, že tento uhlíř má vzácné vlastnosti, o kte
rýchž nikdo nevěděl. Pocházelť ze vznešeného rodu a byl
muž pěkně urostlý a vzdělaný. Touha po křesťanské doko
nalosti přiměla ho, že dal světu výhost a poustevničil v lese
živě se uhlířstvím a slouže v tichosti Bohu. Když Řehoř
jal se mu klásti otazky o různých věcech, odpovídal tak
moudře a výmluvně, že posměváčkové ihned umlkli a udi
vený lid jednomyslně žádal, aby byl biskupem. Marně zpouzel
se Alexander; chtě nechtě stal se biskupem Komanským.
Spravoval stádce svoje výborně, žil svatě a zemřel smrti
mučednickou. Výroční památka jeho koná se dne 11. srpna.
Řehoř slynul netoliko moudrostí a mocí divotvornou,
nýbrž také milosrdnou láskou k chudým a neobyčejnou ště
drosti. Této štědrosti chtěli dva Židé -zneužiti. Čekali na
Řehoře vracejícího se do města, a jeden z nich položil se
na zemi a stavěl se mrtvým, druhý pak přistoupil k biskupu
a nařikaje prosil za podporu, aby prý mrtvého bratra mohl
pobřbiti. Řehoř nemaje při sobě peněz položil svůj plášť na
domněle mrtvého a odešel. Podvodník měl z toho šibalského
kousku radosť, ale když přikročil k soudruhu a řekl mu,
aby již povstal, shledal s úžasem, že je mrtev.
Neunavenou horlivosti, přikladným životem i zázraky
biskupa Řehoře šířilo se v Nové Cesareji i v okolí utěšeně
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náboženství Kristovo, a věřicí majice pastýře tak znameni
tého, stáli pevně ve víře a spravovali se zákony jejími.
Sličně dí o Řehoři sv. Basil: „Duch Boží působil skrze něho
způsobem mimořádným věci tak veliké, že i Židé, nepřátelé
pravdy křesťanské, zvali ho druhým Mojžíšem. Duch Páně
ozařoval všecky řeči i skutky jeho světlem na'lpřirozeným.
Ze srdce jeho vylévala se proudem přetékajicím Božská moc
víry všecko přetvořujic a ohnovujic.“ A ve všem, co svatý
biskup činil, měl na zřeteli jen oslavení Krista Ježiše a
utvrzení i rozšíření království jeho. Bylť si toho plnou měrou
vědom, že Kristus působí v něm a skrze něho ku spasení
duší lidských.
Když za císaře Decia roku 250. nastalo opět kruté
pronásledování křesťanů, ušel Řehoř s jedním jáhnem z města
a skrýval se na vzdálené lesnaté hoře, aby stádu svému pro
lepší časy budoucí uchován byl. Pohaně slidili po něm, ale
Bůh zachránil ho zázračným způsobem. Na poušti neustával
modliti se za svěřence svoje, aby Bůh dal jim dar vytrva
losti, a modlitby jeho byly vyslyšeny; ani jediný z křesťanů
v Nové Cesareji nedal se mučením odvrátiti od Krista Pána.
Jednoho dne, an opět se modlil, zatemnila se pojednou tvář
jeho; zachvěl se úzkosti, vrhl se na zemi a ležel takto po
delší čas jako bezduchý. Posléze vstal, tvář jeho zářila ra
dostí a ústa jeho zapěla chvalozpěv Bohu. Když soudruh se
zeptal, co se mu stalo, odpověděl prorocky: „Viděl jsem děj
veliký; mladík zápasil z ďáblem a přemohl jej.“ A jelikož
slovům těm nebylo porozuměno, doložil: „Šlechetný mláde
nec Troadius podstoupil pro Ježíše Krista muka a dobyl si
koruny nebeské.“ Skutečně byl téhož dne Řehořův učedník
Troadius v Nové Cesareji pro víru umučen. Zatím, co Řehoř
ležel na poušti, dlel duch jeho u jinocha toho posiluje ho
v mučení k vytrvalosti. Památka mučedníka sv. Troadia
slaví se dne 28. prosince.
Po smrti císaře Decia roku 251. uvolnilo se na krátký
čas křesťanům, a Řehoř vrátil se do Nové Cesareje, navštívil
hroby mučedníků, ustanovil výroční památné slavnosti na
počesť jejich, a nařizoval, co uznal prospěšným k rozkvětu
náboženského života věřících. Když v městě konána jakási
modlářská slavnosť, na kterou se sešlo z venkova tolik po
hanů, že nedostávalo se jim místa, počali mnozi z nich vzý
vati Joviše, aby jim udělal místo. Zvěděv o tom Řehoř řekl
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prorocky: „Chuďasové, všakť za nedlouho budou miti nad
míru a dostatek mista.“ A hned potom řádil v celém Pontu
hrozný mor, a jen Nová Cesarea byla modlitbami biskupa
Řehoře té metly uchráněna. Tu poznali tisicové pohanů,
jak mocný jest Bůh křesťanův a uvěřivše v Krista dali se
pokřtiti. Z toho měl svatý biskup nevýslovnou radost.
Na večer požehnaného života svého viděl Řehoř v Nové
Cesareji i v okoli sochy 1 oltáře bohů skáceny a rozbity;
modlářské oběti zanikly a všude již vládlo náboženství Kri
stovo. Svatý kmet pracoval horlivě až do smrti o spáse lidi
1 o vlastním spasení svém. Ještě na smrtelném loži myslil
na svoje ovce, a slyše, že v Nové Cesareji jest již pouze
sedmnáct pohanů, zvolal radostně: „Diky Bohu; když jsem
přišel do města za biskupa, bylo zde sedmnáct křesťanů.“
Umíraje řekl: „Cizincem byl jsem na této zemi za Živa,
cizincem chci tu zůstati 1 po smrti. Nesluši se tedy, aby
mně zřízen byl náhrobek. Jméno Řehořovo nebudiž na žá
dném místě.“ Usnul klidně v Pánu dne 17. listopadu roku
asi 270. Přání svatého biskupa, aby jméno jeho bylo na zemi
zapomenuto, ovšem se nesplnilo; Církev katolická slavi pa
mátku jeho, a také vzácné spisy, které složil, jsou poranikem
jeho velikého, Bohem omilostěného ducha.

Starobylé podání o zázraku, jejž učinil sv. Řehoř ubi
Taje se z pouště do Nové Cesareje, an modlitbou pošinul
balvan, zavdalo pozdějí podnět k této pověsti: Když misto
za stanoviště chrámu v městě shledáno bylo pahorkem přiliš
stisněno, vyšel biskup a modlil se na tomto místě po celou
noc, aby Bůh sám překážku tu odklidil; 1 pohnul a pošinul
se ráno pahrbek tak, že staveniště bylo uvolněno. Ctihodný
Beda, mnich a spisovatel (+ 735), uvaděje tento div na do
klad zaslíbení Kristova (Mat. 21, 21., přičiňuje tento výkad

obrazný: Horou miněn jest někdy ďábel, pro pýchu, kterou
vypíná se proti Bohu, chtěje podoben býti Nejvyšišmu.
Avšak hora ta pošine a skácí se do moře rozkazem těch,
kdož silni jsou u víře. Děje se to, když svatl mudrci káza
nim slova Božiho vymitají zlého ducha ze srdce těch, kteříž
jsou předurčení k životu, svolujíce mu jen, aby krutovládu
svou mohl prováděti v rozháraných a nešťastných duších
nevěrců.“
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Dne 17 listopadu koná se také památka sv. Zachéa, jáhna, a sv.
AWéa, lektora, obou mučedníků za císaře Diokleciana, sv. Aniana, biskupa,
sv. Hugona, biskupa Linkolnského, sv. Řehoře, biskupa Tourského, spiso
vatele církevního (+ 595), a j.

Dne 18. listopadu
I. Sv. Odo, opat.

Na pomezí někdejšího Burgundska ve Francii leži nad
řekou Grosnou v lesnatém úvalu městys Cluny (Klyni)
s rozvslinami někdejšího benediktinského opatství, Kolébky
to proslaveného řeholního bratrstva kluňského. Tvůrcem této
benedik:inské družiny byl sv. Odo, potomek vzácného rodu
franckého. Narodil se r. 879. pravděpodobno v hrabství
Mainu a byl od zbožného otce již v kolébce obětován sv.
Martinu Tourskému. Prvni vědomosti vštěpoval mu domácí
kněz, a když vyspěl v statného jinocha, učil se dvorským
mravům a rytiřským obyčejům zprvu u hraběte Fulkóna
z Anjou a později na dvoře Akvitanského vévody Viléma.
Časem rozbolela se mu hlava, a bolesti sužovaly ho téměř
po tři roky; i znechutil si rytiřské hry a lovecké zábavy a
vrátil se domů. Tu posléze vzpomněl si zarmoucený
otec slibu svého, že zasvětí syna službě Boží, a jal se činiti
přípravy ku splnění toho, čím se byl zavázal. A Odo, tehdaž
devatenáctiletý, pozdravil se dokonale, putoval na hrob sv.
Martina do Toursu a byl tu slavným obřadem přijat do
stavu duchovního. Hrabě Fulko daroval mu dům blizko
hlavního chrámu a opatřil mu jedno z obročí stoličné kapi
toly Tourské,
Odo věnoval se v Toursu horlivě modlitbě 1 studiím,
a kromě knih duchovních čítal také rád pohanské spisovatele
římské, zvláště spisy básníka Vergila, které ho nad míru
poutaly. Jednou spatřil ve snách překrásnou nádobu, ve které
bylo plno jedovatých plazů; i zhrozil se tohoto snu a vzdav
se četby spisů pohanských modlival se horlivěji a žil odři
kavě; po tři roky požival jen chleba a bobů, spával na ro
hožce na podlaze a vůbec uskrovňoval tělesných potřeb svých.
Věda pak, že posavadní vzdělání jeho jest kusé, odebral se
na další studie do Paříže, kde učil se pilně řečnictvi i mudro
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slovi. V prázdných hodinách pěstoval hudbu a stal se v ni
mistrem. Dokonav studie vrátil se do Toursu a'řídě chrá
mový zpěv skládal v duchu církevním nové hyrny a anti
fony, zapiral se přísně a studoval Pismo svaté i církevní
Otce. To nebylo vhod ostatním kanovníkům ; pokládalit
vážný, cirkevní chorál za zpěv povaze Franků odporný, a
hlubši studium posvátných věd zdálo se jim býti „bytečným
mařením času. Ale Odo nedbaje planých úsudkův jejich šel
svou cestou dále. Tresty, jimiž Hospodin v Zákoně Starém
hrozi hřišníkům, i sliby, kteréž Spasitel dává v evangelium
svým věrným následovnikům, hýbaly mocně duší jeho; a
když dostala se mu do ruky řeholní pravidla sv. Benedikta,
byl jimi tak dojat, že ihned si uminil pokud možno dle nich
život svůj zařiditi. I rozdával důchody svoje chudým, za
nášel se jen Bohem, stranil se světa, postil a modlil se
ustavičně. Tato mimořádná zbožnost mladého kanovnika
budila v lidu úctu a obdiv ; známí i nežnámí, a zvlášť pou
tnici přicházejicí na hrob sv. Martina, navštěvovali ho pro
sice za poučení, útěchu a radu v potřebách svých. Odo
rozdával jim všem z pokladnice ducha i srdce svého, co jim
prospivalo. Docházeli pak 1 jinochové a muži žádostiví za
přikladem a pod vedením jeho sloužiti Bohu a zdokonalovati
se ve svatých ctnostech. Panoš hraběte Fulkona jmenem
Adegrin pohrdl světem a přidal se k němu. Oba přátelé
smluvili se, že vstoupi do některého kláštera s přísnou řeholní
kázní, a na ten účel prohlédli několik předních opatství ve
Francii, ale nikde nenalezli, čehohledali. I odhodlal se Ada
grin za týmž účelem putovati do Říma. Cestou Burgundskem
zastavil se v klášteře la Beaume nedaleko města Besanconu,
a byv opatem laskavě přijat shledal, že Život mnichů tamních
je živým obrazem řehole sv. Benedikta; a ihned učinil o
tom obšírnou zprávu Odónovi a vyzval ho, aby bez meškánií
přišel za nim. Návěšti to přijal Odo s velikou radosti, a
sebrav svůj poklad, sto knih, odebral se koncem roku 909.
za přitelem do kláštera Beaumského, byl tu oblečen řeholním
rouchem, složil po dokonaném roce přípravné řeholní sliby,
jal se na kláštěrní škole vyučovati, a časem byl povýšen
na kněžství. Pravidel řeholních šetřil úzkostlivě jsa živ
zmíry odřikavě a plně svědomitě všeliké práce, kteréž mu
ukládány byly.
|
Zatím založil zbožný věvoda Akvitanský Vilém klá
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šter Kluňský a učinil r. 910. prvním opatem jeho Bernóna,
mnicha dokonalého, jenž dovedl svým řeholním bratřím
vdechnouti takového ducha, že bylo správě jeho svěřeno
ještě sedm jiných klášterů. Roku 927. vzdal se stařičký
Berno opatství a jmenoval Odóna nástupcem svým v řízení
kláštera Kluňského i ostatních sedmi řeholních domů pod
řizených. I pojal Odo několik starších, osvědčených mnichů,
usadil se s nimi v klášteře Kluňském, dokončil stavbu jeho
a zajistil mu budoucnost po stránce hmotné i duchovní.
Dle pravidel sv. Benedikta zostřil řeholní kázeň v klášteře
zavedenou již předchůdcem a přihlížel bedlivě, aby bratří
tuhou odřikavosti, stálou modlitbou i zbožným rozjímáním
odumřeli světu a pěstovali v sobě život vnitřní. Slovy 1
vlastním příkladem učil je milovati chudobu, mrtviti žádosti
tělesné, vzdávati se vlastní vůle, a kromě služby Boží také
pilně pracovati. Vyměřil mnichům dopodrobna každodenní
pořádek, jehož bylo jim zevrubě šetřiti; pro některé doby
předepsal jim přísné mlčení. Takovým způsobem stal se
klášter Kluňský vzorným ústavem řeholním. Mniši pěli
v chrámu chvály Boži, konali ruční práce, pěstovali studie
a vzdělávali ctnostmi svými lid. Odo zřídil v klášteře kromě
školy pro řeholní bratry také vychovávací ústav pro hochy,
a sám spravoval jej pečlivě, maje k žákům svým otcovskou
lásku. Rovněž miloval lidi nuzné, a seč byl pomáhal jim.
Nikdy nepropouštěl chudých prosebníků bez hojných darů.
Každého dne sytil v klášteře 18 žebráků; zbytky pokrmů
po obědě rozdával nuzným poutníkům, a osobám schudlým
vypomáhal způsobem šetrným kupuje od nich za značné pe
nize věci 1 bezcenné. Kdykoli lidé přinesli mu na důkaz
své úcty a lásky různé drobné dárky, vyptával se jich, ma
ji-li nějaké potřeby a opatřoval jim je štědře.
Za vlády synův cisaře Ludvika Pobožného dostala se
Francká říše na pokraj záhuby. Pohanští Normani činili po
padesát let loupežné výpravy do Gallie, plenice a pustošice
ji. Obyvatelstvo venkovské bylo od nich zjimáno do otroctví,
města po většině spálena, chrámy 1 kláštery sbořeny, kněží
i mniši pobiti aneb rozplašeni, a ti z nich, kteří v zemi
zbyli, byli starostmi tak stisněni, že nebylo jim možno
sta
rati se o rozvoj pravidelného života duchovního. Řád a kře
stanská kázeň vyhynuly a surovosť s pěstním právem za
vládla v zemi. Tak stalo se, že počátkem stoleti desátého

474

Dne 18 listopadu.

zůstalo ve Francii jen nemnoho klášterů, ale ani v těch
nebylo kázně; v nejednom z nich vládl a řádil opat samo
zvanec, světský másilník, s rodinou a vojenskou družinou
svou.

Tou dobou, kdy řeholnictví ve Francii bylo tak blu
boko pokleslo, povznesl se moudrým a zbožným řízením
opata Odona klášter Kluňský za krátký čas na vysoký stu
peň dokonalosti a sláva jeho roznesla se po celé západní
křesťanské Evropě. Biskupové i urození mužové vstupovali
do něho, a vévodové i hrabata podřizovali kláštery na svých
územích opatu Odónu, aby je opravil. Již za opata Bernóna
bylo klášteru Kluňskému podřízeno sedm jiných benedi
ktinských opatství, a podobně bylo za Odóna přiděleno
k němu množství řeholních domů netoliko ve Francii, ale
1 za hranicemi. Zejména opravil Odo později řeholní kázeň
také v klášteřích sv. Pavla u Říma a sv. Petra v Pavii a
podřídil je dozoru svému. Tak utvořilo se slavné benedi
ktinské bratrstvo Kluňské, v němž sdružen byl velký počet
klášterů spojených jednotnou, přísnou řeholní kázní, pod
vrchní správou arciopata mateřského kláštera Kluňského.
Odo spravoval bratrstvo Kluňské celkem po čtrnáct
let, za kteroužto dobu vystřídalo se na stolei Petrově šest
papežů. Bylať tehdáž Stolice apoštolská v nedůstojném po
druží mocných panských rodů italských, kteréž jí vnuco
valy papeže po své libovůli. Za smutné doby té byl slovutný
arciopat Kluňský nejednou volán do Říma, aby přispěl pa
pežům moudrou radou svou, napravil pokleslou řeholní ká
zeň v italských klášteřích, a smířil rozvaděná knižata, jichž
spory byly na velikou škodu Církvi i blahu obecnému.
Sotva dosedl na stolec papežský Lev VIL. 1936—939),
přitáhl hrabě Hugo Arelatský k Římu a oblehl jej. I povo
lal papež Odona, jenž těšil se přízni Hugonově, aby spro
středkoval mír. A moudrý opat přišed do Italie vykonal po
slání svoje šťastně; mir byl uzavřen a spečetěn sňatkem
Hugonovy dcery Aldy s Alberichem II., Římským patriciem.
Na přání papežovo zdržel se tehdáž Odo v Italii delší čas
a Opraviv některé kláštery přidružil je ku bratrstvu Klu
niackému.
Odo, ač po celý život byl pracemi a starostmi přetižen,
zůstal do kmetského věku tělesně zdravým a svěžím, tak že
ubíraje se r. 942. naposled do Říma kráčel statně, že mladší

Sv. Odo, opat.

475

tovaryši sotva mu stačili. Cestu tu podnikl na žádosť papeže
Štěpána IX. (939—949), aby smířil rozváděné soupeře
Albericha II. a Hugona a zamezil válku mezi nimi. Ai
tehdáž podařilo se mu zjednati mir. Když pak jal se po
znovu pracovatl v Italii o nápravě klášterů, roznemohl se
v Římě zimnicí a vyslovil přání, aby mohl umříti při hrobu
sv Martina, kde někdy duchovní život jeho měl počátek. A
Bůh popřál mu této milosti. Zotaviv se nastoupil Odo cestu
do vlasti, zavital do Toursu a slavil tu nábožně svátek sv.
Martina dne 11. listopadu. Několik dnů potom roznemohl se,
a dne 18. listopadu 942 usnul blaženě v Pánu. Bezduchá
schránka slovutného opata byla pohřbena v Tourském chrá
mě sv. Juliana, a mniši i věřící lid připominajíce si vzácné
křesťanské ctnosti jeho ctili jej za svatého.
Sv. Odo byl také pilný spisovatel cirkevni; zachovalyť
se po něm hymny a autifony složené na počesťsv. Martina,
tři knihy o kněžství a několik řečí i rozjímání.

Nejslavnější památkou po opatu sv. Odónu bylo bratr
stvo kluňské teprve jim utvrzené a uspořádané, které šířic
se ipo smrti jeho bylo po tři věky bohatým zdrojem cirkev
ního života po všech západních zemich křesťanské Evropy.
Za arciopata sv. Odilóna (+ 1048) rozšířila se tato benedik
tinská družina až do Spaněl a do Polska, a za nástupce jeho
Hugóna (1049—1109) měla 10.000 členů. Za doby největšího
rozkvětu svého obsahovala asi 2000 klášterů ve F'ranaii,
Spanělsku, Anglii, Německu, Italii a Polsku. V družině této
zachovávala se řehole sv. Benedikta v původní své přesnosti.
Mniši byli zavávání ku stálému mlčení v životě pospolitém,
tak že dorozymivali sejen posuňky. Spojovali studie i ruční
práce s modlitbou žaltáře a vyznávali si veřejně hříchy.
Kláštery podřízené arciopatu byly spravovány mistoopaty;
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Kluňské brátrstvo účastnilo se horlivě všelikých snah
a podnikův o nápravy v Církvi katolické, 1 jejích bojů za
svobodu proti světským násilnikům. Družina ta ziskala si
neocenitelné zásluhy o vzkřisení náboženského života i o
rozkvět věd, uměn a vzdělanosti v Evropě. Z ni vyšli pape
žové Rehoř VII., Urban II. a Paschal II. jakož i valný po
čet apoštolských biskupův a opatů; v ní žili a pracovali
slovutní pěstitelé věd, strážcové vzdělanosti a letopiscové,
kteříž dějinné temno stoleti jedenáctého a dvanáctého spisy
svými aspoň poněkud nám odhalují. Všecky ušlechtilé snahy
Oopovznesení národů křesťanských věrou svatou, zbožnosti,
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mravnosti a obecnou vzdělanosti spojeny jsou až do času
sv. Bernarda s bratrstvem kluňským. Na všech sněmich a
schůzích biskupských 1 v radách knižat mnohých zemi za
sedali po staleti mniši této družiny, a blasy jejich bývaly
rozhodující. Jako kněžstvo královské vedli za časův obecné
znemravnělosti národy cestou k Bohu a ku věčnému 1 čas
nému blahu, stavice se věřícím za příklad života neposkvrně
ného; bezuzdnosť surových násilníků tlumili svou skromnosti
a pokorou; proti hýřivé rozmařilosti bojovali tuhou odříka
vosti, a mrhavý přepych světáků zahanbovali dětinnou
prostotou, spokojenosti s málem a láskou k evangelické

chudobě.
Opatství Kluňské bylo r. 1790. zavládlou francouzskou
revoluci zrušeno, a ze starého chrámu jeho, na počátku nyněj
šlho stoleti tak zvanou černou rotou lupičů zničeného, za
chovaly se jen trosky; ale paměť všeho toho, co vycházelo
ku požehnání Církvi 1 společnosti lidské z tohoto kláštera,
nezanikne nikdy, a dějiny církevní 1 občanské budou povždy
s vděčnosti i úctou připominati slovutného tvůce benediktin
ské družiny Kluňské, opata sv. Odóna.

2. Sv. Roman, jahen a mučedník.
Za císaře Galeria Maximiana (305—311.) učinil syrský
vladař Asklepiades strašný útok na křesťany v hlavním
městě Antiochii, aby jena dobro vyhubil. Právě tehdáž byl
od biskupa Cesarejského v Palestině do města toho poslán
mladý jahen Roman. Tu shledal s žalosti, že již někteří
z křesťanů lekajíce sa mučení, obětovali modlám a zapřeli
takto viru svou. I roznitil se posvátnou horlivosti, a nedbaje
patrného nebezpečenství, vešel mezi zastrašené věřicia zvolal:
„Vrháte se do hrozné propasti a uvádite nesmrtelnou duši
svou v záhubu! Povzneste se k výšinám a pamatujte Boha,
Vykupitele svého! Rozpomeňte se na spravedlivý soud Boží
a nepřidávejte se k bezbožným bludům modlářů !“
Touto ráznou řeči byli mnozí bázlivci posilněni ve
víře, a ti, kdož z lidské slabosti Krista zapřeli, byli pohnuti
ku pokání. Ale statečný jáhen byl sám na rozkaz náměstka
Asklepiada polapen, natáhnut na skřipec a mrskán bičíky,
na jichž koncich byly olověné kuličky. Když všecky tyto
bolesti snášel s nepřemoženou trpělivosti tiše a radostně,
rozkázal náměstek přimnožitl jemu muk; i řezali katané
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tělo jeho meči a rozdirali je železnými hřebeny. Sám Askle
piades neostýchal se pomáhati jim v krvavém dile tom. Ale
Roman posilovaný milosti Boží stál pevně ve víře, jakoby
tělesných bolesti ani necítil; a když katané ochabovali, řekl
zmužile náměstkovi: „Proč ukrutníče ulevuješ? Vyznal jsem
a vyznávám, že jediný Kristus jest pravý a svrchovaný
král.“ Slovy těmi byl Asklepiades ještě více rozlicen, tak
že odsoudil jahna na smrť ohněm. Ihned byla opodál města
udělána hranice z dříví a zkrvácený Roman kráčel vesele
na popravu chvále velkým hlasem Boha. Obyvatelstvo
celého města přišlo dívat se na něho, a mnozí Židé volali

© posměšně:
„Kdo
jest
Bůh
jeho?
Těmto
drzým
rouhač
přizvukovalí i někteří z pohanů. Ale Bůh zabanbil rouhače.
Když katani zapalovali hranici, strhl se náhle prudký liják,
uhasil oheň a rozplašil shromážděné zástupy reptajicích di
váků. Z toho rozvzteklil se vladař hněvem a rozkázal Ro
manovi vyříznouti jazyk až na kořen, a nenasytiv se ani
timto trýzněním přidal k němu ještě rouhavý posměch ;
dalť zřiditl modlářský oltář a postaviti na něj oheň, kadi
dlo i maso, a domlouval zmrzačenému mučedníku, aby ohě
toval, k čemuž doložil jizlivě, že mu uděluje povolení volně
mluvit. Tu stal se všemohoucnosti Boží div veliký ; Roman
povznesl hlas a zvěstoval přítomným lidem slovo Boži napo
minaje jich, aby klaněli se jedinému Stvořiteli nebe 1 země
a uvěřili v Krista Ježíše. Posléze byl svatý mučedník
uvržen do tuhého vězení a zardousen od katanů provazem.
—

———
——— —————

Když Roman od Asklepiada vyslýchán byl, řekl mu, že
křesťanské učení o Bohu jediném jest duši lidské tak sroz
umitelno, ba přirozeno, že i děti mohou posouditi, co jest
rozumnější, klaněti se Bohu jedinému, čl vzývati množství
bohů. I zavolal vladař pacholátko, jediného synáčka křesťan
ské vdovy, kteráž tu na blízku s ním stála. Hošík sloul
Barula, a na otázku, kterou mu dal Roman, odpověděl:
„Lepší jest klaněti se jedinému Bohu, kterého vzývají kře
stané. V bohy pohanské nevěří ani chlapci“ Zahanbený vladař
otázal se hošika, kdo ho naučil takto mluviti, a uslyšev, že
jest to matka jeho, dal ji přivésti, aby byla svědkyně mu
čení ditěte svého, jež po křesťansku vychovává. A když vdova
přistoupila, vzali na rozkaz vladařův katané pacholíka a
trýznili jej ukrutně metlami, tak že přítomní diváci lítosti
plakali. Ale matka potlačujíc cit přirozený hleděla radostně
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na synáčka a přimlouvala“ se laskavými slovy, aby zůstal
věren Pánu Ježíši a nedal se mučením odvrátiti od něho.
Když Asklepiades odsoudil mladistvého mučedníka na smrť,
nesla jej statečná matka sama na popraviště, a odevzdávajíc
ho katu, polibila jej a řekla: „S Bohem milé dítě; až při
jdeš do nebe, vzpomínej na mne a buď mým ochráncem.“
Posléze srazil pacholikovi kat mečem hlavu, a vdova za
chytivši šatem krev jeho odnesla si umučené tělo jako vzácný
poklad a děkovala Bohu, že popřál synáčkovi jejimu vzácné
koruny mučednické. Jaká to byla žena statečná a křesťanka
vzorná! Pokud bhonosila se Církev matkami takovými, ne
mohlo ovšem ani sebe krutější pronásledování zviklati ve
víře svaté zdarně vychovaných synův jejích, neboťoni vsáli
do sebe již s mlékem mateřským svatou lásku ku Kristu
Ježíši, kteréž celý svět nemohl v nich udusiti a vyhubiti.
Kéž 1 naše matky vštěpují svým dětem něžnou lásku k Bož
skému Spasiteli; kéž učí je žiti dle svatých slov jeho a
raději na světě cokoli trpěti, než jemu se zpronevěřiti!
Dne 18. listopadu koná se také památka Posvěcení chrámů knížat
apoštolských sv. Petra a sv. Pavla v Římě, sv. Hesychia, vojína, umučeného
pro víru v Antiochii, v témž místě sv. Tomáše, mnicha, ochránce proti
moru, v Mohuči sv. Maxima, biskupa, jenž od Arianů mnoho vytrpěl, a j.
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gw. Alzběta, kněžna durynská.
Uherský král Ondřej II. oženil se s mladší sestrou sv.
Hedviky Ketrudou, kteráž roku 1207. povila mu na hradě
Prešpurku dceru Alžbětu (Elišku). Divka ta jevila již za nej
útlejšího mládí něžnou zbožnosť a útrpnosť k lidem ubohým.
Roku 1211. vypravil durynský lankrabě Heřman slavné
poselstvo do Uher se žádosti, aby čtyřleta Alžběta zasnou
bena byla nejstaršímu synu jeho Ludvíkovi, tehdáž jedenácti
letému. Král Ondřej poradiv se s manželkou svolil a vydal
dcerušku poselstvu durynskému, aby po tehdejším zvyku vy
chována byla na dv.ře nastávaj'cího chotě svého. I byla
Alžběta s hojným věnem vezena do Durynk na hrad Vart
burk, kde lankrabě i manželka jeho Žofie s radostí ji při
vítali a jako vlastní dceru pečlivě vychovávali.
Roku 1214. byla královna Ketruda za vzpoury v Uhrách
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zavražděna. Žalostná smr? drahé matky zavdala mladičké
Alžbětě podnět, že si uminila pohrdati světem a sloužiti hor
livě Bohu, k čemuž byla povzbuzována také příkladem sestry
po své matce sv. Hedviky. I odrůstala na Vartburce v ná
božnosti a nevinnosti. Všecky myšlénky a žádosti jeji smě
řovaly k Bohu; jemu sloužiti a zalibiti se bylo jediným
přáním jejím. Kdykoli jen bylo možno, chodila do hradní
kaple, kde modlila se na kolenou a rozjímala sebraně 1
vroucně způsobem věk jeji daleko předstihujícím. Hrávajíc
si s družkami hleděla se dostati ku kapli, a shledala-li dvéře
zavřeny, zulibala zámek vzdávajic takto poctu nejsvětější
Svátosti va svatyňce té chované. Když hrajic o penize vy
hrála, bylo ji potěšením rozdati výhru chudým divkám, jimž
také ukládala, aby se pomodlilý několikráte Otčenáš a Zdrá
vas. Měla-li někdy ve hře zalíbení, přestala náhle z lásky
k Bohu hráti. Občasně bylo ji také s družkami tančiti, a
zatancovavši jednou do kola přestávala říkajic: „Světu po
stačí jeden tanec; dalších tanců zřeknu se pro Boha.“ Často
vodivala družky svoje na hřbitov řikajic: „Pomněte, že i my
v prach se obrátime.“ A když se bližily ku kostnici, napo
minala jich: „Hleďte na tyto kosti; lidé, kterýmž kdysi ná
ležely, byli živi jako my, nyní pak jsou mrtvi, jakož i my
někdy budeme. Milujmež tedy Boha. Poklekněmež a pomo
dleme se: Pane, pro hořkou smrť svou a pro milou matku
svou Marii, vysvoboď ubohé duše těchto nebožtikův z muk
jejich a učiň nás spaseny pro svatých pět ran svých.“

Alžběta naučila se záhy odřikávati z paměti mnoho
různých modlitbiček a uložila si každého dne jistý počet
jich říkati. Družkám 1 sobě volivala občasně losem někte
rého z apoštolů Páně za ochránce na určitou dobu. I stalo
se, že po třikráte vylosovala si evangelistu sv. Jana, z če
hož měla velikou radosť. Miláček Páně byl jí vzorem lásky
ku Kristu Pánu i neporušené čistoty srdce. Ku světel tomu
chovala takovou úctu a důvěru, že kdo v jeho jménu zač
koli ji prosil, nikdy oslyšán nebyl.
Zbožná Alžběta majic srdce pro bídu lidskou z miry
citlivé, prokazovala chudým lidem dobrodiní seč jen byla.
Penize, jež dostávala od knižecích pěstounů, rozdávala chu
ďasům, a zbytky jidel po stole donášela ochotně žebrákům.
Byla příkladně skromná a pokorná; kdykoli měla z hradu
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vyjiti, zakrývala si tvař hustým závojem, a jen nerada no
sila drahé šaty a stkvosty.
Roku 1216. zemřel na Vartburce lankrabě Heřman, a
nejstarší syn jeho Ludvik, tehdáž sotva šestnáctiletý, stal
se dědicem v knížecí hodnosti, kdežto mladší bratři jeho
Jindřich Raspe a Konrád dostali údělná panství v Durynsku.
Smrť lankraběte byla Alžbětě počátkem mnohých soužení.
Výborný tento kniže staral se o Alžbětu jako o vlastní
dceru a miloval ji oteovsky pro upřímnou nábožnosť a po
koru jeji. Pokud žil, neodvažoval se nikdo jí ubližovati a
v pobožnosti překážeti, avšak po smrti jeho bylo jinak.
Snoubenec Alžbětin stal se sice panovnikem, ale jsa nezletilý
zůstal prozatím pod poručnictvim ovdovělé matky své kněžny
Žofie. Tato paní vídala nerada pobožné skutky mladé Alžběty
a dávala ji zřejmě nespokojenosť svou na jevo. Přikladem
matčiným byla i dcera jeji Anežka popouzena proti Alžbětě
a vytýkala ji často, že prý má způsoby neuhlazené, kteréž
sluší komorným, ale nikoli kněžně. I ostatní divky, s nimiž
Alžběta na Vartburce až dotud ve svornosti a přátelství
trvala, odvrátily se od ní a mluvily posměšně o jeji zbo
žnosti. Vidouce to dvořané a čeledini jali se také nevěstu
pána svého tupiti a týrati, tak že ubohá panna byla skoro
všem obyvatelům hradu za posměch a povrhel.
Ve svátek Nanebevzeti Panny Marie vyzvala lankra
běnka dceru Anežku i Alžbětu, aby se oblékly v nejdražší
roucha svá, ozdobily se šperky, a šly s ní na slavné služby
Boží do chrámu v městě Isenaku pod hradem. Alžběta po
slechla, jakmile však octla se v chrámu před velikým kři
žem, sňala s hlavy drahocennou korunku svou, položila ji
na klekátko a poklekši sklonila hlavu hluboko k zemi.
Tento projev nábožnosti a pokory nebyl lankraběnce vhod;
i obořila se na Alžbětu řkouc: „Co činiš? Chceš snad, aby
vysmál se ti celý svět? Klečíš a rozkládáš se tu veřejně
jako sedlka.“ Tu povstala nábožná panna a odpověděla
skromně: „Milá paní, nemějte mně toho za zlé. Vždyť jest
tu obraz mého Boha a krále, tichého, milosrdného, trnim
korunovaného Ježiše; a já, ubohé stvoření, měla bych před
ním státi s perlami, zlatem a drahým kamenim na hlavě?
Zdaž by to nebylo jako na posměch trnové koruně jeho?“
V tu chvili pohnulo se srdce její lítosti posud nikdy nepo
cítěnou ; i dala se do hořkého pláče, poklekla na klekátko

X.ú. J. Patočky v Praze.

Nákl. Děd. sv. Jana Nep.
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pláště, kterýmž tvář svou zakrývala, slzami jejími naskrze
sraááčenbyl. A když vrátila se na hrad, sužovala ji pyšná
lankraběnka novými výčitkami, že svými prý neohrabanými
způsoby činí hanbu celému knižecímu dvoru a výstředni
etvím svým dává obecné pohoršení. S lankraběnkou souhla
sila dcera Anežka, a rovněž celé dvořanstvo pohrdalo
Alžbětou a týralo ji na potkání. Ubohá panna jsoucetakto
vydána svévoli necitelných lidi a nemajic od nikoho útěchy
utikala se důvěrně k Bohu, otvírala mu srdce své a prosila
ho za dar trpělivosti v soužení. Vyhýbala se, pokud možno
bylo, styku s ošemetnými dvořany, a přiklonila se k někte
rým zbožnýmslužkám na hradě, z čehož však nepřátelé
vzali si podnět sočiti na ni, že prý nemá krve knížecí a
že hodí se leda za jeptišku. Posléze odvážili se zlomyslníci
přemýšleti o tom, jak by zasnoubení jeji s mladým lankra

bětemzrušili

a ji samu buď dokláštera zavřelianeb do

Uher nazpět poslali, předstirajíce, že prý věno jeji bylo ne
patrné. Ale mladý lankrabě Ludvík nedbal uštěpačných řeči
matčiných ani domluv a rad ošemetných dvořanů. Onť je
diný na Vartburce zůstal Alžbětě věren. Se zalibenim po
zoroval dojemnou skromnosť, nábožnosť a dětinnou dobrotu
nevěsty své a přál si vroucně naučiti se po boku jejim
krásným ctnostem těmto. Čím vice byl od zlomyslníků
proti ní popouzen, tím vřelejší byla úcta a láska k ní, tim
horlivěji ujimal se ji. Když jednou byl mu dán pokyn, aby
zvolil si nevěstu s věnem znamenitějším, ukázal na protější
návrší a řekl: „[ kdybych sňatkem s pannou jinou mohl
ziskati hromadu zlata zvíci této hory, přece bych od Alž
běty neustoupil.“ Bylť Ludvík jinoch srdce jemného a
mravů ušlechtilých. Kdykoli událo se mu, těšil nevěstu

svou laskavými slovy, snaže se mírniti rány způsobené srdci
jejímu od lidí zlých. Úctu a lásku svou projevoval ji také
různými dary, z nichž zalibilo se ji nejvice zrcadlo s obra
zem ukřižovaného Spasitele.
Roku 1218. byl Ludvik na Vartburce pasován na ry
tiřství a nastoupiv vládu prohlásil veřejně, že snoubenku
svou Alžbětu pojme za manželku. Takto byl učiněn náhlý
konec všemu pronásledování jejímu. A. jakmile dosáhla
Alžběta čtrnáctého roku, slavil s ní dvacetiletý lankrabě
roku 1221, sňatek. Svatba vykonána na Vartburce s knižecí
x
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nádherou; novomanželé byli od shromážděných rytiřův a
pěvců hlučně oslavováni a lidem hojně obdarovaným ra
dostně zdraveni; ale ve svatebním veselí nemohla nevěsta
zbaviti se chmurných předtuch a Stirala si potají mno
hou slzu.

Na
hradě
Vartburce
strmicím
mna
kopci,
nšhož
je

rozkošný rozhled po modravých horách a zelených krajin
kách durynských, vládla mladá lankraběnka Alžběta po
boku manželově jako anděl miru a lásky. Lankrabě Ludvík
IV. byl lásky její plnou měrou hoden. Sličnosti a udatností
vynikal nade všecka soudobá. knížata a stkvěl se upřímnou
nábožnosti, moudrosti, spravedlností a dobrotivosti. Lid Inul
k němu jako k otci, a jen nešlechetníci báli se ho, neboť
trestal po zákonu zločiny,*netrpě, aby v zemi jeho byla
přikázaní Boží přestupována. Byl ochránce nevinnosti a
štědrý dobrodinec lidí ubohých. S dvořany a služebníky
svými, pokud žili ctnostně, nakládal vlídně a laskavě, ale
jakmile se prohbřešili, káral je přísně; zejména ukládal no
sitl po nějaký čas na hrdle potupnou známku těm, kdož
odvážili se řečí nemravných. Rád chodíval do blizkého be
nediktinského kláštera Reinhardsbrunnského, kterýž založen
byl od předkův jeho. Tu navštěvoval především nemocné
a poutníky, jimž mniši poskytovali přistřeší 1 výživu, tě
šil je slovy lahodnými a rozdával jim almužny. Veden jsa
duchem kajicnosti nepožíval nikdy piva, a víno pil jen dle
předpisu lékařského v nemoci. Maje heslem nábožnosť, či
stotu a dokonalost, dával lidu svému příklad dokonalého
života křesťanského a způsobil, že v Durynsku zavládly
bázeň Boží, mír, svornost a obecná bezpečnost.

Po boku manžela tolik výborného byla Alžběta nad
míru šťastna a poutala ho spanilosti svou i vzácnými ctnost
mi, kteréž ji zdobily. Krásná shoda duší 1 srdci obou man
želů nebyla nikdy zkalena; milovaliť se láskou v Bohu
vkořeněnou a říkali si jako za let dětských i v manželství
„bratře, sestro.“
Lankrabě popřával manželce své úplné volnosti, aby
kochala se skutky pobožnými a prokazovala lidem milosr
denstvi, ale jako muž rozšaťfnýsnažil se nábožnosť její mir
niti, aby snad nezašla v zámezí a do záduměivosti. Když
Alžběta v noci vstávala chtějic do rána se modliti, domlou
val ji lahodně, aby šetřila si útlého zdraví; aneb vstal sám,
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vzal ji jemně za ruku a uvedl na lůžko, ona pak zlibala
mu ruku a smáčila ji slzami. Mimo obyčej tehdáž na kní
žecích dvorech panující dlela Alžběta ustavičně po boku
manžela svého. Stolovala společně s nim zvláště také proto,
aby přítomnosti svou zamezovala neslušných řeči mladých
rytiřův a příchozích hostí. Provázela manžela na kratších
cestách, ať bylo počasí jakékoli; a kdykoli bylo mu ode
brati se na cestu delší, odložila šperky a šat knižecí, oblé
kla se rouchem vdovským a trvala na modlitbách do ná
vratu jeho. Jakmile pak zaslechla, že manžel se vraci, oděla
še zase šatem knižecím a šla mu v ústrety, aby si udržela
náklonnosť a lásku jeho. Později však nedbala této opatr
nosti; dle příkrých zásad, zavrhujících jakékoli i sebe ne
vinnější požitky světské, nosila i před manželem ohudičký
šat a pohrdala vůbec obyčeji dvorskými. A šlechetný lan
krabě nečinil ji nikdy žádných překážek ani výčitek.
Alžbětě nebylo dosti, že nikdy vědomě těžkého hříchu
se nedopustila a nábožensképovinnosti svoje povždy věrně
plnila; ukládalať si nad to různé skutky kajicnosti, aby v do
konalosti křesťanské stále pokračovala. Pokud jen v stavu
jejim možno bylo, žila odříkavě, zvláště když manžela ne
bylo doma. Nezřidka trávila větši dil noci na modlitbách
a ve zbožném rozjímání. Pod svrchním rouchem knižecím
nosila na těle žíněnku, a každý pátekbičovala se potají na
památku umučení Páně. Času postního zdržovala se pokrmů
přisněji, než veli přikázaní církevní, modlila se pilněji než
jindy a udilela hojnějších almužen. Ve svatém týdnu cho
dila na služby Boží v šatech, jaké nosily chudé ženy a stá
vala vchrámu mezi obecným lidem. Na Velký pátek nesměl
nikdo z dvořanstva prokázati ji nižádné pocty. Rovněž cho
dila v církevních průvodech mezi chudými ženami nelišíc
se -oděvem svým od nich. Kdykoli obědvala sama, jidala
toliko suchý chléb a pivala vodu. Jinak poživala pouze ta
kových pokrmů, o kterých jistě věděla, že pocházejí ze
statkův manželových, nechtějic ani okusiti toho, což
získáno bylo daněmi, čili jak řikala, potem lidu. Ačkoli
pak žila nábožně a odřikavě, bývala vždy jaré mysli
a nezpěčovala se miti s manželem účastenství v panských
zábavách a hlučných slavnostech dvorských, kterým ovšem
jakožto kněžna vyhnouti se nemohla. Říkalat o lidech, kteři
stavice zbožnost svou na odiv tvářili se smutnými „Vedou
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si, jakoby chtěli Pána Boha strašiti ; kéž by mu oběť svou
podávali raději s tváří veselou a srdcem ochotným.“
Svatá láska k Bohu byla Alžbětě zdrojem a pružinot
účinné křesťanské lásky..ku bližním. Ruku svou otvirala
nuzným a dlaně svoje vztahovala k chudým. (Přísl. 31, 20.)
Prokazovati lidem ubohým milosrdenství bylo ji sladkým
potěšením. Cokoli. uhospodařila, dostávali od ni chudí, a
ačkoli štědrý manžel udilel ji na rozdanou nuzným a ne
mocným lidem hojně peněz, stávalo se často, že nezbývalo
ji než zbaviti se i vlastního oděvu, aby vyhověla všem pro
sebnikům. Jednou sestupujíc s hradu do města rozdala již
všecky penize, kteréž při sobě měla, a tu poprosil ji ještě
jeden žebrák za almužnu. I nechtěla ho zarmoutiti, a nema
jic peněz dala mu svourukavičku, která byla uměle vyší
vána a drahým kamením ozdobena. Jistý mladý rytiř kou
pil od žebráka rukavičku tu, upevnil si ji jako klénot za
přilbu a nosil ji jako záruku ochrany Boží, kteréž se mu
skutečně hojnou měrou až do smrti dostávalo.
Jako pečlivá hospodyně předla Alžběta se služkami
svými vlnu a připravovala plátno pro domácí potřebu na
hradě i pro chudé a nemocné, S lidmi nuznými rozmlouvala
na potkání laskavě těšíc je v zármutku, poptávajíc se sta
rostlivě po stavu jejich a napominajíc k trpělivosti 1 kdů
věře v Boha. Častěji dávala si předložiti chudičký pokrm
a požívala ho s chuti, aby věděla, jak chudí lidé jidaji.
Donášela sama pod pláštěm do chatrči v městě pokrmův a
nelekala se ani strmé stezky, ani nečasu, ani špiny a ne
zdravého vzduchu v jizbách, kde bída sídlila. Do příbytkův
nemocných ubožáků vstupovala vždy s city zbožnými a
pomáhala jim seč byla. Zvláštní útrpnosť mívala s chu
dými rodičkami. Docházejic k lůžkům jejich sloužila jim
obětovně, opatřovala je prádlem i pokrmy, odívala novoro
zeňátka rouchem, kteréž sama urobila, a bývala jim na
křtu svatém kmotrou.Zemřel-li některý z chudých nemaje
nikoho, kdož by mu prokázal poslední službu, přišla Alžběta,
ovinula sama mrtvolu jeho prostěradly z vlastniho lože,
bděla u ní na modlitbách a doprovodila ji pokorně a zbožně
ku hrobu. Neštítíc se ani chuďasů stižených nemocemi od
pornými a. nakažlivými sedávala u nich, udilela jim štědré
almužny, myla ohyzdné vředy jejich a napomínala jich,
aby snášeli nemoc svou bez reptání trpělivě, a takto získali
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si u Boha zásluhu. Jednou, když lankrabě odešel na něko
lik dnů do Naumburka, povolala si Alžběta do hradu všecky
malomocné z okoli a opatřila je dokonale, ačkoli tchýně
Žofie proti tomu reptala. Z nemocných chuďasů budil nej
větší soustrast jakýsi Eliaš; bylt všecek pokryt vředy.
A právě jemu věnovala Alžběta obzvláštní péči; umyla ho,
potřela mu vředy mastí, oděla jej čistým rouchem a polo
žila ho dokonce na vlastní lůžko svoje. I přihodilo se, že
lankrabě mimo nadání vrátil se domů, a zvěděv od matky
Žofie, co děje se na hradě, vstoupil poněkud rozladěn do
komnaty manželčiny a odhrnul pokrývku s lože. Ležel tam
malomocný chuďas Eliáš, ale v tu chvíli zdálo se lankra
běti, že vidi zmučeného Spasitele. I zachvěl se a prolévaje

| slzy
řekl
kAlžbětě
„Milá
sestro,
přijímej
jendále
host
takové a nedej si nikým překážeti v milosrdenství.“
Alžběta oblibivši si chudobu rozmlouvala o ni ráda
s manželem i s. dvořankami, a posléze nechtěla již oblékati
se v roucho knižecí a nosila jen oděv prostičký šedé barvy
s chatrnou rouškou na hlavě říkajíc: „Takto budu se také
strojiti, až z lásky k Bohu sama budu chudá a bědná.“
Toho času přišli do. Němec Menší bratří, od nichž
Alžběta dověděla se o sv. Františku, že hlásá a odporoučí
evangelickou chudobu, z čehož měla velikou radosť, neboť
sama milovala chudobu jako výborný prostředek dokonalosti
křesťanské.Světsc František zaradoval se nemálo, že vznešená
kněžna oblíbila si řeholi jeho, a na důkaz své úcty poslal
ji na Vartburk starý plášť svůj s lstem, v němž vyslovil
srdečné potěšení z velikých milosti, jakých Bůh ji udělil.
Pláště toho vážila si Alžběta jako drahéto pokladu a nosila
jej, kdykoli chtěla vyprositi si od Boha zvláštních milostí.
Když bylo Alžbětě sedmnáct let, pozbyla posavadního
zpovědnika svého. I poprosil lankrabě Ludvik papeže Honoria
NI., aby nábožné manželce jeho dán byl nový vůdce du
chovní. Úřadem timto pověřil papež apoštolského jednatele
v Německu Dominikána Konráda z Marburka. Tento učený,
výmluvný a neúhonný řeholník byl ohnivý ochránce kato
lcké viry proti tehdejším bludařům, ale horlivost jeho
přesahovala meze; jsa povahou tvrdý, neznaje milosrdenství
a lásky, stihal s neukrotitelnou přísnosti každého, na němž
Ipělo podezření z učení kaciřského, a také s Alžbětou naklá
dal, obzvláště později, když ovdověla, osobivě, ba příkře. Ale
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zbožná kněžna poslouchala ho vždy pokorně a podrobovala
se ochotně nařízením jeho i sebe přísnějším. Také lankrabě
Ludvík byl mu nakloněn a rád hovořil s ním o všech
věcech náboženských.

Roku 1221. zavítalo na Vartburk poselstvo uherské
s pozváním, aby knižeci manželé,přišli navštívit dvůr krále
Ondřeje II. Ludvik octi se na rozpacích; Alžběta stranila se
již po delší čas styku se vznešeným světem, nosila chudičké
šaty a zbavila se i svatebního roucha svého na prospěch
lidí nemocných a nuzných. I řekl ji úzkostlivě: Milá sestro,
v jakém obleku objevíš se před uherskými posly ? Staráš se
jen o chudé a na sebe zapomínáš. Jaká by to byla pro nás
nečesť, kdyby krajané tvoji spatřili tě chudě oděnu a ozná
mili to králi, že nemáš slušného obleku?“ Ale kněžna od
pověděla klidtě: „Pane a bratře milý, buď bez starosti. U
mínila jsem si nehledati slávy: v oděvu, a co týče se
uherských pánů, uvidíš, že se Jum budu libiti.“ A hned jala
se vzývati Boha a ustrojivši se co mohla nejlépe, chvátala
2a manželem a překvapila jej i posly netoliko srdečností,
lahodnou řeči a sličností svou, ale 1 vkusným a nádherným
úborem; bylaťt oděna rouchem z bilého hedvábí a pláštěm
barev duhových s perlami, jakoby andělé sami ji byli při
strojili. Když poslové odešli a Ludvik nemoha se vynadiviti
krásnému obleku jejímu otázal se, odkud jej má, usmála se
libezně a řekla: „Hle, co dovede učiniti Bůh!“ Příštího
roku 1229. jeli Ludvik a Alžběta do Uher, byli od krále
Ondřeje radostně a slavně uvítání a potěšili ho touto návště
vou velice.
Roku 1223. stala se Alžběta poprve matkou. Porodilať
na hradě Kreuzburku syna, jemuž dáno jméno Heřman. A
hned příštího roku 1224. povila na Vartburce dceru Žofii, a
později měla ještě dvě děvčátka. Děti svoje nosila po porodu
sama do chrámu jdoue v prostém oděvu a bosýma nohama
k úvodu. Tu kladla nemluvňátko na oltář a říkala tuto
modlitbu:
„Pane Ježíši Kriste, tobě a matce tvé přemilé,
Marii Panně, obětuji tento drahý plod života svého. Obětuji
jej tobě, Pane a Bože můj, jenž jsi nejvyšší pán a přelaskavý
otec matky i ditěte. Jediná prosba, kterou tobě dnes před
kládám, a jediná milosť, již od tebe žádati se osměluj i, jest,
abysi ráčil toto nemluvňátko dobrotivě přijati do sboru
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svých služebnikův a přátel a uděliti mu svatého požehnání
svého.“
Roku 1225. byl lankrabě Iuudvík od císařeBedřicha II.
povolán do Italie a zdržel se u něho do příštiho roku 1226.
Té doby nastala v Němcích a zvláště v Durynsku z neůrody
veliká nouze, kteráž měla v zápětí hrozný hlad a nemoci.

Tu byla Alžběta ubohému lidu pravou matkou. Rozdala
z pokladnice všecky uložené penize, dala z obilnic knižecích
podělovati chudé obilím a péci chleby na rozdanou. Sama
podělovala na Vartburce každého dne devět set nuzných
lidi chlebem, a slabým i nemocným donášela osobně pokrmů
do přibytkův jejich. Když nemocných chuďasů přibývalo,
zřídila v městě pod hradem dvě nemocnice se zvláštním od
dělením pro nemocné děti a sirotky, a mimo to neustávala
pátrati po nemocných ubožácich v širém okoli. aby nikdo
v bidě a opuštěnosti nezahynul. Od rána do noci starala se
takto o chudé a sloužila nemocným, ba neostýchala se sama
čistit1 jim prádlo u studnice v městě, kteráž podnes sluje
studnici Alžbětinou. I o zemřelé chudáky pečovala; dávala
je slušně pohřbivati a ujímala se milosrdně pozůstalých po
nich vdov i sirotků. Bylať všem všecko a sama hladověla,
aby lačné sytiti mohla. Posléze, když bída dosáhla nejvyš
šiho stupně, prodala dobrotivá kněžna i všecky skvosty
svoje a rozdala stržené peníze chudým a nemocným.
Hojnou úrodou roku 1226. byl hladomoru v Durynsku
učiněn konec, a když lankrabě Ludvík téhož roku z Italie na
Vartburk se vrátil, žalovali úřednici, že kněžna vyprázdnila
mu všecky pokladnice i obilnice; on však odbyl je řka:
„Ponechte jen mé Alžbětě činiti, co se ji libí; všakť nás
almužna nezniči!“
Roku 1227. odhodlal se lankrabě Ludvík táhnouti
v čele velkého počtu křižákův německých do jižní Italie na
pomoc cisaři Bedřichu II., jenž zamýšlel podniknouti do
Svaté země novou křižáckou výpravu, ku kteréž byl se již
r. 1215. papeži slavným slibem zavázal. Šlechetný lankrabě
byl ktomu pohnut zbožným úmyslem, aby přispělku vyma
nění hrobu Spasitelova z moci nevěřících Saracenův; 1
podnikl tuto výpravu na vlastni útraty neuloživ poddaným
žádných dani mimořádných. Svěřiv správu země své mladšímu
bratru Jindřichovi a poručiv mu do ochrany manželku i
děti svoje rozloučil se s domovem a nastoupil s vojském
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cestu do Italie. Alžběta byla tehdáž v stavu požehnaném,
ale majic chmurné předtuchy nedbala vlastního zdravi a
provázela manžela až na pomezí durynské, kde nadešla ji
smutná chvile rozloučení. Tu rozžehnal se Ludvik s manžel
kou, a ukázav ji prsten svůj řekl: „Milovaná sestro, tento
prsten s vyrytým obrázkem Beránka Božího bude ti zna
menim buď života mého, buď mé smrti. Kdo ti jej přinese,
tomu uvěř.“

Alžběta vrátivší se v zármutku na Vartburk oblékla se
v šat vdovský, a za nedlouho povila třetí dcerušku, zatim
co manžel jeji byl již daleko od domova. Tohoto posledního
ditka svého již nespatřil; roznemohlť se morem v Otrantě
a zemřel odevzdán do vůle Boží dne 11. záři 1227. Nežli
rozloučil se s tímto světem, požádal některých důvěrných
přátel z rytiřstva, aby milé manželce jeho Alžbětě přinesli
na Vartburk prsten jeho, i aby, až vraceti se budou z vý
pravy, vzalitělo jeho a pochovali je v klášteře Reinhards
brunnu. Rytiřové zavázali se přísahou, že poslední vůli
vzácného pána svého věrně vyplní, a když zemřel, pohřbili
ho prozatím v cizí půdě a ihned vypravili posla s prstenem
jeho na Vartburk.
Alžbětě bylo teprvdvacet let, když ovdověla. Pokud žila
po boku milovaného manžela šťastna a poddaným lidem
velebena, přávala si býti chudou a opuštěnou, aby mohla
osvědčovati naprostou oddanosť do vůle Boží a cestou u
trpení následovati Krista Ježiše. Přání toto naplnilo se'měrou
vrchovatou. V mladém ještě věku stala se vdovou se čtyřmi
nedospělými ditkami, z nichž nejmladší leželo v kolébce.
Každé srdce šlechetné mělo s nešťastnou kněžnou upřímnou
soustrast, a i tchýně Žofie přiklonila se k ní lítostí a láskou.
Toliko oba bratří zemřelého lankraběte Jindřich a Konrád
byli těchto lidských citů prázdni. Jindřich řečený Raspe
naslouchaje radám nešlechetníků uminil si, že proti zakonu
o následnictví na trůnu v Durynsku zapudí ovdovělou
lankraběnku s dětmi jejími a sám uchvátí vládu po bra
trovi. Marně snažila se matka jeho Žofie zachrániti trůnu
zákonitému dědici Jindřichovi, nedospěiému sirotku po
zemřelém lankraběti Ludvíkovi; marně ujímala se ubohé
vdovy; lakotný uchvatilel pobral Alžbětě všecky statky 1
důchody a rozkázal, aby bez průtahu odešla s dětmi svými
z hradu, ba zakázal dokonce všem poddaným, aby nikdo ne
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opovážil se poskytnouti ji přístřeší, Tak byla Alžběta
z vlastního domu vyvržena do nejkrutší bidy. Nesouc kojence
svého vyšla na náhradí, kde čekali dvě věrné služky s ostat
nimi třemi sirotečky jejimi. V tomto průvodu sestupovala
za kruté zimyse zámecké hory cestou, po niž někdy ka
ždého dne spěchávala do chatrči chudiny a do nemocenié
přinášet útěchu a pomoc. Šla jako žebračka do světa nevědouc,
kde s robátky svými najde útočiště. V městěIsenaku pod
Vartburkem, jehož obyvatelům prokázala nesčetných dobrodiní,
zavírali před ni lidé dveří, bojíce se hněvu nového hrad
niho pána. Zimou všecka skřehlá a hladem zmořená vdova
vstoupila konečně večer do veřejné hospody, kde ji byl
vykázán za noclehárnuchlév. A podivno! Jakmile s ditkami
a komornými octla se v této nečisté místnosti, přestala po
jednou plakati. V tu chvili pocitila v sobě blaživý klid a
tajemná radosť ozvala se v srdci jejim. I sepjala ruce a
řekla: „Vzali mně všecko, co jsem měla, ale Spasitel můj,
Pán nebes 1 země, rovněž neměl, kde by složil hlavu svou.
Otče, staniž se vůle tvá se mnou!“ O půlnoci zaslechla
v blízkém klášteře Menších bratří zvoniti na jitřní a vzavši
děti šla do chrámu, kde zůstala do rána. Potom bloudila
zase městem hledajic milosrdných lidi, kteříž by jíiubohým
sirotkům poskytli pokrmu k ukojení hladu, až smiloval se
nad ni jistý chudobnýkněz, jenž v příbytku svém nešťastnou
kněžnu i děti a služky jeji nasytil. Ale zřizenei nového
hradního pána vypudili Alžbětu z tohoto domu a uvedli ji
do příbytku kteréhosi nelidského dvořenína v městě, aby
tam ztrávila druhou noc ve studené a těsné komůrce. U
bohá vdova přestěhovala se však odtud raději zase do
chléva v hospodě; jinak trávila větší dil dnův 1 noci
v chráméch Páně řikajic: „Odtud aspoň neopováží se mne
nikdo vyháněti, neboť zde Bůh sám jest mým hostitelem.“
Aby sobě i ditkám aspoň nuzného pokrmu opatřiti mohla,
zbavila se posledních šperků, kteréž směla odněsti si do vy
hnanství, ale penize za ně stržené byly za nedlouho stráveny,
a posléze nezbývalo ji leč svěřiti ubohé sirotečky laskavým
ženám, jež samy se nabidly, že budou o ně pečovat.
Někdy lidem velebená dobrodějka chudých a pani
mnohých měst a hradův, vydaná bídě a nepohodě, žila takto
ve vlastní zemi své po nějaký časjako žebračka ze sporých
almužen, kteréž ustrašení lidé jen pokradmu jí dávali; ale
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nezlomná víra a důvěra v Boha posilovala ji v trpělivosti
a chránila ji od všelikých myšlenek hněvivých a mstivých.
Zůstala v Isenaku a snažila se jako dělnice předením vydě
lávati si vezdejšího chleba. Sama byla chudičká, avšak ani
v chudobě nezapominala po starém zvyku svém žebráků,
činic si újmu, aby je mohla podporovati. Ani hrubé násilí
nešlechetnikův, ani nevděk lidu nedovedly v ni uhasiti milo
srdnou lásku ku bližním. Jednou chtějic překročiti blátivý
potok v Isenaku potkala žebračku, kteréž za minulých let
prokázala mnohých dobrodiní; a nevděčná žena ta nevyý
bnula se někdejší dobrodějce své, ba porazila ji dokonce do
bláta. Křivdu a potupu tu nesla Alžběta s pravou křesťanskou
pokorou. Povstavší řekla: „To mám za to, že nosívala jsem
na sobě zlato a drahé kameni.“ Potom šla očistit si šatův a
posilnit se modlitbou v pokoře a trpělivosti. A Bůh nezů
stavoval ji bez útěchy. Rozjimajic ustavičně o hořkém u
mučení Páně a doporučujic se pod ochranu Rodičky Boží,
kteráž jest potěšení zarmoucených, dostávala od Boha hoj
ných milosti a snášela těžký kříž svůj s hrdinskou statečnosti.
Odumřela nadobro klamnému světu a žila jen Bohu.
Posléze byla těžká zkouška ubohé trpitelky dovršena.
Bamberský biskup Ekbeit, bratr zemřelé uherské královny
Ketrudy, i sestra jeho Matylda, abatyše panenského kláštera
v Kicinkách nad Mohanem, zvěděvše od ovdovělé lankra
běnky Žofie o smutném osudu neteře své Alžběty, ujali se
ji. I byla Alžběta s dětmi svými nejprve odvezena do klá
štera v Kicinkách, a zůstavivši tu navždy dvouletou dce
rušku Žofii odstěhovala se s ostatními třemi sirotky na bi
skupský hrad Bottenstein, jejž strýc Ekbert vykázal ji za
bydliště. V tomto zátiší žila Alžběta po nějaký čas s věr
nými komornými svými Isentrudou a Jitkou na modlitbách
a ve zbožném rozjimáni, jsouc šťastna, že má děti svoje
zase při sobě a že může opět po vroucím přání svém pod
porovatl chudě. Zatim přemýšlel biskup Ekbert, jak by
mladou a posud sličnou neť svou za některéhoříšského kní
žete provdal, aby po smrti jeho nezůstala bez ochrany. Ale
tyto záměry starostlivého strýce zmařila Alžběta sama;
řeklať mu rozhodně: „Zavázala jsem se slibem Bohu i ne
božtiku manželovi, že ovdovim-li, již nikdy se nevdám. Radosti
tohoto světa jsou pomijitelné a nežádám si jich; jediná
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naha moje nese se ku Kristu Pánu. Co pak se týče proti
venství od nepřátel, doufám i nadále v ochranu Boži.“

-Zatim

vrátili se r. 1228. durynští rytiři z křižácké

výpravy do vlasti. Věrni přísaze své zastavili se na zpáteční
nestě v Otrantě, vyzdvihli tam z hrobu tělesné ostatky ze
mřelého lankraběte Ludvika a přivezli je do Bamberka. Tu

zlibala Alžběta rakev drahého nebožtika, azotavivši se
z převeliké bolesti, kteráž srdce její uchvátila„ děkovala do
jemnou modlitbou Bohu za milosti, kterýchž zesnulému udělil,
poroučejic se do svaté vůle jeho. Po zádušnich službách
Božich přistoupili rytíři k Alžbětě, a uslyševše od ni, jak
nelidsky byla z Vartburka vyhnána a jaké neslýchané kři
vdy s osiřelými ditkami svými snášela, rozhorlili se sprave
dlivým hněvem a přísahali, že ovdovělé lankraběnky i děti
jejich budou rázně hájiti a že ji dopomohou ku právům, o
něž byla nešlechetně oloupena. Příštího dne provázala Alžběta
s dětmi 1 rytiři mrtvolu manželovu do kláštera Reinhards
brunnu ku pohřbení. Na pohřeb ten sešli se velicí zástupové
lidu, aby milovanému knižeti vzdali poslední česť. Přišla 1
veškerá šlechta durynská s biskupy a kněžími, přišli také
pokrevní příbuzní zemřelého lankraběte, matka Žofie i bratři
Jindřich Raspe a Konrád. Po slavnostech pohřebních, kteréž

trvaly několik dní, obstoupili durynšti páni oba bratry ze
snulého lankraběte a jali se jim přísně vybýkati nekřestan
ské a ukrutné jednání jejich s Alžbětou i dětmi jejími.
Tento spravedlivý odpor šlechty měl znamenitý účinek;
Jindřich Raspe uznav a vyznav kajicně, že pochybil, zavázal
se slavným slibem, že všecko napraví a jal se skroušeně prositi
za odpuštění bezpráví, jichž proti ovdovělé lankraběnce i
sirotkům jejim se byl dopustil. Dobrotivá vdova nemohouc
pro velikou litosť ani promluviti políbila svého nepřítele a
plačic odpustila mu, neboť jemné srdce jeji bylo hněvu a
pomstě nepřístupno. i bylo prostřednictvím šlechty docileno
úplného smíření mezi lankraběnkou a svatem jejím. Jindřich
Raspe zůstal vladařem v Durynsku až do zletilosti řádného
dědice trůnu, synáčka Alžbětina Heřmana, a vdova Alžběta
měla od něho dostati pět set hříven stříbra ročního příjmu
a doživotní užívání důchodův města Marburka s přislušen
stvím.
Prozatim usadila se Alžběta se třemi dětmi svými
r. 1228. opět na Vartburce, a majíc úplnou volnost, sloužila
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horlivě Bohu i chudým lidem, jakož činivala za života man
želova. Ale hned přištiho roku 1229. odstěhovala se do vdov
ského města svého Marburka, nechtějic z pobožnosti býti
vyrušována hlukem dvorského života. Ačkoli pak měla zase
právo na pocty i důchody knižecí, nepřála si ničeho jiného,
leč toliko býti pokornou služebnicí Boží a pomocnicí ubo
hých lidí. I ubytovala se na nějaký čas ve vesničce Verdě
opodál města v opuštěné chatrči a dala si zatím stavěti vedle
kláštera Menších bratří v Marburce skrovnou chýši, ve
kteréž by s dvěma družkami svými chudobně a kajicně žila.
Aby pak nebyla již ničim poutána ku světu, prosívala Boha
zvláště také za milosť, aby ráčil umenšiti v ní velikou ma
teřskou lásku, kterou měla k dětem svým, a posléze odho
dlala se k největší oběti, jakéž vůbec schopna byla; rozlou
čilať se s nimi, ač s bolestnou lítosti. Sedmiletého synáčka
Heřmana a dcerušku Žofii starší, zasnoubenou již knížeti
brabantskému, dala na vychování na hrad Kreuzburský,
mladší Žofie zůstala v klášteře Kicinském, a nejmladší Ke
truda svěřena Premonstrátkám v Altenburku.
Alžběta zalíbila si řeholi sv. Františka již za minulé
doby, pokud ještě trvala po boku manželově na Vartburce,
a Žila již tehdáž jako vzor sester třetiho řádu, dříve ještě,
než světec pravidla řádu toho složil (asi r. 1222). Když pak
nemajic již žádných závazkův a povinnosti světských usadila
se trvale v Marburce, bylo ji nejsladším potěšením kráčeti
po šlépějich sv. Františka a sv. Kláry zachováváním dobro
volné chudoby, čistoty a dokonalé poslušnosti všech poky
nův irozkazů, kteréž dával ji zpovědník. Nosila hrubé roucho
šedé barvy a chodila bosa; věnovala vdovské důchody svoje
výhradně chudým a nemocným sama živic se výtěžkem ruční
práce, a poživala toliko stravy nejlacinější, chleba a zelenin
vařených ve vodě bez soli. Životu tak odříkavému neroz
uměl ovšem svět, nechápaje svaté lásky, kteráž naučila Alž
betu trpěti a snášeti všecko pro Krista Pána. I posmivali
se ji světáci, že prý v mladém věku zvolila si život neslý
chaně výstřední, zbavila se povinností k dětem i ku světu
a ukládá si zbytečně a pošetile oběti nad lidské síly. Avšak
nábožná vdova nedbala planých řeči světákův, neboť od
umřela již světu; jižť nežila ona, ale živ byl v ní Kristus.
(Gal. 2, 20.) Roztrhal-li se ji chudičký oděv, spravovala si
jej sama a neostýchala se v takovém záplatovaném rouše
$
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vycházeti, ač proto říkali lidé, že prý minula se s rozumem.

Družkám svým uložila, aby ji tykaly a nenazývaly jinak
než prostě pani Eliškou; požívala s nimi u jednoho stolu
chudičkého pokrmu a nikdy nedávala si od nich sloužiti,
nýbrž obstarávala sama jako služka prádlo, vaření, mytí i
jiné potřebné práce domácí.
Již roku 1229. založila Alžběta v Marburce rozsáhlý
špitál a chudobinec sv. Františka a odevzdala jej do správy
Menších bratři. Do ústavu toho docházela s družkami svými
Isentrudou a Jitkou každého dne sloužit obětovně nemocným;
tu připravovala pokrmy, čistila nádobí a prádlo, myla ne
mocným rány a obvazovala je, donášela jim pokrmův 1léků,
bděla u nich jako starostlivá matka a povzbuzovala je
k trpělivosti, nábožnosti a kajicnosti. Největší péči věnovala
ubožákům stiženým nemocemi odpornými a nakažlivými;
horlivost jeji v této milosrdné a nebezpečné službě zabihala
až do zámezi, neostýchalať se libati vředy chuďasů těch.
Také do chudobných chaloupek v okoli města Marburka do
cházela přinášejic nemocným potravin, léků a prádla, ba i
do skrovné chatky své přijímala chudé nemocné, jichž každý
se štitil, a sloužila jim.
Když král Ondřej II. v Uhrách od poutniků se dověděl,
jak chudobně a odřikavě dcera jeho v Marburce žije, vy
pravil k ní posly, aby ji přivezli na dvůr jeho. Ale Alžběta
vzkázala otci, že jest v dobrovolné chudobě své nevýslovně
šťastnější, než on na trůnu královském. Byla. skutečně šťastna
a spokojena; nikdo neviděl tvář jeji zachmuřenu a oči zka
leny zármutkem. Radovalať se v Pánu, a čistá radosť ta
jevila se i v obličeji jejím zvláštním jasem a odleskem
vnitřního blaha.
Duchovním vůdcem ovdovělé Alžběty zůstal i v Mar
burce kněz řádu kazatelského Konrád. Tento přísný muž
nakládal s jemnocitnou kněžnou velmi nelidsky. Chtěje ji
odloučiti úplně od světa, odjímal ji beze všech rozumných
příčin všecko, což ji bylo milo, a zároveň zakazoval ji pře
kračovati v konání milosrdných skutků meze rozumné opa
trnosti, obávaje se, aby samým rozdáváním nepřivedla se
do bídy a ošetřováním nemocných nezničila si zdraví. Nej
prve zapověděl Alžbětě dávati chudým vice než po jednom
stříbrňáku. I podrobila se kněžna, ale šetříc zákazu toho
jen po slovním smyslu, dávala každému prosebníku po jednom
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penizi několikráte. Když zpovědník přísně ji zakázal vůbec
rozdávati peněz chudým, podělovala je bochniky chleba, a
když i to bylo ji zapověděno, brávala si malomocné k sobě
a myla i libala jim vředy. Takovým způsobem stihal zpo
vědník každý krok jeii, ovšem v úmyslu nejlepším, ale drsná
povaha vedla ho 1 k ukrutnostem. Odňal Alžbětě obě milé
družky Isentrudu a Jitku, které žilý s ni od dětství a zů
staly ji věrny i ve vyhnanství, a misto těchto nábožných
panen vnutil ji za společnice dvě cizí ženštiny drsné jakož
byl sám; ohyzdnou a surovou osobu svobodnou, a hluchou,
nevrlou vdovu, aby bohabojnou kněžnu stopovaly a nad ni
bděly, aby snad z přílišné horlivosti a štědrosti nečinila
něco, což ji zakázal. Ba přepjatý Konrád odvážil se pře
hmatů ještě hrubších. Ač kněžna měla útlé zdraví, dětinně
jemnou povahu a čivy dlouholetou odřikavosti zcitlivělé,
dorážel na ni nezřídka prudkými výčitkami, a nejednou
zpoličkoval ji surově a štloukl do krve, když od obou vý
zvědných osob bylo mu doneseno, že proti zápovědi jeho
zase rozdala chudým vše, co měla, aneb některého malomoc
ného se ujala.
Přikrý horlivec ten maje chatrnou znalost lidských
povah a srdci, nebyl si ovšem toho vědom, že zacházela-li
Alžběta v konání skutkův pobožných a milosrdných do zá
mezi, on sám také k tomu přispival, an po léta vštěpoval
jí zásady nade všecku míru přísné, jakýchž velicí světcové,
ač třeba jimi saml se spravovali, přece svěřencům svým
neodporoučeli. A přece poslouchala Alžběta dětinně zpově
dnika svého, a lnouc k němu zbožnou uctivosti, snášela tr
pělivě i surové výbuchy hněvivosti jeho. Konrád z Mar
burka stal se později inkvisitorem, a byl dne 30. července
1233 od některých durynských kaciřů na cestě do Marbur
ka zákeřně přepaden a zavražděn.
Stálou odřikavosti umrtvila v sobě Alžběta vlastní
vůli a všecka hnuti pozemská tak, že již nepřijímala ani
návštěv milovaných dětí svých; Bůh jediný byl ji všecko;
jej milovala výhradně a nade všecko, o něm rozjímala u
stavičně, na něho tváři tvář patřiti bylo vrcholem tužeb je
jich. Za tuto velikou lásku oblažoval ji Bůh vzácnými mi
lostinami, Modlitba. jeji byla tak -mocna, že začkoli prosila,
uděloval ji Bůh. Takto vyprosila valnému počtu nemocných
uzdravení; jiným ziskala milost kajicnosti a vytrvalosti
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v dobrém. Mladý prostopášník, šlechtic Bertold byl etnostmi
jejimi tak pohnut, že požádal, aby mu vymodlila daru ka
jicnosti. I řekla Alžběta: „Chcete-li opravdu, abych modlila
se za obráceni vaše, pojďme do chrámu a pomodleme se
společně.“ I vstoupili do svatyně a poklekli vedle sebe.
Hned za chvíli pocítil Bertold v nitru svém podivný
žár, kterým rozehřálo se i tělo jeho; i zdálo se mu, že shoří,
pročež prosil, aby kněžna od modlitby již ustála; když pak
ona v modlitbě pokračovala, byl horkým potem takměř za
it a sklesl na zemi volaje silným hlasem, aby již modlení
nechala, sice že oheň ho stráví. A když posléze Alžběta mo
dlitbu dokončila, ztrácel znenáhla tělesnou horkosť, avšak
oheň lásky Boží, jejž v duši jeho roznitila vroucí modlitba
svaté kněžny, neuhasl již. Hned potom vstoupil Bertold do
řádu sv. Františka.
Čím více blížila se Alžbětě kýžená chvíle odchodu na
věčnosť, tim častěji přicházela na modlitbách u vytržení
mysli a mivala vidění, kterýmiž byla od Boha nevýslovně
potěšována. Po takových zjeveních zářila tvář její nadpři
rozeným leskem; tu nemivala delší čas potřebí jidla ani
nápoje tělesného, jakoby vůbec již na světě ani nežila. Ko
nečně dozrála pro žeň Boží. Byvši u vidění poučena, že již
brzo. bude povolána do království nebeského, připravovala
se radostně na smrť. Navštívila ještě Jednou svoje milé chudé
a nemocné a rozdala jim všecko, co ji bylo zbylo. Čtvrtého
dne po onom zjevení roznemohla se; nemoc jeji trvala
čtrnáct dní. Poslední tři dny nepřipouštělak sobě jižnikoho
kromě zpovědníka svého, nechtějic ve svatém rozjímáni býti
vyrušována. Dne 18. listopadu 1231 dala se zaopatřitl sva
tými svátostmi, a po celý ten den nepromluvila ani slova,
obirajic se výhradně s Bohem. Na večer jala se pak mlu
viti o hlubokých tajemstvích Božích a napominala služek
svých dojemně, a když se rozplakaly, řekla jim: „Neplačtež
nade mnou, ale plačte samy nad sebou.“ V hodinu půlnoční
jala se opět mluviti řkouc: „V tuto hodinu porodila Marie
Panna Spasitele světa. V tuto hodinu narodil se Pán Ježiš,
aby vykoupil a spasil svět; onť spasí i mne. V tuto hodinu
vzkřísil mrtvé a vysvobodil duše uvězněné; onť vysvobodí
i moji ubohou duši z tohoto bědného světa.“ Posléze řekla
líbezně: „Ó Maria, .přijď mně ku pomoci! Jižť blíží se oka
mženi, kdy Bůh volá přátele svoje na svatbu! Ženich při
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cházi sl pro nevěstu !“ Po chvíli doložila šeptmo: „Ticho,
ticho!“ a sklonivši hlavu jako ku spánku, dokonala vítězně
boj života vezdejšího, před východem slunce dne 19. listo
padu 1231, majic právě 24 léta věku svého. Bezduchá
schránka nábožné a milosrdné markraběnky byla čtvrtého
V. Františka při špitále
v Marburce, jejž sama založila, a celé Durynsko truchlilo
ze ztráty této dobrotivé matkychudých. Zemřela, ale dila
veliké lásky její zůstala na světě a paměť jejiho svatého
života nevyhyne nikdy. Tisicové chudých plakali a modlili
se na hrobě nezapomenutelné kněžny a veškerý durynský
lid žehnaje památce jeji, jal se ji hned uoctivatijako osla
venou světici Boží.

Hrob zesnulé lankraběnky Alžběty v Marburce slynul
divy a stal se záhy poutním místem, na něž zástupové vě
řícího lidu z blízka i daleka spěchali. Jako živa, zjednávala
dobrotivá kněžna i po smrti přímluvami u Boha zvláště če
tným neduživcům náhlé ozdravení. Vyprosila také daru ka
jicnosti svatu svému Konrádovi; i vzdal se lehkomyslného
života, litoval křivd, kterých s bratrem Jindřichem na ní
byl se dopustil, a zasazoval se horlivě o svatořečení její,
na kterýžto účel vykonal cestu do Rima, kde i 1234. vstou
pil do řádn německých rytiřů. Na prosbu jeho dal papež
Rehoř IX. bez odkladu zkoumati život kněžny Alžběty 1
divy, které na oslavu jeji se udály, a hned roku 1295. dne
260.května prohlásil ji v Perugii slavně za světici Boží.
Zároveň jal se Konrád již r. 1235. stavěti v Marburce krá
sný chrám sv. Alžběty, Kterýž potom dokončen byl až r.
1283. jakožto první svatyně zbudovaná v Německu slohem
gotickým.
Ďne 1. května 1236 byly ostatky sv. Alžběty slavně
přeneseny. Na slavnost tu dostavili se do Marburka císař
Bedřich II., všickni členové panovnického rodu durynského,
přemnozí biskupové a kněží, knížata, rytíři a statisicové
věřících z Němee i zemi sousedních, zejména také z Čech.
Mohučský arcibiskup Zibřid otevřev hrob, z něhož vychá
zela libá vůně, shledal tělo světice neporušeno; i bylo vlo
ženo do nově rakve a od císaře, biskupův i knižat s neví
danou slávou neseno do chrámu nově založeného, kde slou
žena slavná mše svatá. Tu při obětování položil císař na
hlavu světice zlatou korunu, a také ostatní panstvo oběto
valo na oslavu jeji chrámu množství drahocenných věcí.
Od té doby šířila se sláva sv. Alžběty po všech zemich ka
tolických, a na přemnohých místech budovány ji na počest
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chramy, oltáře, kláštery a nemocnice. Zbožna důvěra lidu
k této světici byla rozněcována zvláště zprávami, že z nohy
jeji počal prýštiti vonný olej, jimž mnoho neduživců zá
zračně zdraví nabývá. Uherský král Ondřej II. dočekav se
ještě prohlášení své milé dcery Alžběty za svatou, zemřel
brzo potom r. 1235., a úcta k nl šiřila se v Uhrách rychle.
Také tchýně sv. Alžběty Žofie dožila se svatořečení jejího
a zemřela až r. 1238. Kajicník Konrád, budovatel chrámu
sv. Alžběty v Marburce, zemřel jako velmistr německého
řádu v Rimě, a tělo jeho bylo převezeno do Marburka a
pochováno v novém chrámě. vedle náhrobku této světice.
V nábožné paměti chovaly světici Alžbětu obzvláště
vděčné děti jeji; Heřman podepisoval se vždy „syn sv
Alžběty,“ a rovněž sestry jeho zvaly se s chloubou dcerami
sv. Alžběty. Nejmladší Ketruda stala se abatyši panenského
kláštera v Altenburce a zemřela dne 13. srpna 1297. Mladší
Zofie dokonala život svůj jako abatyše v Kicinkách; starší
Zofie provdala se za brabantského vévodu Jindřicha II. a
zemřevšíi r, 1284. byla pohřbena v Marburce. Jediný syn sv.
Alžběty Heřman, dědic trůnu durynského, zemřel r. 1241.
na svém rodném zámku Kreuzburku vinou nehodné
ho strýce Jindřicha Raspe a byl pohřben vedle otce
svého Ludvika v Reinhardsbrunnu.
Po třistoleti náležel chrám sv. Alžběty v Marburce,
kde ostatky této světice v nádherném náhrobníku odpočívaly,
mezi nejslavnější poutní mista středoevropská, až úcta jeji
na tomto místě byla násilně zhubena. Cizoložný odpadlik
Jankrabě Filip hesenský, jemuž původce německého bludařství
Lutker povolil miti dvě manželky, vnutil poddané
svoje do bludů lutherských, zabavil chrámy, kláštery
a církevní statky, a netrpěl v zemi své náboženství kato
lického. Nehodný násilník ten odvážil se dokonce sáhnouti
surovš i na hrob pramateře své sv. Alžběty. Zmocniv se
chrámu jejiho v Marburce, jenž náležel rytiřskému řádu
německému, dal dne 6. května 1539. zámečníkem otevřiti
hrobku světice, doufaje, že tam nalezne veliký poklad, a byv
sklamán vytáhl z hrobky kosti a podal je sluhovi, jenž
uloživ je na tajném mistě, aby lid nevěda o nich odvykl si
>titi milou patronku svou. I nevědělo se od té doby o 0
statcich sv. Alžběty, až při opravě pohrobního chrámu
jejiho r. 1854. byly tu nalezeny v olověné skříni; i dala je
tehdejší hesenská vláda beze vší slavnosti opět na témž
mistě uložiti, aniž místo to označeno nějakým nápisem, jaký
poklad se tu chová. A přece až podnes, více než tři sta let
po té době, kdy Durynsko bylo násilně odtrženo od Cirkve
katolické a kdy nábožné uctivání sv. Alžběty bylo tu po
lačeno, chová durynský nekatolický lid tuto svatou dobro
lějku chudých v milé paměti. Jménem jejím označeny jsou
v Durynsku četné studnice, cesty 1 zahrady. Chodba staro
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žitného Vartburka byla r. 1853. ozdobena řadou nástěnných
obrazů ze života jejiho.
Milosrdná láska sv. Alžběty k nemocným nabá“ala 1
po smrti její k následování. Terciárky sv. Františka v
Německu jaly se sloužiti nemocným a zřizonati nemocnice,
a jedna čásť jich přijala 1i jméno jeji a združila se ve
zvláštní řád panen Alžbětinek, jenž nabyl ustálení blahosl.
Angelinou ($+1350). V Čechách maji Alžbětinky dva zname
nité kláštery s nemocnicemi; v Praze na Slupi (od r. 1722.)
a v Kadani (1746).
Sv. Alžběta byla pokrevně spřízněna s českým králov
ským rodem Přemyslovců; provdalať se r. 1198. sestra
otce jejiho Konstancie za českého krále Přemysla Otokara
I. a porodila mu mimo jiné děti r. 1205. blahoslavenou
naši Anežku.
Z ostatků sv. Alžběty dostal také velechrám Pražský
již za stoleti třináctého několik částí.
Zobrazována bývá sv. Alžběta obyčejně v oděvusester
třetího řádu sv. Františka s knižecí korunou, buď rozdělujic
almužny chudým, buď sloužic nemocným. Jsou také obrazy,
na nichž vyličena jest jako kněžna s růžemi v košiku
neb v zástěře. Vypravujeť sličná legenda, že světice
sestupujic jednoho dne v průvodu služky přikrou cestou
s Vartburka do města nesla pod pláštěm potraviny chudým,
an stanul náhle před ni manžel Ludvik vraceje se z honby;
1 zeptal se co nese a odhrnul ji plášť, avšak místo potravin
spatřil jen samé růže. Podobná věc uvádí se také v životě
sv. Isabely (Alžběty) portugalské (+ 1335). Dlužno pak dolo
žiti, že starší životopisy sv. Alžběty o tom nevědí a že
první zprávu o této přeměně potravin v růže podal teprv
okolo r. 1434. Jan Rothe ve své rýmované kronice ně
mecké.*)
Dne 19. listopadu koná se také památka sv. Ponciana, papeže a
mučedníka (+ 235.), z jehož ostatků získal a velechrámu Pražskému r.
1370. daroval větší kosť KarelIV.; sv. Appia, kněze a mučedníka římského,
v Cesareji kappadocké sv. Barlaama, mučedníka, ve Vienně sv. mučedníků
Severina, Exuperia a Feliciana, v Alexandrii sv. Fausta, jahna a muče
dníka, a j.

©) Obšírný život sv. Alžběty složil jazykem českým na základě fran
couzského spisu slovutného hraběte Ch. Montalemberta kněz Jakub Pro
cházka. Vyšel nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje v Brně v druhém
vydání r. 1850.
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I. Sv. Jakub, mučedník perský.
Školon křesťanství pro Persii byla cirkev v obou mě
stech Seleucii a Ktesifontě na řeceTigridě; a že náboženství
Kristovo v zemi té mělo někdy horlivé vyznavače, o tom
podává doklad mučednictví sv. Jakuba příjmím Rozseka

©ného
začasu
východoříms
cisaře
Theod
II.
(408—450). Byl syn vzácných rodičů křesťanských a dostal
od nich velmi pečlivé vychování, tak že dospěv v statného
a zkušeného muže, přišel na královský dvůr perský a do
sáhl vysoké hodnosti státní. Bylť mu tehdejší král Jezdegerd
I. nad miru přízniv; ale tato přízeň pohanského panovnika
omámila na nějaký čas duši jeho a svedla jej na křivou
cestu. Pro světský zisk a marnou slávu zapomněl Jakub na
statky neskonale vznešenější; odřekltůse víry Kristovy a
byl povýšen do stavu mágů, perských to kněží a mudrců,
kteří zanášejíce se modlošlužbou, hvězdářstvím, hadačstvím
a kouzelniotvím, poživali veliké vážnosti šlechty i lidu.
Jakub byl ženat s nábožnou křesťanskou, a ovdovělá
matka jeho přebývala sní, zatim co jemu bylo často prová

zeti krále na výpravách jeho. Po smrti krále Jezdegerda I.
nastoupil syn jeho Vararan, jenž byl Jakubovi rovněž na
kloněn. A právě když Jakub s timto králem kdesi daleko
ležel polem, byly manželka i matka jeho překvapeny za
rmucující zprávou 0 jeho odpadlictví. Ineváhaly napsati mu
list, v němž důraznými slovy vyličily svou bolesť, že dal
se milostmi a dary královskými svésti ku hroznému hřichu
zapření Krista Pána, a pohrozily mu spravedlivým trestem
Božim, nevzpamatuje li se ještě v čas. List končil spasi
telnou výstrahou: „Kde jest mnedle ten kral, jehož poslechl
jsi více než Boha ? Ejhle, on umřel, a již nemůže ti proka
zovati milosti, aniž zbaviti tebe věčných muk, kterým jsi
propadl. Setrváš-li v hříchu svém, zastihne 1 tebe týž soud
Boží, jenž potkal tvého přitele krále. I odřekneme se tě,
neboť s odpadlikem není nám možno společenství.“
List tento měl znamenitý účinek. Vážná slova obou
osob, jež byly zpronevěřilému Jakubovi na světě nejbližší
a nejmilejší, zachvěla mocně srdcem jeho a otevřela mu
oči. Odřikají-li se ho zřejmě vlastní matka i manželka, jak
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mnedle naloži s nim na soudu věčný Bůh, od něhož odpadl

a jejž zradil? Tato myšlénka naplnila duši jeho hrůzou.
I šel do stanu a jal se čistí v Pismě svatém, a zamysliv se
pravil po chvili sam k sobě: „Vim co učiním, abych ubohou
duši svou zachránil. Budu ustavičně klepati na bránu, ze
které svévolně jsem vyšel, a doufám, že se mně zase otevře.“
A brána milosrdenství Božího otevřela se kajicniku. Jakub
litoval hořce provinění svého, dal se na cestu pokání a byl
zase horlivým křesťanem.
Král Vararan zvěděv, jaká změna stala se s Jakubem,
povolal ho na výslech a pohrozil mu ukrutnou smrtí, ne
ustoupi-li od Krista. K tomu doložil, že zatvrzelí a neustupní
křesťané byli také za předešlých králů perských trestáni
mučením a hroznou smrti. Ale Jakub nedbaje této vyhrůžky
řekl králi: „Věz, že nepřestávám modliti se, abých zemřel
tak, jak zemřeli oni, neboť taková smrť podobá se kratičkému
spánku, z něhož brzo procitneme.“ Slovům těm neporozuměl
král a namitl: „Nedej se klamati domněnkou křesťanů,
jakoby smrť byla jen snem; vždyť i králové bojí se ji.“ Na
to vece Jakub: „Ovšemť lekají se smrti všickni, kdož Boha
neznají, neboť dí naše Písmo svaté: „Když umře bezbožný,
žadné naděje nebude mu vice, a naděje bezbožníků zahyne.“
I rozhněval se král a zvolal: „Jakže, vy křesťanépokládáte
nás za lidi bezbožné? Jaká to opovážlivosť; vždyť sami jste
bezbože1i! Vy ničemníci nectite ani bohů, ani rozencův
jejich slunce, měsíce, ohně a země!“ Odpověděl Jakub:
„Vězite v pošetilém bludu; Boha pravého, jenž všecky věci
stvořil, neznáte a nectite, a věcem stvořeným přikládáte ne
rozumně jména Božího a klaníte se jim. Stvořitele urážite,
a bytostem nerozumným, kteréž nemohou vám ani škoditi
ani prospěti, hledite se zalíbiti!“ Tato rázná řeč popudila
krále ještě vice; i rozkázal svým magům, aby Jakuba vydali
na smrť; oni pak učinili nález, aby byl natáhnut na skřipec,
kde kati měli ho mučiti způsobem nejhroznějším, tak, aby
mu postupně uřezali nejdřive prsty, potom nohy i ruce, a
posléze sťali hlavu. Nelidského mučení toho zděsili se kře
sťané a jali se s pláčem vzývati Boha, aby udělil mučed

nikovi potřebné sily a vytrvalosti by hrozný zápas ten
mohl vitězně přestáti.
Na mistě popravném poklekl Jakub a volal mocným
hlasem k Bohu, aby dáno mubylo státi se příklademvšem
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kteříž pro jméno Kristovo budou pronásledováni, by pro
tivnici vidouce jeho stálost ve víře byli zahanbeni a poučeni.
Když katané natáhli mučednika na skřipec a již chystali se
usekávati mu údy, nemohli se ani přítomní pohané zdržeti
pláče; vidouce jeho pěkně urostlou postavu a mužně krás
nou tvář domlouvali mu, aby nevydával se v záhubu a Ta
ději byl krále aspoň na chvili poslušen; později prý že
bude moci zase šetřiti viry své. Ale Jakub řekl jim: „Ne
plačte nade mnou, plačte raději nad sebou; neboť za krátkou
radosť tohoto světa zdědíte muka věčná, já pak za tuto mu
čednickou smrť získám život věčný.“
Když katané uřízli mučedníku nejprve paléc pravé
ruky, řekl: „Spasiteli, přijmiž dobrotivě tento proutek se
stromu mého. Jest nyní useknut, ale přijde jaro, kdy zase
omladne a bude ověnčen.“ Podobně mluvil a těšil se, když
byly mu uřezávány ostatní prsty na rukou 1 nohou, snášeje
s nadpřirozenou trpělivosti nejpalčivější bolesti. Byl ovcí,
kterou Bůh uznal za hodnu, aby přišla do rukou střižců
;
byl révou, která na zimu se oklesťuje a jest jako mrtva,
ale na jaře opět puči a krásně kvete. Když řezán mu byl
devátý prst rukou, modlil se: „V hodinu devátou pněl jsi
o Pane Ježiši Kriste na kříži; i děkuji tobě, že jsi mne,
služebníka svého, nalezl hodným, abych pro jméno tvoje
zbaven byl údů těla svého.“ Když katané připomněli mu
manželku a matku, řekl jim: „Což matka 1 žéna plati mi
vice než Bůh? Kdo pro jméno jeho ztratil život, nalezneť
jej, a kdo pro něho opustí otce, matku, bratry, sestry, man
želku, syny a pole, stokrát více vezme a životem věčným
vládnouti bude.“ Když zbaven byl posledniho prstu nohou
nepřestávaje modliti se, zvolali přítomní mladici ku starcům
a synové k rodičům svým: „Zdaž za mladých let vašich
událo se, aby mučedník byl snášel muka taková?“ Tu řekl
Jakub katanům : „Načstojíte zde nečinni? Rozsekejte strom
1 větve jeho; srdce moje raduje se v Hospodinu a duše má
povznáši se k němu.“ I uřizli mu levou nohu. A opět modlil
se: „Ježiši Kriste, Pane náš, přijď ku pomoci a spasiž mne,
neboť obkličují mne bolesti smrti.“ Tu řekli katané: „Zda
liž nepravili jsme tobě, že utrpení tvoje bude veliké?“ Ale
on odpověděl jim: „Z lásky k Bohu chci trpěti ještě více;
každým údem podávám mu novou oběť.“ Posléze byla mu
utata pravá noha; 1 ležel umíraje na zemi jako peň zbavený
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všech větví; holý trup bez končetin. Konečně otevřel ještě
jednou ústa a vzdával chválu Bohu trojjedinému, an jeden
z katanů srazil mu hlavu. Na večer sebrali křesťanérozme
tané kusy děsně zohaveného těla mučednika a řikajice žalmy
pohřbili je uctivě.
Mučednická smrť sv. Jakuba klade se do roku 422.
na různé dny měsíce listopadu. Římský seznam světců uvádí
výroční památku jeho dne 27. téhož měsíce. Světec tento
zván jest obecně Jakubem Rozsekaným či Zkomoleným.
Jsa milosti Boži učiněn divadlem andělům 1 lidem, ukázal
žasnoucímusvětu zázračnou silu živé křesťanské viry. Na
něm naplnila se slova sv. Pavla řkouciho, že svatí skrze
viru přemáhali království, utekli ostrosti meče, silni učiněni
jsou v boji, roztahováni, sekáni a mečem usmrcováni jsou,
jichž svět nebyl hoden. (Žid. 11, 33—38.) Nadlidská, světu
nepochopitelná trpělivost a stálost jeho v nejbolestnějších
mukách nebyla ovšem zjevem přirozeným; bylaťt dilem
zvláštní milosti Boží. I rozhlášeno jest mučednictví jeho
po všech zemích východních a zvláště v Persii a v Syril
bylo jemu na počesť zbudováno mnoho chrámů. Avšak i
Řekové, Kopti a Italové naučili se ho ctíti, zvláště když
ostatky jeho byly přeneseny do Italie, kde posud hlava jeho
chová se v Římě u sv. Petra.
Mučedník sv. Jakub stál po mnohá léta pevný ve víře,
a zajisté nenadál se, že by možno bylo, aby ji někdy zapřel;
a přece dopustil se později pro časný zisk a přizeň lidskou
tohoto hrozného hřichu. Učme se z toho, že křesťan byť 1
sebe horlivěji Bohu věrně sloužil, nikdy od hříchu
jist neni,
a že tudy nesmíme spoléhati na sebe. Jsmeť všickni lidé
křehci, chybám podrobení, a 1 spravedlivý může sedmkrát
za den poklesnouti. Sv. Augustin di: „Viděl jsem lidi, kteříž
zdáli se pro svatost svou býti povýšení až ku hvězdám na
nebi, a ejhle, oni spadli do hlubiny nepravosti a utonuli
v ni!“ Nedůvěřujme tedy ve vlastní síly svoje, neboť bez
milosti Boži jsme jen třtiny větrem se klátici, Praviť Spasi
tel: „Beze mne nemůžete nic učiniti“
«Sv. Jakub poklesl, ale jakmile matkou a manželkou
byl napomenut a pokárán, povstal bez meškáni, litoval hří
chu svého, kál se a dané pohoršení napravil způsobem nad
měrným. I nás, když jsme zhřešili, snaží se milost Boží
probuditi rozmanitými prostředky z omamujicího spánku hří
chu. Takovými budičky jsou slovo Boži, myýšlénkana smrť a věč
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nosť, výčitky svědomí a vnitřní nepokoj, nemoc i jiné ne
hody, domluvy upřímných přátel, smrť osob nám drahých.
Nezatvrzujme k tomuto hlasu milosti Boži srdci svých, a
dle přikladu sv. Jakuba povstaňme rychle a napravme po
kánim, čím jsme se provinil!

2. Sv. Felix z Valois, spoluzakladatel řádu.
Milosrdný řád/nejsvětější Trojice (Trinitárů) na vyku
pování křesťanských zajatců z moci nevěřících Saracenů byl
založen od světcův Jana z Mathy a Felixe z Valois. Svátek
prvního koná se dne 8. února; výroční památka druhého
připadá na den 20. listopadu.
Feiix byl potomek starého rodu hrabat z Valois ve
Francii, kde narodil se roku 1127. Již za mládí jevil mimo
řádnou náklonnost k chudým lidem; odpiraje si lepších po
krmů posýlal je žebrákům, a nejednon když nemaje při
sobě peněz, spatřil polonahého chuďasa, dal mu vlastni oděv
svůj. Dokončivpřípravné učení byl posvěcen na kněžství,
dal výhosť světu a odešel do samoty v biskupství Meaux
ském, kde po mnohá léta sloužil Bohu životem zbožným a
odříkavým. Když byl již v kmetském věku, připojil se k němu
mladý kněz Jan z Mathy, a oba přebývajíce v jedné pou
stevně modlivali se společně, povzbuzovali se vzájemně ku
lásce Boží a žili v bratrské svornosti. Jednoho dne, když
opět seděli u potoka v lese rozmlouvajice o věcech duchov
nich, vystoupil proti nim z houštiny statný jelen, a oběma
zdálo se, že vidí mezi parohy jeho modrobílý křiž. Podobný
zjev spatřil Jan z Mathy již před léty, když sloužil první
mši svatou. I byli oba poustevnici přesvědčeni, že Bůh sám
timto způsobem dal jim pokyn, aby pod záštitou kříže Páně
zasvětili se úsilovné péči o ubohé křesťany držané v zajetí
mohamedanském. Na ten účel uminili si založiti nový řád,
když šlechtic Gauthier de Chatillon, jenž sám řízením Bo
žim byl ze zajetí saracenského vyprostěn, slíbil jim, že
z vděčnosti vynaloží svého jmění na vykupování křesťan
ských vězňů.
Oba poustevníci putovali roku 1198. do Říma, a papež
Innocenc III. schválil s radostí úmysl jejich, slibil jim pod
poru, nařídil, aby nová řeholní družina sloula řádem nej
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světější Trojice, a jmenoval hned vrohním představenýmjeho
Jana z Mathy, jenž potom s Felixem a čtyřmi v Římě.
ziskanými bratřími vrátil se do Francie. Tu naklonil se no
vému řádu král Filip August, a šlechtic Gauthier daroval
mu pozemek, na kterém povstal první klášter bratři Trini
tárů řečený Cerfroi, zbudovaný právě na místě, kde oba
poustevnici jelena s křížem byli spatřili. Později měl řád
středisko v slavném klášteře svém v Pařiži.
Zatim, co Jan z Mathy o rozšíření řádu a vykupování
zajatců působil hlavně v Italii, Španělích a Marokku, zů
stával stařičký Felix ve Francii staraje se tu o rozvoj řádn
a odchovávaje mu horlivé bratry. Umělť mladým řeholníkům
vštěpovati nadšenou lásku k obětovnému povolání jejicha
dožil se té radosti, že činnost jejich byla korunována zna
menitými úspěchy, i že řád Trinitárů šířil se rychle po všech
zemích v západní Evropě. Nábožný kmet pečoval také o
duchovní potřeby křesťanů ze zajeti saracenského vykou
pených a ujímal se opuštěných starcův 1 chudých nemoc
ných. Pro svou velikou lásku k Bohu a dětinnou úctu
k Marii Panně oplýval bláživým pokojem a dostával nad
přirozená zjevení, kteráž byla mu pramenem nevýslovného
štěstí. Jedné noci, když modlil se v chrámu, přišlo na něho
opět vytržení mysli; tu spatřil oslavenou Rodičku Boží
v průvodě nebešťanův a dostal návěšti, že již za nedlouho
bude přijat do sboru jejich. Z toho zaplésal posvátnou ra
dosti; i chystal se na smrť. Svolav bratry dal jim poslední
otcovská napomenutí, aby nepřestávali Boha nade všecko
milovati a o křesťanskézajatce 10 chudé a nemocné ubožáky
horlivě pečovati, a posilniv se svatými svátostmi dokonal
pozemský život svůj v klášteře Pařižském blaženou smrtí
dne 12. ledna 1212, maje věku svého 85 let. *)

Více ještě než o časné blaho křesťanských zajatců,
běželo sv. Felixovi i soudruhu jeho sv. Janu o blaho jejich
věčné. Bylot oběma světcům žalostno pomysliti, že ubožáci
ti v hnusném otroctví nevěřících Saracenů neslýchaji nikdy
slova Božího, nepřijimají svatých svátosti, neobeují službám
*) Zevrubnější zprávy o vzniku a činnosti Trinitárů obsahuje životopis
sv. Jana z Mathy, dne 8. února, v Církvi vítězné sv. I. str. 229—234.
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Božím, nemají nikoho, kdož by je od hříchu varoval a
v dobrém posiloval, vídají samé špatné příklady, slýchají
jen rouhavé řeči o svém náboženství, a jsou takto vydáni
nebezpečenství, že sami pozbudou viry svaté a zahynou na
věky. Snad i mezi přáteli a známými našimi vězí někdo
v podobném nebezpečí; nelitujme žádné oběti, abychom ho
zachránili! Snád milý křesťane 1 ty žiješ v blizké příleži
tosti ku hřichu; snad podlehl jsi mocnému pokušení a uvalil
na duši svou vinu těžkého hříchu, tak že trváš v nebezpe
čenstvi, že budeš od Boha zavržen. Nuže přičiň se vyvá
znouti ze stavu tohoto; slituj se nad duší svou, zachraň jí!
Slyš slova sv. Petra Damiani: „Prosím tě ve jménu Ježiše
Krista všemohoucího, neoklamávej sebe sama a čiň bez od
kladu pokání, aby tě nezachvátila nenadálá smrť a nepo
hltila propast věčného zavržení!“

Dne 20. listopadu koná se také památka sv. mučedníků
sicilských Am
pela a Kája, v palestinské Cesarii sv. Agapia, mučedníka, v Persii sv.
Nersy, biskupa a spolumučedníků, sv. Dazia, biskupa a mučedníka v Malé
Asii, sv. Edmunda, východoanelického krále (7 870), v Miláně sv. Benigna,
biskupa, ve Francii sv. Silvestra, biskupa, sv. Simplicia, biskupa Veron
ského, a j.

Dne 21. listopadu.

Sv. Kolumbán, opat.
V Irsku, kteréž bylo obráceno na víru Kristovu sv.
Patrikem, rozkvetlo za stoleti šestého simě sv. evangelia
tak krásně, že ostrov ten po staleti zván byl „ostrovem
svatých.“ Tuť bylo úrodné semeniště horlivých věrozvěstů,
kteři opustivše vlast ubírali se na apoštolské cesty do různých
zemi pevniny evropské a osvěcovali světlem viry křesťanské
mnohé národy. Z nich byl i sv. Kolumbán. Pocházel ze
starého rodu šlechtického v krajině Leinsterské v jižní části
ostrova, kde narodil se kolem roku 535. Zbožná matka pě
stovala v něm bázeň Boží, opatrovala ho jako zřítelnice
vlastního oka a dala ho od učených mnichů důkladně vzdě
lávati. Kolumbán jsa nadán bystrým rozumem, výbornou
pamětí a pevnou vůli, prospival rychle učením i přikladnými
otnostmi; láskou k Bohu, čistotou i pokorou; a všickni, kdož

y
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ho znali, soudili že jest Prozřetelnosti Boži povolán ku
věcem velikým. Vyspěv v urostlého jinocha s tváři sličnou
a významnou budil obecnou pozornosť, a často bylo mu od
vzácných divek i žen slýchati slova sladká a lichotná, ale
zbožné srdce jeho nebažilo po světské lahodě a rozkoši;
mysl jeho nesla se výše, k Bohu, jemuž sloužiti a zalibiti
se bylo vrcholem všech tužeb a přání jeho. A jelikož po
znával, jaké úklady stroji svět čistotě jeho, pojal úmysl, že
uchýlí se do samoty klášterní, kdež by mohl beze všech
překážek a nebezpeči pokračovati cestou křesťanských ctnosti
a vzdělávati se ve vědách. Toho bránila mu však matka a
prosila s pláčem, aby ji neopouštěl. Ale syn, ač matku vroucně
miloval, udusil v sobě cit přirozený a řekl ji: „Drahá matko,
neporodila jsi mne výhradně pro sebe, nýbrž pro Boha. Hle
Otec nebeský volá mne; 1 poslechnu ho, aniž zapomenu tebe.
Láska k tobě bude mne provázeti a posilovati po celý život;
nezabraňuj mně tedy; vždyť přece znáš slova Páně, že kdo
otce i matku miluje více než jeho, neníť ho hoden.“ I roz
loučil se s matkou a dav světu výhost vstoupil do kteréhos
kláštera, kde učený opat Silen přednášel mladým řeholníkům
o Pismě svatém. Tu studoval Kolumbán s takovou pilnosti,
že sám za nedlouho sepsal znamenitý výklad žalmů. A ztrá
viv v tomto řeholním domě několik let, přišel do proslulého
kláštera Bangorského v krajině Ulsterské, řízeného tehdáž
opatem Komgelem, a vzdělával svou nábožnosti 1 odřikavosti
všecky mnichy, tak že požíval uoty a lásky jejich a právem
zván byl ozdobou kláštera.
Toho času vycházeli z irských klášterů četní věrozvě
stové na missie do pohanských zemi evropských. Kolumbán
sám odchoval valný počet těchto nadšených misslonářů, a
posléze, jsa již muž padesátiletý, byl uchvácen neodolatelnou
touhou, aby také opustil vlast a šel zvěstovat evangelium
pohanům. Jen nerad a s lítostí propustil opat řeholnika tak
vzácného; že však běželo o slávu Boží a spasení duši lid
ských, rozžehnal se s nim.
Kolumbán pojav dvanáct řeholních bratři, z nichž
předním byl učeň jeho Havel, přeplavil se r. 585. do Gallie,
kde stálými půtkami velmožů a liknavosti mnohých biskupů
cirkevní kázeň žalostně poklesla a lid zdivočil. Tu chodil
s tovaryši svými v chudobě a pokoře uče a napominaje, až
na žádosť krále Guntrama upravil si v polozbořeném hradě
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Anegrai ve Vogesách skrovný klášter, v němž se soudruhy
žil zbožně a z míry odřikavě. Odtud vycházeli bratří do
okolnich krajů hlásat zanedbanému lidu slovo Boži a vzdě
lávat jej vlastním příkladem.
Chvalná pověsť o Kolumbánovi roznesla se za krátko
daleko široko po Burgundsku a přilákala množství jinochův
1 mužů, žádostivých vstoupiti do řeholní družiny jeho, a
když posavádní klášter Anegraiský návalu jejich nestačil,
usadili se v troskách nedalekého hradu Luxeuilu a zřidili
si tam příbytky. Všickni tito mniši spravujíce se Kolum
bánem byli pilni modliteb, zbožných rozjimáni, ruční práce
1 skutkův sebezapiravosti, a světu odumřelý život jejich
vábil i jiné spásychtivé muže, že se k nim přidávali. 1 ho
stil klášter Luxeuilský za nedlouho několik set mnichů, tak
že Kolumbán založil jim třetí klášter ve Fontainesu. Tou
měrou prospivala nová tato řeholní družina znamenitě, zvlá
ště an král Childebert II. byl ochráncem a podpůrcemjejím.
Kolumbán předepsal mnichům velmi přisná pravidla
a trestal každý poklések proti řeholi tuhým pokáním, neboť
jen takto bylo lze drsnou povahu Franků pojímati v uzdu
a zušlechťovati. Žákům svým nečinil dlouhých a souvislých
přednášek, nýbrž vštěpoval jim moudrosť křesťanskou a zá
sady života řeholního stručnými, jadrnými průpovědmi. Ze
jména říkal jim často: „Nezáleži na vědění, ale na konání.
Důvěřujte v Boha, a nemůžete-li býti nejlepšími, buďtež
aspoň dobrými.“ Sám přebýval v Luxeuilu; odtud docházel
do ostatních klášterův i do okoli na missie. Jméno jeho
slynulo po vši zemi, a mnozí šlechticové svěřovali mu syny
svoje na výchovu. Ale horlivému opatu nastaly časem v Bur
gundsku nesnáze a svízele. Lpělť přiliš na některých oby
čejích a zvláštnostech irských, od kterýchž nechtěl upustiti,
čímž znepřátehl si burgundské duchovenstvo. Zejména slavil
velkonoce jindy, než zvykem bylo v Gallii, předpisoval
svým mnichům poněkud jiný oděv i jinou pleš, než jak
obyčejem bylo duchovenstvu domácímu, býval neústupný
ve věcech, jakéž uznal za prospěšné, a svou přímou povahou
1 přísnosti zavdal mimoděk biskupům podnět ku žárlivosti,
anož zdálo se jim, že zasáhá do právomoci jejich.
Zatim zemřel ochránce Kolumbánův Childebert II. a
o dědictví otcovo rozdělili se synové; králem burgundským
stal se Theodorich, a východní čásť říše Austrasii dostal
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bratr jeho Theodebert. Mladý Theodorich vážil si na počátku
Kolumbána, podporoval ho, mival s ním náboženské roz
pravy a doporoučel se modlitbám jeho. Ale pánovitá bába
mladého krále Brunhilda, žádajic si vnuka ovládati a takto
sama říši spravovati, nechtěla připustiti, aby se řádně ože
nil, bojíc se, že by mladá královna zlomila neobmezenou
moc jeji; i sváděla nezkušeného mladika toho k neřestem.
S bolesti nesl Kolumbán mravní úpadek mladého krále a
snažil se uvésti ho na lepší cestu. Slovy prorockými vytýkal
mu hrozné pohoršení, jež nezřízeným životem svým dává
lidu, a zapřiísáhaljej, aby vyčistil dvůr svůj od zvrhlých
ženštin a vstoupil v počestný svazek manželský. Domluvami
těmi byl Theodorich hluboce dojat a slibil polepšení, ale
mrzká Brunhilda nepřála si, aby se polepšil, a proto umi
nila si přísného mravokárce Kolumbána ze země vyhnati.
K tomu byly ji vhod spory vzniklé mezi Kolumbánem a
domorodým duchovenstvem ; 1 namluvila některým bisku
pům, že irský mnich ten nebývalou přísnosti v klášteřich
a zaváděnými novotami ruši svornosť i mír v zemi, a že
dlužno jej vypudit. Mladý, vilnosti zotročený král neměl
losti odvahy a sily, odpirati těmto úkladům, a jsa poslušen
báby Brunhildy, vydal rozkaz, aby Kolumbán s irskými
jovaryši svými odešel ze země; jen mniši původem Frankové
měli zůstati doma.
Vice než dvacet let pracoval Kolumbán na vinici Páně
v Burgundsku, Štípil v něm nový život náboženský, po
vznesl někdy surové obyvatelstvo na výsluní křesťanské
vzdělanostt a kázně, učinil z nehostinných lesův a bařin
irodná lada a kvetoucí zahrady; a pojednou bylo mu jako
asanci jitl do vyhnanství.
S lítosti rozloučili se r. 610. vyhnanci s bratřími
v Luxeuilu a byli vojenskou stráží vyvedehi do Nantesu,
cde čekala loď, kteráž měla je dopraviti do Irska. Ale ne
aříznivé počasí zabránilo toho, a Kolumbán odebral se do
Neustrie'a prorokovál tamnímu králi Chlotaru II. v Soisson
u, že stane se pánem celé říše francké. I chtěl ho král
nodržeti na dvoře svém, on však nepřijal pozváni toho, ne
aoť touha po hlásání evangelia pohanům pudila ho dále.
7a to zavděčil se Chlotar Kolumbánoví jinak; dalť mu bez
ječný průvod do Met s doporučením austraskému králi
[heodebertovi, a tento panovník dovolil vyhnancům, aby
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usadili se kdekoli v říši jeho. V Mohuči byli mniši od bi
kupa Leonisia laskavě přijati, pohostění a na další cestu
opatření potravou, a odtud plavice se na lodi proti proudu
řeky Rýnu a dále Bodamským jezerem, zavítali do Švýcar
a stanuli při ústí řeky Limatu do Curyšského jezera v osadě
Tuggenu. Obyvatelstvo tohoto kraje bylo surové a na dile
ještě pohanské; i jali se mniši kázati mu Krista, ale práce
jejich neměla valného úspěchu. Jednoho dne spatřil Kolum
bán zástup lidí kolem džberu naplněného pivem, a zvěděv,
že chtěji obětovati modle, dechl do džberu, a nádoba se
roztrhla, tak že pivo se rozlilo. Toho ulekli se pohané, a
mnozí z nich dali se pokřtiti. Když pak ostatní zatvrzelci
nepřestávali obětovati modlám, zapálil jim Havel modlo
služebný chrám, a vzav oběti v něm položené hodil je do
jezera. Za to zbili modláři Kolumbána, chtěli Havla zabiti,
a vyhnali všecky mnichy z krajiny té. I obrátil se Kolum
bán s bratřími k Bodamskému jezeru a pronikl nehostin
nými lesy do Arbonu na jižním břehu jezera, kde nalezl
přístřeší vw domě horlivého kněze Viiimara.
Krajina
ta náležela k biskupství Kostnickému a křesťané žili tu
společně s pohany, pročež umínil si Kolumbán, že v konči
nách těch s tovaryši svými zůstane; bylať tu žeň hojná.
Kněz Vilimar poradil misionářům, aby se usadili na
východním břehu jezera, kde byly zříceniny někdejšího
římského města Brigancia (Bregence) pobořeného od Alema
nů. I převezli se tam na člunech a spatřivše na břehu ko
stelik zasvěcený někdy sv. Aurelii, který však toho času
sloužil pohanům za místo modloslužby, umínili si, že jej opět
zasvěti bohoslužbě křesťanské, a začali si hned kolem něho
zřizovati chýšky. Když obyvatelé pobřežní krajiny se sběhli
a na příchozí cizince zvědavě hleděli, zvěstoval jim Havel

znaje jazyk jejich, pravého Boha i jednorozeného Syna Bo
žiho Ježíše Krista a dovozoval nicotu pohanských bůžků,
vzal tři pozlacené modly, které nalezl v kosteliku, roztloukl
je v kusy a hodil je do jezera. Odvážný skutek ten pohnul
některé z přítomných pohanů, že uvěřili v Krista, ostatní
pak odešli rozhněváni.
Věrozvěstové zůstali v Bregenci asi tři roky a půso
bili v krajině té velmi požehnaně. Hlásali slovo Boží a
obrátili valný počet pohanů, vzdělávali lid a mírnili surové
mravy jeho, hostili přichozi cizince, živili se polním hospo
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dářstvim, sadařstvím a rybařením, podporovali starce, ne
mocné, sirotky 1 chudé, a proměnili dolinu při ústí řeky
Rýnu do jezera v úrodný, rozkošný ráj. Ale čím utěšeněji
prospívala tato mnišská osada, tím závistivěji hleděli na ni
zatvrzeli modloslužebnici; 1i podali alemanskému vévodovi
Gunzovi stižnost, že cizi mnichové mýtěním lesů vyplašili
mu zvěř někdy hojnou, a jim že činí ujmu a škodu v ry
bařeni i čižbě. A žaloba působila; Gunzo vypověděl missio
náře z krajiny této. Zatim porazil burgundský král Theo
dorich bratra svého Theodeberta austraského, příznivce Ko
lumbánova, a stal se pánem Alemanie a tudy i kraje okolo
Bregence. I byl Kolumbán opět donucen opustiti místo, na
kterém s bratřími mnoho dobrého ku cti Boží a věčnému
1 časnému prospěchu lidí byl vykonal. A důvěřuje v Boha,
že jemu 1 tovaryšům bude někde popřáno v pokoji se mo
dliti, pracovati a zemřiti, umínil si putovati do Italie. Na
dalekou cestu tu nemohl s bratřimi vydati se Havel, neboť
onemocněl hořečkou; i rozloučil se s milým soudruhem tím
Kolumbán a pojav ostatní společníky obrátil se ve jménu
Božím k jihu, prošel šťastně Alpy a zavítal do Milána, kde
byl od longobardského krále Agilulfa vlídně přijat a po
těšen slibem, že dostane k založení kláštera příhodné misto.
I dal hned po mistě takovém od bratři pátrati, a trvaje
zatim v Miláně míval (asto s tamními arianským: bludaři
náboženské hádky a potíral je mocně. Posléze oblíbil si
misto v ladné krajině při úpatí Ap*nnin na řece Trebbii,
kde stál starý, někdy slavný, toho času však spustlý chrám,
a dostav misto to od krále darem obnovil chrám, přistavěl
k němu klášter řečený Bobbio, usadil se v něm s irskými
tovaryši svými a rozmnožil počet jejich novými mnichy
vlaskými. Odumřev již za mladosti světu a byv za všecky
apoštolské práce svoje tolikráte zklamán a pronásledován,
dožil se svatý kmet konečně v klášteře tomto žádouciho
klidu. Tu ztrávil večer života svého slouže horlivě Bohu na
modlitbách, ve svatých rozjimánich, v postu 1 bděni, a
uváděje učně svoje na cestu řeholní dokonalosti, v niž sám
byl mistr. Ličil jim zvláště marnosti všech věci pozemských
říkaje: „Pomijejíci je život vezdejší; kolik lidí oklamal,
oslepil a podvedl již! Utiká rychle a je pouhým stinem;
kdo v něj důvěřuje, tenf ho nezná, a jen ti znají jej, kdož
rozkošemi jeho pohrdaji.“
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Jsa bohat ctnostmi a zásluhami před Bohem 1 lidmi
usnul Kolumbán svatou smrti v klášteře Tobbijském dne
21. listopadu roku 615.

Po sv Kolumbánu zachovaly se některé listy, duchovní
řeči a básně, jež vydávají svědectví o jeho zbožnosti i u
čenosti. Přísná řeholní pravidla jeho hyla časem zavedena
také do jiných klášterů vlaských a švýcarských, ale již
koncem sedmého stoleti byla nahrazena mírnější řeholí sv.
Benedikta, Pamětihodno jest, že tento věrozvěst ubiraje se
z Burgundska do vyhnanství zanášel se úmyslem kázati
evangelium Slovanům v jižním Podunají, od kteréžto my
šlénky upustil však z příčiny jakéhosi snu, jejž pokládal za
vnuknutí Boží.
Klášter Tobbijský, založený sv. Kolumbánem, byl po
celý středověk štěpnici vzdělanosti křesťanské pro celou
horní Italii, a přetrvav dlouhé věky byl teprv r. 1803. zru
šen. Podobně slynu'y ve Francii kláštery Kolumbánovy
v Anegrai a v Luxeuilu. U kláštera Luxeuilského povstalo
lidnaté město, a opati Anegraištl byli až do roku 1594.
vrchnimi pány jeho.
Co sv. Kolumbán na útěku z Burgundska předpověděl
neustrijskému králi Chlotaru IL., naplnilo se. 'Theodorich,
jenž Kolumbána vyhnal, stal ss sice pánem austraským po
raziv bratra svého Theodeberta. ale panství jeho netrvalo
dlouho; zemřelt za krátko v Metách. Tu zmocnil se Chlotar
II. obou nedospělých synův jeho, zavraždil je a sjednotil
celou říši franckou pod žezlem svým. Také Brunhilda, kteráž
zavdala podnět ku vypuzení sv. Kolumbána z Burgundska,
zahynula bidně. Chlotar II. vykonal na ni krutou pomstu.
Na rozkaz jeho byla zajata a po táboře vozena na oslu,
všemu vojsku franckému na posměch, a posléze byla přivá
zána k ohonu divokého hřebce a usmýkána do smrti.
Sv. Kolumbán býva zobrazován se sluncem nad hlavou.
Vypravujeť legenda, že když matka nosila jej pod srdcem,
měla jednou sen, že zrozenec její vyjde jako slunce a ozáří
celou zemi. Jinak zobrazují ho maliři také jako mnicha
s medvědem, že prý vypudil kdesi medvěda z jeskyně, do
niž potom někdy chodival se modlit a rozjimat.
"Dne 21. listopadu koná se také památka Obětování Panny Marie
v chrámě Jerusalemském od rodičův Jáchyma a Anny, sv. Gelasia I., pa
peže (+ 496), sv. Maura, biskupa Veronského, v Pamíilii sv. Heliodora, mu
čedníka, v Ostii sv. Demetria a Honoria, mučedníků, v Římě sv. Celsa a
Klementa, mučedníků, a j.
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Sv. Cecilie, panna a mučednice
Světice Cecilie poživá v Církvi katolické již od nej
starších časů zvláštní úcty. Již za starověku křesťanského
bylo vřaděno jméno jeji v seznam světců, které kněz slouže
mši sv. vzývá po pozdvihování učiniv vzpomínku zemřelých;
jméno jeji pojato jest také do prastaré litanie ku všem sva
tým; hrob jeji v Římě slynul již koncem století pátého ;
papež Paschal I. přenesl ostatky její. r. 821. a obnovil
chrám, v němž jsou uloženy; jeden z kardinálů kněží sv.
řimské Církve má titul tohoto chrámu sv. Cecilie, jenž jest
z nejkrásnějších svatyní hlavního města katolického křesťan
stva; a takto bývala po všecky věky a jest památka této
svaté panny a mučednice v Cirkvi ustavičně oživována a
slavena. "A přece máme o této 'iž od prvních křesťanů tak
znamenitě uctívané a velebené mučednici Páně vědomosti
jen kusé a nejisté. Zápisy o jejim mučednictví sáhají půvo
dem svým sice až do stoleti pátého, ale badatelé shledali, že
nejsou naskrze přesné a spolehlivé. Kladouť zápisy ty smrť
sv. Cecilie do času cisaře Alexandra Severa (222—230.) a
papeže sv. Urbana I. (223—230.); vypravují o Krutém pro
následování Církve, ve kterém již 5000 křesťanů v Římě
vykrvácelo; uvádějí městského prefekta Almachia, jenž pod
trestem smrti zakázal umučené věřící pohřbívati a dával
každého dne křesťany vražditi; vypravují, že papež Urban
byv již po dvakráte odsouzen na smrť, skrýval se v kata
kombách, a že bylo svrchovaně nebezpečno docházati k němu.
Naproti těmto údajům shodují se všaknejstarší hodnověrná
svědectví pohanských i křesťanských spisovatelů v tom, že
za císaře Alexandra Severa zejména v Římě žádného zjev
ného pronásledování křesťanů vůbec ani nebylo. Vážilť si
tento císař naboženství křesťanského, k němuž vštípila mu
úctu vlastní matka jeho Julia Mammaea, a choval se ku
všem lidem a zvláště ku křesťanům mirně a dobrotivě, tak
že byl pokládán za tajného vyznavače víry Kristovy. Již
z toho je zřejmo, že nelze spoléhati na údaje této legendy,
byť 1 původem prastaré, nýbrž že dlužno klásti mučednictví
sv. Cecilie do doby jiné.
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Legenda vypravuje: Cecilie, urozená panna římská,
byla již za útlého mládí vyučena pravdám křesťanským a
přilnula k nim celou duší svou. Nebeská láska vtěleného
Syna Božiho Ježiše Krista, jenž stal se člověkem a pod
stoupil smrť kříže, aby hřišné lidstvo vykoupil, posvětil a
spasil, roznitila v útlém srdci jejim zbožnou lásku k němu,
tak že neměla jiného přání, než aby mu věrně sloužila a
jemu se zalibila. Vyspěvší v sličnou pannu a nabyvši vzdě
lání stavu svému přiměřeného, nezakládala si na vzácném
rodu svém, ani na statcích a rozkoších pozemských; trvalať
nejraději v tiché domácnosti své, stranila se hlučných spo
lečností i zábav a sloužila horlivě Bohu. Kochala se v sou
kromi četbou Pisma sv., modlitbou, rozjimáním a prozpěvo
váním svatých pisni s průvodem hudby na hudebním ná
stroji, již dobře se naučila. Aby s Kristem Pánem co nej
vroucněji spojena byla, zavázala se mu slibem ustavičného
panenství, a duše jeji rozplynula se vřelou „touhou, aby
z lásky k tomuto nebeskému choti svému mohla zemřiti
smrti mučednickou.
Jakkoli Cecilie světu se vyhýbala, nezůstaly spanilý
zjev a vynikající duševní vlastnosti její skryty. Urozený
pohanský jinoch Valerian přál si míti Cecilii za manželku,
a rodičové její, znajíce jeho neúhonný život, poctivý úmysl
a veliké jmění, slíbili žádosti jeho vyhověti. I zvěstovali
milé dceři, co zamýšlejí sni učiniti. Nevěděliť ničeho o slibu
jejím a nadáli se, že dcera zaplesá, slyšic, že je nevěstou.
Ale Cecilie neradovala se, nýbrž byla zprávou rodičů nad
míru polekána. Octlať se v trapné úzkosti; jednak tanul ji
na mysli slib, jimž zavázala se Kristu Pánu, jednak bála
se zarmoutiti rodiče neposlušnosti. Prozatím prosila za od
klad a lhůtu na rozmyšlenou, ale rodičové i ženich naléhali
na ni tak úsilovně, že pozbyla odvahy zjeviti jim tajemství
svoje. I vzala útočiště k Bohu; postila se a setrvala celou
noc na modlitbách, až k ránu byla potěšena zjevem anděl
ským a napomenuta, aby rodičů poslechla, jelikož Kristus
Pán zůstane ji i ve stavu manželském chotěm a zachrání
panenství jejiho.
Na svatbu oblékla se Cecilie dle stavu svého zlatohla
vem, ale pod svrchním oděvem měla roucho žiněné, a když
svatební veselí začalo a hudební nástroje zněly, rozezvučela
se v duši jeji hudba jiná, nadzemská. Roztoužilať se nevěsta
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po nebeském choti Kristu Ježíši a plačic odporoučela mu
panenství svoje a vzývala anděly, apoštoly i všecky svaté
za přímluvu. A po svatbě oslovila ženicha takto: „Milý
Valeriane, zjevím ti tajemství, slíbiš-li o něm pomlčeti. Věz,
že vyvoleným chotěm mým jest Kristus Pán; zasnoubila
jsem se mu slibem ustavičného panenství, a Bůh dal mně
za strážce anděla, jenž tělo moje žarlivě opatruje. Proto
nesmíš se mne dotknouti, jinak rozhněval by se anděl na
tebe a zhubil by mladý život tvůj. Chceš-li ale se mnou
žiti jako bratr se sestrou a šetřiti panenství mého, budeť
on milovati 1 tebe a zjeví sé ti.“ Slova tato pronesená la
hodně a vážně, zachvěla Valerianem ; i žádal si spatřiti an
děla, ale Cecilie vyložila mu, že pouhého ducha mohou vi
děti jen oči na křtu svatém očistěné a posvěcené, které po
vznášeji se k věcem nebeským; přeje-li si tedy spatřiti an
děla, aby opustil nodloslužbu, uvěřil v Krista a očistil se
křtem svatým. Žatim dotkla se Valeriana milosť Boži; 1
prosil za radu, kdo by ho naučil pravdám křesťanským a
pokřtil. A Cecilie jsouc přesvědčena o úpřímném úmyslu
jeho, poslala jej k tehdejšímu papeži, jenž skrýval se před
pohanskými pronásledovateli v katakombách. Valerian po
slechl, odebral se s odporučujícím listem manželčiným k pa
peži a byl od něho vyučen i pokřtěn. Potom vrátiv se domů
zastal Cecilii, anaž klečí a modli se, a vedle ni spatřil zářný
zjev anděla, jehož viděti si žádal. Anděl měl v ruce dva
vonné věnce z růží a lilijí, a podav jeden Cecilii a druhý
Valerianovi, řekl: „Přinášim tyto věnce z ráje nebeského ;
květy jejich nepo budou nikdy krásy a vůně, budete li je
chovatl s čistým srdcem a láskou neposkvrněnon.“ V tu
chvili zmizel.
Když ještě oba manželé se modlili, k'ečíce podle sebe,
vstoupil k nim Valerianův bratr Tibure, a uslyšev, co se
stalo, byl milosti Boží pohnut, že sám pojal touhu po křtu.
I vyhledal papeže, byl od něho náboženství Kristovu vy
učen a stal se křesťanem.
Zatim, co v Římě zuřilo krvavé pronásledování Církve

Kristovy, prokazovali na víru obrácení bratří Valerian a
Tiburc křesťanům skutky milosrdenství. Poskytovali stiha
ným uprchlikům útočiště a přistřeší, navštěvovali a posilo
vali vězně, pohřbivali uctivě těla mučedníkův a starali se
o pozůstalé jejich manželky 1 sirotky. To nezůstalo ovšem
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tajno městského prefekta a sudiho; i obvinil Valeriana a
Tiburce, že konají v domech svých nebezpečné schůzky; a
když oba bratří vyznali na soudě, že jsou křesťané a že ra
ději podstoupilimuka, než by zapřeli Krista, odsoudil je na
smrt, povolil jim však na prosbu jejich den odkladu. Od
kladu toho vyžádali si, aby mohli dokonati obrácení přitele
Maxima. Muž ten jsa přitomen v soudni síni, divil se ne
málo, že oba bratři byvše odsouzení na smrt se radují; i
otázal se jich, proč plésají, a zdaž skutečně kyne jim po
smrti nový život. Tu řekl mu Tibure: „Nepocbybuj o tom,
že duše naše jest nesmrtelná; až umřeme, nadejde nám ži
vot jiný, nevýslovně blažený, jakýž Bůh připravil všem
věrným služebníkům svým.“ A Maxim přál si hned křtu
svatého, aby mohl býti k nim připojen a státi se společně
s nimi účastným života věčného. V noci přišla k nim Ce
cilie s kněžími a byla přítomna pokřtění obráceného Ma
xima, a když za svitání hvězdy na obloze hasly, zvolala:
„Povstaňte již bojovnici Kristovi a oblecte se v oděni svě
sta; dobojovali jste boj dobrý, nuže jděte vzít korunuži
vota!“ Hned potom byli Valerian a Tihure popraveni me
čem, a když vyšlo na jevo, že i Maxim vyznává Krista, dal
ho sudí ukrutně kyji tlouci, až vypustil duši.
Cecilie vzdávala Bohu diky za milosť prokázanou mu
čedniíkům, a bažic sama po koruně mučednické, rozdala chu
dým všecko jmění svoje i obou bratři, aby nestalo se oběti
hrabivého prefekta. Lakomec ten byl skutečně žádostiv bo
hatství obou popravených křesťanů, a povolav si Čeocilli,
rozkázal jí, aby mu vydala jmění jejich a mimo to bohům
obětovala, nechce-li také býti mučena a usmrcena. Ale svatá
panna řekla mu: „Marně žádáš ode mne pokladův; nemámť
již žádných, neboť dala jsem je chudým; marně veliš, abych
klaněla se němým modlám ze dřeva a z kamene; jsemť
křesťanka a klaním se jedinému pravému Bohu.“ Potom
mluvila lahodnými slovy ku přítomnému lidu o Kristu Je
žiši, z čehož vladař nad míru se rozhněval jsa rozladěn již
tim, že lakotě jeho ušla žádoucí kořisť. I vydal rozkaz, aby
Cecilie byla uvedena do svého domu a uzavřena v přeto
pené lázni, kde by vedrem a horkou parou se zadusila. A
když svatá panna setrvavši celý den a noc ve žhavé ko
moře té zůstala živa i zdráva, rozkázal, aby byla sťata. Tu
zasadil kat mečem Cecilii tři rány do Šíje, aniž srazil ji
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hlavu; žeť pak nejevila již znamení života, odešel, nechav
ji ležeti v krvi na zemi. Ale mučednice probrala se ze
smrtelných mrákot a žila ještě tři dny, za kteroužto dobu
napominala křesťanů ku stálosti ve víře, odkázala dům svůj
papeži, aby učinil jej chrámem, modlila se tiše a vzdychala
k nebeskému choti svému, až duše její korunovaná panen
stvím i mučednictvím odešla za nim do věčné slávy dne 22.
listopadu.
Umučená těla sv. Cecilie 1 obou svatých bratři Vale
riana a Tiburcia byla od křesťanů pochována na pohřebišti
za branou Appiovóu u Říma a památka jejich zůstala v po
žehnání. Obzvláště byla od věřících ctěna sv. Cecilie. Ne
přestávaliť velebiti hrdinské ctnosti jeji a vzývati ji za při
mluvu u BoLa. Podání vypravuje, že longobardský král
Aistulf přál si míti ostatky sv. Cecilie a dal po nich pátrati,
ale marně; když pak nově zvolený papež Paschal I.
(817—824.) jedné neděle z rána naslouchal sboru pěvců u
sv. Petra, zjevila se mu tato světice a poučila ho, kde tělo
její leži; i nalezl je vedle ostatků bratří Valeriana a Ti
burce a dal r 821. všecka tato těla mučednická přenésti do
města a zvelebil znamenitě chrám, v němž uložena jsou.
Odtud získal Karel IV. několik částek z ostatků sv. Cecilie
a daroval je stoličnémn chrámu sídelního města svého

Prahy.

Legenda klade mučednictví sv. Cecilie do roku 230.,
avšak více podobá se pravdě, že světice ta žila a zemřela
za panování císaře Marka Aurelia (176—180), jakož 1 ně

které staré zápisy udávají. Je li tento údaj správný, byl by
bratry Valeriana a Tiburce pokřtil papež sv. Soter (168—177).
Sv. Cecilie pokládá se od pradávna za patronku cirke
vni hudby. Podnět k tomu zavdala asi slova legendy o
svatbě jeji: „Zatím co zněly nástroje, zpívala Pánu.“ Misto
toto dlužno ovšem vykládati v smyslu duchovním, totiž že
když za svatebního veseli hrála šumná hudba, ozývala se
v srdci nábožné nevěsty hudba jiná, světější, kteráž povzná
šela ji do sborů andělských, oslavujících chvalozpěvy ne
beského snoubence jejiho Krista Ježiše. Jinak je z legendy
také zřejmo, že Cecilie byla hudebně vzdělána.
Zobrazována bývá sv. Cecilia jako spanilá panna, anaž
hraje na varhany, aneb držíc model varhan v rukou pohlíží
k nebesům a s nadšením naslouchá. chvalozpěvům anděl
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ským. Odznaky panenství a mučednictví jejího bývají na
obrazech věnec z liliji a palma. Nejkrásnější obrazy této
světice vymalovali za stoleti šestnáctého a sedmnáctého
slavní mistři Carlo Dolci, Raffael Santi, P. Rubens a P.
Franceschi.

Dne 2%.listopadu koná se také památka sv. Filémona a manželky
jeho sv. Appie umučených za Neróna v Kolossech (viz list sv. Pavl:
k Filémonovi verš 1. a 2.), sv. Maura, mučedníka římského, vAntiochi
pisidské sv. Marka a Sv. Štěpána, umučených za císaře Diokleciana, a j.
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Sv. KlementI., papeža mučedník
Nástupcové sv. Petra apoštola na biskupském stolci
římském uvádějí se v tomto pořadu: Linus (67—79.), Kle
tus či Anakletus (79—91.) Klement (91—100). Byl tedy sv.
Klement»po sv. Petrovi třetím biskupem římským. Někteří
církevní Otcové latinští však majíce zřetel ku podání cirkve
římské pokládají Klementa za bezprostředního nástupce
Petrova. Různé tyto údaje snažili sejiní spisovatelé církevní,

zejména sv. Epifanius, vyložiti a srovnati takto: Sv. Petr
založiv a uspořádav cirkev římskou spravoval ji jako biskup
do mučednické smrti své dílem sám, dilem prostřednictvím
pomocníků Lina a Kleta, když bylo mu trvati na apoštol
ských cestách v různých zemích. Po mučednické smrti sv.
Petra ujal se správy cirkve římské Klement, ale k zamezení
rozkolu vzdal se po nějakém čase tohoto úřadu; 1 nastoupil
Linus a po něm Kletus, a teprv po smrti Kletově byl
Klement opět biskupem řimským a zůstal jim do vyhnanství
svého. Zdáť se, že věřici řimšti přáli si po smrti sv. Petra,

aby cirkev jejich řízena byla Linem a Kletem, jichž pastýř
skou věrnost dobře znali, a že Klement k zachování pokoje
a jednoty dobrovolně mnačas odstoupil. Na to asi narážeji
slova jeho v listu ku Korintským: „Kdo z vás je šlechetný ?
Kdo milosrdný, kdož plný lásky? Takový rci: Jesliže po
vsta'y pro mne různice, hádky a roztržky, opustim vlasť,
odejau kam libo vám, a učiním, co mi bude poručeno od
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obce. Jenom ať stádo Kristovo žije s kněžími sobě před
stavenými v míru. Kdo to učiní, získá sobě velkou slávu
v Pánu a každé misto přijme jej.“
Je-li svatý Klement dle svědectví dějepisce Eusebia a
sv. Jeronýma totožným s onim Klementem, o němž činí
zmínku sv. Pavel v epištole k Filippenským (4, 3.), možno
za to miti, že byl rodák z města Filip v Macedonii,jelikož
ve zminěné epištole spojuje se jméno je! o s osobami téhož
města (biskupem, Evodii, Syntychou 1 ostatními bratřími a
pomocniky apoštolskými). Byv ve Filippech obrácen kázaním
sv. Pavla přidružil se k němu, provázel jej na cestich jeho,
přišel s nim do Říma a seznámil se tu s apoštolem sv.
Petrem. Viděl tedy Klement blahoslavené apoštoly, obcoval
s nimi, kázaní jejich znělo mu v uších, a podáni jejich měl
před očima.
Pohříchu víme o působení sv. Klementa

mnastolci pa
pežském velmi málo. Ustanovil v Římě po sedmi okresích
sedmero notářů či zapisovatelů, aby vyšetřili a zaznamená
vali skutky mučedníků Kristových. Škoda, že za pronásledo
vání křesťanů od cisaře Diokleciana zápisy ty shořely;
proto došlo nás jen málo přesných pisemních památek staro
bylosti křesťanské.
Za času sv. Klementa vznikly v křesťanské obci
korintské povážlivé rozbroje. Tato stará církev slynula živou
věrou a velikými zásluhami, ale dobrá pověsť jeji, Jak se
zdá, byla příčinou, že časem zavládly v ni žárlivosť a n
kázeň. Samolibí domýšlivcei popuzovali proti duchovním
představeným a způsobili, že někteři kněží byli sesazení, ač
vynikali svatým životem actihodným stářím. Těmito rejdy
zaslepenců byl ovšem spasitelný řad v církvi korintské pod
kopáván; upřímní věřicí malomyslněli, slaboši začali ve víře
se Viklati, lehkomyslnici pohrdali zřízením církevním a
pohanům naskytal se z toho vítaný podnět k tupeni nábo
ženství Kristova. Představení cirkve korintské jsouce takto
zbavení vší vážnosti, utekli se tedy k jiným církvím, zejména
ku cirkvi římské, za radu a přispění, aby odbojníci byli
přivedeni ku poslušenství. I napsal sv. Klement Korintským
znamenitý list, z něhož dobře poznáváme ušlechtilou povahu
a zbožnost jeho. Srdce jeho přetéká vděčnosti k Bohu a
horlivostí pro spasení bližních. Mluví krásně a nadšeně o
křesťanské ctnosti vůbec a svaté lásce zvlášť; velebi důstoj
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nosů viry, ale neni spokojen s věrou jalovou, nýbrž naléhá,
aby víra byla živá, skutky osvědčovaná; nezakládá si ale
na vlastní spravedlivosti, poněvadž lze Bohu zalibiti se jen
prostřednictvím, to jest pro zásluhy Ježíše Krista. Doličuje
vážnosť cirkevnich představených Bohem samým zřízenou,
ale z pokory sám nedovoláváse ji pro sebe Napomíinášetrně,
něžně, prosebně k nápravě; snaží se slovy mirnými a la
hodnými nakloniti odbojniky ku pokání Prohlédá jen k tomu,
aby vnitřní neduh v církvi byl vyléčen a roztržka přestala ;
proto ze šetrnosti neuvádí jménem nikoho, vapomináje vůbec
všecky k jednotě a miru. Odporouči všem především pokoru
a staví jim Krista za vzor a cestu ku svatému životu. Od
porouči modlitbu za zbloudilce a konči přáním, aby poslové,
kteři tento list ponesou do Korintu, mohli brzo vrátiti se
do Říma se zprávou radostnou.
Podáni vypravuje, že sv. Klement jako biskup římský
posýlal věrozvěsty do různých zemi evropských, hlásal
v Římě s velkou horlivostí evangelium a obrátil množství
pohanů, začež byl od císaře Trajana poslán do vyhnanství
na Taurický Chersonés (polouostrov Krim v Černém moři).
Svatý vyhnanec shledav tu 2000 křesťanů odsouzených ku
těžké práci v lomech mramorových zvěstoval jim slovo Boží
a učil je trpělivě snášeti těžkou zkoušku, kteréž byli podro
beni. Chuďasům těm bylo za palčlivého vedra choditi daleko
pro vodu; i způsobil Klement jako druhý Mojžíš, že dostalo
se jim vody způsobem mimořádným, zázračným. Když opět
jednoho dne umdlévali v lomech žízní, dal se svatý biskup
do modlení, a dokonav modlitbu, vstoupil na sousední pa
hrbek a spatřil na vrcholku jeho beránka ukazujicího pravou
nohou na jisté místo. Tu zarazil Klement rýč, a hned vy
trysklo ze skály zřidlo svěží vody, kterou všickni se ob
čerstvili. Divem tímto jakož i slovem Božím, jež světec
horlivě kázal, bylo množství pohanů obráceno, tak že vira
Kristova v krajině té znamenitě se šiřila. Tim však popuzen
byl pohanský cisař Trajan, a na rozkaz jeho byl sv. Klement
r. 100. (aneb 101.) s kotvou o hrdlo přivázanou uvržen do
hlubiny mořské. Pověsť di dále, že na prosby křesťanů u
stoupilo moře až k místu, kde tělo sv. mučedníka na dně
mořském leželo prý v kamenném chrámečku, což prý opa
kovalo se potom každého roku po dva věky. Ve vybájené
pověsti té je však zrnko pravdy; křesťané nalezli tělo sv.
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Klementa, pohřbili je uctivě a zřídili nad timto hrobem
svatyňku. Jinak nelze pochýbovati, že sv. Klement ve vý
hnanství působil mocně a požehnaně netoliko na křesťany,
nýbrž i na pohany, tak že víra Kristova vkořenila se na
polouostrově a prospivala utěšeně; bývalyť trestní osady
křesťanských vyhnanců úrodnými semenisky evangelia a
školami světců. Když pak častými vpády polodivokých vý
bojců křesťanšti obyvatelé Taurického Chersonésu vyhubeni
byli a polouostrov zalidněn jiným, pohanským plemenem,
přišel ovšem hrob sv. Klementa v zapomenutí.
Řízením Božím byly ostatky sv. Klementa nalezeny
slovanským apoštolem sv. Konstantinem (Cyrillem). Věrozvěst
zastavil se cestou do říše Chazarů v městě Chersonu, a věda
z podání i z vnuknutí Božího; že v těchto místech byl sv.
Klement před dávnými věky pohřbon, pátral dlouho marně
po hrobě jeho, až zaslechl, že tělo svatého mučedníka leži
na blízkém ostrůvku. I dal s povolením tamního arcibiskupa
kopati, a odkryv základy bývalé svatyně nalezl v ssutinách
jejich kosti sv. Klementa i kobtvici,nástroj mučednické smrti
jeho.

Šťastný nález ten st:al se one

30. prontice.

M 8BL.

Konstaniin donc- svaté ostabkydo hlavního chrámu v městě,
vážil si jich nade všecky poklady zemské a míval je při
sobě na všech potomních apoštolských cestách svých; přišel
s nimi i do naší vlasti a přinesl je posléze do Říma,
kde uloženy jsou na vždy ve starobylém chrámu sv. Kle
menta. *)
V zálivu Sebastopolském na Krimu, při městečku Inker
manu, táhne se skalnaté pohoři, v jehož stráních je množ
ství jeskyněk, které dlepodání byly někdy skrýšemi křesťan

ských vyhnanců; jedna z nich pokládá se za příbytek sv.
Klementa a je upravena v svatyňku. Kromě toho stoji tu
pod skalou u železné dráhy na břehu mořském lepá kaple
sv. Klementa. Rozkolničti Rusové navštěvují pilně. tato po
svátná místa a uctivají na nich zbožně sv. Klementa. Kéž
vyprosi jim tento svatý papež od Boha té milosti, aby za
toužili po jednotě s apoštolskou Stolicí v Rimě, kterou
oslavil životem i mučednictvím svým!
Ostatky sv. Klementa, žáka a nástupce apoštola sv.
Petra, jež svati bratří Cyrill a Methoděj přinesli také do
*) Církev vítězná sv. III. str. 55. 58. 65. 69, 70. 84.

Sv. Klement I., papež a mučedník.
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„naší vlasti, staly se dávným předkům našim viditelným zna
kem spojení s Římem, střediskem jednoty svaté katolické
Cirkve, do jejihož lůna byl národ náš zásluhami obou apo
štolských věrozvěstů těch před tisiciletim uveden. Sv. Kle.
ment byl první světec, jehož staří Čechové jako patrona
svého ctili a vzývali; důkazem toho jsou nejstarší křesťan
ské chrámy naše posvěcené jeho památce, které spolu uka
zují cestu, po niž kráčeli apoštolové slovanští. Právem dlužno
tedy řaditi sv. Klementa ku sboru svatých ochránců českých
Velechrám sv. Vita v Praze chová od nejstarších časův
z ostatků sv. Klementa čelist s třemi zuby, a r. 1368. da
roval mu Karel IV. i kus železného řetězu, s kterým tento
mučedník hozen byl do moře. Památku tu ziskal Otec vlasti
v Římě.

Jakkoli dochovalo se nám o životě sv. Klementa jen
nepatrně málo zpráv zjištěných, máme přece po něm jako
náhradou památku převzacnou. Jest to list ku Korintským,
kterýž nepopiratelně pochází od něho. Po Písmu svatém je

to nejstarší památka křesťanského starověku. List ten po
žival ve staré Církvi takové vážnosti, že býval ještě za času
sv. Jeronýma předčítán věřicímu lidu ve chrámech. Jestiť
naskrze provanut duchem apoštolským. Buďtež tuto uvedena
následující význačná místa z listu sv. Klementa ku Korint
ským:
' „Pohleďme, jak milostiv jest Stvořitel všehomira ku
všem tvorům svým. Nebesa pohybujíce se řízením jeho pod
robují se mu klidně. Nevadice sobě konají den 1 noc dráhu
od něho vytknutou. Slunce 1 měsíc a sborové hvězd po ve
lení jeho rozvinují svorně a bez vyšinuti řády sobě přiká
zané. Země podle vůle jeho vydává v dobách svých hojnosť
pokrmu pro lid, dobytek i všecka zvířata na ni živouci, ne
vábajic aniž odchylujíc se od jeho přikázaní; nevystihlé
propasti i nevypravitelné krajiny hlubin udržují se týmiž
zakony. Spousta nesmírného moře po rozkazu jeho do pro
storů svých shluklá neporáži závor ji uložených. Počasí
roku, jaro, léto, jeseň a zima střídají se klidně. Bez pře
kažky konají řádové větrů časem svým službu svoji. Ústa
viční pramenové stvoření ku požitku a ku zdraví tvorů posky
tuji bez přestání prsa svá lidem k občerstvení, a nejmenší živo
čichové snášejí se v míru a svornosti. Všem těmto věcem veli
veliký Tvůrce a pán všehomíra trvati ve shodě a pokoji,
čině dobře všem, měrou nadhojnou pak nám, jenž utekli
jsme se k jeho slitovnosti skrze Pána našeho Ježíše Krista,
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jemužto budiž sláva a velebení na věkyvěků. Hleďte, nej

milejší, aby námyšem mnohádobrodiní jeho nesloužila

k odsouzení, nebudeme-li obcovati jeho hodně a konati, co
před nim dobro jest a libezno. Vizme, jak blízko jest nás,

a že nicho není tajno ani z myšlenínášého ani

z řeči

našich. Slušno tedy, abychom neuchylovali se od vůle jeho.
Raději volme pošetilé, nerozumné, domýšlivé a chvástáním
se radujici lidi uraziti, nežli Boha. Bojme se Pána našeho
Ježíše Krista, jehož krev za nás vydána. Ctěme (duchovní)
představené svoje, važme si starších (kněží), učme mládež
choditi v bázní Boží, řiďdmeženy své k dobrému.“
„Rozvažujme, nejmilejší, kterak nám Hospodin ukazuje
ustavičně příští z mrtvých vstáni, jehož prvotinami učinil
Pána Ježiše Krista. Vizme, jak dobami svými děje se vzkři
sení v přirodě. Již den a noc zobrazují nám z mrtvých
vstání. Zesne-li noc, vstává den; den mizí a noc přichází.
Vizme osení; jak děje se setba? Jde rozsevač a rozmitá
simě v zemi, a Co ze semene naho a sucho na zem padlo,
rozpoušti se, a z rozpustku vzkřisuje je opět velebnosť pro
zřetelnosti Boži; rozmnožujíc jedno rozvádí požitky na
mnoho.“
„Jsme částkou Svatého, čiňme tedy, co ku svatosti ži
vota náleži, vystřihajíce se všeho pomlouvání, nečistých a
necudných společnosti, opilství a hanebných chtičů, mrzké
ho cizoložství, obavné pýchy.“
„Kdo má lásku Kristovu, zachovávej přikázaní Kri
stova. Kdož může vyjádřiti vznešenosť svazku lasky Boži?
Kdo dovede příslušně doličiti výtečnosť krásy jeji? Nevý
slovná jest výše, k nižto vede láska. Láska pojí nás s Bohem,
láska přikrýváa množství hříchů. Láskou dospěli všickni vy
volenci k dokonalosti; bez lásky není nic milého Bohu.
Z lásky ujal se nás Hospodin; z lásky, jižto měl k nám,
dal Pán náš Kristus Ježiš podle vůle Boží krev svou a tělo
své za tělo naše, a duši svou za duši naši. Prosme tedy a
vzývejme smilování jeho, abychom vzdáleni jsouce všeho
stranictví žili v lásce bez úhony.“*)

—— —

Dne 23. listopadu koná se také památka sv. Lukrecie, panny a mu
čednice portugalské, sv. Felicity, mučednice, matky sedmi bratří mučedníků
(viz dne 10, července), sv. Amfilocha biskupa, tovaryše sv. Basila a Rehoře
Nazianského na poušti, a j.

*) Spisy sv. Otcův apoštolských. Přeložil, vysvětlil a úvody opatřil
Dr. Frant. Sušil. Třetí vydání, v Praze, 1874.
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Sv. Jan z kříže, kněz řádu karmelitského.
Slova apoštola sv. Pavla „kteříž jsou Kristovi, tiť
ukřižovali tělo své s hříchy a žádostmi“ (Gal. 5, 24.) na
plnila se znamenitým způsobem na sv. Janu z kříže,vrstev
niku sv. Teresie. Světec tento, syn chudého tkadlce Gonza
leza Yepeza, narodil se r. 1542.v městečku Fontiveru opodál
Avily ve Staré Kastilii v Španělích. Když mu záhy zemřel
otec, odstěhovala se ovdovělá matka s třemi nedospělými
sirotky svými do Mediny dal Campo, kde snáze bylo jí se

uživiti.
Již od nejútlejšího mládí choval Jan něžnou úctu
k Marii Panně a stál pod mocnou ochranou jeji. Když jednou
hrál si s několika chlapci u studně bez roubeni, sklouzl
náhle a spadl do prohlubně. Hoši utekli, a na pokřik jejich
sběhli se lidé a vytáhli Jana ze studně živého i zdravého.
Na otázku jejich, jak bylo možno, že zůstal bez úhony,
odpověděl hošik, že když padal do studně, zadržela ho vzne
Šená pani svým pláštěm, aby se nezabil a neutonul. I po
znali všickni, že paní tou byla Rodička Boží.
Když bylo Janovi pět let, dala ho matka na učení do
vychovaciho ústavu městského. Tu byl mladý žák ostatním
hochům za přiklad mravnosti, zbožnosti, pilnosti, zdvořilosti
a pokory. Rád by byl studoval, že pak chudobná matka
nemohla na něj platiti, dal se v třináctém roce věku svého
na řemeslo. Ale všecky pokusy, aby přivykl práci řemeslné,
selhaly mu; byl nejprv u koláře, potom u krejčího, řezbáře
a malíře, a všude shledáno, že nemá k řemeslu ani schopno
sti'ani chuti. Tu všiml si ho správce městské nemocnice,
a poznav jeho neobyčejnou zbožnosť a lásku k Marii Panně
přijal jej za opatrovníka nemocných. Povolání toto zaiibilo
se Janovi; 1 konal jeho povinnosti velmi svědomitě. Snažil
se ochotně hověti všem potřebám nemocných a zjednával
si tichosti a dobrotou náklonnost jejich; neomrzelou trpěli
vosti přemáhal hrubou mysl nevděčníků; vlídností a laska
vosti získával si i zatvrzelé hříšniky a odpadliky. Bděl nad
nemocnými jako pečlivá matka, těšil je a povzbuzoval ku
pokání a životu křesťanskému. Kromě toho hleděl každé
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prázdné chvile využitkovati ku svému vzdělání; modlíval
se dlouho do noci, spával pouze kratičko na tvrdém loži a
požival jen skrovného pokrmu i nápoje, kolik nezbytně třeba
k zachování života. Tou příčinou vážil si ho správce ne
mocnice čím dále více, a vida jeho náklonnost k studiím
pojal úmysl, že ho dá na vyšších školách vzdělati, aby
někdy mohl jej míti ve špitále domácím kaplanem. Tak
naplnila se Janovi touha po studiích. Předchozí vzdělání
jeho bylo skrovné, a jelikož poutala ho ustavičně také služba
v nemocnici, zbývalo mu jen málo času na docházky do
škol v jesuitské koleji 1 na domácí studie; ale jsa nadán 1
velmi pilen činil dostatečné pokroky ve vědách. Naučilť se
dobře hospodařiti časem; Za dne trval v nemocnici a ve
škole, dobu noční věnoval studování i modlitbám, přestávaje
na krátkém odpočinku. Takto vystudoval jesuitské školy
v Medině, až dobrodinec jeho těšil se naději, že brzo již
bude posvěcen na kněžství. Ale stalo se jinak.
Zatím byl v Medině založen klášter mnichů karmelit
ských, a Jan seznav, že předním účelem jejich jest oslavo
vati Rodičku Boži, k niž sám od dětství Inul zvláštní láskou,
rozhodl se vstoupiti do tohoto řádu. Tehdáž bylo mu právě
jedenadvacet let. Byl přijat a dav světu výhost pokládal
klášterní jizbičku svou za ráj, kde zabýval se výhradně
modlitbou, zbožným rozjimáním a četbou Písma sv. 1 roz
ličných duchovních knih, zvláště zlaté knížky „O následo
vání Krista.“ Plnil řeholní předpisy zevrubně, a nad to
ukládal si dobrovolně rozličné skutky kajicí, tak že byl
všem mnichům za vzor. Konal i nejomrzelejší práce v klá
šteře vždy ochotně, spával na prkně, zapíral se tuhými
posty a bičováním, byl zmíry pokorný 1 poslušný a vedl
si ku bratřím mírně a shovívavě, ač sám na.sebe byl velmi
přísný. Stav se takto již v noviciátě dokonalým mistrem
v životě duchovním byl od řeholních představených poslán
na- bohoslovecké učení do Salamanky, a dokončiv je přijal
r. 1567. z poslušnosti svěcení kněžské. Na první svou mši
Sv. připravoval se rozjímáním o utrpení Páně, posty i mo
dlitbami, a když poprve sloužil nekrvavou tuto oběť novo
zákonní, vzýval vroucně Boha za milosť, aby po celý život
mohl uchrániti se hříchu a zachovati si až do hrobu srdce
neposkvrněné.
Důstojnost kněžská byla Janovi mocnou pružinou ku
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stupňované horlivosti na cestě dokonalosti. Přistupoval k ol
taři Páně vždy s hlubokou pokorou a roznicenou zbožností,
a po mši sv. trval dlouho na modlitbách a v rozjimání. Za
piral se tuhou kajicnosti a odumřev světu žil všecek jen
Bohu. A když nabyl přesvědčení, že kázeň tehdáž v klá
šteřích karmelitských vládnoucí nesnáší se s přísnými pra
vidly, jakáž řádu tomu dali zakladatelé jeho, začal báti se
O spasení svoje a zanášel se již úmyslem, že přestoupí do
řádu kartouského.
Zatím podařilo se sv. Teresii dostati povoleni, aby
směla zřiditl také dva mužské kláštery s přísnou kázní dle
původních pravidel řehole karmelitské. Tato zamýšlená ob
nova starého řádu způsobila veliký poplach a vzbudila sv.
Teresii mnoho nepřátel. Jen málo mnichů schvalovalo přisný
směr, jimž ubirala se tato světice; většina přála si, aby
tehdejší mirná řeholní kázeň byla ještě vice uvolněna. Tu
přišla Teresie do Mediny a poznala na potkání v Janovi
pravého muže, jenž stane se ji výborným nástrojem ku pro
vedení záměru, kterým se zanášela. Obě tyto Bohem omi
lostěné duše pojaly ihned k sobě důvěru a smluvily se,
že- budou dilo obnovy řádu prováděti společně. Jan svoliv
rád ku všemu, čeho světice v příčině nápravy řeholní kázně
v klášteřich mužských od něho žádala, jal se bedlivě zkou
mati životy starověkých poustevnikův 1 zakladatelů řádu
karmelského, a dle zásad i příkladu jejich napravil přede
vším vlastní život svůj, věda dobře, že tomu, kdo jiné po
lepšiti chce, dlužno učiniti počátek opravy na sobě.
Jan přesvědčil se záhy, že prozatim bylo by marno
pokoušeti se o zavedení zostřené řeholní kázně do posavád
nich klášterů karmelitských, a že nezbývá, leč aby ziskal
sl nové učně a stoupence a zřídil jim klášter zvláštní. Na
ten účel dala mu sv. Teresie chatrné stavení ve vsi Dur
velle. jež od kteréhosi zbožného šlechtice darem dostala.
Dům ten sloužil tehdáž za obilnici. Jan upravil sl jej při
spěním jediného dělníka za skrovné. bydliště, vyzdobil stěny
jeho kříži s lebkami, a s povolením představených ubytoval
se v něm s dvěma horlivými soudruhy, knězem a bratrem
laikem. A v první neděli adventní, dne 28. listopadu 1568.
zavázali se tito tři mužové před oltářem Bohu slibem, že
budou v chudobě a ustavičné modlitbě zachovávati pravidel
řehole karmelitské dle původní přísné kázně. Zároveň změ

526

Dne 24, listopadu.

nili si řeholní jména. Jan měv dotud řeholním patronem
sv. Matěje nazýval se od té doby „Janem z kříže.“ *)
Tent byl počátek řádu přisných či bosých Karmelitů
s pravidly, kteráž někdy bratřím poustevníkům na hoře
Karmelu r. 1209. dal Jerusalémský patriarcha Albert a r.
1224. potvrdil papež Honorius III.
Z klášteřika Durvellského vycházel Jan s knězem to
varyšem v hrubém rouchu a bos do okoli, kde nebylo žá
dných. kněží. Na cestách těchto nejidali oba mniši ničeho,
aby neporušili přísných pravidel svých o postu. Pohrdajíce
světem 1 požitky jeho oplývali vnitřním pokojem v Pánu a
zjednávali jej i věřícímu lidu; celá okolní krajina byla jich
zbožným, odříkavým životem posvěcena, a za krátko přihlá
sil se valný počet mužů, žádostivých sloužiti Bohu dle při
kladu jejich v obnovené řeholi karmelitské. A jelikož klá
šteřik Durvellský návalu jejich nestačil, získal Jan darem
dva větší domy v Manzeře a v Pastraně a osadil je novými
bratřimi.

-Tyto pěkné úspěchy docilené za krátkou dobu Janem,
budily k němu vážnosť a úctu i v některých karmelitských
klášteřich s kázní mírnější, tak že představení jejich doža
dovali se ho za učitele mladých řeholníků. K úřadu tomuto
hodil se Jan výborně, bylť sám živý obraz řehole a měl
vzácnou znalost povah lidských. Učňům svým ukládal přede
vším, aby milovali samotu, pokoru 1 modlitbu, odřikali se
světa a mrtvili tělesné žádosti svoje. Říkával jim: „Bůh
žádá od vás, abyste kázali netoliko ústy, ale i životem a
skutky. Moudrost nebeskou, která zdokonaluje duši a při
podobňuje nás Bohu, neposkytne vám učenosť školská; tře
bať, abychom stali se před Bohem dětmi a jako nevědomoi.
+) Vlastně „od kříže (a s. Cruce)“. Dříve zval se „Janem od sv. Ma
těje (a s. Mathia).“ V některých řádech stalo se zvykem dávati řeholním
osobám kromě jmen svatých a světic Božích i jména Pána Ježíše a Ducha
sv., ba i názvy tajemství víry (nejsvět. Svátosti, neposkvr. Početí Panny
Marie). Tyto klášterní přidomky byly označovány latině s předložkou „a“
(od), což ovšem správné latině odporuje. Známý Karmelitán Dominik, prů
vodce katolického vojska v bitvě na Bílé hoře, měl řeholní jméno „a Jesu
Maria“ (od Ježíše a Marie). Tyto názvy nelze vůbec doslovně v češtinu
přeložiti, a nezbývá, leč buď uváděti je latinsky, buď vůbec vynechávati,
aneb, kde možno, tlumočiti je po česku 8 předložkou „z“. Zdáť se nám
nemožným řikati česky „Jan od kříže“; i klademe raději „Jan z kříže.“
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Kdykoli tedy se modlite, zapominejte na vědomosti svoje,
aby Bůh sám mohl vás osvítiti 4 učiti.“
Po nějakém čsse povalala si sv. Teresie Jana za zpo
vědníka do panenského kláštera svého v Avile; později byl
zpovědnikem a učitelem v Alkale, a odtud odebral se na
prosbu téže světice do Abuly, aby obnovil řeholní kázeň
v tamním ženském klášteře. Jeptišky kladly obnově tuhý
odpor, ale Jan způsobil v myslích jejich za krátko zname
nitý obrat. Poslechly a podrobily se ochotně, což vzbudilo
1 vnich samých obdiv. Změnu tu přičítal Jan výhradně
milosti Boži; jsa otázán jednou zjeptišek, odkud má takovou
moc, že dovede rázem v srdcích lidských roznititi plamen
lásky Boži, odpověděl skromně: „To všecko činí Bůh sám;
já ubohý červ jsem toliko nástrojem jeho.“ Avšak i na lidi
světské působil Jan odřikavým životem svým podivuhodně ;
přemnozí vlažní a hřichům oddaní světáci byli jím obrá
cenil na cestu kajicnosti a ziskáni Bohu.
V zapirání sebe sama skutky kajicími nešetřil Jan
mezi, a když mu bylo poraděno, aby se mirnil, řekl vážně:
„Úzká jest cesta do nebe a vyžaduje ode mne věcí nema
lých.“ Modlival se hlavně za trojí milost: aby dáno mu
bylo pro Boha co možná nejvíce pracovatl a trpěti, aby
nezemřel jako představený, i aby v životě a ve smrti zaku
sil od lidí mnoho křivd a pohrdání. Tyto horouci žádosti
byly ovocem jeho nadpřirozené lásky k Bohu i rozniceného
rozjímání o hořkém utrpení Páně. A Bůh odměňoval se mu
vzácným způsobem. Jan ocital se často u vytržení mysli a
býval potěšován nadpřirozenými viděními a zjeveními.
Jednou modle se spatřil živého Spasitele s křižem, a kdy
koli potom vzpominal na tento zjev, nemohl se zdržeti slz;
1 odporoučel každému uctívati nábožně umučení Páně.
Často vídal u vytržení mysli také Rodičku Boží, sv. Josefa
a sv. Jana evangelistu, a slýchal potěšující slova jejich.
Takto byl ustavičně ve vroucím spojeni s Bohem a S nebe
šťany. Dle svědectví sv. Teresie přicházel do mimořádného
stavu duševního, kdykoli zaslechl někoho mluviti o Bohu.
Naziral duchem prorockým do budoucnosti, prohlédal srdce
lidská a uzdravoval modlitbou nemocné.
Obnova řeholní kázně v klášteřích karmelitských po
kračovala znenáhla, ale když papežšti komisaři jali se o.své
ujmě dávati klašterům s Kázní mirnější za představené
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mnichy bosáky, povstali v řádu proti Janovi prudké bouře,
a řeholní kapitola shromážděná r. 1577. v Placencii ve
Španělích prohlásila jej za nejnebezpečnějšího novotáře, ru
šitele miru a odpadlíka od řehole. I byl Jan v noci dne 4.
prosince téhož roku v Avile jat a potají odveden do Toleda,
kde zavedeno s nim soudní vyšetřování; když pak zdráhal
se upustiti od přísných zásad svých a vrátiti se k mirnějším
obyčejům, zavládlým vřádě a zatím již dávno od Stolice
apoštolské schváleným, byl dle řeholních stanov pro ne
poslušnosť a vzdorovitosť uvězněn v tmavé a těsné komůrce
klášterní. Tu chřadl po devět měsíců o chlebě a vodě, ne
moha ani v největším vedru vyměniti sl prádlo, a každý
pátek býval kleče v jidelně klášterní mrskán metlami tak,
že ještě po letech měl mnatěle stopy těchto ran. K těmto
útrapám tělesným družily se mu strasti duševní; vnitřní
vypráhlosť, zármutek, trapný nepokoj a pokušení, že bude
od Boha zavržen. Ale Bůh nezůstavoval ho v žaláři bez
útěchy a posily. Když jednou opět doléhaly na něho po
chmurné myšlénky, jal se volati k Bohu o pomoc,a Kristus
Pán zjevil se mu a řekl: „Ejhle Jene, tu jsem; neboj se,
ját vysvobodím tebe.“ Také Maria Panna objevila se mu a
potěšila ho řkouc: „Synu můj, uklidni se a buď zmužilý,
zármutek tvůj pomine a nastane ti radosť.“ I snášel trpělivě
všeliké strasti a potupy, chválil Boha ve vězení a skládal
svaté písně. V jedné z nich volá úpěnlivě k Bohu: „Zmírniž
moje soužení; ty jediný můžeš to učiniti. Oči moje pláčem
chřadnouci maji pro mne cenu jen aby vzhlížely k tobě;
nechať patřice na tebe občerství se á čerpají světlo z tebe!“
Teprv po devíti měsicích podařilo se Janovi uniknouti
z vězení na svobodu. Byl tak změněn a zmořen, že jeptišky
v Toledu, k nimž prozatím se utekl, sotva ho poznaly. A
zotaviv se ušel pod ochranou sv. Terezie z města a stal se
představeným kláštera Hory Olivetské. Konečně dosáhla r.
1579. po nevýslovných bojích sv. Terezie od papeže Řehoře
XIII. povoleni, aby přísné kláštery karmelitské sdružily se
ve zvláštní řeholní provincie s vlastním provinciálem. Ta
kovým způsobem naplnilo se aspoň částečně, oč sv. Terezie
s Janem z kříže horlivě usilovala ; řád karmelitský rozdělen
jest ve dvě větve; kromě společného generálního představe
ného v Římě byly každá o sobě samostatná. Od té doby
množil se počet karmelitských klášterů s přísnou kázní
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téměř každým rokem. Hued r. 1579. založil Jan nový muž
ský klášter v Baeze, a r. 1530. byl zvolen za převora
v Granadě.
Vlastním účelem obnovených klášterů karmelitských
byl život rozjimavý a kajici. Ale již záhy přáli si někteří
mniši, aby přísná odloučenosť jejich od světa byla účelně
zmírněna, aby nebyli povinni jen skoro výhradně každý o
sobě rozjimati a se modliti, nýbrž aby také konali hojnější
měrou v chrámu pobožnosti, kteréž by věřicímu lidu prospi
valy. Ale snahám těmto opřel se Jan na druhé obecné schůzi
řádu r. 1582 velmi rozhodně. Doličovalť, že pracovati k ná
boženskému vzděláni a o spasení lidu náleží především
duchovním správcům, jež Bůh zřídil za dělníky na vinici
své; povinností mnichů karmelitských je hlavně vnitřní
modlitba; modlice se ustavičně prospívají také svým způ
sobem Církvi 1 lidu; život rozjímavý je schválen příkladem
a slovy Ježíše Krista, jest jeho dilo a vede k němu. I uznali
mniši valnou většinou správnosť těchto zásad a usnesli se
i nadále šetřiti jich.
Zatím spočívalo na dile sv. Terezie a pomocnika jejího
Jana z kříže Boži požehnání, tak že již r. 1585. měla nová
družina karmelitská s přísnou řeholní kázní ve Španělich
31 klášterů, 15 mužských a 16 ženských. A jelikož provincial
nestačil již, aby samojediný konal dozor na ně všecky, stal
se r. 1685. Jan z křiže náměstkem a pomocníkem jeho
v úřadě tomto pro Andalusii.
Jakožto řeholní představený vedl si Jan povždy laskavě,
ale nikoli chabě a slabě; kde potřeba kázala, býval přisný
bez přikrosti, a nejsa přijímač osob vedl všecky podřízence
svoje, kněze, bratry laiky i jeptišky, rovnou měrou dle
pravidel řádu na cestu dokonalosti nakládaje s mnichy i
řeholnicemi opatrně 1 účelně, jak povaze jednohokaždého
přiměřeno bylo. I vzhlíželi k němu všickni důvěrně a poslou
chali ho ochotně, vidouce, že sám živ jsa velmi přísně a
nesa kříž Páně radostně, snaží se učiniti jim toho jho a
břímě sladkým a lehkým. Horlil proti častějším kázaním
mnichů kněží mimo klášterní chrám i proti hlučným oslavo
vánim svátkův svatých a vůbec proti neobyčejným pobo
žnostem směřujícím hlavně ku přilákání zástupův lidu do
chrámu, kde při takových slavnostech obyčejně bývá málo
pravé pobožnosti. Horlil i proti přílišné nádheře v klášterních
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svatyních, která duchovním mnoho starosti působí, řikávaje,
že Bůh nepřeje si, aby chudobní mniši sloužili mu v nádheře.
Bratřim kladl na srdce, aby jsouce pilni modliteb, rozjímání
i skutkův kajicích kázali lidu svatost více příkladem než
slovem, a mimo nutnou potřebu z klášterů nevycházeli. O
představených řeholních říkal, že ďábel klade jim troji
osidlo; aby propadli domýšlivosti a pýše, aby vyhýbali se
práci, a posléze aby všímali si mnoho věci vnějších a takto
uvnitř se zanedbávali. Aby pak sám v osidla tato neupadl,
ohradil se proti pýše pokorou, vykonával všecky povinnosti
svoje s úzkostlivou svědomitosti, a pokud možno bylo vyhý
bal se styku s lidmi světskými.
Na cestách po klášteřích býval Jan do modlitby a
rozjimání tolik zabrán, že nevšímal si, co kolem něho se
děje. Nejednou byl zachráněn od úrazu jen náhlým výkři
kem svého průvodce. Chodil skoro vždy bos, a když dolehla
na něho únava, posadil se někde u studánky a občerstvil
se chlebem a vodou. Kdykoli do některého kláštera vstou
pil, věnoval svou péči především řeholníkům nemocným.
Učil a těšil je slovem Božím a sám sloužil jim a opatřoval,
čeho potřebovali. Stlal jim lůžka, čistil prádlo i nádoby a
snášel pokrmy i léky. Staral se jim také o dobré opatro
vniky, a nejednomu z nich vyprosil od Boha plného zdraví.
Veliká byla také jeho důvěra v Boha. Když bylo mu jednou
zvěstováno, že klášterní spižírna je vyprázdněna a že bratří
zítřejšího dne nebudou míti ani sousta k snědku, řekl klidně:
„Však jest dosti ještě času, aby Bůh opatřil nám, čeho ne
zbytně potřebujeme; onťf živí nás dnes a uživí i zitra.“
Příštího dne stěžovali si mniši, že jim došel chléb, ale Jan
odporoučel jim zase důvěru v Boha; a ejhle, za nedlouho
lovezl kterýsi dobrodinec do kláštera zásobu potravin.
Když Janovi došla doba, na kterou byl zvolen za ná
městka provinciálova, ujal se r. 1587. opět řízení kláštera
v Granadě. Zatim nepřestával modliti se za milosť, aby
zalich utrpení nebyl od něho odjímán, i aby trpělivým sná
jením všelikých soužení žil a zemřel jako horlivý násle
lovník Krista Ježíše na cestě křižové. A milosti této bylo
mu popřáno hojnou měrou. Obnovuje řeholní kázeň v řádu
svém snášel na počátku mnoho protivenství od klášterů
staršich, a později soužili jej 1 vlastní duchovní synové jeho,
představení klášterů nových. Roku 1588. sůčastnil se Jan
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v Madridě valné schůze řádu, kteráž stala se mu zdrojem
nových bolestných zkoušek. Tu dostalo se proti jeho vůli
řádu bosých Karmelitů a Karmelitek nového zřízeni, kte
rýmž poslední zbytky svobody klášterů měly nadobro zru
šeny býti. Celý řád rozdělen v několik provincii, a před
stavený jeho, generální vikař s poradným sborem sedrni
bratří, dostal neobmezenou moc, říditi všeliké záležitosti
klášterův a rozkazovati všem řeholním osobám bez výjimky.
Byla to novota krutá, která vzbudila obecnounespokojenost
zvláště v klášteřich ženských, jimž nemělo býti nadále volno,
aby samy volily si zpovědniky. Jan předvidaje dobře, že
nová, nad potřebu soustředěná ústava řádu zavdá podnět
k nedorozumění a rozbrojům v klášteřich, pozdvihl na ge
nerální schůzi hlasu svého proti ní a varoval, aby zaváděna
nebyla, jinak že řád utěšeně rozkvětajicí valně utrpi; ale
výstražných slov jeho nebylo dbáno. A následky dostavily
se záhy. Obnovené kláštery ženské řádu karmelitského stě
žovaly si v Římě a byly na svou žádost z pravomoci ne
oblíbeného sboru generálního vikáře téměř úplně vyloučeny,
a zároveň bylo jim apoštolskou Stolicí slíbeno, že bude jim
zřízen zvláštní řeholní komisař za představeného. Tímto
papežským rozhodnutim byl generální vikář nemile dotknut
a prohlásil, že neminí s odbojnými jeptiškami míti nadále
žádného účastenství. Ale Jan obávaje se, že řeholnice ty,
pokud nedostanou zvláštního komisaře, byly by takto opu
štěny a sobě samým zůstaveny bez potřebného dozoru a bez
ochrany, ujimal se jich vřele u generálního vikáře. Když
však opuštěné jeptišky přály si, aby dán jim byl za komi
saře Jan, vznikla domněnka, že snad on sám byl vlastním
původcem stížnosti jejich v Římě, a že jeho prostřednictvím
vydán byl zminěný papežský nález, kterýmž ženské kláštery
byly vyloučeny z právomoci poradného sboru generálního
vikáře. I byl Jan nálezem řeholní kapitoly zbaven všech
hodnosti v řádu a za trest jako prostý mnich poslán do
odlehlého klášteřika Peňuelského, kde by mu bylo zhola
nemožno vkládati se do záležitosti řádu. Klášteřik tento
v pusté, skalnaté krajině měl mu tedy býti místem polo
vičního vyhnanství, on však nelekaje se žádného protiven
ství podrobil se radostně i této zkoušce a snášel pokoření a
zahanbení toto trpělivě. V zátiší klášteřika Peňuelského do
koněil nábožné spisy svoje, o nichž pracoval již po léta; tu
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na okolních skalnatých výšinách trval často jako pravý
poustevník karmelský na modlitbách a v rozjímání o věcech
nebeských.
Ale odpůrcům jeho zdálo se, že i v tomto zákouti jest
jim nebezpečen a že moc jeho na celý řád je stále veliká;
1 způsobili, že bylo mu r. 1591. od představených uloženo,
aby kromě jiných dvanácti řeholních bratří odebral se na
missii do západní Indie, kterou řád založiti hodlal. Jan při
jal i tento rozkaz bez reptání a těšil se myšlénkou, že bude
moci i v Americe Boha milovati, jemu sloužiti a pro něho
trpěti; když ale chystal se již na dalekou cestu za moře,
otekla mu náhle noha, tak že nemohl ani státi a tím méně
choditi. S cesty do Indie sešlo tedy, a jelikož v klášte
řiku Peňuelském nebylo lékařské pomoci, dáno Janovi na
vůli vybrati si z dvou klášterů jeden, kde by se mohl snáze
léčiti. Převor jednoho z klášterů těchto byl Janovi naklo
něn, on však zvolil si klášter Ubedský, kde byl představe
ným rozhodný protivník jeho; jen aby mohl tráviti zbytek
života svého v ustavičném utrpení a cvičiti se do smrti
v nesení kříže Kristova. I dosáhl, čeho si přál. Byloť s ním
v Ubedě nakládáno pohrdavě, ba nelidsky a ukrutně. Když
soucitní lidé chtějice učiniti něco na úlevu tělesných bolesti
jeho poslali mu do kláštera na vyčistění a obvázání otevřené
rány na noze plátno aneb na posilněnou léky a potravu,
odmitl převor tyto dary a vzkázal dárcům, že pohřichu ta
kové věci nehodí se pro přísného mnichaa horlitele, jakým
jest bratr Jan z křiže. Takového nemilosrdenství a posmě
chu bylo churavému světci zakoušeti od vlastního řeholního
bratra; on však mlčel ku, všemu a modlil se jen pokládaje
se za nehodného hřišnika. Zatim horšil se mu neduh na noze
a rozšířil se po celém těle, a marně pokoušeli se lékaři hni
sajicí vředy řezáním i připalováním vyléčiti. Převeliké byly
bolesti, které snášel, větší pak byla trpělivost jeho. Maje
ustavičně kříž v rukou a hledě naň i líbaje jej vzpominal
na Spasitele ranami rozjizveného, radoval se, že jest mu
připodobněn, a děkoval Bohu za milosť, že dáno jest mu
tolik trpěti. A tato hrdinská trpělivost i láska ku Kristu
Pánu dotkla se posléze 1 srdcí protivnikův jeho a vzbudila
v nich soucit i lítost. Sám provincial zvěděv o tělesných
bolestech i o podivuhodné trpělivosti nemocného Jana, na
vštivil ho a zvolal, že tak vzácný vzor ctnosti měl by ne
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toliko od řeholních bratři, nýbrž i od celého světa býti po
znán a vysoce ceněn. I jali se mniši zbožnému trpiteli čl
niti různá polehčení, on však zamital s diky všecko, co
s chudobou kláštera se nesnášelo.
Skoro tři měsíce trpěl nemocný Jan hrozné bolesti, a
když blížila se mu hodina vykoupení, dal se zaopatřiti sva
tými svátostmi; a když bratři klečíce s planoucími svícemi
u lůžka jeho se ros«plakali, jal se jich odprošov.ti, že jim
nedával lepšího přikladu. Prosil i zatvrzelého převora za
odpuštění, že mu byl za obtíž a způsobil mrzutosti. Potom
napominal laskavými slový bratři, aby předs:avených po
slouchali, Bohu věrně sloužili, sebe vespolek milovali a dle
řeholních pravidel netoliko slovy, ale zvláště 1 skutky hlá
sali cestu spasení, Když mu lékař oznámil, že smrť neníjiž
daleká, potěšil se slovy žalmisty Páně: „Do domu Hospodi
nova půjdeme“ (121, 1.). Na žádosť provinciálovu udělil při
tomným požehnání, a ostatek dne ztrávil v tichém rozjí
mání. Když v půlnoc zvonilo se na hodinkujitřní, vztýčil
se a řekl: „Já budu Jitřní zpívati již v nebi“ A políbiv
naposled kříž vzdechl si: „Pane, v ruce tvé poroučím ducha
svého“ a odebral se na věčnosť, dne 14.prosince 1591, maje
49 let pozemského života.
Bezduché tělo zesnulého sluhy Božího bylo převezeno
do karmelitského chrámu v městě SŠegovii,kde posud nepo
rušeno odpočívá. Pro vzácné milodary i zázraky, jimiž Bůh
Jana z křiže oslavil za živa 1 po smrti, prohlásil ho papež
Klement X. roku 1675. za blahoslaveného, a roku 1726.
vřadil papež Benedikt XIII. jméno jeho do seznamu světcův
Církve katolické. Památka jeho slavi se dne 24. listopadu.
Spisy sv. Jana z křiže obsahují překrásné úvahy o
všecech duchovních, zvláště rozjímání o hořkém umučení
Páně, a pisně, spanilé to květy nadšené zbožnosti a věrný
obraz omilostěné duše, kteráž posvátnou touhou po Bohu
se tráví.

s

Zobrazován bývá sv Jan z kříže v řeholním rouchu
karmelitském hnědém hábitě a škapulíři s bilým pláštěm)
maje v ruce kříž neb obraz Panny Marie. Za odznak dává
se mu také na hlavu trnová koruna.
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Veliký světec Jan z kříže živ jsa bohumile a zmíry
odřikavě nezachoval se ani řeholním bratřím svým, a byl
od nich nespravedlivě posuzován i pronásledován. Nedivmo
se tedy, že i za naší doby jsou Křesťané, kteří o bližních
svých pronášeji soud křivý netoliko jazykem, ale zvláště 1i
veřejným tiskem. Sv. Jan z kříže, věrný následovník Kristův,
snášel křivdy trpělivě, odpouštěl protivníkům a modlil se za
ně. Tak jedná křesťan,jenž jména svého hoden jest.
Sv. Jan z kříže slouže poprvé mši sv. modlil se za
milost, aby mohl se uchrániti každého hříchu, a jindy vzý
val Boha, aby dáno mu bylo na oslavu jeho snášeti co
možná nejvíce protivenstvi. Mnozí křesťané modlívají se jen
za věci pozemské a zapomínají prositi za věci neskonale
důležitější a vznešenější, za věci duchovní, nebeské Či není
to znamením, že pečuji vice o tělo než o duši, více o čas
než o věčnost? Spasitel učí nás v modlitbě Páně, že máme
snažiti se a prositi Otce nebeského nejprve o ty věci, které
slouží ku cti i slávě jeho, a teprv na druhém místě o to,
co prospěšno jest nám po stránce tělesné i duchovní. „Hle
dejte nejprv království Božiho a spravedlnosti jeho, a toto
všecko bude vám přidáno.“ (Mat. 6, 33.)
Dne 24. listopadu koná se také památka sv. Chrysogona, mučedníka
(+ 304 v Akvileji), z jehož ostatků chová velechrám Pražský několik částí,
sv. Krescenciána, mučedníka římského, sv. Firminy, panny a mučednice
římské, sv. panen a mučednic španělských Flory a Marie, usmrcených pro
víru od mohamedánských Maurů, sv. Protasia, biskupa milánského (+ 352),
sv. Felicissima, umučeného v Perusii, odkud získány dvě části ostatkův
jeho pro velechrám Pražský, a j.
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Sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice.
Učený kardinál Baronius (+ 1607) lituje toho, že nikdo
ze starověkých spisovatelů církevních nezůstavil nám spole
hlivého životopisu slavné mučednice Kateřiny. Jestiť legen
da o sv. Kateřině původu pozdějšího, řeckého, a obsahuje
některé podrobnosti, kteréž patrně jeví se býti plodem obra
zotvornosti skladatelovy. Avšak jádro jeji jest zajisté dějin
né. I klademe tuto obsah této legendy pomijejice všeho, což
jest v ní zmíry pravdě nepodobno.
Na počátku stoleti čtvrtého žila v hlavním městě
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egyptském Alexandrii křesťanská panna Kateřina. Pochá
zela ze vznešeného rodu, vynikala bohatstvím, tělesnou
sličnosti, kromobyčejnými dary ducha i svatými ctnostmi, a
poznala pilnou četbou moudrosť starých pohanův 1 vědy
křesťanské, tak že nad mladistvý věk i pohlaví svoje stkvěla
se vzácnou učeností.
Roku 305. byl Maximin řečený Daja povýšen od cisaře
Galeria za vladařev Egyptě a vSyrii, a následujícího roku
stal se spolucísařem v-těchto zemích. Muž ten nenáviděl
zuřivě křesťanů a snažil se hynouci modloslužbu oživiti a
zvelebiti. Stavěl pohanské chrámy netoliko v lidnatých mě
stech, ale i po venkově a zřizoval všude modloslužebné
kněze dávaje jim moc, aby svolávali veškeré obyvatelstvo,
muže, ženy, i děti, do chrámů, kde všickni dle sestavených
listin byli vyvoláváni, aby jedenkaždý s obětí svou přistou
pil k oltáři a modlám obětoval. A když věrní křesťanézdrá
hali se pohanským bohům obětovati a takto Krista zapřiti,
kázal je cisař mučiti a vražditi.
Roku 307. zavítal Maximin do Alexandrie a rozkázal
na počest bohů konati hlučnou slavnosť, kteréž mělo se
súčastniti veškeré obyvatelstvo městské. I zapalovány na
modlářských oltářích ohně s obětnými zvířaty, dým z kadi
dla naplňoval pohanské chrámy, a městem zněly písně 1
modlitby modloslužebných kněží. Také mnozí křesťané měli
z lidské bázně pohříchu v této modloslužbě účastenství.
Horlivá křesťanka Kateřina rmoutila se převelice nad touto
zradou, ale zameziti ji nemohla. Když však jednoho dne
opět zástupy lidu hrnuly se k modlářským chrámům, nedo
vedla se již udržeti. Pojavši služebnice svoje prodrala se
osmnáctiletá panna až k Maximinovi a jala se s podivuho
dnou statečností mluviti k němu takto: „Cisaři, kdybysi
chtěl, sám mohl bysi poznati, že bohové vaši jsou holým
přeludem a pošetilosti, neboť již zdravý rozum uči, že jest
toliko jedna nejvyšší bytost. Jelikož ale tato přirozená a
zřejmá pravda jest ti nepřistupna, uvěř aspoň mudrcům va
šim, že bohové byli pouze smrtelnými lidmi, kteří dobro
činnosti i jinými zásluhami získali si na světě úctu a te
prv později byli nevědomým davem z vděčnosti pokládáni
za bytosti nadzemské a za domnělá božstva !“ Proudem nad
šené řeči své vytýkala dále Kateřina císaři, že pronásleduje
ukrutně křesťany, dovozovala mu, že jen v Kristu Ježíši
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jest pravda i spása, a napominala ho důrazně, aby se obrá
til, uvěřil a pokání činil.
Pyšný Maximin byl touto smělou řečí nemálo zaražen
a vzplanul na okamžik hněvem, ale spanilý zjev a nezvyklá
odvážnosť i výmluvnosť křesťanské panny utlumily v něm
rychle oheň vášně; i pokynul ji, aby přišla k němu do pa
láce, kde bude moci zevrubněji mluviti. I dostavila se Ka
teřina v ustanovený čas do cisařského domu a potirala
mocnou výmluvnosti modlářské báchorky tak důmyslně, že
Maximin nemohl se zůžasu probrati; a neuměje sám vývo
dům křesťanské mudryně odpírati, propustil ji prozatim,
rozkázav, aby byla bezpečně střežena. Hned potom sezval
valný počet pohanských kněží a mudrců k veřejné rozpravě
a hádce s Kateřinou, slibuje hojnou odměnu tomu, kdož by
křesťanku tu učenosti překonal, od víry Kristovy odvrátil
a takto čest bohů zachránil. I sešli se u cisaře přední
učenci pohanšti slynoucí po vší zemi věhlasem. Domnivajice
se, že útlá dívka ani se neodváží před muži tak učenými
promluviti, řečnili před císařem s nemalým sebevědomim o
vznešenosti nesmrtelných bohů, o jejich oslňujicích zjevech
a podivuhodných skutcích; avšak Kateřina vyslechnuvši
klidně plané řeči jejich pomátla je rázem hned na počátku
své odvety prostou otázkou, jak možno jim dokázati, že
všecko, co mluvili, jest pravda. A když oněměli, vyvrátila
pádnými důvody liché vývody jejich, odhalila nicotnosť
smyšlených bohů, prokázala zpozdilosť celého pohanství, a
nadšenou výmluvnosti doličila, že jest jen jeden pravý Bůh,
Stvořitel všehomíra, a že jediná vtěleným Synem Božim
zjevená křesťanská víra obsahuje pravdu, snáší se s rozumem
lidským a oblažuje duši lidskou na čas i na věčnost.
Kristus Pán slíbil nčedníkům svým: „Jáť zajisté dám
vám ústa a moudrost, kteréž nebudou moci odolati ani od
mlouvati všickni protivníci vaši.“ (Luk. 21, 15). Darem tím
oplývala také Kateřina, tak že moudrosti jeji byli pohanšti
učenci netoliko zabanbeni, nýbrž 1 hluboce dojati. Milosť
Boží dotkla se jich mocně; i jali se přemýšleti o tom,
co jim byla hlásala křesťanská mudryně, a posléze prý u
věřili sami.

Zklamaný Maximin vida, že Kateřina nad pohanskými
mudrci zvítězila, pokusil se lichocením a znamenitými sliby
odvrátiti ji od Krista a pohnouti k modloslužbě, ale svatá

X.ú. J. Patočky v Praze.
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panna odmitla ho vážně a rozhodně. Nepořidiv tedy ničeho
po dobrém, jal se jí hroziti mučením a smrti, avšak opět
marně. Řeklať mu: „Čiň, co ti libo; muka, kterými vyhro
žuješ, nepotrvají dlouho a dopomohou mně do věčné slávy;
naději se také, že smrť moje pro Ježíše Krista obráti
mnoho lidí a ziská jim spaseni.“ [ rozkázal císař Kateřinu
ukrutně zmrskati. Potupný a bolestný trest tento snášela
mučednice mlčky, a jen jemné vzdechy vroucí modlitby
vycházely z úst jejích. A když katané umdleli, byla hrozně
zkrvavená panna odvlečena do vězení, kde měla zahynouti
hladem.
Zatim, co hrdinská Kateřina vězela v žaláři, uslyšela
cisařovna Justina o všem, co ji potkalo, a jsouc puzena
zvědavosti i soustrasti, vešla k ní v noci do vězení s voje
vůdcem Porfyriem a průvodem vojenským, aby spanilou a
učenou dívku tu poznala a možno-li ji ulevila. Úrvalať mu

čednice již plných jedenáct dní vžaláři beze všeho pokrmu,
avšak duch její neochábl. Rozmlouvalat s cisařovnou ©
Bohu a křesťanství tak lahodně a přesvědčivě, že uchvátila
srdce jeji láskou ku Kristu Ježíši a získala ji svaté víře
jeho. Také Porfyrius byl zjevem a slovy křesťanské mu
dryně hluboce dojat, a přistoupiv k ní otázal se: „Co midá

Kristus, stanu-li sejeho služebníkem ?“ OdpovědělaKateřina:
„Nikdo nedovede vypověděti, co slíbil Bůh svým věrným
slahům, a čeho dostane se i tobě, vytrváš-li v službě jeho.“
I uvěřil Porfyrius, a příkladu jeho následovali také někteří
z přítomných vojínů.
Příštího dne vrátil se císař z cesty na venek do Ale
xandrie, a zvěděv, že Kateřina posud žije, povolal ji opět
na výslech a užásl, vida, že je zdráva a stále: slična, ač
byla hrozně zbičována a po dvanáct dní ničeho nepojedla.
I domlouval ji naposled, aby se poklonila modlám, a když
zase rozhodně zavrhla pohanskou pověru a vyznala Krista
Ježiše, odsoudil ji na mučednickou smrť.
Kateřina měla zemříti na mučidle zmiry hrozném.
Byl to zvláštní stroj o čtyřech kolech, opatřených na lou
kotich ostrými, železnými hroty; na stroj ten byla přivá
zána, aby otáčením kol bylo tělo jeji rozbodáno, polámáno
a rozdrceno. Ale v tu chvili kdy kat chtěl kola spustiti,
přetrhly se náhle provazy, kterými mučednice byla přivá
zána, a stroj rozjel se, vrazil hřmotně do přítomných di
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váků, poranil i zabil některé z nich, a s třeskotem rozpadl
se v kusy, anaž světice zůstala bez úrazu. ŽZjevný tento
div způsobil v přítomném lidu ohromný úžas a mnozí vo
lali: „Veliký jest Bůh křesťanů!“ a uvěřili v Krista; jen
cisař zůstal zatvrzelým a přemýšlel o nových mukách. Tu
přišla císařovna a domlouvala manželu, aby Kateřině již
neubližoval a raději vzdal se marného zápasu s Bohem,
jenž pravdu víry Kristovy tolikerými zázraky potvrzuje.
Když pak naposled vyznala, že sama věří v Krista, rozzuřil
se Maximin a dal ji popraviti mečem. Také Porfyrius a
vojini jeho obrácení Kateřinou na víru, podstoupili pro Je
žiše Krista mučednickou smrť. Konečně došlo na Kateřinu.
I ona byla odsouzena na smrť mečem. S jasnou tváří po
klekla na popravišti, pomodlila sa za věřící i za nepřátele
víry Kristovy a odporučila se Bohu, aby byl milostiv duši
jeji, aniž dopustil, aby těla jejiho zmocnili se pohané. Sťata
byla, jak se pravi, dne 25. listopadu roku 307. Legenda vy
pravuje, že tělo svaté mučednice bylo od andělů odneseno
na horu Sinaj v Arabii; kteréžto podání hleděli někteří
spisovatelé církevní vyložiti v ten smysl, že- ostatky její
byly na konci stoleti osmého od křesťanů nalezeny a pře
neseny do kláštera Sinajského, kde je mniši uctivě přijali
a v chrámě uložili. Výklad tento odůvodňuje se tim, že
mniši basilianští bývali lidém zváni anděly. V této věci
jest ovšem nemožno dopátrati se jistoty. Jinak vime však,
že již cisařovna sv. Helena zbudovala v pohoří Sinajském
křesťanskou svatyni a že r. 527. vystavěl tu císař Justinian
1. klášter, jenž podnes jest obydlen řeckými mnichy rozkol
niky. Tento prastarý klášter sv. Kateřiny leži 1528 m. vy
soko nad mořem pod horou Mojžišovou a jest posud místem
od poutniků pilně navštěvovaným. Dle podání byly ostatky
sv. Kateřiny přeneseny do něho s hory Svatokateřinské
strmicí opodál, kde původně byly pohřbeny. Kromě pohrobní
kaple sv. Kateřiny při klášterním chrámě jest tu mnoho
jiných kapli, kteréž někdy náležely křesťanům různých
obřadů, zejména také latinikům.
Zvláštním ctitelem sv. Kateřiny byl Otec vlasti cisař
a král Karel IV. z vděčnosti, že ve výroční svátek jeji
roku 1332. zvítězil nad vlaskými spiklenci v kruté bitvě
pod hradem San Felice u Modeny. Karel, tehdáž šestnácti
letý, přičital toto vitězství přímluvě sv. Kateřiny a ctil ji
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potom zkožně po celý život svůj. Na svém oblibeném bradě
Karlšteině zřidil si domácí kapličku sv. Kateřiny, jejiž
nádhera budi podnes obdiv; arcibiskupa Arnošta z Pardubic
přiměl k tomu, že den sv. Kateřiny ustaven v Čechách
svátkem zasvěceným, a ze slibu v bitvě u San Felice uči
něného zbudoval na Novém městě Pražském chrám sv.
Kateřiny s klášterem panen řádu poustevnického sv.
Augustina.
Ze staročeských legend nejznamenitější a nejrozsáhlejší
je spanilá Légenda osv. Kateřině obsahující přes půl čtvrta
tisice veršů. Byla složena bezpochyby za Karla IV. Roku
1648. uloupili ji z domu pánů Rožmberků na Hradčanech
v Praze Švédové a odnesli do Štokholmu, kde ji r. 1850.
objevil Dr. Jos. Pečirka. Tiskem vydal ji r. 1860. Karel J.
Erben. Tato skvostná památka staročeského pisemnictví je
svědectvím, jak úcta ku sv. Kateřině u nás někdy kvetla.
Sv. Kateřina, již přikládají Řekové názvu „povždy

čistá,“ počítá se do sboručtrnácti svatých Pomocnikův a
jest patronka křesťanské moudrosti. Filosofické fakulty vy
sokých škol, pokud ovládány byly duchem křesťanským,
vzývaly ji jakožto ochránkyní svou a slavily každého roku
den památky jeji, což dálo se způsobem zvláště slavným
v Pařiži.
Zobrazována bývá sv. Kateřina jako spanilá panna
s korunkou na hlavě (na znameuíi urozeného, dle legendy
knižecího původu), s knihou a palmou v ruce (znaky to
učenosti a mučednictví), majíc u nohou meč a kus rozbitého,
noži posázeného kola. Chrám sv. Kateřiny v Praze založený
Karlem IV. a na počátku stoleti osmnáctého stavitelem

© Kilianem
Dienzenhoferem
nově
zbudovaný
honosí
se
drahocennými obrazy této světice na klenbě od slavného
českého maliře Václava Reinera.
Za stoleti jedenáctého přinesl Sinajský mnich Simeon
některé ostatky sv. Kateřiny do francouzského města Rouenu,
a odtud byly čtyři částečky z nich získány Karlem IV. a
darovány velechrámu Pražskému.

Sv. Kateřina věnovala mnoho času a pile, aby se na
učila moudrosti světské, ale mnohem „vice snažila se poznati
vědy křesťanské a naučiti se umění nejpotřebnějšímu, kteréž
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ukazuje křesťanu cestu ku spasení a udává mu způsob a
prostředky, jak by po ni bezpečně kráčel. Bez tohoto umění
nebyla by ji všecka ostatní učenosť nic prospěla, neboť vě
demosti bez bázně Boží samy o sobě nedávají člověku před
Bohem žádné ceny. Pravit Tomáš Kernpenský, že na soudu
Božím nebudeme tázáni, co jsme č?i .!1, nýbrž co jsme činili ;
nikoli zdaž jsme pěkně mluvil: „.ybrž zdali jsme nábožně
živi byli. Za naši doby nešstří se nákladu a práce, aby i
široké vrstvy lidu dosáhly co možná nejvice různých vědo
mosti, což zajisté jest užitečno a chvályhodno, ale pohřichu
vzdělání náboženského a mravního bývá zapomínáno a ne
dbáno. Lidé přeplňují si hlavu věcmi nejrozmanitějšími.
namncze i zhola nepo'řebnými; ale poznati pravdy nejvzne
šenější a naučiti se umění největšímu, pokládají za zbytečnosť
a maření času Odtud plyne ta žalostná neznalosť zakladnich
pravd a předních povinnosti křesťanských,kteráž nyni vládne
netoliko v obecném lidu, ale zvláště také ve vrstvách ho
nosicich se vyšší vzdělanosti; odtud všecka novověká lho
stejnosů ve věcech náboženských; odtud nevěra a zpustlosť
mravní, kteráž rakovinou otravuje národy. Lidé nevědí, proč
jsou na zemi, neznají Boha ani svých povinnosti -k němu,
žiji v hříchu a hynou v něm. Co jim prospěje všecko vědění
a umění, neznají-li vědy spasení a nespravují-li se zákony
jejimi? Za otázku, v čem věda ta záleží, odpovídá Tomáš
Kempenský: „Věda spaseni záleží v tom, aby lidé věděli,
co mají nejprv věřiti, po druhé co dlužno jim doufati a čeho
jest se obávati, po třetí koho a co mají milovati, po čtvrté
co činiti, a po páté čeho se vystřihati mají, chtěji-li spasení
býti.“ Ovšem pak nestačí znáti pravdy náboženské a cestu
do nebe vedouci, nýbrž třeba také, abychom činili, co nám
víra svatá ukládá. Sv. Prosper dí: „Nic platno není, že na
učili jsme se tomu, co nám činiti jest, pakli se nepřičiňujeme
konati, čemu jsme se naučili.“ Spasitel řekl: „To když víte,
blahoslaveni budete, jestliže to činiti budete“ (Jan 13, 17.)
Běda tedy všem, kdož zanedbávají poznati náboženské
pravdy i povinnosti křesťanské, a běda také těm, kteříž je
znají, ale jimi se nespravuji. Pišeť apoštol sv. Pavel: „Vědo
mosť nadýmá, láska pak vzdělává. Jestliže pak někdo se
domnívá, že něco ví, ten ještě nepoznal, jak by měl věděti.“
(I. Kor. 8, 1. 2.).

Dne 25. listopadu koná se také památka sv. Mojžíše, kněze a muče
dníka římského za císaře Decia, sv. Erasma, mučedníka antiochijského, sv.
Merkuria, vojína a mučedníka cesarejského v Kappadocii za Decia, z jehož
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Sv. Konrád, biskup Kostnický.
Město Kostnici při výtoku řeky Rýnu z Bodamského
jezera založil r. 378. syn císaře Konstantina Velikého Kon
stancius a nazval je po sobě Konstancií. Již za stoleti šestého
bylo v Kostnici zřízeno biskupství, které přečkavší dlouhou
dobu dvanácti věků, teprv r. 1627. zrušeno bylo. Z biskupův
tohoto města vynikal za stoleti desátého svatosti života
Konrád. Byl potomek starobylého panského rodu Velfů,jenž
povždy stal věrně ku Stolici apoštolské. Otcem byl mu
Jindřich hrabě z Altorfu; matka jeho Berta byla rozená
hraběnka Hohenwartova. Manželé tito následujice příkladu
slovutných předků svých žili bohabojně, nakládali s lidem
poddaným dobrotivě a pečovali o zdárnou výchovu synů
svých Rudolfa i Konráda. Oba bratří majíce tak výborné
rodiče odrůstali pod ochranou jejich v bázní Boží, a zvláště
na Konrádovi bylo záhy viděti, že jest povolán ku vyšší
dokonalosti. Byltě nad mladičký věk svůj neobyčejně vážný
a usedlý; neměl zalíbení ve hrách dětských, chodil rád na
služby Boží, modlival se pilně a slýchal se zvláštním potě
Ššením rozmluvy o“věcech náboženských. I umínili si
rodičové věnovati ho stavu duchovnímu a na ten účel po
slali jej do Kostnice, kde byla znamenitá škola biskupská.
Tu činil Konrád pod dozorem slovutného biskupa Notinga
rychlé pokroky v učeni i v bohumilém životě. Studoval
pilně tehdejší vědy a zvláště bohosloví, stranil se světa, byl
zmíry pokorný, zapiral se rozličnými skutky kajicími, bděl
nad čistotou srdce svého a kochal senejraději modlitbami
1 zbožným rozjimáním o věcech nebeských. Krásné tyto
otnosti naklonily mu srdce učitelův i spolužáků, a zvlášť
biskup Noting oblíbil si jej a přijal ho do sboru duchoven
stva při stoličném chrámu. A když Konrád učení bohoslovné
dokonal a dosáhl let zákony církevními stanovených, posvětil
ho biskup na kněžství a svěřil mu důležitý úřad ve správě
diecése.

Konrád jsa pomocníkem a domácím přítelem biskupa
Notinga ziskal si plné důvěry jeho tou měrou, že za krátko
spočívalo řízení celé diecése na něm. V úřadě tom vedl si
horlivě, opatrně a spravedlivě; poznávajé vždy bystrým
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zrakem svým, co Cirkvi 1 lidu jest nejprospěšnější, nedbal
žadných překážek a prováděl spasitelné záměry svoje od
hodlaně, avšak šetrně, aby snad nevčasnou přisností nikomu
ublíženo nebylo. I přilnuli k němu kanovnici stoličné ka
pitoly a zvolili siho proboštem, ač byl ještě mlácl.Důstojnosť
tato přimnožila mu povinnosti a praci, jímž podroboval se
s velikou horlivosti. Spravoval statky biskupské i kapitolní
obezřele a zvelebil je znamenitě; úřednictvu i služebnictvu
byl dobrotivým pánem, lidem utiskovaným byl mocným
ochrancem, a chudi i nešťastníci utikali se k němu jako ku
štědrému otci svému.
Roku 934. zemřel biskup Noting. Na pohřeb jeho do
stavil se Augšpurský biskup sv. Oldřich a zdržel se v Ko
stnici, aby po přání duchovenstva řidil nastávající volbu
nového biskupa. Světec nařidil duchovním i věřícímtřídenní
modlení a půst, aby sobě výprosili důstojného nástupce zesnu
lého arcipastýře ; a když nadešla volba, jal se vychvalovati
probošta Konráda jakožto muže vynikajicího všemi ctnostmi,
jakých na biskupu vyžaduje apoštol sv. Pavel, a navrhl, aby
zvolen byl. A hned zvolali všickni přítomní: „Konrád budiž
našim biskupem!“ Volbu tuto přijal lid s jásotem, ale zvo
lený pokládaje sebe za nehodna a neschopna odporoval
dlouho přijati hodnosť nabídnutou, a podvolil se teprv,když
sv. Oldřich mu důtklivě domluvil a duchovenstvo s lidem
nepřestávalo naň doléhati.
Na stolci biskupském svitil Konrád svým svěřencům
slovem i vlastním příkladem. Horle pro slávu Boži hlásal
neunavně slovo Boží, napominal k životu ctnostnému, zve
leboval cirkevní kázeň, potlačoval zlozvyky, oživoval ducha
náboženského a pečoval vůbec o to, aby v celé diecési
vládly živá katolická víra a bohumilá, z víry plynouci
mravnosť. Hojných po otci zděděných statků vynakládal na
zvelebování chrámů a“služeb Božich i ná prospěch nuzných
lidi. V Kostnici zbudoval tři nové chrámy na počesť sv.
Janu, sv. Pavlu a sv. Mořici a nadal je štědře; po venkově
v diecési obnovil mnoho zašlých svatyní; stoličný chrám
ozdobil nákladně, rozmnožil důchody jeho a přimělkanovníky
ku společnému bydlení a sborovému konání oirkevnich
hodinek i jiných pobožnosti. Velkou čásť svých důchodů
obětoval chudým; zbudoval jim v Kostnici útulek, v němž
docházeli pohostinství i poutníci a vůbec pocestní; byl jim

Sv. Kofrád, liskup Kostnický.

543

těšitelem, radcem 1 pomocnikem, a ujimal se zvláště také
opuštěných vdov a sirotků.
Biskup Konrád byl nepřitel marných řeči, ale o Bohu
a věcech náboženských rozprávěl rád a dlouho. Modlitbám
věnoval každého dne veškeren zbývající čas; mši svatou
sloužival s dojemnou zbožnosti a skroušenosti, až nezřídka
při oltáři vnitřním pohnutím slzel, a po mši sv. oddával se
vroucimu rozjímání, jimž duše jeho povznášena byla do sboru
vyvolenců na nebi. Trvaje ve svazku něžného přátelství se
sv. Oldřichem scházel se s ním často ku zbožným rozmluvám.
Za rozmluvy takové zabrali se oba přátelé jednoho večera
ton měrou do věcí duchovních, že sobě ani nepovšimnuli
pokrmů na stůl přinesených a nepoživajíce ničeho seděli u
nich až do bilého rána.
S dychtivosti naslouchal biskup Konrád vypravování
poutníků vracejicích se ze Svaté země a zahořel sám ne
odolatelnou touhou po mistech, kteráž Kristus Pán pozem
ským životem svým posvětil. I putoval po třikráte do Palestiny
koje se naději, že: bude mu popřáno zemřiti v zemi, kde
Spasitel obětnou smrtí svou nás vykoupil, a uložiti tělo
svoje k budoucímu vzkřisení blízko oslaveného hrobu Páně;
ale zbožné přání to nesplnilo se. Za to zůstavil Konrád vě
řicímu lidu v Kostnici trvalou památku na trojí pouť svou
do Svaté země, an dal v chrámu sv. Mořice zřiditi hrob
Páně ku podobenství Božího hrobu Jerusalemského.
Tou dobou vyskytovali se biskupové, kteří osobujíce
sl právo nakiádati volně zbožím klášterů v diecésích svých,
snažili se odciziti je právním držitelům a rozmnožiti jim
stolní statky svoje. Bezpráví takového byl spravedlivý bi
skup Konrád dalek; za přikladem přítele svého sv. Oldřicha
vážil si duchovních synů sv. Benedikta, hájil práv jejich a
osvědčoval jim povždy přizeň.
Životopisec sv. Konráda vypravuje, že byl od Boha
nadán mimořádnými milostmi, zejména darem prorockým,
na doklad čehož uvádí tuto příhodu: Jednou posadil se Kon
rádův učeň a miláček Gebhard (Habart) na biskupskou sto
lici, což vida světec řekl mu: „Gebharde, posadil jsi se na
tento stolec předčasně; dlužnoť prve, abysi mista toho po
stoupil jinému.“ A co slovy těmi napověděno bylo, stalo se.
Po smrti Konrádově byl biskupem Kostnickým Ganulolf,
a jeho nástupcem stal se Gebhard, jenž živ jsa svatě zůsta
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vil po sobě požehnanou památku a podnes požívá zvláště
v okolí města Bregence nábožné úcty věřícího lidu.
Horlivá činnosť biskupa Konráda zasahovala i za hra
nice diecése jeho. Byltě v celé říši na slovo brán a rada
jeho vážila mnoho ve věcech netoliko církevních, ale i stát
nich. Přičinilť se r. 936., aby za krále německého zvolen
byl Otto I., a měl vynikajici účasť v biskupských schůzích
r. 948. v Ingelheimu na Rýně, r. 952. v Augšpurku a roku
969. v Řezně, na nichž stalo se nejedno prospěšné nařízení
ku zlepšení církevní kázně duchovenstva světského i řehol
niho a ku zvelebení náboženského života lidu. Roku 964.
byl také s jinými biskupy německými u císaře Otty I.
v Římě.
Toho času náležela k diecési Kostnické i severní čásť
nynějšího Švýcarska, zejména krajina v kantonu Svyckém,
kde rozkládá se slavné benediktinské opatství Einsiedelnské.
Řeholní ústav tento byl založen na poušti sv. Menráda té
hož roku 934., kdy Konrád nastoupil biskupský stolec v Ko
stnici. Někdejší děkan stoličného chrámu Štrasburského Eber
hard jal se tu budovati rozsáhlý klášter a vedle něho zna
menitý chrám, jenž byl r. 948. dovršen. I odebral se na
prosbu opata Eherharda Konrád s přítelem Oldřichem do
Einsiedelnu, aby novou klášterní svatyni posvětil. Slavnosť
posvěcení byla stanovena na den 14. záři 948. a velici zá
stupové lidu s valným počtem duchovenstva a pánů z celé
říše připutovali na ni do kláštera. Pověsť vypravuje: V noci
před slavností šel biskup Konrád vedle obyčeje s několika
mnichy do nové poutnické kaple v chrámě, aby se modlil;
ale sotva vstoupil, zaslechl přelibezné chvalozpěvy andělské
a seznal, že jsou to zpěvy, jež bývají zpívány při svěcení
chrámů. Biskup i průvodčí jeho ustrnuli a zůstali v kapli na
modlitbách do svitání. Když pak ráno sešlo se duchovenstvo
s pány a lidem, zdráhal se biskup kapli světitt řka, že jest
již posvěcena. A když konečně byv lidem donucen začal
posvátné obřady konati, ozval se tajemný, ode všech při
tomných slyšený hlas: „Přestaň, kaple jest již od Boha sa
mého posvěcena !“ I jal se lid oslavovati Boha i Marii
Pannu, a Konrád posvětil toliko chrám na počesť sv. Mau
rice. Až posud koná se v klášteře Einsiedelnském dne 14.
záři výroční památka „andělského posvěcení“ poutní kaple
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Panny Marie, a ohromni davové zbožných poutníků dosta
vuji se na slavnosť tu.*)
Činný a požehnaný život svůj dokonal biskup Konrád
zbožnou smrti dne 26. listopadu 976. spravovav dliecési
Kostnickou čtyřicet a dvě léta. "Tělo jeho bylo pohřbeno,
jakož sl za živa přával, na vnější straně chrámu sv. Mau
rice v Kostnici. Pro divy, kterými byl po smrti od Boha
oslavován, prohlásil ho papež Kalixt II. na devátém obec
ním církevním sněmu (lateranském prvním) roku 1123. za
svatého.
Zobrazován bývá sv. Konrád, an drži v ruce kalich,
nad nímž spatřuje se pavouk. Když kteréhosi roku sloužil
světec na Boži.hod vánoční mši sv., spadl mu do kalicha
veliký pavouk; on však z úcty k nejsvětější krvi Páně
vypil kalich i s ohyzdným hmyzem důvěřuje v zaslíbení
Krista Ježíše o učednícich jeho: „Jestliže by co jedovatého
pili, neuškodí jim.“ (Mar. 16, 18.)

Sv. Konrád stkvěl se již v mladistvém věku vzácnými
ctnostmi. Mládež bývá zvána nadějí vlasti; nemá-li však
tento název býti jen prázdným slovem, třeba, aby mládež
od moudrých rodičů, pěstounův a učitelů byla vychovávána
v duchu křesťanském; aby zvykala si bohabojnosti, čistotě,
střídmosti, skromnosti, pracovitosti a vůbec všem ctnostem,
kteréž samotny uschopňují člověka, aby v mužném věku
netohko uměl sloužiti Bohu a pracovati o věčném 1 časném
blahu vlastnim, nýbrž svým zbožným životem, nezištnou
*) Praví se, že když císař Otto I. r. 964. s biskupy Konrádem a
Oldřichem byl v Římě, dal chráněnec císařův, protipapež Lev VIII. vyše
třiti, co vyprávělo se o podivném posvěcení poutní kaple Einsiedelnské, a
že věc tu potvrdil zvláštní bullou. Bulla ta byla již často v pochybnosť
brána a zavrhována, avšak i obhajována Jinak stvrdil obsah tohoto po
dání i papež Pius VI. brevem dne 15. května 1793. Sluší podvtknouti, že
dle zbožného podání, potvrzeného bullami papežskými, také chrám Panny
Marie v Avignoně a hlavní chrám v St. Denis u Paříže byly posvěceny
týmž způsobem, jako kaple Marianská v klášteře Einsiedelnském. Podkladem
těchto podání jest patrně vzpomínka na posvěcení chrámu Šalamounova
(3. Král. kap. 8. a 9.) a zbožná víra i důvěra, že Bůh všemohoucí v těch
kterých svatyních obmýšlí udělovati neobyčejných milostí těm, kdož v nich
k němu se utíkati aneb svaté i světice jeho. za přímluvu vzývati budou,
což potom bylo skutečně mimořádnými událostmi stvrzováno. Viz Jana
Kř. Votky „Památky Staroboleslavské“ ; v Praze, 1879, str. 295.
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láskou a obětovnosti prospival také spolubližním, vlasti i
národu. Bez pevného základu křesťanských ctnosti je vše
liká výchova vrátká; mládež odrůstajici v náboženské lho
stejnosti a v mravní rozpoutanosti, nebude vlasti své
naději, nýbrž hroznou kletbou, což stvrzují dějiny i každo
denní zkušenosť. „Dobré jestiť muži, když ponese jho od
mladosti své.“ (Pláč Jer. 3, 27.) „Mládenců napominej, ať
jsou střizliví.“ (Tit. 2, 6.)
Dne 26. listopadu koná se také památka sv. Petra, biskupa Alexan
drijského a mučedníka (+ 311.), sv. Marcela, mučedníka v Nikomedii, sv.
Belina, biskupa a mučedníka ve vlaské Padově (+ 1149.), sv. Silvestra.
zakladatele řádu (+ 1261.), sv. Nikóna, mnicha armenského, blahosl. Leo

narda de Porto Mauricio, kněze řádu sv. Františka, slavného kazatele a
spisovatele církevního (+ 1751.), a j.
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I. Sv. Virgil, biskup Solnohradský.
Jako sv. Bonifác 1 jiní četní věrozvěstové národů
střední a západní pevniny evropské, pocházel také sv. Virgil
z „ostrova světců“ Irska. Byl potomek starého šlechtického
rodu irského a slul vlastně po domácku Feargil, kteréžto
jméno si později zlatinil přezvav se Virgilem, Byv od ro
dičů pečlivě vychován vzdělával se jak pravděpodobno jest
v klášteře na ostrově Joně (severozápadně od Skotska), kde
byla slavná škola. Jsa. nadán znamenitými dary ducha a
maje neuhasitelnou touhu po vědách, shromáždil si vytrva
lou pilnosti hojný poklad vědomosti; vedle toho nezapomí
nal však zdobiti se křesťanskými otnostmi, tak že mezi
zbožnými učenci své vlasti zářil jako jasná hvězda. Hluboká
studia byla mu milým zaměstnáním a vznešené pravdy ná
boženské naučily ho pohrdati smyslnými rozkošemi; čim
obsáhlejší a důkladnější byly jeho vědomosti, tím vice stra
nil se obyčejného života světského, tím více povznášel se
k Bohu.
Jako mnozí tehdejší rodáci irští, zanášel se 1 Virgil
již za svých mladých let úmyslem, že z lásky ku Kristu
Ježíši a k nesmrtelným duším lidským půjde zvěstovat
evangelium národům, kteří ještě vězeli ve tmách modloslužby.
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Dokončiv tedy studie"dal se posvětiti na kněžství, a v prů
vodu několika krajanů, mezi nimiž byli předními Alto a
Lullas, opustil vlasť a přišel s mimi okolo roku 742.
do západních Frank, kde ho tehdejší správce říše (majordom)
Pipin Malý velmi laskavě přijal a podržel.
Toho času meškal na dvoře Franckém vévoda bavor
ský Odilo v zajetí. Virgil poznav ho a přilnuv k němu
vyprosil mu u Pipina, aby bylo s nim nakládáno důstojně,
a později zjednal mu i propuštění a volnosť, aby opět na
vévodský stolec svůj dosedl. Přátelské ochoty této odsluho
val se vévoda Virgilovi po celý život svůj vděčnosti. Dle přání
Pipinova povolal hodo Bavor a svěřil mu opatství sv. Petra
v Solnohradě i správu biskupství solnohradského. Byloť tehdáž
opatství toto spojeno s biskupstvím. Po vůli vévodově měl tudy
Virgil býti v Solnohradě opatem i biskupem; prozatim ne
byl však posvěcen na biskupství aniž bažil po této důstoj
nosti; jednak z pokory, jednak z opatrnosti. Byloť mezi
ním a sv. Bonifácem po nějaký čas nedorozumění. Domní
valť se Bonifác, že Virgil popouzí proti němu vévodu Odila,
že domáhá se zištně biskupství a že dokonce hlásá bludné
učení, čehož ovšem nábožný Virgil byl dalek, jak později
zřejmě se ukázalo. Tehdáž pokládáno obecně za pravdu, že
prý země naše má tvar ploché desky a odpočívá nehybně
ve středu všehomíra; avšak učený Virgil tvrdil, že země
je kulatá a že i druhá polovice její obydlena jest lidmi,
kteří jsou našimi protichůdci. Této pravdě, kterou později
svými zkušenostmi potvrdili námořníci, nerozuměli tehdejší
vrstevníci a vykládali si tudy učení Virgilovo zmíry ne
japně, jakoby říkal, že pod naší zemi jest jiná země s lidmi
podivnými, kteří nepochopitelným způsobem se pohybuji.
I obžalovali někteří nedovtipové Virgila u sv. Bonifáce
z neslýchaného bludu; že prý je nebezpečný novotář, že
hloubá ve všetečných věcech a hlásá učení, kteréž nemá
ani v Písmě sv. ani ve spisech církevních Otců základu.
Bonifác uvěřiv této žalobě vyzval Virgila, aby zanechal
planých i škodných domněnek svých a odvolal je. Ale Vir
gil jsa nezvratně přesvědčen, že má pravdu, na misto od
volání podal učené důkazy, kterých však ani Bonifác ani
soudruhové jeho nepochopili. Aby tedy byl učiněn konec
možným sporům, stěžoval si r. 748. Bonifáe do Virgila
v Římě žádaje, aby Stolice apoštolská ve věci jeho rozho
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dla. Papež Zachariáš byv nedobře spraven pojímal ovšem
učení Virgilovo o protichůdcích v tom smyslu, jakoby jím
popiraly se články víry o jednotě člověčenstva i o vykou
pení všech lidí Kristem Pánem, a vyzval tudy Bonifáce,
aby jestliže Virgil skutečně učí bludům, kteréž se mu při
čítají, sesadil ho a vyloučil z Církve, pokud by se neočistil.
Zároveň byl Virgil vyzván, aby přišel do Říma obhájit se
aneb odvolat.
Jak patrno, spočívala žaloba Bonifácova mnanedo
rozumění; Virgil byl prost 1 stínu jakéhokoli učení bludného
a rovněž byl dalek ostatnich věcí, z nichž neprávem viněn
byl; jsa muž pokorný, přijal správu kláštera solnohradského
z nejlepšího úmyslu jen na přání vévody Odila, aniž bažil
po důstojnosti biskupské; a měl-li sv. Bonifác snad proč
stěžovati si v některé věci do vévody, byl tim Virgil ne
vinen. Nemáme sice zpráv, zdaž Virgil v Římě ústně neb
"písemně se očistil, ale není pochybnosti, že obhájil se u pa
peže dokonale a že i se sv Bonifácem se srovnal. Jinak
nelze však diviti se tomu, že Virgil pro učení svoje o proti
chůdcich byl podezirán z bludařství; meslýchaná nauka ta
jsouc tehdáž z nevědomosti nesprávně pojímá.ua budila po
horšení a obavu, že stane se kořenem zhoubných bludů.
Ovšem pak jest celá tato věc svědectvím, jak znamenitě
předstihoval Virgil učeností všecky vrstevníky svoje.
Zatim řidil Virgil v Solnohradě klášter sv. Petra velmi
obezřele a pečoval neunaveně i o biskupství maje pomo
cnikem krajana svého, světíciho biskupa Dobdu, jenž v die
cési konal, co jen biskupům přísluší. Jsa zákonů oirkevnich
dobře znalý hájil Virgil účinně práv, statkův a hodnosti
kláštera svého i biskupství proti samému přiznivci svému
vévodovi. Když Odilo z neznalosti právních poměrů udělil
kaplanu svému Ursovi klášteřik sv. Maximiliana v Pongavě,
ohradil se proti tomu Virgil a podal důkaz, že vévodové
Thedo i syn jeho Theodebert misto, na němž klášteřik ten
stál, s okolní lesní půdou na tři mile zšiří darovali na věčné
časy biskupství solnohradskému, a že tudy podací právo ku
klášteřiku náleži výhradně biskupovi. I nawrhl vévoda zá
měnu aneb odškodné; ale Virgil stoje na svém právu obno
vil řečený klášteřík tehdáž zpustlý, a dosadil do něho ně
kohk duchovních.
Z pokory zdráhal se Virgil přijati biskupské svěcení
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i když dávno již uklizeny byly neshody, s nimiž potkal se
na počátku své činnosti v Solnohradě, a teprv po dvaadva
ceti letech povolil naléhavým přímluvám sousedních bisku
pův i prosbám věřícího lidu a dal se r. 767. posvětiti.
Prvním jeho biskupským úkonem bylo slavné posvěcení
chrámu v Oettingu, jejž hrabě Gunter Chiemgavský znova
zbudoval a s přistavěným klášterem stoličnému chrámu
v Solnohradě daroval.
Do té doby byl v Solnohradě jediný klášterní a spolu
stoličný chrám sv. Pavla, a jelikož nestačil již návalu zbo
žného lidu, počal Virgil r. 767. nedaleko něho stavěti nový
zvláštní chrám biskupský o čtyřech věžích, v rozměrech
tehdáž nezvyklých. Byla to budova, která nádherou a roz
sahlostí budila úžas. Biskup sám dozíral na stavbu a vý
plácel dělníky. Podání dí, že Virgil každou sobotu na večer
kladl na staveniště misu s penězi, aby každý dělník směl
si vzíti mzdu takovou, jaké si zasloužil, a nikdo prý nebral
více; úcta k biskupovi i spravedlnost držela všecky dělníky
na uzdě, aby nebrali leč čeho za práci vykonanou zasluho
vali. Když nový chrám byl dokončen, posvětil jej Virgil
(r. 773.) přeslavně na počest předchůdce svého sv. Ruperta
a přenes) část ostatků tohoto světce do něho ze starého
chrámu klášterního. Zároveň ustanovil Virgil při stoličném
chrámě dvanáct světských kanovníků, aby mniši u sv. Petra
nadále mohli žiti bez překážky svému povoláni a zejména
mohli svobodněji věnovati se dílu missionářskému. Mělť
svatý biskup ustavičně na mysli cíl, jejž vytkl si opouštěje
před lety vlasť svou a planul vroucí touhou pracovati o spa
sení pohanů Již dříve byl se Virgil seznámil s korutan
skými kněžici Karatem a Chotimirem, kteří byvše jakožto
rukojmí odvedeni do Bavor, po přání knižete korutanského
Boruta byli tu vychováváni ve víře křesťanské, aby jednou
mohli ji šiřiti ve vlasti své. Po smrti Borutově r. 750. do
sazen za knížete v Korutanech Karat, a když po třech le
tech zemřel, stal se nástupcem jeho Chotimir, horlivý a
zbožný křesťan, jenž opravdově snažil se utvrditi v lidu
svém víru Kristovu. Sám přivedl si do země své z Bavor
kněze Majarona, a na prosby jeho poslal Virgil r. 754. do
Korutan rodáka svého, krajinského biskupa Modesta se čtyřmi
kněžími, z nichž Kozár byl roclem Slovan, kromě jáhna
Ekiharda a několika duchovních nižších řádů, aby v zemi
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té hlásali evangeiium a kladli základy církevního zřízení.
I začalo se křesťanství mezi alpskými Slovinci dosti utě
šeně šířiti, avšak po smrti horlivého biskupa Modesta vzbou
řili se korutanšti pohané proti křesťanským věrozvěstům a
vyhnali je. Tu poprosil Chotimir Virgila, aby sám přišel do
Korutan a přispěl osobně k utvrzení víry křesťanské v lidu
tamním, avšak opatrný biskup předvidaje naprostý neúspěch
nevyslyšel této žádosti, a teprv po zkrocení vzpoury poslal
do zemé té kněze Latina, jenž byl v ní již působil s Mo
destem, i jiné duchovní, z nichž připomíná se výslovně kněz
Hajmon. Ale pohané vzbouřili se znova, tak že věrozvěsto
vé vrátili se do Bavor s nepořízenou. Když i tato bouře
byla potlačena, vypravil tam Virgil věrozvěsta Madalhoha,
a po něm Varmana, avšak když roku 769. zemřel náabožný
Chotimir, vzplanuly po vší zemi bouře proti německým du
chovním a vůbec proti cizincům, tak že po několik let ne
bylo tam žádných cizích kněží. Teprv když nový kníže a
nástupce Chotimírův Vladuch (Valchuh), jak se zdá dosa
zený od od bavorského vévody Thassila II., přispěním jeho
utišil jitření v lidu, posýlal Virgil opětně do Korutan vě
rozvěsty.
Od té doby pokračovalo dilo pokřesťanění Korutanska
rychleji; pohříchu na velikou škodu domácíhojazyka slovin
ského. Knížata korutanská pozbyla skoro veškeré moci své
stavše se mány panovníků německých, kteří zemi jejich
s velikým úsilím odnárodňovali. Thassilo II. sám připojil
některé části Korutanska přímo ku panství svému a na žá
dosť biskupa Virgila daroval je okolním klášterům i bisku
pům se závazkem, aby od nich byli do krajin slovanských
posýláni věrozvěstové. Na ten účel založen nedaleko pramenů
Drávy v Bystřické dolině (Pusterthalu) klášter Indija (Inni
chen) a osazen mnichy z opatství Šarnického v Tyrolsku,
aby obraceli západní Slovince na víru Kristovu. Nový
klášter tento byl podřízen biskupu frisinskému Aribovi a
území jeho sáhalo až ku Slovenské Matře a Slovenské Holi
(Tauern).
Na severu založil r. 777. vévoda Thassilo II. řidě se
radou Virgilovou, zamenitý klášter Kremsmůnster a dal mu
10 slovanských vsí i 30 slovanských rodin. Tak řízením
Virgilovým bylo postaráno o to, aby alpští Slované měli
dostatečný počet křesťanských duchovních. Virgil sám po
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sýlal do severozápadního Štýrska věrozvěsty z klášteříka sv.
Maximiliana v Pongavě a do vlastního Korutanska mnichy
z opatství sv. Petra v Solnohradě; Slovinci západní dostávali
kněze z klášterů Indijského a Kremsmůnsterského.
I jinak působil Virgil v biskupském úřadě svém velmi
požehnaně. Vévodovi Thassilovi byl upřimným přítelem a
odvrátil ho moudrými slovy svými od nerozvážné vzpoury
proti králi franckému. Na ostrově Chiemského jezera zřídil
přispěním učeného světiciho biskupa svého znamenitou
školu. Kázal staré zasypáné doly na území svém otevřiti a
z nich železnou rudu dobývati. Mniši, které rozesýlal do hor,
aby zanedbané horaly ziskali Kristu Pánu, nalezli léčivé
vřidlo gastýnské, které posud slyne po všem světě.
Na večer života svého vykonal Virgil apoštolskou
cestu po rozsáhlé diecési své a procestoval zejména Koru
tansko až k ústi Drávy do Dunaje. Všude dozíral, aby byla
hlásána pravá katolická víra a pěstována činorodá láska
křesťanská; činil prospěšná zřizení na utvrzení církevního
života, světil kněze a opatřoval je hmotnými prostředky
k živobyti, učil lid a poskytoval mu pomoc v rozličných po
třebách. Když z dalekých cest těchto vracel se a po dlouhé
dobězase spatřil ladný Solnohrad, zaplakala zvolal: „Tuť odpo
činuti moje na věky!“ A brzo potom roznemohl se horlivý biskup
vyčerpav apoštolskými pracemi tělesné sily svoje, a zesnul
v Pánu dne 27. listopadu 784. Byl dlouho oplakáván všemi,
kdož ho znali aneb o ctnostech jeho slýchali. Tělesná schrán
ka zesnulého biskupa Virgila byla uložena ve stoličném
chrámě solnohradském. Roku 1181. byly kosti jeho nalezeny
a vyzdviženy, a roku 1233. prohlásil jej papež Řehoř IX.
za svatého. Zobrazován bývá sv. Virgil, an drží v ruce mo
del svého stoličného chrámu.

Sv. Virgil je spolupatron arcibiskupství solnohradského
a zemský patron v jižním Tirolsku, kde výroční památka
jeho dne 27. listopadu slavi se zasvěceným svátkem. Slovinci
z vděčnosti, že sv. Virgil praotcům jejich posýlal věrozvěsty
a Sám do vlasti jejich přišel a v ni křesťanské řády utvr
zoval, pokládají a cti ho za svého apoštola.
Vedle kněží bavorských působili mezi Slovinci zejména
na jihu duchovní akvilejští. Tu šířil víru Kristovu obzvláště
patriarcha akvilejský sv. Pavlín (776—802). Za něho byla
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r. 810. odcisaře Karla Velikého ustanovena řeka Dráva
rozhranim mezi diecésemi akvilejskou a solnohradskou. Jest
pak významno, že vůzemí na pravém břehu Drávy, jež ná
leželo k Akvileji, zachoval se podnes jazyk slovinský, kdežto
v krajinách korutanských na levém pobřeží Drávy již dávno
oněměl. Potkaliť se alpští Slovinci, kteří podlehli nadvládě
německé, s týmž smurným osudem, jakýž zastihl Slovany
polabské a pobaltické *)

2. Sv. Barlám, poustevník, a sv. Josefat, kral indický.
Starobylé podání o sv. Barlámovi a sv. Josafatu za
chovalo se v sličné legendě, kterou napsal sv. Jan Damas
censký (+ 780).

Z pouště thebaiské v Hornim Egyptě přišli do Indie
někteří křesťanští poustevnici, a za nedlouho podařilo se jim
valný počet tamních pohanů obrátiti ku Kristu. Když ale
křesťanů v končinách těch ustavičně přibývalo, zalekli se
toho panovnici indičtí a jeden z nich, mocný král Abener

na hranicích perských, jal se vyznavače víry Kristovy krutě
pronásledovati. Králi tomu narodil se syn Josafat, o němž
bramini (indičti pohanšti kněži) věštili, že bude vládnouti
královstvím větším než otec, ale že postaví si trůn v říši
jiné, neznámé. I vykázal král synu za bydliště rozkošný
palác ve vzdáleném městě a dal ho bedlivě ostřihati, aby
nepoznal křestanův ani bídy lidské; jinak bylo však po
staráno, aby dostávalo se mu hojnou měrou všeho, co činí
život lidský příjemným. Josafat prospival ve svém ústraní
věkem, tělesnou sličnosti 1 moudrosti braminskou, ale časem
zastesklo se mu, že jest zavřen a s lidem stýkati se nesmi.
Tu vyzradil mu jeden ze služebniků, že otec vězní ho proto,
aby nebyl prý otráven jedem křesťanů. Josafat rmoutil se
z toho velice, až i žalem se roznemohl, a když polekaný
král přišel ho navštívit, řekl mu: „Proč mnedle nesmím
*) Dr. Karol Glaser: Zgodovina slovenskega slovstva. V Lublani 1894,
Svaz. I. str. 9.—23. Jan Ježek: Z dějin křesťanství mezi Slovany. Slované
jižní. V Brně, 1883. I. 35—48. Dr. Fr. X. Kryštůfek: Všeobec. círk. dějepis
JI. 106—110. Církev vítězná I. 240; život sv. Modesta; III. 164 3 život sv.
Hermagora.
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vycházeti a nač mám hořem se trápit1?“ I dovolil mu král,
ač nerad, aby směl z paláce vycházeti, přikázav velmi
přísně dvořanům, aby před ním všelikou bídu lidskou pečlivě
ukrývali a vůbec nad ním bděli, aby nic odpořného a ne
milého na oči mu nepřicházelo. Ale rozkaz ten nebylo možno
vyplniti; když kralevič vyjel si s komonstvem poprvé z pa
láce, nesměl sice žádný chuďas k němu se přibližiti, ale oči
jeho postřehly přece dva polonahé žebráky, z nichž jeden
byl malomocný a druhý slepý. A nedlouho potom uzřel
Josafat kmeta věkem sešlého, an blízek jest smrti. Poznav
takto lidskou bidu zarmoutil se nad míru a přemital,
co nastane člověku po smrti; ale sám nedovedl záhadu
tuto rozluštiti, aniž dvořané uměli mu dáti postačitelné vy
světleni.
Toho času přebýval na poušti v Senaaru (v Nubii)
nábožný kněz a poustevník Barlám slouže horlivě Bohu
modlitbou, svatým rozjímánim a skutky kajicími. Tomu
dostalo se shůry pokynu, aby vydal se na cestu do Indie a
osvitil světlem víry Kristovy mladého kraleviče Josafata. I
přestrojil se za kupce, putoval na východ, a vyhledav palác
královského syna Josafata řekl vychovateli jeho: „Přinášim
z daleké země drahý kámen, jenž otvírá zrak duchovně
slepým, bystří sluch, léčí chorobu duše a zapuzuje zlé duchy.
Avšak kámen ten smějí viděti jen duše čisté; každý jiný
oslepl by načisto “ Di jemu vychovatel: „Oko mé jest již
zkaleno a duše má je poskvrněna; ale kralevič má srdce
nevinné; jemu ukaž poklad svůj.“ I byl cizinec doveden
k Josafatovi a jal se kněmu mluviti v podobenství, z něhož
kralevič vyrozuměl, že přišel uzdravit duši jeho, zmitanou
nepokojem a touhou po pravdě. Tu začal Barlám vykládati
Josafatovi pravdy křesťanské řka: „Král králů propůjčuje
lidem nesmrtelnosť. Jeho trůn převyšuje všecky trůny. Tenť
jest třikráte svatý Bůh, vyvýšený nade všemi bohy, bytost
neskonale velebná a nepochopitelná, Onť přišel na $ento
svět, a já poslán jsem k tobě, abych tě poučil o něm.“ I
mluvil Barlám dále o stvoření světa všemohouciím Hospo
dinem, o ráji a prvních lidech, o pádu jejich, o zaslibeném
Vykupiteli a dile jeho. Kralevič naslouchal dychtivě a duše
jeho naplnila se nikdy mnepocitěnourozkoši; milosť Boží
osvitila ho, tak že zaplakal radosti, sestoupil s trůnu, objal
Josafata a zvolal: „Rozumím již, že na tvůj drahý kámen
(a)
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nohou patřitl jen duše čisté; slova tvá zapudila již z duše
né tmu a zármutek!“ I řekl Barlám: „Dobřejsi mně poroz
1měl; křesťanství je drahým kamenem, jejž přináším tobě.“
Potom vykládal mu podstatu království Božího založeného
Kristem Ježíšem na zemi ku spasení člověčenstva, mluvě
> víře, o křtu a pokání, o dobrých skutcich, zmrtvých vstáni,
oudu a věčné odplatě. Posléze uvěřil Josafat a byl od Bar
áma pokřtěn. Oba mužové modlili se ještě dlouho společně,
2 Barlám darovav kraleviči na prosbu jeho plášť svůj a
vysloviv přání, že časem opět ho spatři, rozloučil se s ním
x odešel zase na poušť svou.

Král Abener zvěděv o tom, co stalo se s Josafatem,
zarmoutil se nad míru a zamýšlel donutiti ho mučením, aby
vrátil se k víře svých otců; ale Bůh zachránil kraleviče
vybidnuv ho k útěku na misto bezpečné. I povolal král po
hanské mudrce a rozkázál jim, aby synovi náboženství kře
stanské zhnusili. Ale práce jejich byla marna; kralevič osvě
sován a posilován milosti Boží stál pevný ve víře a byl
nevýslovně šťasten, že nalezl pravdu Kristovu. Král vida
ledy, že syna Josafata nepřekoná, a obávaje se, aby o lásku
jeho se nepřipravil, učinil jej spolupanovnikem.
Josafat vztýčil na svém paláci svatý kříž, a za krátko
ziskal si dobrotou i moudrosti srdce všech poddaných. Sláva
jeho rostla a vzácné křesťanské ctnosti, jimiž se stkvěl, po
nnuly mnoho pohanů, že za přikladem jeho uvěřili v Krista
Ježiše a byli pokřtěni. Konečně i král Abener znamenaje,
že bohové munic neprospivají, poznal marnost i pošetilosť
vohanství, a vida rostoucí slávu zbožného syna svého, dal
je vyučiti víře Kristově, přijal křest svatý, a zemřel za ně
zolik let potom v náruči jeho.
Od té doby vládl Josafat v celé říši sám dávaje lidu
jvému příklad svatého života a šíře v něm víru Kristovu.
Když pak kraloval již po čtyřicet let, roztoužila se duše
jeho po jiném království a jiném trůuu. I odevzdal žezlo
nábožnému křesťanu Barachiášovi a odešel do ciziny, a vy
nledav Barláma zůstal u něho na poušti a sloužil s ním
Bohu. A když svatý poustevník Barlám blaženě v Pánu
zesnul, pohřbil Josafat tělo jeho na poušt', a potom žil v je
skyni jeho sám, nejsa nikomu povědom, než poustevníkovi,
enž ho byl uvedl k Barlámovi. Po třicet let trval Josafat
1a poušti, až dozrál pro království nebeské. Umřel svatou
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smrti, a za královskou korunu pozemskou, kterouž pohrdl,
dostalo se mu od Boha koruny věčné slávy. Bezduchou
schránku jeho pochoval soudruh poustevník, jenž také ozná
mil pobožné skutky i smrť jeho do Indie.
Škoda, že lepá tato legenda, jejíž obsah i hebrejská
jména jsou svědectvím, že povstala na východě, neudává
zevrubně, na kterém místě a kdy sv. Josafat kraloval.

Drahý kámen nevyvážné ceny, náboženství Kristovo,
přinesl Barlám Josafatovi. A Josafat přijav tento poklad
nedal se o něj nijakým způsobem oloupiti. Klénot ten máme
1 my všickni; bez jakýchkoli zásluh našich, pouhou milosti
Boži dostalo se nám hned za dětského věku našeho nevý
stihlého dobrodiní pravé víry Kristovy, bez niž nelze Bohu
se libiti aniž dojiti pokoje časného a spasení věčného. Bo
hužel nemá tento klénot u mnohých lidi valné ceny, ba
někteří zpronevěřileiprodali byjej třeba za malýzisk, jako
Jidáš prodal Krista Pána za třicet stříbrných. A proč ne
váží sil mnozí lehkomyslní křesťané klénotu víry svaté?
Protože neznají ohromné ceny jeho aniž se vynasnažují po
znati ji, aneb proto, že klénot ten záři světlem, jehož ne
čistá duše nesnese. Jen duše čistá rozumi vznešenýmpra
vdám náboženství Kristova, přijímá je ochotně, váží si jich
a je hotova pro ně podstoupiti jakoukoli oběť. Vlastními
zdroji náboženské lhostejnosti jsou tudy jednak zaviněná
nevědomost, jednak mravní zkaženost. Řeklt Kristus Pán
Nikodémovi: „Tentoť pak jest osud: že světlo přišlo na
svět, a milovali lidé více tmu, nežli světlo; nebo sku
tkové jejich byli zli. Každý zajisté, kdo činí zlé, nená
vidí světla, a nejde, k světlu, aby nebyli trestáni skutkové
jeho; ale kdo činí pravdu, jde k světlu, aby zjevni byli
skutkové jeho, protože v Bohu založení jsou.“ (Jan 3, 19—21.)

Dne 27. listopadu koná se také památka sv. mučedníků antiochijských
biskupa Basiléa, Auxilia a Saturnia; v armenské Sebastě sv. mučedníků
Agáce kněze a Hirenarcha, v Akvileji biskupa sv. Valeriana, ve Francii
sv. Maxima biskupa, a j.
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Sv. Josafat Kuncevič, arcibiskup Polocký, mučedník.
Slovanšti Rusové přijavše viru Kristovu byli všickní
zprvu katolici obřadu řeckého a obcovali církevně s apoštol
skou Stolici v Římě; ba Kyjevský velkokníže Izjaslav
(1054—1078) učinil za Řehoře VII. svou zemi papežským
lénem. Když pověstný Michal Cerularius způsobil v Caři
hradě neblahý církevní rozkol, nechtěli ruští biskupové
s timto pletichářem v žádné církevní obcování vcházeti a
zůstali spojeni s Římem. Teprv Kyjevský metropolita
Nike
for (1104—1121.)rodem Řek začal do katolické církve ruské
vštěpovati řecký rozkol, jimž potom znenáhla byla celá Rus
zachvácena a od západní cirkve latinské odštěpena; ač páska
mezi panovníky ruskými a papeži byla opět a zase uvazo
vána. Když na obecném církevním sněmu Florenckém r.
1439. obnovili Řekové cirkevní jednotu s Římem, stala se i
Rns- opět katolickou, a Kyjevský metropolita Isidor jme
nován pro zásluhy svoje o provedení této jednoty kardinálem.
Avšak za nedlouho, zvláště po dobyti Cařihradu od moha
medánských Saracenů (1453.),rozmohl se mezi Řeky církevní
rozkol poznovu, a jemu propadali i Rusové zvláště ve vel
koknižectví Moskevském.
Již za stoleti třináctého dostalo se Vitebsko a Smolen
sko k Litvě; za stoleti čtrnáctého byly k Litvě připojeny
Kyjev, Podolí, Halič a Vladiměř, a rovněž ziskána výboji,
sňatky a smlouvami Litvě celá Bílá Rus. Posléze byly unii

Polsko
avjlubelskou
ednu
r.1569.
spojeny
Litvaříš
kt
rou potom ještě polský král Štěpán Bathory značně rozšířil
poraziv r. 1582. Rusy a odňav jim mnoho měst. Takovým
způsobem dostaly se Malá 1 Bílá Rus pod korunu polskou.
V metropoli Moskevské zvítězil řecký rozkol nadobro,
4 také v metropoli Kyjevské šířil se od počátku století
šestnáctého, až koncem téhož stoleti nastal v té příčině na
lějný obrat. Hrabivosti rozkolnických patriarchů Cařihrad
ských byli někteří biskupové maloruští tou měrou pohně
váni, že usnesli se na základě úchval sněmu Flo'enckého
z r. 1439. vrátiti se k jednotě církevní s Římem. Příkladu
jejich následovali 1 ostatní řeckoslovanšti biskupové v ze
mich polsko-ruských, a shromáždivše se r. 1595. v litevském
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ili unii (jednotu) s apoštolskou Stolici,

Zprávu o této důležité události přijal papež Klement VIII
s nevýslovnou radosti, a ponechav Rusinům posavadní cir
kevní řády jejich dle způsobu řeckého s bLohoslužebným
jazykem staroslovanským, 1 jiné některé zvláštnosti, zpečetil
slavně návrat jejich do Církve katolické. Unie tato byla
potom prohlášena národu na schůzi biskupů v Břešti dne
8. října 1596.

Protivnici Církve katolické na Rusi soptili proti unii
vztekem, ale valná čásť Malorusů přijala ji přece ihned, a
jiní přidali se k ní později. Předním obráncem cirkevní

byljednoty
vzemich
polsko-ruských
sv.Josafat
Kunce
Josafat, křestným jmenem Jan, narodil se r. 1580. ve
Vladiměři, hlavním městě vévodství volyňského, kteréž do
stalo se za stoleti čtrnáctého k Litvě a unii lubelskou r.
1569. k říši polské. Rodičové jeho, otec Gabriel Kuncevič,
potomek starého šlechtického rodu litevského, povoláním
obchodník, i matka Marina, byli zbožní křesťané. Synáček
jejich jevil již záhy náchylnost k modlitbě i tichému životu,
a naučiv se čísti uměl za nedlouho z paměti církevní ho
dinky v jazyku staroslovanském, tak že mohl je každého
dne zpívati, což působilo mu převelikou radosť. Když pak
poodrostl, byl od otce poslán do hlavního města litevského
Vilna, aby se tu vyučil kupcem. Ale mladý Jan neměl ku
stavu obchodnímu žádné náklonnosti; zato kochal se modlitbou
a četbou církevních knih, které přivezl si z domova.
Toho času byloVilno
středem a rejdištěm různých
sektářů; rozkolníků, lutheránů, kalvincův i jiných odště
penců od Církve katolické. Sekty tyto svářily se vespolek,
ale proti katolikům útočily svorně v jednom šiku. Proti
tolikerým nepřátelům měla Cirkev katolická ve Vilně jen
několik obranců v koleji Tovaryšstva Ježíšova, kteráž za
ložena byla r. 1570.
Jan Kuncevič jsa mladik nezkušený chodil ve Vilně
na počátku do chrámů rozkolnických, ale záhy poznal mi
losti Boží pravou Cirkev, a od té doby neměl již žádného
společenství s rozkolníky a navštěvoval klášterní ohrám
unitských Basilanů u nejsvětější Trojice, kdež i ochotnš
přisluhoval Jako zvonik, zpěvák a lektor (předčitatel). Tou
dobou přivedl Kyjevský metropolita Hypác Počej z Říma do
Vilna vzdělaného kněze řeckoslovanského Petra Arkadia,
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aby hájil unie proti rozkolnikům, a král Sigmund III. při
spěl mu k založení semináře pro katolické bohoslovce slo
vanské v městě tom. S knězem tímto seznámil se kupecký
učeň Kuncevič a docházel do jeho přednášek; mimo to na
vštěvoval také rusínské přednášky v jesuitské akademii ve
Vilně, kdykoli jen měl pochvili. Přálť si vroucně, aby mohl
státi se duchovním, Latiny neznal a rusinských katolických
knih bohosloveckých tehdáž nebylo; ale překážky ty ne
odstrašovaly ho. Vzdělával se soukromi a zaučoval se du
chovnímu životu vedením dvou Jesuitů, věhlasných učenostií
i zbožnosti. Měl jen chatrné vzdělání průpravné, ala jsa
nadán bystrým rozumem a výbornou pamětí, dodělal se
časem vytrvalou pilnosti hlubokých vědomostí bohoslovných.
Zatim pán jeho zvěděv, co zamýšlí, domlouval mu často,
aby raději hleděl si obchodu, a sliboval, že jsa bezdětek
odkáže mu všecko jmění svoje. Ale Jan setrval ve svém ů
myslu, a opustiv r. 1604. pána svého spěchal rozloučit se
s rodiči, a potom cestoval k metropolitovi Počejovi, jenž
poznav jeho povolání ku stavu duchovnímu přijaljej s radostí
do řádu sv. Basila v klášteře nejsv. Trojice ve Vilně. Tu
byl Kuncevič tehdáž čtyřiadvacetiletý oděn řeholním rouchem
a dostal klášterní jméno Josafat.
Klášter Trojický ve Vilně byl toho času velice spustlý;
již od r. 1584. spravovala statky jeho městská rada hospo
daříc jimi jen na svůj prospěch. Archimadriti (opati) zane
dbávali svých povinností a přivedli klášter na mizinu, až
posléze zbyl v něm pouze jediný mnich. Řád basilianský
na Rusi poklesl vůbec žalostně ; mnoho mnichů nepřidalo se
k církevní unil r. 1595. v Břešti pohlášené, a ti, kdož unii
byli věrni, neměli ducha apoštolského. Ve Vilně měla unie
jediné útočiště v klášteře Trojickém, ale ten byl na rozpa
dnuti, a proti němu přes ulici stál nádherný klášter sv.
Ducha s mnichy rozkolniky, zarytými odpůrci unie. Velikou
oběť podstoupil tedy Kuncevič vstoupiv do kláštera Troji
ckého, kde nenalezl ani řádné světničky, v níž by přebýval,
neboť kromě jídelny a dvou jizeb pro. opata byly všecky
posud nesesuté mistnosti klášterní pronajaty světským lidem.
A přece byl tento spustlý klášter jedinou hradbou a nadějí
unie ve Vilně!
Josafat usadil se v klášteře nedaleko brány v chatrné
komůrce, do niž posud světští lidé se nevedrali, a uzavřev
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se vní na klíč žil tu jako poustevník. V řádu basilianském
bylo novicům připravovati se po tři roky, než mohli složiti
slavné sliby. Avšak v zanedbaném klášteře T'rojickém nebyl
vůbec noviciat zařízen a o nějakém řeholním životě nebylo
tu ani řeči. V těchto mimořádných poměrech složil Josafat
ihned do rukou metropolity Počeje sliby dobrovolné chudoby,
ustavičné čistoty a dokonalé poslušnosti. Neměl žádného
zkušeného mnicha vůdcem v duchovním životě; za to byl
mu učitelem Duch sv. sám a za krátký čas učinil jej samého
výborným vůdcem jiných lidí na cestě dokonalosti.
Mladý
mnich
trvaje ustavičně na modlitbách a ve
zbožném rozjímání vycházel z poustevnické komůrky své
pouze do chrámu a na sousední hřbitov. Řeholí předepsané
pobožnosti nestačily horlivosti jeho; vstával v noci a modli
val se do jitřních hodinek buď v klášterní svatyni aneb na
hřbitově, kde i v dešti a sněhu klekával celé hodiny vysý
laje vroucí prosby k Bohu za obrácení nekatolických Slovanů.
Řehole sv Basila ukládá mnichům život zmíry odřikavý:
chudobu, čistotu a poslušnosť, ustavičnou zdrželivost od ma
sitých pokrmů, časté přísné posty někdy prodloužené až
k večeru, šestero velkých postů do roka, při kterých zaká
záno jest poživati vajec, ryb a mléka; noční bdění a
společné církevní hodinky. Všem těmto přísným pravidlům
podroboval se Josafat ochotně, aby dostičinil Bohu za hříchy
svoje i pobloudilých rodáků svých, a nad to vše ukládal si
dobrovolně různé kromobyčejné skutky kajicí; odpočíval na
holé podlaze jen málo, opásal se hrotivým řetízkem, nosil
drsné spodní roucho, bičoval se do krve a chodival i v mrazu
bos modlit se na hřbitov. Stálou pružinou této kajicnosti
byla mu spása Rusinův aobnova církevní jednoty. Každého
dne volával s pláčem: „Hospodine Bože náš, račiž zhubiti
všeliký rozkol a vrať nám jednotu!“ Nade všecky otnosti
vážil si čistoty; na záchranu jeji vzýval vroucně Rodičku
Boží za přímluvu a obnovoval svoje předsevzetí, že s milostí
Boží zemře v neporušené nevinnosti. Když jednou zvrhlí
nepřátelé najali ohavnou osobu, aby ho svedla, popadl hůl
a vytloukl ji, tak že rychle utekla. To rozhlásilo se městem
a zjednalo mu úctu všech šlechetných lidí; i docházeli k ně
mu mnozí měšťané, aby ho poznali a jemu se obdivovali.
Ale Josafat nechtěje v samotářském životě svém býti obtě
žován odstěhoval se z posavadní jizby své do opuštěné kaple
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sv. Lukáše při klášterním chrámě a poustevničil v ni dále.
— Kromě skutků pobožných a kajicích byl Josafat ne
unavně pilen studii. Obstarával si knihy vydávané proti
unii rozkolnickými bratrstvy ve Vilně,ve Lvově a v Ostrohu
a zaznamenával si z nich všecky bludy 1imísta Pisma sv.
schválně překroucená, jimiž měl býti rozkol potvrzován.
Potom složil obranný spis „O porušení slovanských knih a
o bludech, kteréž bratrstva Vilenské, Ostrožské a Lvovské
tiskem šiří “ Ve spise „O křtu sv. Vladimíra“ dokázal z cír
kevních knih staroslovanských, že cirkev ruská byla na
počátku katolickou; mimo to složil toho času katechismus
a četné rozpravy o sporných článcích víry, jimiž rozkolníci
různili se od katolíků. Pohříchu zůstaly tyto spisy netištěny
a dostaly se do rukou rozkolníků. Pouze jeho „Obrana unie“
vyšla později tiskem.
Když Josafat v zanedbaném monastýru Trojickém již
přes rok trval, dostalo se konečně tomuto řeholnímu ústavu
představeného. Bylť tu od metropolity Počeje r. 1605. archi
mandritou jmenován SamuelSienczylo; ale mnich ten neměl
ani potřebného vzdělání, ani smyslu pro život řeholní ; pro
čež 1 Josafat vida, že naděje jeho v obnovu kláštera na
zmar přichází, zanášel se již myšlénkou, že raději odejde
někam na poušť. To mu však rozmlouvali Otcové koleje
jesuitské ve Vilně, k nimž utíkal se povždy oradu, a zvláště
také šlechtic Jan Rutský, jenž byl mu důvěrným přítelem.
Vzácný tento muž stal se řízením Božím později sloupem cír
kevní jednoty a slovutným obhájcem Cirkve katolické v ze
mich rusko-polských. Rutský narodil se r. 1573. z rodičů
kalvinských, byl ale pokřtěn obřadem řecko-slovanským.
Zprvu chodil do školy novokřtěnců a později ve Vilně do
školy kalvinské, ale poznav v městě tomto Jesuity navště
voval pilně kázaní jejich, a když r. 1590. zemřel mu otec,
odebral se ua další studia do Prahy, vykonal tu v koleji sv.
Klementa duchovní cvičení a byl přijat do Církve katolické.
Z Prahy odešel Rutský do Vircburka, studoval tam u Je
suitů filosofii, stal se po třech letech doktorem, a odmitnuv
pozvání matky své, zaryté kalvinky, aby vrátil se domů,
byl od ní zbaven všech dalších podpor na studia, a cestoval
do Říma, kde chtěl vstoupiti do koleje řecké svěřené Jesui
tům; ale slyše, že chovanci tohoto ústavu zavazují se přísahou
sloužiti po celý život církvi řeckokatolické, lekl se, neboť od
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svého obrácení vžil se do zřízení řimskokatolických, a o
cirkvi řeckokatolické na Litvě myslil, že brzo zanikne ne
majic kněží vzdělaných ani věřicích uvědomělých. Avšak
zpovědník
řekli
mu, že Bůh vyvolil si jej za nástroj ku pro

vedení církevní jednoty na Litvě; aby tedy řízení Božímu
se podrobil. Rutský váhal i nadále a studoval zatím v Římě
bohosloví, až dostal se ku papeži Klementu VIII., jenž
žádal od něho, aby se obětoval v cirkvi řeckoslovanské. Tu
prosil snažně, aby smělžití izemřiti v cirkvi římskokatolické,
již posud přináležel, ale papež zavázal ho poslušnosti, aby pře
stoupil k cirkvi řeckoslovanské, a uděliv mu požehnání
propustil ho. I uposlechl, ač s velikou lítosti, a složil přede
psanou přísahu. Hned potom vrátil se r. 1603. do Vilna a
byl hotov bojovati za unii. Avšak ve Vilně shledal věc
katolickou v stavu beznadějném; lid chodil za rozkolniky,
a mezi několika tamními řeckokatolickými duchovními nebyl
ani jediný hoden jeho důvěry. I stal se Rutský malomyslným
nemaje v celém městě přitele; až sezmámil se: s Kuncevičem,
tehdáž ještě kupeckým mládencem, jemuž z ochoty byl
učitelem. Ve Vilně byio mu také přemáhati veliká pokušení;
litevští šlechtici namáhali se odvrátiti ho od náboženského
života, a matka činíc mu výčitky, že vstoupil do Cirkve
katolické, nutkala ho, aby se oženil. Avšak Rutský nedbal
rozmařilých šlechticů a odmítal rozhodně rady matčiny.
Zatim zemřel ředitel řeckokatolického semináře ve Vilně, a
úsilím tamního latinského biskupa Voyny jmenován byl
nástupcem jeho Rutský, jenž sice úřadu tomu se podrobil,
ale již za několik měsíců si ho znechutil; a opustiv Vilno
odešel r. 1605. do Moskvy. Odtud vrátil se za krátko do
Vilna jsa velice rozladěn ; jedinou útěchu skytali mu návště
vy u Josafata v klášteře Trojickém. Roku 1606. putoval
Rutský do Říma, aby si vymohl dovolení vrátiti se do církve
římskokatolické a vstoupiti buď do Tovaryšstva Ježišova
aneb do řádu bosých Karmelitů. Odchodem jeho osaměl
Josafat ve Vilně poznovu; i přemital opět, měl-li by
státi se poustevnikem, jelikož naděje na znovuzrození klá
štera Trojického a církevní jednoty na Litvě zdála se mu
býti marnou. Tu však zavital r. 1607. do Vilna metropolita
Počej, vysvětil Josafata za jáhna a uložil mu povinnosť
v klášterním chrámě kázati. A již koncem téhož roku 1607.
měl Josafat kolem sebe čtyři nadějné jinochy, kteříž byli
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hotovi pracovati s ním společně o obnově zanedbaného
kláštera Trojického. Jen vůdce nedostávalo se jim. Rutský
vrátiv se z Říma a přebývaje ve Vilně docházel sice každého
dne do kláštera T'rojického, ale dosáhnuv od papeže kýženého
povolení pomýšlel co nojdřive státi se bnď Jesuitou aneb
Karmelitou. Tu způsobil Bůh ve smýšlení jeho náhlý obrat.
Mimo nadání rozhodl se Rutský pojednou, že vstoupí do
řádu sv. Basila a zasvětí život svůj zanedbané církvi řecko
slovanské, k čemuž byl jej r. 1603. sám papež Klement VIII.
tak snažně vybizel. Z toho měl ovšem Josafat nevýslovnou
radost. I byl dne 6. září 1607 Trojický klášterní chrám
jevištěm slavnosti dávno již tu nevidané. U přitomnosti

četných litevských šlechticů byli v této svatyni Rutský.a
čtyři Josafatem k životu řeholnímu připravení jinoši od
archimandrity Sienczyla oblečení rouchem sv. Basila a dne
1. ledna 1608 potom složil tu Rutský řeholní sliby, dostav
klášterní jméno Josef. Klášter Trojický měl tedy po dlouhé
době opět malou, ale vzornou družinu mnichů, jejiž duši
byl Josafat, ač nepřál si než býti vděčným žákem učeného
Rutského.
Oba přátelé Kuncevič a Rutský jali se ihned přispě
ním šlechty klášter Trojický obnovovati, a již koncem roku
1608. podařilo se jim stavby jeho z cizích rukou vybaviti
a dokončiti. I nastal tu nový život. Rutský byv záhy po
svěcen na kněžství sloužil každého dna mši sv. a vodil ve
všecky zasvěcené dny řeholní bratry ku stolu Páně, což
bylo Rusinům novotou. Byl kazatelem, novicmistrem, zpo
vědniíkem, domácím učitelem latiny i jazyka cirkevně slo
vanského; ba byl skutečným správcem kláštera, jelikož
archimandrita k ničemu se nehodil. V kázaní střídal se
s nim Kuncevič jsa zároveň ři litelem chrámu 1 církevního
zpěvu a opatrovníkem domácich potřeb. Mimo to Kuncevič
vycházeje do města 1 do okoli, míval s lidem náboženské
hovory a ziskal takto mnoho rozkolníků. Touto horlivostí
stalo se, že za nedlouho počet noviců v klášteře se zdvojná
sobnil, lid pak naučil se do klášterního chrámu choditi na
kázaní a přijímati sv. svátosti.
Zatim vzbouřili se rozkolníci a protestanté na [uitvě
proti králi Sigmundovi III. chtějíce ho donutiti, aby unii
s Římem zničil; a když postavil se rozhodně proti nim,
jali se mu broziti, byli však dne 6. července 1607 v bitvě
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u Guzova poraženi. Následkem toho klesalo v Polsce pro
testantství a věc katolická vzmáhala se, zvláště když
přední podpůrce rozkolu kniže Konstantin Ostrožský r. 1608.
zemřel.

Rozkolnici pozbyvše nešťastnou vzpourou podpory
šlechty, snažili se odvrátiti od Církve katolické duchoven
stvo a především zmocnit sekláštera Trojického ve Vilně.
Na ten účel získali si archimandritu Samuela Sienczyla,
jenž byl představeným kláštera již od roku 1605. Obojetný
a lstivý muž ten nebyl nikdy Církvi katolické nakloněn a
vyčkával jen příhodné doby, aby od ní zjevně odpadl.
I spojil se potaji s rozkolníky a uminil si Rutského vypu
diti novice propustiti a proti metropolitovi Počejovi pro
hlásiti se samostatným starostou kláštera. O Josafatovi
myslil, že ho získá po dobrém. Ale zlomyslné záměry jeho
přišly vniveč; Rutský i Josafat zřekli se tohoto zrádce a
podali na něho metropolitovi ve Varšavě žalobu. A metro
polita ustanoviv dne 7. června 1608 Rutského svým gene
rálnim vikářem vbiskupství Vilenském s veškerou pravomocí
nad duchovenstvem světským i řeholním, rozkázal Sienczy
lovi, aby mu správu kláštera postoupil. Toho však nesnesl
hrdý ošemetník ten. Vystoupil veřejně ze svazku s Římem
a nechtěl z kláštera se hnouti. I nastal v klášteře zjevný
boj mezi odpadlikem a věrnými mnichy. Dle návodu Sien
czylova měli rozkolnici třebas 1 násilím zmocniti se klá
štera a zajati Rutského i všecky, kdož by se bránili. Josa
fata chtěli ziskati lsti, a skutečně vylákali ho z kláštera a
domlouvali mu, aby přidal se k nim; ovšem pak nezdařily
se jim tyto úklady. Josafat odmitl lichoty jejich, a vrátiv
se do kláštera odpověděl na otázku bratří, kde byl a co se
mu přihodilo: „V pekle jsem byl a tam slyšel jsem hlasy
ďáblů zvoucích mne, abych zapřel víru svatou.“ Spiknutí
proti klášteru vyšlo na jevo a bylo vojskem potlačeno.
I vrhli se rozkolnici na Josafata a tupili ho, a rovněž hano
bili dobré jméno metropolity Počeje. Zrádce Slienezylo byl
slce od metropolity sesazen a z Církve vyloučen, ale váha
vostí krále Sigmunda i říšského sněmu stalo se, že odpadlík
ten byv z Vilna vyhnán, vrátil se jako domnělý vítěz, za
čal se vydávati za vrchního pastýře Rusinův, a učinil po
mocí městské rady násilný pokus vedrati se do kláštera
Trojického, kde zatím na rozkaz králův dosazen byl za
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řádného archimandritu Rutský. Tu zavítal do Vilna král
Sigmund a učinil rejdům rozkolniků náhlý konec. Sienczylo
vypověděn ze země; přední dva buřiči pohnáni na hrdelní
soud; ostatním odbojníkům uložena veliká pokuta ; metro
politovi Hypáci Počejovi vrácen jest stoličný chrám i jede
náct ostatních městských chrámů, kteréž rozkolnici bezprávně
v moci své drželi. Tak zvítězila ve Vilně unie nad rozkolem.
Zato spikli se rozkolnici proti životu sédmdesátiletého metro
polity Počeje, a jeden z nich, městský radní Jan Tupeka
vrhl se na náměstí s taseným mečem na něho, chtěje ho
zabiti. Metropolita dostav mečem ránu sklesl na zem, ale
vyvázl životem, ačkoli byly mu dva prsty levé ruky uťaty.
Vrah uprchl, byl však polapen, uvězněn a hrdla odsouzen.
Josafat navštěvoval ho v žaláři, přiměl jej k lítosti, smířil
ho s Bohem i s Cirkví katolickou a doprovodil jej na po
praviště. Ve Vilně zavládl potom mír, neboť rozkolnici
pozbyli tu někdejší moci své.
Právě na počátku roku 1609., když ve Vilně zuřily
tyto náboženské nepokoje, byl Josafat posvěcen obřadem
řeckoslovanským ná kněžství, a od té doby řidě se přikla
dem Rutského sloužil každého dne nekrvavou obět novo
zákonní a vzdělával vůbec nábožností svou duchovenstvo
rusínské. Jest podivahodno, jakým způsobem dodělal se
Josafat znamenitého vzdělání bohosloveckého. Nejsa znalý
ani latiny ani řečtiny nemohl učiti se vědám z knih tiště
ných; i nezbývalo mu leč hledati a sbirati si soukromou
pilnosti, čeho třeba bylo. V té příčině prospěl mu nejvíce
důvěrný přitel Valentin Kovalský, kněz Tovaryšstva Ježí
šova a profesor bohosloví na akademii Vilenské, vykládaje
mu soukromí jazykem maloruským základy křesťanské filo
sofie a bohovědy dle spisů sv. Tomáše Akvinského. Josafat
zapisoval si tyto výklady, a maje bystrý rozum stal se vý
tečným bohoslovcem a obráncem katolické pravdy proti
bludařům i rozkolníkům. Kázaní jeho mívala nevídaný
úspěch; ohromné zástupy rozkolníků byly jimi obráceny.
Nepřátelé zuříce vztekem volali si proti němu na pomoc
protestantské kazatele, aby ho veřejnými hádkami překo
nali; on však jsa milosti Boží osvěcován a silen vycházel
z těchto náboženských půtek jako vítěz a odpůrcové bývali
jim zahanbováni. Slynul vzácnou znalosti Písma sv. i vý
chodních Otců církevních, a v kázaních svých o sporných
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článcich viry uváděl nejčastěji na obranu katolické pravdy
mista z obřadních knih řeckoslovanských a starých spiso
vatelů domácích tak přesvědčivě, že katolíci právem dali
mu návev „bič na rokolniky.“ Nepřátelé přezvali ho „duše
chvatem“, on však honosil se touto přezdívkou a říkal jim:
„Dejž Bůh, abych všecky duše vaše uchvátil a do nebe
dostal !“

Ve zpovědnici sedával Josatat někdy i po celé dny od
rána do večera, a vycházel rád mezi lid, aby jej soukromí
poučil o sv. zpovědi a vybidl častěji se zpovídati. I na
procházkách dával se s lidmi do řeči a povzbuzoval je ku
přijímání svátostí, A lid hrnul se všude za ním, poslouchal
řeči jeho a osvědčoval mu lásku. Nábožný mn'ch jsu povždy
jaré mysli jednal s každým z míry laskavě a propůjčoval
se službami svými zvláště lidem chudým a nemocným, aby
ziskal duše jejich. Chodival do chatrčí i do obou nemocnio
městských a posluhoval nemocným chuďasům; upravoval
jim lůžka, čistil a líbal vředy jejich, poučoval je o povin
nostech náboženských a udilel jim svaté svátosti. Sám žil
zmíry odřikavě; v zimě vstával ve třetí hodinu ranní,
v létě již v hodinu druhou, zbičoval se, rozjímal o umučení
Páně, modlil se a čítal -Písmo sv.; potom budil bratry, od
sloužil mši sv. a dal se do práce. Přísné kajicí skutky, jimž
zvykl již za mladých let, konal vždy tajně, tak že prosto
myslní mniši neměli o nich ani potuchy. Uměl práv svého
kláštera důrazně hájiti a obhájil jich skutečně pokaždé, když
bylo na ně útočeno; a kdykoli řeholní bratři octli se
v hmotné nouzi, pomáhal jim třeba i žebrotou. Rovněž
horlivě pečoval o panenský klášter Basilianek ve Vilně
maje v něm přikázánu duchovni správu.
Roku 1610. rozkolný patriarcha
Moskevský
Ignacij
byv vzpourou ze sídla svého vypuzen utekl se pod ochranu
polského krále Sigmunda III. a došel pohostinství v Tro
jickém klášteře ve- Vilně, kde za krátko byl Josafatem
ziskán oirkevní jednotě. Tu zemřel potom r. 1616. jakožto
katolík. Návrat jeho do Cirkve katolické prospěl nemálo
unii. Toho času usadil se na Litvě potomek císařů byzan
ckých Řek Emanuel Kantakuzen, a Josafat byl mu vůdcem
na přechodu jeho k církevní jednotě. Vůbec byl klášter
Trojický ohniskem unie a zdrojem utěšeného života nábo
ženského na Litvě.
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Pojednou usadil se ve Vilně nebezpečný nepřitel unie
Maxim Smotrycký, jenž vynikaje stkvělým nadáním iobsá
hlými vědomostmi, které získal si na protestantských školách
v Německu, uminil si rozkol na Litvě jedva přemožený
opět vzkřísit. Na ten účel vydal spis proti unii „Pláč
cirkve rusinské“ v němž prokázal se býti více protestantem
než 10zkolnikem; ale litevšti rozkolníci neproblédajice blu
dův jeho byli timto spisem povzbuzení k novému odporu
proti unil a vystoupili proti ni mocně na sněmu Varšavském
roku 1611. Avšak unie měla tu nepřekonatelného obhájce,
slovutného řečníka polského Petra Skargu, kněze Tovaryš
stva Ježíšova, jenž úchvatnými slovy svými odrazil všecky
útoky rozkolniků.
Roku 1612. posvětil stařičký metropolita Počej Rut
ského za biskupa, z čehož měl Josafat převelikou radosť
doufaje, že výtečný muž ten bude moci ve vznešeném úřadě
svém řádu basilianskémn prospívati ještě více, než činil
jako představený kláštera Trojického. Mohlať unie zabez
počena býti hlavně jen horlivou činnosti Basilianů. Zatim
přibývalo klášteru Trojickému mladších mnichův a Jesuité
Vilenšti poskytovali jim na své akademii vědecké vzděláni.
Toho času založil maršálek Slonimský Řehoř Tryzna
v městečku svém Bytenu-ve vévodství Novohradském panen
ský klášter řádu sv. Basila, aby v něm jediná dcera jeho
s několika družkami mohla Bohu sloužiti. Duchovním vůd
cem tohoto nového řeholního domu byl od Rutského usta
noven-Josafat; záhy však poznal, že dlužno nastoupiti cestu
jinou, a radil tedy, aby všecky panny odebraly se nejprv
do Vilna, kdež by v noviciatě panenského kláštera tamního
řádným způsoben přiučily se životu řeholnímu. Rady této
bylo poslechnuto, a jelikož maršálkova dcera neminila již
vrátiti se do Bytenu, darován nově zbudovaný klášter Jo
safatovi, aby uvedl do něho mnichy z kláštera Trojického,
jenž dávno již návalu mládých řeholníků nepostačoval.
Prvním představeným tohoto nového unitského kláštera ba
sillanského byl Josafat. A za krátko podařilo se mu zřiditi
ještě jeden klášter. Ziskav šlechtice Mieleszka Církvi kato
lické dostal od něho r. 1613. opuštěný, někdy slavný poutní
chrám Panny Marie v Žirovicích na Smolensku a obnoviv
jej zbudoval u něho řeholní dům a osadil jej horlivými
mnichy. Ihned jal se rusinský lid ku starobylému milostné
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mu obrazu Rodičky Boži v této svatyni opět putovati a
klášter Žirovický stal se Litvě tím, čím byl Čenstochov
Polsce. Basiliani Žirovičtí pracovali neunaveně na kazatelně,
ve zpovědnici 1ve školách, zřídili si časem tiskárnu na vydá
vání katolických knih rusinských a utvrzovali takto v lidu unii.
Dne 13. července 1613 zemřel v kmetském věku me

tropolita Kyjevský Hypác Počej, obnovitel církevní jednoty
v zemích polsko-ruských a nástupcem jeho stal se věhlasný
pomocník jeho Josef Rutský, jenž ihned dosadil přítele Jo
safata za archimandritu kláštera Trojického ve Vilně. Tak
vrátil se Josafat do svého kláštera, v němž bylo toho časujiž 70
mnichů, a zaplésal svatou radosti vida, že vládne tu svornosť,
spokojenost, horlivost a řeholní kázeň. I ujal se s opravdovou
láskou správy mnichův a byl jim výtečným učitelem na
cestě dokonalosti, tak že jeho vedením stal se klášter štěp
nicí ctnosti křesťanských. Horlivý opat zakládal si obzvlá
ště na slavném konání služeb Božích a na důstojném cirkev
ním zpěvu, na kterýžto účel vychovával v klášteře jistý
počet hochů zpěváků. Horle pro spasení duší lidských hlásal
pilně slovo Boží, vyučoval novice a neustával nabádati lid
k častému přijímání svátostí. Přičiněním jeho stalo se, že
do městské rady Vilenské směli býti přijimáni jen katolici.
Na konání dobrých skutků nešetřil výloh; rozdával hojně
almužny chudým, a když sám nic neměl, chodil žebrotou a
nevracel se nikdy s prázdnem. Nejednou vyprosil mnichům
i chudým lidemod Boha nadpřirozené pomoci v bídě; proto
naučili se mniši důvěřovati v Prozřetelnost Boží a nebyli
nikdy úzkostlivě starostlivými, co bude zitra. Chudoby vážil
si velice a obcoval vždy raději s chuďasy, než s boháči.
Rovněž miloval pokoru a nepřestával se mrtviti. Jsa takto
vzorným řeholníkem, získal si mnoho následovníků netoliko
mezi mnichy, ale i mezi lidmi světskými.
Josafat cestoval občasně za metropolitou Rutským a sna
žil se na těchto cestách ziskati lidi Kristu Pánu a církevní
jednotě. Neštítě se ani lidí potulných a hospod poučoval, na
pominal a nabádal všude ku kajicnosti a zbožnosti.
Roku 1614. uminil si metropolita Rutský putovati do
Kyjeva a přibral si Josafata za průvodoa. V Kyjevě byla
kolébka křesťanství na Rusi. Arcibiskupství Kyjevské bylo
původně metropolí celé Rusi; když pak Malá Rus připadla
k Litvě, dostala severovýchodní Rus vlastního metropolitu
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sídlem v Moskvě, a metropolité Kyjevšti přebývali od té
doby obyčejně v litevských městech Vilně a Novohrádku,
později také ve Varšavě. Zatím propadl Kyjev rozkolu, právě
jako Moskva. Stoličný chrám Božské Moudrosti v Kyjevě
přečkav všecky bouře zůstal sice v držení unitského metro
polity, ostatní svatyně městské byly však v moci rozkolníků,
kromě chrámu sv. Michala s malým klášterem Vydubickým
(Vsevolodským), osídleným katolckými Basiliany. Rutský
cestoval do Kyjeva, aby osobně dosedl na prestol svých
předchůdců ve velechrámu Božské Moudrosti a takto osvědčil,
že jest si vědom svého práva jakožto metropolita ruské církve
unitské. Cesta nepřehlednými stepmi ruskými byla Rutskému
a Josafatovi velice obtižna a nebezpečna, ale oba překonali
všecky překážky a došli šťastně Kyjeva. Tu vstoupil metro
polita Rutský ve slavném průvodě do stoličného chrámu
svého a Josafat kázal ohromnému zástupu Jidu o církevní
jednotě. Po kázaní konal metropolita slavné služby Boží, a
potom spěchal Josafat shlédnout blízký klášter jeskyňový
(pečerskou lavru) vypinajici se velebně na pahorku nad řekou
Dněstrem. Již od dětství slýchal Josafat s dychtivosti o
tomto předním klášteře ruském a přál si spatřiti a uctiti
jeho svatyně, proslavené hroby svatých mnichův Antonije
1 Theodosije a poutěmi lidu maloruského. Pohřichu byli ba
sillanští mnichové tohoto kláštera zarytými odpůrci unie.
Archimandrita jejich NikeťforTur stav se nástrojem knižete
Konstantina Ostrožského odepřel metropolitu Počejovi poslu
šenství a odpadl k rozkolu. Josafatu bylo dobřeznámo, jaký
duch vládne v klášteře, a přece odvážil se do něho, jsa při
praven na všecko. Jakmile vstoupil do brány a ohlásil jméno
svoje, nastal v klášteře poplach a voláno: „Je tu dušechvat,
pojďte všickni spatřit ho!“ I sběhlo se asi sto mnichů, a
dříve ještě než host mluviti začal, obořili se všickni na
něho; jedni křičeli divoce, druzí strkali jim hrozice, že ho
zabijí, a jiní chtěli jej hoditi do Dněstru spilajice mu zrádců,
odbojníků a hubitelů pravoslaví. Surové výbuchy tyto snášel
Josafat mlčky, a když mniši se vybouřili, jal se k nim mlu
vití mírně takto: „Přišel jsem, abych vzdal poctu místu po
svátnému a velikou minulostí věhlasnému; abych popatřil
na vácnosti kláštera vašeho, zejména na ostatky mužů sva
tých, našich to otců. Mám velkou radosť vida, že po tolika
stoletich dlí tu ještě tak znamenitý počet synův našeho sv.
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Basila. Putoval jsem na toto místo, abych pozdravil bratři
a pohovořil s nimi. Jsem ochoten státi se žákem vaším, po
daři-li se nalézti muže moudrého, jakých mezi vámi zajisté
mnoho jest, kterýž by mně z Pisma sv., svatých otcův 1
cirkevních knih vašich dokázal pravdu a mne vní utvrdil.“
Lahodná řeč tato odzbrojila mnichy; i pozvali Josafata, aby
mezi ně usedl a chtěli mu posloužiti něčím na zotavenou,
ale on poděkovav přál si nějakého duchovního čtení; a když
přinesli mu slovanské Pismo sv., obřadní knihy a životy
svatých mužů pečerských, začal mluviti na obranu církevní
jednoty, dokládaje se ustavičně místy z přinesených knih,
až skončil těmito slovy „Jest než jedna pravá Kristem Je
žišem založená svatá Církev obecná; naše cirkev řeckoslo
vanská musí tedy s církví latinskou býti za jedno.“ I divili
se mniši této řeči nemohouce ji odpirati; a když Josafat
odcházel, řikali si vespolek: „Opravdu zasluhuje jména du
šechvata; posud nikdo nemluvil k nám slovy takovými.“ A
vyprovodivše ho až do města rozloučili se zdvořile s nim.
Sám metropolita podivil se nemálo slyše, jak Josafat v klá
šteře pochodil. A nebyl to jediný úspěch daleké cesty do
Kyjeva. Úsilím obou apoštolských mužů Rutského a Josa
fata přešel městský radní Batila z rozkolu K unii, a mimo
něho byli v Kyjevě Církvi katolické ziskáni dva posud roz
kolní kněži světšti. Všickni tito tři mužové stali se časem
horlhvými podpůrci církevní jednoty. Také na zpáteční cestě
obrátil Josafat několik rozkolníků. Návrat jeho do. Vilna
byl velice slavný; obyvatelstvo vítalo jej s nadšením.
Josefat dal se ve Vilně opět do práce na vinici Páně
a dodělal se za krátko nových úspěchů. Nejbohatší kořisti
jeho byli toho času královšti vojevodové Michal Sokoliňský
v Polocku a Bohdan Tyškčvič v Novogrodku, kteří byvše
jím získání Církvi katolické potáhli po sobě z rozkolu k unii
velkou čásť šlechty litevské a mnoho vzácných rodin mě
šťanských. Od té doby nesmělo se již na Litvě mluviti o
unil s opovržením, neboť uniti měli v šlechtě i v předních
rodech měšťanských mocné obránce.
Roku 1617. pozval Josafat vybrané vrstvy občanstva
vilenského k veřejné rozpravě, v niž Basiliani budou mlu
vit1 o pravověrnosti cirkve unitské. Zejména vyzval také
rozkolniky, aby přinesli církevní knihy slovanské, z nichž
mniši jsou ochotni čerpati důkazy pravdy, jejímiž obránci
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jsou. Aby rozprava snáze provedena a skončena byla, mělo
se rokovati o jediném článku viry, o prvenství apoštolské
Stolice. Veřejné toto rokování dálo se v určitý čas a učinilo
na valné shromáždění posluchačů hluboký dojem ; rozkolnici
ani se neodvážili k odvetě. Na žádost mnohých přátel dal
potom Josafat rozpravu tu'o tisknouti. Kniha vyšla s nad
pisem: „Obrana jednoty Cirkve svaté“ koncem roku 1617.
ve Vilně. V ní dovozuje se, že Malá Rus přijala sv. víru
z Cařihradu za času, kdy Řekové nebyli ještě odštěpeni od
Říma; že když později Cařihrad propadl rozkolu, zůstali
Malorusové věrnými cirkevní jednotě nedbajíce rozkolnických
patriarchů byzanckých, a že tudy cirkev řeckoslovanská má
býti sjednocena s církví latinskou. Spis tento měl znamenitý
úspěch; přemnozírozkolnici byli jim obráceni a nepřátelé
unie umlkli.
Zatím byl další rozvoj Josafatem
obnoveného řádu ka
tolických Basilianů na Litvě zajištěn. Noviciát v Bytenu
měl valný počet horlivých řeholníchučňů, klášter i poutní
chrám v Žirovicích slynuly po vší zemi, Trojický klášter ve
Vilně honosil se mnichy prodchnutými řeholním duchem a
schopnými voditi mladší bratry pravou cestou. Ve Vilně
bylo již dilo církevní jednoty téměř dokončeno; skoro ve
škeré obyvatelstvo vrátilo se zásluhou Josafatovou do Církve
katolické. I rozhodl se metropolita Rutský ustanoviti Josa
fata pomocníkem stařičkému arcibiskupu Polockému, jehož
církevní obvod obsahoval celou Bílou Rus kromě jediného
Smoleuska. Mělť Josafat po šťastném dokonání spasitelného
dila svého na Litvě podjati se apoštolské práce na mistě
jiném, kde horlivosti jeho kynula žeň nad míru hojná.
Josafat zvěděv, co mu nastává, uvažoval, jak by zba
vil se břemene, kteréž měl vzíti na sebe, ba pomýšlel 1 na
útěk; ale Rutský ličil mu přesmutný stav diecése Polocké
a doložil: „Bůh žádá na vás, abyste ujal se tisíců nesmrtel
ných duší a zachránil jich od záhuby.“ I dal se Josafat do
pláče a poklekna prosil úpěnlivě, aby směl i nadále zůstati
ve svém klášteře, ala metropolita zavázal ho poslušnosti, aby
se podrobil. Opět rozmýšlel se Josafat a zanášel se úmyslem
uprchnouti někam na poušť, avšak dávný přítel jeho P. Ko
valský 1 jiní důvěrnici radili mu, aby byl metropolity po
slušen.
Dříve ještě, než Josafat byl pomazán na biskupství,
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súčastnil se první valné schůze katolických Basilianů, kterou
na den 15. července 1617 svolal metropolita Rutský na
svůj rodný hrad Rutu. Tu byla stará řehole sv. Basila roz
množena některými doplňky, vyměřujicími zevrubně povin
nosti mnichů dle rozličných důstojnosti a úřadů jejich.
V čelo celého řádu postaven proto-archimandrita (generál),
ale metropolitovi zůstavena nejvyšší právomoc v řádě. Na
schůzi této ohlásil metropolita, že došlo již od krále potvr
zení volby Josafata za biskupa a pomocníka arcipastýře Po
lockého. Tu prosil Josafat ještě jednou s pláčem, aby bře
mene toho ušetřen byl, ale všecky námitky jeho byly marny.
I byl potom dne 12. listopadu 1617 v Trojickém chrámě
ve Vilně od metropolity Rutského slavně pomazán na bi
skupství. Na svůj budoucí úřad v Polocku připravoval se o
samotě modlitbou a kKajicímiskutky po patnáct dní, a když
opouštěl Vilno, vyprovázeli ho tisicové zbožného lidu hoře
kujice nad ztrátou apoštolského muže toho.
Polock při vtoku říčky Poloty do Dviny dostal se r.
1235. k Litvě. Roku 1500 utvořeno vévodství Polocké, jehož
potom r. 1563. dobyli Rusové; ale již 1579. odňal jim je
král Štěpán Batory a připojil je ku koruně polské. Staré
biskupství Polocké bylo za stoleti patnáctého povýšeno na
arcibiskupství s podřízenými biskupstvimi Vitebským a Msti
slavlským. Až do konce století třináctého byl Polock s Ří
mem v církevní jednotě; později nastaly doby, kdy i Polock
propadl rozkolu, z něhož se však zase vybavil.
Na počátku stoleti sedmnáctého přiznávalo se téměř
veškeré obyvatelstvo arcidiecése Polocké ku církvi řeckoka
tolické s obřadním jazykem slovanským. Polocký arcibiskup
zaujímal v zemích polsko-ruských po metropolitovi Kyjev
ském přední misto, a jsa na rozhraní mezi katolickou Pol
skou a rozkolnickou Moskvou měl veliký vliv na vývoj ná
boženského života v tamnich končinách. Tehdejší arcibiskup
Polocký Gedeon Brolnický (1601—1618) klonil se krozkolu,
ale jsa již schřadlý kmet devadesátiletý trávil život v na
prosté nečinnosti. Tomuto stařičkému arcibiskupu byl po
slán Josafat za pomocnika, a po smrti jeho měl státi se jeho
nástupcem.
Poločané uvitali Josafata dne 9. ledna 1618 s velikou
radosti a slávou, ačkoli nepřátelé roztrušovali o něm, že je
spíše zakukleným Jesuitou nežli Basilianem. Stařičkému
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arcibiskupovi slíbil Josafat úctu i synovskou oddanosť a zi
skal si rázem srdce jeho. Ujav se úřadu svého prokázal se
hned na počátku velikým horlitelem pro služby Boží dle
obřadu řeckoslovanského a rozprášil záhy nedůvěru někte
rých nespokojenců, kteřiž ho podezřívali, jako by byl od
půrcem obřadu toho. Vyhostil všecky nešváry ze stoličného
chrámu a přikázal, aby nekrvavá oběť novozákonní, kteráž
doposud sloužila se tu jen v neděle a ve svátky, konána
byla každého dne. Duchovním velel, aby svátosť pokání
přijimali měsíčně, a sesadil jáhny i kněze, kteří ovdověvše
oženili se proti zákonům cirkve východní podruhé. Bylt již
svrchovaný čas, aby takové nepořádky, které za vlády ne
schopného arcibiskupa Brolnického v Polocku zavládly, pe
vnou rukou odklizeny byly.
V domě arcibiskupském nenalezl Josafat téměřžádných
zásob; 1 vypůjčil si od Jesuitů tolik obilí, kolik třeba bylo
do žni, a rozdával hojné almužny chudým, tak že někdy
jemu samému nic nezbylo; ba nejednou zastavil i svoje bi
skupské odznaky, aby mohl hladové chuďasy nasytiti. Na
zprávu o jeho povýšení spěchal k němu do Polocka bratr
jeho doufaje, že bude od něho dostávati hojně peněz. Jo
safat daroval mu však jen 40 zlatých s dvojím oblekem
nevelké ceny a řekl: „Milý bratře, nemohu pro tebe činiti
vice; důchody cirkevní náležejí církvi a chudým; pomáhej
sl sám vlastní praci.“
Zatím chřadl arcibiskup Brolnický a Josafat ošetřoval
ho a připravoval na křesťanskou smrť. Stařec byl jím po
hnut, že složil vyznání katolické víry a vyzpovidav se mu
přijal od něho nejsvětější Svátosť a poslední pomazání.
Hned potom, ještě roku 1618. zemřel jsa s Církvi katoli
ckou smiřen, a Josafat stal se jeho řádným nástupcem na
arcibiskupském stolci Polockém.
Nový arcibiskup zavedl nejprve přísný pořádek ve
vlastnim domě svém, a přihlížel, aby v něm vládly zbožnost,
střídmosťůa pracovitost. Podobný řád ustanovil na všech
statcích svých, jichž vrchní správu přikázal Emanueli Kan
takuzenovi. Za duchovní rádce zvolil si Basiliany Genada
Chmělnického a Dorotěje Lecikoviče. S poddanými na svých
statcích jednal více jako otec nežli jako pán, nedopouštěje,
aby s nimi nakládáno bylo drsně, a naléhaje, aby všickni
byli především hodní, náboženských povinností svých dbali
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křesťané. Posýlal jim horlivé kněze a sám poučoval je a na
pominal, aby chodili ku sv. zpovědi a ku stolu Páně. Nikde
netrpěl nepravosti, a kde se vyskytly, trestal je přisně.
Mnoho starostí působila Josafatovi lakota světských
pánů, kteří za minulých časů proti všemu právu uchvátili
církevní statky, kláštery a chrámy. Těmto lupičům cirke
vniho zboží vyhlásil arcibiskup válku, ačkoli věděl, že rá
zným jednáním svým popudí proti sobě téměř všecku šlechtu.
Byltě hotov za práva církevní položiti 1 život. Nesprave
dlivé držitele církevních statků stihal soudně, počinaje si
při tom tak obratně a úspěšně, že i zkušení právnici se mu
divili. Tak vybavil v městě Polocku z nespravedlivého
drženi kterési rodiny spustlý klášter svatých kněžiců ru
ských, mučedníků Romana Borisa a Davida Glěba, a obno
viv jej uvedl do něho mnichy z Trojického kláštera ve
Vilně. Jiné dva kláštery, v Mohylevě a ve Vitebsku, dal
na svůj náklad obnoviti; kláštery Braclavský a Mstislavský,
uchvácené od mnichů rozkolnických, odňal těmto nedprá
vněným držitelům a vrátil jej Basilianům katolickým. Ujal
se schudlého kláštera panen Basilianek v Polocku a zvýšiv
jeho nedostatečné důchody povolal do něho několik vzor
ných sester z Vilna a obnovil v něm řeholní kázeň.
Starobylý stoličný chrám Božské Moudrosti v Polocku
pocházející ze stoleti třináctého, jenž hrozil již sesutim, dal
Josafat slohem původním nákladně obnoviti a vyzdobiti.
Obnovil také svůj dům i ostatní všecky budovy na statcich
arcibiskupských. I bylo podivno, jak mohl všeliké výlohy
na stavby tyto hraditi ze svých důchodů, an neustával býti
také štědrým k chudině.
Josafat staraje se horlivě o rozkvět řádu basilianského
věnoval zvláštní péči i duchovenstvu světskému, jež bylo
tehdáž zanedbáno, nemajíc ani potřebného vzděléní 'ani
horlivosti a jsouc dilem mravně pokleslé. Světští duchovní
obřadu řeckoslovanského (popové) jsouce ženati, neznali ji
ných starosti leč jakby uživili svých rodin, a nemajíce do
statečných důchodů, pomáhali si jak mohli; jedni svatoku
pectvím, jiní lichvou, živnosti hostinskou a prodejem vodky.
Mnozi z nich jsouce lidé hrubi, opijeli se s obecným lidem.
Tuť byla neodkladná potřeba důkladné nápravy. Josafat
podjal se tohoto dila s apoštolskou horlivostí.
Konal visitační cesty po arcidiecési hlásaje všude lidu
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slovo Boží a uče duchovní správce, jak maji žiti a posvátný
úřad svůj konati. Všickni duchovní byli povinni navštěvo
vati synody (poradné schůze), na nichž arcibiskup žádal od
nich, aby kladli počet ze svého života i úřadování, a udilel
jim potřebné rady, naučení a rozkazy. Kladl jim důrazně
na srdce střidmosť, čistotu, přesné slavení služeb Božích a
častější zpověď. Nařídil, aby v neděle i ve svátky po mši
sv. vykládali věřícím hlavní články víry a vštěpovali jim
v paměť obyčejné modlitby. Faráři měli aspoň dvakráte do
roka navštěvovati všecky svoje osadníky a vyzpovidati je
v adventě, a slavnějším způsobem v postě. „Přísně zakázal
Josafat duchovním všeliké pohoršení, zejména svatokupectví,
lichvu, násilí a nestřidmosť, a potlačoval rozličné z nevědomosti
a ze zištnosti zavedené obřady pověrečné. Zpozorovav, že
mnozí duchovní ovdověvše oženili se podruhé s prominutím
předešlého mnedbalého arcibiskupa, ale více z meznalosti
cirkevního zákona, než ze zlého obmyslu, a že mají četné

rodiny, zakázal jim pouze sloužiti mši sv. a zpovídati a po
nechal je v úřadech jejich, aby s rodinou nepadli v bídu a
nouzi. Aby všickni duchovní mohli v synodách se vystří
dati, konáno jich v každém obvodu do roka dle potřeby
několik; aby pak tyto schůze měly trvalý účinek, sepsal
Josafat a vydal tiskem 48 pravidel synodalních, kterýžto
spis měl každý farář pilně čítati. Za dozorce duchovenstva
dosadil arcibiskup ve všech obvodech horlivé děkany, jimž
bylo bditi, aby synodalní předpisy všude se zachovávaly.
Jelikož nebylo možno, aby venkovské chudé, ženaté a ne
vzdělané duchovenstvo řecko-slovanské vedeno bylo ku
hlubším studiím bohoslovným, složil pro ně Josafat stručný
katechismus, v němž základní pravdy katolické věrouky i
mravouky jadrným slohem shrnuty jsou. Místněji podány
jsou tu články rozeznávací proti rozkolníkům a protestan
tům ; o Duchu sv., o milosti Boží a svátostech, o Cirkvi a
prvenství Římského papeže. Tento katechismus je práce vý
tečná. Unitští kněží byli povinni vštipiti si jej doslovně
v paměť a vyučovati dle něho lid. Rozšířil se časem po
celé arcidiecési a přispěl nemálo k utvrzení a rozkvětu
pravé víry a církevního života na Rusi.
Josafat nastoupiv arcipastýřský úřad v Polocku shledal,
že světské duchovenstvo jsouc nevzdělané a mravně pokleslé
nepožívá žádné vážnosti. Světšti páni kladouce popy na
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roveň robotnikům nakládali s nimi velmi nedůstojně; dosa
zovali a vyháněli faráře po své libovůli, zadržovali jim
povinných dávek a osobovali si právomoc ve všcech ryze
cirkevnich. Vkládaliť se i do věci manželských 1 bohoslu
'žebných, a ubozí farářové jsouce jimi zotročení poslouchali
jich slepě, Proti těmto neplechám vystoupil arcibiskup s ne
oblomnou ráznosti. Nestrpěl, aby o věcech církevních rozho
dovali světští páni a zakázal přisně duchovním poddávati
se jim. Rozhodným a důsledným jednáním timto podařilo
se Josafatovi vybaviti řeckoslovanskou cirkev unitskou
z posavadního otroctví a ziskati ji svobodu. Aby rozkol
způsobem podloudným se nešířil zakázal arcibiskup patro
nům stavěti chrámy o své újmě, bez povolení církevního, a
dosazovati k nim potulné kněze, které vysílalo rozkolnické
bratrstvo Vilenské. Na duchovní zpurné ustanovil tresty a
nepolepšitelné vyhnal z arcidiecése své.
Běloruský lid přilnul k Josafatovi opravdovou láskou,
neboť nikdy posud neviděl arcibiskupa tolik činného a vý
tečného. I stala se zásluhou Josafatovou Bílá Rus nejpev
nější tvrzi cirkevní jednoty; onať honosila se později nej
větším počtem mučedníků pro unii.
Těžší práci měl Josafat s nepoddajnými šlechtici a
měšťáky zvyklými ve věcech církevních rozkazovati a du
chovenstvem pohrdati. Vrstvy tyto snažil se arcibiskup
ziskati unii důkladnými kázaními, soukromými hovory a
zvláště také knihami. Na kázaní jeho v Sstoličnémchrámě
býval ohromný nával posluchačstva, a když řečsvou končil,
volával k němu lid: „Svatý otče, mluv ještě; rádi budeme
tě poslouchati dále!“ Umělť neodolatelnou výmluvností svou
přesvědčovati a srdci lidskými mocně hýbati. S rozkolníky
mival soukromé rozprávky náboženské; mnaten účel byl
ochoten přijímati je ve svém domě, docházel k nim a ne
ustával, pokud se neobrátili a nevyzpovídali. Vůbec nelekal
se žádné práce, aby ziskal duše bližních, a nepřestával
napominati duchovní správce, aby nabádali lid zvláště ku
sv. zpovědi. Sám byl hotov posloužiti každému slyšením sv.
zpovědi; jakmile mu bylo zvěstováno, že někdo stůně,
spěchal k němu bez prodlení a snažil se ho přiměti, aby
přijal, svaté svátosti nabizeje se, že sám ho vyzpovidá.
Rovněž přihlížel, aby mládež byla záhy ku zpovědi a stolu
Páně vedena. Na visitačních cestách zastavoval se rád
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v hospodách a napomínal lidi, kteří tam právě seděli, aby
neotáleli se zpovídati; ba neodcházel, pokud ho neuposlechli.
Vhodným prostředkem k utvrzení unie a zvelebení křesťan
ského života zvláště mezi vzdělanějším obyvatelstvem byly
mu dobré knihy, které rozšiřoval. Aby jich měl dosti, po
staral se o slovanský překlad několika výtečných spisů la
tinských a řeckých.
Duchovenstva římskokatolického vážil si arcibiskup
Josafat velice a hleděl potlačiti předsudky lidu ruského
proti němu. Rád obcoval službám božím latinským zvláště
u Jesuitů; kdykoli bývala u nich čtyřicetihodinná pobož
nosť, docházel na ni s družinou svou, a rovněž sůčastňoval
se slavnosti Božího Těla, kteréž cirkev řecká nemá. -To mu
bylo od nepřátel vykládáno ve zlé, on však zůstávaje s1dů
sledným projevoval až do smrti k církvi latinské i apoštol
ským zřízením jejím zbožnou úctu.
Josafat jsa areibiskupem nepřestal býti řeholníkem a
žil zmiry kajicně, jakož zvykl žiti v klášteře. Vstával denně
před svitáním a budil zvonkem domácí duchovenstvo na
jitřní hodinky do chrámu. Trval celé hodiny v noci soukromí
na modlitbách klečmo vchrámu aneb na sousedním hřbitově
a zapíral se tuhou kázni. Masitých pokrmů nepožíval nikdy,
a ku přísným postům dle předpisů cirkve východní a řádu
sv. Basila přidával si posty mimořádné. Nosil stále žiněné
spodní roucho s hrotitým opáskem kolem beder a bičoval se
potají do krve. Arcijáhen Dorotěj Lecikovič překvapil arci
biskupa několikráte, an takto se trýznil, byl však pokaždé
od něho napomennt, aby odešel a nikomu neříkal, co spatřil.
Marii Pannu ctil Josafat synovsky; před svátky jejími roz
množoval pobožná ovičení svoje a na kázaních velebil ji
nadšenými slovy. Chudoby řeholní nepřestával po celý život
šetřitl; sám maje jen nepatrné potřeby a šatě se prostě
rouchem řeholním rozdával příjmy svoje chudým, na obnovu
chrámů a zvelebení církevních ústavů, zvláště klášterů. Na
urážky zapomínal rád a snadno, čím hůře mu někdo ubližil,
tím spíše získal si lásku jeho. Smiřoval rozvaděné soky,
podroboval se ve všem metropolitu svému a rovněž byl
zpovědniků svých dětinně poslušen. Ani nepřátelé nemohli
na něm vypátrati nějaké mravní úhony; žilť svatě, zářil
ctnostmi rekovnými a byl zrcadlem bohumilého obcování
zvláště pro řeholníky a biskupy.
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Apoštolskou činnosti obou velepastýřů Rutského i Josa
fata staly se oboji Rus, Malá i Bílá, s ostatními vévodstvimi
ruské Polsky unitskými, až na jediné město Kyjev; jinak
zdálo se, že rozkol všude jest již vykořeněn. Ale zatvrzeli
rozkolníci neustávajíce brojiti potají proti unii nalezli sli
pomocníky vtak zvaných ruských bratrstvech, jichž členové
majice dosti peněz namáhali se dojíti dřívější moci násilím,
když nebylo jim možno zvitěziti nad unity cestou zákonnou.
Mimo to získali si rozkolnici pomocí Jsttvých Řeků Kozáky,
a timto dvojím prostředkem uminili si cirkevní jednotu na
Rusi krvavě vyhladiti.
Ukrajinští Kozáci zprvu nebojovali proti obnovené
unii, ba byli rozhodnými odpůrci knižete Konstantina O
strožského, prvního zápasníka za řecký rozkol na Malé
Rusi koncem stoleti šestnáctého. Nebyli nepřátelé katolické
Polsky aniž přátelé rozkolnické Moskvy. Teprvekdyž Ukra
jinští Kozáci spojili se s divokými Kozáky Zaporožskými,
sidlicimi na levém břehu řeky Dněstru za vodopády (po
rohy, prahy) jejími, a zejména od roku 1599. za udatného
hetmana Zaporožských kozáků Konaševiče Sahajdačného,
zarytého rozkolnika, obrátily se kozácké zbraně proti kato
lické unii. Tehdáž, za vlády slabého krále polského Sig
munda III. stali se Kozáci znamenitou mociválečnou a jich
hetman stal se neodvislým knižetem. První násilný skutek
provedli Kozáci r. 1618. v katolickém klášteře basiliánském
u sv. Michala v Kyjevě byvše od rozkolníků najati za mzdu
ku potírání unie. Tamnější hegumen Antonij Grekovič, spolu
generální vikář metropolity Rutského pro malý hlouček u
nitů v Kyjevě, byl rozkolníikům ode dávna trnem v oku;
1 stanuli na tom, že zbaví se ho násilím. Nočního času
v zimě vrazili Kozáci do kláštera, vrhli se na hegumena,
an již spal, svázali jej a vlékli k zamrzlému Dněstru, Vy
sekali v ledu otvor a uvrhli ho do vody, a když zadržel se
ledu, uťali mu sekerami obě ruce. Po vykonání tohoto zlo
činu vyloupili klášter. Tenť byl počátek zuřivého pronásle
dování cirkevní jednoty ua Rusi.
Vlastním strůjcem divokého boje proti unii v zemích
polskoruských stal se rozkolnický patriarcha Jerusalemský
Theofan IV., ošemetný Řek, jenž dotěrností svou získal si
u Cařihradského rozkolnického patriarchy důvěru tou mě
rou, že byl r. 1618. od něho poslán s veškerou pravomocí
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do Moskvy. Tu zalíbilo se mu ; i jal se strojiti pikle proti
sousední Polsce, vydával zájmy všech Rusů za svoje a zí
skal kozáckého hetmana Konaševiče svým záměrům. Dne
23. března 1620 přijel Theofan do Kyjeva, byl přeslavně
uvitán, a předsedal tu schůzi rozkolníků, na níž vyhlášen
unitům boj na život i smrť; metropolita Rutský měl býti
úkladně zavražděn; zvoleno semdesát mužů, aby ho stihali;
vrahu slibena veliká odměna. Zatím spáchán nový zločin ;
katolický Basilian Antonij Butkyjevič, vyslaný od biskupa
Přemyšlského na visitaci po diecési, přistoupiv k oltáři byl
od rozkolnického popa zabit sekerou. Zpráva o tomto zlo
činu způsobila v celé Polsce ohromný poplach. Král strojil
se právě k válce s Turky, a poznav, že Zaporožští Kozáci,
bez nichž nemohl se obejiti, najati jsou od Theofana, hleděl
tohoto nebezpečného člověka zbaviti se po dobrém. Ale
schytralý Theofan napsal králi do Varšavy list smírný, a
vida že by násilím cíle svého nedošel, uminil si zničiti unii
způsobem zákeřnickým. Jmenovalť sedm rozkolnických bi
skupů a posvětil je dne 15. srpna 1620. za vzdorobiskupy
proti katolickým biskupům unitským. Byla to neslýchaná
drzost, jakéž schopen byl jen prohnaný Řek. Rozkolničtí
Ižibiskupové Theofanem proti všemu právu jmenovaní byli
nejůhlavnější nepřátelé unie, mužové beze všech ctnosti a
poštolských. Na štěstí byly tehdáž biskupské stolce v ze
mích ruskopolských osazeny věrnými biskupy unitskými a
Theofan byl donucen odejiti ze země; ale neblahá setba
jeho ujala se a bujela dále. Rozkolnici jim poštvaní rozhla
šovali, že noví biskupové. jsou řádní pastýřové ruského lidu
majice cirkevní právomoc od patriarchy v Cařihradě, a že
dlužno biskupy unitské jakožto vetřelce vyhnati. Na pomoc
volali si náčelníky rozkolu -i protestanty, hlavně pak spo
léhali na Kozáky.
Již roku 1620. vedli si rozkolnici na sněmu ve Var
šavě proti unitům velmi zpupně, ale král Sigmund řekl
jim: „Nechat raději rozpadne se Polska a nechať spiše za
hyneme, než aby záhubě propadla víra svatá!“ Počátkem
roku 1621. přišel do Varšavy hetman Kozáků Konaševič
vyjednávat s králem v příčině nastávající války s Turky,
a nabidl mu pomoc, ale jen budou-li noví biskupové uznáni.
Král vehnaný takto do rozpaků odpověděl mu však, že
běží o válku a nikoli o spory církevní, které dlužno zatím
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poodložiti. Metropolitovi Rutskému i aroibiskupu Josafatovi,
kteří zavítali do Varšavy na sněm, bylo tu od rozkolníků
snášeti veliká příkoří; všude pokřikováno na ně zuřivě a
spiláno jim odbojníkův a kazimírů, ačkoli král opět na
sněmu prohlásil: „Volím raději zemřiti, než připustisi byť
1 nejmenší věc proti Bohu!“ Posléze odhodlal se Rutský
proti drzým útokům nepřátel prosloviti na sněmu znameni
tou řeč na obranu unie. Odsoudiv pikle rozkolníků a od
haliv ošemetné rejdy zrádce Theofana vylíčil, jak obnovený
řád basilianský požehnaně působí a jak za unie lid ruský
zbožnosti 1 mravnosti prospivá. Vývody tyto pronesené ne
odolatelnon výmluvností zarazily rozkolniky, tak že ani
neodvážili se k odvetě. I odloženo všecko další jednání
o věci církevní do sněmu příštího. Zatím nastala válka
s Turky. Třicet tisic Kozáků přísahalo králi Sigmundovi
III. věrnosť, a všickni dostáli slovu. Dne 28. září 1021 byl
sultán Osman s ohromným vojskem svým u Chocimi nad
Dněstrem zbraněmi polskými poražen na hlavu; šedesát
tisic Turků padlo v památné bitvě té, a sultán donucen u
zavřiti s Polskou mír.
Josafatovi nadešly v Polocku kruté boje. Za vzdoro
biskupa proti němu byl od Theofana jmenován a vysvěcen
pověstný Smotrycký, jenž zatím stav se rozkolnickým mni
chem, přijal řeholní jméno Melecij. Do Polocka neodvážil
se však prozatim, neboť král Sigmund rozkázal, aby byl
ihned zatčen, jakmile by se objevil na půdě arcidiecése Jo
safatovy. Za 10 rozesýlal Smotrycký z kláštera sv. Ducha
ve Vilně, kde se usadil, paličské listy proti Josafatovi, králi
1 unitům, a rozkolnické bratrstvo Vilenské pomáhalo mu
horlivě. Ovšem odrážel metropolita Rutský tyto hanopisy
ráznými obranami, ale soustavné útočení rozkolníků na unil
potkávalo se přece s účinkem, a za nedlóuho vypověděna
Josafatovi v Mohylevě, u Orši a ve Vitebsku poslušnosť.
Bylo to dilo Smotryckého. Na neštěsti bylo Josafatovi právě
tehdáž odebrati se s Rutským na sněm do Varšavy, aby
hájil napadené unie. Odjižděje z Polocka, svěřil arcibiskup
řizení svého stádce generalnímu vikáři Genadovi Chmělni
ckému, ale na úsilovné prosby jeho vrátil se záhy z Var
šavy do sidla svého. Tu stal se zatím žalostný převrat; pi
klemi Smotryckého domohli se rozkolnici v městě vítězství.
Josafat ziskal sice neunavenou činností svou mnohé z těch,
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kteři se mu byli odcizili, ale vyhladiti koukol od nepřátel
nasetý nepodařilo se mu ani v Polocku, ani ve Vitebsku,
Mohylevě a Orši, ačkoli v městech těch osobní činnosti,
kázaním, poučováním a laskavými domluvami mnoho zpro
nevěřilců opět smířil s Cirkví katolickou. Nesrovnávalt se
s jeho horlivostí výsledek; v jmenovaných městech podrželi
rozkoluici i nadále většinu a rozhodující moc.
Zarmoucený Josafat vrátiv se do Polocka, odhodlal se
proti ohavným rejdům a útokům Smotryckého hledati ochra
ny při králi Sigmundovi. I vydal král list, v němž prohlá
šen Smotrycký za svůdce, buřiče a velezrádce, a kladeno
lidu na srdce, aby poslušen byl řádného, katolického arci
biskupa svého Josafata Kuncůviče. Když však královský
list tento byl čten na radnici v Polocku, strhli rozkolnioci
ohromnou bouři a byli by se již uvrhli na Josafata, kdyby
palatin Michal Sokoliňský nebyl náčelníku jejich pohrozil
smrti. Josafat zůstal klidným aniž pomýšlel na potrestání
vinníků; a právě tato shovívavost ziskala mu nejednoho
z nepřátel, ba samého strůjca minulé bouře, že prosili ho
na kolenou za odpuštění, kteréhož se jim ovšem dostalo.
Toho času obrátila se k unii vdova po někdejším palatinu
Polockém Bohdanka Volovičová, a zdálo se, že katolikům
v Polocku kyne naděje v lepší časy.
Jako v Polocku, měl býti královský list vyhlášen 1
ve Vitebsku. Když ale Josafat zavítav koncem února roku
1622. do toho města, dal jej na radnici veřejně předčitati,
prohlásili rozkolnici, že budou proti uni1 bez ohledu na
krále 1 úředníky jeho vší mocí bojovati; a když arcibiskup
potom sloužil ve stoličném chráměmši sv., vrazili dovnitř,
zbili kněze i sluhy jeho a vyloupili kostelní pokladnu. Již
počátkem března téhož roku byli sice rozkazem královským
donuceni vydati odňaté chrámy arcibiskupovi, ale věrných
katolíků zbylo v městě nemnoho, a zuřiví nepřátelé neustá
vali je na potkání tupiti, ba i do chrámů za nimi vnikati
a jim násilí činiti.
Zatim vytratil se Smotrycký z Vilna a spěchal k roz
kolnickému metropolitovi Jobu Brolnickému; ten pak na radu
jeho vypravil poselstvo ku Kozákům, aby postavili se králi
na odpor, nebude-li povolným. Zároveň vyjednávalo rozkol
nické bratrstvo Vilenské s Kozáky v Záporoží, a řecký
patriarcha vyslal z Cařihradu dvanáct vyzvědačů se štváč
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skými listy na Malou Rus. Tomuto spiknuti nedovedl již
král Sigpeund čeliti, ač sám papež Řehoř XV. ho písemně
vyzval, aby nedopouštěl unii zničiti, Ant metropolitu Rut
skému nepodařilo se na sněmu Varšavském zameziti vítěz.
ství rozkolu. Král i rádcové jeho chtice. nechtice podrobil:
se většině sněmovní, kteráž r. 1023. rozhodla, že rozkolni
čti, Theofanem vysvěcení biskupové mají býti proti bisku.
pům unitským uznáni.
Smotryckému běželo především o zničení metropolity
Josafata; i vydával proti němu nové a nové hanopisy
Ostatní vzdorobiskupové vyčkávali zatím pod ochranou Ko
záků, až nadejde jim doba příznivá. Náčelníci rozkolu po
stoupili ve své zuřivosti tak daleko, že minili raději vzdáti
se křesťanské víry, než vrátiti se k církevní jednotě s Ří
mem. O Josafatovi roztrušovali rozkolníci nejhanebnější po
mluvy, tupili ho na potkání, házeli po něm kamením a hro
zili mu smrtí. Kdežto v Polocku vraceli se mnozí do
Církve katolické, až zbyl tam jen hlouček rozkolníků, roz
hlašováno v Orši, Mohylevě, Mstislavi, a zvláště ve Viteb
sku veřejně, že arcibiskup bude zabit. Věda to Josafat jezdi
val právě do Vitebska častěji, doufaje, že snad přece se mu
podaří poštvaný lid na lepší ces'u uvésti. Ale náčelníci
rozkolu v tomto městě nehrozili se proti němu žádné hane
bnosti; jednou, an arcibiskup ubíral se v církevním prů
vodu po mostě, pohrozil mu jeden z nich utopením; jindy
vrazili zuřivci do stoličného chrámu, kde právě Josafat
sloužil mši sv., zbili jáhna jeho do krve, a byli by se i na
něho samého uvrhli, kdyby nebyli bránili přitomní šlechti
-cové. Mnoho útrap bylo snášeti také družině arcibiskupově,
zvláště arcijáhnu Dorotěji Lecikoviči a Emanueli Kanta
kuzénu. Tak rostla nenávist proti Josafatovi, jenž věda
dobře, co mu nastává, chystal se již klidně na mučednickou
smrť. Když přátelé dávali mu výstrahu, odpovidal jim:
„Vim, že chtějí mne zavražditi, ale vím také, že i svatí
Otcové byli pro víru na smrť vydáni.“ Nepřátelům svým
řekl na kazatelně: „Nenávidite mne na smrť a hledáte bez
životi mého; já pak nosím vás v srdci a pokládal bych se
šťastným, kdybych směl pro spasení vaše zemřiti.“ Nemyslil
a nemluvil již o ničem jiném než o smrti říkaje: „Kdož
mi dá, abych umříti mohl pro Pána našeho Ježíše Krista
1 pro jednotu svaté katolické Církve! Kéž jest mi lze vy
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ht1 krev pro Krista, abych žil s nim“ Nějaké útěchy po
skytlo mu toho času požehnání, jehož dodělal se apoštolskou
činností svou mimo diecési Polockou. V červenci r. 1628.,
an meškal u metropolity Rutského na zámku Rutě, kde
konána valná schůze řádu basilianského, podařilo se mu
kteréhosi těžce nemocného šlechtice vyznání kalvínského
obrátiti na víru katolickou a zaopatřiti sv. svátostmi. Ještě
znamenitějšího úspěchu dodělal se Josafat v litevském mě
stečku Dudě, kde nalezl pohostinsví v domě kalvínského
šlechtice Soroky; obrátil nedlouhou rozmluvou o nábožen
ství tři dcery jeho a ziskal je Církvi katolické. Zato vy
hnal ho šlechtic Soroka a pustil za ním své hafany, ale po
chvíli, na domluvu dcer, zastyděl se tohoto nedůstojného
skutku a vsedna na kůň jel rychle za pohaněným hostem,
odprosil ho, vyzpovídal se mu v tu chvili a stal se ka
tolikem.
Zatím dal rozkolný metropolita Kyjevský Job Borecký
sehnati od Kozáků hlouček věrných katolikův, kteříž v městě
byli a nutil je, aby odpadli od unie; a jelikož se zdráhali,
nakládáno s nimi ukrutně. Tři mužové, kteři r. 1615. za
krátké návštěvy Rutského a Josafata v Kyjevě přešli z roz
kolu k unii, byli tehdáž pro víru katolickou zavražděni.
Byli to městský radní Batila a dva světští kněží.
Koncem října r. 1623. prohlásil Josafat, že odebéře
se do Vitebska, kde rozkolnici zuřili nejhůře; a když přá
telé s této nebezpečné cesty ho sráželi, řekl jim slovy pro
rockými: „Nebojte se, milé ditky; dojde-li z Vitebska
truchlivá zpráva, bude se týkati pouze mne; nikdo jiný
nezemře.“ Nežli pak odešel, požádal ještě generálního vikáře
Chmělnického, aby postaráno -bylo o brzké dokončení
hrobky, kterou dal si v stoličném chrámě Polockém stavěti.
Když někteří bělorušti šlechtici se mu nabídli, že ho budou
provázati na ochranu proti nepřátelům, poděkoval se jim a
řekl: „Nepřeji si žádné ochrany lidské; Bůh jediný jest
mým štítem. Ostatně bůdu šťasten, zemru-li pro viru.“
Sotva Josafat do Vitebska zavítal, shlukly se proti
němu davy poštvaného lidu žádajíce smrti jeho. Avšak
arcibiskup utišil otcovskými slovy rozjitřené zástupy, tak
že se rozešly. I utekli se spiklenci ku lsti. Štvali lid proti
sluhům areibiskupovým myslice, že budou se brániti, z če
hož nastanou výtržnossi, jichž bude. snadno lze využitko
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vati proti Josafatovi. Ale arcibiskup prohlédaje tento záměr
zakázal svému služebniotvu vycházeti a do půtek s lidem
se dávati. Sám sledoval bedlivě nástrahy nepřátel a věděl,
co ho čeká, a přece konal do poslední chvile povinnosti
biskupské; docházeje do stoličného chrámu sloužil mši sv.,
zpovidal a hlásal slovo Boží; ale srdce rozkolníků byla
tvrdší nad kámen.
Náčelníci rozkolu ve Vitebsku vidouce, že nelze arci
biskupské služebnictvo do nějaké půtky zaplésti, najali jaké
hosi potulného popa Eliáše, aby Josafatovi před domem
jeho veřejně lál; nadáliť se, že člověk ten bude na rozkaz
arcibiskupův polapen a zatčen, při čemž strhne se bouře,
kteráž ďábelskému záměru jejich dobře poslouží. I vykázána
předním svůdcům, zejména rozkolným popům,mista, aby na
dané znamení srotili lid a táhli s ním do arcibiskupské
budovy. A hned dne 11. listopadu hulákal zvrhlý Eliáš od
rána do večera před arcibiskupským domem spilaje unii,
papeži, Josafatovi i družině jeho. Josafat nebyl však toho
dne doma a vrátil se až na večer. Tu již přichystal se na
mučednickou smrť. Rozloučiv se tklivě s družinou svou
strávil celou noc na modlitbách leže s rukama křížem roz
pjatýma na zemi a vzdychaje s pláčem k Bohu. Záhy na
zitři ráno dne 12.,listopadu 1623. vstoupil Josafat dle oby
čeje do chrámu na jitřní. Zatím dostavil se pop Eliáš a
začal poznovu arcibiskupovi na ulici hanebně spilati. Tu
vyrazili na tohoto vzteklého křiklouna sluhové arcibiskupoví
a polapivše ho zavřeli jej. A právě toho přáli si spiklenci.
Ihned zvoněno v městě na poplach, a odevšad sbíhali se
najati buřiči pokřikujíce: „Pryč s Josafatem, zabte ho!“
Když ale arcibiskup z chrámu se vracel, zděsila se luza
důstojného zjevu jeho, aniž mu ubližila. A když arcibiskup
rozkázal Eliáše propustiti, začal se již lid rozcházeti. V tu
chvili přiběhli však tři rozkolní popové a jali se zběsile
štváti davy lidu proti Josafatovi. I učinili buřiči útok na
arcibiskupský palác, a vrazivše dovnitř, zranili Emanuela
Kantakuzena třinácti sečnými ranami a nadělali mnichů
Dorotěji Lecikovičovi osmnáct ran do hlavy; a nechavše
oba zkrvavené a zdánlivě mrtvé ležeti na zemi, týrali u
strašené služebnictvo a pustošili divoce, nač přišli. Zatím
modlil se Josafat ve své komnatě. Byv pak křikem na
chodbě vyrušen otevřel dvéře a stál již před svými vrahy.
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Tu řekl vlídně: „Hospodin budiž s vámi, synové drazí, proč
tak ukrutně nakládáte s domácím lidem mým? Máte-li co
proti mně, ejhle, tuť jsem !“ I pozdvihl rukou svých ku po
žehnání. V tu chvili přihnali se z protější komnaty dva
zlosynové; jeden z nich udeřil arciskupa kyjem, a druhý
zasadil mu sekerou do hlavy smrtelnou ránu. Mučedník
padl bez sebe na zemi, a zuřivoi vrhše se jeden přes dru
hého jaho šelmy na něho bodali a třískali do něho a šlapali
po něm. Potom hnali se za služebníky jeho, aby i je všecky
pobili. Tu pozdvihl umírající mnčedník pravici a z úst jeho
bylo slyšeti povzdech: „Bože můj!“ I vzkřikli vrahové:
„On ještě žije !“ a vystřelivše mu dvakráte do hlavy stáhli
jej na dvůr a hanobili ho, an již byl mrtev. A vyloupivše
celý dům dali se do piti, a potom vrhli se opět na umuče
ného velekněze, vysvlékli jej ze svrchního roucha, strhli
s něho žiněnou košili, a hulákajice vláčeli mrtvolu za město
na břeh řeky Dviny, kde přivázavše k ní veliký kámen
uvrhli ji do hlubiny.

Podivuhodným způsobem stalo se, že z družiny umu
čeného arcibiskupa nikdo nezemřel, ač tři z nejdůvěrnějších
přátel jeho byli ukrutně zraněni. Sami vrahové pokládali
to za zjevný zázrak. Dne 17. listopadu spatřili rybáři v řece,
kde mučedník byl ponořen do hlubiny, jasné světlo, a pá
travše na tomto mistě nalezli mrtvé tělo a vytáhli je na
břeh, odkud unitští kněží odnesli je v průvodu plačicího
lidu do stoličného chrámu. Tu zůstalo vystaveno po devět
dni. Polocký starosta Jan Chodyga, horlivý rozkolnik, při
šed tehdáž za jakousi záležitostí do Vitebska spěchal spatřit
umučeného arcibiskupa, -a vida, jak z rozťaté hlavy jeho
krvavé krůpěje vyrážejí, byl tak dojat, že zaplakal a ihned
se rozhodl, že zřekne se rozkolu. A vrátiv se do Polocka
smířil se s Církvi katolickou a byl ochoten za ni i život
dáti. Toť bylo první ovoce mučednické smrti Josafatovy.

Ve Vitebsku utichly rázem všecky vášně; i vrahové
plakali a klnuli zločinu svému. Tisicové lidu putovali
z blizka i z daleka popatřit na umučeného arcibiskupa, a
všickni hořekovali nad nim. Zatim dostavili se do Vitebska
zástupcové města Polocka, radní páni, duchovní a šlechtici
hlásit se ku svému pastýři, a odvezli si tělo jeho do města
svého, kde ve stoličném chrámě uložili je S převelikou
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slávou. Pohřeb odložen však až do příchodu metropolity
Rutského a byl vykonán teprv dne 18. ledna 1625.

Bůh oslavoval mučedníka Josafata záhy divy. Tělo
jeho zůstalo po celý rok 1624. ve stoličném chrámě Polo
ckém vystaveno, a z rány v hlavě prýštila se krev i v kru
tém mrazu. Věrný ctitel umučeného arcibiskupa, radní Petr
Dankovský, jsa úplně slepý, dal se dovésti k mrtvole jeho,
a padna na kolena vzýval ho důvěrně za přímluvu u Boha
a dotkl se očima svýma žiněného roucha jeho. A vtu chvíli
nabyl zraku. Zázrak tento stvrdil potom r. 1627. přísahou.
Podobným způsobem ozdravěla manželka kteréhosi měšťana
polockého, kteráž po dlouhý čas byla stížena oční chorobou.
Až do roku 1664 bylo zaznamenáno asi sto zázraků, kteréž
udály se na přimluvu mučedníka Josafata,
Neblahý Melecij Smotrycký, vlastní strůjce hrozného
zločinu, spáchaného poštvaným lidem Vitebským na arcibi
skupu Josafatovi, utekl do Kyjeva a odtud do Cařihradu, a
potom toulal se po Recku a Palestině jsa trýzněn výčitkami
svědomi. Posléze vrátil se do vlasti a nenalézaje nikde po
koje obrátil se milostí Boží r. 1727. na víru katolickou,
činil pokání a stal se horlivým obráncem ocirkevní jednoty,
kterou byl dřive tak zuřivě pronásleddval. Krev mučedníka
Josaťfata získala mu od Boha milosť obrácení a pokání.
Vitebčané pykali těžce zločinu svého; přední vinnici
byli potrestáni na hrdle, město stiženo velikými pokutami.
Žato dostalo se Vitebským od Boha náhrady neocenitelné;
přilnuliť k Církvi katolické a zůstali ji věrni po dlouhé
doby, ač časem bylo jim proto snášeti přemnohé úkory.
Podobně obrátil se celý Polock k unii a vážil si památky
svého slovutného arcibiskupa Josafata.
Na úsilovné prosby metropolity Rutského dal papež
Urban VIII. již roku 1624. vyšetřovati život i rekovné
ctnosti umučeného Josafata a prohlásil jej r. 1643. za blaho
slaveného mučedníka. Od té doby volaly nové zázraky po
svatořečení, avšak pro mnohé překážky nebylo možno úřední
jednání vté příčině dokončiti, až teprv papež Pius IX. dne
29. června 1867. vřadil jméno tohoto apoštolského mučed
nika za církevní jednotu na Rusi do seznamu světcův
Cirkve katolické. Velkolepé slavnosti svatořečení sůčastnili
se v chrámě sv. Petra všickni tehdejší tři arcipastýřové ka
tolických Malorusů z Haliče; z Ruska nesměl tenkráte
nikdo zavítati do Říma; tamť jest pohříchu dílo sv. Josa
fata již od dávna surovým násilím hubeno a přímo za zlo
čin pokládáno.
Ostatky sv. Josafata v stoličném chrámě Polockém
byly věřicím lidem nábožně uctívány, až za cara Petra
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Velikého nadešly katolické cirkvi řeckoslovanské hrozné časy.
Panovník tento, úhlavní nepřitel unie, vydávaje se za přitele
a spojence polského krále Augusta II. zavítal r. 1705. do
Polocka a vstoupiv dne 11. července do stoličného chrámu
právě když byly nešpory, zabil. v této svatyni vlastní ru
kou unitského kněze Theofana Kolběčinského, dal upáliti
tři katolické Basiliany a rozmetati popeljejich; jiné mnichy
kázal zlýrati a klášter jejich vojskem zloupiti. Když bylo
mu řečeno, že arcibiskup Josafat byl od rozkolníků zavražděn,
hrozil, že ostatky jeho spálí. Aby byly zachráněny, ode
vzdány jsou knížeti Radziwilovi, jenž uložil je v Bělé
v Podleší ve zvláštní na ten účel zbudované kapli. Tu zů
staly až do nejnovější doby, kdy dilo zkázy unie bylo dokoná
no.Když ruská vláda za cara Alexandra II. zrušila posledni
unitskou diecési Chelmskou, byly rozkazem jejím ostatky sv.
Josafata zavezeny na neznámé misto, aby ruský, násilím do
rozkolu vehnaný lid zapomněl úplně na velkého světce svého,
jehož mučednickou krví byla cirkev řeckoslovanská na Rusi
posvěcena a utvrzena. Církev tu hubila rozkolná vláda ruská
za carevny Kateřiny II. a carů Mikuláše a Alexandra II.
zuřivým pronásledováním. Kolik mučedníků a vyznavačů
vyslala tu Církev katolická za sv. Josafatem do nebe, vi jen
kniha života, kterou piše Bůh sám.
Výroční památka sv. Josafata slavi se obecně dne 12.
listopadu; v Čechách dne 28. listopadu. Papež Lev XIII.
nařídil, aby mše sv. 1 církevní hodinky na počesť tohoto
světce konány byly po veškeré Církvi katolické. *)

Dne 28. listopadu koná se památka sv. Rufa, mučedníka za císaře
Diokleciana ; sv. Sosthenéa, učedníka Páně a soudruha sv. Pavla apoštola
(T. Kor. 1, 1.); sv. Štěpána mladšího, poustevníka umučeného od obrazo
borců r. 768. v Cařihradě; sv. Řehoře III. papeže (731-741), vAfrice sv.
biskupů Papiana a Mansvéta, umučených od arianského krále Gensericha ;
sy. Jakuba Picenského z řádu sv Františka, patrona města Neapole, a j.
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+) Sw. Josafat, arcibiskup polocký, mučedník a apoštol Rusínů. Podává
Antonín Rejzek T. J. V Brně, 1885. Nákladem Dědictví sv. Cyrilla a
Meth«děje. Dr. Frant. X. Kryštůfek: Všeob. církevní dějepis Díl II. Čásť
druhá, Díl. III, Téhož: Stručné dějiny církve katol. v Rusku; Časopis
katol. duchov. Roč. 1887. 1888. 1890.
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I. Sv. Saturnin, biskup a mučedník.
Ku slavným

věrozvěstům, kteříž viru

křesťanskou

v Gallii štípili ještě za vlády pohanských Římanů, náležíi
sv. Saturnin.
Papež sv. Fabian (236—250) posvětil výborného kněze
Římského Saturnina na biskupství a vypravil jej roku 245.
s několika společníky do Gallie, aby rozžehl světlo pravdy
Kristovy tam, kde doposud rozprostirala se tma pohanských
pověr a prostopášnosti. Již cestou hlásal Saturnin na mnohých
místech, kudy bylo mu jíti, pravdu Boží Sspožehnaným
užitkem, a posléze usadil se okolo roku 250. v bohatém ob
chodním městě Tolose (Toulouse) nad řekou Garonnou. Tu
jal se zvěstovatl pohanům evangelium, a za krátký čas
dodělal se apoštolskou činností svou, milosti Boží hojně pod
porovanou, krásného úspěchu; povstalač v městě nadějná
křesťanská obec a zbudovala si vlastní svatyni, kteráž záhy
návalu horlivých věřících ani nestačila.
Toho času měli Římané v Tolóse rozsáhlý chrám,
kapitol, středisko veškeré modloslužby, slynoucí po širém
okoli věštbami pohanských bohů. Jakmile však biskup Sa
turnin do města zavítal akříž Kristův kázati začal, oněměly
věštby. Nadarmo podávali modloslužební kněží bohům pře
hojných oběti; nadarmo v :ývali a zařikali je; modly nevy
dávaly již žádných věšteb. I divili sv tomu pohané a strach
veliký připadl na ně. Konečně pátrajíce po příčině stanuli
na tom, že neštěstí zavinili křesťané a zvláště biskup jejich
Saturnin. Chodilť biskup z příbytku svého právě vedle po
hanského chrámu do svatyně, v níž křesťané na služby Boží
se shromažďovali, a modloslužebnici domyslili se toho, že
přitomnosti a činnosti jeho bohové nesnesli a proto umlkli.
I uminili si usmiřitirozhněvaných bohů smrti Saturninovou.
Jednoho dne, právě když pohané vedli obětního býka
do chrámu svého, chtějíce učiniti nový pokus na usmíření
rozhněvaných bohů, ubiral se biskup Saturnin podle obyčeje
s knězem a dvěma jáhny na služby Boží do svatyně kře
stanské. U kapitólu stál zástup polkanského lidu chystaje se
na obětní slavnosť. Tu poznal kterýsi muž mimojdoucí bi
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skupa a jal se křičeti: „Hleďte, tuť přichází nepřítel našich
bohů a hlavní rozsevač nové viry. Out zatracuje bohy a
zavinil, že nedostáváme od nich žádných věšteb. Chytte ho,
ať sam obětuje našim bohům, aneb ať zemře!“ I hnali se
pohané za křesťanskými duchovními. Kněz a oba jáhnové
utekli, a polapený biskup veden do kapitólu a vybidnut,
aby obětoval modlám. Odpověděl velikým hlasem: „Znám
jediného pravého Boha a jemu výhradně obětuji oběťchvály.
Bohové vaši jsou zlí duchové a vy sloužite jim nikoli
obětmi zvířat, kteréž jsou neplatné a ničemné, nýbrž záhubou
duší svých. Kterak ale můžete žádati, abych se bál vašich
bohů, o kterých přece, jak slyším, sami pravite, že mají
strach ze mne?“ Tato rázná a jasná řeč zahanbila modlo
služebníky a rozpálila hněv jejich proti biskupovi. I chopili
se ho, svázali mu nohy provazem a přivázali jej k býku,
kteréhož potom násilně hnali po schodech kapitólu dolů. Již
na prvních stupních roztřištila se hlava svatého biskupa o
kámen a vyražený mozek postříkal schodiště. Zohavenou
mrtvolu smýkal potom býk ulicemi, až provaz se přetrhl.
Mužové křesťanšti rozutikali se před zuřivosti pohanů,
ale dvě křesťanské ženy majíce větší víru i statečnost, od
nesly umučené tělo svatého biskupa a pohřbili je uctivě.
Toulouský biskup Hilarius zbudoval nad hrobem tohoto
svatého mučedníka kapli, a když Bůh na přímluvu jeho
prokazoval tu zbožným věřicim mimořádných milosti, jal se
na počátku stoleti čtvrtého na tomto mistě biskup Silvius
stavěti rozsáhlý chrám, jejž dokončil nástupce jeho Exsuperius.
Až podnes vyniká mezi 41 katolickými svatyněmi lidnatého
francouzského města Toulouse prastarý nádherný chrám sv.
Saturnina s kryptou a náhrobkem tohoto svatého mučedníka,

Tak velikou oběť,jakouž pro Ježíše Krista podstoupil
sv. Saturnin, není ovšem dáno vykonati každému křesťanu,
aniž Bůh žádá od nás rekovné obětovnosti takové. Stačit,
abychom byli Bohu věrni v mále, totiž abychom sloužili mu
obětovně dle svých životních poměrů, v tom stavu, do něhož
povolal nás. Tuť ma každý dosti přiležitosti, aby se Bohu
obětoval a jemu takto lásku osvědčovalpotlačuje v sobě chli
pnosť a vůbec tělesnou poživavosť, 1ipýchu,lakotu, hněv, závist
a lenosť, a jsa pilen svatých ctnosti, i když mu třeba zato
snášeti nepohodlí, námahu a protivenství. „Kdo v nejmenším
jest věrný, i ve větším věrný jest; a kdo v mále jest ne
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pravý, 1ve větším nepravým jest.“ (Luk. 16, 10) „Duchem
choďte a žádosti těla nevykonáte; nebo tělo žádá proti
duchu, duch pak proti tělu.“ (Gal. 5, 16. 17.)

2. Sv. Flora, panna a mučednice španělská.
Mohamedánští Arabové byvše od nespokojenců španěl
ských povoláni pod vůdcem Tar:kem na pomoc proti Visi
gotům a porazivše r. 711. krále jejich Rodericha v bitvě u
Xeresu de la Frontera, podmanili si časem skoro celé
Španělsko. Vítězové nakládali zprvu s podmaněnými křesťany
nad míru nelidsky, ale později bojíce se sousední mocné
říše francké nastoupili cestu mírnější, ač nepřestávali křesťany
sváděti k víře mohamedánské (islamu). Aby křesťané snáze
odpadali, dovolil a podporoval Abdelrahman II. (822 —852)
smišená manželství, připustil křesťanů ku státním službám
a otevřel jim arabské školy. Účinektěchto svobod dostavil
se záhy; mnozí jinochové křesťanští hledali slávy v moha
medánské učenosti, sáhali dychtivě «po knihách arab
ských, opovrhovali pisemnými památkami velikých mudrců
starokřesťanských, a vůbec odcizovali se národu i nábožen
ství svému. Křesťané ve státních úřadech nemodlili se před
mohamedány a nevyznávali před nimi Krista; ba mnozí
neostýchali se proti souvěřencům a rodákům svým zjevně
bojovati. Tyto pletichy vyvolaly však mezi věrnými křesťany
horlivost i nadšení pro Krista a mocný odpor proti
všelikému ramenářství nehodných oněch pakřesťanů; poctiví
věřicí nazývali je zrádci, vyhlašovali veřejně před mohame
dány Krista Pána za Boha a tupili Mehameda jakožto pro
roka lichého asvůdce. Z toho vzniklo r.850. ve Španělích kruté
pronásledování křesťanů, jehož první obětí stal se sv. Per
fekt, učený kněz a dokonalý znalec arabských věd, rodem
z Kordóvy, jenž byl dne 18. dubna 859. pro víru Kristovu
na smrť odsouzen a popraven. Tato mučednická smrť nadchla
mnohé křesťany, kteří posud o Mohamedovi opatrně mlčeli,
takovým zápalem, že dostavovali se dobrovolně před moha
medánské sudí, vyznávajíce Krista Syna Božího a nazývajice
Mohameda lžiprorokem. Zato byli odsuzování hrdla a těla
jejich spalována. Toho času podstoupily mučednickou smrť
také křesťanské panny Flora a Maria.
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Flora, rodem ze Sevilly, pocházela ze smišeného man
želství; otec jeji byl mohamedán, matka křesťanka. Po
vládnoucím zákonu měla býti a zůstati mohamedánkou, a
však když záhy zemřela jeji matka, byla potají vychována
v náboženství křesťanském a pfilnula k němu celou duši
svou. V čistém, zbožném srdci jejím ujala se svatá láska ku
Kristu Ježíši a pudila ji na cestu vyšší dokonalosti. Do
růstajíc v sličnou pannu pohrdla světem, kochala se doma o
samotě modlitbou a zapírala se tuhými skutky kajicími.
Starší bratr jeji, zarputilý mohamedán a nepřítel křesťanů,
nakládal s ní proto velmi nelaskavě; stopoval každý krok
jeji a činil ji mnohá příkoří, tak že ze strachu před ním
mohla jen zřídka kdy odvážiti se do chrámu na služby Boží.
Posléze uminila si Flora, že nedá se již bratrem nadále sou
žití; 1 odešla z otcovského domu a nalezla si útočiště v pa
nenském klášteře u Kordóvy. Z toho rozhněval se bratr
nad miru a vymstivaje se křesťanům tupil a pomlouval je
bez přestání, a způsobil, že bylo několik kněží zatčeno a
do vězení dáno. Když o tom zvěděla Flora, zdálo se jí býti
nečestným, aby zůstala ve skrytu a takto poskytovala ne
hodnému bratrovi záminku ku pronásledování nevinných
křesťanů. I vyšla z kláštera a vrátivší se domů řekla bratro
„Tu jsem a nebojím se. Věřimě v Krista a honosim se
křížem jeho. Čiňte se mnou, co se vám líbí; utrpení a muka
posilní mne ještě v lásce ku Spasiteli!“ Tato odhodlanosť
zarazila mohamedána na chvili; 1 jal se Floru konejšiti li
chotivými sliby, aby ji odvrátil od Krista, ale marně. Tu
vzplanul hněvem a hrozil sestře; a když ani takto nedala
se ve víře zviklati, zbil ji surově a obžaloval ji u moha
medánského sudího ze zločinu smrti hodného, žeť prý odpadla
od islamu ku křesťanství. Flora dokazovala sice rozhodně,
že nikdy nehlásila se k Mohamedovi, nýbrž že od dětství
byla a bohdá do smrti zůstane křesťankou, ale sudi rozkázal
ji ukrutně obuškem ztýrati, až byla polomrtva, a potom o
devzdal ji bratrovi, aby byla vycvičena v islamu; kdyby
pak zůstala zatvrzelou, měla býti poznovu souzena a po
trestána smrtí.
Zmučená panna byla delší čas od domácích žen léčena
jsouc pečlivě uzavřena; a sotva ozdravěla, pustila se nočního
času oknem své komnaty na střechu sousedního domu, a
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odtud dostavši se na svobodu skrývala se několik dní ve
spřízněné křesťanské rodině, a potom utekla do městyse
Ossarie a nalezla u známé paní laskavého přijetí a přístřeší.
Nezůstala tu však dlouho. Nemělaťpokoje; v duši její rostla
touha, aby mučednictví svoje dokončila; aby vyznání víry,
které složila u mohamedánského sudiho, spečetila oběti ži
vota svého. I vrátila se do Kordóvy a vstoupivší do chrámu
sv. Asoikla modlila se vroucně za dar osviceni a sily. Tu při
družila se k ni Maria, panna věkem, zbožnosti i smýšlením
ji rovná, sestra jáhna Valabonsa, jenž nedávno byl pro víru
umučen. Obě panny otevřely si navzájem srdce svoje a sta
nuly na tom, že vydají na soudu veřejněsvědectví o Kristu.
I předstoupily před mohamedánského sudího, a Flora ujavši
se první slova řekla: „Jsem ta, kterou dal jsi již jednou
zmučiti, protože přiznávám se k náboženství křesťanskému,
ačkoli otec můj byl mohamedán. Byla jsem pohříchu dost
slabou, že skrývala jsem se z bázně; nyní však nestrachuji
se již a důvěřic v moc Boží oznamuji tobě, že Kristu Ježíši,
Božskému Spasiteli se klaním, a vaším lžiprorokem Moha
medem opovrhuji.“ K tomu připojila Maria: „Také já, jejiž
bratr dosáhl již koruny mučednické, věřím v Krista, Boha
pravého a pokládám vaše mohamedánské náboženství za dilo
zlých duchů.“ Sudí vzplanul divokým hněvem ajal se kře
sťanským pannám spilati, hrozil jim zneuctěním a otroctvím,
a posléze vsadil je do žaláře. Právě tehdáž byl v Kordóvě
s valným počtem křesťanů uvězněn také sv. Eulogius kněz
a učitel znamenité křesťanské školy Kordovské, který usly
šev o Floře a Marii složil v žaláři spis „Povzbuzení k mu
čednictví “ jejž pannám těmto věnoval, aby jim dodal zmu
žilosti a utvrdil je ve víře Svaté.
Třikráte byly ještě Flora a Maria uvedeny na soud a
vyzvány, aby zapřely Krista Pána a přidaly se k islamu;
ale pokaždé marně. I byly obě dne 24. listopadu 851. popra
veny mečem; nejprv Flora, po ní Maria. Těla jejich zůstala
po celý den a noc na popravišti, a příštího dne byla hozena
do řeky Kvadalkviviru. Tělo umučené Marie bylo později
od křesťanů nalezeno a pohřbeno v klášteře Kuteklárském;
z těla mučednice Flory nalezla se pouze hlava, která s hlavou
Mariinou byla potom uložena v klášterním chrámě sv. As
cikla v Kordóvě.
Jména svatých mučednic Flory a Marie uvádí také
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řimský seznam světcův. Zobrazovány bývají tyto svaté panny
s odznaky mučednictví, palmou a mečem. Památka jejich
koná se dne 24. listopadu.
Šestého dne po umučení obou svatých panen byl kněz
Eulogius se společníky svými propuštěn ze žaláře, jakož
světice ty byly předpověděly. Avšak volnosti úplné proza
tim nenabyl jsa nucen žíti u nehodného metropolity Rekka
frida. Zpronevěřilec tento prohlásil, že křesťané, kteří bez
potřeby zákon Mohamedův v ošklivosti mají a Krista vy
znávaji, dopouštěji se zločinu a zasluhují smrti. Spolu pro
půjčoval se ochótně mohamedánské vládě za ukrutného po
máhače, an horlivé křesťanské biskupy a kněze nejen káral,
ale 1 žalařoval. Takovou měrou byli od něho r. 851. uvěz
něni mnozi věrní kněží s Eulogiem, jenž vynikaje učenosti
i svatosti života nepřestával za tehdejší smutné doby po
vzbuzovati křesťany ku stálosti ve víře, dodával zmužilosti
odsouzencům, ctil je za světce, pochovával uctivě těla jejich
a sám také toužil po koruně mučednické. Eulogius byv pro
puštěn ze žalářea jsa nucen žiti u Rekkafrida, přestal sloužiti
mši sv., aby neměl obcováni s nehodným metropolitou, jenž
tolik křesťanůdo záhuby uvrhl. Teprv když dostal od vlastního
svého biskupa Kordovského rozkaz, aby kněžský úřad svůj
vykonával, jal se opět mši sv. sloužiti. Svatosť, horlivost a
spisovatelská činnost, jížto Euiogius v čas jronásledování
utvrzoval ve viře křesťany utiskované, došlá stkvělého uznání
u všech ostatních biskupů španělských, kteříž po smrti arci
biskupa Toledského Vistremira r. 858. zvolili jej jednomysině
za jeho nástupce. Když pak v tehdejších trudných poměrech
církve španělské nemchl býti Eulogius posvěcen na biskup
ství, nepřikročili biskupové španělští za živobyti jeho k nové
volbě. Eulogius nežil však již dlouho; touha jeho po muče
dnictvi naplnila se záhy. Mohamedánská dívka jménem Leo
kricia byla od své přibuzné Litiosy tajně pokřtěna a po
křesťansku vychována. Když dopátrali se toho rodičové jeji,
trýznili ji dnem i noci, až uprchla k Bulogiovia sestře jeho
Anuloně, od nichž svěřena byla spolehlivým přátelům. Když
pak jednoho dne Leokricia navštivila Anulonu, byla polapena
a do vězení dána. Také Eulogius byl uvězněn, a byv při
veden na soud vyznal bez obalu, že nemohl té divce nikte
rak odepříti vyučování křesťanské víře a že ochoten jest 1
soudce, libo-li, nábožeuství Kristovu vyučiti. Sudí pohrozil
mu bičováním a smrtí, on však nerozpakoval se zavrhovatl
Mohameda a byl proto postaven před radu kalifovu. Tu
hlásal evangelium Kristovo, ale rádcové kalifovi nechtěli ho
slyšeti a odsoudili jej na smrť mečem. Zemřel smrti mučed
nickou dne 11. března 859, a dne 15. března potom byla
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umučena Leokricia, což stalo se za vlády kalifa MahomedaI.,
jenž panoval po smrti otce svého Abdelrahmana II. od r.
852. Za obou těchto kalifů bylo ještě mnoho jiných křesťanů
pro víru umučeno; zprávy o nich zaznamenal sv. Eulogius
ve spise svém: „Památník svatých, tré knih o mučednícich
Kordovských.“
Památka sv. Eulogia a sv. Leokricie koná se ve výroční
dny smrti jejich, 11. a 15. března

Dne 29. listopadu koná se také památka sv. mučedníků Saturnina,
kmeta, a Sisinia, jahna, umučených v Římě za Diokleciana a Maximiana
sv. Filomena, umučeného za císaře Aureliana (z70—275) v maloasijském
městé Ancyře (Angoře), sv. Paramana a spplumučedníků z doby císaře
Decia, sv. Illumináty panny v italském městě Tuderu, a j. S vděčností a
Jáskou vzpomíná si dnes Český národ nábožného Otce vlasti Karla IV., nej.
většího a nejslavnějšího krále našeho, jenž dosáhnuv 63 léta věku svéh«
dne 29. listopadu roku 1378. tři hodiny po západu slunce na hradě Praž
ském pokojněa tiše blaženou smrtí v Pánu zesnul. Celý život jeho stkvěl
se krásnými ctnostmi křesťavskými, a památka jeho zůstane povždy všem
věrným Čechům posvátnou.

Dne 30. listopadu.
I. Sv. Ondřej, apoštol Páně.

„ěe

Poslání nad míru vznešeného dostalo se apoštolům
Páně. Pokračovali v dile Božského Mistra svého; zvěstovali
spásonosné učení jeho všemu světu, posvěcovali člověčenstvo
krví Kristovou vykoupené, šířili Církev svatou po oboru
zemském, řídili ji a přivlastňovali takto ovoce kříže Páně
lidstvu vykoupenému. Jsou náměstkové Krista Ježíše v krá
lovství Božím na zemi, jsou kormidelnici lodičky jeho na
rozbouřeném moři tohoto světa, jsou nerozborní základové
a sloupové budovy Církve svaté, Z nich poznal a následoval
první Božského Mistra Ondřej, pročež i sluje prvopovolancem
Kristovým.
Ondřej pocházel z městečka Betsaidy při jezeře Gene
saretském. Byl syn Jonášův a bratr Šimona Petra. (Jan 1,
44.) Jako otec a bratr, provozoval i on živnost rybářskou.
Když Jan Křtitel jal se zvěstovati blížící se království
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Boží a mocnými slovy povzbuzovati ku pokání, přidružil se
k němu s jinými učedníky také Ondřej.
Když Ježiš postiv se na poušti po čtyřicet dní vrátil
se k Jordánu, nazval jej Jan Křtitel před učedníky svými
Beránkem Božím, kterýž snimá hříchy světa. Diuhého dne
opět stál Jan na poušti a dva z učedníkův jeho byli při
něm. A když přibližoval se k nim Ježiš, řekl Jan Křtitel
zase: „Hle Beránek Boži.“ [ slyšeli ho dva učedníci mluvi
ciho a šli hned za Ježíšem. Byli to Ondřej a Jan (Miláček).
Pochopiliť hluboký smysl slov učitele svého a uvěřivše
v Ježíše jakožto Messiáše byli hotovi následovati ho. I obrátil
se Ježiš a uzřev, že za nim jdou, di jim: „Co hledáte?“
Kteřižto řekli mu nesměle: „Rabbi (Mistře) kde bydliš?“
Odpověděl jim laskavě: „Pojďte a vizte.“ I šli a viděli, kde
bydlil, a zůstali u něho ten den; bylo pak okolo hodiny
desáté (t. j. čtvrté odpoledne“. Druhéhó dne potom Ondřej
jakm'le sešel se s bratrem svým Šimonem, zvěstoval mu ra
dostnou zprávu: „Nalezli jsme Messiáše.“ I přivedl ho k Je
žišovi. (Jan 1, 85 —42,)
Od toho dne docházeli oba bratří Ondřej a Šimon ča
stěji k Ježíšovi, byli svědky prvního zázraku jeho v Káni
Galilejské a provázeli ho cestou na svátek velkonoční do
Jerusalema. Zatim nepřestávali v rodišti svém konati živ
nosť rybářskou, až byli povoláni do sboru dvanácti apoštolů.
Koncem téhož roku Pán Ježiš chodě podle mořeGali
lejského uzřel oba bratry Šimona a Ondřeje, aniť pouštějí
siť do moře. I di jim: „Pojďte za mnou, a učiním z vás
rybáře lidi.“ A oni hned opustivše sítě sli za ním (Mat. 4,
18—20). Čím je člověk chudší, tím více váží si toho mála,
co má; tim vroucněji lpí na této trošce. Ondřej a Šimon
měli jen chatrné nářadí rybářské, ale jakmile vyzval je Ježiš,
aby přidružili se k němu trvale, nerozpakovali se vzdáti se
1 tohoto jediného nepatrného vlastnictví svého. Až posud
lovili ryby ; od té doby měli již shromažďovati do sitě Kri
stovy lidi. Tak stal se Ondřej apoštolem Páně.
Od toho času byl Ondřej s ostatními apoštoly ustavič
ným svědkem řečí, skutkův a divů Kristových. Z některých
mist svatých evangelií je zřejmo, že Ondřej požíval zvláštní
důvěry Božského Mistra svého. Když na. poušti za mořem
Galilejským veliký zástup lidí přišel za Ježíšem a nebylo
tu pokrmu, aby všickni nasycení byli, řekl Ondřej: „Jestiť
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zde jeden pacholík, kterýž má pět chlebů ječných a dvě
ryby; ale což jest to mezi tak mnohé?“ Ježiš těmi pěti
chleby advěma rybami nasytil pět tisicův mužů, nepočítaje
žen a dětí. (Jan 6, 1—13). Když byl Pán Ježíš předpověděl
vyvrácení Jerusaléma, skonání světa a slavný svůj přichod
k soudnému dnu, otázali se ho obzvláště Petr, Jakub, Jan a
Ondřej: „Pověz nám, kdy to bude, a které znamení bude,
když se tyto všecky věci počnou dokonávati?“ A Spasitel
napomenul je, aby bděli, nevědouce dne ani hodiny příchodu
jeho. (Mar. 13, 4).

Po seslání Ducha sv. vydal se Ondřej na apoštolské
cesty do dalekých zemí hlásat pohanům evangelium. Hlavně
působil ve Skythii, kterýmžto názvem označovali staří Ře
kové a Římané bez určitého ohraničení všecky jim neznámé
země na severovýchodu dolního Dunaje a severně od Černé
ho moře. Důvodno jest minění, že apoštol meškal nějaký
čas na severním pobřeží Cerného moře i v krajinách
dolního Dněpru a rozséval v těchto končinách símě víry
Kristovy. *)
Ze Skythie odebral se Ondřej do Malé Asie a proce
stoval Pontus, Kappadocii, Galacii, Bithynii a Řecko, kde
v hlavním městě achajském Patrách (Patrasu) apoštolskou
činnost svou dokoněil smrti mučednickou, Horlivým hlásáním
evangelia Kristova a mnohými zázraky obrátil apoštol množ
ství pahanů; tim však rozhněval cisařskéhonáměstka Egeata
v Patrách a byl od něho pohnán na soud. Tu obořil se na
něho Egeas a vytýkal mu, že boři chrámy bohů a svádí lid
k sektě křesťanů, kterou cisařové poručih vyhladiti. Ale
Ondřej jsa prost všeliké bázně mluvil nadšeně o Kristu Je
žiši, budoucím soudci všech lidi, i jeho dobrovólné, smírné
smrti na kříži, a nabídl se náměstkovi, že vyloží mu tajem
ství viry křesťanské i spasitelnou moc jeji. Z toho rozhněval
se Egeas ještě vice a pohrozil apoštolovi, že ho dá ukřižovati,
+) Ovšem pak nebyli tam tehdáž ještě usazeni Rusové; vyskytujeť se
jméno jejich teprv «dstoletí devátého jakožto společný název většího počtu
drobných, na sobě nezávislých větví slovanských. Cokoli tedy vypravuje
nejstarší kronikář ruský mnich Nestor o působení sv. Ondřeje u Rusů
v místech, kde později založena města Kyjev a Novgorod, je s dějinnou
pravdou nesrovnatelno. Viz Časopis katol. duchov. 1897. „O apoštolátu sv.
Ondřeje v Evropě a jeho smrti“ Napsal Vojtěch Plotěný.
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nezapře-li Krista a nebude-li obětovati modlám. A když
Ondřej slavně prohlásil, že obětuje jedinému pravému Bohu,
byl ukrutně zbičován a do žaláře uvržen. Když bylo mu
oznámeno, že zemře potupnou smrti na kříži, odpověděl pln
jsa Ducha svatého srdnatě : „Jsem služebníkem kříže Kristova
a více si ho přeji než se ho bojím.“ Kříž byl Židům po
strachem; v pořekadlech platil za souhrn utrpení a vší
potupy. A přece když sv. Ondřej veden byl na popraviště a
spatřil kříž sobě přichystaný, proniknuto jest srdce jeho
svatou radostí a touhou; i zvolal: „Buď pozdraven 06kříži,
jenž byl jsi posvěcen tělem Kristovým a ozdoben údy jeho
jako perlami! Než Pán můj vstoupil na tebe, byl jsi po
strachem na zemi, nyní však naplňuješ nás touhou nebeskou.
Vědiť věřící, jaké milosti v sobě chováš a jakých darův
uděluješ. Bezpečen a radosten spěchám k tobě, abysi přijal

O milovníkem
tvým;
vždycky
jsem
bjati
tebe,
svatý
1 mne, učedníka
Onoho,
jenžtoužil
na tobě
pněl.oBylť
jsem BOvRy
kříži, dlouho očekávaný, vroucně milovaný, vysvoboď mne
z toho světa a vrať mne Mistru mému, aby mne skrze tebe
přijal Ten, jenž skrze tebe mne vykoupil.“
Aby apoštol byv mukami zemdlen neskonal záhy, nýbrž
teprv po dlouhém trápení, nebyl nakříž přibit hřeby, ale
přivázán provazy. I zůstal živ do třetiho dne na kříži ne
přestávaje děkovati Kristu Pánu, že byl nalezen hodným
připodobniti se mu smrti, a hlásaje s kříže.jako s kazatelny
zástupům shromážděného lidu evangelium, až dne 30. listo
padu vypustil duši. Velebněji nemohla se ukončiti životni

dráha staršího bratra Petrova.
Z nejstarších, ovšem nikoli zcela jasných záznamů má

se za to, že sv. Ondřej zemřel na kříži vklíněném (polehmém)
na způsob pismena X. Odtud křiž polehmý sluje křížem
Svatoondřejským. Neshodny jsou údaje o roku, kdy byl sv.
Ondřej ukřižován; za Domiciana, či snad až za Trajana.
Vzácná křesťanská paní Maximilla sňala uctivě mrtvé
tělo apoštola Páně s kříže, pomazala vonnými mastmi a
pohřbila je. Roku 357. byly ostatky sv. Ondřeje přeneseny
do chrámu sv. apoštolů v Cařihradě; když pak r. 1204.
zmocnili se křižáci tohoto města a proměnili řeckou říši
v císařství latinské, odnesl kardinal Petr z Kapuy tyto
ostatky do Italie a uložil je slavně v stoličném chrámě
v Amalfi, kde větší dil jich podnes se chová. Hlava sv.

Sv. Ondřej, apoštol Páně.
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Ondřeje byla za papeže Pia IT. přenesena do chrámu sv.
Petra v Římě. Také jiná města italská honosi se menšími
částkami z ostatků tohoto apoštola, a velechrám sv. Vita
v Praze má z nich jeden zub a tři kousky kosti.

Sv. Ondřej uzřev kříž, na němž měl život svůj dokon
čiti, zaplésal posvátnou radostí a pozdravoval, libal 1 obji
mal jej. Nás neváže nikdo na dřevěný křiž, abychom jako
tento apoštol zemřeli na něm smrti mučednickou ; ale časem
dopouští na nás Bůh kříž jiný; chudobu a bidu, nemoc a
tělesné bolesti, ztrátu osob milých, opuštěnosť, rozličné sta
rosti, trpká zklamání a protivenství od zlých lidí. Nuže,
jak přijimáme tento kříž? Jak málo jest milovníků křiže
Kristova, kteřiž přejí si vjíti do království nebeského cestou
křižovou, cestou utrpení! Pišeť Tomáš Kempenský: „Mnoho
má Ježiš milovníků nebeského království svého, ale málo
nosičů kříže svého. Mnoho má těch, kteříž potěšení, ale
málo, kteří zarmoucení žádají; více nalézá tovaryšů ku
stolu, ale málo k postu. Všickni žádají s ním se radovati,
ale málo jich chce pro něho trpěti. Mnoho jich následuje
Ježiše až k lámání chleba, ale málo až ku pití z kalicha
utrpení. Mnoho jich prokazuje jeho zázrakům poctu, ale
málo jich následuje potupy kříže. Mnoho jich miluje Ježiše,
pokud nestihlo jich nic protivného. Mnozí chválí a velebi
ho, pokud dostávají od něho nějakých potěšení. Ale když
Ježiš se skryje a je poněkud opustí, buď dají se do bědo
vání, aneb padnou v přílišnou malomyslnosť.“ Jakého osudu
dojdou na věčnosti slaboši, kteří kříž svůj neradi nesou a
třeba 1 způsobem hřišným zbaviti se ho usilují? Neníť pra
vým učedníkem Ježíše Krista, kdož nechce ho následovati
utrpenim. „Jestliže spolu s Kristem trpíme, budeme sním i
spolu oslaveni.“ (Rim. 8, 17.)

2. Tomáš Morus, kancléř anglický, mučedník.
Mezi nejslavnější země katolické náležela po věky
Anglie, až za století šestnáctého nehodný král Jindřich
VIII. odtrhl ji od Stolice apoštolské, prohlásil se sám za
hlavu cirkve anglické, a hůře než někdy pohanští císařové
římští proti věrným katolíkům běsniti se jal. Předním
z obětí tohoto korunovaného netvora byl slovutný katolický

učenec Tomáš Morus.

Tomáš Morus (More) narodil se r. 1480. v Londýně.
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Otec jeho Jan More byl členem nejvyššího soudního dvoru
královského. Prvního vzdělání nabyl Tomáš v domě kardi
nála arcibiskupa Kanterburského Jana Mortona. Když mu
bylo sedmnáct let, vybral se na vysoké učení Oxfordské a
studoval křesťanskou filosofii a staré jazyky, zvlášť řečtinu.
Dle přání otcova: vrátil se r. 1499. do Londýna a věnoval
se právnictvi, vedle něhož pěstoval se zálibou vědu boho
slovnou. Pilně čitával spisy sv. Otcův a mival ve valných
schůzích četného jinošstva anglického znamenité přednášky
o dile sv. Augustina „O městě Božim“, které budily v městě
nemalou pozornosť. Vynikaje stkvělým nadáním i pilnosti
slynul záhy neobyčejnou učenosti, více však zdobily ho
ušlechtilé ctnosti křesťanské; živá víra, vřelá zbožnost, po
kora, bdělostť a odřikavosť. Dříve než dával se do práce,

konal modlitbu k Bohu za dar osvícení; každého dne býval
nábožně přitomen mši sv.; postíval se často, spával na holé
zemi a nosil žiněný pás na těle. Aby mohl se v životě bohu
libém lépe utvrditi, žil po čtyři roky v kartouském klá
šteře v Londýně. Slibů řeholních nesložil sice, ale spravo
val se jimi. V zátiši klášterním zanášel se výhradně modlit
bou, zbožným rozjímáním a studiemi. Nejraději meškával
v chrámě před svatostánkem. Potom vydal se na cesty do
Nizozemska a do Francie, a pobyv nějaký čas na vysokých
školách v Lovani a v Paříži vrátil se do vlasti a oženil se
r. 1506. s ctnostnou šlechtičnou.

Tomáš Morus žil s nábožnou manželkou svou ve svazku
šťastném, a když zůstavivši mu čtyři dítky, již po šesti le
tech zemřela, oženil se podruhé s vdovou Alicí Niddletono
vou. I toto manželství bylo velmi šťastné.

Morus jsa právník obratný a zmiry svědomitý, získal
si za krátko jakožto soudní obhájce všeobecnou důvěru a
věhlasné jméno, tak že záhy stal se náměstkem prvního
úředníka v hrabství (šerifa) a potom smirčím sudím. Pře
býval s rodinou svou ve vsi Chelsei u Londýna, kde koupil
si statek ; odtud plavíval se ve všední dny ráno po mši sv.
v člunu řekou Temží za svým povoláním do města. Venkov
ské sídlo jeho v Chelsei bylo stánkem zbožnosti, míru a
práce. Přistavěl si k domu kapli a shromažďoval v ní
každého dne ráno 1 večer celou rodinu i všecku čeleď ku
společným modlitbám.
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Každý den obcoval mši sv. ve farním chrámě a modlil
e hodinky Marianské i žalmy kajicné. Pátky světival způ
obem kartouským přidávaje k obvyklým pcbožnostem mrská
i těla. V neděle a svátky bylo ho vídati mezi kostelními
ipěváky v chorální komži, v průvodech církevních nosíval
řiž, a jsa v nejvyšších hodnostech necstýchal se ministro
rati knězi na mši sv. Nikdo z domácích jelo nesměl zahá
eti; všickni pracovali pilně. Chudině byl dobrým otcem;
rystavěl na svém statku veřejný chudobinec a sám donášel
huďasům podpory. Rozšířil farní chrám OChelsejský pří
tavbou a opatřil mu drahocenných bohoslužebných nádob
o rouch. Všecka tato láska byla mu odměněna hojným po
jehnáním Božím. Ditky jeho prospivaly učením i krásnými
tnostmi a byly mu chloubou « potěšením. Z nich nejmilejší
byla mu dcera Markéta. Ve vědách mohla závoditi s mnohým
učencem; nejraději čitala latinské spisy sv. Oteů. Dobrému
otci svému byla z té duše oddána; duch její byl podoben
duchu jeho; srdce dceřino bylo vždycky otevřeno srdei
>tcovu. Ona jediná věděla, jak přísně otec potají se mrtví a
právala mu po mnoho let žiněné kajicné roucho. Byla správ
kyní chudobince otcem zřízeného. Něžná láska těchto dvou
duši záři překrásně 1 z listů, kteréž navzájem si psali.
Tomáš Morus stal se křesťanskými otnostmi svými
miláčkem lidu, a obsáhlé vědomosti jeho v různých oborech
budily převelikou úctu a obdiv soudobých učencův. O síd!e
jeho v Chalsei napsal učený Erasim Rotterodamský příteli
svému: „Řekl bys, že je to Platonova akademie; já však
dokládám: Toť praktická škola křesťanského náboženství.“
Tuť vyučoval Morus děti svoje sám, a nemohl-li pro práce
úřední, byl-li vzdálen, povzbuzoval je písemně, aby svědo
mitě hleděly si vědy i ctnosti. Tu skládal znamenité spisy,
které získaly mu čestné názvy ozdoby Anglie a tvůrce
krásných uměn ve vlasti. Nejznamenitějším dílem jeho jest
„Utopia.“ Ve spise tom bičuje řízným vtipem neblahé po
měry a pokažené mravy tehdejší doby, zároveň však osvěd
čuje svou pevnou a nezlomnou katolickou viru, kajicnosť,
úctu k duchovenstvu, vážnost ku posvátným obřadům cirkev
ním a nechuť k náboženským novotářům.
Roku 1509. oslavil Morus nastolení mladého krále Jin
dřicha VIII. latinskou básní; r. 1517. utišil svou přítomno
stí a znamenitou řečí divokou vzpouru lidu proti Nizozem
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čanům ; r. 1518. uvital ve jménu města Londýna papežského
vyslance kardinála Vavřince Campeggia. I nebylo divu, že
Jindřich VIII. seč byl se přičiňoval, aby slovutného muže
toho ziskal svým službám. Tomáš nebažil sice nikdy po
hodnostech dvorských, přece však povolil a stal se tajným
radou královským. V úřadě tomto bylo mu často ve jménu
krále vítati vznešené cizi hosti a řešiti důležité záležitosti
státní. Přičiněním jeho učiněn r. 1525. přátelský spolek
Anglie s Francii. Nemalých zásluh získal si o mir r. 1529.,
který spřátelil Jindřicha VIII. s cisařem Karlem V. Zatim
přibylo mu dvorních hodnosti; byl, jmenován rytiřem, stát
ním pokladníkem, kancléřem vévodství lancasterského, a po
miru r. 1529. anglickým lordkanocléřem.Jsa miláčkem krále
Jindřicha VIII. bavil jej 1 rodinu jeho rozpravami o vědách
bohoslovných 1 světských. Král sám býval často hostem na
statku jeho v Chelsei a choval se k němu velmi důvěrně.
A přece nedovedl se Morus nikdy roznititi plnou důvěrno
sti ku králi, postihnuv záhy, že v srdci jeho zahnizdila se
pýcha a vilnosť.
Jindřich VIII. oženil se r. 1509. s Kateřinou Arragon
skou, zbožnou a sličnou vdovou po starším bratru svém Ar
turovi. Kateřina žijíc s královským manželem svým plných
sedmnáct let povila mu pět dětí; tři syny a dvě dcery; ditky
umřely však kromě jediné Marie. Poněvadž Kateřina byla
o 8 let starší manžela svého a nemocí krásy pozbyla, žil
smyslný král v samé nečistotě. Jednou z jeho milostnic byla
Marie Boleynova; a když se ji nabažil, zalíbila se mu mladší
sestra jeji Anna, královnina dvořanka, která však prohlásila,
že bude jeho manželkou, ale nikoli milostnicí. Timto odpo
rem rozpalovala se náruživosť jeho do zuřivosti. I vymýšlel
si liché důvody a žádal v Římě, aby šňatek jeho s Kateři
nou byl prohlášem neplatným, by mohl pojati za manželku
Annu Boleynovon a povýšiti ji na trůn. Nad hříšnou a ne
slýchanou žádosti touto užásl papež Klement VII, neboť
sňatek Jindřichův s Kateřinou byl uzavřen s povolením pa
peže Julia II. dle zákonů církevních a byl tudy nade vši
pochybnost platný. Žádost vzbudila v Římě tím větší podi
vení, že právě Jindřich VIII proti buřičským podnikům od
padlika Luthera až posud byl rázně vystupoval a Stolici
apoštolské za tehdejší rozechvěné dob; věrnost a oddanost
svou ranohonásobným způsobem osvědčoval; napsalť dokonce
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proti Lutherovým bludům „Obranu sedmera svátosti“, začež
dostalo se mu od Klementa VII. čestného názvu „obránce
víry“, a nad to radil r. 1521. císaři i kurfirstovi Falekému,
aby bludařství Lutherovo úplně zahubili.
Zatím co nekřesťanská žádost Jindřicha VIII. v Římě
se projednávala, snažil se on ziskati si podplácením univer
sity, aby rozhodly po přání jeho; ba i císaři Karlu V. na
bízel hojně peněz, aby nehájil práv tety své královny Ka
teřiny. Ale všecky tyto pletichy byly marné; papež Kle
ment VII. rozhodl po právu, že sňatek Jindřichův s Kate
řinou je platný, a rozkázal králi, aby zapuzenou manželku
svou opět přijal, jinak že propadne církevní klatbě.
Srdce poctivého kancléře Tomáše Mora bylo z poblou
zeni náruživého krále naplněno nevýslovným zármutkem ;
předvidalt, že vzejde z toho Anglii veliké neštěstí. Když
Luther jal se v Němcích bouřiti proti Církvi katolické a
hlásati neslýchané bludy, vytušil Morus záhy, že hrozi říši
hrozná pohroma, pročež 1 prohlásil náboženské novotáře za
odbojniky a vydával proti nim pisemné obrany katolické
víry. Pojednou octla se i starokatolická Anglie v nebezpečí,
že bude vášnivým Jindřichem VIII. stržena do víru blu
dařství. Králi běželo o to, aby získal si především také
kancléře svého Mora, jenž netoliko v Anglii ale 1 za hrani
cemi požíval veliké vážnosti, ale kancléř pokleknuv před
králem vyznal se mu s bolestí, že bez porušení svědomí
nemůže ho uspokojiti soudem příznivým. Tentokráte řekl
mu král, že nebude více svědomí jeho znepokojovati, ale
nestál v daném slově.
Zatím dal se Jindřich VIII. v lednu r. 1533. oddati
s Annou Boleynovou. Téhož roku dne 16. května složil
Morus kancléřský úřad svůj, nemoha jako horlivý katolik
spravovati jej dále. Král pokládal to za opovážlivost, na
oko pochválil však Mora a poděkoval mu za veliké zásluhy
jeho o vlasť. Potom uchýlil se Morus na svůj venkovský
statek, aby se připravil na hořký kalich nastávajícího utr
pení. Aby se nezdálo, že schvaluje hříšné jednání královo;
aby osvědčil svou poslušnost, úctu a lásku ku Stolici apo
štolské ; aby spasil duši svou, vzdal se nejčestnější důstoj
nosti v celé říši. Rodina jeho byla tím ovšem skličena, on
však nepozbyl mysli. Služebnictvu svému byl radou, aby
se rozešlo, chtěje ušetřiti ho pohrom. S pláčem rozloučili
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se služebníci s dobrotivým pánem svým a odešli na mista,
kteráž jim u přátel a známých svých opatřil. Rodinu svou
chystal Morus na to, co přijíti mělo. Mluvival často o kře
sťanské smrti, o radostech nebeských a pekelných trestech,
a napsal v zátiší svém několik výborných pojednání na 0
branu katolické viry proti německým bludnikům, zvláště o
nejsvětější Svátosti.
Dne 1. června 1533 měla býti Anna Boleynova koru
nována za královnu anglickou. Na slavnosť pozván byl i
Morus, nepřijal však ani pozvání ani poslaných peněz, a
když vévoda z Norfolku mu poradil, aby vůli králově se
podrobil a pomněl, že hněv králův bude jeho smrti, odpo
věděl klidně: „Je-li tomu tak, není mezi mnou a Vaší Mi
losti jiného rozdilu, než že já umru dnes, Vy zitra.“ Od
mitavou odpovědí byl král podrážděn, více pak ještě roz
hněvala se na Mora královna, a od té doby usilovala o
jeho záhubu.
Jindřich VIIT. nemoha žádnou měrou dosáhnouti roz
vodu svého manželství s Kateřinou Arragonskou a povo
lení ku sňatku s Annou Boleynovou, odtrhl se od Říma, a
dal se r. 1534. zotročeným parlamentem prohlásiti za hlavu
cirkve anglické. Všemu duchovenstvu bylo přikázáno, aby
učilo, že nikoli papež, nýbrž král jediný má veškerou cir
kevní právomoc. Biskupům uložena nová přísaha, kterou
měli odřici se papeže, uznati cirkevní svrchovanost královu
a slibiti, že nikdy papeži v Anglii žádné vážnosti nepři
znají a žádného obcování s ním miti nebudou. Kdo by
těmto rozkazům se vzpíral, měl býti próhlášen za vele
zrádce.
Když Anna Boleynova porodila dceru Alžbětu, dal
Jindřich VIII. povolným sněmem přijati zákon o poslou
pnosti, kterým prohlášen sňatek jeho s Kateřinou Arragon
skou neplatným a sňatek s Annou Boleynovou právopla
tným; posloupnosť na trůně královském přiřknuta výhradně
potomstvu Anny Boleynové. Kdo by proti zákonu tomu
slovem, písmem neb skutkem jednal aneb zdráhal se do
znati jej přísahou, prohlášen vlastizrádcem a propadl nej
těžším trestům. Především mělo přísahati veškeré ducho
venstvo Londýnské; z nekněží dostal jediný Tomáš Morus
rozkaz, by dne 13. dubna 1534 na zákon ten přísahal.
Morus věda, co mu nastává, vyzpovidal se, obcoval
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mši sv., přijal Tělo Páně a rozloučil se se statkem svým
v Chelsei. Když byla od něho žádána předepsaná přísaha,
řekl, že na článek o posloupnosti by přísahal, ježto jest to
věc světská, příslušná parlamentu, ale celý zákon že ne
může jako katolík přísahou uznati, jelikož by takto přiznal
neplatnost pravého manželství králova. Nepřísahal, věda že
Boha sluší více poslouchati než lidi. Příkladu jeho následo
vali téhož dne jen dva mužové; Rochesterský biskup John
Fisher a bývalý zpovědník králův Dr. Wilson. Oba byli
za to dáni do žaláře v Toweru; Morovi uloženo zatim vě
zení ve Westminsteru, za čtyři dny odveden však 1 on do
Toweru.
V žaláři zůstal Morus klidným, maje svědomí čisté.
Modlil se, četl a psal. Tu složil knížku o tom, že „pro viru
nemáme báti se smrti“ dále „Modlitby ze žalmů vybrané“
a „Výklad umučení Pána našeho Ježíše Krista“ kterýžto
spis nebylo mu však už dáno ukončiti.
I ve vězení bylo ještě usilováno, získati ho králi. Nej
milejší dceři Markétě dovoleno otce navštěvovati, aby ho
pohnula k povolnosti. Ale otec vyložil dceři, že neučiní ni
čeho proti svědomí svému, a podobně mluvil k manželce
Alici, když přišla ho prosit, aby neničil štěstí své rodiny.
Otázalť se ji: „Jak dlouho myslíš, mohl bych ještě žiti?“
„Dobrých dvacet let,“ odvětila Alice. I vece ji: „Kdybys
řekla několik tisic let, bylo by to svůdné slovo; avšak 1to

byla by veliká pošetilost, pro tisic let ztratiti blaženou
věčnosť.“

Morus trval již více než rok v žaláři; tu přišel k němu
jménem královým Tomáš Cromwell, aby se ho otázal, co
soudí o církevní svrchovanosti králově, prohlášené sněmem
za zákon. Vězeň odpověděl: „Nebudu se již vkládati do
věcí světských, ani duchovních; chce-li se králi těla mého,
ať mne usmrtí; dejž Bůh, aby smrť má jemu prospěla !“
Hned potom, dne 4. května 1435 byli před oknem Morova
žaláře popraveni tři převorové řádu kartouského, že ode
přeli uznati přísahou církevní svrchovanost královu. Morus
divaje se oknem na popravu řekl dceři Markétě, kteráž
právě u něho dlela: „Viz, drahé dítě, jak radostně ubírají
se ti řeholnici na smrť, jakoby šli na svatbu. Rychle bere
sl je Bůh; já ubožák nejsem ještě hoden milosti takové.“
Dne 3. června byl Morus opět vyzván, aby řekl, jak soudí
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o církevní svrchovanosti králově; i odpověděl, že ani král,
ani parlament nemají práva porušovati svědomí, a doložil,
že přisahati nebude, ačkoli krále svého nepřestává otiti a
milovati.
Rozhněvaný Jindřich VIII. vida že Morus se nepodrobi,
rozkázal, aby byl přísněji hlídán i aby odňaly se mu knihy
1 všecko psací náčiní. A když Morus nedal se ani lstí po
hnouti, aby žádosti králově vyhověl, veden jest dne 1. června
nejlidnatějšími ulicemina soud, kde někdy býval sám před
sedou. Tu odsoudili ho porotci na smrť, aby byl rozčtvrcen
a hlava jeho aby byla na mostě vystavena. Odsouzenec vy
slechl tento nespravedlivý nález tiše a doložil: „Apoštol sv.
Pavel souhlasil kdysi s odsouzením jáhna Štěpána na smrť,
a bděl nad oděvem těch, kteří ho kamenovali; a přece jsou
Pavel i Štěpán v nebesích přátely a zůstanou jimi na věky.
Třebas že mne dnes, mili páni lordové, vydáváte na smrť,
prosím, a modlim se, abychom i my jednou v nebi vespo
lek se shledali.“
Jakmile Morus vykročil ze soudní síně, vrhl se mu
k nohám syn Jan a prosil s pláčem za otcovské požehnání.
U Towru čekala na otce dcera Markéta a prolévajíc slzy
libala jej. Otec požehnal milé dceři a řekl: „Drahé ditě,
co trpím, trpím nevinně, ale podle vůle Boži. Poruč se i ty
svaté vůli jeho a nes trpělivě zármutek svůj.“ Čtvrtého dne
potom napsal ještě Morus dceři uhlem poslední list na roz
loučenou. Téhož dne bylo mu zvěstováno, že král milostivě
proměnil mu trest čtvrceníi ve stěti. Poprava určena na
přišti den 6. července. Morus přijal tuto zprávu pokojně a
vzkázal králi díky za povolení, aby manželka 1iděti jeho
směly býti přitomny pohřbu jeho. Zbývající hodiny věnoval
modlitbě, chystaje se na cestu do lepšího života.
Dne 6. července 1535. veden jest Tomáš Morus z To
weru na smrť. V ruce nesl veliký křiž, oči měl upřeny
k nebi. Jakási žena podávala mu na cestě poháru vina, on
však odmítl piti řka: „Kristus nepil vina, nýbrž ocet a
žluč.“ Na popravišti prosil shromážděného lidu a dovolával
se jeho svědectví, že umírá ve víře svaté katolické Církve,
věren Bohu i králi. Poklekna vyřikal žalm: „Smilnj se nade
mnou 0 Bože, podle velikého milosrdenství svého!“ políbil
kata, a položiv hlavu na špalek byl sťat.
Tak zemřel Tomáš Morus, přední učenec a státník své
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doby, ozdoba Anglie, chlouba Církve katolické, kterou živ
jsa i umíraje vyznával, za niž ochotně podstoupil mučedni
ckou smrť. „Nejlepší město své říše byl bych obětoval, abych
byl získal tohoto muže svým službám,“ zvolal císař Karel
V., uslyšev, že Morus byl popraven.
Po mučedníku Tomáši Morovi došlo v nešťastné Anglii
na věrného katolického biskupa Rochesterského Jana Fi
shera. Nechtěje uznati krále hlavou cirkve anglické byl po
třináct měsíců žalařován. Když zatím byl od papeže Pavla
III. povýšen za kardinála, zvolal Jindřich VIII.: „Ať jen
pošle mu papež klobouk; postarámť se oto, aby neměl hla
vy, kam by jej dal.“ I rozkázal král stiti biskupa mečem
a mrtvolu jeho na podivanou lidu obnažiti. Ukrutně pomstil
se Jindřich VIII. také kardinálu Reginaldu Polovi, jenž ne
pravosti jeho odsuzoval; ježto ale kardinál žil za mořem
na pevnině, a král osoby jeho zmocniti se nemohl, rozkázal
matku a dva příbuzné jeho odpraviti.
Nů dvoře odpadlíka krále Jindřicha VIIJ. vládla spro
stota, podlosť a hanebná vášeň. Když dne 7. ledna 1536.
zemřela zapuzená královna Kateřina, tančila Anna Boley
nová na plese radosti tak náruživě, že předčasně porodila
"mrtvého hocha. Tu dal vrtkavý král svoje manželství
s Annou Boleynovou prohlásiti neplatným a kázal ji dne
19. května téhož roku popraviti. Zatim oblíbil si Johannu
Seymorovou a dal se S ni oddati, a když po porodu Eduarda
VI. již dne 24.října 1537. zemřela, pojal za manželku Annu
z Cleve; ale neshledav ji tak sličnou, jak byla mu ličena,
zapudil ji a zasnoubil se s Kateřinou Howardovou. Poně
vadž však tato žena před sňatkem nebyla pannou, dal ji
král za nedlouho popraviti a oženil se po šesté s Kateři
nou Parrovou, která ho přečkala. Takové pohoršení dával
křesťanskému světu vilník na trůně, jenž dav se prohlásiti
hlavou cirkve anglické, zuřil proti všem, kdož zdráhali se
uznati jeho svrchovanost církevní.
Nakatolíky anglické dopadala ustavičně surová pěsť
tohoto ukrutníka, kterýž nedbaje žádného práva a studu
nakládal s náboženstvím, jměním a životy svých nešťast
ných poddaných po libosti a náruživosti svoji. Roku 1536.
zrušil 374 klášterů a pobral jmění jejich; roku 1540. pro
padlo témužosudu 168 klášterů; r. 1541. došlo na chrámy
a špitály Johannitů; potom zrušeno 99 kolegiatních kapitol
a 2374 kapli, nemocnic a církevních bratrstev se všemi
zbožnými nadacemi, a posléze zničeno 700 klášterů irských.
Tolik církevních ústavů založila a štědře nadala zbožná
mysl katolických předků v Aaglii, až Jindřich VIII. je
všecky násilně zrušil azabavil jmění jejich, obnášející ohro
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mnou cenu asi 38,400.000 liber šterlinků. A přece byla po
kladna jeho stále prázdná, jelikož milcové jeho snažili se
uloupiti, kde co mohli. Památné chrámy a kláštery, tyto
slavné pomníky katolické zbožnosti i uměnimilovnosti an
glhické,byly bořeny, a kosti světcův byly z nich rouhavě
vyhazovány. Neušetřeno ani hrobů sv. Augustina, apoštola
Anglie a sv. Tomáše Bekketa; i hrob velikého krále sv.
Alfreda byl zničen.
Za svého 38letého panování dal popraviti Jindřich VIII.
2 královny, 2 kardinály, 2 arcibiskupy, 18 biskupů, 13 opatů,
500 převorů a mnichů, 38 doktorů bohosloví a práv, 12 vé
vod a hrabat, 164 šlechtice, 153 měšťany a 110 žen. Oddav
se chlastu a žroutství ztučněl tak, žasmohl se ve svém pa
láci jen zvláštním přístrojem z místa na misto pohybovati,
ba že pro tlouštku nemohl se ani podepsati, až dne 28.
ledna 1547 bídně zemřel.
I není divu, že čím důkladněji za naší doby národ an
glický poznává svoje dějiny, tim vice roste každým rokem
počet těch, kdož vraceji se do mateřské Církve svých dá
vných předků, kterou za stoleti šestého v Anglii štípili pa
pež Rehoř Veliký a věrozvěst sv. Augustin *).
Dne 30. listopadu koná se také památka sv. Maury, panny a muče
dnice v Cařihradě, sv. Trojana, biskupa města Le Saintes ve Francii, sv.
Konstancia, obhájce pravé víry proti Pelagianům v Římě, sv Zozima

a vPalestině,
sv.
Justiny,
panny
amučednice
j.
——

———————
————

*) Čtvero vzorů křesťanského života. Tomáš Morus. Podává Frant.
Janovský. V Brně. 1896. Nákladem Dědictví sv. Cyrila a Methoděje.
Všeobecný církevní dějepis. Sepsal Dr. Frant. Kryštůfek. Díl III. 176--180.
Obrazy z dějepisu církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Díl II. 263 —270.
V Praze, 1877.

Měsíc prosinec.
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Sv. Eligius, biskup.
Na dvoře franckých králů Mereovcův Chlotara II. a
Dagoberta za století sedmého žila dvojice vzácných mužův
stavu světského, kteři byvše již v pokročilém věku náhle
povýšeni na stolce biskupské, stali se ozdobou duchovenstva
své vlasti a přispěli nemálo k utvrzení i rozkvětu víry
svaté v lidu sobě svěřeném. Z nich zlatník Eligius stal se
biskupem Noyonským, a kanoléř Audoén poslán za biskupa
do Roenu.
Elgius narodil se kolem roku 588. ve vsi Chatelaku
nedaleko města Limogesu z otce původu řimskogallského
jménem Eucheria. Prospivaje mravnosti 1 nábožnosti jevil
záhy zvláštní náklonnost ku kreslení a umělé práci ře
meslné, pročež 1dán jest do učení slovutnému zlatníku a krá
lovskému minemistru Abbovi v Limogesu. Tu rozvíjely se
přirozené vlohy snaživého učně tak rychle, že mistr před
vldal v něm výtečného zlatníka. A skutečně dodělal se Eli
gius vytrvalou pilností neobyčejné dovednosti v uměleckém
řemesle zlatotepeckém a klenotnickém, tak že práce jeho
byly velmi ceněny. V povolání svém nezapomínal však po
vinnosti křesťanských. Modlival se doma pilně, chodil ka
ždého dne na mši svatou, častěji za dne konaje práci po
vznášel se mysli k Bohu, na večer neopomíjel nikdy zpy
tovati svědomí a vzbuzovati litosť, rád přijimal svaté svá
tosti, poslouchal kázaní i křesťanská cvičení a rozjímal o
pravdách slyšených. Takovým způsobem utvrdil se ve víře
svaté a konal také povinnosti jeji; zapiral se, utíkal každého
hříchu a liboval si v dobrých skutcích.
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Roku 620. odebral se Eligius do Paříže, kde záhy
umění jeho tou měrou se osvědčilo, že král Chlotar II. na
doporučení svého pokladníka Bobba objednal si u něho
stkvostný trůn, k čemuž svěřil mu množství zlata a dra
hého kameni. Trůn měl býti proveden přesně dle nákresu
zhotoveného po vůli králově. I dal se Eligius do práce a
provedl úkol svůj tak mistruě, že kral byl velice spokojen
a umělce štědře odměnil. Král nemohl se novému trůnu
vynadiviti; ještě více podivil se však, když ElJigius za
krátko přinesl mu jiný menší rovněž velmi vkusně prove
dený stolec, který zhotovil ze zbytků svěřeného zlata a
drahého kameni. Touto dovednosti i vzácnou poctivosti na
byl Eligius plné důvěry a přizně královy. Chlotar II. vyká
zal mu byt v královském paláci, učinil ho dvorním zlatni
kem, svěřoval mu bez vážení a počítání zlato, stříbro a
klénoty na rozličné práce, byl mu přitelem a radíval se
s nim v důležitých věcech. Od té doby měl Eligius plné
ruce práce; odevšad dostával zakázky, a výrobky zlatnické
dilny jeho získávaly mu slávu 1 hojnou odměnu. Byl vá
žený dvořenín a vysoce ctěný umělec, zůstal však i na krá
lovském dvoře dokonalým křesťanem. Bděl nad smysly
svými, vzdaloval se hlučných zábav, postival se někdy i po
tři dny do soumraku, nosil pod jemným oděvem dvořenin
ským drsné kajicné roucho spodní s ostrým uzlovitým opás
kem; když pak v životě odřikavém byl dokonale utvrzen,
odložii stkvostný šat dvořeninský a oblékal se rouchem la
ciným. Čím více velebil ho svět, tím horlivěji cvičil se
v pokoře a měl se na pozoru, aby neklesl v pokušení. Nej
raději čital životy svatých, zvláště těch, kteříž narodili se
a působili ve Francii, rozjímal o ctnostech jejich a snažil
se následovati přikladu jejich. Milým zaměstnáním bylo mu
vyráběti bohoslužebné nádoby a různé okrasy pro chrámy
Páně, zvláště drahocenné skřínky na ostatky svatých,
jichž velikým otitelem byl. Na kosti sv. Martina, biskupa
Tourského, zhotovil schránku potaženou zlatem a vyklá
danou drahým kamením; podobné skřínky vyrobil na
ostatky sv. Germana a sv. Diviše. Sám mival v obydlí svém
ostatky svatých ve stkvostných schránkách, vážil si jich
nade všecky poklady a konával před nimi domácí pobož
nosť. Nikdy nepřekročil prahu svého domu aniž dal se do
práce bez modlitby, ba i po čas práce míval při sobě něja
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kou duchovní knihu, do které po chvilkách nahlédal, aby
mysl jeho byla ustavičně k Bohu obrácena. Hojných dů
chodů svých vynakládal na dobročinné účely. Rozdávalt vše,
co měl, jsa lidem bohat, ale sobě chud. Štědrá dobrotivosť
jeho byla v Paříži vůbec tak známa, že cizincům, kteřiž
po něm se dotazovali, říkáno, aby šli hledat ho, kde sbihaji
se zástupové žebráků; tam že ho jistě nalaznou. Často vy
sýlal sluhy svoje do města a dával jako hospodář v evange
lium jimi voditi k sobě slepé a chromé chuďasy, které sám
hostil; a teprv když byli nasyceni, pojedl maličko, zbylo-li
něco po nich na stole. Zvláštní soustrast míval s vojenskými
zajatci, kteři bývali voděni na trh jako otroci na prodej;
někdy koupil až 100 takových ubožáků, mužů, žen i dětí,
a nestačila-li hotovost jeho, obětoval na to i movité věci
svoje, stkvostný šat, drahocenný pás, zlaté náramky, ba 1
ozdobné střevíce. Zajatcům takto vykoupeným dával na vůli,
aby buď vrátili se do své otčiny, aneb zůstali v domě jeho,
až dojdou přihodného opatření. I míval povždy při sobě
jistý počet těchto lidi a žil s nimi bratrsky jako v klášteře.
S podobnou laskavosti pečoval Eligius také o vězně a ne
šťastníky hrdla odsouzené.
Také u krále Dagoberta požíval Eligius důvěry a lásky.
Král učinil ho svým vrchním mincmistrem, býval častým
hostem v dilně jeho a svěřoval mu důležitá poslání. Zejmé
na vypravil jej k odbojným Bretoňcům, aby jich utišil a ku
poslušnosti přivedl. Poslání toto zdařilo se Eligiovi doko
nale; Bretoňci podrobili se králi a zavázali se mu poslušen
stvím. I vzrostla vážnosť zlatníka a mincmistra Eligia pře
velice, tak že i biskupové a vyslanci cizich panovníků do
žadovali se jebo rady a prostřednictví u krále Dagoberta.
Kromě chuďasův a nešťastníků pečoval Eligius štědře
o církevní ústavy. Dostav od krále Dagoberta darem statek
Solignac u Limogesu vystavěl tu r. 631. rozsáhlý klášter,
opatřil jej všemi potřebami, zejména i hojným počtem knih,
a uvedl do něho mnichy řádu sv. Benedikta. V zakládací
listině tohoto kláštera napsal mnichům: „Jsa pamětliv hříchů
svých a doufaje, že jich sproštěn budu, prosím vás za při
mluvu; dávám vám málo za věci veliké, dávám statky po
"zemské za statky nebeské, časné za věčné.“ Později založil
ještě jiné řeholní domy, zejména iv Paříži panenský klášter
na pozemku od krále darovaném. Když tento klášter byl
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stavěn, zpozoroval Eligius z nenadání, že zedníci z pozemku
králem darovaného povyštoupili se zdí asi stopu, z čehož
nemálo se ulekl; 1 zastavil hned další stavbu, spěchal ku
králi, poklekl před nim a prosil za prominutí chyby, kteráž
na stavbě se přihodila, nabízeje náhradu. Tato poctivost a
pokora dojala krále hluboce; i obrátil se ku svému komon
stvu a řekl: „Pohleďte na věrnost miláčků Kristových!
Úředníci moji odcizují mně beze všeho svědomí někdy zna
menité pozemky a celé statky, a tento služebník Boží ne
troufá si podržeti na výměru darovaného mvou pozemku
ani půdu zšíří jediné stopy, ač jde tu o dům Boži!“
Veliká důvěra i přízeň, kteréž požíval Eligius u krále,
vzbudila mu v dvořanstvu závistníky a nepřátele. Nazývali
jej posměšně dvorním mnichem, podkládali jeho zbožným a
dobročinným skutkům lstivé úmysly a snažili se zlehčiti ho
u krále. Avšak Eligius nedbaje těchto malicherných zlo
myslníků šel svou cestou dále, a král zůstal mu povždy ctite
lem i přítelem. Rovněž ctili a milovali ho všickni poctivel
na dvoře královském. Zvláštní láskou přilnul k němu fran
cký šlechtic Audoén, jenž přišed jako pacholik na královský
dvůr do Paříže stal se tu za krále Dagoberta kancléřem.
Oba přátelé Eligius a Audoén závodili vespolek v nábožno
stt a v bohumilých skutcích.
Roku 639. zemřel biskup Noyonský a Tournayský sv.
Acharius, a nástupcem jeho zvolen jest Eligius. Přítel jeho
Audoén ustanoven jest za biskupa v městě Rouenu. Oba
pokládajice se nehodnými hodnosti tak vznešené, zdráhali
se ji přijati; posléze však nezbývalo jim leč podrobiti se
jednomyslnému přání duchovenstva 1 věřlolho lidu. Aby
mohli svatých svěcení až k pomazání biskupskému nabývati
postupně a po mezidobi zákony církevními nařizeném, vy
čkávali celý rok a zatím obeznamovali se pilně s povin
nostmi nastávajíciho povolání svého, až v neděli prosebnou
roku 640. byli posvěcení na biskupství.
Území diecése Noyonsko-Tournayské bylo velice roz
sáhlé; obsahovaloť 1 Flandry a Brabantsko v nynější Belgii
a v Nizozemí, kde tehdáž namnoze vládlo ještě pohanství;
zvláště vzdorovali křesťanstvíFrisové, že bylo náboženstvím
jejich nepřátel Franků, s nimiž stále, ale nešťastně válčili.
Ž této přičiny nemohli věrozvěstové frančti dodělati se
v tomto lidu valných úspěchů,

Sv. Eligius, biskup.
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Eligius nastoupiv úřad biskupský obrátil zřetel svůj
především k těm krajinám, kde posud nepodařilo se víru
Kristovu zakotviti. I vydal se na apoštolské cesty a přemá
haje tisiceré obtíže dostal se až na pobřeží friské. Polodi
voké obyvatelstvo těchto koněin přijalo věrozvěsta s nedů
věrou a vzdorem, ba nejednou octl se život jeho v nebez
peči. Ale horlivý biskup nedbaje žádných překážek a jsa
hotov podstoupiti pro Ježiše Krista mučednickou smrť zvě
stoval pohanům pravdu Boži klidně a tak lahodně, že zne
náhla odpor proti němu se mírnil. [ začali modláři nejprv
ze zvědavosti naslouchati slovům jeho, a mnozi z nich poznavše
jeho dobrotu přiklonili se k němu, a byvše víře svaté vy
učeni přijímali křest. Takovým způsobem podařilo se Eli
giovi ziskati Kristu Ježiši valný počet duši, ač převážná
většina lidu friského 1 nadále trvala zarputile v modlářství.
Vrátiv se z cest missionářských Eligius jal se v Noy
onu pracovati úsilovně na vinici Páně, Přední starosti jeho
byla obnova cirkevní kázně v duchovenstvu 1 v lidu. Na
ten účel sůčastnil se schůze biskupů v Chalonu nad Saonou,
kde naléhal, aby zákonů církevních bylo všude bedlivě še
třeno, i aby všeliké jich přestupování se potlačovalo. Sám
vedl si v této příčině mirně a laskavě; když však nepořidil
dobrotou, přidal moudré přísnosti nevšímaje si hrozeb za
tvrzelců. Jednoho roku ve svátek sv. Petra a Pavla kázal
v obci nedaleko Noyonu proti rozpustilým tancům. Někteří
lehkomyslníci rozhněvali se proto a strojili mu úklady.
Biskup nedal se však zastrašiti a káral rozpustilce poznovu
mnohem důrazněji, a když neposlechli, vyloučil je z Církve.
Zatvrzelci chtěli se za to na něho sápati, ale Bůh ztrestal
je náhle a polekaný lid dal se na pokání.

I na stolci biskupském zůstal Eligius mužem zmiry
pokorným i dobročinným a nepřestával zapírati se skutky
kajicími. Každého dne stolovalo u něho dvanáct chudých,
jimž sám donášel pokrmův a myl nohy. Byt jeho byl stále
přistupný všem, kdož jakékoli pomocipotřeboval. Aby zby
tečných útrat se uvaroval a tím hojněji podporovati mohl
chuďasy, konal apoštolské cesty po diecési větším dilem
pěšky, a kamkoli přišel, všude zůstavoval stopy své vzácné
dobročinnosti. Pracovav, takto požehnaně v povolání biskup
ském po osmnáct let, chystal se na křesťanskou smrť.
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Když odchovanci, přátelé a služebníci umírajícího bi
skupa stojice u lůžka jeho dali se do pláče, řekljim: „Upokojte
se; jdu za Pánem, jenž volá mne!“ A rozloučiv se Ssnimi
odporučil duši svou Bohu a zesnul blaženou smrti dne 1.
prosince 658. Pohřben byl v stoličném chrámě Noyonském,
a královna Bathilda dala hrob jeho stkvostně ozdobiti. Vě
řící lid jalse ho ctiti za svatého a docházel přímluvou jeho u
4 wi
Boha mnohých mimořádných milosti. Velká čásťostatků sv.
Eligia chová se posud v Noyonu; dvě kosti jeho dostal a
daroval velechrámu Pražskému Karel IV. Zobrazován bývá
tento světec v biskupském ornátě maje při sobě kova
dlinu a vruce kladivo a kleště, nástroje někdejšího řemesla
svého.

Zlatnici a příbuzní řemeslnici ve Francii maji od staro
dávna sv. Eligia za svého patrona. Také pořádky Pražských
zlatnikův a ozdobníků zvolily si ho za ochránce. Karel IV.
přinesl r. 1378. z Francie a daroval zlatnikům Pražským
kromě jiných klénotů i několik ostatků sv. Eligia a jeho
biskupskou korunu (mitru) v drahocenné schránce, a takovým
způsobem dostalo se zbožné uctivání tohoto světce i k nám.
Řečené klénoty mívali Pražští zlatníci uloženy v kostelíku
sv. Martina Menšího na Starém městě, a později ziskavše
tuto svatyni přezvali jí kaplí sv. Eligia a oslavovali v ni
každého roku svátek tohoto svatého patrona svého. V ten
den vystavovány tu na odiv klénoty Karlem IV. darované,
a jedenkaždý zlatník vstavoval mitru sv. Eligia na hlavu
svou i každého, kdož toho byl žádostiv, pro památku tohoto
světce, že bývala na hlavě jeho. Roku 1592. darovali zlatnici
kapli sv. Eligia Jesuitům, a na mistě, kde někdy stávala,
vystavěna v severním křidle koleje Svatoklementské velká
siň (zimní refektář). Biskupská koruna sv. Eligia i ostatní
Karlem IV. Pražským zlatníkům darované klénoty byly
r. 1876. odevzdány do Musea království Českého. *)

+) Čtenářům „Posvátných míst král. hl. města Prahy“ budiž připome
nuto, že zlatnická kaple sv.Eligia byla svatyní totožnou s někdejšímfarním
kostelem sv. Martina Menšího v Praze (Posv. m. II. str. 386; sr. Tomkův
Dějepis Prahy, Díl VHI. str. 126.)
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Dne 1. prosince koná se také památka sv. Diodóra kněze, Marciana
jahna a spolumučedníků římských; sv. Ansana, pacholíka umučeného pro
víru křesťanskou v Římě za císaře Diokleciana ; sv. Olimpiada, mučedníka,
sv. Prokula, biskupa a mučedníka, sv. Evasia, biskupa a mučedníka, v Mi
láně sv. Kastriciana, biskupa, sv. Ursiciana, biskupa, sv. Natálie, vdovy po
mučedníku sv. Hadrianovi, jehož památka slaví se dne 8. září, a j.

Dne 2. prosince.

Blahosl. Edmund Kampian, kněz Tovaryšstva
mučedník anglický.

Ježíšova,

Když Anglie nehodným králem Jindřichem VIII. byla
násilně odtržena od středu církevní jednoty v Římě, vnikalo
do ní proudem bludařství Lutherovo i Kalvínovo, ač král
rovněž tak krutě, jakož stihal věrné katolíky, pronásledoval
1 ty, kdož proti vůli jeho opovážili se v zemi zaváděti no
novotářství protestantské. Dcera jeho z první řádné manžel
ky Kateřiny, zádumčivá Marie, nastoupivšií r. 1553. trůn,
uminila si, že zavede v Anglii opět náboženství katolické.
Tento úmysl svůj prováděla však spůsobem nemoudrým a
nekřesťanským; když zosnováno proti ní spiknutí, Jala se
nejen skutečné, ale i domnělé nepřátele svoje popravovati;
za čtyři roky dala upáliti 279 osob, mezi nimiž byli zvláště
náčelníci protestantšti. Po smrti jeji r. 1558. měla právo na
anglickou korunu vnučka sestry Jindřicha VIII. Markéty,
dcera Jakuba V krále Skotského jmenem Maria Stuartovna,
ale zatím domohla se trůnu dcera Jindřicha VIII. z Anny
Boleynovy Alžběta. Tato královna byla vychována ve víře
katolické, hlásila se k ni za panování sestry své Marie a
složila korunovační přísahu, že náboženství katolické v Anglii
zachová. Když ale katolíci sňatek matky jeji Anny Boley
nové s Jindřichem VIII. neuznávali platným, a tudy ná
stupniotví jeji na trůně pokládali nezákonitým, rozhněvala
se a zavedla opět královskou svrchovanost ve víře, strhla
Anglii do protestantství a běsnila proti věrným katolíkům
právě tak hrozně, jako činival neblahý otec její. Z nejsla
vnějších katolíků anglických, umučených pro víru rozkazem
nelidské královny Alžběty, byl kněz Tovaryšstva Ježíšova.
Edmund Kampian.
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Kampian narodil se r. 1540. v Londýně z rodičů ka
tolických. Otec, nezámožný knihkupec, nemoha syna dáti na
studie chtěl ho věnovati obchodu. Jelikož však Edmund
jevil neobyčejné vlohy a každému zamlouval se pilnosti a
milou povahou svou, ujal se ho spolek obchodníků a daljej
vzdělávati na své skole. Když mu bylo třináctlet, byl zvolen,
aby jménem veškeréhožákovstva londýnského oslovil a uvítal
nově korunovanou královnu Marii, kteréhožto úkolu zhostil se
s velikou pochvalou. Tehdáž zalíbil si tohoto nadějného
pacholika Tomáš White, zakladatel Svatojanské koleje v Ox
fordu, a po čtyřech letech přijal ho do ústavu toho. Tu vě
noval se Kampian studiim bohosloveckým, a prospivaje
pilnosti, učením 1 zbožnosti, těšil se obecné úctě i lásce
učitelův i spolužáků svých. Bývaje často volen za slavnost
ního řečníka uchvacoval posluchače stkvělou výmluvnosti
svou tak velice, že zván jest prvním řečníkem vysokého
učení Oxfordského, a že nejlepší řečnici těchto škol dlouhá
léta potom sluli po něm Kampianovoi. Když královna Al
žběta r. 1566. vjižděla slavně do Oxfordu, přivítal ji Kampian
jménem university znamenitou řeči a získal si pochvalu
jeji.
Rovněž vyznamenal se v učené hádce, kteráž konána byla
v Oxfordě před královnou.
Zatim stal se Kampian již r. 1564. mistrem svobodných
umění, při čemž bylo mu složiti předepsanou přísahu, že
uznává královnu Alžbětu za hlavu cirkve anglické. Takto
zpronevěřil se víře katolické nejsa sl však tehdáž viny této
dobře vědom, an pokládal boj mezi královnou a papežem za
věe, po níž mu nic nebylo. A sotva dostal povolení učiti na
vysokých školách, hrnul se do posluchárny jeho valný počet
snaživých žáků. Ohnivá láska k vlasti, ctižádost a snaha,
aby naděje do něho skládané se vypjnily; poháněly ho víc
a vice do odštěpené církve anglické, ačkoli bedlivou četbou
Písma svatého, sv. Otcův a dějin církevních poznával, že octl se
na osudné cestě do bludů. Po tři roky tonul v rozpacich a byl
zmítán úzkostmi, až ze slabosti lidské učinil krok, jehož
potom do smrti oplakával. Neuměje odolati nástrahám li
chých přátel umínil si, že bude hledati štěstí v církevních
hodnostech anglických, jakéž kynuly mu přízní královny
Alžběty, a dostav sedo osidel Richarda Cheyneje, odpadlíka
povýšeného královnou na biskupský stolec Gloucesterský,
dal se od něho po kaciřsku zřiditi na iáhenství.
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Brzo po tomto neblahém kroku dostal Kampian list od
přítele doktora Řehořé Martina, jenž zapřisáhal ho, aby se
vzpamatoval a poznal, kam zavedla ho nmešťastnáctižádost.
List tento měl znamenitý účinek; Kampian vyhledav kato
lického kněze a učiniv před dvěma svědky vyznání katolické
víry byl hotov činiti z poklesku svého pokání. A jelikož
zatim většina učitelstva 1 žákovstva university Oxfordské
přiklonila se ku protestantství, odešel Kampian r. 1569. do
hlavního města irského Dublina. Tu složil jazykem anglickým
„Dějiny království irského“ a latině znamenitý spis „Aka
demik,“ svědčicí všem katolickým vzdělancům, ve kterémž
vylíčil vzor studujícího jinocha připravujicího se na stav
kněžský.
V Dublině žil Kampian zmíry kajicně. Vzdaloval se
světského hluku, byl vážný a trvával dlouho na modlitbách
v chrámu i doma. Nade všecky ctnosti miloval čistotu, a
mravy jeho byly takové, že zván jest obecně andělem. Za
jednoročního pobytu svého v Dublině měl také hádku o víru
s jakýmsi lutheránem, a seznav, že protestanté Písmo sv.
bez ladu a skladu zkomolují a po své chuti vykládají, za
nevřel tim vice proti všelikému náboženskému novotářství.
Z toho činěny mu od protestantů nástrahy, a již měl býti
dán do vazby, ale dostav v čas výstrahu uprchl r. 1570. na
loď, kteráž jela do Belgie. Na hlavu jeho vypsána odměna
a sl'diči stibali ho na moři. Byl sice přestrojen, ale nemaje
listu průvodního byl anglickou hlídkou polapen a dopraven
do Anglie; přece však podařilo se mu přispěním přátel do
stati se r. 1571. do Belgie.
V belgickém (nyni francouzském) městě Douaji byla
od katolického pána anglickéko Doktora Viléma Allena
zřízena kolej pro katolickou mládež anglickou. Do tohoto
ústavu vstoupil Kampian a zanášel se tu pilně studiemi
bohosloveckými. Odtud poslal Richardu Cheynejovi důrazný
list, v němž napomenul ho dojemnými slovy, aby vrátil se
do Cirkve katolické, již se byl zpronevěřil. Ubohý kmet
stihany od kalvincův a nenáviděný od anglikánů, neměl

k však
tomu
dosti
sily
azemřel
vústraní
r.1579.
V Douaji byl Kampian povýšen na bakalářství v boho
sloví a dal se posvětiti za podjáhna, ale pokoje neměl; ani
častou skroušenou lítostí a zpovědí, ani modlitbou a rozjí
máním nemohl utišiti rozbouřenou mysl svou. Jednoho dne,
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an opět rozjimal o duševní rozháranosti své, ozval se mu
hlas, aby šel do Říma, kde uslyší, co si má počiti. I upo
slechl hlasu toho, a nedbaje rad a proseb přátel vydal se
na dalekou pouť. Cestu konal pěšky jako kajicník a zavítav
v dubnu 1573. do Říma ustanovil se na tom, že vstoupí do
Tovaryšstva Ježišova. I byl přijat od tehdejšího velmistra
řádu Merkuriana, rodem Belgičana, a z řeholních provinciálů,
toho času za příčinou volby tohoto velmistra v Římě pří
tomných, vyžádal si ho provincial rakouský Vavřinec Magius.
Na rozloučenou dostal Kampian od velmistra klobouk před
chůdce jeho sv. Františka Borgie, jejž potom přinesl do

Prahy.
V červnu 1573. přijel Kampian s provincialem Magiem
do Prahy s nastoupil tu v koleji Svatoklementské řeholní
noviciát; když pak již dne 26. srpna téhož roku byl český
noviciát Tovaryšstva Ježišova přeložen do Brna, opustil
Prahu a odebral se s ostatními novici do Brna, kde byl
spokojen a šťasten. Jsa muž věku již pokročilého a v ctno
stech vyspělý radoval se, že řízením Božím popřáno mu zdo
konaliti se v řádě sv. Ignáce, a vzdělával svou horlivostí
v bedlivém plnění řeholních předpisů všecky soudruhy
svoje. Jednoho dne měl v zahradě kolejní budovy v Brně
vidění; zjevilať se mu Rodičká Boží řkouc: „Bdmunde, smrť
tvá bude šťastna; krev tvoje bude vylita za svatou víru
katolickou.“ Slov těchto nezapomněl, co živ byl; proroctví
vyplnilo se mu po nemnohých letech.
Již v říjnu roku 1574. byl Kampian, ač neměl ještě
dvouletý noviciát ukončen, přeložen do Prahy a ustanoven
v koleji Svatoklementské za učitele nejvyšší třídy gymna
sijní (rhetoriky). Tu seznav záhy smutný stav katolického
náboženství v rozervaném království Českém povzbuzoval
mladé žáky svoje, aby stáli povně ve víře své a bránili ji
proti bludnikům. Roku 1576. záhájil školní běh před četným
shromážděním gymnasijnich žáků, jejich rodičův a také stu
dujících akademiků znamenitou latinskou chvalořečí 0 sv.
Václavu, ve kterézvolal: „Ó požehnaná země čéská, v níž
věřící takovým knížetem se honosí! Šťastné město, jež takový
světec obýval! Jak, ty Praho, měla bysi odřici se jeho šlé
pěji, zříci se jeho víry svaté ? Zajisté buď Hospodin slituje
se na přimluvu svatých jeho patronů nad královstvím timto,
aneb dopustí ve hněvu svém vítěziti satanovi a zavleče je
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do zhoubných temnosti sekt nových a ještě horších, ve
kterých nechá je zahynouti. Avšak tušíme a doufáme tomuto
požehnanému království doby lepší, že zejména na přímluvu
svatého krajana a domorodce Václava, jenž jest otcem a
knižetem, panicem a mučedníkem, pro mocnou přímluvu
jeho u Boha, jenž všemohoucí jest a náplně všeho dobra
nám přeje, uštědřeno bude požehnání, za něž od té doby, co
na nebi jest, ještě horlivěji prosí, než pokud byl na zemi. A
proto bude dbáti rozkvětu svaté víry katolické a spásy
svých krajanů v zemi České.“
Od roku 1575. byl Kampian představeným student
ského konviktu sv. Bartolorěje při kolěji Svatoklementské
v Praze. Mimo to vzkládány na něho rozličné jiné práce.
Stav se potom učitelem filosofie kázával latinsky v neděle
1 svátky studujícím akademikům. Slyna uměním řečnickým
mival také kázaní ve stoličném chrámě u sv. Vita před
císařem Rudolfem II., a kromě toho býval často zván na
různá mista jiná, aby konal slavnostní kázaní. V duchovních
řečech i při výkladu katechismu kladl chovancům svým na
srdce, jak mají si vážiti katolické víry své, dle ní žíti,
odrážeti útoky nepřátel na ni a šířiti ji ve svedeném lidu.
Mezi žáky jeho bývali také synové urozených šlechticů a
měšťanů nekatolických. Jako někdy v Oxfordě, těšil se
Kampian i v“Praze veliké úctě a lásce žáků svých. Z od
chovanců jeho v Praze vynikl předevšímJan Lohel, potóní
arcibiskup Pražský.
V Praze u sv. Klementa přebýval Kampian nějaký
čas pod jednou střechou s českými spisovateli Jesuity Vá
clavem Šturmem a Baltazarem Hostounským. Vynikaje uče
nosti, čistotou, pokorou, zbožnosti a milou povahou získal
si u nás mnoho upřímných přátel. Odbyv noviciát složil
r. 1575. v Praze první sliby řeholní a byl o prázdninách
roku 1578. od arcibiskupa Antonina Brusa posvěcen na
kněžství. Tehdáž pronesl k němu světitel tato pamětihodná
slova: „Od Angličana Viklefa převalilo se na Čechy všecko
zlo; Angličana opatřil nám opět Hospodin, jenž by rány
Čechům od Viklefa zasazené zacelil.“
První mši sv. slavil Kampian ve svátek Narození
Panny Marie v chrámu sv. Klementa právě téhož roku 1578,,
kdy položen byl základ k sousednímu českému chrámu sv.
Salvatora. V Praze býval Kampian často navštěvován od
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svých anglických krajanů putujících do Říma neb vracejí
cích se do vlasti, z nichž několik studentů Oxfordských
vstoupilo do Tovaryšstva Ježíšova, z čehož měl velkou ra
dosť. Neocenitelné zásluhy o víru katolickou v Čechách
ziskal si Kampian zahájením Marianské družiny při koleji
Svatoklementské v Praze. Jeho přičiněním byla tu již roku
1575. zřízena první česka družina Marianská pro žaky
gymnasijní, jíž sepsal stanovy a kterou řídiljakožto duchovní
správce až do roku 1580., kdy byl z Prahy odvolán do
Říma. A z horčičného semene toho vyrostl časem mohutný
strom vydávající hojné ovoce na prospěch katolického nábo
ženství ve vlasti paši. Již roku 1578. měla Marianská kon
gregace Pražská tři sbory; v prvním, původním byli žáci
gymnasijni; v druhém byli dospěli studující akademikové ;
sbor třetí obsahoval šlechtice, professory, právníky a lékaře,
a za nedlouho zřízen ještě sbor čtvrtý, měšťanský. Podobné
družiny zakládány potom při všech jesuitských kolejich a
sídlech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku; a všecky tyto
družiny odchovávaly katoliky horlivé a věrně, kteří pod
statně přispívali ku záchraně a opětnému rozkvětu Svato
václavské víry vwnárodě našem. Marianské kongregace
v zemich českých těšily se zvláštní přízni domácích šlechti
ckých rodů katolických a předstihly všecky ostatní podobné
družiny v zemich jiných. Nejznamenitější obránci katoli
ckého náboženství u nás za bouří koncem věku šestnáctého
a počátkem stoleti sedmnáctého byli členové družin Marian
ských, zejména také páni Jaroslav Bořita z Martinic a Vi
lém Slavata.
Kampianovi libilo se v Praze; zdomácněl tu, zamiloval
sl vlasť naši, naučii se česky a byl oblíbeným professorem,
kazatelem a správcem roz«zvétajíci Marianské družiny. I na
dál se, že v Čechách, druhé vlasti své, snad zůstane; ale
Bůh usoudil jinak.
Jelikož seminář Douayský řizený Vilémem Allenem
vysýlal do nešťastné Anglie horlivé katolické muže, zasazo
vala se královna Alžběta o potlačení tohoto ústavu, a sku
tečně provedla svůj úmysl. Zato ujal se katolických Angli
čanů Remešský arcibiskup kardinál Lotrinský. I byl seminář
Allenův přeložen do Remeše. Kromě toho chodili katoličtí
jinochové angličtí na studie do Říma, kde bývali štědře
podporováni. Zatím ujednáno v Římě vypraviti do Anglie
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družinu missionářů, a na rozkaž papeže Řehoře XIII. měli
v této družině býti aspoň dva kněží z Tovaryšstva Ježišova.
Jakmile se to rozhlásilo, prosili mnozi Jesuité úpěnlivě svých
představených o svolení, aby směli jíti do Anglie, ačkoli
věděli, že v zemi té kyne jim mučednická smrť za víru.
General řádu vybral k tomuto svrchovaně nebezpečnému
dilu dva kněze, Edmunda Kampiana a Roberta Personsa,
jež provázeti měl bratr laik Rudolf Emerson. Zprávu o tom
dostal Kampian v Praze již dne 8. října 157“. od přítele
Allena a odepsal mu, že neváhá pro spásu bratři ve své
vlasti po vůli Boží bojovati až do poslední krůpěje své
krve. A když dne 22. února 1580. došel ho list od generala
Merkuriana, četl jej na kolenou, odevzdal se do vůle Boži
a chystal se na cestu. Ovšem pak bylo mu bolestno roz
loučiti se s Prahou, kde tak požehnaně působil a tolik mi
lých přátel měl. V noci před odjezdem jeho napsal kterýsi
řeholní bratr na dvéře světnice jeho: „P. Edmund Kampian,
mučedník.“ Katolici Pražští rozloučili se s ním dojemně;
duchovní spolubratří, šlechticové, žáci a členové Marianské
družiny předvidajíce, že jde na smrť, nemohli v sobě potla
čiti hluboké pohnutí.
Arcikníže Ferdinand, bratr císaře Maxmiliana II., chy
staje se právě na cestu z Prahy do Innsbruka, vzal si
Kampiana za společníka do vozu. Dne %.března 1580. byl
již v Mnichově, a Kampian měl tu v jesuitském chrámě
kázani o sv. Tomáši Akvinském. Z Innsbruka cestoval Kam
pian do Padovy pěšky, a do Říma zavítal dne 2. dubna.
Tu měl s ostatními soudruhy slyšení u papeže Řehoře XIII.,
a hned dne 14. dubna potom opustila celá missionářská vý
prava Řím. Všech osob bylo čtrnáct; stařičký biskup Tomáš
Golduell, někdejší velezpovědník u sv. Petra v Římě Miku
láš Morton, z anglického semináře sedm kněží a dva kleri
kové, z Tovaryšstva Ježíšova kněží Kampian a Persons, a
bratr Emerson. V Miláně byla celá výprava od sv. Karla
Borromea po osm dni zdržána a hostěna; Kampian kázav
cestou již v Bononii mival kázaní v Miláně před kardinálem
každého dne. V Ženevě poznal Kampian pověstného Theo
dora Bezu, po smrti Kalvinově tehdáž náčelníka švýcar
ských protestantů, a setkal se s anglickým odpadlíkem Po
welem, jenž byv někdy ctitelen jeho v Oxfordě slíbil mu,
že opustí Ženevu a půjde do Říma, kde by činil pokání a
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zasvětil se Cirkvi katolické. Z Ženevy přišli missionáři do
Remeše, kde Vilém Allen s radosti je uvítal a Kampianovi
vřele na srdce kladl, aby ujal se nešťastné vlasti své,
ve kteréž kyne mu ma vinici Páně ovoce hojnější než
v Čechách.
Dne 19. června došli missionáaři přístavu Calaiského, a
jsouce přestrojení přibyli dne 24. června na břeh anglický.
Zatím zvěděla anglická vláda © nastávajícím příchodu
Edmunda Kampiana, a postavila ve všech přístavech stráže,
aby, jakmile přijde, byl zatčen. Ale Kampian, přestrojen za
kupce a počinaje si opatrně, prošel všecky stráže a dostal
se do Londýna. Tu byl uveden do domu horlivého katolíka
Jiřího Gilberta, a hned shromáždila se kolem něho družina
katolických mužů, kteří najavše prostranný dům zřidili
v něm, čeho třeba ku službám Božím. V tomto domě byl
Kampian celé dny i noci pilně zaměstnán; tu sloužíval mši
sv., zpovídal, kázal, vyučoval kajicniky, kteří vraceli se do
Církve katolické, a povzbuzoval ku stálosti ve víře. Když
ale vláda tento útulek katoliků vyslidila, rozkázal P. Persons
soudruhu Kampianovi, aby vytratil se rychle z Londýna a
skryl se někde na venkově.
Anglická vláda, která vůbec pronásledovala katolíky a
zvláště kněze, kteři sloužili mši sv., vydala dne 15. července
1580. nový zákon, jimž zapověděno, aby nikdo Jesuitům
přístřeší neposkytoval; kdo by pak jednal proti tomuto zá
kazu, že bude pokládán za účastníka zločinu, za ochránce
odbojníkův a tím že propadne pokutám na buřiče a vele
zrádce vyměřeným. Aby tedy Jesuité žádného katolíka do
nesnází neuvedli, přebývali nejraději po lesích. Avšak lid
hrnul se k nim a práce jejich byla tak ohromná, že P.
Persons dopsal generalovi do Říma, aby mu co nejdříve
poslal do Anglie pět kněží tovaryšů na pomoc. Zatím roz
trušovali protestanté ojesuitských missionářich ohavnou po
mluvu, že prý byli papežem vysláni do Anglie, aby strojili
úklady proti královně Alžbětě.
I. uminili si oba Jesuité, že křivou pověsť tu vyvráti
pisemně. P. Persons di ve své obraně: „Jsem katolík,
a co za horší pokládáte, jsem katolický kněz a Jesuita.
Ale proti královně aneb proti vládě nezavinil jsem ničeho ;
naše svatá víra zapovídá nám to pod těžkým hříchem.“ A
Kampian napsal, že prosí, aby někde, třeba před královnou,
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která ho zná, směl víry své obhájiti, doložil však, že i když
prosba jeho vyslyšena nebude, neustane kázati a svatého
náboženství svého brániti, věda, že zemře-li proto, ihned
přijdou na misto jeho kněži jiní. Obrana Kampianova byla
od katolíků pilně opisována a sami protestanté čítali ji
dychtivě. Zatim zuřilo v Anglii pronásledování věrných
katolikův, a četné tlupy slídičů pátraly po kněžích, zvláště
po missionářích z Říma vyslaných. I bylo za krátkou dobu
od 15. července do 31. srpna 1580 vAnglii uvrženo do ža
lářů 50.000 katoliků.
Dne 18. března 1581 potvrdila královna Alžběta nový
zákon proti katolíkům ; že dopouští se velezrady, kdoby ně
koho od víry anglické odvrátil a do Církve katolické uvedl ;
kdoby se vrátil ku poslušenství papeže a od něho rozhřešení
přijal; kdoby neudal kněze, o němž zaslechl, že zpovidal a
udělil někomu rozhřešení. Ohromnými pokutami a tuhým
vězením pohrozeno všem, kdožby katolické mši svaté obco
vali, protestantské bohoslužbě se vyhýbali, při sobě růženec,
škapuliř a jakékoli jiné odznaky katolické nosili a zdráhali
se složitl přísahu, že odřikají se papeže a uznávají královnu
za církevní hlavu v Anglii. Avšak ani tyto ukrutné tresty
neustrašily věrných katolikův anglických, kteři toliko stali
se opatrnějšími.
Stručná obrana složená Kampianem dostala se za
krátko do veřejnosti, a také královna Alžběta dostala opis
této práce. Nepřátelé katoliků nemohouce vyvrátiti. spisu
toho přezdívali Kampianovi, že je opovážlivým vyzývačem,
a dva protestantšti kazatelé vydali proti němu hanopis oplý
vajicí spoustou nadávek na Tovaryšstvo Ježíšovo, ale P.
Persons zahanbil tyto nevědomé mluvky i ostatní pomluvače
novou obranou, kterou narychlo složil a vydal.
Po celé léto a dilem i na podzim roku 1580. pracoval
Kampian na vinici Páně v severních krajích anglických.
Potom skrýval se v Hogsdomu opodál Londýna, kamo do
jižděli za ním katoličtí členové sněmu i jiní mužové na
poučenou a pro potěšení. Jelikož pak hrozilo Kampianovi
na blízku hlavního města patrné nebezpečenství, uchýlil se
na rozkaz soudruha svého Personsa z jara r. 1581. do vzdá
leného hrabství Lancashiru. Tu jal se skládat: knižku, ve
které členům vysokých škol v Oxfordu a v Kanterburech
řeči jadrnou a pádnými důvody vykládá pravdu katolické
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viry proti novověkým sektám. Přáliť si doktoři obou těchto
universit aspoň písemné slovo učeného Kampiana čísti,
když nebylo jim možno slyšeti ho osobně. Dilo toto dostalo
nadpis: „Desatero důvodů zápasu, jejž P. Edmund Kampian
z Tovaryšstva Ježíšova anglickým doktorům v příčině viry
nabízí.“ Že jediná víra katolická pravá jest, dovodil spiso
vatel z Písma sv., z obecných cirkevních sněmů, ze sv.
Otců, z dějin, ze zdravého rozumu a různých jiných svěde
otví tak jasně a přesvěděivě, že vzbudil všeobecný podiv;
byloť známo, že neměl po ruce obšírné knihovny, aby mohl
doklady svoje z rozličných spisovatelů porovnati s náležitými
knihami. Spis byl vytištěn v tiskárně pořízené tajně a na
rychlo přičiněním jistého katolického pána v domě ovdovělé
šlechtičny uprostřed lesa asi pět hodin od Londýna. Prvních
400 výtisků zasláno do Oxfordu ku třídenní slavnosti uni
versitní a rozhozeno po městě? Tu způsobil spis Kampianův
mezi katoliky i protestanty veliký rozruch. Také v Londýně
šla kniha ta z ruky do ruky, a nikdo se neodvážil zlehčo
vatl důvody v ní složené, ba osobní dějepisec královny
Alžběty, rozhodný odpůrce katolíků, přečta spis Kampianův
vyslovil se o něm, že je dilem velikého čaroděje. Byliť ne
přátelé víry katolické timto spisem přímo zdrceni, tak že
jistý katolický učenec právem nazval jej knižkou zlatou,
psanou prstem Božím. *)
Stkvělé úspěchy, s kterými dilo Kampianovo zvláště
v Oxfordě se potkalo, pohnuli vládu, že dala bedlivě sliditi
po spisovateli 1 tiskařích. I bylo vypátráno, že Kampian
s Personsem v záležitosti své knihy přišel tajuš do Lon
dýna; i byt jeho byl vyslíděn. Ale oba Jesuité unikli teh
dáž vyslané stráži, kteráž měla je zatknouti, a Kampian
odebral se do Norfolku, kde ho lidé neznali. Cestou směl
s dovolením P. Personsa navštíviti v Lyfordu rodinu pana
Yatesa, jenž byl právě pro katolickou víru zavezen do Lon
ďýna a uvězněn. Pro větší jistotu přidán jest Kampianovi
bratr Emerson, aby mu nedovolil zdržeti se na zámku Ly
fordském déle než 24 hodin.
+)

Kampianův spis „Desatero důvodů“, sepsaný původně latinsky, byl

několikráte přeložen skoro do všech jazyků evropských. Česky vydán byl
překladem P. WOW,
Ondřeje Modestina T. J. r. 1601. v Praze a r. 1602. v Olo
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Na zámku Lyfordu přebývalo tehdáž osm jeptišek
z řádu sv Brigity, vypuzených z kláštera svého, a dva kněží
skrývajíce se tu, konali jim služby Boží. Kampian přišed
z nenadání na zámek, potěšil nevýslovně obyvatele jeho,
kázal jim, vyzpovídal je, odsloužil mši sv., a podal jim
Tělo Páně. Sotva však odjel, zavítalo na zámek několik
katolických pánů, kteří zvěděvše, že tu před chvili byl, vy
pravili za nim jízdného posla, aby hó nazpět přivedl. Bylať
sobota, pročež přáli si páni, aby Kampian zůstal na zámku
přes neděli. Kampian zdráhal se, až dostav od bratra Emer
sona svolení, vrátil se na zámek, kde katoličtí páni radostně
ho uvitali a povzbuzujícím slovům jeho zbožně naslouchal.
Dlouho pátrala vláda po Kampianovi marně, až bídný
zrádce Jiří Elliot nabídl se, že ho vyslídi. Ničema tento,
odpadlík, stíhaný soudně pro různé špatnosti, zradil nejprv
svého dobrodince, katolického kněze Johna Peyne, jenž byl
ihned zatknut a odpraven. Potom slíbil, že vypátrá i Kam
plana, nebude-li pro zločiny svoje nadále stihán a dostane-li
odměnu. I dána mu naděje na hojnou odměnu, a sama krá
lovna opatřila ho rozsáhlým úředním plnomocenstvím, aby
skutek svůj provésti mohl.
V neděli ráno vpližil se Elliot na zámek Lyford a byl
v kapli na pohled zbožně přítomen mši sv.ikázani, v němž
Kampian úchvatně líčil hrozné útisky katolikův anglických
a vybizel ku stálosti u viře. Hned po službách Božich vy
tratil se zrádce, ale za nedlouho vrátil se s vojenskou hlid
kou a jal se týrati domácí lidi a pátrati po Kampianovi.
Zatím ukryla však domácí paní Kampiana i druhé dva
kněze rychle v duté zdi; 1 odešla hlídka s nepořízenou
;
ale téhož dne večer vrátil se s ni Elliot a zpřevracel celý
zámek, až druhého dne ráno byl úkryt kněži vysliděn.
I byli kněží ti a všickni páni, kteří na zámku mši
sv. Kampianově obcovali, vojenskou hlídkou zatčeni. Smu
tná událost tato sběhla se dne 17. července 1581. Za tři dny
došel písemný rozkaz královny Alžběty, aby Kampian s 0
statními vězni zavezen byl do Londýna. I sešlo se kolem
200 katolických šlechticů z okoli, aby s Kampianem se roz
loučili.
Doprava do Londýna trvala pět dní, a věrní katolici
sbihali se a projevovali zajatcům úctu. Cesta Londýnem
vykazána nejlidnatějšími ulicemi. Všickni vězňové seděli
(d)
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na konich, majíce ruce vzadu spoutány a nohy podvázány;
Kampianovi dán na klobouk nápis: „Edmund Kampian,
Jesuita, buřič.“ Davy poštvaného lidu povykujíce metali
naň spoustu nejhorších han, on pak modlil se tiše, a když.
dojel Toweru (státního vězení) obrátil se a řekl: „Odpou
štim vám všem z lásky ku Kristu Ježíši a modlím se za
vás, aby Otec všelikého slitování osvítil temnosti vaše a
vylil na vás milosť svou.“
V Toweru pobyl Kampian čtyři dny v těsném sklepeni,
kde nebylo možno ani státi ani ležeti, a potom byl uveden
ku královně Alžbětě. Na otázku její, uznává-li ji za krá
lovnu Anglickou, odpověděl zpříma: „Uznávám.“ Na další
otázku, má-li za to, že přísluší papeži moc královnu sesa
diti, dal odpověď opatrnou, že nemá práva pronášeti soud
o důstojnosti tak vznešené; jinak ale že zůstane povždy
věrným poddaným jeji královské Milosti. Tu jala se mu
Alžběta slibovati svobodu a nejvyšší hodnosti církevní i
světské, uznáslit ji za hlavu církve anglické, on však řekl,
že svědomí brání mu, a potom byl zase odveden do Toweru.
Od toho dne bylo s ním nakládáno v žaláři mírněji; mělť
ziskán býti zdvořilosti, ale všecky pokusy, oblomiti ho, zů
staly marny. I byl dne 31. července podroben úřednímu vý
slechu a otázán, kdo ho poslal do Anglie, kdo mu poskyto
val přístřeší, kde dal tisknouti spis svůj „Desatero důvodů,“
kde sloužil mši sv. a kdo byl přítomen, koho z viry angli
cké převedl na víru katolickou, jak smýšlí o papeži Piu V.,
jenž nechtěl Alžbětu uznati za královnu; fosléze byl vy
zván, aby pověděl hříchy těch, kdož v Anglii se mu zpo
vídali. Kampian odpověděl, že z- otázek těch jsou některé
toho způsobu, že jim žádný poctivý muž, natož katolický
kněz rozuměti nesmí. Jinak řekl pouze, komu spis svůj po
slal a že dal jej tisknouti sám. Hned potom byl uveden do
mučirny, svlečen a na skřipec natažen. Tu poznamenal se
křížem, a když údy jeho na skřipci vymykaly se z kloubů,
posiloval se v bolestech přesvatými jmény Ježíš, Maria, a
odpouštěl nepřátelům svým.
-O Kampiánovi bylo rozhlašováno, že prý je vůdcem
spiknutí proti životu královny Alžběty; plán sosnován prý
v Římě a v Remeši, peníze na provedení jeho sehnány prý
v Irsku. Ošemetníci šířili pověsť, že prý na mučení k tomu
se přiznal a spiklence vyzradil. I bylo několik katolických
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pánů jako domnělých spiklenců zatčeno, a Kampian mučen
podruhé, ještě ukrutněji. Ale na všecky otázky soudců ne
mohl leč dovolávati se Boha za svědka, že je nevinen; co
pak se týče zpovědi a věcí náboženských, ujišťoval, že ani
v nejhroznějších mukách nezpronevěří se svému posvátnému
úřadu kněžskému. Zatím dostalo se na veřejnosť, že vše, co
šířeno o jeho ochábnutí na mučidle a vyzrazení domnělých
spiklenců, je ohavnou lží.
Tělo Kampianovo bylo mučením zmrzačeno a svaly
zpřetrhány, tak že měl hrozné bolesti. I nadáli se nepřá
telé, že duch jeho zmalátněl, a zlomyslnosť jejich vnukala
jim myšlénku, aby ho pozvali k veřejnéhádce o víru. Dou
faliť, že jsa žálostně zubožen jistě podlehne. K hádce, kte
ráž konána dne 30. srpna ve vězeňské kapli, vybráni nej
obratnější dva protestantští duchovní hodnostáři. Na vychy
tralé a drzé námitky a lži jejich odpovídal však mučedník
tak skromně, klidně a pádně, že kterýsi protestant řekl:
„Jaká neopatrnosť, poraditi královně, aby k této veřejné
potýčce svolila! Což se nevědělo, že Kampian dovede celou
Anglii strhnouti po sobě a z nás všech učiniti papežence?“
Skutečně obrátilo se po této hádce několik znamenitých

mužů. Zahanbilť Kampian odpůrce svoje dokázav jim; že
jsou nevědomci; nevědělit věru ani, že Luther vymitil z Pí
sma sv. list sv. Jakuba, aby mohl bludy svoje podepřiti.
Vítězství jeho bylo dokonalé ; hádka odložena, a když byla
opět zahájena, dali se přítomní posluchači nadutým a poše
tilým vývodům protestantských řečníků několikráte přímodo
smichu, a potom vydáno veršem i prosou množství spisků,
jimiž poražení mluvkové stavěni na pranýř veřejného po
směchu. Ž této ostudy, kteréž právem utržili si protestant
ští dvorní bohoslovci, bylo však Kampianovi hrozně pykati;
sama královna rozkázala, aby byl poznovu ještě hůře mu
čen, a spolu dala zápověď, že nikdy již nesmí býti s Jesuity
konána hádka o náboženství.
Že Kampian má býti oběšen, bylo již dávno rozho
dnuto; vládě běželo však o to, aby nezemřel pro viru, ný
brž jako velezrádce. I byl po čtvrté po několik hodin tak
strašně mučen, že se domníval, že již zemře. Chtělit ho
katané takto donutiti, aby se přiznal k domnělé velezradě.
Ale mučedník jsa nevinen neodpovídal, a jen modlil se a
odpouštěl.
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Když vězňové byli společně pohnáni k soudnimu vy
šetřováni, dovolával se Kampian jménem všech slavně Boha
za svědka proti křivé obžalobě, jakoby se byli dopustili
zločinů, ze kterýchž zlomyslně viněni byli. Po dvou dnech
přibylo jiných šest obžalovaných kněží, a nové, závěrečné
stání určeno na ponděli 20. listopadu, den sv. Edmunda,
Kampianova křestního patrona. Všech z domnělého odboje
ná soud pohnaných bylo čtrnáct; tři kněží Jesuité, deset
kněží světských a jeden právník. Kampian, ač měl ruce i
nohy zmučeny, odpověděl na křivou obžalobu stkvělou ob
hajovaci řeči, ale porotcové bojíce se"nemilosti královniny
prohlásili, že všickni obžalovaní jsou vinni. Právem řekl
jim Kampian: „Velezrada — toť náboženství naše. Odsou
dili jste nás, ale takto odsuzujete všecky svoje katolické
předky, všecky někdejší kněze, biskupy a krále vlasti an
glické, kteráž bývala pokládána za nejvěrnější dceru Stolice
apoštolské.“ A když soud vynesl ortel smrti, zvolal Kam
plan „Tě Boha chválíme“ a jiný odsouzenec řekl: „Tenť
jest den, jejž učinil Hospodin, radujme se a veselme se
v něml!“

Kampian jsa veselé mysli chystal se s ostatními od
souzenci na smrť posty, bděním, modlitbou a nábožnými
hovory. Všickni blahořečili si navzájem, že dáno jest jim
zemříti pro svatou víru. Bylo dovoleno navštěvovati odsou
zence v žaláři. Také zrádce Elliot přišel a omlouval se, ale
Kampian řekl mu: „Čiň pokání; navrat se do Církve ka
tolické, a všecko bude ti odpuštěno.“ Zrádce neuposlechl
však; stav se jako udavač povrhelem 1 u samých protestan
tův oddal se opilství a chlipnosti a byl v hospodsképranici
zabit. Za to žalářník, jemuž odsouzenci byli svěření, poznav
vzácné ctnosti Kampianovy, obrátil se milosti Boží na víru
katolickou, odešel do Říma, byl přijat do koleje anglické,
studoval a vrátil se jakožto katolický kněz do vlasti, kde o
spáse svých krajanů pracoval do smrti.
Nadešel den 1. prosince 1581, kdy odsouzenci měli býti
popraveni. Kampian rozhovořil se o blaženosti věčné, a že
byl pátek, těšili se všickni, že zemrou v týž den, kdy Spa
sitel byl umučen. Potom byli vezeni vkarách na popraviště
vzdálené od Toweru půl hodiny cesty. U brány, kde byl
obraz Matky Boži, vztýčil se Kampian seč byl, aby obraz
ten pozdravil; vzpomnělť si na vidění, kteřéž měl před lety
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v Brně. Na popravišti začal Kampián k ohromnému
zástupu
lidu mluviti na základě slov sv. Pavla „Divadlem učinění jsme
světu i andělům i lidem“ (I. Kor. 4, 9.), ale královnin rada
přerušil ho a vyzval, aby raději přiznal se k velezradě a
odprosil královnu. Na to řekl mučedník: „Je li zradou býti
katolikem, knězem a Jesuitou, přiznávám se, že jsem zrá
dcem. V katolické víře jsem Žil, v ní a za nivolím ochotně
zemřiti. Jiné viny nemám. Nikdy jsem se nedopustil žádného
zločinu ani proti královně, ani proti vlasti, ani proti komu
koliv. Bůh, před jehož soudem za malou chvili se octnu,
jest mi svědkem. Všem soudcům i porotcům a všem, kdož
vůbec vydali mne na smrť, odpouštím ze srdce.“ Když po
tom byl otázán, odřiká-li se papeže, odpověděl stručně:
„Jsem katolik!“ A jeden z úředníků doložil: „To postačí,
vaše katolická víra jest v Anglii zemězradou.“ Posléze po
žádal mučedník přítomných katoliků, aby až bude umírati,
pomodlili se za něho „Věřím v Boha,“ sám však modlil se
za královnu Alžbětu. A již chopil se ho kat apověsil jej
na šibenici, zatím co z tisiícerých úst vůkol vyznívalo apo
štolské vyznání viry. A když mučedník dokonal, otevřel
mu kat život i prsa a hodil střeva i srdce na oheň. Podo
bným způsobem byli téhož dne umučenikněz Jesuita Briant
a světský kněz Sherwin.
Již po třech měsících napsal věrný soudruh mučedníka
Kampiana P. Persons: „Nikdy nechodilo v Londýně na mši
sv. tolik lidi, jako nyní; ač je to přísnězakázáno, netají se
tim nikdo; ba i v žalářích slouží se mše sv.; úřady to vědí,
ale zabrániti nemohou.“

Když kat vhodil srdce umučeného Kampiana do roz
páleného kotla, vytryskla z něho krůpěj krve na přítomného
Jindřicha Walpole, syna rodičů kalvinských, jenž byv již
dříve učeností, šlechetnosti, skromnosti a statečnosti Kampia
novou hluboce dojat, rozhodl se náhle, že stane se nejen
katolíkem, nýbrž i členém Tovaryšstva J ežišova, a že bude
pracovatl o spáse krajanů svých. A tento úmysl svůj provedl.
Získal katolické víře všecky svoje příbuzné, z nichž tři
vstoupili do Tovaryšstva Ježíšova, a sám zemřel za víru
smrti mučednickou v Yorku dne 7.dubna 1595. Dle svědeotví
jeho bylo mučednictvím Kampianovým získáno v Londýně
Cirkvi katolické nejméně 10.000 duší. Tak splnilo se i
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v Anglii slovo Tertullianovo:

„Krev mučedníků semenem

křesťanů.“

Zpráva o mučednické smrti kněze Edmunda Kampiana
roznesla se po všech zemích katolických a vzbudila všude
mocné vzrušení. Zvláště v Praze a v Čechách, kde měl
Kampian množství vděčných žákův a oddaných přátel, uči
nila zvěsť o jeho umučení hluboký dojem. Z členův Mari
anské družiny Pražské jedni ho litovali, druzí se mu obdi
vovali, a jiní poroučeli se do jeho přímluvy, až konečně
všickni jali se Bohu a Marii Panně společnýmchvalozpěvem
vzdávati diky, že družina jejich zvelebena jest mučednickou
korunou zakladatele a prvního správce svého. I upravena
světnička v koleji Svatoklementské, v niž někdy Kampian
bydlel- v kapli, do které chodivalo se jako do svatyně. Za
krátký čas potom přišel do Prahy urozený katolický Angli
čan Jindřich Orton a vstoupiv do této kaplice líbal podlahu
jeji a zvolal: „Blahoslavený mučedníku Edmunde, v jednom
žalaři byli jsme oba, já dříve, ty za mnou; na témž skřipei
byli jsme mučeni oba za viru svatou, já prvni, ty po mně“
Podobné návštěvy mívala tato svatyňka častěji. Někdejší
novicmistr Kampianův v Brně Pavel Kampan, tehdy provin
cial v Polsce, uslyšev o smrti vzácného odchovance svého
napsal tato slova: „Svatý Edmunde, kéž bych směl míti
účasť v umučení tvém! Povždy vynikal jsi daleko nade
mnou ubohým, milostí i dobrými skutky ; a nyni jak vysoko
jsi nade mnou v hodnosti a slávě, an beze strachu podstou
pil jsi rekovnou smrť!“
Bohuslav Balbin, slovutný spisovatel a vlastenec český
z Tovaryšstva Ježíšova, jenž sám v koleji Svatoklementské
v Praze po mnoho let přebýval a v ni dne 28. listopadu
1688. i zemřel, napsal tato slova: „Edmund Kampian čitá
se mezi mučedníky anglické; ale náš jest, byť nikoli rodi
štěm ani smrtí mučednickou, nýbrž proto, že v královské
naší Praze a v Brně zasvětil se Bohu svému noviciatem
řeholním a sliby svými přivtělen byl Tovaryšstvu. Ježišovu.
Náš, protože pobytem šesti roků svou neobyčejnou učeností
u nás vynikal, a hlavně proto, že v srdci jeho byla nehy
noucí láska k lidu našemu.“ Na jiném místě dí Balbin:
„Všecko, co po Kampianovi máme, nese jakousi královskou
pečeť výmluvnosti a projevuje tak vznešeného veleducha,
že by ho málokdo napodobiti dovedl.“
Po mučedníku Kampianovi zachoval se v bývalé
Svatoklementské koleji v Praze památkou klobouk sv.
Františka Borgie, jejž. byl přinesl z Říma. Tu jest také mu
čedník tento na omitce vymalován.
Již papež Řehoř XIII. svolil, aby Edmundu Kampianovi
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1 ostatním mučedníkům anglickým vzdávána byla náboženská
poota, a papež Lev XIII. prohlásil je dne 29. prosince 1886
za blahoslavence.*)

Dne 2. prosince koná se památka sv. Bibiany, panny a mučednice za
císaře Juliana Odpadlíka (+ 362.), sv. Eusebia a spolumučedníků římských
za císaře Valeriana, sv. Ponciana, mučedníka římského, sv. Chromáce,
biskupa Akvilejského, vrstevníka a přítele sv. Jeronýma i sv. Ambrože
(+ 406.), sv. Lupa; biskupa Veronského, sv. Nona. biskupa Balbeckého
v Syrll, a j.

Dne 3. prosince,

Sv. František Xaverský, apoštol Indie a Japonska.
Na jižním úpatí horstva Pyrenejského ve Španělích,
nedaleko města Pamplony v někdejším království Navarrském,
stoji starý hrad Xavier (dle španělské výslovnosti Chavier).
Tu narodil se dne 7. dubna 1506 veliký apoštol pohanů
indických a japonských F'rantišek zvaný po této kolébce
své Xaverský. Otec jeho Don Jasso byl vážený právník a
rádce Navarrského krále Jana; matka Maria Azpilkueta
Xaveria pocházela z královského rodu Navarrského. Starší
synové těchto urozených manželů oblíbili si povolání vojen
ské, mladší František jevil však již záhy stkvělé dary
ducha a náklonnost ku vědám, pročež i když mu bylo
osmnáct let, vypravil ho otec na vysoké učení Pařížské.
František vynikal sličnou tváří, tělesnou silou, zmuži
lou myslí, bystrým rozumem, lahodnými mravy a zbožnosti.
Toho času byla studující mládež v Pařiži většinou mravně
zkažena, ale František zůstal povždy neúhoaným a zachoval
sl panickou čistotu. Přebývaje v koleji sv. Barbory konal
studia s výborným prospěchem, a dosáhnuv již r. 1528.
hodnosti doktora svobodných umění jal se na vysokých
školách učiti filosofii Aristotelově a těšil se všeobecné oblibě,

+)
Blahosl. Edmund Kampian. Napsal Ant. Rejzek T. J. V Brmě,
1899. Katolická reformace a Marianská družina v království Českém. Napsal
P. Jos. Svoboda T. J. V Brně, 1888. Balbinova Bohemia Sancta,
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V kolejní budově u sv. Barbory bydlel společně v jedné
světnici s Petrem Fabrem, jenž byl doktorem od r. 1529.
Roku 1528. přišel do Paříže Ignác Loyolský, tehdy již
sedmatřicetilý, a hned příštího roku 1529. dosáhl bezplat
něho zaopatření v koleji sv. Barbory, kde zároveň bylo
Petru Fabrovi uloženo, aby soukromí opakoval s ním vý
klady školské. Na ten účel ubytoval se Jgnác ve světnici,
kde bydleli oba mladší doktoři. Duchem vyspělý Ignác jsa
učněm jejich stal sejim záhy sám učitelem. Poznav Františka
jakožto muže schopného velikých skutkův, snažil se ho
ziskati svému záměru, zřiditi družinu horlivých mužů, která
pod praporem kříže Kristova bude pro česť i slávu Boží
bojovati a o spáse lidských duší pracovati. Záměru tomu
ziskal Petra Fabra snadno, ale s Františkem měl práci
tužší. František zakládaje si nemálo na rodu svém i osob
ních schopnostech a vlastnostech svých, bažil po hodnostech
světských a pohrdal Ignácem, jehož chatrný oděv, dobro
volná chudoba, pokora a mnišská odřikavosťtzdály se mu
býti příznaky nízkého ducha. Avšak Ignác neochaboval
snaže se v mladém doktoru probuditi touhu po vyšší doko
nalosti; aby si ho pak získal, prokazoval mu úctu a ochotné
služby, zejména přiváděl mu nové žáky. I začal František
o Ignácovi smýšleti přiznivěji, a zvěděv o něm, že byl dů
stojnikem ve vojště a osvědčil ve válce statečnosť, shledal,
Že co činí a podniká, není nikterak znamením sprostoty, ný
brž svědectvím vzácného ducha.

Ignác mivaje s oběma doktory vzdělavatelné hovory
opakoval jim často a důrazuě výrok Páně: „Co prospěje
člověku, byť všecken svět získal, a své duši škodu učinil ?“
(Mar. 8, 36.) Slova ta pronikla konečně do srdce Františka
Xaverského a ujala se v něm. I přilnul k Ignácovi, stal se
učelivým žákem jeho a člověkem novým.
Zatím pomýšlel otec Františkův, že odvolá syna domů,
maje za to, že nekyne mu v Paříži na vysokých školách
stkvělá budoucnost, po které baží. Již napsal mu v tomto
úmyslu list do Paříže, ale právě když chtěl jej odeslati,
bylo mu doručeno psaní od dcery Magdaleny, převořiše
kláštera Klarisek v Gandii. V listu tom prosila dcera otce,
aby Františka nikterak nenutil z Paříže domů odejiti, ježto
Bůh zjevil ji, že povolán jest ku velikým věcem v Církvi
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svaté. I upustil otec od svého úmyslu a list již napsaný
nebyl Františkovi poslán.
Kromě Petra FWabraa Františka Xaverského připojili
se v Pařiži k Ignácovi Jakub Lainez, Alfons Salmeron, Mí
kuláš Bobadilla a Šimon Rodriguez. S těmito tovaryši svými
konal Ignác duchovní cvičení, a Petr Faber, byv první
z nich posvěcen na kněžství sloužil jim dne 15. srpna 1534.
v podzemní Marianské kapli chrámu sv. Diviše na Montmar
tru v Paříži mši sv. a podal jim Tělo Páně, a po té složili
tu všickni sliby chudoby, čistoty, pouti do Jerusaléma a
poslušenství ku papeži. Tak přidružen jest František Xaver
ský k tovaryšstvu Ignácovu. Potom studoval pilně bohosloví
a cvičil se v kajicnosti, trvaje dlouho na modlitbách a ve
zbožném rozjimání, přijimaje často svaté svátosti a podrobuje
se skutkům odřikavosti.
Roku 1535. vybral se Ignác s Františkem Xaverským,
Salmeronem a Laynezem do Španěl, kde bylo jim pro slib
chudoby uspořádati doma rodinné záležitosti. Dle vespolné
úmluvy měli se všickni tovaryši potom dne 25. ledna 1537
sejiti v Benátkách. František rozloučiv se s příbuznými
vrátil se ze Španěl do Paříže a dne 15. listopadu 1536 na
stoupil odtud s ostatními tovaryši cestu do Benátek. Než
pak odešel z Paříže, vykonal neobyčejný skutek kKajicnosti.
Chtěje se potrestati za to, že dříve, pokud ještě nebyl na
lepší cestu uveden, míval zalíbení v tanci, spoutal sl potaji
ruce, nohy i bedra uzlovitými provázky tak těsně, že mohl
jen stěží a s bolestí choditi. Cestou nedal však na sobě ni
čeho znáti přémáhaje se s nadlidskou trpělivosti, až posléze
nemoha dále omdlel a sklesl na zemi. I užásli tovaryši vy
pátravše, co František si učinil, a nemohouce uvolniti mu
trapných pout odnesli ho do blízké obce a povolali k němu
ranhojiče; ten pak vida nezbytí pokoušel se vyřezati mu
nožem provázky z naduřelého a hnisajícího masa, ale marně,
až Bůh sám pomohl. Laskavosti takto osvědčené chtěl se
František tovaryšům odsloužiti nadbihaje jim, hledaje nej
lepších cest a nabízeje se, že ponese jim tlumoky, ale oni
odmítali zdvořile služeb jeho. Poutnici majice každý růženec
na hrdle, brevíř v ruce a malý tlumok na zádech ubírali se
Elsaskem, Lotrinskem, Švýcary a Tirolskem snášejíce nepo
hodu zimní doby a jsouce často v nebezpečí života, ježto
bylo jim cestovati územím namnoze protestantským a kra
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jinami obsazenými nepřátelskými vojsky jednak cisaře
Karla V., jednak francouzského krále Františka I. Do Bená
tek dorazili šťastně již dne 8. ledna 1537. a setkali se tu
s Ignácem, jenž prozatím každému z nich vykázal nějakou
službu v městské nemocnici, aby se cvičili v odřikavosti a
lásce ku bližním. F'rantiškovi dostalo se úlohy, aby poslu
hoval zvláště neduživcům nevyhojitelným. Takto bylomu pod
stoupiti velmi těžkou zkoušku. V Benátkách byl tehdáž
chuďas stižený ošklivým vředem, vydávajícím takový puch,
že každý zdaleka se ho štitil. Také František přibliživ se
k němu pocít:! ošklivosť a hnus, ale v tu chvili vzpomněl
si důtklivého napomenuti Ignácova „Přemáhej se,“ a ihned
přistoupil k neduživci, objal jej, přiložil ústa na vřed jeho
a vyssál hnis. A od toho dne neměl již nikdy odporu a
hnusu proti lidem skličeným i nejhoršími nemocemi.
V postě roku 1537. putovali kromě Ignáce všickni
ostatní tovaryši do Říma. Cestu konali pěšky žijíce z almu
žen a odpočivajíce buď v nemocnicich aneb pod širým
nebem. U Ravenny na břehu Jaderského moře hladověli po
tři dny nemajíce ani sousta chleba; jinde dostávalo se jim
nadávek a ran od převozniků, že nemohli zaplatiti převoz
ného. Pro tuto příčinu dal jeden z nich nedaleko Ankory
do zástavy svůj breviř, jehož potom vyplatili almužnou
v městě nasbíranou. V Římě přijal papež Pavel III. tyto
poutníky laskavě a prozkoumav je schválil záměr jejich, že
chtěji cestovati do Palestiny a rozšiřovati viru katolickou,
spolu vyličil jim však, že nastávající valka s Turky bude
jim nepřekonatelnou překážkouzamýšlené pouti doJerusaléma,
Posléze udělil papež svolení, aby ti z nich, kdož posudne
jsou kněžimi, dali se vysvětiti od kteréhokoli biskupa. I
vrátili se tovaryši radostně do Benátek k Ignácovi, poslu
hovali tu opět nemocným, obnovili svoje sliby před papež
ským vyslancem arcibiskupem Jeronýmem Verallim, a dne
24. června 1537 byli všickni od biskupa Vincence Nagu
sancia vysvěcení na kněžství.
Na svou první mši sv. připravoval se František tuhou
kajicnosti. Vyhledav si ve vesničce nedaleko Padovy spustlou
chatrč trávil vni o samotě po čtyřicét dnů, spával na slámě,
žil o vyžebraném chlebě a vodě, nosil žíiněnku, bičoval se
až do krve, modlil se, rozjímal a čítal duchovní knihy. Po
tom slavil poprve nekrvavou oběť novozákonní ve Vicenze
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prolévaje vnitřním pohnutim hojné slzy. Avšak zmíry přísný
život schvátil tělesné sily jeho; i dán jest do městské ne
mocnice, kde pro nedostatek místa dostal s jiným nemocným
společnou postel, která jsouc úzká a krátká byla mu nikoli
odpočivadlem, nýbrž mučidlem. A když poněkud okřál, byl
od Ignáce poslán do města Bologny. Tamní kanovník Jero
ným Casalini, správce chrámu sv. Lucie, poznav nábožnosť
1 pokoru "jeho nabízel mu ochotně byt i opatření ve svém
domě, ale marně; František ubytoval se v nemocnici a ne
chtěl býti živ leč vyžebraným chlebem.
Po překonané nemoci byl František valně sesláblý, ale
nedbaje zdraví svého pracoval v Bologně s neunavnou hor
livosti. Kázal na veřejných prostranstvích slovo Boží, učil
mládež katechismu, sloužil nemocným a navštěvoval vězně,
ba i na vysokých školách Boloňských mival přednášky o
filosofil scholastické. I nebylo divu, že roznemohl se poznovu.
Tenkráte trápila ho zimnice po několik měsíců, tak že
schřadl na kosť a podobal se mrtvole.
Na jaře roku 1538. odebral se František na rozkaz
Ignácův s ostatními tovaryši do Říma. A jelikož nebylo jim
možno putovati do Palestiny, nabídli papeži služeb svých
k jakémukoli poslání. I zůstali prozatím v Římě a František
mival v neděli i svátky střídavě s Fabrem v chrámě sv.
Vavřince kázaní. Všickni tovaryši buďdili svou horlivostí
v městě veliké pohnutí; lidé sbihali se k nim, naslouchali
slovům jejich, káli se a přijímali často svaté svátosti.
Toho času přál si zbožný král Portugalský Jan III.
oblažiti východoindické državy svoje náboženstvím Kristo
vým, auslyšev o neobyčejně plodné činnosti nového tovaryš
stva v Římě, nařídil tamnímu vyslanci svému, aby vyprosil
mu na papeži Pavlu III. aspoň šest soudruhů Ignácových,
kteříž by v Indii zvěstovali ovangelium. Avšak Ignác mohl
papeži z malého tovaryšstva svého mnabidnouti jen dva,
Rodrigueza a Bobadillu ; když pak Bobadilla právě den před
chystaným odjezdem se roznemohi, byl misto něho ustanoven
František Xaverský, z čehož měl nevýslovnou radosť. Zdáloť
se mu nedávno vesnách, že vidí pohana mouřenina vězicího
v největším nebezpečí a spěchá mu na pomoc, béře ho na
ramena a nese kus cesty, ale pod těžkým břemenem timto
křičí a sténá, až se probudil. Od toho dne horoval o mis
siích mezi pohany a blaženosti těch, jimž dáno jest o
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spasení jejich pracovati a za ně krev svou proliti. Proto
zaplésal, když bylo mu uloženo, aby vydal se neprodleně
na dalekou cestu k pohanům. Jelikož pak byla tehdáž na
děje, že Tovaryšstvo Ignácem založené bude již brzo od
Stolice apoštolské potvrzeno' a za řád povýšeno, zůstavil
František v Římě Jakubu Laynezovi vlastnoručně napsané
prohlášení, že uznává stanovy, kteréž papež témuž Tova
ryšstvu udělí a schváli, i že se jim podrobuje, a že voli
představeným Tovaryšstva Ignáce. I bylo Tovaryšstvo Je
žišovo hned šestého měsíce potom od papeže Pavla III. po
tyrzeno, dříve ještě, než František pevninu evropskou
opustil.
Na cestu byl František přichystán již za několik ho
din. Sám spravil si ještě roucho, a přijav od Ignáce otcovské
napomenutí a od papeže požehnání přidružil se k portugal
skému vyslanci Maskaregnovi a opustil se soudruhem
Šimonem Rodriguezem dne 16. března 1540. Řím. Cestou
zastavili se poutníci v Loretě, kde pozdrželi se osm dni.
František odporučil tu dilo svoje mezi pohany Marii Panně
a prosil za mateřskou přimluvu jeji. Ubiraje se dále byl
v. Bologně uvítán s velkými poctami a zpovidal tu celý den
pozdě do noci, a příštího dne provodilo jej obyvatelstvo
několik hodin za město. Lid věda, že již nikdy ho nespatři,
plakal lítostí, a mnozí přáli si jíti s ním do Indie.
Daleká cesta z Říma do Portugal trvala poutníkům
čtrnáct neděl. Když překročivše Pyreneje ubirali se Navar
rou a octli se nedaleko hradu Xavieru, domnival se portu
galský vyslanec, že František bude si přáti odbočiti k tomuto
rodišti svému, kdé žili bratři jeho se stařičkou matkou;
když pak František o tom se nezmínil, byl mu dán pokyn,
že by mohl navštíviti příbuzných, aby nezavdal příčiny ku
stižnosti, že jda do zemi dalekých k cizím národům nedbá
svého rodiště a pokrevných přátel. Ale František odumřev.
již nadobro světu řekl: „Shledám se s příbuznými až v nebi,
nikoli jen na chvilku a s bolestným citem, že brzo opět se
rozloučíme, nýbrž s nejčistší radosti, že spojení naše potrvá
na věky.“ Posléze dorazili poutníci koncem měsíce června
1540 do sídelního města portugalského Lisabonu. František
byl tu přijat velmi laskavě, ale nepřijal stkvostného obydlí
v královském paláci, jež bylo mu nabízeno, nýbrž ubytoval
se v městské nemocnici. A jelikož bylo mu vyčkati odplutí
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korábu do Indie, jal se zatím se soudruhem Rodriguezem
v městě ošetřovatl nemocných, navštěvovati vězně, kázati,
učiti mládež, zpovídati a vůbec pracovati o spasení duší
s takovým úspěchem, že oba missionáři byli pokládáni za
posly nebeské. Vida to král Jan III. dopsal Ignácovi do
Říma, aby výteční kněží ti byli ponecháni v Lisabonu, kde
"činnosť jejich jest lidu nad míru prospěšna. I dovolil Ignác
Rodriguezovi, aby zůstal v Lisabonu, Františkovi pak roz
kázal, aby odebral se na missie do Indie. Zatim přidružili
se v Lisabonu ku Františkovi Xaverskému a byli od něho
do Tovaryšstvá Ježíšova přijati kněz Pavel z Kamerina a
bratr František Mansiglia.
Dříve než František Lisabon opustil, došly ho z Říma
listiny, jimiž byl od papeže ustanoven apoštolským legátem
s rozsáhlou pravomocí, aby v dalekých východních krajinách
viru Kristovu hlásal a křesťanské obce zakládal. Pro tuto
důstojnosť nabidl mu král Jan IIT. služebnictvo a stkvělé
dary, on však přijal jen roucho z hrubé látky a několik
knih ; ostatek zamítl řka: „Kdo ničeho nepotřebuje, nemivá
nikdy žadné nouze. Pokud dvě ruce mám, nepotřebuji služeb
nika. Doufám, že nečině nic zlého ani bližního nepohorším,
ani nezlehčím důstojnosti, kterou svěřil mně papež.“
Konečně dne 7. dubna 1541.vstoupil František s oběma
tovaryši knězem Pavlem z Kamerina a bratrem Františkem
Mansigliou v přístavu Lisabonském na velkou loď, kteráž
měla nového mistokrále indického Dona Martina Alfonsa
Sosu dopraviti do Goy. Na lodi bylo směsnáno 900 lidi,
vojínů, kupců, dobrodruhů a sluhů, kteři vydali se na da
lekou, nejistou cestu mořem ponejvíce ze ziskuchtivosti.
Plavba byla nad míru nebezpečná, ale lehkomyslní cestující
nedbajíce ničeho libovali si v náruživých hrách, surových a
rouhavých řečech i svárech. František pokládal je všecky
za Svoje svěřence a snažil se:uvésti je na lepší cesty. U
klizel spory a potlačoval laskavými slovy všeliké pohoršení;
vyučoval nevědomé lodniky každého dne katechismu, kázal
v neděli i svátky na palubě pod stěžněm a zpovídal. Ne
maje vlastního služebníka neostýchal se konati na lodi nej
prostší práce, a pokrmy, kteréž byly mu poskytovány z ku
chyně mistokrálovy, rozdával nemocným. Takovým způsobem
získal si lásku všech cestujících a přiměl je k tomu, že se
polepšili.
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Na přeplněném korábu vznikly nakažlivé nemoci a
způsobily ohromný zmatek. Jen František neztrácel mysli;
těšil nemocné, donášel jim léků, sám připravoval jim krmě,
myl je, čistil jim nádoby a zaopatřoval je svatými svátostmi.
I ctili ho všickni jako muže apoštolského a nazvali jej
svatým otcem. Byloť jim nepochopitelno, že nepřestával
nemocným sloužiti 1 když sám po dva měsice bolestmi žalu
dečními stonal. Nejhůře bylo nemocným, když loď plula
v pásmu rovnikovém podél pobřeží Guinejského, kde pano
valo bezvětří a dnem inocíi palčivé vedro; František seslábl
na smrť, a přece, seč moha, prokazoval nemocným různé
služby. Jizbu, kteráž byla mu od mistokrále vykázána, po
stoupil nemocným cestujícím, jimž bylo nejhůře, a sám odpo
čival obyčejně na palubě maje svinutou lodní plachtu za
podhlavničku.
Loď obepluvši předhoří Dobřé naděje přistála v srpnu
1541. po jizdě skoro pětiměsíční u Mosambiku na ostrůvku
při východním soujmenném pobřeží africkém, kde Portugalci
měli několik tvrzi. Tu stavívaly se portugalské lodi plující
do Goy, ale lodnici nezůstávali dlonho na ostrůvku vedrem
a bahnitou půdou nezdravém. Tentokráte rozhodl se však
mistokral, že bude pro veliký počet nemocných na ostrůvku
tom přezimovati. I dal některé nemocné přenésti z lodi do
královského špitálu, a František, ač byl z míry sláb, sloužil
jim dnem i nocí, až sám roznemohl se horečkou. Tu chtěli
ho někteří kupci přijati do svých domů a ošetřovati, ale on
zůstal na lodi.
Jednoho dne prozkoumal lékař Františkovi tepnu a
podivil se, proč nepřeje si klidu, jsa hůře nemocen uež jini.
František odpověděl, že byl by lékařské rady již poslechl,
kdyby předešlé noci nebyla ho povinnost volala k člověku
nebezpečně nemocnému ; byl to mladý lodnik špatné pověsti,
jenž hrozným vedrem sešilel a leže na slámě již skoro u
miral. František dal ho rychle přenésti na svoje lůžko, kde
chuďas přišel k sobě; potom domlouval mu laskavě a vzbudil
v něm lítosť, zaopatřil ho svatými svátostmi a dosloužil mu
do smrti, Po tomto milosrdném skutku ležel František tři
dny bez sebe, a teprva když bylo mu třikráte puštěno žilou,
opustila ho zimnice.
Po šesti měsicich odplul František s místokrálem na
jiném korábu, a oba tvaryši jeho zůstali prozatím v Mosam
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biku, aby nadále sloužili nemocným, kteří byli nuceni zů
stati ve špitále; aby pak mohli v přihodný čas s okřálými
cestujícími dále jeti, zůstavena v Mosambiku admirálská
loď, kteráž je přivezla z Lisabonu. Žeť pak František plavil
se z Mosambiku do Indie na jiné lodi, stalo se řízením Bo
žim; koráb, jenž později za ním vyplul, ztroskotal se u
ostrůvku Salsetty (severně od Bombaye v přední Indii) a
utonul s nákladem i množstvím cestujících, z nichž jen
malá čásť se zachránila.
Z Mosambiku připlul František ku přistavnímu sara
censkému městu Melindě (nyní na britském územi Soamě).
Toho času udržovali Portugalci přátelské styky s mohame
dánskými Saraceny. U Melindy měli portugalští kupci hřbi
tov, na němž stál vysoký, zlatem se lesknouci a daleko vi
ditelný kříž. František spatřiv toto znamení lásky vrhl se
na zemi a prosil Boha, aby ráčil tamní domorodce oblažiti
náboženstvím Kristovým, Že však místokrál nemohl se tu
pozdržeti, plula loď dále, a na počátku Adenského zálivu
přistála u velkého ostrova Sokotry. Dle podání kázal na
tomto ostrově apoštol sv. Tomáš, ale tehdejší zdivočilí ostro
vané, ač tvrdili, že prý jsou křesťané, nevěděli o Kristu
Pánu zhola nic. Byli po způsobu židovském a mohamedán
ském obřezáni, ač mužové dávali si jména apoštolů Páně a
ženám přikládáno jméno Maria. František snažil se posuňky
vyložiti jim tajemství vykoupení a potřebu křtu, a tato
němá mluva neminula se s účinkem; rodičové donášeli mu
svých děti, aby je pokřtil. S nevýslovnou radosti obětoval
František Bohu tyto prvotiny z pohanstva, kteréž mu získal,
a hleděl ostrovanům vysvětliti, jak by vzdali se zlozvyků
přijatých od židův a mobamedánů i jak by měli po kře
sťtansku žiti. Když ale tato snaha začala se mu dařiti, bylo
mu náhle odplcuti. Zvěděvše to ostrované, přiběhli a pla
čiíce vrhli se mu k nohám, podávali mu z vděčnosti různé
ovoce a prosili snažně, aby neodcházel, tvrdice, že zůstane-li
u nich, bude celý ostrov za kratko křesťanským. Ale misto
král nechtěje Františka pozbyti ličil mu vrtkavosť těchto
polodivochů i nebezpečí od námořních lupičů, jimž tento
ostrov bývá vítanou kořisti, a uváděl, že kyne mu žeň
mnohem hojnější v Indii. I poslechl ho František a odplul
s ním. Ale vzpomínka na ostrov, kde poprve práce jeho
mezi pohany měla úspěch, zůstala v duši jeho; pozlěji na
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psal několik listů do Portugal s důraznou prosbou, aby So
kotra vybavena byla z moci Saracenů.
Konečně přibyl František dne 6. května 1542 do Goy,
hlavního města portugalské Indie, ztráviv na dlouhé po
mořské cestě z Lisabonu třináct měsíců. Vstoupiv na břeh
šel nejprv k arcibiskupu Albuguerguovi, a poklekna ukázal
mu papežské listiny svědčící o jeho pravomoci; zároveň
však prohlásil, že této výsady bude užívati jen do vůle ar
cibiskupovy. Jan Albuguergue z řádu sv. Františka, biskup
z míry zbožný a ctnostný, podivil se nemálo této pokoře a
pozdvihl klečicího missionaře, děkoval Bohu, že poslal mu
horlivého spolupracovníka a řekl, že nebude mu překážeti
v konání pravomoci apoštolské, an byl vyslán do Indie ku
cti Boží a pro získání duši lidských.
Staré indické město Goa byvši r. 1510. od vojevůdce
Alfonsa Albuguergua povýšeno za hlavní město portugal
ských držav v Indii mělo v druhé polovici stoleti šestná
etého 200.000 obyvatelů a bylo prvním obchodním městem
Asie. Ale portugalští osadníci v Goe a vůbec v Indii za
bředli v mravní pustotu a byli největší překážkou žádou
címu utvrzení a rozkvětu víry Kristovy v končinách ta
mních. Ze křesťanství podrželi pouhé toliko jméno; jinak
žili hůře než pohané. Nedbajíce Boha poskvrňovali,se
mnohoženstvím a nelidským nakládáním a vykořisťováním
"domorodých Indů. Vinou jejich zanikly mnohé křesťanské
osady dříve v Indii založené, a mimo Gou, kde horlivý
arcibiskup Albuguergue bez úspěchu špatné mravy jejich
napráviti usiloval, nebylo tou dobou v Indii téměř žádných
kněží katolických.
František přišed-do Goy ubytoval se ve špitále a vě
noval se službě nemocných. A poznav záhy mravní pokle
slost obyvatelstva, začal konati apoštolské poslání svoje u
zvrhlých Portugalců. Aby Bůh žehnal práci jeho, probděl
celou noc na modlitbách, a potom chodě po ulicích svolá
val zvonečkem křesťanské 1 pohanské děti, vodil je do ko
stela aneb na jiné místo přihodné a vykládal jim, aby vy
pravovaly doma, čemu se naučily. To činil každého dne, a
mnohé děti přiváděly mu svoje rodiče, jiné přinášely modly
a hubily je, jiné oznamovaly mu, v kterých rodinách jsou
nemluvňátka, aby je pokřtil. Ziskav si takto děti František
jal se v chrámě Panny Marie učiti dospělé křesťany i po
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hany, kteří za příkladem děti rádi za nim spěchali. Křesťa
nům kázal pokání a život podle víry, pohany přesvědčoval
o pravdě náboženství Kristova. Aby posluchači lépe vští
pili si do paměti, co slyšeli, sepsal jim“ stručnou knižku o
hlavnich pravdách křesťanských. A nemaje toho dosti, pá
tral v městě po zatvrzelých hřišnicich, kteří se mu vyhýbali,
navštěvoval je, a snažil se laskavým domlouváním a po
učovánim obrátiti je. Kromě této apoštolské činnosti neustá
val František pečovati o nemocné ve špitále; sbíral na ně
almužnu, těšil je, posluhoval jim a obyčejně trávil noc u
těch, jimž vedlo se nejhůře. Horlivosť jeho neměla mezi;
celý den učil děti i dospělé, navštěvoval po domech ne
mocné 1 zatvrzelce, křtil a zpovidal, zapominaje vlastních
potřeb svých tak, že někdy až čtyři dny-ničeho nepojedl a
větši dil noci trval na modlitbách. I stal se veliký obrat
v městě; za pět měsíců potlačil tu František nejhorší ne
plechy, zvelebil veřejnou mravnosť, oživil v přemnohých
rodinách víru svatou a získal valný počet pohanů Církvi
katolické, což arcibiskup Albuguergue pokládal přímo za
zázrak.
Zatim dověděl se František, že na mysu Comorinském
(jižním cípu přední Indie) kmen Paravů chtěje dosáhnouti
ochrany portugalské proti nepřátelům svým přijal před lety
křesťanství, avšak pro nedostatek věrozvěstů zase upadl do
pohanství. Nechtěl v neúrodném, pisčitém a horkém území

tom žádný Evropan se usaditi I uminil si František, že
půjde zvěstovat Paravům evangelium. Mistokrál Sosa na
bízel mu peněz i jiných všelikých potřeb na cestu, on však
přijal jen nové střevíce a vyplul v měsici říjnu 1542 z pří
stavu Goyského s dvěma mladými duchovními, kteří znali

jazyk malabarský. Jazyku tomu přiučil se František za
krátko sám, pokud nejnutnější potřeba kázala, a postaral se
o malabarský překlad apoštolského vyznání víry, modlitby
Páně, Pozdravení andělského, desatera Božích přikázani a
katechismu. Připraviv se takto začal František na pobřeží
rybářském apoštolovati opět u dětí, aby jimi ziskal domo
rodce dospělé. Chodě ze vsi do vsi svolával zvonkem mládež
a cvičil ji v náboženství Kristově, a potom obracel se k do
rostlým a naklonil si je laskavosti, dobrotou, obětovnou
láskou a přísným životem svým. Chudí rybáři hrnuli se
k němu v zástupech, prokazovali mu dětinnou úctu, naslou
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chali pozorně řečem jeho a přijímali z rukou jeho křest.
Mnoho prospívaly mu součinnost mládeže, jíž užíval k obra
cení dospělých na víru křesťanskou, i vděčnost nemocných,
kteří byvše jím poučení, nezřídka se světlem víry Kristovy
nabývali i zdraví tělesného, jakmile dotkli se růžence neb
jiných věcí jeho. Tou měrou působil František u Paravů
s úspěchem požehnaným; někdy nemohl únavou již ani
mluviti ani rukama chabnoucíma hýbati. I zatoužil po spo
lupracovnicich, a vrátiv se do Goy zřídil tu seminář pro
mladé indické věrozvěsty, jehož řízení svěřil knězi Pavlu
z Kamerina. Příštího roku navštivil opět pobřeží rybářské
na mysu Comorinském, a vybrav si z pokřtěných Paravů
nejschopnější muže rozdělil je po osadách, kde zřídil modli
tebny, aby v nich shromažďovali v neděle i svátky na víru
obrácené domorodce, modlili se s nimi a opakovali s nimi,
čemu z náboženství již se naučili. Takovým způsobem mělo
křesťanství v tomto kmeni zachovati se do přichodu missio
nářů, kteří zatím na poslání svoje připravováni byli v semi
náři Goyském.
Z území Paravů cestoval František pěšky do soused
ního království Travankorského na pobřeží malabarském,
kteréž všecko vězelo v pohanství. Tu obrátil a pokřtil již
za měsíc 10.000 modloslužebníků. Celé vsi přijímaly křest
svatý; jen hrdý a vilný král Travankorský a modloslužební
kněží braminové odporovali víře Kristově. Velká změna
stala se však, když loupežný kmen Badagů vtrhl do této
země. Tu svolal František hlouček křesťanů a postaviv se
jim v čelo šel s nimi nepřátelům v ústrety, a maje v ruce
kříž donutil je k útěku pouhými slovy: „Ve jménu Boha
živého poroučím vám, abyste se zastavili a navrátili ihned
do vlasti svě!“ Z toho užásl král Travankorský, i ačkoli
sám zůstal pohanem, dal po vši zemi své rozhlásiti, aby
všickni jeho poddaní „velikého otce“ ctili a poslouchali jako
krále samého. Františkovi poslal hojně peněz, on pak rozdal
je ihned chudým. Když takto královským výnosem bylo po
voleno, aby všickni obyvatelé Travankoršti mohli nábožen
ství křesťanské přijati a svobodně vyznávati, rostl počet
věřících v této zemi den ze dne; i mnozí bramini uvěřili
a dali se pokřtíti. I založil tu František 45 svatyní křesťan
ských, a když nestačily návalu zástupů lidu, kázával se
stromů pod širým nebem. Horlivá činnosť jeho byla podpo
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rována zvláště svatým životem jeho a divy, jimiž Bůh jej
oslavoval. Ačkoli pracoval ustavičně do únavy, nepřestával
ani na dalekých cestách zapirati se skutky tuhé kajicnosti.
Pokrmem byla mu krmě nejchudší vrstvy obyvatelstva; za
noci spával nanejvýše tři hodiny ra holé zemi v rybářských
chatrčích, ostatek noční doby trávil na modlitbách a koná
nim skutkův milosrdných. Kromě divů, jež moci Boží konal
na nemocných, jest zjištěno, že v Travankoru vzkřísil čtyři
mrtvé. Chtěje zatvrzelé pohany v jisté vsi získati Kristu,
dal otevřiti hrob muže denpřed tím pohřbeného a poklekna
pomodlil se a rozkázal mócným hlasem ve jménu Boha ži
vého mrtvému, aby vstal. I vstal muž mrtvý a byl živ i
zdráv, a všlckni přítomní pohané vidouče tento div vzkřikli
leknutim a žádali si křtu svatého. Pověsťo divotvorné moci
„velikého otce“ křesťanského roznesla se po celé Indii, a
z mnohých měst docházeli k němu poslové prosit, aby při
šel a zvěstoval jim učení Kristovo. I posýlal František pro
sebné listy do Říma, Paříže i Lisabonu, aby přidáni mu
byli spolupracovníci, kteřižby pomáhali setbu jeho v Indii
pěstovati. V jednom z těchto listů di: „Kdyby možno bylo,
navštivil bych všecky akademie v Evropě, zvlášť vysoké
učení Pařižské, a řekl bych všem, kdož mají vice vědy, než
lásky: Ach, kolik duší pozbude nebe a uvrženo bude do
pekla vaší vinou !“
František nemoha ještě z Travankoru odejíti vyslal
prozatim na ostrov Manar (severozápadně od Ceylonu) jednoho
z věrozvěstů, jež byl na pobřeži rybářském u Paravů zů
stavil, a tomu podařilo se za krátký čas valný počet ostro
vanů obrátiti na víru křesťanskou. Ale již za příštích měsíců
dal Ceylonský král Jaffnapatam, ukrutný nepřítel křesťanů,
sedm set těchto obrácenců zavražditi, mezi nimi i vlastního
syna svého. A právě mučednická krev jejich přispěla nemálo
k rozšíření viry Kristovy na Ceylonu. František připlul
potom z Travankoru na Ceylon a pokoušel se u mistokrále
Sosy o svržení ukrutnika Jaffnapatama s trůnu, ale zisku
chtiví portugalští kupci překazili tento záměr. Do těchto
nábožensky lhostejných a mravně zkažených lakomců stěžuje
si František ve svých listech velmi častoa žaluje vůbec, že mis
stonářské dilo jeho v Indii dochází jen nedostatečné podpory.
Píšeť z Indie mimo jiné věci Portugalskému králi Janu IIL:
„Bůh daroval tobě nový svět netoliko proto, aby královská
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( komora tvoje se obohacovala, nýbrž hlavně pro česť Boží a
blaho lidu. I jest mi, jakobych slyšel hlas Indie volající do
nebe a bědující, že z pokladů plynoucích odtud do pokladny
tvé tak málo vynakládá se na nejpilnější potřeby duchovní!“
Pro nepřiznivý vítr nemohl František dostati se nazpět

ku pobřeží Travankorskému. I uminil si, že budehlásati
evangelium na souostroví indickém až do nejzazších končin
východních. V úmyslu tom utvrdil se pouti do Meliaporu
(Kalaminy), kde dle pověsti byl hrob apoštola sv. Tomáše.
Tu ztrávil několik dnů i nocí na modlitbách ; odkud vyplul
šího výběžku zadní Indie, kterýž od roku 1511. náležel
Portugalcům. Obyvatelstvo tohoto města skládalo se z kře
stanských Portugalců, pohanských domorodcův a Židů; co
však týče se mravnosti, nebylo mezi nimi valných rozdílů ;
byliť všickni oddáni životu lehkomyslnému, Zvěsť o příchodu
apoštolského misslonáře způsobila v Malace nemalý rozruch ;
lidé sběhli se v přístavu a pozdravovali ho uctivě, a zvlášť
děti tulily se k němu. Někteří portugalští kupci nabízeli
Františkovi pohostinství, on však dle obyčeje svého ubytoval
se opět v městské nemocnici. A shledav, že v obyvatelstvu
vládne smilstvo, uminil si, že s Boží pomocí vynasnaží se
tuto nepravosť potlačiti. Připraviv se na tento úkol postem,
bděním a modlitbou jal se navštěvovati lodi v přistavě,
špitály, žaláře i soukromé domy, a všude poskytoval duším
lidským naučení, napomenuti, výstřahu a útěchu. V neděli a
svátky kázával v chrámu, v pátek učil otroky katechismu,
a každého dne na večer chodil městem zvoně zvonečkem a
napominaje lid, aby se modlil za obrácení hříšníkův a za
duše v očistel. Děti vodíval v průvodech k oltářičkům od
nich na veřejných prostranstvích zřízeným a modlival se tu
s nimi. Aby získal si důvěru různých vrstev obyvatelstva,
přizpůsobil se všem; s vojáky mluvival o vojně, s kupci o
obchodu, se šlechtici o rytířských obyčejích, a spřáteliv se
takto s nimi, uváděl je na cestu pokání. Opatrným způsobem
hleděl v městě vykořeniti pohanské mnohoženství, v němž
mnozi Portugalci si libovali. Kterýsi portugalský kupec měl
sedm žen; František získav si laskavosti přízeňa důvěru
jeho docházel často k němu a přiměl ho, že těmto ženšti
nám dal jedné po druhé slušnou výbavu a zbaviv se jich
takto nastoupil cestu pokání. V Malace obrátil František
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také židovského učitele, jenž byl zarytý nepřítel víry Kri
stovy, a mnozí souvěrci jeho byli potom od něho pohnuti,
že rovněž uvěřili a křest svatý přijali.
Z Malaky připlul František na souostroví Amboiny,
jehož obyvatelé před lety přijali křesťanství, ale později od
něho zase odpadli, když Portugalci s nimi nelidsky naklá
dali. Ostrované jsouce zároveň sužování od mohamedánských
námořních lupičů skrývali se většinou v nepřístupných le
sich, ale František nedbaje drsných krajin ani dravé zvěře
klestil si k nim cestu přemáhaje všeckyobtíže i nebezpečí;
a ziskav si důvěru jejich snažil se především oživiti v nich
viru křesťanskou. Práce dařila se mu dobře; ostrované obrá
till se zase ku Kristu a přinášeli mu děti svoje, aby je
pokřtil. Potom jal se František kázati na pobřežíSaracenům
a pokřtil jich valný počet. Tou měrou vzrostl počet křesťanů
na těchto ostrovech znamenitě, a František povolal z pobřeží
rybářského dva horlivé missionáře, aby tu v dile od něho
počatém pokračovali. Zatím přistálo v přístavu města Amboiny'
devět portugalských a španělských korábů, na nichž zuřil
mor. Část lodníků byla vynesena na břeh, ostatní zůstali na
zamořených korábech. František ujímal se těchto ubožáků
s nadlidskou obětovnosti. Sloužil jim dnem inoci a přičiňoval
se obzvláště, aby nikdo z vojáků, kteříž byli zmíry spustli,
nezemřel, pokud by s Bohem se nesmířil a svatými svátost
mi zaopatřen nebyl. Neunavný missionář pochovával sám
mrtvé a sloužil za duše jejich mše svaté, zároveň pak ne
přestával starati se také o zdravé, domlouvaje jim důtklivě,
aby činili pokání.
Když mor přestal, vyplul František z Amboiny na
ostrov Buru. Cestou po moři strhla se veliká bouře a loď
octla se v svrchovaném nebezpečí. Tu vzal František křížek,
jejž stále nosil na hrdle, a drže jej 'na tkaničce dotkl se
jím vzedmutého moře. I utišila se bouře, ale křížek, jenž
mu byl na všech cestách nejmilejším průvodcem, spadl do
hlubiny. Z toho rmoutil se světec nemálo; když však příští
ho dne vstoupil na ostrov a kráčel po břehu, vynořil se
z moře rak přinášeje mu v klepetech ztracený křížek. S ne
výslovnou radosti přijal František tento svůj poklad, tiskl
jej horoucně k srdci a kleče děkoval Bohu.
Velikou péči věnoval František divokému obyvatelstvu
ostrůvku Rosalaa, ale pouze jediný muž obrátil se tu. Dostal
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křestní jméno František, vstoupil do portugalského vojska,
a byv v bitvě r. 1588. poraněn zemřel nábožně vzývaje
přesvaté jméno Ježiš, S litosti opustil světec ostrůvek, kde
práce jeho byla marná, když ale časem zavítal sem podruhé,
podařilo se mu s milostí Boží obrátiti a pokřtiti všecky
ostrovany.
Znamenitých úspěchů dodělal se František na ostrově
Ulate. Když k němu přistál, bylo hlavní město jeho právě
od nepřátel obleženo, a sevřené obyvatelstvo trpic nedo
statkem pitné vody a hrozným vedrem hynulo žízní. Světec
proniknuv táborem nepřátel do města slíbil knížeti, že do
stane se městu potřebné vody, jestliže bude dovoleno vztý
čiti tu kříž. Kníže milerád svolil, a nad to slíbil, že sám i
všickni poddaní jeho přijmou křesťanství, bude-li jim pomo
ženo. I postavil František v městě vysoký kříž, a svolav
obyvatelstvo poklekl„ajal se vzývati Boha, aby ráčil ubo
žákům poslati nejen déšť, ale i světlo víry svaté. A sotva
se domodlil, zahalila se obloha mrakem a hojný déšťspustil
se. Lid jásal, nepřátelé odtáhli, a kniže stál v slově. Franti
šek vyučil ostrovany náboženství Kristovu a pokřtil je
všecky 1 knižete jejich.
Tehdáž podléhalo téměř celé souostroví Molucké mo
hamedanskému králi sidlicíimu v hlavním městě Ternate na
soujmenném ostrově. Panovník ten byl poplatný koruně
portugalské. I uminil si František, že bude hlásati evangelium
v těchto končinách. Také na Ternate bylo mu především
napravovati mravy spustlých Portugalců; a Bůh žehnal
přehojně apoštolské práci jeho, tak že v hlavním městě
pouze dva Portugalci se nepolepšili; všickni ostatní byvše
poučení dali se na cestu pokání. Potom jal se světec kázati
pohanským 1mohamedánským domorodcům a obrátil zejména
také královnu Neachile, ženu bystrého rozumu, kteráž byla
dříve zarytá mohamedánka a nepřitelkyně viry Kristovy.
Na křtu svatém dostala jméno Isabela. Příklad jeji pohnul
valný počet mohamedánských ostrovanů, že rovněž uvěřili
a pokřtiti se dali.
Toho času vzbouřili se proti Portugalcům obyvatelé
ostrova zvaného od Evropanů Del Moro, zavraždili kněze
Šimona Vaza, někdy průvodce Františkova na ostrovech
Moluckých, a vrátili se opět k modloslužbě. I rozhodl se
František plouti na tento ostrov, neboť kdekoli svitla mu
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naděje, že získá byť i pouze jedinou duši lidskou, nelekal
se žádných překážek. Přátelé zrazovali ho, aby na řečený
ostrov nechodil, ličíce ostrovany jako ohavné divochy a
lidožrouty, kteří cizince otravují a pojidaji a sestárlé rodiče
svoje vraždí. O celém souostroví Morském soudili, že má
podnebí vražedlné a půdu dilem sopečnatou a holou, dilem
bařinatou, jedovatými plazy a dravoi se hemžici. Ale Fran
tišek řekl opatrným přátelům svým: „Kdož jste vy, že
chcete klásti meze všemohoucnosti a milosti Spasitele na
šeho? Kdyby na těch ostrovech bylo lze najiti zlato a
vzácné koření, zajisté nelekali by se křesťané žádných ne
bezpečenství a hrnůli by se tam; žeť pak běži jen o spásu
lidských duši, měl bych zbaběle strachovati se tam jíti?
Pravite, že ostrované mne usmrti. Té milosti nejsem já
hříšník hoden! Nechat naloží se mnou jakkoli; jsemť odho
dlán podstoupiti největší oběti pro jedinou duši!“ Cestou
po moři přišel světec František u vytržení mysli a zvolal:
„Pane Ježiši, kdo jsou ti ubožáci, kteři tak ukrutně pobiti
byl !“ Lodnici nlekli se, ale na otázky jejich, o kterých
lidech mluvil, nedával světec odpovědi. Sotva pak přistála
loď ku břehu ostrova, poznali lodnici že František měl
vnuknutim Božím viděni; leželot na břehu osm nedávno
zavražděných těl lidských. Avšak sotva pohřbili lodnici tato
mrtvá těla, přiběhl zástup ostrovanů, a spatřivše Františka
jali se mu prokazovati úctu nazývajíce ho svatým otcem.
Světec zvěstoval jim malabarským jazykem vyznání víry,
desatero Božích přikázaní a křesťanské modlitby. Laskavosť
jeho působila mocně na tyto ostrovany; divili se, že muž
tolik učený a vzácný k nim z daleka. přicházi a jim přízeň
a lásku osvědčuje. Nemálo prospěly Františkovi i tuto děti;
běhaly za ním, tulily se k němu, učily se od něho křesťan
ským pravdám i modlitbám, a vypravovaly doma, čemu se
naučily. Takovým způsobem ziskal si světec důvěru divokých
ostrovanů, pohanských i mohamedánských, a jal se jim hlá
sati učení Kristovo, oni pak uvěřili, přijali křest a odloživše
surové mravy žili po křesťansku. V městě Tolo obrátil
František a pokřtil- 25.(00 domorodců, a fovněž město
Mamoya stalo se zásluhou jeho úplně křesťanským. A horli
vosť těchto nových křesťanů byla taková, že když později
byli pro svou víru pronásledováni, nikdo znich se ji nezpro
nevěřil, Ale ani tyto krásné úspěchy nestačily Františkovi;
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obrátiv obyvatelstvo na pobřeží a v městech, vyhledával
divokých domorodců po lesích a slujích a snažil se lahod
nými slovy si je nakloniti; a když zkrotli, vštěpoval jim
základní pravdy víry i mravouky křesťanské a křtil je.
Takto klidil na těchto odlehlých ostrovech přehojné ovoce
apoštolské práce své, z čehož měl takovou útěchu, že takměř
ustavičně radosti slzel.
Po třech měsících vrátil se František r. 1547.na ostrov
Ternate a pobyl tu po celou dobu postní hlásaje slovo Boží
Portugalcům i domordcům a přisluhuje jim sv. svátostmi.
I tentokráte obrátil na tomto ostrově valný počet pohanů.
Avšak rozmařilého krále, žijícího v mnohoženství, nepoda
řilo se mu obrátiti, jakkoli mival s ním časté rozmluvy o
náboženství a požíval důvěry jeho. Zato obrátil a pokřtil
několik dvořanův a dvě sestry i vnuka zatvrzelého krále,
kteříž po příkladu královny Isabely zůstali Kristu Pánu
věrni do smrti snášejíce pro něho protivenství. Aby pak
víra křesťanská v těchto končinách i nadále prospivala, zů
stavil František na Ternate horlivého kněze a způsobil, že
za nedlouho bylo tu zřízeno sídlo Tovaryšstva Ježíšova. Na
ostrově tom vybral si též dvacet schopných jinochův a po
slal je do Goy, aby se vzdělali za věrozvěsty svých krajanů.
O působení sv. Františka na mnohých jiných ostrovech
indických nemáme zevrubných zpráv, a jen Bůh sám VÍ,
kde všude v dalekých končinách slovo Boží hlásal a kolik
duší lidských tam ziskal. Na ostrově Celebesu pokřtil krále
1 syna a dceru jeho s valným počtem domorodců; apošto
loval též mezi divochy na Sumatře a Javě, připlul i na
Mindanao v souostroví Filipin a pracoval tam nějaký čas
o spasení domorodců. Obyčejně nezdržoval se nikde dlouho;
položiv na některém místě základy křesťanství a zkypřiv
půdu pro vzrůst víry svaté zůstavil péči o zdar jeji Pro
zřetelnosti Boži i svým nástupcům v dile apoštolském a
spěchal jinam ; rád však vracel se na místa, kde práce jeho
byla korunována požehnaným úspěchem.
Zatím rozhodl se František, že vráti se do Goy, aby
missionáře z Evropy přišlé na rozličná mista v souostroví indi
ckém rozeslal i záležitosti řeholního domu Tovaryšstva Ježišo
va v tomto městě uspořádal. Na zpáteční cestě zastavil se na
některých mistech a pozdržel se zejména v Malace a na po
břeží rybářském, Tu přivítali Paravové milého otce svého
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s nevýslovnou radosti a vzavše ho na ramena nesli jej plé
sajice do chrámu. Světec přesvědčiv se, že lid ten víře kře
sťanské jest vroucně oddán a životem bohabojným prospivá,

zdržel se tu celý měsíc, a navštiviv ještě některé krajiny
sousední přibyl v měsíci lednu 1548 do Goy. Odtud poslal
ihned dva tovaryše do Malaky, jichž péči byla za krátko
založena jesuitská kolej v tomto městě, ze které později
vycházeli horliví missionáři na Moluky, do Japonska i Číny.
V Goe zotavoval se František po namáhavých cestách mo
dlitbou a rozjimáním. Nejmilejším zaměstnáním bylo mu tu
pátrati po zatvrzelých hřišnicích a uváděti je na cestu ka
jicnosti. K tomu užíval někdy podivuhodných prostředků,

jakých jen nevyčerpatelná láska k nesmrtelným duším vy
mysliti dovede. Jsa zabrán ve zbožná rozjímání přicházel
často u vytržení mysli a okoušel nevýslovné útěchy od Boba;
nejednou býval těmito sladkými potěchami tolik překonán,
že maje oči strnule upřeny k nebi volával roznícen: „Již
dosti OoPane, dosti!“

Listy Františkovy zasýlané do Evropy mívaly na ka
ždého, kdož je četl, neodolatelný účinek. Kardinálové i sám
papež přávali si je spatřiti; sv. Filip Neri býval jimi nadšen
a dával je svým žákům čisti, a ziskav si dvacet horlivých
jinochů chtěl s nimi za přikladem Františkovým vydati se
na missie do Indie; ale vážní mužové pohnuli ho k tomu,
že zůstal v Římě. Dopisy těmi bylo povzbuzeno pět členů
Tovaryšstva Ježíšova ku plavbě z Evropy do Goy, kde je
František dne 3. prosince 1548. jakožto přežádoucí spolu
pracovníky svoje sradostí přijal. Několik dní potom spěchal
na pobřeží rybářské, aby potěšil a posilnil tamní křesťanské
obyvatelstvo, sužované nepřátelskými nájezdy divokých sou
sedů Badagů, a odtud cestoval do Kočinu. Tam seznámil
se s králem Maldivského souostroví (jihozápadně od Ceylonu),
jenž byv vzpourou svých poddaných vyhnán utekl se pod
ochranu Portugalců; 1 získal ho víře křesťanské a dal mu
na křtu svatém jméno Emanuel.
Skoro sedm let rozséval František simě viry Kristovy
v Imdii, pokřtil ohromný počet pohanův a založil na mno
hých ostrovech křesťanské osady i missionářské stanice; ale
ani celá rozsáhlá Indie nestačila planoucí jeho horlivosti;
toužil zanésti světlo svatého evangelia až do nejzazších
končin východnich, do Japonska.
(e)
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Téhož roku 1542., kdy František přibyl z Evropy do
Goy, stihl portugalský plavec Mendez Pinto ke břehům ja
panským. I začali Portugalci s Japonci obchodovati a sezná
mili se v městě Kagošimě mimo jiné domorodce is mladým
Japoncem Andžírem. Muž ten pozbyv lehkomyslným životem
duševního klidu uchýlil se do pohanského kláštera; ale mo
dloslužební bonzové nedovedli ho potěšiti. I obrátil se na
evropské kupce o radu, co by činiti měl; ti pak neznajíce
jazyka japonského nemohli ovšem na otázky jeho odpovidati,
přece však dostalo se mu již tehdáž jakýchs zpráv o nábo
ženství Kristově.
Když po dvou letech opět portugalský obchodní koráb
do Kagošimy přibyl, poradil kupec Alvar Vaz Andžirovi,
aby cestoval do Indie za slovůtným missionářem Franti
škem Xaverským, jenž zajisté vrátí mu kýžený pokoj svě
domi. Andžir vydal se tedy bez prodlení na cestu a přistál
v Malace, ale Františka nenalezl tu. Avšak timto nezdarem
nebyl odstrašen; plul do Malaky podruhé, a tentokráte sešel
se tu s věhlasným světcem. Hned na první potkání s ním
pocítil v sobě zvláštní útěchu a prohlásil, že je hotov při
jati víru Kristovu. František poznal rázem neobyčejnévlohy
tohoto snaživého muže, a to, co od něho zvěděl o Japonsku,
probudilo v něm horoucí touhu, aby sám šel zvěstovat do
této říše evangelium. A jsa přesvědčen, že Bůh sám posýlá
mu tohoto rodem i duchem vynikajícího Japonce za budou
cího spolupracovníka, odvezl jej i oba průvodčí sluhy jeho
do Goy a dal je v tamním missionářském semináři připra
vovati na křest a vzdělávati za katechety. Již v letnice r.
1548. byli všickni tři od arcibiskupa Jana Alberguergua
pokřtěni; Andžir dostal na křtu svatém jméno Pavel, obě
ma společníkům jeho dána křestní jména Jan a Antonin.
Andžir naučiv se za krátko latině a vštípiv si celé evange
lium sv. Matouše v paměť jal se v Goe po ulicich napomí
nati křesťany ku pokání a povzbuzovati pohany, aby uvě
řili a pokřtíti se dali. František nemohl se vynadiviti, jaké
ovoce milost Boží v duši tohoto muže plodí, a utvrdil se
v úmyslu, že s ním i společníky jeho vydá se do Japonska.
Boleloť ho, že veliký národ japonský, o němž slyšel, že je
obdařen znamenitými schopnostmi, neví ničeho o Kristu
Pánu a tone v pohanství. Když portugalští kupci dávali mu
výstrahu, aby na dalekou a nebezpečnou cestu do Japonska
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se nevydával, řekl jim: „Divná věo; zrazujete mne od oesty,
kterou podniknouti chci pro spásu duší; ale pro pozemský
zisk nezdá se vám taková cesta býti zvláštní obětí. Jest mi
věru lito, že jste mne již předešli, a nechci, aby se řikalo,
že kupci mají větší odvahu a statečnosť, než missionáři.“
Sv. Ignáci napsal do Říma: „Jsem přichystán ku plavbě do
Japonska, vzdáleného odtud (z Goy) 1300 mil. Nedovedu
ani vysloviti, jakou útěchu duše moje z této cesty cíti, ač
kyne mně na ni množství velikých nebezpečí od prudkých
bouři, úskalí, smršti a námořních lupičů. Dalť mně Bůh
pevnou naději, že víra Kristova bude tam Štipena a roz
šiřena.“

Krátce před odjezdem z Goy ustanovil František ge
nerálním vikářem missií indických věrného tovaryše svého
kněze Pavla z Kamerina a vykázal missionářům z Evropy
přišlým stanice, kamo se odebrati měli. Byla to ponejvice
mista, kde již sám byl apoštoloval; i na ostrov Sokotru
v zálivu Adenském poslal věrozvěsty. Na cestu do Japonska
přibral si kromě Andžíra a dvou společníkův jeho ještě
kněze Kosmu de Torres a bratra laika Jana Fernandeza,
oba členy Tovaryšstva Ježíšova, a vypluv s nimi z Goy dne
14. dubna 1549. přistál již dne 31. května téhož roku v Ma
lace. Tu potěšila ho nemálo zpráva, že kterýsi japonský
kniže rad by se stal křesťanem a přeje si missionářů z To
varyšstva Ježišova, o nichž od portugalských kupců mnoho
chvalného zaslechl.
Ztráviv noc před svátkem sv. Jana Křtitele na mo
dlitbách v kapli Panny Marie u Malaky František vstoupil
večer dne 24. června 1549. s průvodčími svými na chatrnou
džonku (loď) Číňana Nicedy, jediné to plavidlo, jež tehdáž
bylo možno v Malace ziskati ku plavbě do Japonska. Ma
jetníik džonky byl člověk málo spolehlivý; bylť námořní
lupič; ale jiné pomoci nebylo; jinak slíbil tento Číňan por
tugalskému prefektovi v Malace, že dopraví missionáře pří
mou cestou do Japonska, ale nestál v slově; jezdil po moři
semotam po své chuti, zajel i do čínských přístavů Kanton
ského a Čin-čeuského v provincii Fo-kien, až mimoděk byl
větrem zahnán ku břehům japonským a přinucen vplouti do
přístavu města Kagošimy na ostrově Kiušiu, rodiště to Pavla
Anažira. Tu vstoupil František na půdu japonskou dne 15.
srpna 1549. přičitaje tuto radostnou událosť zvláštnímu řízení
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Prozřetelnosti Boží a přímluvě Marie Panny, v jejíž kapli
byl ztrávil noc před odjezdem z Malaky a v jejíž svátek
dostal se bez pohromy do země, po níž tak velice toužil.
Pavel Andžir vyhledal ihned svou rodinu a potěšil ji nad
míru návratem svým i změnou, která zatím s ním se stala.
Manželka i jediná dcera a veškeré ostatní přibuzenstvo jeho
přivítaly křesťanské missionáře uotivě a vděčně. Pavel sám
seznámil je všecky s náboženstvím Kristovým a František
pokřtil je. Tak stala se rodina prvního pokřtěného Japonce
jádrem první křesťanské obce japonské.
Zvěsť o cizích kněžích i učení jejich rozšířila se rychle
městem Kagošimou i knižectvím Satsumou a vzbudila ne
malou pozornost obyvatelstva, Toho času přebýval Satsum
ský kníže na svém dvoře vzdáleném asi šest hodin od při
stavního města Kágošimy, a povolav k sobě Andžira kladl
mu různé otázky o povaze, mravech 1 moci Portugalcův a
byl odpovědi jeho velmi spokojen. Andžír měl při sobě krásný
obraz Panny Marie s Jesulátkem, jejž přinesl si z Indie;
kniže podivil se mu a poklekl před ním. Matka knížete
přála si, aby ji byl vymalován podobný obraz, a vyzvala
Andžíra, aby ji sepsal obsah učení křesťanského, a když
stalo se po vůli její, zalibila si náboženství Kristovo. Jak
mile o tom zvěděl František, vyžádal si u knižete slyšení,
a hned bylo mu ochotně vyhověno.
Již v Indii začal se František učiti těžkému jazyku
japonskému a za krátko uměl tolik, že přeložil výklad víry
do japonštiny; zavitav pak do Kagošimy mohl brzo potom
začitl po japonsku kázati, což právem pokládá se za div.
Připraviv se na důležité slyšení u knížete Satsumského
postem 1 modlitbami a odporučiv dilo svoje ochraně arch
anděla sv. Michaela vydal se ve svátek jeho dne 29. záři
1549. na dvůr pohanského mocnáře. Knižecí manželé uvitali
ho s velkou poctivosti a naslouchali celý den pozdě do noci
jeho výkladům o učení Kristovu. Hluboce byli dojati slyšice,
že František i tovaryši jeho vykonali obtižnou, tisice mil
dlouhou, nebezpečnou námořní cestu z Evropy do Japonska,
aby tu zvěstovali pravého Boha; tato nezištnosť a obětovnosť
byla jim závažným důvodem, že cizinci ti mluví z přesvěd
čení. Kniže dotazoval se Františka na rozličné věci a řeki
mu, je-li náboženství jeho pravdivé, aby se přichystal na
tuhý boj proti peklu. Posléze svolil kníže milerád, aby mi
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sionáři směli v zemi jeho učení křesťanské svobodně hlásati,
a po několika dnech potvrdil toto povolení zvláštním veřej
ným výnosem.

František itovaryši jeho jali sejaponskému lidu nejprv
dovozovati, že všecko, čemu obé tehdáž v Japonsku panující
pohanské náboženství, buddhistické 1 šintoické, o domnělých
božstvech učí, je holou báchorkou a nesmyslem. Potom vy
kládali desatero Božích přikázání doličujíce, že snášejí se
S rozumem a vedou ku mravnosti a pravému blahu; a teprv
když posluchači takto připravení byli, zvěstovali jim tajem
ství křesťanské víry snažice se podobenstvími a doklady
z rozumu i života učiniti je srozumitelna. Pohané naslouchali
na počátku zvědavě, ale jakmile missionáři začali mluviti o
Bohu jediném ve třech osobách a o ukřižovaném Synu Bo
žim, odcházeli mnozí s posměchem. Tak vedlo se i sv. Pavlu
v Athénách, když kázal o vzkřisení z mrtvých. Jiní Japonci
byli však tolik rozumní, že Ssúsudkem © náboženství
Kristově vyčkávali hledice porozuměti učení missionářů, a
Bůh žehnal jim, tak že ještě před uplynutím roku nějaký
počet jich přijal viru svatou. Z nich prvni dal se pokřtíti
chudý člověk nizkého původu, jenž dostav jméno Bernard
přidal se za věrného sluhu a průvodce k missionářům.
František poznal záhy, že lid japonský přijal by snadno
křesťanství, kdyby se podařilo ziskati mu modloslužebné
buddhistické kněze (bonzy), kteříž požívali v zemi velké
úcty. Bylo jich na tisice a ovládali lid, I došel světec k ná
čelníků bonzů v Kagošimě. Osmdesátilebý tento kmet
jménem Ningit („Srdce pravdy“) nevěděl ani, je-li duše
lidská nesmrtelná; a když mu byly Františkem vyloženy
důvody o nesmrtelnosti duše, vyznal, že neviděl posud ni
kdy muže tak učeného a lahodného, jakým jest tento evrop
ský bonz. Stařec neporoznměl však nauce křesťanské; zato
obrátili se dva z nejučenějších bonzů v Kagošimě, a Fran
tišek poslal je do Goy, aby byli vzděláni za věrozvěsty
svých krajanů.
Bonzové vidouce úspěchy křesťanských věrozvěstů
začali se jich báti, a chodice po domech dávali lidu výstrahu,
aby kázaní jejich neposlouchali; sami však chodili na ně a
pokoušeli se rušiti je, ale marně. Bůh sám pomáhal missio
nářům a potvrzoval řeč jejich divy, jakož byl někdy činil
apoštolům Paně. Vzácnému Japonci zemřela jediná dcera,
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z čehož zarmoutil se tak, že div nesešilel. Dva z pokřtěných
rodáků poradili mu, aby prosil Boha křesťanů za navrácení
dcery a požádal velikého učitele Františka za přímluvu. I
spěchal zarmoucený otec ku světci, vrhl se mu k nohám a
s mnohým pláčem zapřiísáhalho, aby zemřelé divce vyprosil
života. Bolesti tou byl František sám tolik dojat, že zapla
kal; potom uchýlil se s tovaryšem svým Fernandezem do
domácí kaple své a oba vysýlali společně pokorné a horouci
modlitby do nebe. Světec pocítil ihned, že jest vyslyšen, a
vrátiv se k hořekujicímu otoi zvolal nadšeně: „Jdi, přání
tvoje jest vyplněno!“ Japonec nechápaje smyslu těchto slov
odcházel nespokojen, ale sotva octl se na ulici, přiběhl sluha
jeho a zvěstoval, že dcera jeho jest opět živa. Všecek zmaten
zastavil se otec, a tu chvili již byla tu již živá a zdravá
„divka a objímala jej. I vrátil se s ní k Františkovi, a oba
byli vyučení náboženství Kristovu 1 pokřtěni. Zpráva o
tomto divu způsobila v městě velký podiv, a od toho dne
přibývalo těch, kdož uvěřili; počátkem roku 1550. bylo tu
již 100 pokřtěných osob, mezi nimiž vynikala vzácná dvo
řanka, která až do smrti zůstala víře svaté věrnou. I poznali
bonzové, že jim mnadcházi nebezpečí, a hrozili knížeti
vzpourou, neodvolá-li svůj výnos vydaný ve prospěch cizích
kněží. Kniže ulekl se, a když současně vepluly portugalské
obchodní koráby do přístavu na sousedním ostrůvku Hiradu
(Firandu), jehož panovník měl s ním rozepři, rozhněval se
a zakázal svým poddaným pod trestem hrdla zříkati se do
mácich bohů japonských. Ale malá křesťanská obec v Kago
šimě vytrvala i v protivenstvích ve viře Kristově; Duch
svatý posiloval věřící tak, že jsouce vděční z povolání svého
do Církve Boží byli hotovi obětovati za Krista Ježíše 1
životy svoje. Tou měrou mohl František další rozvoj tohoto
stádečka Kristova klidně zůstaviti Bohu a připraviv je
kázaními o hořkém umučení Páně na boje nastávající odešel
v měsící záři 1550 z Kagošimy. Uminilť si, že pocestuje do
hlavního města říšského Miaka ma velikém ostrovu Hondo
k cisaři (mikadovi) vyprosit si povoloní ku hlásání evangelia
po celém Japonsku.
Z Kagošimy putoval František po západním pobřeží
ostrova Kiušiu nejprv pěšky nesa si dle obyčeje věci potře
bné ku mši sv. v tlumoku sám. Cestou zastavil se v opevně
ném místě náležejicím knižeti Satsumskému a kázal posádce
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S požehnaným úspěchem; sedmnáct osob přijalo tu křest
svatý. I velitel zalibil si náboženství křesťanské a svolil,
aby manželka i nejstarší syn jeho byli potají pokřtěni;
sám však netroufal si přihlásiti se zjevně ku Kristu, obávaje
se nemilosti panovníka svého. Světec zdržel se tu nějaký
čas utvrzuje obrácence ve víře, a svěřiv je péči p okřtěného
dozorce pevnosti, zbožného kmeta, odevzdal mu opis japon
ského překladu katechismu, dal všem návod ku společným
pobožnostem, a odplul na ostrůvek Hirado (Firando), jenž
přislušel ku knižectví Figen v severozápadní části ostrova
Kiušiu. Tu nalezl několik portugalských korábů zakotvených
v přistavě, a evropští kupci přivítavše ho četnými ranami
z děl vedli jej v slavném průvodě do knížecího paláce chtě
jice takto apoštolské práci jeho v této zemi rovnati cestu.
Jinak byla uražená ješitnost knížete Satsumského, jenž
křesťanskézvěrozvěsty z Kagošimy vypudil, dostatečným dů
vodem, že soupeř jeho na ostrůvku Hirado Františka 1
tovaryši jeho vlidně přijal a jim plnou volnosť dal, aby
učení křesťanské v zemi jeho hlásali. A práce jejich dařila
setu znamenitě; za jediný měsíc obrátilo se na Hiradu vice
pohanů, než stalo se v Kagošimě za celý rok. Z toho soudil
František, jaký prospěch vzešel by dilu jeho, kdyby si na
klonil samého mikada.
Potěšen jsa krásným úspěchem slova Božího na Hiradu
František plavil se odtud do přístavního města Fukuaky na
Severním pobřeží ostrova Kiušiu a cestoval pěšky k mořské
úžině, dal se přes ni převésti a vstoupil v Šimonoseki na
půdu největšího ostrova japonského Hondo. Odtud připutoval
do Jamaguči, lidnatého hlavního města knižectví Magato,
jehož obyvatelstvo bylo pro rozmařilosť a nemravnost svou
po celé říši rozkřičeno, Proto zdržel se tu František s prů
vodcem svým Fernandezem, a oba jali se po veřejných
prostranstvích zvěstovati lidu křesťanskou pravdu. S jakým
úspěchem, dovidáme se z listu poslaného odtud F'rantiškem
do Goy: „Dvakráte do dne předčítali jsme z naší knihy na
ulicích a konali jsme k lidu řeči o nábožensóví Kristově.
Někteří šlechtici pozvali nás k sobě, aby náboženství naše
zevrubně poznali, a slibili je přijati, jestliže shledají je lepším
svého. Mnozi pohané poslouchali naše učení ochotně, jiní pak
s nevolí a pohrdáním. Kdykoli jsme šli ulicemi města, po
křikovaly za námi zástupy luzy: „Ejhle mužové, kteříž
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vybizeji nás, abychom podrobili se zákonu jejich, poněvadž
prý bez Stvořitele všech věcí a Syna jeho nemůžeme za
chrániti se od zkázy. Ejhle učitelé, kteříž hlásají, že jest ne
právem míti více žen než jednu toliko!“
Když oba missionáři takto několik dní v městě kázali,
povolal je kníže Oxindono k sobě. Na otázky jeho odpově
děl František, že přišli z daleké Evropy zvěstovat Japoncům
náboženskou pravdu, jelikož nikdo nebude spasen, kdo u
přímně a zbožně necti pravého Boha a Syna jeho Ježíše
Krista, Vykupitele světa. Potom dal si kniže vyložiti desa
tero Božích přikázání, a vyslechnuv věrozvěsty pozorně
propustil je dobrotivě. I zůstali ještě nějaký čas v městě a
kázali lidu. Mnozi poslouchali ho dychtivě a plakali, když
bylo kázáno o bolestném umučení Páně, ale jen málo bylo
těch, kteří uvěřivše dali se pokřtiti.
O svém prvním pobytu v městě Jamaguši napsal Fran
tišek ve svých listech nemnoho, ale průvodce jeho Jan
Fernandez doplnil později tyto zprávy vyličiv, že světec
svoje pokorná chování ihned změnil, jakmile zpozoroval, že
Japonci pokládají křesťanskou pokoru a dobrotu za známky
zbabělosti a sprostoty; tu jal se nastupovati jako posel Boží
důstojně a odhodlaně. Zejména před knižetem Oxindonem
odvážil se rozhodně kárati znemravnělosť stavů urozených
1 knižete samého a hroziti mu soudem krále králův, vše
mohouciho Boha, před nímž i největší panovník světský je
červem v prachu.
Počátkem měsíce prosince 1550. opustil František
s Fernandezem a dvěma pokřtěnými Japonci město Jamagučl
a nastoupil pěšky cestu do mikadova sidla Miaka. Jen vira,
která hory přenáší, mohla se odvážiti takové cesty v pracizi
zemi, neznámými, sněhem zavátými kraji, kde odevšad hro
zilo nebezpečí od lupičů i od vojsk; bylať tehdáž válka
mezi mikadem a odbojnými knížaty Japonskými. Pro tato
nebezpečí byli missionáři nuceni ubirati se ku předu okli
kami a posléze nabidnouti sejakémusi šlechtici japonskému
za sluhy, aby pod jeho ochranou bezpečněji cestovati mohli.
František naložil si zavazadla jeho na tlumok, v němž nesl
si mešní potřeby, a jsa takto přetížen stoupal namáhavě za
koněm jeho. Dvakráte byl cestou poraněn střelami z lučišť
a několikráte bylo na něho házeno kamením; i nebylo divu,
že blizko Miaka byl by již těmto námahám a útrapám
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skoro podlehl; prudká hořečka zachvátila ho, ale za krátko
ozdravěl a došel posléze sídelního města. Pohřichu nesplnily
se tu naděje jeho; slyšení u mikada domáhal se marně; ani
korunní vojevůdce nebyl mu přistupen leda za penize, jichž
ovšem neměl, [chtěl aspoň na veřejných prostranstvích zvě
stovati lidu učení Kristovo, ale obyvatelstvo městské chystajic
se právě k odražení nepřátelského útoku nemělo ani času
ani klidu a chuti poslouchati oizího učitele. I nezbývalo
Františkovi než vrátiti se. Ale bez užitku nebyla přecejeho
nad pomyšlení obtižná výprava do Miaka. Útrapami svými
zůrodnil půdu, na niž deset let potom vyrostla kvetoucí
křesťanská obec; cestou pokřtil také nějaký počet nemluvňat
od pohanských rodičů pohozených, a největší prospěch měl
z toho, že vlastní zkušenosti poznal politický stav Japonska;
přesvědčil se, že mikado jest panovníkem nad celou říšíjen
dle jména a že japnnšti knižata (daimiové) vládnou svými
lény téměř samostatně jako neodvisli králové. I umínil si, že
od té doby vynasnaží se ziskati si především japonská kní
žata. A jelikož zdálo se mu, že nejpřihodnější půdou pro
simě svatého evangelia jest knížectví Nagato s lidnatou
stolici svou, rozhodl se věnovati všecky sily svoje tomuto
knižectví.

Zpáteční cestu z Miaka konal František dilem na lodi
po moři z Osaky na ostrov Hirado, kde, jak se zdá, dostaly
se mu do ruky dopis biskupa Goyského i odporučující list
a dary místokrále indického, kteréž původně určeny byly
mikadovi. I poslechl rady portugalských kupcův a stanul
na tom, že přistoupí ku knižeti Nagatskému jakožto posel
mistokrále indického a doručí mu list 1 dary jeho. Jakmile
tedy přibyl v Jamaguči, vzal na se lepší oděv, než oby
čejně nosil, a jsa provázen tovaryši svými jako služebniky,
vstoupil ku knižeti, přečetl mu list místokrálův a odovzdal
zaslané dary, mezi nimiž byly hodiny a umělý hraci stroj,
věci tehdaž v Japonsku neznámé. Kniže byl radostně pře
kvapen a nabídl Františkovi na vzájem zlata a stříbra, ale
světci neběželo o pozemské poklady; prosil jen, aby kniže
dovolil křesťanským učitelům v zemi jeho zákon Boži svo
bódně hlásati. Panovník svolil ihned a dal veřejně prohlá
siti, že jest mu milo, že v knížectví jeho hlásá se nebeský
zákon, i že všickni, kdož chtějí, mohou jej přijati. Zároveň

vykázal Františkovi opuštěný dům (klášter) pohanských
bonzů k obývání.
Obyvatelé Jamagučti vidouce, že kníže věrozvěstům
křesťanským jest přízniv, docházeli k nim pilně, jsouce zvě
davi poznati náboženství jejich. Missionáři kázali dvakráte
do dne a po kázaní mívali dlouhé hádky s bonzy, jichž
pokaždé přicházelo tolik, že dům býval přeplněn. Z odpo
vědí, které dávali věrozvěstové na různé, ponejvíce nejapné
otázky bonzů, poznávalo posluchačstvo pošetilosť učení
těchto modloslužebnikův i pravdu víry Kristovy. Hned za
pět dnů prohlásilo se pět urozených Japonců, že jsou hotovi
přijati křest, a byli to právě ti, kteří- v hádkách s missionáři
o víru byli dřive osvědčovali největší nenávist ku křesťan
ství. Věrozvěstové vháněli vůbec bonzy každého dne odpo
vědmi a vývody svými do úzkých, až posléze tito vrahové
duši lidských ani se neodvažovali jim odporovati a umlkli.
I stalo se, že průběhem dvou měsíců bylo nejméně 500 po
hanů obráceno a pokřtěno. Tak oznamoval radostně Franti
šek v listu o založení katolické obce v Jamaguči; ale jeho
skromnost pomlčela o mimořádných milostech, jež Bůh
k utvrzení víry svaté mezi pohany mu udilel. Světec vrátil
mocí Boži němému řeč, hluchému sluch, němému, jenž
spolu byl chromý, schopnosť mluviti a přímo choditi. Ne
méně podivuhodným byl dar jazyků, jímž Bůh Františka
omilostil. Jako v den letnic způsobil Duch svatý, že apo
štola mluvícího jedním jazykem každý z různojazyčných
posluchačů slyšel mluviti svým přirozeným jazykem, tak
učinil týž Duch, že když v náboženských hádkách kladeny
byly Františkovi najednou steré otázky, každý z tazatelů
slyšel od něho ihned tu odpověď, kteráž přiměřena byla
k otázce jeho. Ale i vlastního daru jazyků dostalo se
Františkovi, jakož hodnověrnými svědectvími zjištěno jest.
Ačkolí v obyčejném hovoru S japonským lidem ovládal
přetěžký a rozdivný jazyk jeho. nedokonale, mluvival
v náboženských přednáškách, hádkách a kázanich čistě a
plynně japonsky, a i příchozí Číňané neznající japonštiny,
rozumivali mu dobře. Zázrak, jenž stal se po. seslání Ducha
sv. v Jerusalémě, opakoval se vůbec častěji při kázani tohoto
věrozvěsta pohanův již v Indii. Přiučoval se cizim jazykům
s neslýchanou rychlostí a kázával jimi druhdy 1 když se
jim nebyl učil.
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Horlivým následovníkem vzácných ctnosti Františko
vých byl tovaryš jeho Fernandez. Když jednou vykládal
v Jamaguči mna ulici učení Kristovo, přistoupil jakýsi
sprosták a naplil mu do tváře, on však činil jakoby tato
potupa se ho ani netýkala ; vzav šátek setřel si slinu a po
kračoval v učení, což mělo na posluchače znamenitý účinek.
Vážený japonský učitel požádal ihned za křest, a jiní ná
sledovali ho, mezi nimi i mladik, jenž studovav na vyso
kých školách zamýšlel státi se bonzem ; přijal křest, dostal
jméno Vavřinec, byl potom od Františka přijat do Tova
ryňstva Ježíšova a šířil požehnaně víru Kristovu ve vlasti své.
Ke křtu svatému připouštěl František jen ty, kdož
v základních pravdách křesťanských byli dobře vycvičeni,
a vůbec vedl si ve věcech náboženských vždy opatrně. Již
r. 1551. vzrostla katolická obec v Jamaguči na 3000 členův
a rozmáhala se den ze dne. Celé zástupy žákův odcházely
od bonzů ku křesťanským věrozvěstům,

a mooc 1 vážnosť

těchto modloslužebníků klesala čim dále rychleji. I pohrozili
bonzové knižeti pomstou japonských bohův, bude-li i nadále
trpěti nové náboženství. Ai- kníže neodvážil se odvolati
svůj výnos, jimž byl missionářům povolil veřejně kázati;
obaávalťse, že by vypudil portugalské kupce, kteříž do
země jeho dováželi vzácné evropské výrobky, a že by také
urazil indického místokrále, od něhož přijal zaslané dary a
za jehož posly pokládal missionáře. Aby však rozhněvaným
bonzům přece poněkud vyhověno bylo, jal se kníže ukládati
obráceným Japoncům peněžité pokuty, že pohrdli domácími
bohy. Ale ani jediný z nich neodpadl proto od víry Kri
stovy, bylit všickni odhodláni obětovati za ni nejen statky,
ale kdyby třeba bylo, i krev svou.
Roku 1551. naskytla se Františkovi přiležitosť zanésti
simě křesťanství do válkého knížectví Bunga, kteréž zaují
malo značnou čásť východního pobřeži ostrova Kiušiu. Při
jelit do přístavu Hidži portugalské kupecké lodi, a jakmile
světec to zvěděl, vypravil ku příchozím kupcům posla otá
zat se, mají-li proň listy. Kupci zradovali se, že věrozvěst,
jehož jméno slynulo po vší Indii, jest jim na blízku, a ka
pitán poslal mu dopisy z Goy a pozval ho ksobě. I povolal
František kněze Kosmu de Torres z Hirada a svěřil mu
duchovní správu v Jamaguči, zůstavil mu na pomoc bratra
Fernandeza, a koncem srpna 1551. vydal se v průvodu tří
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křesťanských Japonců do Bunga. Přeplaviv se přes úžinu
Šimonoseki na břeh ostrova Kiušiu konal cestu do Hidži
zděli 60 hodin pěšky nesa si tlumok Ssnářadím mešním na
zádech, až nedaleko Hidži únavou sklesl. Oteklé nohy a
bolesti v hlavě znemožňovaly mu dále jíti. I poslal jednoho
z průvodčích k portugalským kupcům, ti pak vyjeli mu
hned koňmo v ústrety a užásli spatřivše ho, an namáhavě
ubirá se cestou ku předu umdlévaje pod břemenem svým;
1 nabídli mu koně, a když odmítl, sestoupili a provázeli ho
pěšky. V přistavě byl světec od portugalských lodníků
uvítán slavně; měkolikrát bylo mu na počesť vystřeleno
z kusů. Výstřely polekaly knížete, jenž se domníval, že
kupci brání se mořským lupičům; i poslal svého pobočníka
k nim a nabídl jim vojenskou pomoc. Kapitán poděkoval u
vysvětlil, že bylo stříleno na znamení radosti z příchodu
věhlasného světce Františka, k němuž portugalský král
chová velkou úotu. Tomu podivil se posel knižete; uamlu
viliď mu bonzové, že František není světec, neboť slyšeli
ho prý rozmlouvati s ďáblem, jehož moci provedl sice něko
likrát divné věci, jinak je prý však chuďas a ubožák.
Bungský kniže uslyšev, že křesťanský učitel F'ranti
šek, přítel a miláček portugalského krále, přišel do země
jeho, vypravil k němu slavné poselstvo s lichotivým po
zváním, aby neobtěžoval si poctíti jej návštěvou. I uradili
se portugalští kupci, že doprovodi světce ku knižeti v oká
zalém průvodě, a posadivše jej do člunu jeli Ssním do
nedalekého hlavního města Funai (Oita). Tu čekaly na něho
zástupy lidu, a knižeci vojevůdce nabídl mu skvostná no
sitka, on však odmitl tuto laskavosť a šel do knižecího pa
láce pěšky v průvodu třiceti Portugalců, ozdobených
zlatými řetězy, a třiceti japonských šlechticů ; sám oděn
jsa
komží se štolou zlatem lemovanou. Na konci průvodu kráčel
kapitán s pěti předními kupci nesoucími věci světcovy,
obraz Panny Marie, japonský překlad katechismu, střevice,
zlatem kovanou hůl a slunečník. Lid tisnil se k tomuto
"průvodu a diváci vystupovali i na střechy, neboť Japonci

liovali si v takových okázalostech.
Kniže Civan byl mladý muž, slynouci vážnosti, spra
vedlností a udatností. Františka znal již z chvalné pověsti,
kterou o činnosti jeho v Jamaguči šířili Portugalci, pročež
chtěl již dříve pozvati ho k sobě. I přivital jej na svém
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dvoře s knižecimi poctami v Japonsku obvyklými; pojal ho
za ruku, posadil vedle sebe na trůn, což naplnilo dvořany
úžasem. Potom řekl ku přítomným bonzům : „Jak šťatni byli by
chom, kdyby se nám vysvětlilo, odkudtento věhlasný muž čerpá
moudrosť svou. Mluví prostě a rozumně ; ale naši bonzové jsou
raněni slepotou; žvaní samé nesmysly, tak že žádný rozumný
člověk nemůže jim věřiti.“ Pro tato slova začal jeden
z bonzů křičeti proklínaje knižete a nazývaje ho zatvrzelým
hříšnikem, až kniže rozkázal mu odejíti. Až do poledne
rozmlouval kniže se světcem vážně o náboženství, a potom
obědval s nim i průvodčími jeho. Na rozchodu políbil
František knižeti po japonském způsobu poboční zbraň, a
přál mu, aby Bůh přijal ho za věrného sluhu a vyznavače
zákona svého a vzal jej po smrti do nebe.
Slavné uvitání a pohostění křesťanského učitele na
knížecím dvoře neminulo se vlidu s účinkem. Obyvatelstvo
hlavního města hrnulo se uctivě za cizincem, jejž kníže
tolik vyznamenal. I dal se František do horlivé práce a
klidil hojné úspěchy. Když Portugalci bojíce se o zdraví
jeho domlouvali mu, aby přál si klidu, řekl jim, že jeho
pokrmem, odpočinkem i životem je spása duši hynoucich
v otrootví ďábelském. Ohromný úžas vzbudilo náhlé obrácení
slovutného bonza z Kanafany jménem Sakai-Gyroma, jenž
vyzvav Františka k veřejné hádce o náboženství, dlouho
mu byl kladl rozličné otázky a námitky, až překonán jeho
důvody a dotknut milosti Boží, pojednou před četným po
sluchačstvem vrhl se na zemi a zvolal: „Ježíši Kriste,
věčný a pravý Synu Boží, vzdávám se tobě a vyznávám
srdcem i jazykem, že jsi všemohoucí Bůh od věčnosti!“
A obrátiv se ku přítomným řekl: „Vy všickni, kdož slýchali
jste mne, odpusťte, že hlásal jsem vám učení, které nyní
uznávám a veřejně prohlašuji za blud a lež!“ I přihlásilo
se hned 500 Japonců ke křtu, ale František nespěchal,
udilelť křest teprv po náležité připravě, předvidaje, jaké
zkonšky nadcházeji těm, kdož víru Kristovu přijali.
Kníže Civan přilnul k víře křesťanské, ale politické
ohledy zdržovaly ho ještě, aby dal se pokřtíti, a mimo to
bylo třeba, aby zřekl se dříve vášní, jimž za mládí byl
přivykl. František neustával ho vážně napominati k mrav
nému životu líče mu krátkosť a nestalosť vezdejšího života,
vštípil mu lásku k chudým i chuť konati milosrdné skutky,
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vraždění nemluvňat. Tak kladl František pevné a trvalé
základy křesťanského života v Japonsku nedbaje rostouci
zlosti bonzů a důvěřuje v Boha.
Zatim, co František evangelium Kristovo s mimořádným
úspěchem ve Funai rozšiřoval, bylo mladé cirkvi v Jama
guči přestáti tuhou zkoušku. Po odchodu jeho snažili se
Jamagučtí bonzové odčiniti mravní porážku, kterou jim byl
způsobil. I namáhali se náboženskými hádkami překonati
kněze Kosmu a bratra Fernandeza, ale oba tovaryši vyvra
celi rázně klamné důvody jejich a stavěli nevědomost, po
Šetilosť i znemravnělosť jejich na pranýř. "lito zvrhlí modlo
služebníci nemohouce zvitěziti nad křesťanskou pravdou,
neostýchali se šířiti o hlasatelich jejich nejhanebnější lži;
že prý jedi lidské maso a že ďábel z jedné modly prohlásil
je za svoje učně. V měsíci říjnu 1551. vznitili bonzové
krvavé povstání proti knížeti Nagatskému Oxindonu; byl
od vzbouřenců obklíčen, a zoufaje si zapálil svůj palác, pro
bodl vlastní rukou syna svého, rozpáral si nožem život a
zahynul. Požár zuřil osm dní a krev tekla proudy. Oba
missionáři ušli smrti pod ochranou obrácené kněžny, kteráž
je skrývala, až nebezpečenství přešlo. Tyto bouře prospěly
však náboženství Kristovu; knižetem Nagatským stal se
bratr panovníka Bungského, jenž byl křesťanům velice na
kloněn. To pohnulo Františka, že dal v Jamaguči křesťan
ské obci budovati pěknýchrám ziskav potřebný náklad na
stavbu od bohatých kupců portugalských.
Veliké věci vykonal František na svých apoštolských
cestách. Duch jeho oplýval světlem z Boha, srdce háralo
mu nadpřirozenou láskou k Bohu i duším lidským, jazyk
jeho přetěkal nebeskou moudrosti a ruce jeho činily divy.
Sám pokřtil za dobu desiti let, která ztrávil v Indii a v Ja
ponsku, ohromný počet (dle podání skoro milion) pohanův.
Již za deset let po jeho odchodu z Japonska bylo v této
říši 400.000 křesťanů. Bůh ozdobil ho vzácnými milostmi;
nepřemožitelná byla jeho nezištnosť a obětovnosť pro spa
sení lidí, veliká byla jeho trpělivosť a odříkavosť, dojemná
jeho pokora. I v nejzazších končinách východních pamatoval
na svého druha a představeného Ignáce Loyolského, často
opakoval si heslo jeho: „Přemáhej se!“, nazýval ho světcem
a nejmilejším otcem duše své; z veliké úcty psával mu
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listy kleče a čital dopisy jeho rovněž klečmo, a ustřihnuv
sl z jednoho takového dopisu částečku s jménem jeho vlastní
rukou psaným nosil ji v pouzdérku na sv. ostatky stále na
hrdie. Ale ani všecky posavadní podivuhodné práce, které
pcdnikl ku cti Boží a pro spasení lidských duší, nestačily
plamenné horlivosti jeho; duch jeho objimal celý svět, a
žadný sobe odvážnější záměr čelici k rozšíření nauky Kri
stovy a ku věčnému blahu lidi, nezdál se mu býti příliš
velikým a nemožným.
Zkušenostmi nabytými s bonzy přesvědčilse František,
že jen mužové octnostmii vzděláním zvláště vynikající do
vedou v Japonsku pracovati úspěšně pro vwru Kristovu.
Mimo to nabyl přesvědčení, že vzdělané vrstvy Japonců, na
kterých nejvíce záleželo, snáze by se přiklonily k nábožen
ství křesťanskému, kdyby je přijali i Číňané, Poživalať
tehdáž rozsáhlá, starobylou domácí osvětou se honosíci říše
činská ve všech východoasijských národech převeliké vážnosti
a úcty. Náboženství a vzdělanosť Číňanů byly pokládány
1 v Japonsku za směrodajné. Nejednou býval František od
Japonců tázán, proč o jeho učení nevědí ničeho rozvážní
Číňané; jsa pak zvyklý pracovati a bojovati pro věc Kri-.
stovu nejraději tam, kde třeba bylo největší obětovnosti i
odvahy, ustanovil se po zralé úvaze na tom, že zůstaví péči
o další rozvoj víry křesťanské v Japonsku svým tovaryšům
a vrátil se do Indie, kde uspořádá záležitosti missijní, a že
potom odebéře se do Číny. Zatím měl kněz Kosmas de
Torres spravovati křesťanskou obec v Jamaguči a starati se
i o věřící na Hiradu a v knížectví Bungu, a Pavel Andžír
měl ve svaté víře udržovati křesťany rodiště svého Kago
šimy. Příštího roku měli přijíti do Japonska noví missionáři,
aby takto rozmnoženými silami bylo úsilovně pokračováno
v dile pokřesťanění této říše.
Dříve než František Japonsko opustil, bylo mu ještě
ve Funai podstoupiti poslední boj s bonzy. Právě loučil se
s knižetem a byl již na odchodu ve dveřích, an setkal se
tu s bonzem Fukarandonem, jenž veleben byl jako světlo budd
histických nauk v Japonsku a proto na pozvání svých přá
tel přicházel, aby křesťanského věrozvěsta před knížetem
zahanbil. Pohlédnuv na něj pohrdavě jal mu s drzou domý
šlivosti vnucovati nechutné báchorky svoje o stěhování duší
a věčnosti světa; a když světec tyto žvásty stručně a vtip
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ně odmítl, spilal mu modloslužebník nestydatě, až kniže do

nutil ho odejiti řka: „Kdybysi nebyl bonz, dal bych tivtu
chvili hlavu sraziti.“ Z toho rozhněvali se bonzové a srotili
modloslužebný lid proti kuižeti, jemuž takto hrozilo vážné
nebezpečí. I chystali se polekaní Portugalci k náhlému od
pluti z přístavu a nutili Františka, aby bez odkladu vstoupil
na přichystanou loď a rychle odjel s nimi; avšak světec
řekl jim, že útěk jeho právem byl by pokládán za skutek
zbabělý; křesťané pohoršili by se a pohané by jásali. Proto
neposlechl rady svých krajanů a uchýliv se do chatrče po
křtěného Japonce čekal klidně, co bude dále. A portugalští
kupci nechtějice ho opustiti rozhodli se, že rovněž na svém
mistě setrvají, staň se co staň. To pozdvihlo klesající mysl
křesťanů, a bonzové vidouce, že Portugalci se jich nebojí,
neodvažovali se již lid proti knížeti štváti; přece však po
kusili se ještě jednou nenáviděného missionáře veřejnou
hádkou ponižiti a zahanbiti. František důvěřuje i tentokrát
v Boha byl ihned hotov dáti se s modloslužebníky v boj,
a kníže svolil s podminkou, aby bonzové zachovávali po
řádku a pokoje.
Hned příštího dne 16. listopadu byla ve Funai před
knižetem zahájena veřejná hádka o náboženství. Fukaran
dono dostavil se na ni s 3000 bonzy patrně aby knížete
zastrašil; přišli pak i portuga!ští kupci oblečeni stkvostný
mi rouchy se zlatými řetězy. Hádka trvala tři dny. Jako
obyčejně potíral a vyvracel František i tentokrát důmyslně
všecky namnoze směšné a drzé námitky pyšných bonzů
proti křesťanským pravdám a zmátl je několikráte tak, že
by se byli již vespolek seprali; byliť mezi nimi i stoupenci
starojapanské modloslužby šintoické, kteříž báchorky bud
dhistické zavrhovali. Obě tyto sekty rozkatily se posléze na
sebe tou měrou, že kníže modloslužebníkům řekl, aby po
slouchali raději rozumu a neštěkali jako psi. František slyše
obmyslné a prohnané otázky a námitky těchto služebníků
dďáblových,užásl nejednou a řekl portugalskému kapitánovi,
jenž stál mu po boku: „Pozorujte, co tito lidé proti našemu
náboženství namítají; věru, toť nevyclází z nich, ale z vnu
knutí zlého ducha; avšak důvěřuji v Boha, že bude odpo
vidati za mne.“ V tomto tuhém zápasu s ošemetnými bonzy
utvrdil se Františšk v úmyslu, že vypraví do Japonska
missionáře výmluvné a nad jiné vzdělané.
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Po třidenní hadce prohlásil posléze kníže Civan, že ná
boženství křesťanské spočívá na základech shodných se
zdravým rozumem a že bonzové nedovedou žádným způso
bem jeho učení vyvrátiti. Potom vzal Františka za ruku a
vyprovázeje ho s celým dvorem svým, slíbil mu, že bude
ochráncem křesťanů, a vypravil s ním posla k mistokráli
indickému, skrze něhož dožadoval se spojenství s portugal
ským králem a prosil za missionáře, kteříž by v lidu jeho
nadale šířili virn, mravnosť a vzdělanosť křesťanskou. A za
tim co kníže s Františkem takto se loučil, svolávali na
něho rozhněvaní bonzové pomstu japonských bohů, že prý
byl křesťanským čarodějem sveden. Tento kníže dal se po
tom (r. 1578.) pokřliti a přijal jméno František na památku
nezapomenutelného apoštola Japonska, a žil kajicně a velmi
pábožně, hubil modlářství a podporoval účinně dilo křesťan
ských misslonářů, trpěl proto mnoho, a zemřev příkladnou
smrtí byl pohřben v řeholním rouchu jesuitském. Onť po sv.
Františku získal si největší zásluhy o křesťanství v Japonsku.
Dne 20. listopadu 1551 vstoupil František v přístavu
Hidži na loď s dvěma křesťanskými Japonci, Bernardem a
Matějem, i s vyslancem knížete Bungského, a rozloučil se
s Japonskem. Ještě před třemi roky bylo učení Kristovo
v této říši zhola neznámo; zmíněného léta byly však již ve
čtyřech knižectvích tamních zřízeny nadějné křesťanské
obce; tislcové Japonců vyznávali radostně Krista Ježíše,
v otěině jejich byly již položeny pevné základy, na nichž
málo let potom zdvihala se velebná budova cirkve japonské.
Požehnání, jež František svolával na Japonsko opou
štěje břehy jeho, přineslo hojné ovoce.
Po několikadenní klidné plavbě ootla se loď, na níž
František do Goy se vracel, u velikém nebezpečenství. Strhla
se hrozná bouře; koráb stal se hříčkou vichrů a rozkacených
vln. Aby korábu se ulehčilo, složili s něho lodnici všecku
přitěž na člun, přivázali jej dvěma lany k zádi korábu, a
patnáct mužů vstoupilo do něho. Pojednou byli“ lodníci
v tmavé noci zastižení prudkou smršti, lano spojující člun
s korábem se přetrhlo a koráb sám začal tonouti. Smrtelný
strach připadl na cestující, jen František trvaje na modlit
bách neztrácel mysli, a když bylo nejhůře, zvolal mocným
hlasem: „Pane Ježiši Kriste, lásko duše mé, pro svatých
patero ran tvých, prosím Tebe, pomoziž nám !“
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V tu chvili počal koráb klesati a lodnici vzmužili se
a pracovali úspěšně o jeho zachránění. Člun s mužstvem i
nákladem zdál se však býti ztracen, ačkoli František před
povídal, že po třech dnech vrátí se dcera k matce, jelikož
odporučil tonoucí mužstvo pod ochranu královny nebeské;
lodnici mu nevěřili. I postil se světec po dva dny, a hle,
třetího dne spatřili lodnici člun, an poháněn větrem plul
rychle s mužstvem 1 nákladem zachráněným ku korábu.
V Malace shledař František tři příchozí missionáře a
rozeslal je na různá mista -v souostroví Moluckém, Cestou
po moři pozdržel se také na Ceyloně a dále na pobřeží
rybářském, a v měsíci lednu 1552. přistál v Goe. Tu potě
šily ho zprávy o požehnaném působení missionářů vyslaných
zatím na rozličné stanice v Indii. Zradoval se také nemálo
vida, že horlivou činnosti tovaryšův jeho zlepšily se mravy
obyvatelstva Goyského. V jesuitské koleji zastal tu třicet
tovaryšův a vykázal jim působiště na indickém souostroví
1 v Japonsku, ostatním missionářům rozeslal listy na po
vzbuzení k horlivé práci, vypravil poselství k papeži i ku
králi Portugalskému s prosbou za podporu dila missionář
ského v Indii i v Japonsku, a uspořádav záležitosti Tova
ryšstva Ježišova v Indii, chystal se na cestu do Ciny.
V Japonsku spřízněném s Čínou politickým zřízením
1 starobylou domácí vzdělanosti, nabyl František přesvědčeni,
že by bylo téměř marno, šířiti křesťanství v nižších vrst
vách pohanského lidu, kdyby se dříve nepodařilo ziskati mu
stavy vyšší. Bylť si toho vědom, že tamní poddaný lid na
kloní se k náboženství Kristovu jen tehdáž, když přilnou
k němu vládnoucí vrstvy učenců, úředníků, šlechticů a vo
jenských hodnostářů, a tyto vrstvy mínil získati Kristu
mocí křesťanské osvěty. Tenť byl záměr jeho, i zamýšlel
s portugalským poselstvem dostati se do Pekingu jako hla
satel evropské vzdělanosti i vznešeného učení Kristova, a
hojnými dary, kterých opatřil mu štědrý přítel, získati si
mezi čínskými velmoži stoupence, jichž přispěním by z hla
vního města šířil evangelium po celé ohromné říši činské.
Světec věděl ovšem, že naskytají se mu ohromné překážky,
ale víře a důvěře jeho v Boha nezdálo se býti nic příliš
odvážným; jinak zasluhuje plán jeho zajisté i z čistě lid
ského hlediska úcty a obdivu.
Na Zelený čtvrtek dne 14. dubna 1552. vyplula z Goy
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loď, kteráž měla Františka s portugalským poselstvem do
praviti do Číny. V čele této výpravy byl Didak Pereira,
jenž nesl dary a listiny císaři čínskému, aby mu nabidl
přátelství portugalského krále Jana III. Loď dostala se po
mnohých nehodách šťastně do Malaky ; tu však naskytla se
portugalskému poselstvu netušená překážka. Vrchní portu
galský královský správce v Malace Alvaro Ataide byl před
rokem požádal Didaka Pereiry o půjčku 10.000 dukátův a
nebyv vyslyšen vzplanul proti němu nenávistí a vyhledával
přihodného času, aby se mu pomstil. I nechtěl dopustiti, aby
Pereira jel do Číny jako posel královský, a předstíraje li
chou záminku, dal odniti kormidlo. lodi, kteráž měla ho do
říše té dopraviti. Marně poučoval František zpupného úře
dnika, že tu jde o veliké dilo missijni a že propadne těžkým
trestům církevním, bude-li mu klásti překážky; Ataide stál
na svém, a odvážil se dokonce samého světce tupiti. Tu po
užil František poprvé svého práva jakožto apoštolský legát
a vyobcoval zlomyslnika toho z Cirkve.
Výprava portugalského poselstva k císaři čínskému byla
zmařena a Pereira byl přinucen zůstati prozatím v Malace.
Lakomec Alvaro Ateide dovolil portugalské lodi další plavbu
teprv když kapitán se uvolil přijati jeho zboží s lidmi,
kteříž je měli prodati Číňanům; z lidí Pereirových smělo
jeti jen několik s malým nákladem. Takto byl František
zbaveu všech prostředků, kteréž měly záměru jeho v Číně
sloužiti, a přece nezmalomysiněl; ba cbhtějepodniknouti vše
liká nebezpečí spojená s cestou do Číny sám a sám, poslal
do Japonska tovaryše svoje, které přivezl si z Goy. Sám
ponechal siza průvodce jen bratra Antonina, rodem Číňana,
aby mu byl tlumočnikem, a jinocha světského, jak se zdá,
také Číňana, jejž byl si přivezl z Goy. S těmi vstoupil na
loď chtěje dostati se do pohanské Číny, kam žádný cizinec
pod trestem smrti vstoupiti nesměl. Když loď, na níž se pla
vilo 500 osob, dostavši se do pásma, kde bylo bezvětří, vě
zela po čtrnáct dni na témž místě, došla cestujicím pitná
voda, až žizní již zmírali. Tu dal František naplniti nádoby
vodou mořskou, a když se pomodlil a ji požehnal, stala se
pitnou Tento div způsobil, že pocestní pohané většinou u
věřili a s ženami 1 dětmi svými pokřtiti se dali. Větší ještě
div učinil světec moci Boži, když pětiletý synáček mohame
dánského cestujícího spadl do moře aniž nalezen býti mohl,
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Když pak nešťastný otec jal se úpěnlivě nařikati, řekl mu
František, uvěří-li v Krista, že syn bude mu vrácen. Otec
slíbil, a světec vyprosil mu od Boha synáčka živého a zdra
vého. Potom vyučil František šťastného otce i manželku
a zachráněného syna jeho víře Kristově a pokřtil je.
Loď přistála u čínského ostrůvku San-čanu (Sancianu)
v soujmenném souostroví před ústim veliké řeky Hsi kiang,
naproti městu Kantonu, šest mil od pevniny. Na tomto o
strůvku směli portugalští kupol s povolením čínské vlády
skládati zboží a obchodovati s příchozími Čiňany; nesměli
tu však stavěti zděné domy, nýbrž zřizovati si leda boudy
z prken a klesti, které ihned byly bořeny, jakmile kupci
odjeli. František byl od Portugalců, kteři právě se tu zdržo
vali, uvítán s radosti, a zřídiv na břehu chatrč sloužil v ní
každého dne mši sv., kázal a udilel cestujícím sv. svátosti.
Kupci snažili se mu vymluviti odvážný úmysl pustiti se do
Číny, kde by ho ihned zastihla mučednická smrť, on však
řekl jim, že nežádá si ničeho vroucněji, než dostati se do
Kantonu, a že by se pokládal nevýslovně šťastným, kdyby
tam mohl pro Ježíše Krista obětovati krev svou. I nalezl
posléze čínského kupce, jenž za velkou peněžní odměnu
slí
bil dovézti ho v tmavé noci na břeh města Kantonu a
skrývati několik dní v domku svém na předměstí; odtamtud
zamýšlel světec tajně vyjiti do města a dáti se odvézti k ci
sařskému mistodržiteli, aby mu vyložil účel svého poslání.
Tento záměr polekal však portugalské kupce; báliť se, že
mistodržitel potrestá nejen F'rantiška, ale že rozkáže i jim
všecko zboži pobrati a je zavražditi. I rozhodl se světec
vyčkati, až kupci s nákladem svým odplují do Malaky. Hned
potom roznemohl se hořečkou a stonal dvě neděle. Když
kupci odjeli, zůstala u ostrůvku a několika málo lodniky
jediná loď, na niž František byl připlul. Zotaviv se z nemoci
hledal marně Číňana, jenž měl ho dopraviti do Kantonu;
člověk ten patrně z bázně nestál slovu svému.
Toužebně pohližel František k nadalekému břehu je
vniny vzdychaje lítosti a prolévaje hojné slzy, že mu není
možno dostati se do říše, kde posud vládla tma modloslužby.
Mimochodem došlá zpráva, že Siamský král chystá stkvělé
poselstvo k císaři Čínskému, vzbudila v opuštěném světci i
myšlénku, že kdyby nemohl se dostati do nedaleké Číny
přímo, půjde do Slamu a připojí se k poselstvu tomu; ba
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zanášel se i úmyslem, že vnikne do Tatarska a později 0
debéře se na missie do Ethiopie; ale Bůh chtěl ho již miti
v nebi. Dne 20 listopadu odsloužil naposled mši sv. a hned
roznemohl se poznovu hořečkou. Byl odnesen na lod, ale
příbojem vln kolébala se loď tak, že nemoc se mu zhoršila;

i vynesli ho lodnici příštího dne na pustý břeh. Tu ležel
pod širým nebem bez pomoci několik dní, až kupec Alvarez
dal ho odněsti do chatrče opodál zroubené z klesti a nedo
statečně přikryté slamou, kde nebylo ochrany proti nepři
znivémé podzimnímu počasí. Když nedovedný lazebnik lodní
pustil nemocnému světci dvakráte žilou, přimnožilo se mu
trapných bolestí. Veliké bylo jeho utrpení, větši jeho trpě
livosť. Drže v rukou křížek upíral na něj zrak a opakoval
zbožné povzdechy, které od mladosti říkával: „Ó nesvětější
Trojice! Bože srdce mého! Dobrý Ježiši, smiluj se nade
mnou! Maria, ukaž se býti matkou!“ V zimničných záchva
tech horoval o Číně, a mir na zmořené tváři jeho byl ná
věštím věčného pokoje, jenž kynul mu již v nebesích. Tak
ležel třináct dní v smrtelném zápase, až okolo druhé hodiny
odpolední v pátek dne 2. prosince 1552. nadešla mu chvile
vykoupení. I upjal naposled oči slzami zkalené na křiž, za
šepotal slova chvalozpěvu: „V tebe Hospodine jsem doufal,
nechť nejsem zahanben na věky“ a vypustil duši, maje let
pozemského života svého čtyřicet a šest. Několik dni potom
sv. Ignác Loyolský nevěda o smrti apoštol-kého tovaryše
svého napsal mu list, jímž volal ho do Říma chtěje mu ode
vzdati vrchní správu Tovaryšstva Ježíšova; list ovšem ne

zastihl již Františka na živu.
V největší chudobě zemřel veliký apoštol Indie a Ja
ponska na pustém ostrůvku čínském; chudičký byl 1 jeho
pohřeb. Příští neděli odnesli bratr Antoním, světský jinoch
a dva lodnici bezduché tělo jeho na blízký pahrbek a vy
kopavše hroh pochovali je v bedně naplněné nehaseným
vápnem, aby maso rychle stráveno bylo a zbylé kosti v pří
hodný čas mohly převezeny býti do Malaky. Když však
dne 16. února 1553. kapitán portugalské lodi dal hrob ten
otevřiti, shledáno tělo světcovo neporušeno, ač leželo již dva
a půl měsíce ve vápně; ani roucho jeho nesetlelo. I zůsta
veno neporušené tělo v bedně vápnem naplněné a odvezeno
do Malaky. Tu stal se nový div; jakmile tělo světcovo bylo
přineseno na břeh, přestal uáhle mor, jenž v městě již ně
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kolik týdnů zuřil. Odtud bylo tělo dopraveno do Goy, kde
veškeré obyvatelstvo dne 16. března 1554. s největší slávou
je uvitalo a provodilo ku pohřbu do chrámu sv. Pavla při
koleji tovaryšstva Ježišova.

Bůh vyznamenav Františka již za živa vzácnými mi
lodary jazyků, proroctví a zázraků ku slávě jména svého,
nepřestával oslavovati ho i po smrti mnohými divy. I byl
tento apoštolský věrozvěst záhy ctěn za světce, a na počesť
jeho zřizovány sochy, obrazy i svatyně. Náboženské uctívá
ní jeho šiřilo se rychle po vší Indii, v Japonsku i v Evro
pě. Za blahoslavence prohlásil jej r. 1619. papež Pavel V.,
a papež Řehoř XV. vložil dne 12. března 1622. jméno jeho
v seznam světců Cirkve katolické. Výroční památka sv.
Františka Xaverského slaví se po rozkazu papeže Alexandra
VII. dne 3. prosince.

Roku 1563. postoupila čínská vláda pobřežní město
Makao proti ostrůvku San-čanu Portugalcům za jediné trži
ště, kde směli s čínskými kupci obchodovati. V tomto městě
založili si Jesuité kolej, a po svatořečení Františka Xaver
ského zřídili na mistě prvniho hrobu jeho kamenný pomník
s nápisy latinským a činským: „Učitel z Tovaryšstva Ježišova
sv. František Xaverský, přišlý z nejzazšiho západu, vešel
do nebe měsice prosince 32. roku panovánícísaře Kia-cima.“
Nyní vypíná se nad někdejším hrobem tohoto světce na
ostrůvku San-čanu pěkný gothický chrámek s věží 24 metrů
vysokou, jenž byl dne 25. dubna 1869. posvěcen. Asi dvacet
minut od této svatyně stoji nedaleko lidnaté vsi katolický
missijní dům. Na kuželovitém vrchu za chrámem strmí je
hlanec s daleko viditelným křížem, jenž na všecky strany
označuje mimoplovoucím loděm místo, kde pozemský život
svůj dokonal největší po sv. Pavlu apoštolu věrozvěst po
hanů světec František Xaverský.
Tělo sv. Františka Xaverského jest podnes uloženo
v chrámě sv. Pavla v Goe ve stkvostném, drahýmkamenim
ozdobeném stříbrném náhrobniku; pravice jeho, která ohro
mné zástupy pohanů pokřtila, byla zatím odvezena do Ri
ma. Zobrazován bývá tento světec buď an zdvihaje levici
kříž uděluje Indu či Japonci křest, aneb an na pustém břehu
mořském opuštěn v Pánu umírá. Z nejznamenitějších pomniků
sv. Františka Xaverského bylo sousoší na mostě Karlově
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v Praze od slovutného sochaře Ferdinanda Brokova, kteréž
zkázonosnou povodní r. 1890. sřítilo se do Vltavy. *)

Dne 3. prosince koná se také památka sv. Klaudia, setníka, a spolu
mučedníků v Římě, sv. Kasiana, krevního písaře v africkém městě Tingisu,
umučeného pro víru r. 298., sv. Ambika a spolumučedníků v Nikomedii, sv.
Mirokléta, biskupa Milánského, sv. Birina, biskupa v Anglii, sv. Galgána,
poustevníka v Toskánsku, a j.

Dne 4. prosince.

Sv. Barbora, panna a mučednice.
O životě svaté panny Barbory, kteráž odedávna na
Východě i Západě požívá zbožné úcty, nemáme písemných
svědectví soudobých, ani vůbec spolehlivých zpráv ze staro
bylosti křesťanské; i jest nám zůstati při tom, co vypravuje
podání. Z různých legend, kteréž i ve věcech podstatných
valně se rozcházejí, klademe sem jádro podání z martyrologia
římského.
Barbora narodila seněkdy na počátku stoleti třetího v hlav
nim městě bithynském Nikodemii z pohanských, vzácných
rodičů. Matka zemřela ji záhy, a otec Dioskur maje než tuto
jedinou dceru, pečoval bedlivě o jeji výchovu i vzděláni,
ovšem způsobem pohanským, neboť byl horlivým modloslu
žebníkem. Když pak odrůstala v sličnou pannu, pojal nedů
věřivý a nad míru opatrný Dioskur prapodivnoumyšlénku.
Buď že chtěl, aby divenka všemi vděky panenství se rozví
jejicí byla chráněna spustlých mladíků, obávaje se, aby snad
nebyla unesena a svedena; buď že měl strach, aby se nese
známila s náboženstvím křesťanským, kteréž tou dobou za
vlády mírného císaře Alexandra Severa (222—235) docházelo
v rodinách vznešených a zvláště v pohlavi ženském obliby
a náklonnosti, uminil si, že ji odloučí od světa, aby nemohla
stýkati se s nikým jiným, než se spolehlivou čeledí a vy
branými učiteli. I zavřel dceru do zvláštní části domu svého,

*) Frýburské

Kathol. Missionen roč. 1873. 1878. T987.
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vystavěné na způsob pevné věže, zřidiv ji tu stkvostný a
pohodlný byt, do něhož měli přístup jen domáci služebníci
a učitelé, kteří vysoce nadanou dívku vědám a uměním vy
učovali.
Zamýšlel-li Dioskur timto způsobemzabrániti, aby Bar

bora nenabyla žádných vědomostio víře Kristově, zmýlil
se aniž dosáhl účelu svého. Pevné závory a zámky nedo
pouštěly ovšem útlé panně vycházeti do města, kde kře
stťanství utěšeně se šiřilo, ale milosť Boží pronikla k ní 1 sil
nými zdmi vězení jejiho. Byla odloučena od“světa, ale jinak,
než přál si otac; srdce jeji zůstalo zavřeno lásce pozemské,
zato však otevřel je Bůh lásce nebeské.
Barbora trvajic v samotě a nejsouc ničím rušena jala
se vážně přemýšleti o věcech božských, o věčnosti, o světě
i člověku a jeho úkolu na zemi. Často za klidných nocípo
hližela dumavě S ploché střechy svého žaláře ku hvězdnaté
obloze i na zemi ve spánek pohříženou, přemitajic o otáz
kách, kteréž každému myslicímu člověku se namamují, jak
povstal vesmír a jakou úlohu má v něm člověk. Všecko, co
posud slýchala od svých učitelů o pohanských bozich, ne

stačilo srdci jejimu; ani spisy mudrcův a básnikůřeckých,
kteréž pilně čítala, neukájely vědychtivosti její. Šlechetná
duše jeji práhla po pravdě aniž nalézala ji v pověrách a
bájích pohanských. V srdci jejim ozýval se tajemný hlas o
Tvůrci všehomíra, jenž jsa všemohoucí, nejvýš moudrý a
dobrotivý miluje všecky tvory; ale dlouho neměla oblažu
jící jistoty, až Bůh sám smiloval se nad mi a oblažil ji
světlem náboženství Kristova, Jakým způsobem Barbora ve
svém ústraní poznala víru křesťanskou, není známo; v jedné
legendě di se, že dopisovala si tajně s věhlasným křesťan

ským učencemOrigenem, jímž takto byla důkladně vy
učena pravdám Kristovým; než buď tomu jak buď; milosti
Boží uvěřila Barbora v Krista Ježíše a stala se horlivou
jeho vyznavačkou.
Zatím vyspěla Barbora v spanilou pannu, a pověsť o
sltčnosti, vzdělanosti i bohatství jejím lákala nejednoho
urozeného jinocha, že ucházel se u otce o ruku její. Dios
kurovi lichotilo to nemálo; i navštívil dceru a nabidl jí
jednoho z uchazečů za ženicha doličuje, že bude sním
šťastna a oblaží takto i otce svého. Avšak Barbora prosila,
aby nebyla návrhy na svatbu obtěžována, což pokládal otec
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za ostýchavosť jakožto přirozený následek dlouhé odlouče
nosti nezkušené panny od lidi. I nadál se, že dcera časem
usmyslí si jinak, a chystal se na delší cestu. Dříve pak než
odjel, požádala ho Barbora, aby ji dal v přibytku jejím zří
diti lázeň, k čemuž rád svolil. Dle vlastního návrhu jeho
měla lázeňská světnice miti jen dvě okna, ale Barbora roz
kázala staviteli, aby přidělal okno třetí a dala učiniti na
dnu koupelny kříž aby ustavičně měla na paměti tajemství
nejsvětější Trojice a milost vykoupení Kristova. A v lázeň
ském pokoji přijala křest, a zavázavši se Vykupiteli svému
slibem ustavičného panenství, trávila veškeren čas až do
návratu otcova na zbožných modlitbách a v rozjímání o
nabyté milosti Boži. O pokřtění jejim maji různé legendy
zprávy neshodné; dle jedné z nich pokřtil Barboru posel
Origenův kněz Valentin či Valencius.

Dioskur vrátiv se domů nutkal dceru, aby se provdala,
ona však řekla, že miní zůstati svobodnou, aby mohla býti
mu podporou v stáařijeho. Alevlastní příčina nezůstala otce
dlouho tajnou; zpozorovav v lázní dceřině kříž a tři okna
tázal se, co to znamená. Tu již nerozpakovala se Barbora
oznámiti otci přímo, že stala se křesťankou a zasnoubila se
nebeskému choti Kristu Ježíši, a zároveň doličovala nadše
ně, že modloslužba je pošetilosti i bezbožnosti a že jen
v křesťanství je| pravda i spasení. Tato slova ohromila horli
vého modloslužebniíka Dioskura; zdáloť se mu, jako by vše
cky jeho naděje a záměry nepříznivým osudem byly rázem
v niveč uvedeny. V tu chvili zvrhla se otcovská,láska jeho
k jediné dceři v šilenou nenávisť; soptě hněvem chopil se
meča a hnal se. po Barboře, a byl by ji na místě zavraždil,

kdyby nebyla rychle uprchla a v horách se ukryla. J ako
hladový vlk slidil potom po dceři, až kterýsi pastýř vyzra
dil mu skrýši jeji; tu vrazil na ni, anaž právě se modlila,
a ztrýzniv ji nemilosrdně, dal ji od služebniíků spoutati a

dovésti nazpět davě ěže. Myslilt že donutí ji hladem a tu
hým vězením k povolnosti, ale zmýlil se. Statečnákře
sťanka radovala se, že dáno jest ji pro milého Spasitele tr
pěti; i nedala se ani hrozbami ani ukrutnostmi oteovými
zviklati ve víře svě a v předsevzeti, že zachová si panen
ství. I rozzuřil se Dioskur tou měrou, že potlačiv v sobě
přirozený cit otcovský, sám svázalddceru a odvedl k soudci

(f)
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Maroianovi, aby naloženo bylo s ni jakožto s nepřítelkyní
bohů“ po zákonu.
Marcián spatřiv sličnou křesťanskou pannu zhrozil se
ran, které vlastní otec ji učinil, a rozkázav pouta jeji roz
vázati, domlouval ji nejprv přívětivě, aby hledic ku své
mladosti i stkvělým nadějím, jakéž kynou jí na světě, ne
uvalovala zbytečně na sebe á rod svůj hanby a potupy, ný
brž aby otce poslechla, křesťanství se odřekla a nesmrtel
ným bohům česť vzdala. Ale Barbora odpověděla mu klidně:
„Pokládám si za největši-bktaženosť, že jsem křesťanka. Věz,
že žádná rnoc světská nedovede mne donutiti, abych zpro
nevěřila se nebeskému choti, jemuž jsem se zasnoubila. Bo
„hové vaši jsou dilo rukou lidských a nemohou cititi ani
mluviti aniž někomu pomoci. Nikdy nebudu obětovati
mrtvým modlám.“ Soudce statečnou řeči touto z miry pře
kvapen a rozhněván, dal přinésti.mučidla, a když Barbora
se jich nezalekla, rozkázal ji do krve zbičovati a do vězení
odvléci. Tu kochala se mučednice rozjímáním o hořkém u
trpeni Krista Ježíše a sladkou útěchou, že snášejic pro něho
„potupu a trýzeň, stane se účastnou slávy jeho. A Spasitel
dodal ji síly k dalšímu boji a vyhojil zraněné tělo jeji.
Příštího dne povolal Marcian Barboru opět na výslech,
a vida ji zdrávu podivil se a řekl, že vyhojili ji bohové;
aby jim tedy z vděčnosti obětovala. Ale svatá panna odvě
tila mu: „Nebuď slepcem a nepřikládej uzdravení moje vě
cem neživým. Mneť vyhojil Ježíš Kristus, pravý a živý
Bůh, jehož tvoje zaslepená mysl nezná aniž poznati hodna
jest.“ Hrdosť soudcova přešla touto řeči v zuřivost; 1 dal
útlou pannu železnými mučidly drásati, boky jeji pochodněmi
připalovati, hlavu otloukati a na potupu jí prsa uřezati.
V hrozných mukách těchto. plésala světice a modlila se:
„Pane Ježíši Kriste, přijď mi na pomoc a neopouštěj mne !“
Posléze odsoudil Marcian Barboru na smrt mečem; 1 byla
odvlečena napopraviště, a tu nebyl popravoem obyčejný
kat, nýbrž Vlastní otec. Očitý svědek všech těchto strašných
muk Dioskur srazil dceři hlavu, čehož i přítomní pohané se
zděsili. Brzo potom byl nelidský otec tento zabit bleskem.
Dle podání dlužno klásti mučednickou smrť sv. Barbory do
roku 297. za panování císaře
Maximina (235—238).Několik
částek z ostatkův jejích získal a r. 1370. velechrámu Praž
skému daroval Karel IV.
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Sv. Barbora počítá. se do sboru čtrnácti svatých Pomoo
nikův, a věřící lid otí a vzývá ji za zvláštní patronku proti
náhlé a nekajicné smrti. Roku 1448. muž jménem Jindřich
Stok v Holandsku na celém těle popálený vzýval tuto svě
tici a zůstal mnaživě, až přijal nejsvětější Svátost. Roku
1512. byli dva mužové stavu rytířského pro loupežnictví
v Praze na Pohořelci od kata vražení na koly. Jeden z nich,
jmenem Chleveč, trčel dlouho na kolu nemoha umříti; i li
toval hříchů svých modle se až do večera. V noci přelomil
se pod ním kůl, a chuďas odvlekl se na nedaleké smetiště
maje čásť kolu v těle, a k ránu dal si zavolati kněze, je
muž se vyznal, že jakkoli je velký hříšník, modlival se po
celý život ku sv. Barboře, aby přímluvou svou vysvobodila
ho od nekajicné smrti. I vyzpovidal se skroušeně, přijal
Tělo Páně, skonal ještě téhož dne a byl na hřbitově hrad
čanského chrámu sv. Benedikta pochován. Na památku této
události byla vystavěna kaplička sv. Barbory, kteráž podnes
v Loretánské ulici na Hradčanech stoji. Také v různých
nebezpečích, zvláště proti ohni a blesku, bývala tato svě
tice důvěrně vzývána; obrazy její dávány na zvony, jimiž
zvonivalo se proti mračnům, na prachárny i zbrojnice; na
válečných korábech francouzských a španělských býval
obraz jeji nad komorou, v níž chová se střelný prach, a
komora sama přezvána „Barborou“ (francouzský „Saint
Barbe“). Kromě dělostřelců mají sv. Barboru za patronkn
zvlášť haviři a hutnici. Nejvelkolepějším pomníkem nábožné
důvěry a úcty k této patronce šťastné smrti honosí se naše
Kutná Hora; jestiť přední klénot tohoto starého českého
horního města, chrám sv. Barbory, svatyně po stránce umě
lecké druhu svébo na světě jediná.
Zobrazována bývá sv. Barbora jako mladistvá panna
s korunkou na hlavě, s kalichem, nad nímž jest hostie,
v ruce jedné, a S palmou neb mečem v ruce druhé, majíc
vedle sebe věž. Kalich shostil jest tu znakem mocné při
mluvy jeji u Boha proti nenadálé smrti bez zaopatření sv.
svátostmi. Spanilý obraz této světice od Karla Skréty chová
se na oltáři v klášterním chrámě rytířů Johannitů v Praze,
a na mostě Karlově stoji (vedle soch světic Alžběty a
Markéty) pěkná socha sv. Barbory od Jana Brokova z r. 1705.
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Zbožní ctitelé sv. Barbory vzývajice ji za přímluvu,
aby nebyli postiženinenadálou smrtí a nezemřeli bez sva
tých svátostí, vynasnažují se zároveň povždy tak žíti, aby
hotovi byli po vůli Boži každou chvili křesťansky zemřiíti.
Neodkládají pokání; praviť sv. Augustin: „Úlověk, který
odkládá napravení života až na poslední hodinku, svodí a
klame sám sebe, an se smrti s1 zahrává. Jestiť svrchovaně
nebezpečno, ba jest pošetilosti a ohavnosti před Bohem, od
kládá-li někdo věc, na kteréž celá věčnosť závisí, až na
dobu poslední“ V té příčině napsal sv. Jan Zlatoústý:
„Praviš-li, že Bůh mnohým hříšníkům popřál času, aby se
na konec života napraviti mohli, taži se: Uštědří ho také
tobě? Kde máš toho záruku ?“ A posléze kolik jest těch lidi,
kteří v hodinu smrti skutečně obrátili se k Bohu skrouše

ným pokáním? Na to odpovidá sv, Bernard: „V celém
Pismě svatém nalezl jsem pouze jednoho ; byl to lotr s Kri
stem ukřižovaný; onť jest jediný, abysi nezoufal; samoje
diný jest, abysi nedoufal opovážlivě.“ Připomináš-li si otra
kajicnika, nad nímž umirající Spasitel se smiloval, pomni
také lotra druhého, jenž zemřel nekajicně, ač kříž jeho stál
vedlé kříže Kristova. Chceš-li tedy býti bezpečen, připrav
se v čas a nebuď jakó člověk Boha pokoušející. „Neřikej:
Smilování Páně veliké jest, smiluje se nad množstvím hříchů
mých. Nebo milosrdenství 1 hněv rychle přicházejí od něho,
a na hřišniky hledi hněv jeho. Neprodlévej obrátiti se ku
Pánu, aniž odkládej den -ze dne. Nebo náhle přijde hněv
jeho, a v čas pomsty rozptýli tě.“ (Sir. 5, 6—9.)

Dne 4. prosince slaví se také památka sv, Theofana v Cařihradě,
v Pontu blabósl. Melecia, biskupa, v Bonónii sv. Felixe, biskupa, v Kolíně
nad Rýnem sv. Annóna, arcibiskupa, v Mesopotamii sv. Maruty, biskupa, a
j. Od pradávných časů stalo se zbožným zvykem v tento den konati spo
lečnou památku „čtrnácti svatých Pomocníků“; jsou to sv. Blažej, sv. Jiří,
sv. Erazim sv. Vít, sv. Markéta, sv. Krištof, sv. Pantaleon, sv. Čyriak, sv.
Jiljí, sv. Eustach, sv. Diviš, sv. Achác, sv. Barbora.

Sv. Petr Chrysolog, učitel církevní.
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Sv. Petr Chrysolog, učitel církevní.
Jako patriarchovi Cařihradskému sv. Janu dostalo se
čestného příjmí Chrysostom (Zlatoústý), podobně nazvánjest
Ravenský arcibiskup sv. Petr Chrysologem (Zlatořečnikem).
Oba tito světcové byli sobě časem svého působení blizci;
Petr narodil se r. 406., Jan zemřel hned příštího roku 407.
Petr, syn vážených a bohabojných rodičů v italském
městě Imole, vynikal již za mládí nadáním, pilnosti, zbož
ností a čistými mravy. I zalíbil si ho tehdejší biskup Imol
ský Kornelius a přijav jej do sboru duchovních při stoličném
chrámě udělil mu svěcení jáhenské. Mladý jáhen vzdělával
se snaživě učením a pokračoval na cestě svatých ctnosti.
Časem dosáhl bohatých vědomosti a stkvěl se vzácnou mou
drosti, tak že byl svému biskupovi výtečným rádcem a po
mocnikem.
Roku 433. zemřel arcibiskup Ravenský Jan, a ihned
přikročeno ku volbě jeho nástupce, jenž potom v průvodu
poselstva odebral se do Říma vyprosit si u papeže schvá
lení své volby. S posly těmito cestoval do Říma v jiných
záležitostech také Imolský biskup Kornelius maje průvodčím
jáhna svého Petra. Téže noci, kdy tito poutnici do Říma
přišli, zjevili se papeži Sixtu III. ve snách apoštol sv.
Petr a někdejší biskup města Ravenny sv. Apolinář, a
napomenuli ho, aby nepotvrdil za arcibiskupa Ravenského
toho, jejž mu poslové předvedou, nýbrž aby ustanovil vrch
nim pastýřem v Ravenně Imolského jáhna Petra, jenž s bi
skupem svým právě do Říma přibyl. Když pak nazitří po
slové Ravenští předstoupivše ku papeži od něho uslyšeli, že
arcibiskupem jejich nebude ten, jehož si přáli, nýbrž jáhen
Petr, byli nemálo zaraženi a netajili se nevolí svou. Když
ale papež vyložil jim, co mu bylo zjeveno a uloženo, upo
kojili se a velebili Boha. I byl Petr od samého papeže po
svěcen na kněžství i biskupství a uveden od poslů Raven
„ských do sidelního města svého; odtud vyšel mu v ústrety
cisař Valentinian III. (423—455.) s matkou svou Placidii a
provodil jej ku slavnému nastolení do stoličného chrámu.
Bylať tehdáž Ravenna císařským sídlem západořímské říše.
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Petr povolaný mimo svou vůli na stolec arcibiskupský neměl
z povýšení svého valné radosti; v prvním kázaní svém k du
chovenstvu a lidu Ravenskému pravil: „Kromě všeho nadání
mého vložil Bůh na mne břímě přetěžké; pročež prosím
vás přede vším, abyste mi pomáhali nésti je poslušni jsouce
přikázání Božích i mého napomínání“ Sám pak zavázal
se před vši obcí slavně, že bude vyhledávati výhradně to
liko slávy Boži a spásy duší svých svěřenců.
Nový arcibiskup Ravenský konal věrně, co byl lidu
svému slíbil. Byl bdělý a dobrotivý pastýř stádce svého.
Kázal slovo Boží s neunavenou horlivostí; i zatvrzelí hří
šnici jsouce výmluvnosti jeho hluboce dojati nastupovali
cestu pokáni, a vlažní lhostejnici začali žiti po křesťansku.
Nejednou, když na kazatelně káral nepravosti, rozhorlil se
tou měrou, že únavou dále mluviti nemohl, což mívalo na
posluchače neodolatelný účinek; v chrámě ozval se pláč, a
všickni přítomní vzývali úpěnlivě milosrdenství Boží. Takové
pohnuté chvile působily svatému kazateli nevýslovnou ra
dosť.,Posluchačům svým vykládal často na kázaní žalmy a
proroky, částky evangelií 1 epištol sv. Pavla a odporoučel
jim přední ctnosti křesťanské. Rozhodně a vytrvale potíral
různé zlozvyky a neplechy, které udržovaly se v městě
z časů pohanských. Na nový rok vycházeli Ravenšti za
město majíce na tvářích škrabošky a bavili se u jakési modly
rozpustilými tanci, hrami a pokřiky. Proti tomuto zlozvyku
neustával bdělý arcibiskup kázati. O účastnicich těchto ne
slušných zábav pravil jednou na kázaní: „Kdo nyní baviti
se chce s ďáblem na zemi, nebude moci radovati se s Kri
stem na nebi.“ Posléze vykořenil tuto neplechu, rozbil modlu
a zřídil na místě jejim kříž.
Lidu svému byl Petr dobrým otcem. Ujímal se vdov
1 sirotků, hájil práv jejich proti násilníkům a podporoval
je radou i hmotnými prostředky, byl těšitelem nešťastnikův
a živitelem chudých, vyučoval s neomrzelou trpělivosti ne
vědomé pravdám křesťanským, a jsa přísný sám na sebe byl
zmíry lahodný i laskavý k podřízencům. Ctnostem svatým,
zvláště milé pokoře vyučoval nejen mocným slovem, ale i
vlastním příkladem. I podařilo se mu také obrátiti na viru
křesťanskou množství pohanů. Moudrosti svou zářil daleko
široko a požíval v celé Církvi věhlasného jména. Bylať váž
nosť jeho tak veliká, že Eutyches, původce bludn o jediné
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přirozenosti v Kristu Ježíši, byv na sněmu Cařihradském
odsouzen, snažil se r. 448. zvláštním listem získati si ho,
aby takto nové bludařství došlo v církvi západní mocné pod
pory. Ale svatý arcibiskup Ravenský odepsal tomuto blu
daři: „Bez souhlasu biskupa Římského nemůžeme nic roz
hodovati“, a pokárav všetečné rýpalství jeho napomenuljej,
aby jednotu Církve netrhal, kacířství svého se odřekl a ve
všech věcech poslušen byl papeže, poněvadž papežem sv.
Petr na Římském stolci ustavičně žije, Církev spravuje a
pravdu všem podává, kdož ji poctivě hledají.
Roku 448. přišel na císařský dvůr do Ravenny slavný
biskup Auxerreský German a poznav vzácné otnosti arcibi
skupa Petra stal se důvěrným přítelem jeho. Oba světcové
vzdělávali se vespolek vážnými rozmluvami a povzbuzovali
se k účinné obraně pravé víry proti rozličným bludnikům
té doby. Avšak za krátko roznemohl se tu German a zemřel
v Pánu vyžádav si, aby byl pohřben ve svém domově. I
dal arcibiskup Petr mrtvé tělo jeho dopraviti do Auxerre
a ponechal si na památku kajicné roucho, jež světec ten po
vždy na těle nosil. Památky této vážil si Petr až do smrti
nade všecky poklady.

Téměř osmnáct let řídil Petr arcibiskupství Ravenské
pracuje úspěšně ku cti i slávě Boží a ku blahu lidu svébo,
až seznal, že blíži se mu konec. Ač pak celý život jeho byl
neúhonný a svatý, zatoužil přece po zvláštní, důkladné pří
pravě na smrť. I odebral se do rodiště svého Imoly, kde
mínil o samotě na modlitbách a ve zbožném rozjímání vy
čkati poslední hodiny pozemsképouti své. Tu rozloučil se
s duchovními Ravenskými, kteříž byli mu průvodci, vloživ
jim na srdce, aby měli Boha stále na paměti, přikázaní jeho
pilně zachovávali, a o zvolení nového arcibiskupa se posta
rali. Po několika dnech šel do chrámu mučedníka sv. Ka
slána, jehož ctitelem byl od mladosti, a obětoval tam na
oltáři zlatou korunu posázenou drahým kamením i drahocen
ný kalich, přijal nábožně svaté svátosti, a pokleknuv u hrobu
svatého mučedníka prosil ho za přímluvu v posledním boji.
Potom usnul svatou smrti v Pánu roku 450. Tělo jeho po
hřbeno v chrámě sv. Kasiána v Imole; pravice jeho byla
přenesena do Ravenny. Výroční památkajeho koná se obecně
v Cirkvi katolické dne 4. prosince, v Čechách 5. prosince.
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Již vrstevnici nazvali slovutného dnchovního řečníka
Petra Ravenského Chrysologem, a Církev klade jej do sboru
svatých učitelů svých. Kromě zmíněného listu k Eutyche
tovi zachovalo se 160 duchovních řeči jeho, z nichž devět
zčeštil r. 1875. v Blahověstu F'r. V. Čapek.

Z kázaní Zlatořečnika sv. Petra Ravenského budiž zde
uvedena čásť promluvy jeho o postu a almužně: „Když
moudrý plavec odvazuje loď od břehu a do vln se pouští,
aby moře přeplavil, odkládá starosti o dům, o vlasť, man
želku a statky; a takto všecek duší, tělem, myslí zanáší se
racemi lodnickými, aby mohl překonati ošemetné vlny a
jako vitěz přistáti kde kyne mu Šštěsti. Tak i my, bratří,
vydavše se na cestu ujmy, na moře postu, na dráhu čtyři
ceti dnů, odvažme lodici těla svého od břehu světa; vzdejme
se péče o vezdejší vlast; na dřevu kříže roztáhněme celé
plachty mysli své. Provazy ctnosti, vesly moudrosti, kormi
dlem kázněvystrojme lodici na cestu, a odloučení od země
pozorujme nebesa, abychom vedeni hvězdami nebeskými
držeti se mohli na širokých cestách mořských bez úrazu
pravé dráhy. Když Kristus bude říditi, Duch sv. váti, pře
konáme pěny libůstek, přemůžeme vlny vin, unikneme bouři
zločinů, oplujeme skaliska hříchů, vyhneme se troskám pro
viněni, a takto dojdeme přístavu velikonoc, zisku života, ra
dosti vzkřisení. Ze však putovati jest nám po rozsáhlinách
všeho prostých, přes klamné víry, nejisté samoty, třeba,
abychom veškeren pokrm a nápoj nesli. Vezměme tedy na
sebe hojné milosrdenství, jež prospěje našemu zaopatření.
Bratři! Půst lační, půst žízní, není-li krmen stravou lásky.
Půst třese se zimou, půst křehne, když neodivá ho šat al
mužny, nepřikrývá oděv milosrdenství. Jako jarní větřik
působi, že všecky byliny polní kvetou, tak činí milosrden
ství, že vzejde ze semene postu květ, že ctnosť postu vydá
ovoce ku žni nebeské. — Kdo postě se nerózdává oběd svůj,
ale uschovává, ten postí se z lakoty a nikoli pro Krista.
Když se tedy postime, bratři, uložme oběd svůj do rukou
chudého, aby nám zachovala ruka chudého, co by nám zma
řilo břicho. Milosrdenstvím k chudému zjednejme si milo
srdenství, abychom zbaveni trestu jistě dojiti mohli spaseni.
Marně doufá milosrdenství, kdo nebyl zde milosrdným. Kdo
milosrdenství činí, běží pro odplatu; kdo nečiní milosrden
stvi, utiká si pro trest.“ (Blahověst 1875. čis. 6.)

Sv. Mikuláš, biskup Myrský.
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Dne 5. prosince koná se také památka sv. Sáby, poustevníka palestin
ského (1 532.), sv. Krišpiny, mučednice africké za císaře Diokleciana, sv.
Julia a spolumučedníků afrických, v Nicéji sv. Bassa, biskupa a mučedníka,
v Papii sv. Dalmáce, biskupa a mučedníka, sv. Pelina, biskupa Brinaiského
a mučedníka, sv. Nicécia, biskupa Trevírského, a j.
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Sv. Mikuláš, biskup Myrský.
Ve sboru vyznavačů Církve katolické je sv. Mikuláš
z nejznámějších a nejslavnějších; pohříchu nemáme však o
životě jeho zpráv přesných. Zjištěno jest, že byl biskupem
Myrským v maloasijské Lykii, a že v posledním pronásle
dování křesťanů před císařem Konstantinem Velikým trpěl
pro víru a ziskal si slávu vyznavače Kristova; všecko o
statní, co o něm se piše, náleží do oboru zbožného podání.
Mikuláš narodil se asi v polovici třetiho století v ly
kijském městě Pataře z vážených křesťanských rodičů a byl
od nich zbožně vychován. Stav se záhy duchovním nižšího
řádu byl vzorem bohabojnosti, střídmosti a čistoty, a když
osiřev zdědil po rodičích znamenité jměni,pokládal se pouze
za správce jeho a užíval ho ku blahu chudých. Maje srdce
milosrdné rozdával almužnu plnýma rukama a těšil zarmou
cené. Nejraději konal dobré skutky potají.
V rodišti jeho žila schudlá šlechtická rodina v kruté
nouzi, až ztrápený otec zmalomyslněl tou měrou, že pojal
neblahou myšlénku zaprodati nevinnosť tří dcer svých, aby
se uživily. Jakmile zvěděl o hrozném tomto úmyslu Mikuláš,
nalezla jeho láska zvláštní cestu k záchraně nešťastné ro
diny. Nikým nepozorován přiloudil se v noci k domu zou«
fajicího otce a vhodil polootevřeným oknem do ložnice jeho
měšec peněz, kteréž zdály se mu stačiti na věno jedné z dcer,
a vykonav tento milosrdný skutek odešel rychle. Šlechtic
vida ráno penize neznámým dobrodincem darované, litoval
hříšného záměru svého a vybavil nejstarší dceru svou po
ctivě za řádného muže. Podobným způsobem obdařil šle
chetný Mikuláš tuto rodinu podruhé a potřeti, tak že všecky
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tři dcery dobře se provdaly. Posléze vypátral šlechtic ta
jemného dárce a vrhl se mu k nohám a skrápěl milosrdné
ruce jeho hojnými slzami a děkoval za prokázané dobrodiní.
Ale Mikuláš odmítal všecky projevy vděčnosti a napomenul
muže toho, aby raději velebil Boha, od něhož každý dobrý
dar přichází, 1 aby svatým přikázáním jeho nikdy se ne
zpronevěřoval, Ačkoli pak Mikuláš si přál, aby zůstalo ta
jemstvím, což stalo se, zvědělo o tom celé město, a odevšad
dostávalo se mu chvalořečení, což skromné a pokorné duši
nebylo vhod. I uminil si odcestovati do Svaté země a ně
kde v cizí krajině sloužiti o samotě výhradně Bohu.
Mikuláš vstoupil na loď plující do Egypta. Cestou po
moři strhla se hrozná bouře. Když bylo nejhůře, zvolali
lodnici k němu: „Modli se za nás, jinak zahyneme; mo
dlitba tvá dojde vyslyšení a bouře se utiší!l“ A důvěra je
jich nebyla zklamána ; na vroucí modlitbu Mikulášovu ustála
vichřice, moře se uklidnilo a loď plula tiše dále. Z Egypta
zavital Mikuláš do Jerusaléma a vykonav na posvátných
místech pobožnosť, uchýlil se na poušť, aby mejsa nikým
vyrušován, pracoval výlučně o spasení svém. Ale Bůh vy
kázal mu jinou životní dráhu; mělť prospivati nejen sobě,
ale i bližním. I bylo mu zjeveno, aby vrátil se do otěiny
své, kde kyne mu širé pole blahodějné činnosti.
Mikuláš nastoupil zpáteční cestu do vlasti. Tou dobou
(mezi 1.270—280) sešli se biskupové lykijští v hlavním
městě Myře, aby tamní křesťanské obci zřídili nového vr
chního pastýře. Zatím bylo nejstaršímu ze shromážděných
biskupů Duchem svatým vnuknuto, aby povýšen byl na
úřad biskupa Myrského muž, jenž příštího dne první vstoupi
do chrámu. I stalo se řízením Božím, že nazitří časně zrána
Mikuláš přišed do Myry odebral se do chrámu. A když bi
skupově po chvíli do svatyně vkročili, an zatím Mikuláš na
vroucích modlitbách trval, vzali ho a pomazali na biskup
stvi, ač se vzpíral.
V úřadě biskupskémbyl Mikuláš vzorem dokonalé
lásky k Bohu i bližním. Žil velmi přísně postě se a odpo
čívaje jen na holé zemi; ostatek noci trávil na modlitbách
a ve svatém rozjímání. Jsa z míry pokorný a tichý nevy
hledával nikdy své vlastní cti, nýbrž snažil se výhradně
šiřiti slávu Boží. Dojemnou nábožnosti svou vzdělával svě
řené stádce a byl štědrým podporovatelem nuzných a ubo
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hých lidí. Navštěvoval, poučoval a těšil nemocné, vězně i
zajatce, sytil lačné a byl ochráncem děti, zvlášť sirotků,
vdov i všech lidí nevinně pronásledovaných. Prokazovati
bližním skutky křesťanského milosrdenství bylo mu vůbec
největšim potěšením. Ale dobrotivý, laskavý a mírný biskup
byl také bdělým strážcem na Sionu; bojovalť statečně pro
viru Kristovu protl vnějším 1 vnitřním nepřátelům jejím,
aby mařeny byly útoky jejich. Když cisař Dioklecian vy
dal rozkazy, aby křesťané pro víru stiháni a mučeni byli,
nepřestával horlivý Mikuláš vyvraceti modlářské pověry,
hlásati pravdu Kristovu a povzbuzovati věřících ku stálosti.
Posléze došlo 1 na něho; byl jat, do vyhnanství poslán a
uvězněn. Avšak ani vyhnanství, ani žalář a okovy neuči
nily ho malomyslným; vděčně a radostně snášel toto utr
pení, jsa hotov každé chvile podstoupiti pro Ježíše Krista i
nejkrutější muka a smrť. Křesťanským spoluvězňůmdodával
mysli, těšil 1 povznášel je k důvěře v Prozřetelnosť Boži a
vykládal jim učení Kristovo.
V žaláři ztrávil Mikuláš drahně let, až za císaře Kon
stantina Velikého r. 313. byl propuštěn na svobodu. I ujal
se zase pastýřského úřadu svého a vzdělával s neůmornou
horlivostí vinici Páně. Když cisařské vojsko táhnoucí ku
potlačení vzpoury do F'rygie, jalo se v městěnedaleko Myry
loupiti, a obyvatelstvo proti němu chopilo se zbraně na o
branu, zabránil Mikuláš mocným slovem svým krveproliti.
Tehdáž dověděl se od tří důstojníků, kteříž v domě jeho
byli ubytováni, že městský sudí byv podplacen, odsoudil
tři nevinné měšťany za smrť. I spěchal bez meškání na po
praviště, kde odsouzenci měli již býti popraveni, a způso
bil rázem, že byli propuštěni. Nespravedlivý soudce, jehož
ošemetnosť svatým biskupem odhalena byla, chvěl se stra
chem, aby nebyl u císaře obžalován, a sliboval polepšení.
I slitoval se Mikuláš nad ním a odpustil mu.
Biskup Mikuláš jsa věrný pastýř svého stádce bděl
ostražitě, aby nevloudilo se do něho bludařství Ariovo, a
slouživ dlouho s neunavenou horlivostí Bohu, Církvi i vě
řícím odešel pln zásluh na věčnos6. Jistých zpráv o konci
života jeho nemáme; die nezaručeného podání zesnul svatě
dne 6. prosince asi roku 327. Tělo jeho bylo pohřbeno
v sto
ličném chrámě Myrském, a Bůh vyznamenav jej za živa
vzácnými milodary oslavoval ho po smrti divy. Již za sto
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letí pátého byl sv. Mikuláš uctíván jako mocný přimluvce
u Boha a veliký divotvorce; zástupové zbožného lidu spě
chali na hrob jeho do Myry, aby na tomto oslaveném místě
příimluvoujeho došli vyslyšení modliteb svých. Za století
šestého dal císař Justinian I. zbudovati v Myře krásný
chrám sv. Mikuláše, a tři sta let později obnovil jej nád
herně císař Basil I.
Cilým obchodním stykem vlaských kupců s kraji vý
chodními dostalo se zbožné uctiváni slavného světce Miku
láše i do západní Evropy, a zvláště lodnici vzývali ho ja
kožto mocného ochránce svého. Roku 1087. uchvátili vlašti
kupci lsti a násilím ostatky sv. Mikuláše v Myře a převezli
je do města Bar na břehu Jaderského moře v Neapolsku.
I jalo se občanstvo Barské ihned stavěti na počesť sv. Mi
kuláše stkvostný chrám, a papež Urban zavítav r. 1089. do
Bar, posvětil jej a uložil v něm přeslavně tyto svaté osta
tky. Na rozkaz téhož papeže začala se r. 1089. slaviti vý
roční památka přenesení ostatků sv. Mikuláše z Myry do
Bar, ustanovená na den 9. května. Od té doby náležel
chrám sv. Mikuláše v Barech mezi nejslavnější poutní mista
vlaská. Výroční svátek přenesení těla sv. Mikuláše do Bar
zavedl r. 1093. na žádosť papeže Urbana II. sv. Efrem, ar
cibiskup Kyjevský, i na Rusi, kde slavnosť tato podnes se
koná, jsouc významným svědectvím někdejší jednoty této
nyní rozkolnické říše se Stolicí apoštolskou v Římě. Svatý
Mikuláš cti a vzývá se zbožně ve všech zemích slovanských
a zejména v Čechách, kde jest mu 114 chrámů a kaplí za
svěceno. Velechrámu sv. Víta v Praze dostalo se z ostatků
jeho sedm kusů. Světec tento je zvláštním patronem děti;
bylť za mládí přikladem nevinnosti i zbožnosti a jakožto
biskup obiral se rád maličkými ujímaje se jich otcovsky a
oviče je v bázníi Boží. Zobrazován bývá v ornátě biskup
ském, maje v ruce knihu sv. evangelia, jehož horlivým hla
satelem a obhájcem byl, a na ní tři zlatá jablka, kteráž
připomínají trojí dar, jimž zachránil v Pataře tří panen od
mravní zkázy. Na ohromné klenbě chrámu sv. Mikuláše na
Malé straně v Praze zobrazen jest tento světec jako ochránce
kupců a námořníků vznášeje se v nebeské slávě nad přísta
vem mořským, kde obchodníci zboží vylodňují.
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Sv. Mikuláš prokazuje chudým milosrdenství, tajil se
pokud možno těmito dobrými skutky svými, jakož velí Spa
sitel:
„Pilněse varujte, abyste spravedlnosti své nečinili
před lidmi, abyste od nich vidíni byli; jinak nebudete míti
odplaty u Otce svého, jenž jest v nebesích,“ „Když almužnu
dáváš, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá.“ (Mat. 6,1. 3.)
Sv. Ambrož di: „Ti, kdož hledají odplaty na tomto světě,
neskládají si ničeho pro věčnosť, a vzavše mzdu svou Již
zde, nemohou se naditi žádné na onom světě.“ A sv. Bona
ventura píše: „Almužna podobáse semeni ; simě musi v zemi
skryto býti; tak i třeba almužnu v skrytě udileti.“
Svatý Mikuláš přišed záhy z rána do Myry vstoupil
ihned do chrámu, aby se modlil. Tak i každý zbožný kře
stan procitnuv zjitra začíná den myšlénkou na Boha, mo
dlitbou. Jestiť každodenní ranní modlitba duši potřebnější
než tělu pokrm, neboť kdo ji zanedbává, postupuje hned na
počátku dne v srdci svém mista ďáblu, který znenadále na
plňuje je myšlénkami marnými a hříšnými. Sv. František
Sal. di: „Ranní modlitbou otvíráme okna duše své slunci
spravedlnosti, modlitbou pak večerní zavíráme je před te
mnostmi pekelnými.“ A sv. Basil píše: „Ranní čas jest k mo
dlitbě zvolen, abychom první hnutí duše a mysli své Bohu
zasvěcovali a péči o nijakou věc přístupu k nám nedali
dříve, dokud v myšlénkách s Bohem se nepotěšime, jakož
di Pismo sv.: Hlasem svým volal jsem ku Pánu, hlasem
svým k Bohu, a pozoroval na mne (Žalm 76, 2.). Aniž při
čiňme těla svého ku konání nějaké povinnosti dříve, pokud
neučiníme, což psáno jest: K tobě Hospodine modliti se
budu; z jitra vyslyšiš hlas můj. Z jitra postavím se před
tebou a patřiti budu k tobě.“ (Žalm 5, 4. 5.)

Dne 6. prosince koná se také památka svatých žen Dionysie, Dativy,
Leoncie, a nábožného muže Tercia i jiných pěti světcův, kteří za arian
ského krále Hunnericha vytrpěli v Atrice mučednictví; sv. Majorika, syna
mučednice sv. Dionysie, umučeného r. 249. v Alexandrii, sv. Polychromia,
kněze umučeného od Arianů, v Rímě sv. Aselly, panny, a j.
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Sv. Ambrož, biskup Milánský, učitel církevní,
„Dobrýť jest ten učitel, kterýž skutky plní, čemu slovy
vyučuje. Vědíťtučedníci, že pravda jest, co slyší, spatřujíce,
že učitel sám toho nezanedbává. Vic zajisté přesvědčují
skutkové, než slova.“ Tento výrok sv. Ambrože naplnil se
po výtce na něm samém.
Ambrož narodil se v letech 335—340., snad v Treviru,
z otce Ambrosia, císařského místodržitele v Gallii. Po
časné
smrti otcově (+ 950.) dostal se nadaný synáček s ovdovělou
matkou svou do Říma, a pod ochranou jeji prospival učením
i otnostmi. Nabyl kromobyčejné zběhlosti v jazyku i písem
nictví řeckém, sám pokoušel se úspěšně v básnictví a oblíbil
si zvlášť umění řečnické. Dokonav studie s výborným pro
spěchem věnoval se dráze právnické a získal si vsoudnicich
učeností i výmluvností svou záhy slovutné jméno a přízeň
nejslavnějších vrstevníků, Již roku 364. byl na odporučeni
císařského náměstka Milánského Anicia Proba ustanoven za
přísedícího soudního dvora v Miláně, a hned r. 370. potom
byl od císařeValentiniana I. povýšen za místodržitele Ligurie
a Emilie. Když v úřad ten měl se uvázati, řekl mu Anicius
Probus: „Jdi a úřaduj nikoli jako soudce, nýbrž jako biskup.“
Ambrož sídle v Miláně spravoval vysoký úřad svůj
vážně, svědomitě a horlivě, a za krátko zjednal si všeobec
cnou vážnost i lásku občanstva. Bděl nad zákony, řídil a
uklizel spravedlivě záležitosti a spory občanův a mluvíval
k nim často na veřejných schůzích. Toho času byla cirkev
Milánská roztržena bludařstvím Ariovým, k němuž s větši
nou obyvatelstva hlásil se 1tamni biskup Auxencius,urputný
nepřitel pravověrných katolíků. Když pak Auxencius r.374.
zemřel, nemohla se rozdvojená obec sjednotiti ve volbě ná
stupce jeho; katolíci chtěli míti biskupa katolického, ariani
snažili se opět dostati na biskupský stolec stoupence svého.
Mysli oboustran byly zjitřeny tou měrou, že bylo se obá
vati vzbouření a krveprolití. Aby tedy zlotakové potlačeno
bylo, odebral se Ambrož mocí svého úřadudo chrámu, kde
volba vykonána býti měla, a jal se výmluvnými slovy do
mlouvati shromážděnému duchovenstvu i lidu, aby všickni
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odložice všelikých vášní přiklonili se k moudrosti a pokoji.
A znamenitá řeč oblíbeného místodržitele neminula se s ů
činkem ; v chrámu zavládlo ticho, a když slovutný řečník
domluvil, ozval se pojednou v shromáždění hlas dětský:
„Ambrož budiž biskupem“ a v tu chvíli zvolali všickni při
tomní jednomyslně za ditětem: „Ambrož budiž naším bi
skupem!“ Rázem přestaly všecky různice ; obě strany vy
hlásily svorně cisařského mistodržitele svým vrchním pa
stýřem.

|

Ambrož bylsice od dětství vyznavačem víry Kristovy,
ale do té dobynebyl ještě přijal křtu svatého; mimo to
neměl tehdáž potřebného vzdělání bohosloveckého a znal
dobře veliké břímě důstojnosti biskupské. I nebylo divu, že
jednomyslné volání Milánského duchovenstva 1 lidu, že on
sam má býti biskupem, dotklo se ho ranou hromovou. Jsa
nad míru překvapen a polekán usiloval přesvěděiti shromá
žděnouobec, že nikterak nemůže podrobiti se volbě tak ná

hle vykonané; ale veškeré vývody a výmluvy jebo byly
marné. I chtěl ukázati, že je ukrutník a člověk mravů ů
honných, a na ten účel rozkázal dva zločince veřejně polo
žiti na mučidla a dal přivésti do svého paláce několik
ženštin pochybné pověsti; ale lid prohlédna tuto lesť stál
na svém a volal: „Hřích tvůj přijď na nás!“ Posléze dal se
Ambrož na útěk zamýšleje ukrýti se v Pavii, ale bloudiv
jako omámen po celou noc octl se mimoděk ráno zemdlen
opět před branou města Milána a byl doveden do paláce
svého a střežen až do návratu poselstva vypraveného k ci
saři do Treviru, aby vymohlo potvrzení vykonané volby
biskupské.
Císař Valentinian I. (364—375.) schválil ochotně volbu
a rozkázal, aby Ambrož co nejdřive ujal se biskupství Mi
lánského. Vida tedy Ambrož, že všeliký další odpor je ne
možný, a že Bůh sám volá ho na stolec biskupský, podrobil

se, a byl po důkladnépřípravěnejpry od katolického bisku
pa pokřtěn, a přijav postupně svěcení nižší 1ijáhenství a
kněžství byl dne 7. prosince roku 374. pomazán na biskup
ství a nastoupil vznešený úřad svůj v Miláně. A pamětliv
jsa slov apoštolových, že biskup nemá býti lakomý a mrzké

ho zisku žádostivý, rozdal ihned domácístříbro i zlatosvoje
chrámům 1 chudým, a kromě toho odkázal svatyním také
statky svoje vymíniv z nich jen doživotní důchod sestře
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svě Marcellině, která žila bohabojně v panenství. Staršímu
bratru Satyrovi svěřil péči o svůj dům, sám pak věnoval se

všecek posvátnému úřadu svému. Aby.„vzdělání svoje dopl
nil, jal se bedlivě studovati Písmosvaté a dila předních
spisovatelů církevních, zvlášť i řeckých, zejména sv. Řehoře
Nazianského, sv. Basila a slovutného Origena, maje učitelem
a vůdcem bohabojného kněze Římského Simpliciana, jenž
potom sám stal se biskupem Milánským.
Apoštolské povinnosti svoje plnil Ambrož velmi svědo
mitě. Sám nepřestávaje vzdělávati se v posvátných vědách
učil horlivě svěřence svoje pravdám katolickým ; na všechny

neděle i svátky kázal v stoličnémchrámu tak

lahodně a

výmluvně, že slaven byl jako největší ozdoba města Milána.
Pověsť o řečnickém umění biskupa Milánského roznesla se
záhy po vší říši, ai mnozí světáci byli neodolatelnou vý
mluvnosti jeho poutáni a dali se na lepší cestu. Jemuť
náleží neocenitelná zásluha, že získán byl Církvi katolické

veliký světec Augustin. Řízením Božím přišed r. 384. do
Milánajal se Augustin choditi na kázaní biskupa Ambrože,
nejprv z pouhé zvědavosti zkoumaje jeho řečnické umění,
ale znenáhla věnoval pozornosť svou i obsahu řečí jeho, a
přemýšleje vážně o pravdách náboženství katolického, jež
slýchal z výmluvných úst biskupových odvrátil se od bludů
manichejských, vstoupil do sboru katechumenů a byl r. 387.
od samého Ambrože pokřtěn.
Neunaveně přisluhoval biskup Ambrož věřicím slyše

ním sv. zpovědi a míval s hříšníkysrdečnou útrpnosť;
plakávalt nad nimi tak pohnutlivě, že inejzabvrzelejší znich
bývali dojímáni ku pravé lítosti a pokání. Žil zmiry přísně;
mimo neděle a svátky postíval se každý den do západu
slunce, a popřávaje si jen málo času k odpočinku trval
dlouho do noci na modlitbách. Byl laskavým otcem chudých ;
nikdo neodcházel od něho bez rady, potěchy a pomoci.
Dům jeho býval po celé dny obklopen množstvím lidu a
každý měl k němu volný přístup. Plakal s plačícími a ra
doval se se šťastnými, uklizel moudře rozepře, kteréž roz
vadění lidé předkládali mu důvěrně k narovnání, smiřoval
nepřátele, vymáhal odsouzencům milosti, ujímal se potlačo
vaných ubožákův i opuštěných vdov a sirotků.
Roku 377. přešla větší čásť arianských Visigothů do
Moesie a Thracie, kde jim císař Valens vykázal sídla; ale
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nesváry mezi vystěhovalci a cisařskými úřadníky vedly ku
vzpouře, v niž císař byl zabit, a potom přihnala se i druhá
čásť Visigothů přes Dunaj a usadila sev Illyril. Visigothové

plenili všude divoce a prodávali zajatce do otroctví.Biskup
Ambrož ujimal se horlivě těchto nešťastniků; na vykupování
jich obětoval vše, co měl, a posléze dal zlaté 1 stříbrné
nádoby kostelní zpeněžiti, aby jim získal propuštění z otro
ctví. Tito vykoupení otroci byli mu největší radosti a
chloubou; napsalť o nich: „Jsouť zlato, kteréž má cenu

pravou a trvalou; toto zlato Kristovo vysvobodí nás od
smrti.“ Rovněž ujímal se Ambrožuprchlíků, kteři „utikajíce
před Visigothy hledali útočiště v Jtalii. Podporoval je
obětovně a vyzýval i sousedních biskupů, aby jim byli
ochránci,
Ariani nadáli se, že někdejší císařský mistodržitel
Ambrož jsa biskupem nebude se vkládati do věci nábožen
ských a z opatrnosti přidá se k nim, jelikož měli v Miláně
většinu. Ale Ambrož byl osviceným a statečným strážcem
a hlasatelem katolické pravdy nedbaje ve věrném konání
svých povinnosti biskupských odporu nižádného sebe moc
nějšího člověka. Proti arianůmsložil důkladný spis o víře
v nejsvětější Trojici; vykořeňoval vůbec výmluvným slovem
i skutky všeliké bejlíje na vinici Páně sobě svěřené; dozíral
v přičině církevní kázně, svolával a navštěvoval pilně schůze
duchovenstva. Nade všecko pečoval, aby duchovenstvo žilo
neúhonně; i býval při udilení svatých svěcení velmi obezřelý.
Kněži vzorných vážil si převelice a želival hořce smrti je
jich. Jsa milovník panenské čistoty vychvaloval tuto ctnost
andělskou na kázaních tak líbezně, že dívky netoliko z okolí
města, ale 1 z jiných krajin, ba 1 z dalekých končin afri
ckých, z Mauretanie přicházeli do Milána, aby ho slyšely a
pod jeho řízením Bohu slibem ustavičného panenství se
zavázaly. I vystavěl Ambrož těmto bohabojným pannám
nedaleko Milána klášter. Kázaní jeho o vznešené ceně a
kráse panenství poutala vůbec ženskou mládež tolik, že
Milánské matky zakazovaly svým dcerám docházeti na ně,
obávajíce se, aby nepohrdly manželstvím, jakož bylo již u
činilo množství panen jiných.

CisařovnaJustina, vdova po Valentinianu I., zarytá
arianka, která jmenem nezletilého syna Valentiniana II.
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spravovala Afriku, Italii a Illyrii, vidoue, že působením
Ambrožovým arianství klesá a vira katolická vzrůstá, sna
žila se horlivého biskupa různým způsobem odkliditi. I svo
lala schůzi biskupů sobě oddaných, aby ho pod nějakou
T záminkou sesadili. Také Ambrož dostavil se do této schůze,
ale i ohromný zástup věrných katoliků přišel s ním, tak že
polekaní dvořané prosili ho snažně, aby rozhorčený lid ten
utišil. Ambrož vyhověl jim, ale záměr císařovny vdovy byl
zmařen.

Kdykoli zemřel někde biskup katolický, namáhali se
arlani přispěnímcísařovny Justiny na místo něhodosaditi svého
stoupence. Tak činilii po smrti biskupa Sirmijského v lyrii.
Aby takový úskok zamezen byl, vydal se Ambrož conejry
chleji do Sirmia a seč byl přičinil se, aby zvolen byl pra
vověrný katolik, Z toho popudila se Justina a hleděla ho
z města vypuditi. Ale Ambrož nepřestával pracovati o to,
aby biskupem Sirmijským stal se katolík. An jednou na ten
účel v stoličném chrámě nadšeně kázal, vpližila se k němu
jakási drzá žena a tahajic ho za oděv hleděla jej potupně
s kazatelny strhnouti. Ambrož ustál v kázaní a obrátiv se
k nestoudnici řekl vážně: „Nejsem sice hoden kněžství, ale
tobě a pohlaví tvému nesluší se vztahovati ruku na kněze.
Boj se, že soud Boží postihne tebe!“ A sotva pronesl tato
slova, zemřela opovážlivá osoba ta náhlou smrti. Ambrož
nepomně utržené pohany sůčastnil se nazítří potom pohřbu
jejiho. Náhlý tento soud Boží nahnal arianům tolik strachu,
že v brojení svém ochábli; i byl zvolen dokonalý kněz
Anomius, jejž Ambrož posvětil na biskupství.
Roku 382. slavil papež Damas I. v Římě církevní
sněm, na nějž dostavil se i Ambrož nebyv v Římě od doby
povýšení svého na stolec biskupský v Miláně. Také věhlasný
Jeroným súčastnil se sněmu toho. V Římě setkal se Ambrož
po letech se sestrou Marcellinou, kteráž milého bratra při
vítala s velikon radosti; matka obou byla zatim odešla na
věčnost.
Brzo po návratu Ambrožově do Milána vzbouřily se
vojenské pluky v Britannii a provolaly císařem Maxima.
Cisař Gracian, starší syn zemřelého Valentiniana I. dostav
o tom zprávu v Italii, kde právě trval, táhl bez odkladu
proti povstalcům; ale dříve než došlo k bitvě, opustily ho
voje a přešly k Maximovi. Gracian prchl, byl však v Lyoně
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lohoněna zabit roku 383. Smrtí jeho byla Valentinianovi II.
uvolněna cesta ku vládě na celém Západě; ovšem pak bylo
nejprv třeba uzavřiti s uchvatitelem Maximem mír. V této
bisni utekla se císařovna vdova Justina k nenáviděnému
biskupu Milánskému, aby ujal se nedospělého syna jejiho a
přiměl Maxima k pokoji. A šlechetný Ambrož nevzpominaje
křivd, kterýchž dopustila se Justina na něm a na věrných
katolicich vůbec, dal se do vyjednávání s Maximem a do
sáhl od něho slibu, že nezletilému Valentinianovi ubliženo
nebude.
Již císař Gracian vida, že v Římské říši křesťanství

neodolatelně pokračuje a staré pohanství vymirá, vydal
rozkaz, aby z Římského senátu odnesen byl oltář bohyně
vitězství (Viktorie), před jejiž modlou senátoři skládali pří
sahy a již obětovali. Senát, tehdáž většinou pohanský,
vzepřel se proti tomn, ale císař nepopustil, a kromě toho
odňal pohanským chrámům statky a modloslužebným ve
stálkám výsady 1 platy z pokladnice státní. Po smrti Gra
cianově snažili se pohanští senatoři, aby modla Viktorie
opět do senátu postavena byla i aby modloslužebným kně
žím a vestalkám vráceny byly někdejší výsady 1 důchody.
V tomto smyslu složil městský prefekt Římský Symmach
žadosť a podal ji Valentinianoví II. Císařská rada pracovala
o to, aby žádosti bylo vyhověno, ale biskup Ambrož zvě
děv ještě v čas o tomto jednání poprosil důtklivým listem
cisaře, aby jsa pamětliv křesťanské povinnosti své neuka
zoval se timto způsobem modloslužbě příznivým. Žádost
Symmachovu vyvrátil Ambrož stkvěle zvláštním rozborem.
Když pak tento rozbor 1 list Ambrožův k císaři byly
v státní radě přečtény a přísedici poznovu naléhali, aby
žadosť pohanských senatorů byla vyplněna, vzmužil se ko
nečně čtrnáctiletý Valentinian II. k rozhodnému činu; jalť
se přisně vytýkati křesťanským rádcům svým nevěrnosť a
zamitl ostře žádosť pohanských senatorů. Tak zamezil
Ambrož pokus zavésti poznovu do Římského senátu pohan
ské zvyky a přispívati k dalšímu živoření modloslužby.
Podrahé zmařil takovéto snahy pohanských senátorů u
cisaře Theodosia za jeho pobytu v Italii.
Zatim cisařovna Justina důvěřujíc, že panství syna
jejiho Valentiniana II. je zabezpečeno, zplácela biskupovi
Ambrožovi místo vděku různým příkořím a utiskovala věrné
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katolíky. Roku 385. chtěla odníti katolíkům chrám za mě
stem, aby v nastávající svátky vánoční mohla v něm konána
býti služba arianská. Sám mladý Valentinian IL. stál
v této věci při matce, ale statečný Ambrož vzepřel se to
muto bezpráví a vzkázal císaři: „Obec, kteráž není Kristu
zasnoubena platným manželstvím, jest cizoložnici. Co máš
společného s cizoložnicí (sektou arianskou) ?“ Marně hrozeno
mu od Justiny pokutami, mučením a smrti, nevydá-li kostela
arjanům.
Příštího roku nařízeno mu poznovu, aby popustil aria
nům chrám jiný a opatřil jej bohoslužebnými potřebami.
Světec odepřel zase řka rozhodně: „Císař má moc nad hrad
bami a přikopy městskými, ale na svatyně práva nemá;
jsouť domy Boží. Kdyby císař žádal, což mého jest, dal bych
mu všecko; ač co mám, náleží chudým. Jsem hotov podstou
piti 1 žalář a smrť, ale chrámu Páně bludařům nevydám a.
stáda Kristova nezradím. Raději zemru před tváří své obce
na stupních oltáře.“ I vyzvala ho Justina, aby z Milána
odešel; on však odvětil, že od stáda svého dobrovolně se
neodloučí. Naposled dostavilo se na Veliký pátek vojsko,
aby chrám vzalo moci, ale Ambrož zavřel se s věrnými ka
toliky v této svatyni a setrval v- ní po tři dny. Zbožný lid
zůstal tu s biskupem svým jsa hotov za něho zemřiti. Zatím
co kolem chrámu stáli vojáci, pěl Ambrož s bratřími uvnitř
žalmy a církevní chvalozpěvy. Tak zmařen i tentokráte
pokus arianů uchvátiti svatyni katolickou; sám mladý Va
lentinian II. vida že lid se jitři, zrušil rozkaz své matky,
aby katolické bohoslužbě odňat byl chrám, a propustil na
svobodu katoliky od ní nevinně uvězněné.
Právě toho času, kdy bylo Ambrožovi od císařovny
Justiny tolik protivenství snášeti, potěšoval ho Bůh nevý
slovnou radosti z obrácení a pokřtění někdejšího stoupence
sekty manichejskéAugustina. Tehdáž takč nalezl Ambrož
v Miláně řízením Božím ostatky svatých bratří mučedníků
Gervasia a Protasia, o kterýchž dotud se nevědělo. I dal je
přenésti do nového stoličného chrámu Milánského, jejž právě
dokoněil. Zázraky, jimiž Bůh oslavil tyto mučedníky, když
těla jejich v Miláně byla přenášena, povzbudily malomysl
nici katolíky k nové důvěře 1 horlivosti, a obrátily také
množství arianů; od té doby vzmáhala se víra katolická
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v městě rychle a bludařství arianské chřadlo, až tu vyhy
nulo úplně.
Jako bludy arianské, potíral Ambrož 1 jiné zhoubné
sekty, které odvažovaly se hubiti pravdu katolickou podvrat
ným učením svým. Když do Milána přišli náčelníci sekty
novomanichejské Instancius a Priscillian hlédajice podpory
na Ambroži, vystoupil tento svatý biskup s velkou rozhod
ností proti nim a potíral bludy jejich; i odešli záhy z města.
Uchvatitel Maxim nestál v slovu daném Ambrožovi,
že popřejemladému Valentinianovi II. pokoje. Sebralť vojsko,
vtrhl znenadání do Italie a táhl přímo na Milán. Na cisaře
i matku jeho připadl strach; i volali zase na pomoc Am
brože. A světec zapomněl opět bezpráví od Justiny utržených
a vydal se po druhé k Maximovi prosit za mír. Ale tento
kráte nezdařilo se poslání jeho; Maxim mluvil hněvivě o
Justině i synu jejim, a vytýkal biskupovi, že před lety od
vrátil ho od výpravy do Italie. I vrátil se Ambrož s nepo
řízenou do Milána. Ve svrchovaném nebezpečenství tomto

utekla so Justina s Valentinianem II. do Soluně pod ochra
nu císaře Theodosia, jenž vládl na Východě již od r. 379.
A šlechetný panovník tento ujav se uprchlíků vytáhl do
pole, porazil r. 388. v bitvě na dolení Sávě Maxima a dal
ho odpraviti mečem. Potom vjel vítězný Theodosius do Mi

lána a vrátiv Valentinianu II. panství nad Západem slavil
s ním vítězství v Římě, a svolav senát vybízel pohanských
senátorů, aby přijali nebeskou pravdu, a nařídil, aby státní
pokladna budoucně již žádných výloh na oběti modlářské
nečinila. Vrátiv se potom do Milána napravoval, co v zále
Žitostech státních nápravy vyžadovalo a zůstal po tři roky
v Kalii.
V Miláně poznal Theodosius vzácné ctnosti velikého
biskupa Ambrože a přilnuv k němu synovskou oddaností
spravoval se moudrými radami jeho. Ale i Ambrož miloval
mocného a šlechetného panovníka tohoto, že jsa horlivý a
zbožný katolik přičiňoval se o vyhubení neplech pohanských
1 bludařských a o zvelebení Církve svaté. Jednu však ne
blahou vadu měl Theodosius přece; byltě z míry popudlivý
a ku hněvu nakloněn. Když roku 390. vzbouřený lid v So
luni zavraždil císařského velitele i několikjiných důstojníků,
rozlitil se Thsodosius náramným hněvem a usoudil vykonati
na obyvatelstvu Soluňském krvavou pomstu. Ambrož i jiní
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biskupové katoličtí prosili ho sice, aby dal potrestati jen
vinniky, on však na radu dvořanů, zvlášť kancléře Rufina,
rozkázal nešetřiti v trestu míry. A rozkaz tento vykonán
způsobem hrozným; ozbrojení vojáci cisařšti vrazili do di
„vadla Soluňského a zabíjeli po tři hodiny napořád bez
©milosrdenství obyvatelstvo shromážděné, mladé i staré.
Všech takto porubaných bylo do 7000 lidi, po větším dile
nevinných. Odvolání tohoto prchlivého rozkazu došlo do
Soluně pozdě, když byla děsná pomsta již dokonána. Ukrutný
tento skutek naplnil biskupa Ambrože nevýslovnou litosti;
i odešel z města, aby o samotě si poplakal a Bohu požaloval.
Potom napsal císaři list, v němž vytkl mu beze vší bázně
velikosť i ohavnosť viny jeho a doložil, aby se neosměloval
vstoupiti do chrámu Páně a přijimati svatých svátostí, po
kud by veřejným a upřímným pokáním uražené spra
vedlnosti Boží dosti neučinil. Ale císař nedbaje tohoto
napomenuti odebral se jednoho dne do stoličného chrámu
Milánského na služby Boži. Uslyšev to Ambrož vyšel mu
v biskupském ornátě v útrety a zastoupil mu v předsíni
svatyně cestu řka: „Ani krok dále, kníže! Ještě nepoznáváš
provinění svého a ohavnosti jeho? Ještěť jsou ruce tvoje
potřísněny krví nevinnou, a ty chceš opovážiti se přijimáti
Tělo Boží? Odstup a neodvažuj se tolikerou vraždu dovršiti
rouhavým zneuctěním! Podrob se raději spasitelné kázni,
kteráž chorobu duše tvé vyléčí a ji opět zdraví navrátí !“
Ráznými slovy apoštolského biskupa byl cisař zmíry
dojat. Zprvu chtěje vinu svou poněkud omluviti dovolával
se příkladu Davida krále, jenž poskvrnil se cizoložstvím a
vraždou, ale Ambrož řekl mu: „Následoval-li jsi Davida
hřešicího, následuj i kajicího.“ I odmlčel se Theodosius a.
lkaje podvolil se veřejnému pokání dle tehdejší církevní
kázně. Plných osm měsíců oplakával hříchů svých jsa za
vřen v paláci svěm, a když blížily se svátky vánoční,
zkormoutil se velice a nařikal, že neni mu dovoleno vstou
piti do chrámu Páně, kamo vcházeti smí i poslední z jeho
poddaných. + I šel
k Ambrožovi
a prosil .snažně, za rozhře
.
.
.
šení A svatý biskup vida slzy i pokoru jeho kázal mu po
staviti se v chrámu mezi kajicniky. Theodosius poslechl a
vstoupiv do svatyně vrhl se na zemi a vyznávaje kajicně
provinění svoje prosil za odpuštění, a když ještě vyhověl
některým uloženým podmínkám, zejména že každý nález
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císařský na popravu neb zabavení statku teprv třicátého
dne po druhém potvrzení dojíti má právní moci, byl od
biskupa Ambrože opětsmířen s Bohem i s Církvi a připu
štěn ku službám Božím a ku stolu Páně.
Od té doby vážil si Theodosius výtečného biskupa
Ambrože ještě více a byl ho poslušen. Jednou položil císař
na oltář v stoličném chrámě Milánském obvyklou ofěru a
zůstal v presbytéři chtěje tu přitomen býti službám Bo
žim, jakož obyčejem bylo v Cařihradě; když ale svatý bi
skup mu vzkázal, že místo to je vyhrazeno duchovenstvu,
sestoupil pokorně mezi ostatní věřící, a později přišed do
Cařihradu nechtěl již sedati při oltáři v presbytéři, jakož
činival dříve. A když patriarcha Nektarius se ho otázal,
proč vzdává se starého zvyku, odpověděl mu významně:
„Teprv v Ambroži shledal jsem muže, jenž pověděl mně
pravdu. Znám pouze jediného, kterýž hoden jest důstojnosti
biskupské. Je to Ambrož; od něho teprv poznal jsem rozdil
mezi biskupem a cisařem.“
Přičiněním Theodosiovým odřekl se mladý cisař Va

lentinian II. arianství, žil bohabojně a prokazoval dobro
dinci svému Ambrožovi synovskou oddanosť i lásku. Ale
matka jeho Justina setrvala zarputile v bludařstvi, v němž
1 nekajicně zemřela. Na radu Theodosiovu odebral se Va
lentinian II. do Gallie a přebýval nejprv v Treviru a po
tom ve Vienně. Theodosius dal mu na podporu zkušeného
- vojevůdce Arbogasta. Ale tento člověk sloužil pánu svému
věrně, jen pokud Theodosius byl na blízku. Když pak tento
slavný cisař dokonav úkol svůj v Italii, vrátil se na Východ,
nastaly mezi Argobastem a Valentinianem II. spory. Marně
volal mladý cisař Theodosia, aby přišel vysvobodit ho z moci
nadutého Argobasta. V soužení svém zatoužil nešťastný
panovnik po křtu svatém, jimž posud byl odkládal, a přál
sl jej přijati z rukou otcovského přítele svého biskupa Am
brože. Poslav komorníka svého do Milána pro něho hořel
nedočkavostí po jeho příchodu, ale nedočkal se. Procházeje
se ve Vienně na břehu řeky Rhodanu byl na rozkaz zrá
dného Arbogasta úkladně zardoušen r. 392. Mrtvé tělo jeho
bylo převezeno do Milána a pohřbeno s mnohým pláčem
lidu. Biskup Ambrož litoval hořce smrti nadějného a do
brého panovnika tohoto a koňal mu řeč pohrobní, doličuje,

696

Dne 7. prosince.

že ač nebožtik pokřtěn nebyl, horlivá žádost jeho po křtu
svatém získala mu milosť křestnou.
Zrádce Arbogast provolal císařem právníka Eugenia,
a oba hleděli nakloniti si Ambrože, ale svatý biskup nechtěl
s těmito ošemetníky míti žádného společenství. Ku císaři
Theodosiovi vypravil Eugenius poselstvo nabizeje mu pokoj.
Zatím strojil se Theodosius proti tomuto uchvatiteli v boj.
Důvěřujese v Boha a odporučiv se přímluvě sv. Jana
Křtitele vytáhl 394. do pole a vynutiv si průchod Alpami
válčil šťastně s nepřátelským vojskem; Eugenius byl od
vlastního mužstva jat, vydán a od rozhorčeného vojáka
zabit; Arbogast utekl zbitvy a sám probodlse dýkou. Tak
stal se Theodosius jediným pánem veškeré Římské říše. I
povolal oba syny svoje Arkadia a Honoria do Milána, po
ručil je svatému biskupu Ambrožovi, a uložil jim, aby ho
jako otce ctili a poslouchali. Ostatek roku 394. ztrávil
Theodosius upevňováním umáboženství a pořádáním věcí
státních, a posléze rozdělil říši mezi syny svoje odkázav
staršímu Arkadiovi Východ a mladšímu Honoriovi Západ.
Brzo potom zemřel bohabojnou smrti v Miláně dne 17.ledna
395. Biskup Ambrož konal za něho zádušní služby Boži a
měl nad jeho hrobem znamenitou řeč. Právem zove se cisař
Theodosius Velikým. Církev řecká ctí ho za světce.
Nedlouho po smrti Theodosiově nalezl Ambrož v Mi
láně ostatky svatých mučedníkůNazaria a Celsa a přenesl
je slavně do chrámu svatých apoštolů v témž městě. I
tentokráte událo se na oslavu těchto mučedníků mocí Boží
mnoho divů. Avšak i Ambrože samého oslavil Bůh již za
života jeho divy. Pověsť o něm pronikla i za pomezí říšská
ku kmenům polodivokým; královna Markomanů Fredigilda:
roztouživši se po víře Kristově přála si býti od něho vyučena
pravdám křesťanským a pokřtěna, ba přišla na ten účel sama
do Milána; ale světec byl již mrtev.
Po všecka léta biskupování svého v Miláně zanášel se

Ambrož pilně spisovatelstvím. Právě když skládal výklad
žalmu 43., byl navštíven těžkou nemocí, tak že práce tato
zůstala již nedokončenou. K lůžku nemocného biskupa poslal
vojevůdce císaře Honoria Stiliko několik mužů se vzkazem,
aby vyprosil si od Boha prodloužení drahocenného života
svého, ale svatý biskup řekl poslům: „Žil jsem mezi vámi
tak, že kdybych ještě déle živ byl, nepotřeboval bych toho

:
ISSN

X.ú. J. Patočky v Praze.

Nákl. Děd. sv. Jana Nep.

Sv. Ambrož, učitel církevní.

Sv. Ambrož, biskup Milánský, učitel církevní.

6£

se styděti; přece však smrti se nelekám; mámť dobréhc
Pána!“
Tehdáž přebýval v domě nemocného Ambrože světec
Honorát, jenž nedávno byl od něho pomazán za biskupe
Vercelliského. V noci na Bílou sobotu 4, dubna 397. uslyše.
Honorát po třikráte hlas: „Vstaň a pospěš, brzo odejde !“
I spěchal Honorát k nemocnému a podal mu naposled Tělc
Páně. A hned potom Ambrož modle se a maje ruce křižen
složeny zesnul blaženě v Pánu. Pohřben byl ve stoličném
chrámu Milánském, a památka jeho zůstala v požehnání na
všecky časy budoucí.
Životopisec sv. AmbrožePaulin čítá ho k mužům vý
mluvností mocným, kteříž zasluhují zváni býti hradbami
církví. Jestič sv. Ambrož z nejplodnějších a nejvýtečnějších
spisovatelů církevních a náleží do počtu čtyř velikých cír
kevních učitelů latinských, vedle světců Augustina, Jero
nýma a Řehoře Velikého. Zůstavil po sobě 29 rozsáhlejších
spisův a různé řeči, výklady to Písma sv. a pojednání vě
roučná 1 mravoučná, kromě 92 listův a několika překrásných
cirkevních zpěvů.
7
Sv. Ambrož pečoval v Miláně zvláště také o zvelebení
služeb Božích. Až do jeho doby bývaly v chrámech žalmy
sborně odřikávány, on však zavedl po způsobu řeckém
prozpěvování žalmů icírkevních písní kteréž sám skládal.
Vzorem byla mu liturgie sv. Basila Velikého. Dle svědectví
sv. Augustina stala se tato změna za času pronásledování
katolické osady Milánské od arianské cisařovny Justiny ;
tehdáž zavedl sv. Ambrož do bohoslužby zpěv na útěchu a
povzbuzení sužovaných věřících, a novota tato ujavši se
byla vzácnou památkou na statečnost a vytrvalosť jejich za
těžké doby. Mimo to učinil sv. Ambrož i v samých boho
služebných obřadech po způsobu řeckém některé změny.
Tak utvářila se v Miláně liturgie ambrosianská. Sv. Augu
stin vzpomínaje velebného zpěvu církevního v Miláně na
psal: „Kolik slz procedil jsem slýchaje hymny a pisně po
svátné, kteréž s dojemnou zbožností v chrámě tvém, o Pane,
prozpěvovány byly, a jak hluboce bývala jimi mysl moje
dojata! Libezně vcházel zpěv do uší mých, pravda slov
zpívaných vnikala mi do srdce, a posvátný cit zbožnosti
proudil z něho.“
Liturgie ambrosianská, kteréž podnes v Miláně se
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šetří, zavedena byla i do Prahy od mnichů Ambrosianů,
kteřiž měli hlavní klášter svůj u Milána v lese, kde někdy
sv. Ambrož rád oddával se zbožným rozjiímáním. Z Milána
povolal je Karel IV. do Prahy a na památku svého koru
nování železnou korunou lombardskou r. 1355. založil jim
na Novém městě chrám a klášter sv. Ambrože. Avšak tento
řeholní ústav zanikl již v bouřích husitských.
Z církevních zpěvů přičitaných sv. Ambroži, pochází
aspoň dvanáct od něho; o velebném „ambrosianském“ chvalo
zpěvu „Tě Boha chválíme“, který se mu rovněž připisuje,
nejsou mínění shodná; někteří znalci pokládají sv. Ambrože
za překladatele této hymny vzaté z církve řecké, jiní vy
dávají ji za dílo neznámého skladatele v Miláně za věku
pátého.
Zobrazován bývá sv. Ambrož jako učitel oirkevní
v biskupském ornátě s knihou v ruce, maje při sobě včelnik;
vypravujeť se, že když ještě jsa nemluvnětem jednou v ote
vřené síni paláce otcova dřímal, roj včel snesl se na tvář
jeho a po chvili odletěl neublíživ mu. Legenda dokládá, že
včely do otevřených úst spícího dítka lezly a z nich vylé
zaly, jakoby tam chtěly med svůj ukládati; jest tedy
včelník znakem „medem oplývající“ výmluvnosti tohoto
slavného učitele církevního.
Sv. Ambrož je předním patronem města Milána. Vý
roční pamatka jeho slavi se dne 7. prosince, kdy posvěcen
byl na biskupství.

Podiv a úotu vzbuzuje v nás apoštolská statečnost
biskupa Ambrože, jenž nejsa přijímač osob neváhal přisně
a veřejně pokárati mocného císaře Theodosia za veliké pro
vinění jeho. Uctu budí ikřesťanskápokora tohotopanovníka,
jenž hrozný hřích svůj upřímně uznal a z něho přikladně
se kál. I my jsme hříšnici; nuž, co učinili jsmejiž za hříchy
svoje Bohu milého ? Kterak napravili jsme daná pohoršení;
jaká předsevzetí vzbudili jsme v sobě a jak vykonali jsme
je; Kterak snažili jsme se utikati zlých přiležitosti a dusiti
v sobě náklonnosť ku hřichům ; jak užívali jsme spasitelných
prostředků, které Církev nabízí nám k nápravě života; slo
vem jaké ovoce pokání vydali jsme a vydáváme? Rozvažme
s lítostí, že pokání naše bývá zhusta neplatné a tudy ne
plodné, poněvadž snad hříchů svých omlouvámé
a nelitujeme
aneb z nich úplně a skoušeně se nevyznáváme, za ně dosti
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nečiníme a do nich opět se vracíme. Jestit svrohovaně ne
bezpečno klásti pokání na váhu tak lehkou; pravíť sv.
Ambrož: „Snáze bylo mi nalézti lidí, kteříž zachovali si
nevinnosť, než těch, kdož vykonali pokání náležitě a dosta
tečně.“ „Obraťte se a čiňte pokání ze všech nepravosti
svých, a nebude vám ku pádu nepravosť vaše. Odvrzte od
sebe všecka přestoupení svá, jichž jste se dopustili, a učiňte
sobě srdce nové a duchanového, neboť nechci smrti umira
jicího, praví Pán Bůh, obratte se a živi budete.“ (Bzech.
16, 30—32.)

Dne 7%.prosince koná se také památka sv. Agathona, vojína a muče
dníka v Alexandrii, v Africe sv. Serva umučeného od Vandálů, v Kampa
nii sv. Urbana, biskupa, sv. Maruty, biskupa Tagritského v Mesopotamii, a j.

Dne 8. prosince.

Slavnosť neposkvrnéného Početí Rodičky Boží
Marie Panny.
V tu chvíli, kdy přeblahoslavená Rodička Ježíše Krista
Maria Panna v životě mateře své Anny počata byla, zahá
jena jest doba splnění starozákonních proroctví o vykoupení
a spasení hříšného světa. Předpověděný kořen Jesse, tehdáž
skoro již odumřelý, z něhož nám vyrůsti měl strom nového
života, rozpučel se (Is. 11, 1.); prorocká hvězda z Jakoba
(IV. Mojž. 24, 17.), kteráž měla člověčenstvu zvěstovati
světlo a spasení, vydala první paprsek svůj; jitřenka Nového
Zákona zazářila poprve; na bránu nebes, z níž vzejíti měl
Kristus, slunce svět oživující, přiložen jest klíč; smutná
zima, kterouž lidé starého světa byli upoutáni, roztála ; hlas
hrdličky slyšán jest v zemi naší; bílá sněženka, poselkyně
bližící se vesny, pronikla sněhem zemi umrtvujicím. Jižť
začala žití Maria, Panna, kterou vyvolil Hospodin, aby
dala nám žádouciho Mesiáše, jenž z hlubin záhuby měl vy
vésti hřišné lidstvo na výšiny života a blaženství. Proto
naplňuje tento vznešený svátek srdce všech věrných kře
stanů posvátným plésáním, jakož pěje dnes Církev : „Početí
tvoje, panenská Rodičko Boží, zvěstovalo veškerému světu
radosť, neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus,
Bůh náš.“
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Každý člověk počiná žíti se smutným dědictvím po
prarodičích našich, hříchem prvotním. Proto vzdychá žalmi
sta „V nepravostech počat jsem, a ve hřišich počala mne
matka má“ (Žalm 50, 7.) a sv. Pavel dí: „Od narození byli
jsme synové hněvu.“ (Efes. 2, 3.) „Jako skrze jednoho člo
věka hřích na tento svět přišel, a skrze hřích smrť, tak na
všecky lidi smrť přešla, v němž všickni zhřešili.“ (Řím. 5,
12.) Jedinou výjimkou jest Rodička Boží Maria Panna;
onať samojedina ze všech smrtelníků byla počata bez po
skvrny hříchu dědičného, a to zvláštní zázračnou výsadou,
kteréž kromě ni nikdo nebyl účasten.
Prorok Jeremiáš byl posvěcen v životě matky své
(Jer. 1, 5; Sir. 49, 9.) a rovněž předchůdce Páně Jan
Křtitel sproštěn byl hříchu prvotního a naplněn Duchem
svatým již v životě matčině (Luk. 1, 15.); Maria Panna
však neměla na sobě hříchu Adamova ani jediný okamžik;
bylať ihned, kdy žíti počala, to jest kdy duše její se spo
jila s tělem, ochráněna tohoto hříchu a ozdobena posvěcu
jici milosti Boži. Výsadná tato milost byla ji udělena pro
předzvěděné zásluhy Ježiše Krista, pročež vyznáváme, že
ovšem i ona byla vykoupena, ale způsobem zvláštním ;
vyšším, než vykoupení jsou všickni lidé ostatní. Bůh před
zřídil a vyvolil ji za matku svou od věčnosti, proto ozdo
bena byla čistotou takovou, nad niž větši pod Bohem my
šlena býti nemůže.

Dle přislibení Hospodinova v ráji měla Maria Panna
potřiti hlavu svůdce prarodičů našich, pekelného hada ďábla
(I. Mojž. 3, 15.), což i učinila porodivši Vykupitele Ježíše
Krista, jenž zlomil moc, kterou ďábel provozoval nad člově
čenstvem hříchu propadlým. Majíc pak potříti hlavu ďablovi
a zvitězitl i panovati nad nim, nemohla ovšem ani na
okamžik jemu poddána býti, což by. se bylo stalo, kdyby ji
Bůh nebyl ochránil hříchu dědičného a poddanství ďáblova
hned kdy žiti začala.
Syn Boží, původce a dárce všeliké svatosti, nemohl si
zvoliti leč matku naskrze svatou, kteráž nikdy ani stínu
hříchu neměla. Dobrý syn sdílí se s milovanou matkou o
všecky přednosti svoje, veškerou česť a důstojnosť svou. Tak
1 Syn Boží nejsvětější posvětil vyvolenou matku svou hned
v okamžiku početi jejiho, an způsobil, že milostí Boží byla
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počata v životě mateře své bez hříchu dědičného, v naprosté
čistotě a neposkvrněnosti.
Maria Panna jakožto vyvolená Rodička Syna Božího
a choť Ducha svatého byla dle slov sv. Bonaventury pový
Šena k důstojenství nevýslovnému, kteréž takřka vyvažuje
a vyprazdňuje všemohoucnosťt Boží. „Můžeť Bůh stvořiti
dokonalejší svět a vznešenější nebesa, ale tvoru svému nad
důstojenství Matky Boží uštědřitl nemohl “ Bůh Otec svěřil
jí jednorozeného Syna svého; ji zvolil Syn Boží za matku;
ji uzpůsobil Duch svatý, aby z krve jeji způsobeno bylo
tělo Syna Božího.
Nebylo by dosti, aby Bůh byl Marii Pannu sprostil
hříchu prvotního později, byt i jako sv. Jana Křtitele již
v životě matěině. Vyžadovalat převznešená důstojnost
mateřství Syna Božího, k niž předzřizena a vyvolena byla,
aby břemeni a poskvrně hříchu ani na okamžik nepodlehla.
Měla-li Maria Panna státi se příbytkem a chrámem Syna
Božího hodným, musila býti naprosto čistou, svatou, sebe
menšího hříchu prázdnou, jelikož věčná svatosť nikterak
nemůže stýkati se s nesvatosti.
Maria Panna převyšuje důstojnosti svou isbory čistých
duchů nebeských, svatých andělů. Kdyby pak byla počala
život svůj s dědičným hříchem a v stavu tohoto hříchu se
trvala byť i jen kratičko, byli by bezhříšní andělové pový
šení nad ni; ba možno říci, že 1 Adam a Bva v původní
svatosti své před hříchem byli by vynikali nad ni, což ovšem
nesrovnávalo by se s převznešeným důstojenstvím jejím,
kterýmž vyvýšena jest nade všecky anděly 1 lidi.

Jest tedy víra v neposkvrněné Početí Marie Panny
nutným článkem v „soustavě celého učení o vykoupení světa
Ježišem Kristem. Všaktě 1 Duch svatý sám zjevil nám
v Novém Zákoně tuto neposkvrněnost Marie Panny. Čtemeť
v evangelium sv. Lukáše (1, 28.), že anděl Gabriel byv od
Boha poslán do Nazareta zvěstovat Marii Panně, že stane se
matkou zaslibeného Vykupitele světa, řekl ji: „Zdráva buď
milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami.“
Kdyby Maria poskvrnou hříchu dědičného byla se rovnala
aneb aspoň podobala ženám ostatním, nebyl by dojista Bůh
ústy andělovými nazval ji milosti plnou a požehnanou mezi
ženami; nebyl by Gabriel mohl říci, že Pán jest sní.
S článkem viry o neposkvrněném Početí Marie Panny
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souvisi učení, že neměla nikdy ani nejmenšího hříchu osob
ního. Pravíť sv. Anselm, že Maria, čistší nad všecky tvory,
i andělské, byla jakéhokoli hříchu vzdálenější, než andělé.
Na Marii Panně nebylo nikdy nic poskyrněného, nižádný
stín a nie, co by odporovalo světlu; bylať čirým dnem,
čirým světlem beze vší noci a temnoty. Neměla žádné ná
chyly ku zlému ani obtíže k dobru; nebylo v ni zlé žádo
stivosti; bylať světlem věčnému Světlu, Bohu, nejpodobnějším.
Všakť již čistá mysl křesťanská vzpirá se tomu, že by hřích
byl měl přístup k milované dceři nebeského Otce a vyvolené
choti Ducha svatého, kteráž porodila mám Syna Božího,
Vykupitele Ježíše Krista, v němž všeliká svatosť přebývá.
Přesvědčení o naprosté bezhřišnosti panenské Matky
Boží Marie bylo v Církvi katolické po všechny časy. Šv.
Augustin piše: „O hříchu-li řeč, vyjímám nejblahoslavenější
Pannu Marii, o níž v této otázce příčinou cti Boží dokonce
mluviti nechci; neboť ta, kteráž hodnou uznána byla počiti
a poroditi toho, jenž, jak všem známo, hříchu žádného ne
měl, musila dojista obdržeti více milosti, aby nad hřichem
povšechně zvitěziti mohla.“ A sv. Ambrož dí: Není divu,
že Pán chtěje svět vykoupiti, dílo svě počal u matky, aby
táž, skrze kterouž spasení se připravovalo, první dostala
ovoce jeho.“
Neposkvrněnou nazývá se blahoslavená Panna Maria
v nejstarších liturgiigh i u církevních Otců východních, ze
jména sv. Epifania, Efrema Syrského a Jana Zlatoústého, a
tak nazval ji r. 787. též obecný sněm Nicejský druhý. Na
Východě konána slavnost Početí Marie Panny již za stoleti
pátého, a v církvi západní zavedl ji za stoleti sedmého nej
prv ve Španělích sv. Ildefons, biskup Toledský. Za stoleti
jedenáctého začal ji světiti sv. Anselm v Anglii. Ve Francii
byla konána již na začátku stoleti dvanáctého. V zemich
Habsburských byla tato slavnost svátkem veřejným od
r. 1629., a papež Klement XI. nařídil r. 1708, aby
konána byla jakožto svátek zasvěcený po veškeré Církvi
katolické.
Cirkevní sněm Tridentský jednaje o hříchu prvotním
osvěděil r. 1546, že nemá úmyslu, zahrnouti v tomto usne
sení blahoslavenou a neposkvrněnou Rodičku Boži Marii.
Posléze bylo dne 8. prosince 1854. neposkvrněné Početí
Marie Panny se souhlasem všech biskupů katolických od
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papeže Pia IX. slavně prohlášeno zřejmým a zjevným člán
kem víry, a spolu nařízeno, aby na konec litanie loretánské
byla povždy přidávána prosba: „Královno bez poskvrny
hříchu prvotného počatá, oroduj za nás!“
Neposkvrněná Pauna Maria svou naprostou bezhřišnostií
zobrazuje nám mravní velikost a krásu prvních lidi, stvo
řených od Boha v původní svatosti, podle obrazu a podoben
ství jeho. Takť ve tmách tohoto světa záři aspoň jedna
hvězda světlem nebeským, nikdy nezkaleným ; tak v bejlia
bodláčí, kteréž rozesil hřích po vší zemi, kvete aspoň jedna
růže bez trní, jedna čistá lilie bez úhony. Všude na světě
v ubohém lidstvu, stiženém následky hříchu Adamova,roz
máhá se žádost těla, žádosť oči a pýcha života; kéž nepo
skvrněná, přesvatá Panna Maria mocnou přímlavou svou na
nebesích vyprosií nám, aby oheň lásky Boží očistil a po
světil hříšné duše naše, bychom čistým srdcem a neporuše
ným tělem sloužili Bohu nejsvětějšímu až do posledního vzde
chu svého!
Maria Panna bez poskvrny hřichu prvotného počatá
bývá zobrazována v bilé říze S věncem dvanácti hvězd
kolem hlavy, někdy i s bělostnou lilil v ruce, stojic na půl
měsíci a šlapajlo hlavu hada svijejicího se pod ní na země
kouli. (Zjev. 12, 1.) Věnec z hvězd značí jeji nadpozemskou,
nebeskou vznešenost; lilie je znakem jeji neporušenosti a
bezhřišnosti ; měsíc, obraz vrátkosti, nestálosti a proměnli
vosti, nad nímž stojí, znamená jeji nezvratnou stálosťv etno
sti a milosti Boží; pekelný had připomíná proroctví
Hospodinovo v ráji o ženě, kteráž potře hlavu jeho.
Ý

Dne 8. prosince koná se také pamítka sv. Eutychiana, papeže a mu
čedníka (274—283.), sv. Makaria umučeného v Alexandrii za císaře Decia,
sv. Eucharia, prvního biskupa Trevírského, učně sv. Petra apoštola,
av. Sofronia, biskupa mnaostrově Cypru, sv. Anastasie, panny, z jejíchž
ostatků získal a r. 1372, velechrámu [Pražskému daroval dvě části Karel
IV., a j.
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I. Sv. Leokadie, panna a mučednice.
Mirný vladař Konstancius Chlorus, otec Konstantina
Velikého, maje přikázánu správu Gallie, Britannie a Španělska,
poskytoval seč možno bylo křesťanům ochrany a svobody
náboženské, ačkoli císařský jeho pán Maximian Herkuleus
pronásledoval krvavě Církev Kristovu. I poživali věřící
pokoje hlavně v Gallii kde Konstancius Chlorus přebýval.
Španělsko náleželo také pod žezlo jeho, ale v odlehlé zemi
té dávali cisařští úředníci průchod starším protikřesťanským
zákonům, zvlášť nelidským nálezům, kteréž r. 303. od Dio
kleciana návodem Galeriovým proti vyznávačům Kristovým
vydány byly.
Toho času. žila ve španělském městě Toledě urozená
křesťanská panna Losokadie, která již od dětství sloužila
horlivě Bohu. Vynikajíc tělesnou lepotou, vzácnými dary
duševními i skromnosti a něžnou zbožnosti požívala úoty
všech křesťanů v městě adávala jim krásný příklad mravní
dokonalosti. Pohrdajíc světem i požitky jeho trvala nejra
ději v tiché domácnosti své na modlitbách a v rozjímání
o Božských věcech.
Na věřící v Toledu přihnala se pojednou velká bouře.
Do města přišel císařský místodržitel, krvežiznivec Dacian
a jal se pátrati po křesťanech, aby je po zákonu stihal. Dravec
vyslídil záhy holubici Leokadii a pohnal ji k sobě na výslech.
A zjev spanilé křesťanské panny neminul se s účinkem na
hrubou mysl jeho; podivný cit, jako soustrasť, dolehl na
něho a kladl mu na jazyk slova mírná a lahodná.
Dacian lichotil zprvu Leokadii, že je urozsna, ducha
plna a krásna, tak že by mohla zasednouti na trůn. Litoval
ji, že dala se zaslepiti a svésti tou měrou, že zpronevěřila
se nesmrtelným bohům a přilnula k zasmušilé, opovržené
společnosti křesťanů. Ličil jí, jak velice snižuje prý vzácný
rod svůj vyznávajíc ukřižovaného Krista; vykládal, jak vý
hodno jest sloužiti říšským bohům a jak nebezpečno pohr
dati jimi, a posléze vyzval ji, aby Krista potupila, modlám
obětovala a takto se zachránila.
|
Tiše vyslechla Leokadie úlisnou tuto řeč a odpověděla
na ni skromně a rozhodně; „Marně se namáháš slovy laho
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dnými a výmluvnými odvrátiti mne od viry v Krista Ježíše.
Ani urozený
stav
můj, jehož se dovoláváš, nezviklá mne
v této víře; jestiť největší chloubou a nejvyšším blahem
mým, že poznala jsem a ctim pravého Boha i jednorozeného
Syna jeho, jenž pro spasení naše na křiži zemřel. Jemu ná
ležím všecka a sloužím jako pokorná služebnice. Věz, že nic
na světě neodloučí mne od něho a nepohne k modloslužbě.
Ráda podstoupím pro svou víru muka i smrť, neboť Kristus
dá mně za to korunu života věčného.“
Oči pohana Daciana vzplanuly divým žárem. Jižť ne
lichotil křesťanské panně aniž mluvil slova lahodná; rozhně
ván a uražen odmitavou odpovědí jeji rozkázal biřicům, aby
ji zmrskali a odvedli do vězení, maje úmysl později vysle
chnouti ji poznovu a odsouditi na smrť, bude-li opět zdrá
hati se modlám obětovati. Radostně kráčela zmučená Leo
kadie do žaláře a mnozi z přátel a známých provázeli ji
plačice, ona však řekla jim klidně: „Bojovníci Kristovi, ne
hořekujte nade mnou, nýbrž plésejte, že dáno jest mi pro
vyznání Ježiše Krista trpěti.“
V žaláři snášela Leokadie velikébolesti z ukrutného
bičování, větší pak bolesť působily jí zprávy, že Dacian do
konav v Toledě kruté dilo svoje obchází městajiná a dává
všude věrné služebníky i služebnice Kristovy stihati, mučiti
a vraždit V Meridě vyznala před ním útlá křesťanská
panna Eulalia statečně Ježiše Krista a byla proto na rozkaz
jeho zbičována, na skřipec natažena, železnými hřebeny roz
dirána a hořícími hlavněmi připalována, až duši vypustila.
Nad těmito ukrufnostmi rozžalostnila se uvězněná Iueokadie
a roznitila se horoucí touhou po vlasti nebeské. I modlila
se, aby ji Bůh odvolal z tohoto světa hřišného, a modlitba
jeji byla vyslyšena; anděl Páně zbavil duši její tělesných
pout -a uvedl ji do země věčného pokoje. Mrtvé tělo svaté
panny vyvlekli pohané ze žaláře a hodili přes hradbu měst
skou dravým ptákům za lup, ale příští noci vzali je křesťané
a pohřbili uctivě. Smrť jeji klade se bezpečně do roku 304.
Den neni zjištěn; v římském seznamu světců uvádí se 9.
prosinec jakožto den úmrtí jejiho, ale dojista nesprávně, ne
boť zemřela až krátce po mučednictví sv. Enlalie, kteréž
událo se dne 10. prosince.
O sv. Leokadii činí chvalnou zmínku církevní sněm
Toledský roku 633. Ač světice tato zemřela smrti přirozenou,
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sluje právem mučednicí, anaž pro víru křesťanskou byla
ukrutně zbičována a vězněna. Město Toledo ctí ji za svou
patronku a zbudovalo na oslavu její tři svatyně, na mistech,
kde se narodila, zemřela a pohřbena byla. Ostatky jeji jsou
uloženy ve stoličném chrámě Toledském.

Zmučená Leokadie ubirajic se do žaláře napomenula
plačicích přátel svých, aby raději plésali s ni, že může z lásky
k Bohu snášeti protivenství. Tak i apoštolové Páně byvše
pro hlásání ukřižovaného a vzkřiseného Spasitele od vele
rady židovské zmrskáni, radovali se, že hodni učiněni jsou
trpěti pohanění pro jméno Ježíše. (Skutk. 5, 41.) Mnozí lidé
domnivaji se, že šťasten jest, komu všecko daří se po chuti
a kdo nikdy nebývá navštiven žádným soužením, ba poklá
daji za zvláštního miláčka Božiho takového člověka, jenž
prost jest všelikého utrpeni. Ale domněnka tato je klamna.
Pravíť Pán: „Já ty, kteréž miluji, kárám a tresci.“ (Zjev.
3, 19.) Proto modlil se sv. Bernard: „Chci, abysi hněval se
na mne, Otče milosrdenství, avšak tím hněvem, jímž napra
vuješ zbloudilce, nikoli hněvem, kterýmž zavrhuješ hřišniky.“
A sv. Jeroným piše: „Velikýť jest hněv, když Bůh na hřiš
niky již se nehněvá. Tou příčinou pravi také skrze Eze
chiele k nekajícímu Jerusalému: Odpočine rozhněvání mé
proti tobě a odjato bude horlení mé od tebe, a upokojím se,
aniž se budu již hněvati. (Ezech. 16, 42.) Neb koho Pán
miluje, toho tresce; i mrská každého syna, kteréhož přijímá,
(Žid. 12, 7.) „Nevyučujeť otec, leč koho miluje; nekárá mistr
učedníka, leč který jest vtipu bystřejšího; a přestává-li lékař
léčiti, vzdal se naděje na vyléčeni.“ Dle těchto slov sv. Je
ronýma neni tedy většího trestu pro hříšníka, jako kdyžby
Bůh nevšimaje si ho a netrestaje, zanechával ho žádostem
srdce jeho. Případně dí sv. Rehoř, že jako nemocným, kte
rýmž pomoci již neni, všecko se dovoluje, tak 1Bůh posky
tuje zavrženým vše, čeho si žádají. Proto volá sv. Bonaven
tura: „Pospěš Ó Pane, pospěš a zraň služebníky svoje ranami
svatými, abychom nebyli poraněni ranami smrtelnými.“ A
sv. František Saleský dí: „O zármutku svatý, Ó utrpení po
žehnané, ježto doháníš nás, abychom vyhledávali pomoci u
nebeského Utěšitele! Z mnohých a všelikých, věru nemalých
užitkův, kteréž poskytuje utrpení, jest zajisté z největších
ten, že nás utrpení k Bohu nutí. Zapominámeť ve štěstí často
na Pána, ale v neštěstí nalézáme toliko a pouze u něho žá
douciho útočiště.“
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2. Sv. Gorgonia Nazianská.
V oirkevních dějinách stkví se nehynoucí září svatosti
proslulá rodina Nazianská, kteráž dala nebesům dva světce
a dvě světice. Nábožná panna Nonna v kappadockém městě
Naziansu provdala se za měšťana Řehoře a vidouc, že bloudí
za rozdivnou sektou Hypsistariů, měla horlivou péči, aby ho
poučila o pravdě a uvedla do lůna Církve katolické. A snaha
její dodělala se kýženého zdaru; když roku 325. přišlo do
Naziansu několik biskupů katolických cestujících na církevní
sněm Nicejský, dal se Řehoř od nich připraviti na křest
svatý a přijal tuto svátost z rukou jejich. A roku 329. byl

Řehoř zvolen za biskupa Nazianského.
Manželu svému povila Nonna tři děti, dceru Gorgonii
a syny Řehoře a Cesaria. Gorgonia, nejstarší z nich, naro
zená někdy kolem roku 325., kráčejic po šlépějích svaté
matky své prospívala zbožnosti, tichosti a pokorou. Štítila
se jakéhokoli marného přepychu říkajíc, že nádherné šaty
a šperky hodi se leda světákům hrajícím v divadle ; milovala
samotu, byla mlčeliva, libovala si v modlitbě a četbě vzdě
lavatelných duchovních knih, měla ustavičně Boha na mysli,
rozjimala o smrti i věčnosti a bděla úzkostlivě nad sebou,
aby zachovala si pokladu nevinnosti.
Po vůli rodičů provdala se Gorgonia za muže boha
tého, jemuž byla vzornou manželkou. Ačkoli pak sňatkem
timto zbohatla, nepřestala býti skromnou, pokornou a tichou.
Děti své vychovávala v bázní Boží a lidem potřebným pro
kazovala hojné skutky, milosrdenství, tak že bratr jeji biskup
Řehoř napsal o ní, že"byla světlem slepcům, berlou chro
mým, matkou sirotkům, živitelkou vdovám a útočištěm chu
ďasům. Sama žila prostě; často postivala se a dlouho do
noci tráviívala na modlitbách, svatým čtením a pěním žalmů.
Nejednou zabrala se v rozjímání o věcech nebeských tou
měrou, že ani bouřky ani krupobití nevyrušovaly ji z po
božnosti. Dvakráte stonala na smrť, tak že lékaři vzdali se
naděje na její ozdravění, ona však vyvázla po obakráte z to
hoto nebezpečenství, což pokládala za patrný zázrak a od
měnu za svou nezdolnou důvěru v Boha. Posléze měla na
světě jen jedno přání, aby Bůh prodloužil jí života do té
doby, ažby manžel její přijat byl do Církve Kristovy křtem
svatým, kterým tehdáž bývalo odkládáno až do let pozdních,
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Na ten účel modlivala se horlivě, a Bůh vyslyšel ji; dočka
lať se kýžené radosti té, a již roztoužila se po vlasti ne
beské. Roznemohši se snášela trpělivě bolesti a těšila slovy
svaté víry i naděje v život věčný zarmouceného manžela i
plačící dítky. Stařičká matka Nonna i bratr Řehoř přichvá
tali k lůžku nemocné světice a byli svědky její bohomyslno
sti 1 touhy po nebi. Konečně zesnula dne 9. prosince 372.
blaženou smrti v Pánu.

Světice Gorgonia zemřelatéhož roku 372., kdy bratr
její Rehoř od vlastního otce byl posvěcen na biskupství.
Druhý bratr sv. Cesarius předešel ji na věčnosť již r. 369.;
stoletý otec Rehoř zemřel r. 374., a devadesátiletá matka,
světice Nonna rozloučila se s timto světem r. 375. Všecky
tyto
příbuzné
svoje přežil
velikýzásluh
a svatý
biskup katolickou
Rehoř Na
zlanský,
jenž život
svůj plný
o Církev
dokončil r. 389.

Dne 9. prosince koná se také památka sv. Restituta, biskupa a mu
čedníka Karthacginského, sv. mučedníků afrických Petra Sukcessa, Bassiana,
Primitiva i jiných, sv. Prokula, biskupa Veronského, sv. Syra, biskupa Pa
pijského, a j.

Dne 10. prosince.

I. Sv. Menas a spolumučedníci Alexandrijští.
Maximin Daja od roku 305. spoluvladař, potom v letech
807—311. vedle Galeria císařzemi východních, pronásledoval
Církev Kristovu hůře ještě než bylo za dřívější samovlády
Dioklecianovy. Avšak i obyvatelstvo pohanské sužoval ne
snesitelnými daněmi, čímž uvalil na sebe všeobecnou nená
visť, tak že lid hlavního města egyptského Alexandrie počal
se proti němu bouřiti. Odpor tento chtěl rozhněvaný Maxi
min krvavě potlačiti, ale Menas, rodem Řek z Athen, přední
rádce jeho, muž moudrý a obecně vážený, naklonil ho k mír
nosti a byl od něho poslán do Egypta, aby tamní obyvatel
stvo utišil, což se mu 1 podařilo. Obyvatelé Alexandrijští
seznavše rozšafnosť, spravedlnost i dobrotivosť císařova dů
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věrníka poslechli ho po dobrém, a takto zjednán jest v městě
rozkvašeném pokoj bez všelikého násilí.
Menas byl horlivý křesťan, aniž císař a dvořané o tom
věděli. Získav si v Alexandrii opatrným a laskavým jedná
ním svým důvěru a přízeň, obrátil slovem a vlastním pří
kladem ku Kristu mnoho vzácných rodin v městě, z nichž
víra svatá šířila se rychle i v lidu obecném.
Právě toho času rozeslal císař Maximin do všech krajů
listy, jimiž přísně se nařizovalo, aby pohanské chrámyse
opravovaly a nové stavěny byly, i aby všickni mužové
s manželkami,dětmi a služebníky bohům obětovali, a třeba-li
k takovému obětování i násilím přinucování byli.
Zatím stala se pod záštitou Menovou Alexandrie úto
čištěm křesťanů jinde stíhaných a krutě pronásledovaných.
I zanevřeli zaryti modloslužebníci na Menu a obžalovali
ho u císaře, že jeho přičiněním v Egyptě bohové vydáni
jsou v opovržení, chrámové i modly pustnou a oběti zani
kaji. Stižnosť tato zarazila Maximina nad míru, neboť ne
měl ani tušení, že by oblíbený rádce jeho byl schopen toho,
co mu vytýkáno. I poslal jiného důvěrníka svého jménem
Hermogena do Alexandrie, aby věc náležitě vyšetřil, a
shledá-li Menu vinným, přísně ho potrestal. Hermogenes,

tehdáž ještě pohan, byl muž jinak poctivý aspravedlivý,
ale nemoha jinak, nastoupil cestu do Alexandrie s pevným
úmyslem, že Menu, o jehož vině nepochyboval, dle rozkazu
císařova veřejně odsoudí, ač nerad, jsa krajanem jeho. Přišed
tedy do Alexandrie odňal obžalovanému Menovi všecky dů
stojnosti a vsadil ho do vězení. Příštiho dne byl Menas
veden na soud, a lid vida tohoto šlechetného oblíbence svého
spoutaného okovy, dal se do pláče. Hermogenes otázal se
obšalovaného po jeho náboženství, a shledav, že je křesťan,
vyzval ho jménem císařovým aby ihned Krista se odřekl
a modlám obětoval, nechce-li propadnouti bolestnému mučení.
Ale Menas pousmál se, a mluvě přesvědčivými a ráznými
slovy o zpozdilosti pohanské modloslužby i o neomylné
pravdě víry Kristovy doložil: „Toliko zločincům hrozivá
se tresty, žeť pak jsem křesťan, není zločinem; sloužilt
jsem císaři každého času věrně.“
Důvody, kterýmiž Menas vyvrátil pohanské pověry a
potvrdil učení křesťanské, došly souhlasu přítomného lidu,
ale Hermogenes byl jimi tou měrou zahanben, že vzplanul
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hněvem a rozkázal, spravedlivého muže toho hrozně zmu
čitl a do žaláře odvléci. Avšak za krátko probrav se z roz
čilujicího hněvu, začal vážně přemýšleti o tom, co byl
Menas na soudu mluvil. Slova jeho zněla mu stále v uších
a chvěla mu srdcem; nemoha celou noc usnouti litoval pře
náhlenosti své a plakal, že krajana svého neúhonného a
tolik vznešeného i zasloužilého utrýzniti dal. Domnivaje se
pak, že zmučený Menas v žaláři již zahynul, poslal ráno
vojáky, aby mrtvé tělo jeho pohřbili s poctami přislušnými
hodnostáři tak vysokému. Ale vojáci vrátivše se hlásili, že
vězeň je živ a v Žaláři prozpěvuje vesele chválu Bohu
svému. Tu dotkla se milost Boží Hermogena, i zatoužil sám
po náboženství, kteréž dodává člověku v soužení jaré mysli.
A ihned kázal vyvésti Menu ze žaláře a odprosiv ho za
způsobenou křivdu dal se od něho poučiti o víře křesťan
ské, uvěřil a přijal křest svatý.
Událosť tato učinila v Alexandrii veliký hluk a mnozi
pohané následujice Hermogena dali se pokřtiti. Z toho roz
katili se modloslužebníci a obvinili u císaře místodržitele
Alexandrijského Rustika, že prý jeho nevčasnou shoviva
vosti a slabostí vzmáhá se v městě křesťanství a hyne
stará víra v bohy. Toho ulekl se Rustik a vypravil bez
meškání k cisaři rychlého posla s listem, v němždopo
drobna vyličil, kterak. Menas a Hermogenes modloslužbou
pohrdli, ku křesťanům se přidali a náboženství jejich v lidu
rozšiřují. List končil důtkliyou prosbou, aby císař bez od
kladu do Alexandrie přišel a sám odpadlíky potrestal, aby
naposled celé město nestalo se křesťanským.
|
Maximin byl žalobou proti Rustikovi i listem jeho ve
bnán do zuřivého hněvu a přišed do Alexandrie pohnal
Menui Hermogena na soud a vzkřikl: „Bidníci, oklamali
a zradili jste mne hanebně. Poslal jsem vás vyhubit v tomto
městě křesťanství, vy pak sami svádite lid k náboženství
tomu. To zaplatite hrdly svými!“ Menas chtěl se hájiti, ale
v tu chvili povalili pochopové Hermogena na zemi, usekali
mu ruca a nohy a bili jej divoce až vypustil ducha. Za
tim poklekl Menas a modlil se za přítele svého, až vrhli
se katané i na něho; i trýznili jej nelidsky a dobili ho se
kerou. Na ukrutnosti tyto dívalo se množství lidu mlčky
a s litosti. Pojednou prodral se zástupem na popraviště sta
řičký věrný sluha Menův Eugraf a jal- se libati umučenou
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mrtvolu pána svého. Byv přiveden k cisaři řekl mu bez
obalu: „Prolil jsi krev nevinnou. Jsi-li žádostiv smrti kře
sťanů, vezmi si také život můj. Zabil jsi šlechetného veli
tele mého, usmrť tedy i mne!“ A Maximin rozvztekliv se,
seskočil s trůnu a vlastnim mečem skolil kmeta Eugrafa.

Jak požehnaně působí dobrý přiklad! Křesťan Menas
obrátil vlastnim příkladem množství z obyvatelstva v Ale
xandril na viru křesťanskou, ba i samého Hermogena, soudce
svého, ziskal Kristu Pánu. „Tak svěť světlo vaše před lidmi,
ať vidi skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest
v nebesich.“ (Mat. 5, 16.) Sv. Bernard di: „Neznám rady
lepší nad tu, abysi příkladem svým hleděl poučiti bratra,
co by činiti měl a co neměl, vybízeje ho k tomu, co jest
dokonalejším, a radě mu nikoli slovem a jazykem, nýbrž
skutkem a pravdou.“ „Kdo v skrytě dobře žije, ale ku vzdě
lání jiných lidí nic neprospivá, jest uhlem; kdo však vy
dávaje sebe za příklad k následování svatosti, ukazuje mno
hým světlo ctnosti, lampou jest, jelikož 1 sebe zahřívá 1 ji
ným svíti“ „Lidem dávejme dobrý příklad zjevnými skutky ;
andělům čiňme velikou radost tajnými vzdechy.“

2. Sv. Sabas, opat.
Když na sklonku stoleti pátého starověké poustevnictví
a mnišství v zemich východních pozbývalo již životní sily
a hynulo, obnovil je a povznesl k novému rozkvětu slovutný
poustevník palestinský Sabas. Světec tento narodil se roku
499. v kappadoekém městečku Mutale z rodičů zámožných.
Sotva bylo mu pět let, dostal otec jeho, jsa setnik ve
vojště, rozkaz, aby odebral se bez odkladu do Alexandrie
v Egyptě; 1 odjel s manželkou zůstaviv synáčka v Mutale
pod ochranou svého svata. Od té doby vedlo se mladičkému
Sabovi zle; hruba žena strýcova nakládala s nim surově.
Po tři roky snášel týrání jeji, až uprchl do domu jiného
strýce, otcova bratra, kde jednáno s ním lidštěji. Jelikož
pak měl Sabas od rodičů zajištěno značné dědictví, vznikl
v přičině správy jeho prudký spor mezi oběma strýci. Zna
menaje to Sabas utekl do nedalekého kláštera a cvičil se tu
po doset let v potřebných vědomostech a v pobožnosti,

712

Dne 10. prosince.

Zatím srovnali se oba strýcové a hleděli vylákati Sabu
z kláštera, on však vzkázal jim, že voli raději býti opovrže
ným a posledním v domě Božím, než bý se odvážil do
svůdného a marného světa. Oblibilť si tichý a odřikavý
život mnišský a sám prospival horlivostí vwmodlitbě a
kajicností tou měrou, že i zkušení mniši obdivovali se mu
a zvali ho mladým kmetem. Když jednou za parného dne
pracoval namáhavě v klášterní zahradě, spočinulo oko jeho
na krásné jabloni; i utrhl si zralé jablko a pozoroval je se
zálibou, ale pojednou namanula se mu myšlénka, že toto lá
kavé ovoce je obrazem smyslného pokušení, a v tu chvili
zahodil jablko a učinil slib, že již nikdy žádného ovoce
požívati nebude. Do takové míry dovedl již za mladých let
svých krotiti žádosti svoje.

Když bylo Sabovi osmnáct let, dovolil mu opat, aby
směl na přihodném místě poustevničiti. I putoval do Jeru
saléma a navštiviv tamní posvátná místa pátral po ducho
vním vůdei, jenž by ho zaučil přísnému životu poustevni
ckému. Toho času slynul v Palestině svatý stařec Euthy
mius, jenž zřidiv několik klášterů trval o samotě na poušti
bliže Jericha. K tomuto kmetu odebral se Sabas a prosil
snažně, aby mohl býti jeho učněm na poušti. Ale Euthymius
řekl mu, že jsa příliš mlád nedovede ještě překonávati
obtíže a nebezpečenství zmíry odříkavého života v naprosté
odloučenosti na poušti, a že dlnžno mu nejprv důkladně se
připraviti. I odkázal ho do blízkého kláštera, kde byl před
staveným sv. Theoktist. Sabas následoval pokorně této rady
a vstoupil do kláštera Theoktistova. Tu konal ochotně i
nejomrzelejší domácí práce; jsa tělesně silný nosil těžká
břemena, vodu i dříví do kláštera, pomáhal slabším bratřím
při práci, ošetřoval nemocných, a vůbec podroboval sejaké
mukoli zaměstnání, kde ho třeba bylo, a po celodenní namá
havé práci kochal se modlitbou pozdě do noci.

Na rozkaz opatův provázel Sabas jednoho z mnichů
do Alexandrie, a tu shledal se po letech s rodiči svými.
Když ale byl od nich vybidnut, aby již zůstal u nich a
misto špinavého roucha mnišského oblíbil si šat vojenský,
řekl jim, že zůstane věrným praporu krále králův a pána
všech pánů, jemuž se byl zavázal přísahou. Když tedy rodi
čové nemohli ho přemluviti, podávali mu na cestu dvacet
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zlatáků, on však přijal než tři a vrátiv se do Palestiny
odevzdal je svému opatu.
Dvanáct let cvičil se Sabas v klášteře v tuhé odříka
vosti, až posléze dostal povolení, aby mohl vodlehlé jeskyni
nad potokem Cedronem poustevničiti, Na této poušti žil
pět let o samotě ná modlitbách a ve svatém rozjímání Ko
naje ruční práci a zapiraje se tuhým postem. Do kláštera
docházel každou sobotu večer, přinášeje padesát košů, které
urobil za minulý týden, a ztráviv mezi mnichy příští neděli
na službách Božích a sborných modlitbách vracel se na večer
do své jeskyně s novými palmovými ratolestmi, znichž
splétal koše.
Svatý poustevník Euthymius podroboval se o samotě
každého roku od polovice ledna do květné neděle velikému
postu. A přesvěděiv se, že Sabas zatím odumřel světu na
dobro, přijal ho roku 472. k sobě na poušť za společníkaa
svědka své odřikavosti. Po smrti tohoto svatého postitele
odešel Sabas bliže k Jordánu a přebýval po čtyři roky na
divoké poušti, kde častěji setkával se s potulnými Saraceny ;
jiných lidí nevidal v této písčité a skalnaté krajině, kde
jen dravá zvěř sídlila. Po čtyřech letech vyhledal si nové
bydliště opodál v jeskyňce na příkré stráni skalnaté hory
a živil se tu nuzně sporými kořínky a planým ovocem,
které sbíral v okoli. I pro vodu bylo mu choditi daleko,
jelikož potok. pod strání býval obyčejně vyschlý aneb mival
vodu bahnitou. Aby si usnadnil přístup ku své jeskyni, při
vázal ku dveřím jejím provaz a po něm spouštěl se dolů 1
vyšplhával se nahoru; ale právě tim vzbudil pozornost
okolních pastýřů ; a za krátko docházeli k němu z blizka 1
z daleka četní mužové i jinoši donášejíce mu potravin a
prosice, aby jim byl učitelem a duchovním vůdcem. Sabas
odpíral jim zprvu žádaje si žiti i zemříti o samotě, posléze
však odhodlal se, že sloužiti bude nejen Bohu, ale i lidem.
A za nedlouho shromáždilo se u něho 50 učňův, kteříž byli
hotovi žit1 po jeho způsobu. I zřídil jim pod horou poustev
nické chýšky a upravil prostrannou sluj v modlitebnici. A
již nedlouho potom čítala tato nová poustevnická osada 150
členů, kteří pod správou Sabovou sloužili Bohu modlitbou,
tuhými posty 1 jinými skutky kajicnými.
Sabas do té doby nebyl knězem, a vůbec neminil

z pokorydáti se posvětiti na kněžství; 1 nemívali jeho
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poustevníci služeb Božích, leč když zavítal k nim někdy ná.
vštěvou nějaký kněz cizí. Ale právě proto vznikla mez
poustevníky proti němu nevole, až i obžalovali ho u Jeru
salemského patriarchy Salusta, že nechtěje přijati kněžstv
není spůsobilý k řízení sboru jejich. A patriarcha povolav
Sáabuk sobě a překonav odpor jeho posvětil jej roku 484
na kněžství, prohlásil ho úředně za představeného poustev
nické osady jim založené a posvětil novou svatyni, kter
zatim byla tam zřízena.
Pověsť o slavném otci poustevníků Sábovi šířila se
daleko široko a vábila k němu z celé Palestiny 1 zemí sou:
sedních spásychtivé muže i jinochy, kteříž podrobovali s«
rádi duchovnímu vedení jeho. Mnozi z nich přinášeli mu
pozemské zboží svoje, největší pak dobrodějkou nové pou.
stevnické osady byla vlastní matka Sabova, která ovdověvš
přinesla synovi celé jmění svoje a trávila zbytek život:
svého v kajicnosti pod správou jeho až do smrti. Takovýn
způsobem získal Sabas tolik prostředků, že bylo mu umožněn.
zbudovati na poušti dva rozsáhlé kláštery, jeden pro nováčky
a druhý pro starší řeholníky, a mimo to dva domy pr
pocestné a pro nemocné. Pro tyto zásluhy svoje byl Saba:
od Jerusalémského patriarchy ustanoven za vrchního před
staveného všech poustevníků a mnichů palestinských.
Toho času byla východní cirkev znepokojována živly
rozkladnými, kteréž vnikaly ido poustevníků a budili v nick
ducha neposlušnosti a vzpoury. Po smrti patriarchy Saluste
pozdvihli se proti Sábovi nespokojení poustevnici a obžalo
vali ho u nového patriarchy Eliáše, že je zmíry přísný a
ukládá jim břemena nesnesitelná. Uslyšev to Sabas řekl
„Dáblu dlužno odpirati a s ním zápasiti, ale lidem pro za
chování pokoje ustupme a vyhněme se.“ I odešel a ukryl s««
na jiné vzdálené poušti, ale i tu shromáždil se kolem něh«
za krátko valný počet nových učňů, a odevšad hrnuli s«
k němu lidé prosice za radu, útěchu, poučení a pomoc v růz
ných potřebách svých. Tou měrou neměl Sabas na této poušt
kýženého klidu, a ustavičné pocty, kteréž byly mu proka:
zovány příchozími, přiměly ho po dvou letech, že vrátil si
do svého kláštera. Odpůrcové jeho začali proti němu poznovt
brojiti a šedesát z nich odešlo hlučně na jiné misto, al
většina mnichů zůstala mu věrna a zavázala se muposluš
nosti. I obnovil mezi nimi přísnou řeholní kázeň a přihliže.
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vůbec, aby mniši i poustevnici po zemi rozptýlení zachová
vali pravidel svatých Otců egyptských. Aui poustevníků
odběhlých nezapomínal; navštívil je a seznav bídu jejich
postaral se jim o výživu 1 0 pomoc na stavbu svatyně, a
takto zlomil vzdory jejich a pohnul je k lítosti a pokání.
Stárnoucímu opatu Sábovi bylo milostí Boží dáno, aby
v tehdejších náboženských zmatcích, kteréž zavládly v církvi
řecké, byl mocným sloupem pravověrného učení katolického
proti monofysitům (Butychianům). Bludaři ti byvše obecným
cirkevním sněmem Chalcedonským r. 451. zavrženi nepře
stávali zatvrzele šířiti scestné učení svoje o jediné přiroze
nosti v osobě Krista Pána, a císař Anastasius I. (491—518.)
podporovalje a pronásledoval biskupy pravověrné. I vypravil
r. 512. Jerusalémský patriarcha Eliáš opata Sábu, jejž
„světlem Palestiny“ nazýval, s několika poustevníky do
Cařihradu k císaři, aby -ho odvrátil od bludařů a získal
Církvi katolické. Ctihodná postava. a důrazná řeč Sábova
dojala velice císaře, ale trvalé změny ve smýšlení jeho ne
způsobila. V Cařihradě zdržel se Sabas přes zimu přebývaje
v klášteře předměstském, a zvěděv, že císař zamýšlí pravo
věrného patriarchu Jerusalemského Eliáše sesaditi, odebral
se k němu a hájil tohoto arcipastýře výmluvnými slovy,ale
marně. Rovněž marně domlouval Sabas císaři, aby přestal
utiskovati města přílišnými daněmi.
Zjara roku 513, vrátil se Sabas na svou poušť do Pale
stiny. Zatim vetřel se pod ochranou císařovou na stolec
patriarchy Cařihradského mnich Severus, zjevný bludař, ale
Palestina odmítla ho nechtějíc míti s ním žádného obcování.
Když pak Severus roku 513. chtěl podruhé přinutiti patri
archu Eliáše, aby přidal se k němu, spěchal Sabas s ostat
nimi opaty palestinskými do Jerusaléma, vyhnal posly
Severovy a shromáždil Jerusalémský lid u hory Kalvarie ;
a tu volali všickni klatbu na Severa i stoupence jeho. Po
sléze byl Eliáš roku 517. od cisaře poslán do vyhnanství,
kde již příštího roků zemřel. Vyhnance navštívil Sabas a
z prorockých slov jeho zvěděl, že císař Anastasius bude brzo
po úěm povolán na věčnosť.

Na místě vypuzeného Eliáše byl v Jerusalémě dosazen
za patriarchu Jan, jenž slíbil, že připojí se k bludaři Seve
rovi. Jakmile to zvěděl Sabas, svolal opaty palestinské, za
přisáhal s nimi Jana, a přiměl ho ktomu, že od slibu svého
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upustil a zůstal pravověrným. I rozkázal císař Jana uvěz
niti, on však obeslal zatím narychlo do Jerusaléma mnichy
palestinské, kteři shromáždivše se počtem 10.000 vešli do
chrámu. sv. Štěpána, a tu vyřkli patriarcha i opatové Sabas
a Theodosius klatbu nad Séverem 1 všemi ostatními mono
fysity. Císař zamýšlel proto oba opaty i Jana vyhnati, ale
pro nastalou válku nemohl tohoto úmyslu svého provésti.
A ještě téhož roku 518. zemřel císař Anastasius, jakož bylo

©předpověděno
vyhnaným
patriarchou
Elidšem
Nást
Anastasiův, pravověrný císař Justin I. (518—527.) povolal
stihané biskupy katolické z vyhnanství a prohlásil po celé
říši nálezy cirkevního sněmu Chaldeconského proti bludům
monofysitů.
Kdykoli šlo o česť Boži a spasení duší lidských, ne
otálel stařičký Sabas opouštěti svou zamilovanou poušť a
působiti veřejně. Tak zřekl se i po smrti cisaře Anastasia
samoty a chodě po Palestině potíral v lidu bludy a hlásal
pravdu katolickou. I podařilo se mu na tisice nerozhodných
křesťanů utvrditi v pravé víře a přiměti je k uznání úchval
sněmu Chaideconského.
Od roku 520. vyskytovaly se v Palestině poznovu ze
jména mezi mnichy nechutné spory v příčině spisů Orige
nových, jimiž byl obecný mír nemálo rušen. Tou příčinou
cestoval stařičký Sabas roku 530. na žádosť palestinských
biskupů podruhé do Cařihradu, zamýšleje spolu obhájiti
před císařem Justinianem I. palestinských křesťanů proti
pomluvám, jakoby měli účastenství ve vzpouře Samaritánů,
kteří ohněm i mečem řádili v zemi. Císař přijal svatého
kmeta s velkou poctivostí, poslal mu v ústrety loď s něko
lika biskupy a dvořany, a vítaje ho v paláci svém, poklekl
před ním na kolena a žádal ho za požehnání. Žádostem
jeho slíbil císař ochotně vyhověti, a mimo to rozkázal, aby
proti buřičům a lupičům v Palestině bylo rázně zakro
čeno, i aby chrámy od nich zničené byly znova zbudovány.
Spolu zavázal se císař slibem, že dá v Jerusalémě vystavěti
velký dům pro poutníky a že zmírní daně obyvatelstvu pa
lestinskému. Na ten účel dal císař napsati přiměřené roz
kazy úřadům palestinským a Sabas vrátil se s nimi do Je
rusaléma, kde byl radostně uvítán. A vykonav takto šťastně
poslání svoje, odebral se na svou poušť, kde již chystal se
na křesťanskou smrť. Když dolehla na něho těžká nemoc,
„
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povolal k sobě bratří a rozloučil se s nimi tklivým napo
mináním, aby milovali samotu a zachovávali svědomitě pra
videl řeholních. A ustanoviw si nástupce zesnul blaženou
smrti v Pánu dne 5. prosince 532. dosáhnuv let pozemského
života svého 93.

Sv. Sabas pobýval často ve svatém městě Jerusalémě
ožival tu veliké vážnosti, pročež 1 dostalo se mu čest
né o názvu Hagiopolita (Svatoměšťan). Ostatky jeho byly
později přeneseny do Cařihradu. Roku 1130. vydal se Praž
ský
biskup
Menhartodnacisaře
pouťJana
do Jerusaléma,
vracejezna
se
dostal
v Cařihradě
II. Komnena adarem

čnou čásť ostatků sv. Sáby, kteréž věnoval stoličnému chrá
mu sv. Vita v Praze.
Z církve východní dostalo se náboženské uctivání sv.
Sáby i do Říma. Tu stával na Aventině znamenitý řecký
klášter sv. Sáby, jenž slynul učenými mnichy, kteříž pro
půjčovali se v záležitostech řecké církve Stolici apoštolské
službami svými.
Římský seznam světců klade výroční památku sv. Sáby
na den úmrtí jeho 5. prosince. Zobrazován bývá sv. Sabas
jako poustevník s jablkem v ruce.

Dne 10 prosince koná se také památka sv. Melchiada, papeže
(311 - 313), sv. mučedníků kněze Karpofora a jáhna Abundia, sv. paneu
a mučednic španělských Enlalie a Julie, sv. Merkuria a spolumučedníků si
cilských. sv. Syndulfa, biskupa Viennského, a j.

Dne 11. prosince,

Sv. Damas, papež.
Světec Damas, původem Španěl, narodil se okolo roku
306. z otce Antonia, jenž brzo po narození tohoto syna svého
odstěhoval se s ním do Říma, kde byl při chrámě sv. Va
vřince nejprv duchovním nižšího řádu a později jáhnem a
knězem.
Již ve věku chlapeckém byl Damas přijat do sboru
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fákovstva chrámu, při němž sloužil otec jeho, a vynikaje
oilnosti, zbožnosti i mravnosti dosáhl časem svěcení jáhen
ského. Když císař Konstancius poslal papeže sv. Liberia do
vyhnanství, zavázalo se duchovenstvo římské přísahou, že za
života jeho nového papeže nezvoli. Také Damas zůstal Li
beriovi věren a jak se pravi, byl mu průvodcem do vyhnan
ství do Bereje v Thracii. Avšak vyhnanství Liberiovo ne
trvalo dlouho. Bylť císař prosbami nejvážnějších římských
paní a vice ještě bázní před vzpourou lidu pohnut k tomu,
že svatému vyhnanci dovolil návrat do Řima. Zatím přijal
Damas i svěcení kněžské.

Liberius vrátiv se z vyhnanství nepožíval v Římě po
koje, bylť nucen skrývati se v katakombách za městem až
do smrti cisaře Koustancia, zjevného příznivce arianství
(+ 361.). Tou dobou byl již Damas arcijáhnem římským a
pomáhal sužovanému papeži spravovati přetěžký úřad jeho
tak výborně, že ziskal si úctu a přízeň všech ušlechtilých
duchovních i věřících v městě. A když papež Liberius roku
366. zemřel, byl většinou duchovenstva i lidu římského zvo
len Damas za nástupce jeho.
Valná čásť duchovenstva římského byla toho času ovlá
dána lakotou, ctižádosti a poživavosti. Nehodný jáhen Ur
sicin přál si býti sám papežem, a když naděje ho zklamala,
učinil zločinný pokus uchvátiti úřad nejvyššího správce
Cirkve Kristovy způsobem podloudným. Svolav stoupence
svoje, několik duchovních a muže z nejnižších vrstev lidu,
dal se od nich zvoliti za vzdoropapeže a byl proti zákonům
cirkevním kdesi v zákoutí basiliky Liciniový posvěcen na
biskupství. Tak zahájen v Římě církevní rozkol. Oběstrany,
Damasova i Ursicinova, svářily a potiraly se náruživě. Stou
penci Damasovi vnikli násilím do chrámu Ursicinova a způ
sobili v něm krveprolití, a potom zmocnili se brannou moci
i hlavního chrámu Láateranského. V této svatyni byl dle
církevních předpisů Damas osmého dne po svém zvolení od
biskupa Ostijského pomazán na biskupství, ale nepokoje
v městě trvaly dále; jednoho dne bylo zabito 137lidi, jindy
opět zahynulo 160 lidi, nepočítaje těch, kteří byvše ztrý
zněni potom ranám svým podlehli. V hrozných těchto bou
řích neměl mírný Damas žádné účasti a litoval jich, ovšem
pak nemohl a nesměl jakožto řádně zvolený papež ustoupiti
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ctižádostivému vetřelci a hájil proti němu práva svého. Aby
krvavým potýčkám v Římě učiněn byl koneo, poslal městský
prefekt Juvencius vzdoropapeže do vyhnanství, ale opatření
toto nemělo valného výsledku, ježto strana Ursicinova za
krátko uvedla zuse do města sedm kněží rovněž vypovědě
ných. Obezřeleji a rázněji vedl si Juvenciův nástupce pre
fekt Pretextát, jemuž se podařilo aspoň mnačas obnoviti
v městě pořádek. Nerozhodný císař Valentinian I. rozkázal
Pretextátovi, aby všickni stoupenci lichého papeže byli z Ří
ma vyhnáni, ale později odvolal tento výnos a dovolil Ursi
cinovi 1 stranikům jeho vrátiti se uloživ jim za podmínku,
aby byli pokojni. Když však tito rozkolníci jali se poznovu
v městě rozněcovati spory, bylo Protextátovi nařízeno, aby
je navždy vypověděl. Ursicin vyhnán do Gallie a jiní jinam,
a rozkolníci v Římě zbylí donuceni rozkazem císařovým vy
dati řádnému papeži poslední chrám, jejž měli v drženi. Tak
potlačen jest neblahý rozkol Ursicinův.
Doba papežování Damasova byla plna zmatků; bludař
ství Ariovo bujelo dále, tropic nevýslovné zlo v národech
křesťanských a plodic 1 jiné zboubné sekty na zkázu nepo
rušeného učení Kristova. Tuť potřebovala lodička Kristova
kormidelníka bdělého, moudrého a statečného, jakým i Da
mas byl. Odklidiv rozkol a utišiv Římany slavil r. 369. cír
kevní sněm v Římě, na nějž dostavili se 93 biskupové, kteří
odsoudili s ním jednomyslně bludařství Ariovo a zavrhli Mi
lánského biskupa Auxencia, předního podpůrce arianství na
Západě. Podobně vystoupil Damas proti arianům 1 jiným
bludařům na církevních sněmích konaných v Římě v letech
374. 376. a 380. Souhlasem jeho nabyl Cařihradský sněm
z roku 381., jimž zavrženo bludné učení Macedoniovo o Du
chu svatém, vážnosti a moci druhého obecného sněmu cir
kevniho.
S pravověrnými biskupy na Východě měl papež Da
mas čilé styky a ujimal se jich v protivenstvich, kterýchž
bylo jim zakoušeti za vlády urputného ariana cisaře Valenta
(364—378). Když patriarcha Alexandrijský Petr, nástupce
sv. Athanasia, od arianů vypuzen byl, ujal se ho Damas,
poskytl mu útočiště v Římě, a po smrti Valentově dopomohl
mu k tomu, že opět do sidla svého se vrátil a na stolec
svůj dosedl. Horlivě snažil se Damas také o uklizení círke

720

Dne 11. prosince.

vního rozkolu v Antiochii, kde proti řádnému biskupu Pau
linovi vystupoval samozvanec Flavian. V té příčině konán
r. 382. v Římě sněm, na nějž pozval papež i slovutného
Jeronýma. Učeného světce tohoto vyznamenával Damas
v Římě mnohým způsobem ; radival se s ním v důležitých
věcech, učinil ho svým tajemnikem, jenž mu při skládání
listů byl nápomocen, a svěřil mu opravu staréholatinského
překladu Písma sv. (Italy). I zůstal Jeroným v Římě aždo
smrti příznivce svého Damasa.
Neunaveně zveleboval Damas církevní kázeň a hubil
různé zlořády v tehdejším duchovenstvu římském. Nejhorší
meplechou byla lakota, jíž mnozí duchovní hověli zneuživaje
zbožné stědrosti ženského pohlaví ku svým sobeckým zá
měrům. I přiměl papež roku 370. cisaře Valentiniana I.
k vydání zákona, kterýmž zakázáno, aby duchovní a mniši
nevtirali se do domů vdov a panen, aniž přijímali od nich
darů, odkazů a svěřených statků na úkor oprávněným dě
dicům. Zákon tento dal papež ve všech chrámech veřejně
prohlásiti a pečoval velmi přísně o jeho provedení, čimž
však vzbudil si nové odpůrce, kteří přidavše se k rozkol
nické, posud nevyhubené straně Ursicinově usilovali stůj
co stůj ho svrhnouti. Tupili svorně s rozkolníky Damasa,
vydávali ho za původce předešlých bouří, neostýchali se
podezírati jeho neposkvrněnou čistotu a posléze najali si po
křtěného ale od křesťanství odpadlého Žida, jenž obvinil ho
soudně z nějakého zločinu, bezpochyby že osobilsi veřejnou
moc, vyhnav několik bludařů z Říma. Damas byl od cisaře
prohlášen nevinným, ale to nestačilo uražené oti a důstoj
nosti jeho; i žádal, aby byl po zákonu církevním vyšetřo
ván a souzen od biskupů. A biskupové shromáždění na
schůzi v Římě r. 378. prozkoumavše podanou žalobu od
mitli ji jako ničemný útok zlomyslníků na papeže a osvěd
čili jeho neúhonnosť. Zároveň podali biskupové žádosť k ci
saři, aby papež ani biskupové nesměli býti poháněni na
soud světský, kteroužto žádosť vyřídil císař výnosem, že ani
žaloby ani svědectví osob neřestných, pomluvačných a utr
hačnýchproti biskupům nemají býti soudně připouštěny.

Kromě bludařství potíral Damas také zbytky starého
pohanství. Na jeho prosbu rozkázal císař Gracian odněsti
z Římského senátu oltář a modlu bohyně vitězství (Viktorie) ;
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jeho přičiněním byly káceny modly v divadlech a na
veřejných prostranstvích Rimských.
Horlivou péči věnoval papež Damas zvelebení chrámů
i hřbitovů Římských. Zbudoval novou svatyni u silnice
Ardeatské, vystavěl znova chrám sv. Vavřince, při němž
někdy od mladosti po mnoho let byl duchovním, ozdobil
chrám,sv. Anastasie drahocennými malbami, pečoval o za
chování katakomb, přenesl z nich mnoho svatých ostatků
do chrámů a opatřil náhrobky mučedníků nápisy. Proti
bludařům nařídil Damas, aby v cirkevních hodinkách při
dávalo se ku každému žalmu chvalořečení „Sláva Otci 1
Synu i Duchu svatému“ by takto duchovní i věřící usta
vičně vyznávali pravověrné učení katolické o nejsvětější
Trojici. Vrstevnici velebi jeho pevnosť a rozhodnosťv hájení
svaté víry proti bludařům i jeho mravní čistotu, pokoru,
dobročinnosť, horlivost pro zvelebování chrámů 1islužeb
Božích a vzácnou učenosť. Veliký světec Jeroným dí o tomto
přiznivci a důvěrném příteli svém, že byl člověk výborný,
muž nevyrovnaný, v Písmě svatém utvrzelý, panický učitel
Církve panické, kterýž čistotu miloval a rád chválu její
poslouchal. A slovutný Theodorét, biskup města Cyru v Sy
ril (+ 458) napsal o Damasovi, že byl muž všemi ctnostmi
ozdobený, jenž zbožným životem svým se zvěčnil, že planul
horlivosti o rozšíření víry a ničeho nepomijel, aby se pro
kazoval učení apoštolského ochranou a záštitou.

Papež Damas byl též spisovatelem a básníkem. Listy
jeho psané sv. Jeronýmovi svědčí o bystrém, bádavém duchu,
a z básniček jim ve způsobě náhrobních nápisů složených
vane dětinná zbožnost.Záslužný život svůj dokončilsvatou smrti
dne 10. (či snad 11.) prosince 384. v kmetském věku skoro
osmdesáti let. Tělo svatého papeže tohoto bylo složeno
v chrámě u silnice Ardeatské od něho zbudovaném, kdež
také ostatky jeho byly r. 1616. vyzdviženy a na jiné misto
slavně přeneseny.

Původem krvavých rozbrojů v Římě za papeže sv.
Damasa byla nezřizená ctižádost Ursicinova. Co zlého způso
bila již tato zaslepená vášeň na světě! Člověk posedlý cti
žádosti plane závisti proti každému, kdož jest nad ním, a
(h)
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nebývá vybíravý v prostředcích,kterými by nad jiné lidi
se vyšinul; jemu je vhod všecko, co by mu dopomohlo k do
sažení cti a hodnosti; voli 1cesty křivé a neštíti se žádného
zločinu, aby došel cile. V takovém člověku není ovšem
bázně Boží, Sv. František Saleský piše: „Ctižádosťzpůsobila,
že učiněn jest anděl ďáblem a stal se nepřítelem Božím ; že
člověk pýchou a lakotou pocti ztratil svou původní sprave
dlnosť, v niž byl stvořen, a že země učiněna jest peklem,
neboť všeliké to zlo, jež nepravosti vlekou po sobě, neni leč
peklem.“ A sv. Alfons Liguori dí: „Ctižádosť jest jako opice
pltvořic se ve všem po lásce, ovšem způsobem převráceným.
Léska snáší všecko, ovšem pro statky věčné; ctižádost také
snáši všecko, leč pro porušitelné věci tohoto světa. Láska
je dobrotivá k chudým, ctižádost k bohatým. Láska snáší
všecko, aby se zalíbila Bohu; otižádosť snáší všecko, příči
nou marnosti. Láska všemu věří a všeho se naděje, co týká
se věčné slávy; ctižádosť pak věři a naděje se všeho, co
souvisí s marnou slávou světskou. Kolik mnedle trni, vece
sv. Augustin, nalézá, kdo po důstojenstvich se shání! A čeho:
jsme dosáhli posléze, leč trochu dýmu kterýž nesyti, když
jej máme, a za krátko se smrti zmizi.“ „Viděl jsem bez
božníka velmi vyvýšeného a pozdviženého jako cedry libán
ské. A šel jsem tudy, a hle již nebylo ho, a hledal jsem ho,
a neni nalezeno misto jeho.“ (Zalm 36, 35. 36.)

Dne 11. prosince koná se také památka sv. Trazóna, mučedníka řím
ského, sv. Viktorika a spolumučedníků, sv. Barsabáše, mučedníka perského,
sv. Eutychia, mučedníka španělského, sv. Sabina, biskupa v Piačenci, sv.
Daniela, sloupovníka cařihradského (+ 489.), Germany Cousinové, chudé
pasačky ve Francii, prohlášené r. 1854. papežem Piem IX. za blaho
slavenou, a j.
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I. Sv. Jodok, poustevník.
Símě evangelia Kristova přičiněním papeže sv. Řehoře
Velikého zaseté koncem stoleti šestého v Anglii od apoštol
skóho věrozvěsta sv. Augustina i tovaryšův jeho, ujalo se a
vydávalo záhy hojný užitek. O tom svědčí valný počet
domorodých světců anglických, z nichž jest i kralevič Jodok,
syn jednoho ze sedmi králů, mezi kteréž Anglie tehdáž roz
dělena byla.
9
Jodok (Jošt) narodil se někdy na počátku stoleti se
dmého a byl po tehdejším zvyku dán na výchovu do které
hosi anglického kláštera, kde naučil se pohrdati hodnostmi,
statky i rozkošemi pozemskými a zatoužil po vyšší dokona
losti mravní. A když byl mu nabídnut trůn, umínil si, že
raději ujde z vlasti, aby někde v daleké oizině mohl sloužiti
v chudobě i pokoře Bohu a pracovati o spasení svém. I
oblékl se © chatrný šat a přidal se k několika poutníkům
cestujícím do Říma.
Poutníci ubírali se říší franckou, nad niž celou panoval od
roku 628.král Dagobert. V Paříži setkal se s Joštem francký
velmož Haimo a seznav jeho zbožnost přilnul k němu a
poradil mu, aby hleděl dojíti kněžství, jelikož tento stav
poskytoval by mu nejvýdatnějších prostředků, aby mohl
horlivě šířiti slávu Boží a pracovati úspěšně o spasení
vlastním i bližních. Na ten účel nabídl mu pohostinství
v domě svém 1 vše, čeho třeba jest, aby mnakněžství

se

připravil. I uposlechl Jošt této přátelské rady a vzdav se
další cesty do Říma byl nákladem Haimovým vzděláván
v posvátných vědách, přijal svěcení kněžské a zůstal na
statku svého příznivce konaje služby Boží a vzdělávaje lid
slovem i příkladem. Jakkoli pak jeho působení na tomto
místě bylo blahodárné, nepřestával toužiti po samotě; i 0
dešel po sedmi letech s přitelem Vulmarem do krajiny, kde
nyni rozkládá se na několika ostrovech řeky Loiry město
Les Ponts de Cé a usadil se tu na ostrůvku, kde potom
Haimo zřidil mu poustevnu se svatyňkou. Na této poušti
trval kralévič Jošt s tovaryšem svým kochaje se modlitbou
i zbožným rozjímáním o Božských věcech a zapíraje se
skutky kajicími. Skrovné životní potřeby svoje hradil
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z výtěžku ruční práce a udilel také almužnu chuďasům,
kteřižkoli. k němu přišli. V poustevně jeho bývala jen ne
patrná zásoba potravy, a přece neodcházel žádný hladový
pocestný od něho bez podpory. Jednou, když měl jediný
chléb, přišel žebrák a chtěl jíti. Jodok nařidil ihned Vul
marovi, aby rozdělil chléb a dal chuďasovi čtvrtku. Brzo se
dostavil žebrák druhý a třetí, a každý z nich dostal také
po čtvrtce. Když pak za chvíli přišel žebrák čtvrtý, řekl mu
Jodok: „Milý bratře, jsme tu dva a máme již pouzejedinou
čtvrtku chleba, ale vídím, že jsi hladem všecek zmořen
;
vezmi tedy, co nám zbylo a pojez.“ Rozmrzen namítl Vul
mar: „Co mnedle zbude nám? Či neponecháme si zhola
ničeho ?“ Ale Jodok odpověděl laskavě: „Jen dej žebrákovi,
co"máme, všakt Bůh postará se o násl“ A téhož ještě dne
připluly řekou k ostrůvku Joštově čtyři čluny vezouci hoj
nou zásobu potravy. Nebylo na nich nikoho aniž známo
bylo, odkud přijely a kdo je zásobil chlebem. Za tuto ne
nadálou pomoc v nouzi děkovali oba poustevníoi vroucně
Bohu a složivše potravu užívali jí pro sebe i pro chudé
příchozí.
Časem rozšířila se chvalná pověsť o poustevníku Jošto
vl a vábila k němu z blízka i daleka zástupy lidi, kteříž
ctnosti jeho velebili a v různých potřebách svych u něho
poučeni a rady se dožadovali. Ale svatému poustevnikovi nebyl
tento nával lidu vhod; přálť si žiti v zátiší, aby nejsa vy
rnšován mohl výhradně pracovati o vlastním spasení. I od
stěhoval se po osmi letech na jinou poušť řečenou Rimak
a zřídil si tu kapličku sv. Martina. Ale sousední lid vypátral
ho i na tomto místě odlehlém a hrnul se za ním. Proto
odešel Jošt po nějakém čase z této pouště a nalezna u moře
stinné údoli zvolal: „Tuť odpočinutí mé navždy, zdeť budu
přebývati!“ V úvale tom minil sloužiti Bohu do smrti; 1
zřídil si tu poustevnu a dvě svatyňky na počesť sv. Petra
1 sv. Pavla.

Po všecka léta, kteráž trávil Jošt na poušti, bylo mu
ustavičně bojovati proti tělu, světu i ďáblu, ale milosti Boží,
modlitbou, svatým rozjimáním a tuhou kajicností přemáhal
šťastně všeliká pokušení a tlumil přirozenou náklonnost ku
zlému. Posléze umínil si vykonati pouť do Říma, kterou již
za mládí byl nastoupil, ale nedokončil. V Římě setrval ně
jaký čas obcházeje místa posvátná vůbec a uctivaje zvláště
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hroby svatých mučedníků. Tehdejší papež sv. Martin I.
slyše onábožném poustevníku tom žádal si ho viděti, přijal
jej laskavě a otázal se ho po jeho původu. I oznámil Jošt
papeži, čímž posud bedlivě se byltajil, že je potomek rodu
královského a že vzdal se dobrovolně království pozemského,
aby získal království nebeské. Tomu podivil se nemálo papež
a pochváliv poustevníka obdaroval ho svatými ostatky. Po
těšenvrátil se Jošt na svou milou poušť a byv od Boha
poučen o hodině smrti své chystal se na ni zbožně pět
měsíců a dokončil blaženě pozemskou pouť dne 13. pro
since 653.

Sv. Jošt vzdal se koruny královské, aby dosáhl koruny
nebeské; pohrdl požitky i porušitelnými poklady světskými,
aby získal poklady nehynouci. Vědělť, že svatosti i života
věčného možno dojiti jen odřikavosti, zapiráním sebe sama.
Ovšem není třeba každému křesťanu, aby na ten účel od
řekl se nadobro světa a mrtvil se na poušti, ale pravda jest,
že nikdo spasen nebude bez boje proti hříchu, bez oběti, bez
odřikavosti. Pravit Tomáš Kempenský: „Jestliže sám sebe
dokonale přemůžeš, všecko ostatní snadno sobě podmaniš.
Nejdokonalejší zajisté vítězství jest, zvítězitl nad sebou sa
mým ; nebo kdo sebe samého tak podrobena má, že jeho
tělesnosť rozumu, jeho rozum pak ve všech věcech Bohu se
podvoluje, tenť opravdu jest vítěz a panovník světa.“ „Ne
panuj tedy hřích v smrtelném těle vašem, tak že byste po
siouchali žádostí jeho.“ (Rím. 6, 12.) „Protož mrtvěte údy
své, kteříž jsou na zemi: smilství, nečistotu, chlipnosť, zlou
žádost a lakomství, jež jest modloslužba.“ (Kolos. 3, 6.)

2. Sv. Lucie, panna a mučednice.
Trest legendy o sv. Lucii jest tato: Koncem stoleti
třetího žila v Syrakuůsách na ostrově Sicilil vzácná křesťan
ská vdova Eutychia s jedinou dceruškou svou Lucii, kterou
velmi pečlivě vychovávala. I odrůstala Lucie v bázní Boží,
libovala si ve čtení životů svatých mučedníků, a zvláště
oblíbila si a vzývala panenskou světici Agathu, která za
čísaře Decia v městě Katanii na Sicilii podsoupila smrť mu
čednickou. Navštěvujic s matkou hroby svatých mučedníků
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a rozjimajic O ctnostech jejich přála si vroucně, aby mohla
jich následovati, a již v útlém věku zavázala se Kristu Pánu
slibem ustavičného panenství.
Když Lucie v sličnou pannu dospěla, ucházel se o ruku
jeji urozený pohanský jinoch, a Eutychia nevědouc o slibu
dcery své zamýšlela dáti mu ji za manželku. Toho ulekla
se Lucie, a neodvažujíc se prozatim odpirati milované matce
obrátila se v úzkostech svých k Bohu, aby z hrozícího ne
bezpečenství šťastně vyvázla. A Bůh vyslyšel modlitby její.
Ovdovělá Eutychia churavěla po čtyři roky nebezpeč
nýmkrvotokem, aniž všeliké umění lékařské dovedlo ji po
moci. S lítostí patřila hodná dcera na ubohou matku a slou
žila jí laskavě, až posléze uminila si, že dopraví ji na hrob
sv. Agathy v Katanii kde již mnozí nemocní přímluvou
této světice zázračně uzdravení byli. I odebraly se matka a
dcera do Katanie a moclily se vroucně na hrobě sv. Agathy
vzývajíce ji za pomoe. Právě byla tu sloužena nekrvavá
oběť novozákonní, na níž četlo se evangelium o ženě krvo
tokem stižené, kteráž uzdravena jest, jakmile dotkla se rou
cha Páně. Tento příběh posilnil Lucii v naději, že Kristus
Pán vrátí i nemocnématce jeji zdraví; iřekla: „Milá matko,
věřiš-li, že pravda jest, co právě bylo čteno, buď jista, že
přímluvou sv. Agathy i tobě bude pomoženo.“ Po skonče
ných službách Božích zůstaly obě poutnice v svatyni, a Eu
tychia zdřímnuvši únavou spatřila ve snách oslavenou světici
Agathu, kteráž potěšila ji zprávou, že modlitba jeji jest vy
slyšena. A když Eutychia procitla, byla dokonale zdráva. I
poděkovaly matka a dcera Bohu za prokázanou milosť a
navrátily se radostně do Syrakus. Tu chystala se Eutychia
opatřiti dceři výhodným sňatkem šťastnou budoucnosť. Ale
Lucie řekla ji: „Drahá matko, milostí Boží došla jsi zdraví;
učiň také mně milosť a nemluv již o ženichu smrtelném;
jsemť již dávno zasnoubena Pánu nebes. Vydej mně, prosím,
věno moje, ať odevzdám je nesmrtelnému choti svému v o
sobách chudých.“ Nábožná matka nechtějíc stavěti se na
odpor slibu zdárné dcery své vyhověla žádosti její a dolo
žila: „Opatrovala jsem podilu tvého věrně a dám ti jej, ale
vlastní dědictví svoje podržím si až do smrti, a teprv až
zemru, budeš moci jím volně nakládati.“ Avšak Lucie od
větila lahodně: „Slyš, drahá matko, rady mé. Kdo dává Bohu
jen to, co umiraje nemůže si odnésti na věčnosť, tenť za
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jisté nemá z toho žádných zásluh. Chceš-li tedy učiniti 0
běť Bohu příjemnou, obětuj mu to, čeho bysi mohla ještě
sama uživati, pokud ještě živa a zdráva jsi. Taková setba
uzraje ti v žeň nebeskou“ Tato slova dotkla se mocně srdce
vdovy Eutychie, i uposlechla dcery, a obě rozprodaly klénoty
1 statky svoje, a podrževše si z výtěžku jen tolik, kolik samy
na výživu potřebovaly, jaly se rozdávati ostatek chudým.
Zatim dovělěl se nápadník panny Lucie, že tato ne
věsta jeho prodala stkvosty i statky svoje, a jsa velice pře
kvapen pátral po příčinětoho. Když Luciina služka na danou
otázku řekla mu opatrně, že velitelka jeji zamýšlí výtěžkem
z prodeje zboži svého zjednati si statek veliký a výnosný,
upokojil se, ale za nedlouho přesvědčil se, že pozbyl neto
liko naděje na věno panny Lucie, ale i naděje na sňatek
s ní. I rozhněval se náramně a obžaloval na soudě Lucii
jako křesťanku, kteráž ho oklamala a věnem svým marno
tratně plýtvá na prospěch nenáviděných křesťanů. Tu dal
sudiPaschasius bez meškání povolati Lucii na výslech a
vyzval ji, aby obětovala veřejně bohům, načež svatá panna
odvětila: „Náboženství čisté a neposkvrněné u Boha a Otce
toto jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v soužení jejich, a
neposkvrněného sebe ostříhati od tohoto světa. (Jak. 1, 27.)
To jsem učinila; rozdalať jsem jmění svoje chudým a takto
obětovala jsem i živému Bohu, nyní pak, když nemám již
na světě ničeho, dávám jemu sebe sama za oběť živou.“
Sudí zvolal na to: „Takové zpozdilosti povídej svým ješit
ným souvěrcům; mne neoklameš, jáť jsem strážce a vyko
navatel rozkazů císařských !“ Lucie opáčila: „Posloucháš roz
kazů císařských, já pak jsem poslušna přikázání Božích ;
bojiš se knižat smrtelných, a já bojím se Boha věčného.“ A

když sudí jí vytýkal, že jmění svoje promarnila s lidmi prý
daremnýnii, odmitla tuto lichou důtku vážně řkouc: „Uložila
jsem jmění svoje bezpečně a nikdy nemělajsem společenství
s lidmi, kteří tělo i duši poskvrňují. Takovými svůdei jsou
všickni, kdož duše lidské z čistého náručí Božího vytrhují
a k věrolomnosti sváději nutíce je, aby obětovaly mrtvým
modlám.“ Tu vzkřikl sudí: „Všakť umlkne tvoje prostořekosť,
jakmile počne mučení!“ Ale světice řekla, že co mluví, jest
ji vnuknuto Duchem svatým, a na další otázku soudcovu
odpověděla, že duše čisté jsou chrámové Boží a že Duch
svatý přebývá v nich. I opáčil sudí tato slova a pravil ji
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zlivě: „Toho Ducha svatého vypudíme z tebe ve veřejném
domě hanby, kde budeš zneuctěna ! Nuže zvol si: buď po
slechni. rozkazu císařského a obětuj bohům, aneb dám vyko
nati, čim jsem ti pohrozil.“
Na Lucii bylo takto přichystáno osidlo pekelné, ona
však nelekla sa ho majíc pevnou a jistou naději, že nebeský
choť jeji Kristus Ježíš nedopustí, aby poskvrněna byla či
stota jeji. A naděje tato byla naplněna. Když pochopové,
kteři svatou pannu měli odvésti do domu neřesti, k ní při
stoupili a na ni ruce vztáhli, stála jako skála jsouc držena
neviditelnou mocí, tak že nebylo možno žádným namáháním
hnouti ji s místa. Paschasius pokládal to za kouzelnictví,
když pak svatá panna řekla mu: „Nyní můžeš přece patrně
viděti, že Duch svatý jest ve mně, vzdej se tedy nevěry
své,“ rozvztekli]l se a rozkázal založiti kolem ní oheň, aby
byla upálena. Ale mocí Boží stalo se, že oheň Lucii neubli
žil. Posléze vrazil jí kat dýku do hrdla. Pokojně přijala mu
čednice smrtelnou ránu a žila ještě několik hodin, a teprv
když přijala Tělo Páně a napomenuvši přítomných křesťanů
ku stálosti u víře doložila, že pronásledování jich již brzo
přestane, skonala slavnou smrti v Pánu dne 13. prosince
roku 304., za panování krvežíznivého nepřítele Církve Kri
stovy císaře Diokleciana.
Tělo panenské mučednice Lucie pohřbili křesťané uocti
vě, a když doba protivenství minula, zbudovali nad hrobem
jejim krásný chrám. Sláva této světice rozšířila se po vši
Církvi; již od nejstarších časů připomíná se jménojeji mezi
mučedníky a mučednicemi, které vzývá kněz na mši svaté
po pozdvihování.
Ostatky sv. Lucie byly později přeneseny dilem do
Met, dilem do Benátek. Z nich získal darováním Karla IV.
čásť hlavy, rámě a prst velechrám Pražský.
Výroční památka sv. Lucie slaví se dne 13. prosince.

Sv. Basil vykládá v pojednání o pravém panictví, že
Kristus Pán povždy zázračným způsobem chránil a hájil či
stoty svatých panen, kdykoli od surových nepřátel odsou
zeny byly, aby padly za oběť zvířecím chtičům prostopáš
niků. Tak zachráněny světice Anežka, Agatha, Lucie i mnohé
jiné. Nedopouštiť Spasitel, aby nevinné ovečky, kteréž se
mu obětovaly a v něho důvěřují, v čas nebezpečí byly mu
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ďáblem vyrvány. Jen ti klesají a hynou, kdož hrdě na sebe
spoléhají, přiležitosti ku hříchu se nevarují a svévolně do
nebezpečí sami se vrhají.
Dne 12. prosince koná se památka sv. Sinesia, mučedníka římského
za času papeže sv. Sixta II. (257—258), sv Epimacha i soudruhů umuče
ných r. 249. v Alexandrii, sv. Hermogena i spolumučedníků, v Trevíru sv.
Maxencia i spolumučedníků, a j. Dnes připomínáme si také sestru sv. Vá=
clava Přibislavu, kteráž provdala se za vladyku Charvátů v severovýchod
ních Čechách, a ovdověvši žila svatě do smrti trvajíc horlivě na modlitbách,
zapírajíc se postem a konajíc skutky milosrdné. Byla pokládána obecně za
blahoslavenou a pohřbena u Jablonné pod vrchem Krutinou, kde posud stojí
kaplička jí na počesť zbudovaná. Karel IV. dal r. 1367. přenésti ostatky
její do velechrámu Pražského.

Dne 13. prosince.

Sv. Otilie, abatyše.
Několik hodin na jihozápad od města Štrasburku v Dol
ních Elsasích vypíná se ve Vogesách zvýší 801 metru pří
krý vrch se slavným poutním chrámem a troskami starého
hradu a kláštera Hohenburku. Mohutné hradby pocházejí
z doby římské; klášter založen koncem století sedmého, a
první abatyší jeho byla sv. Otilie.
Za franckého krále Childeberta II. (656—6193.) vládl
na Hohenburku alemanský vévoda či hrabě Eticho I., pán
mnohých hradů a statků, muž povahy drsné a urputné. Man
želka jeho Beresinta, sestra matky Autunského biskupa sv.
Leodegara, byla paní velmi nábožná a dobrotivá, avšak Bůh
podrobil ji tuhé zkoušce. Roku 662. povila dcerušku, a když
slzíc pojala novorozeňátko v náručí, shledala s bolesti, že je
nevidomé. Vévoda očekával syna a přijal tudy velmi nevrle
zprávu, že dostal dceru; a když po chvili bylo mu zvěsto
váno, že dítko je slepé, rozhněval se náramně a v návalu
prchlivosti rozkázal, aby porod tento byl zatajen, a pojal
úmysl, že dá novorozeňátko utratiti; zdáloť se mu, že vzne
šený rod jeho jest snížen a zahanben. Ale dobrá matka za
chránila ubohé dcerušky; v úzkosti odevzdala ji potaji ně
kdejší komorné svojí na opatrování.
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Žena tato odešla se svěřeným ditkem do Šerweileru
opodál Šettstadtu a ošetřovala ho bedlivě, ale přílišná úzko
stlivosť jeji vzbudila v lidu podezřelé pověsti o domnělém
původu slepého nemluvněte. I vzkázala za rok Beresinta
pěstounce, aby je odnesla do burgundského panenského klá
štera Palmy (Beaume, les Nonnes). Tu ujala se opuštěné
dcerušky přibuzná její abatyše a dopsala vévodkyni, aby
bezpečně doufala, že Bůh slepému diítku může ještě
zrak dáti.
Podání vypravuje, že sv. Erhard, biskup Řezenský,
z vnuknutí Božího přišel do kláštera Palmý a pokřtil za
puzenou dceru vévody Eticha, kteréž dal jméno Otilie,
Tehdáž dostalo se Otilii se světlem duchovním i světla těle
sného; jakmile svatý biskup pomazal oči jejích, prohlédla
a divala se přívětivě na něho; i velebil Boha a řekl: „Tak
dcero má pohlédní na mne v nebi!“
Z podivuhodného prohlédnutí nevidomé divky byla
radost v klášteře i na vzdáleném Hohenburku, a jediný vé
voda Eticho zůstal v zášti proti vlastní dceři zarytým ne
chtěje o ní ani slyšeti. I zůstala Otilie v klášteře a pod
ochranou pečlivé abatyše rozvíjela se v libovonnou růži
v zahradě Boží. Odrůstala v spanilou pannu a stkvěla se
svatými ctnostmi, láskou k Bohu, pokorou, čistotu a do
brotou srdce, všem řeholnicím i družkám svým za příklad.
Klidně plynul jí život v zátiší klášterním, a jen myšlénka
na domov rmoutila ji; vědělať, že nesmí otci na oči, a že
dobrotivá matka převelice z toho se souží. I modlila se
Otilie každého dne vroucně netoliko za matku, ale i za otce,
aby Bůh milostí svou srdce jeho obměkčiti ráčil. Na výživu
ubohé dcery posýlala Beresinta do kláštera Palmy skrovné
prostředky, pokud dovedla jich si opatřovati, a jeden z bra
tří dával ji zprávy z domova a jak mohba, rovněž podpo
yoval ji dary, které však ona obracela na prospěch chudých.
Dětinná touha zapuzené Otilie po domovu a zvlášť
po matce rostla ubihajícím časem a naplňovala srdce její
převelikou litosti. A vědouc, že usoužená matka nemůže ji
pomoci, dopsala bratru, jenž jí přál a otci příjemný byl,
aby pro lásku Boží smiloval se nad ní a hleděl vyprositi
na otci povolení, aby směla přijíti domů. Dobromyslný bratr
vyhověl ochotně této prosbě a činil seč byl, 'ale kdykoli
rozmlouvaje s otcem začal mluviti o sestře nevinně zapu
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zené, býval od něho povždy zakřiknut a umlčen, ač byl
jeho miláček. Tvrdé a hrdé srdce vévodovo nebylo obměk
čeno ani slzami jeho. Posléze uvažoval tento jinoch o tom,
že snad otec nenávidí dcery své proto, že ji osobně vůbec
ani nezná, a že hněv jeho by přestal, jakmile Otilie roz
květajicí všemi vděky panenskými a ozdobená milými
ctnostmi, před ním by stanula. I poslal o své újmě pro ni
vůz a služebnictvo se vzkazem, aby bez meškání vydala se
na cestu k domovu.
Jednoho dne patřili otec a syn s Hohenburku do údoli,
když právě blížil se ku hradu povoz. I otázal se vévoda,
kdo asi chce ho navštíviti, a syn odpověděl: „Vlastní dcera
tvá Otilie, žádostiva lásky tvé.“ Tu zvolal Eticho hněvivě:
„Kdo odvážil se bez mé vůle volati ji sem?“ A syn řekl
mirně: „Jáť otče osmělil jsem se to učiniti, z útrpnosti
k nešťastné sestře, kteráž na hanbu našeho rodu byla nu
cena žiti nuzně a zarmouceně v cizině“ V tu chvili pozbyl
prchlivý vévoda vší rozvahy a uhodil syna holí tak prudce,
že tento oblíbenec jeho svalil se na zem a chřadna brzo
potom zemřel.
Otilie navrátila se s novou, bolestnou ranou v srdci
do kláštera Palmy a odporučila se do vůle Boži. Zatím
nadeházela v zarputilé mysli vévody Bticha změna; smrť
oblíbeného syna otřásla jím a vzbudila v něm výčitky svě
domi i litosť, tak že počal o zapuzené dceři smýšleti vli
dněji, až i povolal ji na Hohenburk. Přece však nechoval
se k ni ještě tak, jak dobrý otec k hodné dceři chovati se
má; odevzdalť divku pod ochranu britské jeptišky, vykázav
ji denni plat, jakýž dáván býval osobám služebným. Po
korně děkovala Otilie za tento skrovný dar a uvykšl již
v klášteře chudobě, snášela ji trpělivě a klidně, vzdalovala
se dvorního ruchu, činila si újmu, a podilela chudinu penězi
1 šatstvem a potravou, těšila se v ponižení svém myšlénkou
na Boha, a neustávala ho prositi, aby uvedl otce na cestu
spásy a nedal duši jeho zahynouti.
Jednoho dne potkal maně Eticho Otilii a otázal se, co
dělá. „Nesu trošek ovesné mouky nemocnému chuďasovi,
abych připravila mu pokrm,“ odpověděla dívka. Pojednou
uvědomil si vévoda, jakon vzácnou perlou tato jeho dcera
jest a kterak posud neotcovsky ji ubližoval; izastyděl se a
řekl: „Zapomeň, dcero milá, co se stalo; ode dneška bude

732

Dne 13. prosince

ti lépe!l“ Od toho dne choval se vévoda k dceři laskavě, a

tak ukončena jest doba jejiho utrpeni.
Roku 680. daroval Eticho hrad Hohenburk se všemi
statky a požitky Otilii, aby upravila jej v panenský klášter.
Tehdáž řekl jí: „Modli se tu s družkami svými za ubohou
duši mou, aby nalezla odpuštění hřichů.“ Tak změnil se
tento drsný muž modlitbami a příkladem svaté dcery své.
Snažil se odčiniti křivdy a bezpráví Otilii způsobené
a nahrazoval ji dřívější zarputilou nepřízeň pravou otcov
skou láskou, přičiňoval se následovati ctností jejich a žil
kajicně, až r. 690. po křesťansku zemřel. Brzo po něm odešla
na věčnosť i nábožná manželka jeho Beresinta, kterou Bůh
za přestálá utrpení odměnil hojnou radosti již na zemi.

Otilie jala se zřizovati na Hohenburku rozsáhlý klášter,
kterýž by mohl hostiti valný počet řeholnic i chovanek ;
nebyloť,tehdáž ještě v Elsasich žádného kláštera ženského,
pročež i přihlašovalo se do nového řeholního ústavu na Ho
henburku mnoho nábožných dcer, především ze vzácných
rodů elsaských. Stavební práce na Hohenburku trvaly deset
let, a nová řeholní družina měla za krátko 130 jeptišek,
mezi nimiž byly itři dcery Otiliina bratra Adalarda. První
abatyše tohoto kláštera Otilie zavedla v něm řeholní pra
vidla sv. Benedikta a spravovala jej mateřsky vodic slovem
1 příkladem sestry svoje na cestu dokonalosti. Byla i dobrou
matkou všem lidem ubohým a pomoci potřebným, jimž pro
kazovala hojné skutky milosrdenství. Shledavši, že zvláště
času zimního osoby churavé a stářím skličené nemohou do
cházeti do kláštera na strmý vrch, vystavěla asi roku 700.
na úpatí Hohenburku druhý klášter řečený Niedermůnster
a vedle něho dům pro nemocné, chudé a přichozi poutníky.
Před timto klášterem vsadila sama tři lípy ve jménu tří
Božských osob, a lípy vzrostše v mohutné stromy hlásaly po
věky památku jeji. S obzvláštní zálibou přijimala a hostila
tu Otilie poutniky i poutnice z Irska i Anglie. Horlivá aba
tyše snažila se také přichozl nábožné jinochy 1 muže zroz
ličných zemí pohnouti k tomu, aby věnovali se stavu
kněžskému a pomáhali utvrzovati lid ve viře svaté a boha
bojnosti. Vedením jejím prospivaly oba kláštery znamenitě
a byly úrodným semeniském bázně Boží, čistoty, pokory,
poslušnosti a lásky ku bližním. Tuť nalézalo na sta nábož
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ných panen pravého pokoje a spasení, tuť bývalo množství
chorých, chudých a poutníků chováno a opatrováno.
Otilie nabyvši na křtu svatém zraku chovala zvláštní
úctu ku sv. Janu Křtiteli; jemu na česť vystavěla na Ho
henburku kostelíček a při něm dala si zříditi skrovnou
komůrku, ve které o samotě se modlívala, rozjímala a čítala
Písmo sv. i spisy církevních Otců; znalať dobře jazyk la
tinský a psávala též sličně po latinsku. Z lásky k Bohu
zřikala se všech lahod 1 požitkův a zapírala tělo svoje;
kromě církevních slavností požívala jen chleba ječného,
trošky zelenin a vody; bdivala dlouho do noci na modlitbách
a odpočívala nemnoho na kůži medvědí majíc kámen za
podhlavničku. Všecko, co podnikala a činila, směřovalo ku
cti Boží a ku věčnému 1 časnému blahu lidí. Navštěvujíc
každého dne špitál pod vrchem Ssytila a odívala tu sama
žebráky, sloužila nemocným, přijímala ochotně pocestné,
těšila zarmoucené a dávala všem spasitelné rady a naučení.
Jednou zaklepáno na špitální bránu, a když abatyše otevřela,
stál před ni chuďas všecek pokrytý hnusnými vředy. Hrůzou
zachvěla se Otilie a poodstoupila mimoděk, ale ihned vzpa
matovala se, odvedla příchozího laskavě do večeřadla,
předkládala mu pokrm i nápoj, a obstaravši ho dala se do
modlení za něho; a ejhle, ten, jenž před chvíli ještě budil
nemocí svou ošklivosť, byl pojednou zdráv a čist. Tolik vy
mohla modlitba nábožné abatyše.
Po čtyřicet let sloužila takto Otilie v klášteře Bohui
lidem, a když lampa zásluh jejích byla naplněna, pocitila,
že blíží se již toužebně očekávaná chvile, kdy povolána bude
k nebeskému choti Kristu Ježiši, jemuž zasnoubila se již
v mládí. I svolala řeholní sestry do kostelika sv. Jana
Křtitele, dala jim poslední napomenutí, odporučila se mo
dlitbám jejich, a když zavzněl klášterní zvon zvoucí na
pobožnosť,própustila je. Po církevní hodince vrátily se sestry
k abatyši, ale ona nejevila již známek života ; i naříkaly a
plakaly žalostně obzvláště proto, že milovaná matka odešla
neposilnivši se na cestu do věčnosti nejsvětější Svátosti.
Žármutek jejich byl neukojitelný; tulilý a tiskly se k tělu
"nezapomenutelné učitelky a vůdkyně své a libaly ji uctivě
ruce i hlavu. Tu procitla Otilie ze smrtelných mrákot a
přijala nábožně Tělo Páně. A zatím co sestry za ni vroucně
se modlily, dokonala pozemský život blaženou smrti v Pánu,
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dne 13. prosince 720. Pohřbena byla v kostelíku sv. Jana
Křtitele na Hohenburku, a Bůh udílev ji hojně mimořádných
milostí za živa osvědčoval po smrti svatosť jeji divy. I byla
obecně ctěna za světici a hrob její stal se slavným místem
poutním, na něž docházely zástupy poutníků z celého El
saska 1 krajů jiných, mezi nimiž byli i císař Karel Veliký,
král Ludvík Pobožny, císař Jindřich svatý. a papež Lev IX.
Zvlášť slepci i lidé chorobou oční stižení utíkali se pod
ochranu sv. Otilie a docházeli přímluvou její u Boha zázrač
ným způsobem zraku a vyléčení.

Svatým příkladem, dlouholetým působením vlastním 1
požehnanou činností klášterů svých přispěla Otilie nemálo
k utvrzení křesťanských řádů v Elsasku a právem tudy po
kládána jest za patronku této země. Po smrti jeji přezván
byl Hohenburk klášterem a horou sv. Otilie (Odilienberg).
Jeptišky tohoto kláštera řídily se zprvu řeholi sv. Benedikta,
až za stoleti jedenáctého oblibily si žíti dle pravidel sv.
Augustina po způsobu kanovníků kolegiatních kapitol.
Roku 1354. zavítal cisař Karel IV. s tehdejším bi
skupem Olomouckým Janem Očkem z Vlašimi a biskupem
trassburským Janem z Lichtenburku do kláštera sv. Otilie
a hrob této světice byl před nimi otevřen. Tu získal cisař
rámě sv. Otilie, které kromě jiných svatých ostatků, ze
jména i sv. Erharda, někdy biskupa Rezenského, daroval
hlavnímu chrámu sv. Víta v Praze tehdáž znova stavěnému.
Když potom Jan Očko r. 1364. stal se arcibiskupem Praž
ským, vystavěl v novém stoličném chrámu r. 1367. vlastnim
nákladem kapli sv. Erharda i Otilie a zřidil v ni oltář.
Oltářnictví v této kapli dosáhl asi r. 1379. jedva na kněžství
vysvěcený sv. Jan Nepomucký, tehdy první notář arocibi
skupské kanceláře. Právě před touto kapli, v ochozu vysokého
kůru, byl umučený světec Jan Nepomucký r. 1393. pohřben,
a na místě tom stojí nyni stříbrný náhrobek jeho.
Na počátku stoleti sedmnáctého bylo při farním chrámu
sv. Ducha na Starém městě v Praze založeno Bratrstvo sv.
Otilie na prospěch věrných duší v očistci, mezi jehož údy
bývali i urození páni a preláti. Také kral Ferdinand IL.
vstoupil do něho. Patronkou bratrstva vyvolena sv. Otilie,
protože dle podání vyprosila vlastnímu otci svému světla
života věčného. Bratrstvo konalo svoje pobožnosti při oltáři
sv. Otilie v řečeném' chrámu, jenž posud je zachován. Sem
spěchávaly zejména ve výroční památku sv. Otilie zástupy
zbožných Pražanů, zvláště těch, kteříž stiženi byli choro
bou oční.
Dávno již zanikl klášter sv. Otilie ve Vogesách, ale
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chrám jeho s oslaveným hrobem této světice je podnes slav
ným místem poutním. Tu chová se památkou po sv. Otilil
kalich, z něhož přijala naposled Tělo Páně, a v někdejší
klášterní zahradě stojí kaplička s kamenem, na němž kleká
vala a plačíc za obrácení a spasení otce svého se modlivala.
Opodál je ve skále studánka, k níž pojí se toto podání: Za
palčivého dne sy. Otilie ubírajíc se do špitála, nalezla žebráka
žizní hynoucího, a když poklekla a vroucně se pomodlila,
vyvřel na tom místě pramen svěži vody, kterým podnes pout
nici se občerstvuji.
Dne 13. prosince koná se také památka sv. Lucie, panny a mučednice,
sv. Jodoka, poustevníka, sv. Eustracia a spolumučedníků armenských, sv.
Antiocha, umučeného za císaře Hadriana na ostrově Sardinii, sv. Autberta,
biskupa, aj.

Dne 14. prosince.

Sv. Spiřidion, biskup.
Vlasti a působištěm světce Spiridiona bylladný ostrov
Cypr v Středozemském moři, oslavený hned na počátku
křesťanství kázaním sv. Pavla apoštola. Tu narodil se Spiri
dion koncem stoleti třetího z chudých křesťanských rodičů
stavu rolnického a byl od nich vychován v bázní Boži. Již
v dětském věku přilnul vroucí láskou ku Kristu Pánu a
naučil se pokoře, střídmosti a spokojivosti s málem. Pásaje
stádo otcovo modlíval se osamotě horlivě, v neděle i svátky
docházel s radostí na služby Boží, a naučiv se čistil probiral
Písma svatá s takovou horlivosti, že uměl evangelia skoro
-celá z paměti. Býval přítomen nekrvavé oběti novozákonní
s nábožnou vroucnosti, poslouchal dychtivě a pozorně vý
klady o slovu Božím, opakoval si je na pastvě a rozjímal o
nich. Vyhýbaje se zbytečnému styku slidmi měl v ošklivosti
každou nevázanosť, neznal zhoubných vášní porušeného světa
a zachoval si dětinnou prostomyslnosť a nevinnosť.
Když Spiridion dosáhl let mužských, přáli si rodičové,
aby se oženil. I zasnoubil se s bohabojnou rolnickou dcerou
a žil s ní svorně.

Oba manželé pracovali

pilně

mnasvém

statečku a povzbuzovali se navzájem slovy i příkladem ku
zbožnosti. I žehnal jim Bůh, tak že domácnost jejich byla

AN

786

Dne 14. prosince.

útulkem pokoje a pravého blaha. Jediná dcera Irena, kteráž
se jim narodila, vyrostla v duchu jejich, zaslibila se záhy
Bohu ustavičným panenstvím, a po smrti matčině spravovala
domácí hospodářství velmi obezřele, tak že vybývalo otci
dosti času na skutky pobožné.
Spiridion měl jen nepatrné potřeby životní a udilel
ochotně z výtěžku své práce hojné podpory chudým i po
cestným. Žádný chuďas neodcházel od něho bez almužny a
útěchy; každý příchozí býval od něho laskavě vítán a hostěn.
Bylo-li mu ukřivděno, odpouštěl rád a zapominal; nastalo-li
mezi. sousedy nedorozumění a nepřátelství, snažil se je smi
řitl a nepřál si oddechu, pokud se mu to nepodařilo. Nikdo
neviděl ho hněvivým aniž slyšel z úst jeho slova příkrého;
bylť povždy přikladně tichý a pokojný. Jedné noci vloupali
se mu zloději do ovčina, ale když chtěli s lupem odejíti,
byli tajemncu mocí drženi a poutáni, tak že nemohli se
hnouti z místa. Ráno zastihl jich Spiridion a pomodliv se
za ně řekl přívětivě a žertovně: „Aby vaše pilná noční
stráž v mém ověinci nezůstala bez odměny, vezměte si
berana.“
Za pronásledování Církve svatě od císaře Galeria byl
také Spiridion od Boha vyvolen, aby vydal svědectví o Kri
stu Ježiši. Jako mnozí jiní horliví křesťané, byl i on po
hnán na soud, a když odepřel modlám obětovati a vyznal
slavně víru svou, byl podroben mučení a odsouzen ku těžké
robotě v dolech na dobývání rud. Podrobnosti jsou neznámy;
nezaručené podání dí, že prý byl ohněm na ohbí pod kole
nem levé nohy zmrzačen a že bylo mu pravé oko vyloupnu
to. Za cisaře Konstantina byl s ostatními křesťanskýmivězni
propuštěn na svobodu a vrátil se k dceři. Přestáv tuto těž
kou zkoušku a nose na vlastním těle známky utrpení pro
Ježiše Krista požíval veliké úcty i lásky v lidu věřícím a
snažil se ještě horlivěji sloužiti Bohu a prokazovati bližním
milosrdenstvi.
Za prvních věků křesťanských byli nezřídka za před
stavené církevních obcí voleni i mužové vzácných ctnosti, kteříž
vyššího vzdělání neměli. Tak i po smrti biskupa Trimitského na
Cypru zvolen jest nástupcem jeho prostý pastýř Spiridion a chtě
nechtě přijal svěcení biskupské. Církev Trimitská na vý
chodním pobřeží ostrova Cypru skládala se ponejvíce z chu
dých pastýřův a rybářů bydlících porůznu mezi pohany.
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Buď že tedy osada tato byla chudičká, buď že malý počet
věřících nevyžadoval od biskupa valně času a námahy, zů
stal Spiridion 1 jako biskup na svém skrovném hospodářství,
a pokud snášelo se s úřadem dnchovním, vzdělával s dcerou
Irenou 1 nadále role a pečoval o svoje stádečko živě se
takto dle příkladu sv. Pavla apoštola ruční praci. Jsa již od
mládí zvyklý chudobě a střídmosti spokojoval se i jako
biskup pastýřskou chaloupkou svou, chodil bos, šatil se pro
stě a žil vůbec zmiry skrovně. Výtěžek z práce i dary vě
řících rozděloval ve dva dily; jeden stačil mu na potřeby
cirkevní 1 na výživu vlastního domu, druhý díl rozdával
chudým, a zbytek, jehož ušetřil střídmosti, ukládal pro ne
předvídané nehody věřících, zvlášť na bezůročné půjčky
chudým živnostnikům. Kdykoli požádal ho někdo za půjčku,
dostal ji; bezelstný Spiridion ukázal mu skříň, z níž mohl
sám vzíti si potřebné penize; a když dlužník přišelje vrátit,
pokynul mu biskup opět, kde je má složiti. Peněz takto
vrácených Spiridion nikdy nepřepočítával, neboť sám jsa
poctivý měl každého za poctivce. Jednou přišel kupec a prosil
za půjčku; i vzal si, kolik potřeboval, a vydělav obchodem
mnoho dostavil se později k biskupovi přinášeje vypůjčené
peníze. Jako obyčejně bylo mu řečeno, aby peníze složil
tam, kde si jich vypůjčil, ale nepoctivý člověk ten zneužil
důvěry biskupovy a peníze si odnesl. Když pak octl se za
nedlouho na mizině, požádal znova za půjčku. Svatý biskup,
„jehož nebylo tajno, že člověk ten ho ošidil, řekl mu vlídně,
aby potřebné peníze vzal si na tom místě, kamo předešle
výpůjčku uložil. Ale kupec shledal skříň prázdnou, a když
o tom dal zprávu Spiridionovi, byl od něho důstojně odbyt
slovy: „Od toho dne, co přišel jsi vrátit vypůjčených peněz,
nebylo tu nikoho jiného. Položil-li jsi skutečně penize do
skříně, najdeš je; hledáš-li tu však, co sám jsi odnesl, klameš
sebe a nikoli mne.“ I poznal kupec, že šalba jeho je vyzra
zena, zastyděl se a prosil za odpuštění.
Spiridion obcházeje biskupský obvod svůj navštěvoval
chatky věřících, učil je pravdám křesťanským, bděl nad
mravy jejich a jednal s nimi laskavě. Když jednou zavital
do příbytku nábožného křesťana, byli domácí příchodem
jeho velmi potěšení a myli mu uctivě nohy. Tu přišlajakási
žena a chtěla mu také sloužiti, on však odmitl jiřka: „Ženo,
nedotýkej se mne!“ A když nepřestala se mu vtírati, poše
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ptal ji, proč nepřeje si služeb jejích; bylať se nedávno do
pustila mrzkého hřichu; i napomenul ji, aby dala se na
cestu pokáni.
Bůh, jenž zjevuje maličkým, co skryl před opatrnými
a moudrými (Mat. 11, 25.), osvěcoval nebeským světlem Spi
ridiona a nahrazoval mu hojně nedostatek školského vzdě
lání. Svatý biskup milosti Boží vnikal v hlubiny pravd i
tajemství víry Kristovy a uměl je ku podivu jasně a pocho
pitelně lidu vykládati. Utvrzoval svěřence svoje v pravověr
ném učení katolickém, rozmnožoval jejich nábožnosť, a mno
hým stal se patrným nástrojem milosti Boži. Nejvíce kladl
věřícím na srdce, aby varovali se hříchů a zhřešivše činili
pokání. Přednášek a soustav učených mužů nepoznal nikdy,
ale sedával každého dne u nohou Božského Mistra čitaje
slova jeho v Pismě svatém a rozjímaje o mnichnábožně.
Každé slovo Páně v evangeliích bylo mu ctihodné a po
svátné. Na jedné schůzi mluvil kterýsi učený a výmluvný
biskup o uzdravení člověka dnou sklíčeného od Krista Pána,
ale uváděje výrok jeho: „Vstaň, vezmi lože své a jdi do
domu svého“ (Mat. 9, 6.) nahradil slovo lože výrazem jiným,
méně srozumitelným, po svém miněni však uhlazenějším.
Slyše to přitomný Spiridion povstal rozhorlen a zvolal na
řečníka: „Proč ostýcháš se říci slovo, kteréhož přece Spasi
tel sám užil?“
Biskup Spiridion byl od Boha vyznamenán milodary
divů a proroctví. Když ubiral se jednoho dne do chrámu,
položila cizí žena, Rekyně, k nohám jeho mrtvé ditě svoje
plačic usedavě. Svatý biskup porozuměl ji, čeho s1 přeje, a
již zdvihal ruce k modlitbě; ale pojednou uzdálo se mu, že
bylo by opovážlivo naditi se od Boha zázraku, a ustál tudy
od modlitby. Avšak jáhen jeho Artemidor znaje pokoru jeho
řekl: „Jen vzývej Krista Ježíše, onť jest pán života 1smrti
a vyslýchá pokaždé modlitbu tvou; neučiniš-li toho, řeknou
lidé, že ujimáš se toliko mocných a chudými pohrdáš.“ I
modlil se Spiridion vroucně, aby Bůh zarmoucené ženě vrá
til syna živého; a ejhle, ditko ožilo a matka plésajic odne
sla si je.
Věkem i zásluhami ctihodný a milostí Boži slynouci
biskup Spiridion sůčastnil se také prvního obecného cirkev
ního sněmu Nicejského roku 325. a požíval mezi shromá
žděnými pravověrnými biskupy veliké vážnosti. I později
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hájil katolické pravdy proti arianům, a již v kmetském věku
dostavil se r. 344. na církevní sněm do Sardiky, kde potvr
zeno vyznání viry Nicejské a světci Athanasiovi od kacířů
sesazenému a vyhnanému dostalo se stkvělého zadostučinění.
Dozráv pro nebe Spiridion zesnul blaženě v Pánu roku
asi 349. Římský seznam světců klade výroční památku jeho
na den 14. $rosince.
Cirkevní dějepisec Rufin vypravuje, že na obecný sněm
Nicejský kromě biskupů, kněží, jáhnů a duchovních nižších
řádů přišel 1 valný počet vzdělaných laiků, mezi nimiž byli
1 pohanšti mudrci, kteří stopovali rokování dílem ze zvěda
vosti chtějice zevrubně poznati učení křesťanské, dílem 1
v úmyslu nepřátelském, aby rozkol mezi biskupy živili a
takto náboženství Kristovu uškodili. Z těchto mudráků bu
dil obecný pozor zvláště jeden; vynikaje chytrostí 1 umě
ním řečnickým podrýval jizlivě víru katolickou, a nikdo ne
mohl ho překonati. Tu povstal neučený, prostičký vyznavač
a řekl ráznými slovy dotěrnému pohanu tomu: „Ve jménu
Ježíše Krista slyš ty přemoudřelý muži pravdu. Jeden jest
Bůh, jenž stvořil nebe i zemi a člověku učiněnému z hlín
dal duši. Onť všecky bytosti viditelné 1 neviditelné učinil
všemohoucím Slovem svým; o tomto Slovu víme, že jest
Syn Boží, jenž pro nás narodil se z panny, smrtí svou nás
vykoupil a z mrtvých vstáním svým získal nám život věčný.
A vyznáváme, že opět přijde soudit našich myšlének, řečí
1 skutků. Věřiš to i ty? Věz, že království Boží nezáleží ve
stkvělém řečněni, nýbrž v duchu a v pravdě.“ Nenadálým
timto oslovením překvapený pohan mlčel, a vyznavač do
ložil: „Věřiš-li, pojď se mnou do chrámu a přijmi pečeť
víry svaté“ Tu dotkla se náhle milost Boží nevěřicího
mudrce; i povstal a řekl stoupencům svým: „Podivná věc;
pokud doráženo na mne důvody rozumovými, odpíral jsem
stejnou zbrojí, ale moci nadlidské nedovedou odolati slova
lidská. Kdožkoli z vás, když tento mluvil, pocitil, čeho
já jsem zakusil, ten uvěřiž v Ježiše Krista, a nasleduj to
hoto starce, z něhož sám Bůh mluvil.“ A mudřec obrácený
šel do chrámu a byl pokřtěn. Dějiny neuvádějí jména sta
řičkého vyznavače, jehož prostou a jadrnou řečítento pohan
byl obrácen; za doby pozdější mělo se obecně ze to, že jim
byl svatý biskup Spiridion.

Dne 14. listopadu koná se také památka sv Heróna a spolumučedníků
Alexandrijských, sv. Drusa i jiných mučedníků Antiochijských, sv. Justa a
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sv. Abundancia, mučedníků, sv. Nikaria, biskupa Remešského, sv. Eutropie,
panny, sestry jeho, i Florensa, jáhna a jiných křesťanů, umučených r. 407.
pro víru od Vandálů, z jichž ostatků má velechrám Pražský dvě kosti, a j.
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Sv. Eusebius, biskup Verčelský.
Z nejhorlivějších obránců pravověrného učení katoli
ckého proti bludařům arianům byl Verčelský biskup sv.
Eusebius. Narodil se na ostrově Sardinil a po smrti otcově
přišel s ovdovělou matkou Restitutou do Říma a vstoupil
záhy do stavu duchovního. Podrobnosti z mládí jeho nejsou
známy ; jen tolik víme, že za času papeže Silvestra (3l14—
335.) byl v Římě lektorem (kostelním předčítačem) a někdy
později odstěhoval se do města Verčel na pravém břehu
řeky Sesie v Piemontsku. Tu stkvěl se nábožným životem
a horlivým konáním duchovních povinnosti svých tou mě
rou, že roku 340. byl duchovenstvem i věřícím lidem jedno
myslně zvolen za biskupa Verčelského. I byl dne 15. pro
since téhož roku posvěcen na biskupství a ujal se vzneše
ného úřadu svého.
Biskup Eusebius vedl svěřence svoje slovem i vlastním
příkladem na cestu dokonalosti. Jsa bohat láskou k Bohu 1
ku bližním rozežíhal oheň její i v srdcích věřícího lidu. Ži
vot jeho byl zmíry odřikavý; postil se přisně, pil jen vodu,
nosil prostý oděv a pohrdal hodnostmi 1 požitky světskými.
Nade všecky ctnosti odporoučel panickou čistotu; 1 způsobil,
že mnozi jinochové odhodlali se sloužiti Bohu v panictví.
Horlivou péčí jeho dostupovali zbožní věřici vysokého stup
ně mravní dokonalosti a hřišníci dávali se na pokání. Přední
zřetel svůj obrátil k výchově duchovenstva. Onť první v ze
mích západních spojil život mnišský se stavem kněžským,
an po způsobu v církvi řecké již zavedeném žil s ducho
venstvem sidelniho města svého v jednom domě a sdružil
duchovní správu s tuhou kázní i pobožnosti řeholní a s pě
stováním posvátné vědy. Dům jeho byl takto úrodným se
meništěm nábožných a horlivých duchovních, on pak sám
Živ jsa s uční 1 spolupracovníky svými společně pokračoval
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ve svatých ctnostech, vnikal do hlubin náboženských pravd
a tužil se k těžkým zápasům s bludaři, kteréž mu brzo
nastaly.
Dle svědectví sv. Ambrože vyšlo z duchovního seme
niště věhlasného biskupa Verčelského EKusebia mnoho vý
tečných kněží, osvicených a svatých biskupů, mnoho vy
znavačů 1 mučedníků, jimž tento světec sám slovem i při
kladem klestil cestu. © semeništi tom napsal sv. Ambrož
dále: „Tato družina je sborem nebeským a andělským, jenž
dnem i nocí chválu Boží prozpěvuje, hněv jeho kroti a u
stavičnou, vroucí modlitbou milosrdenství jeho vzývá. Čle
nové tohoto sboru pěstuji bez přestání buď svaté čtení, buď
práci. I zasluhuje věru pozornosti naší tento způsob života,
neboť obtížnosti i tuhé posty jsou tu nahrazovány pokojem
duše, podpírány příkladem, oslazovány zvykem, zpřijemňo
vány svatým zaměstnáním.“
Horlivému biskupu Eusebiovi nebylo však dáno, aby
na svém místě působil v klidu dlouho. Císař Konstanoius,
příznivec arianů, jal se pronásledovati věrných biskupů ka
tolických a přičiňoval se zvláště o svržení slovutného světce
Athanasia v Alexandrii. Tu pokoušel se papež Liberius o
smír s císařem a přál si na ten účel, aby konán byl círke
vní sněm v Akvileji; ale císař nesvolil, a roku 353. svolal
sám biskupy do tehdejšího sidla svého Arelatu v Gallii a
předložil jim ku podpisu odsouzení Athanasiovo, vyšlé od
arianů. Kdo zdráhal se podepsati, octl se v nebezpečenství,
že bude sesazen, vyhnán, ba snad i usmrcen. Po neslýcha
ném tomto násilí vypravil papež Liberius ku Konstanciovi
poselstvo s prosbou, aby svolán byl jiný sněm, a zároveň
požádal biskupa Verčelského Eusebia, aby k poselstvu tomu
se připojil. Císař přebývaje tehdáž v Miláně svolil, a tudy
sešlo se roku 355. v Miláně na 300 biskupů. Ale mnozí
z nejznamenitějších biskupů na Západě nedostavili se, tušice,
co díti se bude. Zejména nepřišel Verčelský Eusebius; když
však došlo ho zvláštní písemné pozvání od cisaře 1 papež
ských plnomocníkův, a také sněm vypravil k němu posly,
odebral se přece do Milána, ač předvidal, že bude sklamán.
V Miláně bylo Eusebiovi čekati deset dní, než byl
připuštěn do porady, v níž po rozkazu císařově jednáno o
svržení Athanasiově. Když posléze byl Eusebius pozván do
schůze, podáno mu odsouzení Athanasiovo, aby je podepsal,
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on však odvětil, že dlužno dříve jednati o víře, jelikož ví,
že mnozí z přítomných poskvrněni jsou bludem; i navrhl,
aby nejprv podepsáno bylo Nicejské vyznání víry o Božství
Krista Ježíše, kteréž také hned předložil. Dionysius, biskup
Milánský přistoupil první, aby podepsal, a takto pravověrné
smýšlení svoje osvědčil, ale arianský biskup Valens vytrhl
mu péro i papír z ruky a zvolal: „Něco takového nesmí se
státi !“ I rozhorlili se katolíci v chrámu přítomní a žádali,
aby ariani byli vyvedeni; když pak se to rozhlásilo po mě
stě-naskrze pravověrném, uznali arianšti náčelníci za dobré,
přeložiti sněmovní schůze z chrámu do cisařského paláce ;
ale účelu svého nemohli přece dosáhnouti. Chtěje tedy ci
sař odsouzení Athanasiovo vynutiti, povolal k sobě přední
z biskupů katolických a žádal za podpisy jejich. Biskupové
Eusebius Verčelský, Dionysius Milánský a Lucifer Cagliar
ský namitali, že přece neni správno a možno odsouditi ne
přítomného Athanasia na pouhou žalobu nepřátel jeho, avšak
cisař zvolal hněvivě: „Jáť sám vznáším na něho žalobu, to
stači!“ Na to odvětili biskupové statečně, že ovšem vážnosť
císařova muoho plati na soudu světském, avšak v příčině
náboženství že dlužno na soudech šetřiti nade všecko zá
konů církevních. Tu vzkřikl Konstancius: „Zákonem cirke
vním je vůle má!“ Když biskupové nelekajíce se ani těchto
slov domlouvali potom cisaři, že bude mu jednou vydati u
Boha počet z vladařství svého, rozkatil se tou měrou, že
tasil meč a hrozil jim smrti, ale ihned uklidnil se a zvolal,
že pošle do vyhnanství každého, kdo vůli jeho se nepodrobií.
I odešli biskupové od něho do chrámu a modlili se s lidem,
až přišel cisařský komorník s vojskem a dal 174 osoby, bi
skupy, kněze, jáhny 1 laiky zatknouti. Konečně vynutil ci
sař na sněmu odsouzení Athanasiovo násilím; jen Eusebius
z Verčell, Dionysius z Milána, Lucifer z Cagliar a dva pa
pežští vyslanci nesvolili v toto nespravedlivé odsouzení a
byli proto posláni do vyhnanství. Nastalo všeobecné proná
sledování pravověrných biskupů; -sám papež Liberius vy
hnán do Beréje v Thracii. Ariani plésali; bludařství jejich
prohlášeno za náboženství státní.
Svatý vyhnanec Eusebius byl odveden do města Sky
topole v Palestině. Tu byl uvržen do temného a těsného
žaláře, v němž nemohl ani zpříma státi ani ležeti. Odtud
dostal se po nějakém čase do soukromého domu jakéhosi
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kmeta Josefa, jenž nakládal s nim vlídně a dovoloval, aby
věřící ho navštěvovali a jemu úlevy poskytovali. Svatému
biskupovi byla od věrných katolíků prokazována něžná po
zornosť a úcta, ale duše jeho trápila se obavou, že snad
stádce jeho zbavené pastýře stalo se již kořisti bludařů. Ko
nečně přinesl mu jeden z jáhnův jeho potěšitelné listy 1
hojnou podporu z Verčel i z jiných obci tohoto biskupství.
I zaplésal Eusebius, že svěřenci jeho zůstali v pravé víře
stálými aniž zapomínají na pastýře svého. Došlé almužny
rozdělil bez meškání ostatním katolikům, kteří s nim sdileli
vyhnanství, chtěje takto zmirniti jich trpký osud.
Ve Skytopoli vládl toho času arianský biskup Patrofil,
člověk ošemetný a ukrutný, jejž Eusebius v listech svých
nazývá svým žalářníkem. Tento zarytý bludnik záviděl sva
tému vyhnanci úcty a lásky, kterouž Inuli k němu katolici;
1 snažil se ho zničiti. Jeho návodem vrazili jednoho dne
ariani do příbytku biskupa Eusebia a odvedli ho násilně do
jiného domu, kde zavřeli jej do tmavé komůrky, aby nikdo
z katoliků nemohl k němu. Světec napsal tu veřejný list,
že nepřijme z rukou arianův ani pokrmu ani nápoje a po
stará se o to, aby ukrutnost jejich celému světu zjevena
byla. Jelikož pak násilníci byli s vyhnancem jednali bez
úředního povolení o své ujmě, ulekli se a propustili ho, když
po čtyři dny nepožil ani pokrmu ani nápoje. Katolici uvedli
svatého biskupa slavně do příbytku jeho, ale láska jejich
k němu popudila arianův k novému násilí. Již po třech tý
dnech přihnal se zástup mužů s kyji do příbytku svatého
vyhnance a oloupivše ho o všecko, co měl, odvlekli jej opět
do vězení. Tu odpiral světec poznovu přijímati od těchto
nepřátel pokrmu i nápoje, a lačněv i žízniv po šest dní byl
již blizek smrti, až zvěsť o stavu jeho roznesla se městem
a způsobila v lidu nemalé jitření, tak že byl opět ze žaláře
propuštěn. V žaláři tom bylo mu vytrpětí veliká soužení;
jednoho dne přivázali mu ukrutníci provaz k nohám a smý
kali ho po příkrých schodech dolů a zase nahoru, kteréžto
mučeni opětovali, když rozhodně odmítl vstoupiti v církevni
obcování S nimi.

Ze Skytopole byl svatý vyhnanec odveden do Kappa
docie a později do Thebaidy v Horním Egyptě, odkud po
slal jednomu španělskému biskupovi“list, v němž piše, že
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přeje si toužebně zemříti v okovech a útrapách, aby v krá
lovství Božím oslaven byl.
Ošemetný císař Konstancius, jejž katoličtí biskupové
právem zvali antikristem, dravcem a ukrutnou šelmou a sro
vnávali s Achabem, Herodem a Nerónem, zemřel roku 361.,
a nástupce jeho císař Julian Odpadlik uminiv si, možno-li,
zničiti náboženství Kristovo způsobem nenásilným, povolil
všem vybnaným biskupům, aby se navrátili. Tak skončila
se 1 světci Eusebiovi krutá doba vyhnanství. Nešel však
přimo do biskupství svého, nýbrž spěchal především k slo
vutnému Athanasiovi do Alexaudrie na poradu, co činiti,
aby docilena byla jednota a svornosť v křesťanstvu, kteréž
třeba bylo nade všecko zvláště tehdáž, kdy vládl na trůně
císařském pohan, urputný nepřitel náboženství Kristova. Na
ten účel sůčastnil se Eusebius také církevního sněmu Ale
xandrijského roku 362., na němž usneseno, aby biskupové
zpronevěřili opět v jednotu Církve katolické přijati byli,
budou-li chyby své upřímně litovati a přijmou-li Nicejské
vyznání víry. Z Alexandrie odebral se Eusebius do Antio
chie pokusit se o uklizení tamního církevního rozkolu, a
mimo to navštívil i mnoho jiných obcí na východě a snačil
se všude zjednati průchod úchvalám sněmu Nicejského i
Alexandrijského, utvrditi slabochy v pravé víře a uvésti
zbloudilce do lůna Církve katolické. Konečně vrátil se roku
3063.cestou po Illyrii do Italie a byl v sidle svém od věří
cího lidu jako vítěz přeslavně uvítán. Tu dostalo se mu za
vystálá utrpení hojné radosti a sladké útěchy, an se pře
svědčil, že stádce jeho horlivou snahou výtečného ducho
venstva nikterak nepropadlo nástrahám arianův a zachovalo
si svou svatou, neporušenou Víru.
Stařičký Eusebius ujav se opět správy svého biskup
ství nepřestával věnovati hlavní péči obraně pravé viry
proti arianům, a na ten účel spojil se s věhlasným bisku
pem Piktavským sv. Hilariem, jenž přetrpěl jako on vy
hnanství pro stálosť v pravověrném učení katolickém. Oba
tito světcové snažili se především kaziti podvratné dilo ari
anského biskupa Milánského Auxencia, jenž šířil bludařství
v celé Horní Italii. I odebrali se roku 364. do Milána a
vystoupili tu veřejně proti tomuto arcibludaři, avšak při
znivec jeho císař Valentian I. rozkázal jim brzo odejíti. Ale
nezdarem tímto nedali se odstrašiti od potírání bludův a
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šiření katolické pravdy; i podařilo se jim uvésti zase do
lůna Církve svaté mnoho biskupů, kteříž byli se přidali
k arianům dilem z bázně a slabosti, dilem z nevědomosti,
že nedovedli prohlédnouti ošemetné pletichy těchto bludniků.
Světlo šířené oběma světci Eusebiem 1 Hilariem osvitilo
Italii i Gallii a vniklo až do nejodlehlejších končin, tak že
hlavně jejich působením arianství v zemích západních valně
pokleslo až i nadobro zaniklo.
Biskup sv. Eusebius získav si takto nehynoucí zásluhy
o vitězství katolické pravdy nad bludařstvím arianským
rozžehnal se s tímto světem v požehnaném věku 88 let asi
roku 370. Staré záznamy kladou úmrtí jeho naden 1. srpna;
výroční památka jeho slaví se dne 15. prosince. Ač zemřel
smrti přirozenou, nazývá se mučedníkem, pro veliké útrapy,
kteréž bylo mu snášeti ve vyhnanství pro Ježíše Krista i
Cirkev jeho. Ze spisův jeho zachovalo se několik listů.

O sv. Eusebiovi i ostatních věrných katolických bi
skupech, kteří od nehodného cisaře Konstancia byli pro viru
posláni do vyhnanství, napsal sv. Ambrož: „Jim zdálo se
býti rozkošným každé misto, kamkoli se dostali. Nic jim
nechybělo, poněvadž oplývali bohatstvím víry. Byli chudi
nemajice hmotných prostředků k nákladu na živobyti, a 0
bohacovali lidi milostmi. Byli zkoušeni posty, mnesnázemi,
vězením a nočním bděním, ale umoření přece nebyli. V sla
bosti nabývaly sily. Nic-jich nelákalo ku požívání radosti
časných, poněvadž sytila je žízeň po spravedlnosti. Neožehla
jich palčivosť vedra, jelikož občerstvovala je naděje věčné
milosti. Nepodlehli třeskuté zimě, protože rozehřival je duch
nábožnosti. Nebáli se okovů, jelikož Kristus zbavil je vazeb
hříchů. Nežádali ujíti smrti, neboť byli přesvědčeni, že s Kri
stem Ježíšem opět vstanou z mrtvých.“
Dne 15. prosince koná se také památka sv. Irenéa a spolumučedníků
Římských za císaře Valeriana, sv. Faustina a spolumučedníků afrických, sv.
Valeriana, biskupa, jenž trpěl pro víru v Africe za vlády vandálského
krále Geisericha, a j.

(i)
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Sv. Adéla, císařovna.
Starozákonní mudřec pravi o dobré ženě, že jest o
zdobou domu svého, a přirovnává ji slunci, kteréž vychází
světu na výsostech Božích. (Sir. 26, 21.) Milosť nad milost,
jest žena svatá a stydlivá. (Sir. 26, 19.) Takovou ženou vý
bornou byla světice Adéla, kteráž svými podivuhodnými
osudy, ušlechtilými křesťanskými ctnostmi a zásluhami o
Cirkev 1 blaho lidu zůstavila po sobě pověsť a slávu, jakéž
žádná jiná císařovna Římskoněmecká nedošla
Adéla (Adelheid), dcera Burgundského krále Rudolfa
II. a manželky jeho Berty Švábské narodila se kolem roku
931. Když ji bylo šest let, zemřel otec jeji, a ovdovělá
matka vychovávala sama dcerušku v bázní Boží; budila v ní
náklonnost k modlitbě, pracovitosti i milosrdným skutkům,
dala ji důkladně vzdělávati v potřebných vědomostech a
bděla úzkostlivě nad ní, aby nedotkla se jí nákaza světská.
Tak odrůstala Adéla pod mateřskou ochranou a prospivala
nábožností, čistotou, tichosti a pokorou. Již vútlém věku
byla po tehdejším zvyku zasnoubena Italskému králi Lot
harovi a dospěvši šestnáctého roku věku provdala se r. 947.
za něho. Ač pak byla mladičká, dávala všem ženám doko
nalý přiklad křesťanské manželky; žilať jen Bohu a mán
želu svému, s nímž soucitně sdilela se o všecky osudy jeho.
Nehledajic světských zábav trvala nejraději v tiché domác
nosti své na modlitbách a rozdávala z velikého věna svého
hojné podpory všem, kdož o pomoc k ní se utikali. Byloť ji
sladkou rozkoší prokazovati ubohým lidem skutky křesťan
ského milosrdenstvi.
Po tři roky žila Adéla s králem Lotharem ve sťastném
manželství a povila mu dceru Emmu. Ale slunce pozemského
blaha zakalilo se ji záhy; ctižádostivý vévoda Ivrejský Be
rengar uchvátil si valnou čásť Italie a ponechal Lotharovi
pouhý stín panství v tomto království. V této tísni požádal
Lothar Řeckého císaře Konstantina VII. za pomoc, ale
zemřel již dne 22. listopadu 950. S lítostí pohřbila ho Adéla
v Miláně a odebrala se do vdovského sídla svého Pavie; tu
pak shledala záhy, že s manželem byla jí odňata 1 králov
ská koruna a naděje, že by ji někdy opět dosáhla. Ale ztráta
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tato nezlomila pevnou její důvěru v Boha; trpký osud svůj
snášela trpělivě, a byla odhodlána podrobiti se klidně všemu,
což Prozřetelnosti Boží bude ji usouzeno.
Berengar zmocniv se panství v Italii dal se dne 15.
prosince 950 korunovati v Pavili za krále; aby pak některý
z cizich knižat s mladou ještě vdovou Adélou snad se neo
ženil a s ní nároků na korunu italskou neziskal, požádal ji
za manželku pro syna svého Adalberta; ale vdova odmítla
ho rozhodně. I rozhněval <> brdý Berengar a dal Adélu i
dcerašku jeji Emmu jati 4 «dvésti nejprv do Koma a potom
na hrad Gardu při soujmenném jezeře do vězení, kde bylo
ji snášeti krutou nouzi a potupu, ba i tělesné týrání. Olou
pena o všecko, co měla, byla držána v žaláři jako osoba
zločinná, ale ani v tomto neštěstí nepřestala doufati v Boha
a zbožnými modlitbami odporoučeti se do vůle jeho. A
naděje jeji splnila se. Po čtyřech měsících pomohl ji kaplan
jeji Martin k útěku z vězení; v tmavé mooi vyvedl matku i
dceru otvorem ve zdi z hradu na břeh jezerní, odkud pře
vezl je člunem na druhou stranu jezera. Tu skrývala se
Adéla s dceruškou několik dní v skalních rozsedlinách a po
lesich, an zatím kněz Martin přestrojený za žebráka, v sou
sedních: rybářských chatrčích vyprošoval ji chleba. Když
pak Berengarovi slídiči z krajiny té odešli, poslala Adéla
kněze Martina k Reggijskému biskupu Adelhardovi, věrnému
příteli zemřelého manžela svého, s prosbou, aby ji poskytl
útočiště. I ujal se Adelhard nešťastné vdovy a dal ji v bez
pečném průvodě dopraviti na hrad Kanossu k manu svému,
šlechetnému rytíři Attonovi. Marně obléhal Berengar tento
nedobytný hrad, aby opět zmocnil se Adély. Zatim vzbudilo
jeho ohavné násilí na bezbranné královně vdově všude
spravedlivou nevoli a rozhorčení. Již dříve požádal papež
Agapet II. mocného Německého krále Otty I., aby přišel
vymanit Italii z moci uchvatitele Berengara; když pak také
Adéla poslala mu prosebný list, aby ji poskytl ochrany
proti tomuto násilníku, sebral Otto I. pole, překročil s voj
skem svým Alpy, zmocnil se Lombardie a vjel vitězně do
Pavie, kteráž mu otevřela brány. I upustil Berengar od 0
bléhání Kanossy a dal se před vítězným vojskem německým
na útěk. Z Pavie poslal Otto I.
přijal ji v Pavii slavně.
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Edita zemřela mu před nějakým časem. Zdá se, že již dříve,
než Adéla od Berengara jata a uvězněna byla, pomýšleli
stoupenci její na sňatek její S německým králem, jenž by
s ní nabyl také koruny lombardské; když pak Otto shledal
se s ní osobně.v Pavii, neváhal jí nabídnouti ruku svou. A
. hned na počátku roku 952. pojal Otto Adélu za manželku.
Svatba konána v Pavii s velkou slávou, a všickni přítomni
velebili mladou, spanilou a nábožnou královnu, jejíž pevná
důvěra v Boha za času krutého soužení byla tak znamenitě
korunována. Avšak Adéla nedala se leskem a slávou pozem
skou zaslepiti; zůstalať i na dále pokornou, a odnášejíc ná
hlý obrat v životě svém k Bohu, děkovala mu vroucně, že
učinil ji věci veliké, an pozdvihl ji z nejhlubšího ponížení
na trůn. Ještě roku 952. cestovala Adéla s manželem do
Němec a byla všude jako posel nebeský radostně pozdra
vována.
Po dnech strastiplných dočkala se Adéla nerušeného
blaha. Přebývajíc v tehdejším sídle královském Magdeburce
nad Labem porodila manželovi dceru Mathildu, kteráž potom
byla abatyší Kvedlinburskou, a tři syny, z nichž pouze nej
mladší Otto II. zůstal na živu. Tohoto dědice trůnu vy
chovávala Adéla s velikou pečlivostí v bázni Boži, a vý
chovu tu dovršil potom otcův bratr, Kolínský arcibiskup sv.
Bruno.
Roku 962. provázela Adéla královského manžela svého
do Říma a byla s ním od papeže Jana XII ozdobena ko
runou císařskou. Tak dosáhla nejvyšší důstojnosti na zemi.
Vice pak než koruna císařská, zdobily ji spanilé ctnosti
křesťanské; živá víra a neoblomná důvěra v Boha, dětinná
zbožnosť, pokora a milosrdná láska ku bližním. Velikémoci
své uživala ku cti Boží, na zvelebení Církve svaté a na
prospěch chudých. Vymohla opatství Montekasinskému zna
menitých výsad, způsobila, že Modenské biskupství dostalo
statky po Berengarovi, založila v Italii i v Němcich valný
počet klášterů, chrámů Páně i ústavů křesťanského milosr
denství. Způsobem rekovným osvědčila křesťanskou lásku
tím, že povolala dvě dcery někdy úhlavního nepřítele svého
Berengara na cisařský dvůr, a věnovala jim mateřskou péči.
Jako manželka, matka a hospodyně vykonávala povinnosti
svoje povždy s úzkostlivou svědomitosti. Nikdy nepromarnila
ani chvíle zahálčivosti; kromě každodenních služeb Božích
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modliteb a domácích povinností zaměstnávala se ustavičně
konáním skutků milosrdných a nějakou užitečnou prací
ruční.
Po jedenáctiletém šťastném manželství s Adélou zemřel
r. 973 cisař Otto I. a byl v Magdeburce od arcibiskupa
Adalberta pohřben. Svědkem tohoto pohřbu byl také mladý
Slavníkovec Vojtěch meškající tehdáž na studiích v tomto
městě. Věhlasný arcibiskup Adalbert, někdy důvěrník zem
řelého císaře, byl i ovdovělé Adéle nadále moudrým rádcem
a duchovním vůdcem. Dědic trůnu Otto II. zvolený již za
života otcova v Němcích za krále, korunovaný v Římě na
na císařství a zasnoubený s dcerou Řeckéhocísaře Theofanou,
jsa mladičký a nezkušený, potřeboval opatrné ruky, kteráž
by ho vodila, a této pomoci dostalo se mu bohabojnou ma
tkou Adélou,jež znajíc potřeby říšea výnikajic bystrým duchem
byla mu výbornou rádkyní a střehla ho jako anděl strážný,
aby s cesty bázně Boží se neuchyloval. I panoval šťastně a
všecky podniky dařily se mu, pokud nábožné a obezřelé
matky své byl poslušen. Ale ničemní lichotnici, jimž Adéla
byla na závadu, odcizili ji časem srdce synovo. Také žárli
vá a otižádostivá Theofana brojila proti tchýni, až Otto II.
tou měrou se zapomněl, že výbornou matku pro velikou
štědrosť jeji k chudým a klášterům ode dvorazapudil. Tak
po hojném štěstí dolehla na Adélu opět těžká zkouška. S bo
lestnou ranou v mateřském srdci odebrala se r. 973. do I
talie a odtud do Burgund, kde bratr, král Konrád radostně
ji uvital.
7
S Adélou vystěhovalo se z cisařského dvora v Němcích
1 požehnání Boží. Mladý Otto IM. zbaviv se zbožné a opa
trné rádkyně oddal se životu rozmařilému a pošetilými
skutky svými pozbyl úcty i náklonosti knižat i biskupů, a
ježto 1 manželka jeho Theofana odpuzovala panstvo i lid
ode dvora, rozmáhala se v řišl všeobecná nespokojenosť.
Zatim neustávala vypuzená Adéla modliti se za syna, aby
Bůh ho osvitil a na lepši cestu uvedl. A modlitba její byla
vyslyšena. Na úsilovné prosby a domluvy Kluňského opata
sv. Majola uznal Otto II. svoje osudné pochybení a pozval
čestným komonstvem matku Adélu do Pavie, odprosil jí,
učinil ji vladařkou v Lombardii a prokazoval ji od té doby
synovskou uctivosť i lásku.
Roku 981. slavila Adéla se synem velkonoce v Římě
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a na podzim vrátila se zase do sídla svého Pavie. Zatím u
tišil Otto II. občanskou bouři v Římě a vydal se na dobytí
dolení Italie proti Rekům a mohamedánským Arabům, ač
matka tuto nebezpečnou výpravu mu zrazovala. Zlá před
tucha jeji naplnila se záhy; císař byl nedaleko města Co
trona při zálivu Tarentském od Arabů vlákán do zálohy a
hanebně poražen, a vrátiv se do Říma, zemřel roku 983. na
úplavici. Jmenem třiletého syna jeho a dědice trůnu Otty
III. ujala se vlády v Němcích ovdovělá Theofana, ale proti
poručnické vládě jeji spojil se Jindřich Bavorský s Lotha
rem Francouzským, Boleslavem II. Českým a Měčislavem
Polským, a zmocniv se roku 984. Otty III. sam prohlásil se
králem, až následujícího roku 985. učiněn jest smír, ve kte
rém Otto IIT. uznán za krále a odbojnému Jindřichovi vrá
ceny Bavory.
Po smrti Otty II. odebrala se Adéla do Němec, aby
byla mladičkému vnuku svému Ottu ITI. na blízku a boha
tou zkušenosti svou prospívala říši; ale ješitná Theofana
přimělaji k návratu do Pavie. A teprv když roku 991.
Theofana na cestě do Italie náhle zemřela, spěchala Adéla
zase do Němec, aby nedospělého vnuka vychovávala a do
zletilosti jeho řiši spravovala. Toho času ovdověla Adelina
dcera Emma, královna Francouzská, a působením ošemetníků
rozdvojil se s ni syn Ludvík. Tu podařilo se Adéle smířiti
matku se synem. A brzo potom zemřela Emma. Stárnoucí
Adéla dožila sa ještě smrti bratra svého Konráda, krále
Burgundského, i dcery své Mathildy, abatyše Kvedlinburské,
kteráž slynula moudrostí 1 nábožnosti.
|
Když Otto III. dospěl a vládu v říši převzal, nadála
se Adéla, že již bude moci dle vroucího přání srdce svého
věnovati se vylučně pobožnosti a konání milosrdných skutků.
Pojednou byla však opět vyrušena; proti bratrovci jejimu
Rudolfu III. v Burgundsku zdvihlo nespokojené panstvo
branný odpor. I umínila si Adéla pokusiti se v zemi té o
smír. Než pak vydala se na cestu do Burgund, obešla četné
chrámy i kláštery, kteréž byla založila, a všude přesvědčila
se s radosti, že zbožná Šštipeníjeji vydávají ovoce požehnaně.
V Lausanně setkala se s bratrovcem Rudolfem IIT. a cesto
vala s ním do Burgund, kde záhy způsobila pokoj. Na zpá
teční cestě Elsaskem zastavila se Adéla v klášteře v Selci,
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jehož zakladatelkou byla, a tu zemřela uprostřed řeholních
sester blaženě v Pánu dne 16. prosince 999.
Hned po smrti byla Adéla pokládána a ctěna za svě
tici. Život jeji vyličili mnozí spisovatelé, zejména Kluňský
opat sv. Odilo, jenž velebí zvláště jeji pevnou viru a ne
zlomnou naději v Boha. Německo, Italie 1 Burgundsko zá
vodily v oslavování této svaté císařovny zřizujice ji pomníky ;
trvalejší památku zůstavila pak ona mnohými kláštery, které
v Lombardsku i v Němcich založila a štědře nadala. Jméno
jeji uvádi se v některých starých seznamech světců. Zobra
zována bývá sv. Adéla jako císařovna s korunou na hlavě.
Sv. Adéla nemalomyslněla v neštěstí, ale zachovala si
nezlomnou důvěru v Boha. A Bůh pomohl jí. Sv. Alfons
Liguori dí: „Ctnost důvěry jest Bohu tak přijemná, že.jak
sám se vysloviti ráčil, zalíbení má v těch, kdož doufaji
v něho. Libosť má Hospodin v těch, kteříž doufají v milo
srdenství jeho. (Žalm 14, 11.) Tomu, kdož doufá, a právě
proto, že doufá, slibuje Pán vitězství nad nepřátely, setrva
losť v milosti a blaženosť věčnou.“
Svata Adéla zůstala skromnou a pokornou 1 když do
sahla nejvyššího stupně důstojnosti a moci pozemské. Bylať
sl ustavičně vědoma toho, že co má, od Boha jest, a že
člověk i kdyby oplýval všemi dary Božskými 1 lidskými,
nepřestává býti křehkým a smrtelným tvorem, který bez
Boha nedovede nic dobrého vykonati. „Úím jsi větší, tím
vice ponižuj se ve všech věcech a nalezneš milosť před
Bohem.“ (Sir. 3, 20.)
Krásně po křesťansku odplatila Adéla překonanému
nepřiteli Berengarovi všeliká bezpráví a ukrutenství, kte
rýchž dopustil se na ni, anaž přijala opuštěné dcery jeho
do svého domu a starala se mateřsky o ně. Sv. Bernard
piše: „Velikáť je ctnosť, neubližuješ li tomu, kdo tobě kři
vdu učinil; veliká je sláva, odpuštíš-li, kde mohl bys
uškoditi; vznešený jest způsob pomsty, promineš-li přemo
ženému.“

Dne 16. prosince koná se také památka starozákonních mládenců
Ananiáše, Azariáše a Misaela, sv. Albiny, panny a mučednice Formijské
v Kampanii za vlády císaře Decia, z jejíchž ostatků dostala se jedna kosť
také velechrámu Pražskému, sv. Adóna, arcibiskupa Viennského (+ 875.),
z jehož těla má velechrám Pražský jednu kosť, sv. Beána, biskupa Aber
donského v Irsku, a j.
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Sv. Olympias, vdova.
Světice Olympias, dcera vysokého císařského úřednika
v Cařihradě, osiřevši již v dětském věku, zdědila po rodi
čich znamenité statky a byla *vychována
sestrou Ikonijského
biskupa sv. Amfilocha Theodosii. Nábožná tato pěstounka
Opatrovala svěřenku svou jako dobrá matka a vedla.ji slo
vem i příkladem cestou křesťanské dokonalosti. Jedva šest
náctiletá Olympias provdala se za bohabojného správce cí
sařských statků Nebridia, avšak již po dvaceti měsících
šťastného manželství ovdověla.
Císař Theodosius Veliký přál si, aby mladičká, bohatá
a sličná vdova zasnoubena byla vzácnému příbuzenci jeho,
Španělu Elpidiovi. Ale Olimpias prohlásila rozhodně, že zů
stane až do smrti vdovou. Z toho rozmrzel se císař nemálo
a rozkázal, aby statky jeji byly spravovány státním úře
dnikem, až by dosáhla třicátého roku věku svého. Avšak
osmnáctiletá Olympias byla již v dokonalosti křesťanskétou
měrou ustálena, žo nikterak se nermoutila. Napsalať císaři
list tohoto znění: „Prokázal jsi mně milosť důstojnou neto
liko císaře, ale i biskupa; vzav statky moje pod správu
svou, zbavil jsi mne mnohých starostí i obavy, že bych snad
neuživala jich dobře. Rozkážeš li, aby rozdány byly chrá
mům a chudým, dovršiš radost mou. Obávámť se, že by
mne opanovala marnivosť, kdybych z bohatství svého sama
rozdávala, a mimo to mohly by časné statky býti příčinou,
že bych zanedbávala statků duchovnich.“
Císařský úředník, jemuž přikázáno bylo spravování
statků vdovy Olympiady, jednal s ni nevlídně a obmezo
vál osobní svobodu jeji, tak že nemohla ani po svém přání
navštěvovati chrámy Páně. Zatím trval císař Theodosius
v zemích západních, odkud vrátil se až po třech letech do
Cařihradu. A přesvědčiv se o vyspělém duchu 1 o vzácných
ctnostech vdovy Olympiady vydal ji roku 391. zadržené
statky, aby vládla jimi po své vůli. I užívala jich hojně ku
cti Boží a ve prospěch bližních. Podporovala štědře chrámy
Páně, kláštery a nemocnice, ujímala se opuštěných vdov a
sirotků, poskytovala přístřeší a výživy chudým osobám se
stárlým i poutníkům, a mýla jim nohy, navštěvovala po
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městě nemocné a sloužila jim, starala se o slušný pohřeb
zemřelých chuďasův a nešetřila nákladu na vykupování u
bohých vězňů, otroků a zajatců. Sv. Jan Zlatoústý přiro
vnává milosrdnou dobročinnost jeji řece každému přístupné,
kteráž protéká a zavlažuje 1 nejodlehlejší země a jejímž
tokem obohacuje se i moře. Kromě skutků milosrdenství
tělesného prokazovala Olympias bližním 1 milosrdenství du
chovní. Rozdávajíc almužnu, napominala hříšníky ku po
kání, učila nevědomé náboženským pravdám a povinnostem,
udilela spasitelné rady pochybujícím, těšila zarmoucené, sná
šela trpělivě křivdy, odpouštěla ubližujícím a modlila se za
živé 1 za mrtvé. Oplývajíc bohatstvím odumřela světu a
Žila samotářsky ; nikdy nenosila drahého roucha ani šperků,
nýbrž chodila v slušném, prostém šatu vdovském, a snažila
se vůbec plniti povinnosti, jež sv. Pavel ukládá vdovám
(I Tim. 5, 5—7.) majíc naději v Boha a trvajíc na modlit
bách dnem i nocí. Z úst jejich nevyšlo nikdy slovo přísné,
ani bližním nemilé, a všecky dobré skutky jeji byly posvě
ceny svatou láskou k Bohu i pravou křesťanskou pokorou.
I roznesla se chvalná pověsť o bohumilém životě jejim po
vší cirkvi východní, a nejslavnější mužové toho času, svět
cové Řehoř Nazianský, Epifanius, Řehoř Nysský, Amfiloch,

Jan Zlatoústý i jiní vrstevnici měli k ni velikou úctu a
mluvili 1 psali nadšeně o ctnostech jejích.

Tehdejší patriarcha CařihradskýNektarius vážil si ná
božné Olympiady tak, že přijal ji do sboru jáhenek (diako
nisek) zřízených ku rozličným službám církévním, zejména
ku přísluze při křtu a obsluze nemocných ženského pohlaví.
Bývalť jinak cirkevní úřad tento dle pokynu sv. Pavla (I.
Tim. 5, 9. 10.) udilen jen vdovám nejméuě šedesátiletým,
pouze jednou provdaným a počestné pověsti poživajícím.
Po smrti patriarchy Nektaria stal se r. 397.nástupcem
jeho vCařihradě věhlasný světec Jan Zlatoústý, a Olympiadě
dostalo se štěstí, že byla očitou svědkyní požehnané čin
nosti jeho v hlavním. městě. I poslouchala dychtivě nevy
rovnaná kázaní tohoto slavného velepastýře a byla znejhor
livějších učednic jeho. Nebylo však Zlatoústei popřáno pů
sobiti dlouho v Cařihradě klidně a svobodně. Neznaje lid
ské bázně káral mocnými slovy různé neplechy na cisařském
dvoře 1 v lidu a vzbudil si takto mnoho. nepřátel, kteříž
neustávali mu činiti protivenství. Obzvláště zanevřela na
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apoštolského velekněze toho ješitná a pánovitá císařovna
Eudoxia jsouc pobádáňa mocným komorníkem svým, oše
metným Eutropiem. Posléze byl Jan Zlatoústý na rozkaz
slabocha cisaře Arkadia roku 404. z Cařihradu vypověděn a
odveden do vyhnanství
Spolu pak byli pronásledováni v Cařihradě i důvěrní
stoupenci jeho. Přihodiloť: se, že hned po odchodu svatého
patriarchy z města vyhořel jeho chrám. Požár ten přičítali
zaryti odpůrci beze všech rozumných důvodů přátelům vy
puzeného Jana, z nichž i mnozi byli soudně vyslýcháni,
vězněni a mučeni, až císař rozkázal je propustiti na svobo
du, když vyšetřováním se zjistilo, že jsou nevinni. Ale za
nedlouho jal se městský správce Optát o své újmě věc tu
vyšetřovati znova a vedl si při tom nad miru nespravedlivě
a ukrutně. Tou příčinou byl kostelní zpěvák Eutropius jat,
uvězněn a ohněm i železem do smrti zmučen. Podobně ztrý
zněn kněz Tygrius, a překonav hrozná muka byl vypověděn
do Mesopotamie. Surovost Optátova neušetřila ani žen a
panen, z nichž zemřely některé na mučidlech, a jiné v žaláři.
Když Optat nikterak nemohl dopátrati se vinníka, opo
vážil se pohnati na soud i bohabojnou jáhenku Olympiadu
a otázal se ji drze, proč prý zapálila chrám. Na nestoudnou
otázku tu odpověděla Olympias důstojně: „Celý posavadní
život můj zbavuje mne takového podezření. Kdo vynakládá
mnoho peněz na obnovu chrámů, nebude přece chrámy pá
liti!“ Důvodu tomu nemohl odpírati ani zaslepený Optat a
propustil vdovu. Po tomto výslechu neměla již Olympias
od nepřátel pokoje; nepopřávaliť ji oddechu, tak že byla
nucena střidati častěji obydli svoje. Na zimu roznemohla se
bolestnou nemoci, a sotva příští jarní dobou se zotavila, bylo
ji rozkázáno, aby město opustila. I odešla na venkov, avšak
nejsouc nikde proti nástrahám protivníků bezpečna musila
přecházeti z místa na misto a hledati chatrného přístřeší
po vesnicích. Pojednou byla opět pohnána do města na soud
a vyzvána, aby odřekla se vyhnaného pátriarchy Jana a
uznala za pravého biskupa Arsacia, jenž proti církevním zá
konům na stolec jeho dosazen byl. Ale Olympias odmítla
rozhodně toto pokušení ku zradě a hájila statečně práva i
dobrého jména svatého vyhnance, začež byla jí uložena po
kuta dvouset liber zlata. V této příčině byla i později ňě
kolikráte ještě soudněvyslýchána, a jelikož zdráhala se uznati
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řidným patriarchou Cařihradským Arsacia, bylo sáhnuto na
jeji statky a luza vydrancovala domy jeji. I vlastní služeb
nici jeji a lidé, jimž bývala štědrou dobrodějkou, povstali
proti ni a tupili ji, tak že život jeji byl pln útrap a hořkých
bolesti. Všecka tato soužení snášela Olympias z lásky k Bohu
ochotně. Sililoť ji vědomí, že trpi pro spravedlnosť. Mimo
to nebyla v utrpení svém nikterak opuštěna; přečetní věřící,
kteřl rovněž zůstali věrni vypuzenému patriarchovi svému,
dodávali ji mysli a potěšovali ji.

Zatím meškal sv. Jan Zlatoústý u vyhnanství zprvu
v Niceji, potora v Kappadocii a později v nejzazších konči
nách Malé Asie. Z krajů těch posýlal svým milým věřícím
do Čařihradu listy, v nichž chválil stálosť jejich, napomínal
k trpělivosti v protivenství, těšil je a děkoval za lásku, kte
rou osvědčovali mu zásylkami štědrých podpor. Takto byl
svatý vyhnanec s věrnými katoliky v Cařihradě v ustavič
ném spojení. Také Olympias dostávala od něho soukromé
dopisy a čerpala z nich hojnou útěchu i silu v těžkých
zkouškách svých. Z vděčnosti posýlala mu na výživu hojně
peněz, tak že ve vyhnanství netoliko žádnou nouzí netrpěl,
ale i sám mohl podporovati chudé a vykupovati zajatce i
otroky. Hlavně příklad sv. Jana Zlatoústého a vzácné do
pisy jeho utvrdily Olympiadu v křesťanské dokonalosti tou
měrou, že čím více bylo ji od nepřátel trpěti, tím více ra
dovala se v Pánu vědouc, že nejsou rovná utrpení toho času
budouci slávě, kteráž se zjeví na nás. (Řím. 8, 18.) A majíc
živou viru i nadpřirozenou
lásku k Bohu nepřestávala z jmění
svého dobře činiti lidem i nevděčným a zlým, a splácela
takto po křesťansku nenávisť jejich požehnáním.
Sv. Janu Zlatoústému nebylo již popřáno vrátiti se
z vyhnanství do Cařihradu; zemřeltť po nesčislných útra
pách u Komany v dalekém Pontu dne 14. záři 407. Olym
pias přežila ho, avšak o dalších osudech jejich nemáme žá
dných zpráv. Smrť jeji klade se do roku 410. Výroční pa
mátka této světice slaví se v církvi východní dne 25. čer
vence u nás dne 17. prosince.
Listů sv. Jana Zlatoústého ku sv. Olympiadě je sedm
náct. V prvním z njch čteme toto dojemné naučení: „Ne
klesej srdcem, drahá Olympiado; jestiť jenom jedno zlo, jen
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jedno pokušení, jehož báti se máme, totiž hřích, jakož řekl
jsem již vícekrát. Vše ostatní, buď co buď, úklady, nepřá
telství, podvod, na cti utrhání, křivé obžaloby, oloupení o
statky, vyhnanství, brozné meče, vzbouřené moře, ba i zkáza
celého světa — všecko jest takořka pouhou bájkou. Všecko
to pomine, všecko potrvá jen maličko, dotýká se jenom těla
smrtelného a nemůže uškoditi bdělé duši.“ Jindy napsal jí
světec tato slova: „Všecko, což vytrpěla jsi posud, je pavu
čina, stin a dým, srovnáš-li to s odměnou, kteréž se ti do
stane. Neboť co záleží na tom, že byla jsi z města vyhnána,
že jest ti choditi z mista na místo a že tebe všude odpu
zují? Co záleží na tom, že statky byly tobě odňaty, že bý
váš poháněna na soud a že vojáci honi a strkají tě semo
tam, že snášiš protivenství od těch, jimž prokazovala jsi ne
sčislných dobrodiní a že čeleď tvoje činí ti křivdu. Co je
to vše, uvážiš-li, že cenou za vítězství kyne nebe se statky
nevýslovnými a radostmi, kteréž konce nemaji!“ V dopise
posledním poučuje svatý vyhnanec Olympiadu, kterak v u

topení
mátřikráte
vážiti zšťastna
náboženství
a praví dále:
„Sťastna,
jsi proútěchu
koruny1 posilu,
tobě uplétané,
pro
boje své. Jestiť dobročinnou povahou bojů těch, že předve
řejnou odplatou na bojišti chovají již v sobě odplatu, kterouž
jest veselosť, duchovní radosť, udatnosť a trpělivost. Odplata
tato jest dosti veliká, abysi nemohla býti potlačena, abysi
povýšena a povznesena byla nad všeliké jiné věci, abysi
cvičbou a přípravou stala se neporušitelnou a nedotknutel
nou, abysi v rozzuřené bouři stála jako na nepodvratné
skále, abysl uprostřed rozkacených proudů mořských puto
vala klidně ku povolání svému. Tať jest odplata za soužení,
toť ono nebe, jehož účastni jsou trpěliví dříve, než do krá
lovství nebeského přijdou.
Dne 1%.prosince koná se také památka sv. Floriana, Kalanika a to
varyšů jejich, umučených v palestinské Eleuteopoli za císaře Heraklia od
Saracenů; sv. Lazara, vzkříseného od Krista Pána, jenž dle podání byl po
zději prvním biskupem v jihofrancouzském městě Marseillu a také na gstrově
Cypru apoštoloval; v Belgii sv. Viviny,, panny, sv. Fortunata, biskupa Poi
tierského, spisovatele životů mnohých světců a skladatele znamenitých cír=
kevních písní (+ 609.), sv. Sturmia, prvního opata Fuldského (+ 779), a j.
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Sv. Vunibald, opat.
Na konci sedmého a počátkém osmého stoleti bylo
v Anglii oblibeným zvykem konati nábožné pouti na vzdá
lená místa posvátná. Zástupy anglických poutníků, mezi
nimiž bývali i králové a šlechtici, ubirali se každého roku
dalekou cestou po Gallii a Italii do Říma na hroby knížat
apoštolských sv. Petra a Pavla. Tak vydal se roku 720. také
urozený přibuzenec královského rodu anglického Richard
s dvěma syny svými, devatenáoctiletýmVunibaldem a o rok
starším Vilibaldem na pouť do Říma. Přistávše při ústí řeky
Selny ku pevnině cestovali Gallií navštěvujíce památné sva
tyně a přišli do Italie. Tu však roznemohl se a zemřel ná
hle Richard v městě Lucce a oba zarmoucení synové po
chovavše tělo otcovo putovali dále. V-Římě ubytovali se
v kterémsi klášteře, modlívali se na hrobech svatých mu
čedníků, vstoupili do stavu duchovního přijavše tonsuru (po
střižiny), čítali pilně Písma svatá i spisy církevních Otcův
a utvrzovali se kajicími skutky v dokonalosti křesťanské.
Ale příštiho roku 721. na jaře roznemohli se oba vleklou
zimnicí; když pak ozdravěli poněkud, rozloučili se; Vilibald
nastoupil cestu do Palestiny, Vunibald pak jsa nemoci zmiry
sesláblý zůstal prozatím v Římě a trval tu v zátiší na mo
dlitbách a ve zbožném rozjímání.
| Koncem roku 722. přišel na pozvání papeže ŘehořeII.
do Říma věrozvěst německý sv. Bonifác a byl od něho po
svěcen na biskupství s právomocí, aby ve všech kmenech,
které posud na víru Kristovu obrátil a ještě obráti, konal
úřad apoštolský. Vunibald jsa blízký příbuzný tohoto světce
(bezpochyby jeho sestřenec), slíbil mu, jak se zdá, již ten
kráte v Římě, že časem stane se spolupracovníkem jeho na
vinici Páně v Němcích.
Pobyv v Římě pět let Vunibald vrátil se do Anglie,
aby některé z příbuzných svých ziskal životu duchovnímu.
Záměr tento zdařil se mu; po nějakém čase vydal se s jedním
bratrem a několika jinými příbuznými 1 přátely poznovu
do Říma a sám stal se tu mnichem řádu sv. Benedikta. A
pojav několik anglosaských soudruhů cestoval někdy r. 731.
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neb 732. do Durynk ku sv Bonifácovi a byl od něho po
svěcen na kůěžství.
Neůmornou apoštolskou činnosti sv. Bonifáce byly již
rozsáhlé kraje v Hessích a Durynsku obráceny na víru kře
sťanskou. Žeň kynula tu hojná, dělníků nebylo však dosti,
ačkoli již roku 725. na prosbu světcovu došel z Anglie valný
sbor kněží, mnichův a řeholnic pomáhat mu ku šíření a
utvrzováni království Božího v Němcích. I zaradoval se
tedy sv. Bonifác nemálo, když přišel mu na pomoc nový
nadějný spolupracovník Vunibald, a prozatím svěřil mu sedm
rozsáhlých církevních obvodů v Durynsku. A Vunibald ne
maje ani toho dosti docházel hlásat slovo Boží lidu 1 do
Bavor, kde vévoda Odilo byl mu mocnou podporou v apo
štolských snahách jeho. Po všech těchto územích učil Vuni
bald dospělé i děti pravdám náboženství Kristova, potiral
mocným slovem pověrečné i pohanské zlozvyky, nastupoval
proti násilnostem svobodníků i proti nepravostem nevolniků
a vodil všecky na cestu křesťanské mravnosti a spořádaného
života rodinného i občanského. V dile tom počínal si všude,
kde potřeba kázala, statečně a rázně; jinak rozvážně, spra
vedlivě a laskavě. Ačkoli pak byl těla útlého a zdraví sla
bého, neštitil se žádné námahy a žil zmíry přísně; vína ne
okoušel nikdy, modlitby i zbožná rozjímání svoje prodlužo
val do pozdní noci a mrtvil se tuhou kázní, aby duch jeho
směřoval jen k Bohu a ku spasení svěřenéhojemu lidu. Aby
pak horlivá snaha jeho o utvrzení křesťanských řádů v kme
nech německých nesla hojnější ovoce, přál si zříditi na vhod
ném místě klášter, jenž byl by semeništěm schopných a
hodných věrozvěstů, štěpnicí viry i nábožnosti a školou 1
vychovatelnou mládeže. Působiv tedy s požehnaným výsled
kem několik roků v Durynsku a Bavořích odebral se do
Wůrzburka na radu k tamnímu biskupovi, kde by klášter
založiti měl. Za nedlouho odešel však z Wůrzburku bez po
řizení; byloť tam domácím zvykem požívati vina, jehož od
půrcem byl, a vůbec nezdála se mu vínorodná krajina Wůrz
burcká býti příihodna ku zřízení kláštera s přísnou řeholni
kázni, jakýž tanu]l mu na mysli.
Zatím starší bratr Vunibaldův Vilibald vrátiv se z pouti
do Palestiny přebýval nějaký čas na Montekasině v Italii a
byl odtud na protbu sv. Bonifáce poslán od papeže Řehoře
III. do Němec, kde stal se prvním biskupem Eichstaedtským.
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I navštívil ho Vunibald vraceje se z Wůrzburka, a oba
bratři shledavše se radostně opět po mnohých letech roko
vali pilně o tom, co by na zvelebení náboženského života
v Němcích podnikati měli. I smluvili se zříditi nový klášter
v horách opodál Eicbstaedtu, a Vilibald získav koupi na ten
účel lesnatou krajinku nazvali ji Heidenheimem. Tu jal se
Vunibald bez meškání klučiti les, upravil půdu a zbudoval
prozatím několik chýšek pro mnichy se skromnou svatyň
kou. A za nedlouho dostalo se mu štědrosti věřícího lidu
tak hojné podpory, že bylo mu umožněno vystavěti v Hei
denheimu pěkný chrám a dva rozsáhlé kláštery, mužský a
panenský. Opatem kláštera mužského byl Vunibald, a rodná
sestra jeho Valburga spravovala klášter panenský. Bylať
zatim Valburga od sv. Bonifáce a obou bratří svých pohnuta
k tomu, že dle příkladu jejich opustila vlasť a přišla s tři
ceti anglosaskými řeholnicemi do Němec, aby tu zvláště
výchovou ženské mládeže přispívala ku zvelebování života
náboženského. I trvala zprvu nějaký čas v nově založeném
klášteře Bischofsheimském, až povolána byla za prvni aba
tyši panenského kláštera Heidenheimského.
Vunibald shromáždiv ve svém klášteře valný počet
bratři vedl je slovem i příkladem ku zbožnosti, pokoře a
životu odříkavému. Kromě kláštera pečoval horlivě o du
chovní blaho obyvatelstva širého okoli. Byloť sice v krajině
tamní obyvatelstvo již většinou obráceno na víru křesťan
skou, ale lid Ipěl doposud na mnohých zlozvycích pohan
ských; zejména vládly v něm pověrečné obyčeje, souložnictví
a svazky mezi osobami příbuznými. I bylo Vunibaldovi
vykořeniti tyto zbytky pohanství a vštěpovati obyvatelstvu
smýšlení křesťanské. Nesnadnou práci tu konal vytrvale,
moudře a statečně, přemáhaje všeliké překážky a potíraje
nerozum, předsudky i zlou vůli. Ani zjevným násilím nedal
se zástrašiti. Zaslepení a zatvrzelí odpůrci pokoušeli se hor
livého opata různým způsobem odkliditi, pověrečným kou
zelnictvím 1 útoky na život jeho, ale pokaždé ušel šťastně
nástrahám jejich aniž přestával hubiti všeliké neplechy a
zaštěpovati vlidu řády křesťanské. Jedna z řeholních panen
Heidenheimských, vrstevnice opata Vunibalda, zůstavila
životopis jeho, v němž di: „Svatý muž ten nedal se ani
hrozbami lidi zlých, ani pokryteckými řečmi lichotníků
klamati a s cesty, kterou kráčel, odvésti. Jsa neoblomný
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v důvěře v Boha neustával kázaním odvraceti lid od poše
tilého modlářství, a rozsévaje kmenům v krajinách blízkých
1 vzdálených svaté učení uvedl jich valný počet ve služe
bnost Boží. Spojoval také s opatrností hada sprostnosť
holubice; slovy ráznými káral svůdníky aniž káraje opomijel
mirnosti. Proti zlostným útokům zlého nepřítele ozbrojoval
se dle slov apoštolových štítem víry, brněním spravedlnosti,
kopim slova Božího, mečem umrtvení a šípy křesťanských
ctnosti. Písma svatá rozjimal dnem i nocí, a řeči svoje při
způsoboval schopnosti posluchačů. Tak všechněm učiněn byl
vším; k utiskovaným byl útrpný, k chudým milosrdný, ku
všem, kteří slov jeho poslouchali, tichý i laskavý, a naklo
nil si láskou srdce všech.“
Životem zmíry odřikavým ineunavou prací zvláště na
dalekých missijních cestách podryl si Vunibald zdraví jinak
již útlé, ale duch jeho neochaboval ani v tělesných bole
stech; snášelč je S podivuhodným klidem, ba zdálo se, že
s pokračující tělesnou slabostí a chorobou přibývá mu hor
livosti a sily duševní, Naposled byl již tak vysílen, že ne
mohl sloužiti mši sv. v klášterním chrámě; i dalsi zříditi ve
svém přibytku oltář a obětoval na něm oběť novozákonní,
kdykoli jen bylo mu pro chorobu možno. A přece odvážil
se ještě pouti na hrob sv. Bonifáce (j 754) do Fuldy, aby na
tomto posvátném mistě modlitbou ducha svého občerstvil a
srdce svoje potěšil. Tu však stihla ho těžká nemoc a soužila
ho po tři neděle. Tentokráte zotavil se Vunibald ještě a mohl
navrátiti se do Heidenheimu, ale od té doby myslil již na
smrť. Nejvroucnějším přáním jeho bylo, aby mohl dokončiti
pozemský život u hrobu zakladatele řádu svého sv. Bene
dikta; i vypravil zvláštní poselstvo na Montekasino s prosbou,
aby popřáno mu bylo v tomto klášteře přištřeší, a dostav
odpověď příznivou, že. bude radostně přijat, chystal se již
na cestu. Ale biskup Vilibald přišed na pozvání do Heiden
heimu, i řeholní bratří, vidouce jeho slabosť a sešlosť upro
sili, ho, aby úmyslu svého se vzdal.
Když Vunibald poznal, že dnů jeho jest na mále, povolal
si milého bratra Vilibalda k sobě. Oba bratří rozmlouvali
o Božských věcech a potěšili se společnou modlitbou. Na
zitři přišli všickni řeholní bratří rozloučit se s otcovským
vůdcem svým. A když plačíce stáli kolem lože jeho, pro
mluvil k nim v tato slova: „Synáčkové a bratří milí,
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prosim Vás, spravujte obcování a činění svoje povždy vůli
Boží. Zachovejte si vespolnou lásku a*pravou katolickou
víru. Šetřte nezvratně řeholní kázně, jak jsem vám přede
psal a vás naučil i jakož Bohu jste slíbili. Odpouštím vám
všecky poklésky; odpusťte také vy mně, v čemž pobloudil
jsem proti vám slovy neb skutky a jakýmkoli způsobem
jiným. Poroučim vás Bohu; setrvejte v pokoji!“ A přijav
naposled svaté svátosti poručil duši svou Pánu a zesnul
blaženou smrti dne 18. prosince 761. spravovav klášter svůj
deset Jet, Pohřben byl v klášterním chrámě Heidenheimském,
a řeholní bratří chovajíce památku jeho v požehnání jali
se uctivati ho jako světce.
Po smrti Vunibaldově ujala se Abatyše Valburga i
správy mužského kláštera Heidenheimského, a oba řeholní
ústavy rozkvětaly péčí jeji znamenitě a přispívaly blahodár
ně ku rozvoji náboženského života v tamní krajině. Asi
šestnáct let po úmrti opata Vunibalda dal biskup Vilibald
vystavěti v Heidenheimu nový chrám a přenésti do něho
tělo bratrovo. Tehdáž shledáno tělo to neporušeným; i bylo
vyzdviženo z hrobu a neseno ve slavném průvodu do nové
svatyně, kde zůstalo po několik dní vystaveno k veřejné
poctě. Tu byli mnozí nemocní přímluvou tohoto světce zá
zračné uzdraveni, a od té doby šířila se ve věřícím lidu
důvěra a nábožná úcta k němu.
Klášter sv. Vunibalda v Heidenheimu na říčce Rohra
chu v Bavořích (Středních F'rancich) přečkav osm století
byl r. 1537. od protestantů zrušen, památný chrám jeho
stojí však posud a požehnaná paměť svatého zakladatele
jeho nezanikne nikdy.

Umirajíci světec Vunibald kladl řeholním synům a
bratřim svým především na srdce, aby vytrvali v dobrém
zachovávajíce věrně předpisů jeho i slibů svých. Sv. Ber
nard di: „Spasen bude nikoli ten, kdož dobře začal, ale kdo
setrvá do konce. Začíti jest věc mnohých; setrvati málo
kterých. Vytrvalosť jest vznešená dcera nejvyššího krále,
ovocé a dokonání ctností, sklad všeho dobra. Bez této ctnosti
nikdo nespatři Boha; jen ona uvádí milovníky posluš
nosti do stánku nebeského krále, aby spatřili ho v slávě
jeho.“ A sv. Jeroným píše: „U křesťanů neplati počátek,
nýbrž konec. Pavel začal špatně, ale dobře skoněil. Jidášův
začátek byl chvalný, konec byl poskvrněn zradou.“ Kdož
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koli tedystojí, hleď, aby nepadl. „Budiž věrný aždo smrti,
a dám tobě korunu života.“ (Zjev. 2, 10.)
Dne 18. prosince koná se také památka sv. mučedníků Ruffa a Zo
sima ve Filippech v Macedonii, v syrské Laodicéi sv. mučedníků Theotima
a Basiliana, v Africe sv. Kvinkta, Simplicia ispolumučedníků, v Mopsvestii
v Gilicii mučedníka sv. Auxencia, biskupa, sv. Gaciana, prvního biskupa
Tourského (+ 304.), a j.

Dne 19. prosince.

Svatí manželé Timotheus a Maura, mučedníci.
Krvelačný vrah křesťanů cisař Dioklecian vzdal se dne
5. května 305 vlády, ale ukrutné pronásledování Církve
Kristovy jim znova vzbuzené, trvalo dále až do smrti jeho
v dalmatské Soloně r. 313., kdy vítězný císař Konstantin
povolil křesťanům svobodu náboženskou. Téhož ještě roku,
kdy Dioklecian odstoupil, byli v hornoegyptském městě
Perapě pro Ježiše Krista umučení manželé Timotheus a
Maura.
Timotheus dostav od bohabojných rodičů svých v Pe
rapě vzorné vychování prospival horlivostí ve víře, zbožnosti
a čistotou mravů. I byl záhy přijat do služby cirkevní a
dosáhnuv nižšího posvěcení (lektorátu) předčital věřicím ve
chrámu shromážděným předepsané částky z Písma svatého,
životopisy mučedníků Kristových i pastýřské listy biskupů.
Křesťané vážili si ho, azaryti modloslužebníci planuli proti
němu nenávisti, že k náboženství Kristovu zjevně a radostně
se hlásil, jim se honosil a o jeho rozšíření mezi pohany
horlivě usiloval. Byl teprve tři neděle ženat s mladou Mau
rou, sedmnáctiletou křesťankou, když roku 305. pozdvihla se
v Horním Egyptě nová bouře proti vyznavačům Kristovým.
Tu byl kromě jiných věřících také Timotheus jat a přiveden
ku vladaři Arrianovi na výslech.
Timotheus přál si od jinošství, aby mu bylo dáno pro
víru svatou trpěti; 1 nelekal se nikterak půhonu na soud, a
byv tu vyzván, aby obětoval pobanským bohům, odpověděl
rozhodně: „Duch Ježíše Krista, jenž jest ve mně, nedovoluje
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mi takových oběti; jinak nebojím se žádných muk.“ Po té
rozkázal mu vladař, aby aspoň vydal ku spálení Pisma sva
tá, jichž opatrovníkem byl. Ale Timotheus řekl mu: „Ra
ději vydal bych ti vlastní děti svoje, kdybych měl jakých,
nežli posvátné knihy naše.“ Tato statečná slova popudila
vladaře, že již neotálel vydati Timothea na mučení; i velel
přiložiti mu na oči i uši žhavé železo, aby již neviděl Pí
sma svatého, jehož tak velice si vážil, aniž mohl slyšeti
čtení jeho. Když pak svatý vyznavač v palčivích mukách
velebil zvučným hlasem radostně Boha, rozkázal vladař ka
tům, aby mu sevřely nohy do klády, zavěsili na hrdlo ká
men a vstrčili do úst roubik, by již nemohl mluviti a Boha
křesťanů chváliti. Vkrutém trápení tom byl mučedník dr
žán po delší dobu, aby jeho víra a láska ku Kristu se
zviklala a podvrátila. Ale Timotheus setrval neoblomně ve
své svaté víře, tak že přítomní diváci vidouce jeho stálost
v mukách trnuli a děsili se. Tu přistoupil ku vladaři jaký
si lichotník a řekl mu, že Timetheus má mladou manželku,
kterou velice miluje; že bude tedy prospěšno zavolati ji, aby
přemluvila muže svého k tomu, by zřekl se Krista a obětoval
modlám.
Když přišla Maura, vzal ji vladař stranou a líčil, že

manželu jejímu bude zahynouti ukrutnou smrti, jestliže
sama ho nepřemluví a takto nezachrání. Mladičká Maura
nebyla tehdáž ještě ve víře Kristově dostatečně utvrzena ;
i zachvěla se hrůzou a slíbila, že odváží se všeho, aby dra
hého manžela zachovala. I přivedli ji k Timotheovi, a spa
třivši ho dala se do pláče a žalostného bědování. Zatím od.
vázali katané mučedníka a vyndali mu z úst roubik, aby
mluviti mehl. Maura zpamatovavší se z leknutí přistoupila
a jala se strýzněnému manželu tklivě domlouvati, ale na
máhání její bylo marné; Timotheus nedbal řečí jejich a po
žádal přítomného otce svého, aby mu zahalil hlavu šátkem,
by necitil umrlčího puchu vycházejícího z roucha manžel
čina. Když pak Maura nepřestávala lichotivými řečmi na
něho doléhati a prositi, aby povolil žádosti vladařově aspoň
na oko, pomodlil se za ni hlasitě a řekl vážně: „Jakže,
Mauro, jsi křesťanka čili pohanka? Či jsou slova tvoje. řečí
osoby ve víře Kristově vychované? Měla jsi mneraději po
vzbuditi, abych statečně muka podstoupil, a zatím zdržuješ
mne od nich! Mám snad pro časné štěstí na tomto světě
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vzdáti se věčného blahoslavenství? Abych ušel kratičkého
mučení, mám svévolně uvrhnouti se do věčných muk pe
kelných ?“
Takto a podobně mluvil Timotheus k manželce, a Bůh
dodal slovům jeho tolik sily, že Maura pojednou jakoby
byla procitla z chvilkového omámení, poznalá svoje provi
nění; 1 sklesla na kolena a lkajic, otázala se manžela, kte
raké pokání měla by za hřích svůj vykonati. Timotheus od
pověděl: „Rei vladaři, že netoliko nebudeš přemlouvati man
žela, aby viru křesťanskou zradil, nýbrž že i sama jsi od
hodlána podstoupiti s ním pro tuto víru mučednictví.“ Toho
zalekla se Maura a namitla, že je příliš mláda a slabá a
tedy že si netroufá předstoupiti před vladaře, neřku-li po
drobiti se ukrutnému mučení. Ale Timotheus, jenž zvláštní
milosti Boží stal se schopným i nejtěžší oběti pro Ježíše
Krista, řekl manželce: „Vzpomeň si na Felicitu a na sedmero
synův jejich; pomni útlých panen Anežky a Cecilie, o nichž
jsi čítala a slýchala. Uvaž, že nebyly silnější tebe, a přece
obětovaly krev svou pro Krista, ty pak bojiš se učiniti též?
Či myslíš, že nesilil by tě Kristus v boji? Ejhle, koruna
kyne i tobě; brzo budeme u Krista Ježíše spojeni na věky!“
Po těchto slovech poklekl Timotheus a vyzval manželku,
aby modlila se s nim; a v tu chvili dotkla se milosť Boží
Maury, tak že pojednou pozbyla všeliké bázně a byla od
hodlána položiti pro Ježiše Krista život svůj. I vstala a po
stavila sezmužile před vladaře a mluvila, jak manžel ji
poradil. Vytýkala vladaři zlý úmysl, poněvadž ji sváděl ku
zradě na Kristu Ježiši, a prohlásila, že jest připravena sná
šeti všeliká muka, aby napravila provinění svoje.
Náhlé změny této nenadál se vladař u mladé křesťan
ské ženy; i hleděl ji oblomiti sliby a hrozbami; když pak
vyznala statečně Krista, rozkázal, aby ji byly krásné vlasy
vytrhány. Zatím Maura milosti Boží posilovaná radovala
se z této bolesti i potupy a děkovala Spasiteli, že ji popřál
timto způsobem zadostučiniti za marnivosť, kterouž stroji
vala si blavu. Hned potom dal ji rozkacený vladař uvrhnouti
do kotla s vařící vodou, a když zůstala bez pohromy, po
hrozil, že nezapře-li Krista, bude ji do úst vloženo žhavé
uhlí. Na vyhrůžku tu odvětila Maura klidně: „Učiň to;
žhavým uhlím očistím poklésky jazykem spáchané; ba pro
kážeš mně dobrodiní, dáš-li podobným způsobem očistiti
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celé tělo moje.“ I byla mučena ohněm, ale Bůh posiloval
ji zázračně, tak že ani v tomto trápení nepozbyla mysli.
Timotheovi působila statečnosťmanželčina nevýslovnou
radost; i jal se hlasitě velebiti Boha, jehož milosrdenství
obrátilo slabou Mauru a učinilo ji rekovnou trpitelkou pro
Ježíše Krista. Takto konečně přesvědčil se pohanský vladař,
že s oběma křesťanskými manžely ani nejkrutějším muče
ním ničeho nesvede; i odsoudil oba na smrť křiže, a roz
kázal ukřižovati je tak, aby visice naproti sobě mohli hle
děti na sebe a zakoušeli tím hroznějších bolesti.
Naposled bylo Mauře překonati ještě jednu těžkou
zkoušku. Na popraviště přiběhla matka jeji a bědujic ža
lostně domlouvala jí, aby nectnou smrtí nezhanobila všeho
rodu svého, a raději Krista se odřekla a takto se zachránila.
Ale mučednice řekla: „Všecka sláva světská je dým, kterýž
tratí se ve vzduchu; ale sláva věrných služebníků Božích
je věčná.“ A hned vymkla se matce a přistoupila ku křiži
svému. Oba manželé byvše ukřižování dodávali si v hroz
ných bolestech zmužilosti a trpělivosti a modlili se, až duše
jejich vešly do království nebeského, což stalo se dne 19.
prosince 305.
V paláci císaře Justiniana I. (527—565.) v Cařihradě

stál někdy chrám svatých manželů a mučedníků Timothea
a Maury, až Turci dobyvše r. 1453. tohoto města jej zničili.
Výroční památka obou těchto mučedníků konala se v Caři
hradě dne 3. května, a také římský seznam světcův klade
ji na tento den.

Maura ve víře Kristově posud slabá radila manželu
svému, aby obětoval modlám aspoň na oko a takto zachrá
nil si života. Neuvážilať či nevěděla, že pravý křesťan má
viru svou vyznávati povždy upřímně a varovati se 1 stínu
zrady na ni. Proto odmítl Timotheus rozhodně toto pokuše
ní. Tak vedl si i ctihodný kmet Eleazar za vlády ukrutné
ho pohana krále Antiocha Epifana, jenž nutil Židy, aby od
stoupili od. zákonů otcovských a jedli maso vepřové zZáko
nem Mojžišovým jim zapověděné. Když přátelé jsouce ne
pravou litosti pohnuti prosili Eleazara soukromi, aby aspoň
smělo mu přineseno býti maso jiné, zákonem Mojžíšovým
dovolené; jen aby se zdálo, jakoby králi se podrobil, odpo
věděl jim, že raději chce býti předeslán do hrobu, než by
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dopustil se tohoto pokrytectví. I podstoupil zmužile muče
dnickou smrť pozůstaviv netoliko mládencům, ale i všemu
lidu hrdinský příklad ctnosti. (II. Machab. 6, 18—31.)
Křesťan nesmi z nižádné jakékoli příčiny, ani zdán
livě, svoliti ku hříchu, byť i svolením takovým mohl by vy
váznouti z velikých rozpaků, uchrániti se škody a dojíti
nějakého zisku, neboť co platno člověku, byť i celý svět
získal a na duši své škodu trpěl? „Synu můj, jestližeby tě
lákali hřišníci, nepřivoluj jim.“ (Přísl. 1, 10.)

Dne 19. prosince koná se památka sv. Nemesia, mučedníka upáleného
r. 249. v Alexandrii, svatých mučedníků nicejských Daria, Sozima, Pavla a
Sekunda, v Nikodemii sv. Cyriaka a spolumučedníků, v palestinské Gaze
svatých žen Maury a Tey, v Římě sv. Fausty, matky světice Anastasie, a j.
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Blahosl. Petr Klaver, apoštol černých otroků
v Americe.
Šlechetný a nábožný Krištof Kolumbus pojav úmysl
hledati na západě za mořem zemí do té doby neznámých,
měl především na zřeteli česť i slávu Boži a věčné 1 časné
blaho obyvatelstva v záhadných končinách těch. Tanuloť mu
hlavně na mysli rozšířiti za mořem dobrodiní viry a lásky
křesťanské. A vznešený úmysl tento osvědčoval v Západní
Indii všude, kdekoli přistál; jakmile vstoupil na některý
ostrov, poklekl, pomodlil se vroučně a vztýčil na břehu
kříž na znameni, že přišel, aby získal tamní obyvatelstvo

Kristu Ježiši.

Pohříchu byly krásné naděje tohoto vzácného křesťan
ského lidumila mařeny lakotou španělských přistěhovalců,
kteří domorodé Indiány zotročovali, odiírali a jim nesneši
telné roboty ukládali, jen aby mohli hojně těžiti z pokladů
v územích jejich uložených. Pokud ještě Kolumbus žil, mu
sili tito nesvědomiti dráči poněkud se mírniti, avšak po
smrti jeho nešetřili již žádných mezí honice ubohé rudochy
a ubijejice je jako plachou zvěř. Tak nelidsky řádili boha
prázdní Evropané proti ubohým Indianům, že průběhem
padesáti let po odkrytí Ameriky bylo jimi v šamních kon
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činách prý asi patnáct milionů těchto nešťastníků sprovo
děno se světa. I nebylo divu, že domorodé obyvatelstvo ame
rické planulo proti lakotným bělochům nesmírnou nenávi
sti a že úspěchy horlivých katolických věrozvěstů mezi ru
dochy nebyly valné.
Proti ukrutnému řádění lakotných Španělů v Americe
bojoval nejvíce šlechetný biskup z řádu dominikánského
Bartoloměj de Las-Kasas. Působě na ostrovech Haiti a Kubě
a později v Mexiku, Peruansku a Nové Granadě, hřimal na
kazatelně proti surovostem páchaným na Indianech, ujimal
se těchto ubožákův oteovsky a dovolával se u španělského
dvora důtklivými dopisy spravedlnosti k nim. Na týž účel
odhodlal se sedmkráte přes moře do Španěl a přiměl špa
nělský dvůr aspoň k tomu, že v Americe ustanoveni byli
lidštější vladařové. Zato bylo mu od vlastních krajanů trpěti
mnoho protivenství, on však nedbaje toho nepřestával vy
hledávati po lesích a ve skalách rudochy ukryté před Špa
něly, vyučoval je náboženství Kristovu, pokřtil jich ohromné
množství a získal si takto právem názvu ochránce a apo
štola Indianů. Slovutný věrozvěst tento zemřel jako kmet
92letý roku 1566. v Madridě.
Již záhy po odkryti západoindických ostrovů byli tam
od ziskuchtivých obchodníků španělských dováženi afričtí
černoši, ježto tělesným ústrojím svým byli 'k namáhavým
robotám v horkém podnebí způsobilejší, než domorodí Indiani.
Otročí tento obchod dovolovala španělská koruna s jistým
obmezením, později však, když Indiani nelidským trýzněnim
bělochů rychle vymírali, dosáhl hanebný obchod s černými
otroky ohromných rozměrů. Ubožáci ti byli po celém po
břeži africkém soustavně sháněni, lapáni, násilím vláčení na
lodi a převážení na americké trhy, kde byli prodávání za
otroky. Také osud těchto chuďasů byl přežalostný, avšak 1
jich ujimali se z křesťanské lásky katoličtí missionáři, z nichž
nejvice proslul kněz Tovaryšstva Ježišova blahoslavený Petr
Klaver.
Blahoslavenec tento narodil se r. 1581. v katalonském
městysi Verdu ve Španělích. Nábožní rodičové pečovali o
důkladnou výchovu jeho, a shledavše na něm pěkné vlohy
1 zárodky velkých ctnosti dali jej na učení do jesuitských
škol v Barceloně. Tu nabyl potřebného vzdělání, a dne 7.
srpna 1602. vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Odbyv novi

(
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ciat v Taragoně byl poslán do řeholního domu v městě
Palmě na ostrově Majorce, kde právě konal službu vrátného
blahoslavený Alfons Rodriguez. Tento Bohem omilostěný
bratr nekněz poutal mocně vzácnými otnostmi svými mla
dého Klavera, jenž kráčeje po šlépějích jeho prospíval rychle
nábožnosti, odřikavostí a horlivým plněním řeholních po
vinnosti. Posléze uminil si Klaver, že za příkladem velikého
věrozvěsta sv. Františka Xaverského půjde do Západní Indie
zvěstovat tamním pohanům Ježíše Krista. Avšak řeholní
představení usnesli se vyčkati, ažby o skutečném povolání
jeho k cbtižnému dilu missionářskému mezi pohany nabyli
jistoty. I uplynulo několik let, než dostal povoleni, aby od
jel do Západní [ndie.
Tou dobou zřizoval se v Nové Granadě (Kolumbii) na
severním pobřeží Jižní Ameriky nový dům Tovaryšstva Je
žišova, a po rozkazu velmistra tohóto řádu P. Akvaviny
měla každá řeholní provincie poslati do něho jednoho z nej
výtečnějších členůsvých. Provincie aragonská ve Španělích
pověřila timto posláním Petra Klavera a osvědčila mu takto,
že pokládá ho nad jiné schopným ku plnění přetěžkých po
vinnosti, jakéž kynuly horlivým missionářům katolickým
v zámoři americkém.
Sv. František Xaverský maje odebrati se na apoštol
skou cestu do Východní Indie opomenul rozloučiti se s ma
tkou a pokrevnimi bratřími, a podobně odřekl se i Petr
Klaver všelikých svazků pozemských tou měrou, že když
bylo-mu uloženo, aby odplul do Ameriky, nešel již rozlou
čit se osobně s milovanými rodiči. Tehdáž bylo mu 29 let.
Nastoupiv dne 10. dubna 1610. námořní cestu kázal na lodi

a slovo
Boží,
posluhoval
nemocným
získal
sitouto
milosrd
láskou 1 příkladnou zbožnosti svou u spolucestujících tako
vou vážnosť, že nikdo z nich neodvažoval se před ním pro
mluviti slova nepočestného.
Přibyv do Západní Indie odebral se Klaver nejprv do
řeholního domu jesuitského v městě Santa Fé, kde konal
službyřeholního bratra a spolu dovršoval svoje vzdělání
bohoslovné. Dokončiv tu řeholi předepsaný třetí rok zku
šebný přišel roku 1615. do přístavního města Kartageny
(na severním břehu nynější Kolumbie) a byl roku 1616. po
svěcen na kněžství.
Kartagena náležela tehdáž mezi přední města Západní
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Indie, a přistav jeji jest posud nejlepši v Kolumbii i při
Karibském moři, avšak podnebí tohoto města bylo vždy a
jest posud nad miru nezdravé. Za doby letní panuje tam
nesnesitelné vedro, a žlutá zimnice je v krajině té domovem.
Toho času, kdy Klaver do Kartageny přišel, odbývaly se
tam hlučné trhy na černé otroky dovážené z Afriky. Těmto
chuďasům dovolovalo se sice, aby stali se křesťany, ale oby
čejně bývali dávání na starost missionářůmteprv když jsouce
stiženi ošklivou nemoci nemohli již nelidským pánům svým
konati těžké práce. Mimo to bylo missionářům přemáhati
jejich divokosť, pověrčivosť, smyslnosť a zoufalosť z otrockých
robot, k čemuž ovšem bylo potřebí lásky přímo rekovné.
I odhodlal se Klaver k tomu, že z lásky k Bohu zasvětí život
svůj věčnému i časnému blahu těchto přeubohých lidi. Na
ten účel přidal si k obyčejným čtyřem řeholním slibům
dobrovolně slib pátý, že do smrti bude otrokem černých
otroků. A přetěžký úkol ten plnil věrně po- čtyřicet let až
do smrti. Krásný příklad dával mu v tomto křesťanském
dile řeholní tovaryš jeho kněz Alfons Sandoval, jenž půso
bil na vinici Páně v Nové Granadě již od roku 1605. Apo
štolskému muži tomu podařilo se nesmirným namáháním za
sedm let vzdělati ve víře Kristově a pokřtiti 30.000. černo
chů, když pak r. 1652. jako představený jesuitské koleje
v Kartageně zemřel, vzal na sebe Klaver celé břímě sta
rosti o blaho černých otroků v Nové Granadě.
Pokud ještě Klaver neznal nářečí a zvláštnosti černo
chů, mívaí při sobě tlumočníky, s nimiž chodil do přístavu,
jakmile zvěděl, že přistane loď s otroky. Aby pak hned pře
dem získal si důvěru těchto otroků, přistupoval k nim na
loď v přistavu a dával jim tabák, lahůdky a pokrm i nápoj.
Nakloniv si je touto vlídností uděloval křest dětem jejich
na lodi narozeným, navštěvoval tu nemocné, čistil je, vy
míval jim rány, podával jim léky i pokrm a líbal je jako
bratry. A hned začal učiti je náboženství Kristovu a při
pravovati na křest svatý. Když černoši vystupovali z lodi,
podával jim ruce a neopouštěl jich, pokud nebyli pod stře
chou. Slabé i nemocné vynášel na vlastních zádech z lodi
do domů. Každého dne docházel do vězení, v nichž nezřid
ka bylo směsnáno několik set černých otroků; místnosti ty
bývaly přesyceny výparem z těl jejich vycházejícím, tak že
nejednou příchozí oizineo omdlel nesnesitelným tímto pu
(k)
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chem ; ale Klaver neštitil se těchto odporných prostor vstu
povati povždy s tváří veselou. Na posilněnou modlival se
dříve před nejsvětější Svátosti.
Milosrdná láska, kterou osvědčoval Klaver ohbyzdným
a od bělochů opovrženým černým otrokům, budila všeobecný
úžas, Maje v ruce hůl, na hrdle kříž a na zádech vak
chodil po celý den za nimi a sloužil jim s dojemnou poko
rou a oddanosti. Zvlášť pilně navštěvoval černochy nemocné.
Kdykoli k nim vstoupil, myl jim voňavou vodou tvář chtěje
zameziti nákazy, sílil je vínem, opatřil je pokrmem i la
hůdkami, a posléze přisluhoval jim svatými svátostmi. Vy
konav: tuto službu nemocným obracel se ku zdravým. Ve dny
zasvěcené svolával je na veliký dvůr, kde zřídil oltář, a
postaviv ženské v levo, muže v pravo, vyučoval je pravdám
1 povinnostem víry Kristovy, zpovídal je, sloužil jim mši
svatou a podával Tělo Páně. Jinak vyhledával každé vhodné
přiležitosti, aby je mravně povznesl. Kdekoli se scházeli,
býval mezi nimi, těšil je a domlouval jim otcovsky, aby měli
se na pozoru zvláště v tanci, v němž libovali si vášnivě.
Nejvice horlil mezi nimi proti rouhačství a opilství, a bděl
vůbec, aby pokřtění černoši živi byli dle zákonů křesťan
ských. Kdykoli je chtěl obdarovati něčim, vštěpoval jim
nejprv vřelými slovy lásku ku Kristu Ježíši a ošklivosť
před hříchy. V čas postní přisluhoval jim do pozdní noci
svatou zpovědi, až někdy únavou omdlel, čehož však nedbal;
žotaviv se pokračoval v práci této a navrátiv se do příbyt
ku svého modlil se za spásu svých chráněnců a rozjímal
o Božských věcech nejednou až do ranniho svitání.
Všecky myšlénky a snahy neunavného Petra Klavera
čelily ku náboženskému vzdělání, mravnímu povznesení a
věčnému spasení černých otroků. Kromě toho snažil se
1 o jejich prospěch vezdejší. Pokud černoch byl schopen práce,
dostával od pána svého aspoň věci k zachování života nej
potřebnější, jakmile však podlehl nemoci a již pracovati ne
mohl, byl od nemilosrdného pána opuštěn a vydán zahynutí.
Rovněž nestarali se běloši o svoje otroky sestárlé, ani o
sirotky po nich. Všem těmto ubohým lidem byl Petr Klaver
v Kartaganě ochráncem a dobrotivým otcem. Docházel
k nim každého dne a sám utrhuje si od úst donášel jim
v koši pokrmů. Neostýchal se také žebrati na ně po městě
a rozdával jim almužny nasbírané. Před nelidskými pány za
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stával se důrazně otroků utiskovaných a dával náhradu za
škodu jimi způsobenou. Horlivé lásce jeho podařilo zachrániti
nejednoho černocha od zoufalství, a mnohootroků vykoupil
na svobodu.
Za tuta nadlidskou obětovnosť bylo horlivému Klave
rovi snášeti mnohá protivenství od lakotných pánů, kteříž
nechtěli mu posýlati na služby Boží svých otroků; ba i od
samých surových otroků býval za všecka dobrodiní svoje
trýzněn. Avšak láska jeho k těmto nešťastníkům neumenšo
vala se ani timto nevděkem. I byl v Kartageně obecně na
zýván mužem svatým.
Když roku 1650. zuřila v Americe obzvláště mezi čer
nými otroky morová rána, konal Petr Klaver divy křesťan
ské lásky. Pracoval dnem 1 noci o spasení duší lidských,
ošetřoval nemocných otroků, jichžto každý se štítil, modlil
se a kál, aby metlu Boži od lidu odvrátil, až sám byl za
chvácen morem. Ale Bůh zachránil ho tentokráte na prospěch
města i černých otroků, ač od té doby zůstalo mu třesení
údů. Odtud již nesloužily mu dobře nohy ani ruce; černoch
oblékal ho, podávál mu jidlo a vodil jej do chrámu. I kne
mocným dával se voditi, aby je těšil a poučoval. Nemoha
tedy volně choditi do chrámu zpovidal se a přijímal nej
světějšií Svátost každého dne v příbytku svém. Konečně
nemohl již ani spáti a trávil celé noci na modlitbách a ve
svatém rozjímání.
Dne 6. září 1654. dal se nemocný Klaver naposled
dvěma černochy dovésti do chrámu a přijal tu svaté svá
tosti. Téhož dne dolehla na něho zimnice, kteráž trvala
čtyři dny, a dne 10. září potom zesnul svatou smrti v Pánu.
Sotva rozletla se městem zpráva o smrti jeho, volaly děti
po ulicích smutně: „Světec umřel!“ A hned sbihali se lidé,
zvlášť černí otroci, do světničky, v níž skonal, a každý vzal
sl tu něco na památku po něm, tak že světnička jeho za
nedlouho byla takořka vydrancována.

—

Petr Klaver náleží mezi největší dobrodince lidstva a
přední ozdoby Církve katolické. Památka jeho zůstala v po
žehnání a Bůb osvědčoval svatosť jeho divy. I usoudil pa
pež Benedikt XIV. nálezem ze dne 24. září 1747. prohlásiti
jej za blahoslavenébo, a prohlášení to vykonal slavně papež
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Pius IX. dne 14. května 1851 ustanoviv výroční svátek
jeho na den 20. prosince. Blahoslavenec tento bývá zobra
zován s trnovou korunou na hlavě a s lilii v ruce; jinak
také s křížem v pozdviženélevici, an žehnaje pravici klade
na hlavu mouřenína klečícího mu u nohou.

———
Dne 20. prosince koná se také památka v Římě sv. mučedníků Li
berata a Bajula, v Alexandrii sv. Ammóna a vojínů spolumučedníků, v An
tiochii sv. Filogonia, biskupa, svatých kněží Eugéna a Makaria, umuče
ných v Arabii za Juliana Odpadlíka, sv. Dominika, opata Siloského ve
Španělích, a j.
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Sv.Tomáš,apoštolPáně.

V evangelium sv. Jana zove se apoštol sv. Tomáš na
trojím místě řeckým jmenem Didymus, t. j. Blíženec. Byl
rodem z Galileje a živil se rybářstvím. Od té chvile, co
zvolen byl od Krista Pána do sboru dvanáctera apoštolů,
provázel jej na cestách jeho a Inul k němu vroucí oddano
st. Když Lazar zemřel v Betanii, řekl Pán Ježiš učední
kům svým: „Pojďme zase do Judska.“ OChtělťLazara ze
mřelého vzkřisiti. Učedníci zdržovali ho však řkouce:
„Mistře, nedávno tě hleděli Židé kamenovati, a opět tam
jdeš?“ Tu pověděl jim Ježíš: „Lazar umřel; i raduji se pro
vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili. Ale pojďme k němu.“
I umlkli učednici bojice se, aby jich nepotkalo v Judsku
něco zlého. Ale Tomáš, srdnatější ostatních, řekl k spolu
učednikům : „Pojďme i my, abychom zemřeli s ním.“ (Jan
11, 7—16.) Krásná slova tato svědčí o veliké lásce Tomá
šově k Božskému Mistru 1 o jeho zmužilosti; bylť hotov
s nim trpěti i zemřiti.
Tomáš byl muž ducha statného, povahy rázovité. Měl
chvalitebnou snahu, aby poznal pravdu, a nabyv jistého
přesvědčení, držel se ho pevně. Spasitel louče se při po
slední večeři s učedníky svými, oznámil jim, že potrvá
3 nimi již jen maličko; a když proto se rmoutili, těšil je
fka: „Nermutiž se srdca vaše. Věříta v Boha. i va mna
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věřte. V domě Otce mého jsou příbytkové mnozí. Jdu, abych
vám připravil místo. Ale když odejdu a připravím vám
misto, zase přijdu a vezmu vás k sobě samému, abyste, kde
jsem já, i vy byli. A kam já jdu víte,
1 cestu
vite.“ Nebyloť jim arci nesnadno to věděti, ale tehdáž ne
byli ještě Duchem svatým osvíceni, posilněni a přetvořeni ;
posud kojili se klamnou nadějí na pozemské království Me
siášovo, a tudy nechtěli rozuměti, že by Mistr mluvil o své
smrti a shledání se s nimi v domě Otce nebeského na vě
čnosti. Proto bylo jim útěchyplné slovo Páně nepochopi
telno. A Tomáš jsa žádostiv pochopiti všelikou řečMistrovu
důklad:ě, řekl bez obalu: „Pane, nevime kam jdeš; a kte
rak můžeme cestu věděti ?“ I poučil ho Ježiš ochotně řka:
„Já jsem cesta a pravda i život. Žádný nepřichází k Otci,
než skrza mne.“ (Jan 14, 1—6.) Z této odpovědi poznal
Tomáš zřejmě, že Pán Ježíš jediný jest neklamný učitel
pravdy, jemuž věřiti máme; onť jediný že jest původce ži
vota věčného, po kterémž máme toužiti; on sám že ukázal
nám jasnš a neomylně cestu, po kteréž dle přikázaní a pří
kladu jeho vejdeme do života věčného. Mimo něho neni
pravdy, neni života a cesty; bez něho nemůže nikdo přijiti
k Otci %okrálovství nebeského.
Večar téhož dne, kdy Kristus Pán vstal z mrtvých,
byli učednici jeho shromážděni v Jerusalémě pro strach před
Židy při zavřených dveřích. I přišel Ježíš a stál v prostřed
a řekl jim: „Pokoj vám !“ A to pověděv, ukázal jim ruce
1 bok. I zradovali se učedníci, vidouce Pána. Tedy jim
opět řekl: „Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, i já posilám
vás.“ To pověděv dechl na ně a řekl jim: „Přijměte Ducha
svatého; kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějíť se jim, a
kterýmž zadržite, zadržání jsou.“ Ale Tomáš, jeden ze dva
nácti, nebyl s nimi když přišel Ježiš,
Tomáš uchvácen láskou ku Kristu Ježiši, přál si jednou
umřiti s nim. Ale potupná smrť Páně na kříži zmátla ho a
naplnila nevýslovným hořem. Pod tihou nesmirného zá
rmutku unikly mu pojednou z paměti důkazy Božské moci
milovaného Mistra, jichž očitým svědkem byl. Srdce jeho
bylo svíráno trpkým pocitem zklamání; zdáloť se mu, že
všecky naděje, které skládal v Pána, smrti jeho uvedeny
jsou vniveč. V trapném rozechvění nedovedl nalézti spoji
tosti mezi slovy i skutky a smrtí Mistra svého. Štitil se
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lidi a jako bludná ovce chodil po mistech osamělých, až
zase vrátil se mezi apoštoly, kteříž přivitali ho radostnou
zprávou: „Viděli jsme Pána!“ Ale Tomáš řekl jim: „Leč
uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vpustím prst svůj v mí
sto hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, neuvěřim.“ Po
etivosť svých tovaryšů neměl ovšem v podezření, ale nedů
věřoval jejich smyslům. Domnivá se, že se mýlili a odmítá
svědectví jejich nedůvěřuje nikomu leč toliko sobě a Mistru
svému. Nevěřil, ale nevěra jeho nepocházela ze zlého srdce,
nýbrž z duše bažici po poznání pravdy a přesvědčení. A
nevěřící měl býti přesvědčen; Spasitel chtěl, aby vyvolení
učednici jeho byli všickni u víře jedno. Po osmi dnech byli
učedníci opět shromážděni a Tomáš s nimi. I přišel Ježíš
opět zavřenými dveřmi, a stál v prostřed, a řekl: „Pokoj
vám.“ Potom di Tomášovi: „Vlož prst svůj sem, a viz ruce
mé, a vztáhni ruku svou a vpusť v bok můj, a nebudiž ne
věřící, ale věřici.“

Spasitel věda, že Tomáš upřímně a poctivě víry a
pravdy hledá, vyplnil takto přání jeho. Tomáš vidí Mistra
svého živého, vidí rány v rukou i nohou a boku jeho, slyší
z úst jeho vlastní slova svá, a klade v bok jeho ruku svou.
Tak nabyl jistoty a přesvědčení. Vzkřisený Ježíš stál před
nim; i bylo mu, jakoby spadlo bělmo s oči jeho, jakoby
těžký kámen byl se svalil s prsou jeho. Jižť nepochyboval;
slunce pravdy a víry vzešlo v duši jeho, naděje a útěcha
uhostily se zase v srdci jeho. Novým světlem a životem
proniknut, láskou k milovanému Mistru roznicen a překo
nán úžasem, radostí i vděčnosti padl k nohám jeho a zvolal:
„Pán můj a Bůh můj!“ Vida Vzkříseného vyznává Boha.
A Ježíš přijal vyznání jeho; aby však Tomáše 1 ostatní
apoštoly a věrné svoje poučil, jak milá jest mu víra prostá,
dětinná, řekl: „Že jsi mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi; blaho
slavení, kteříž neviděli a uvěřili.“ (Jan 20, 19—29.)
Ještě na dvou mistech Nového Zákona čini se 0 gv.
Tomáši zminka. Byl jeden ze sedmi učedníků, kterým zje
vil se vzkříšený Ježíš, když lovili po celou noc na moři
Tiberiadském, ale marně, až Pán stoje z jitra na břehu po
žehnal lovu jejich, tak že nemohli utáhnouti sítě pro množ
ství polapených ryb. (Jan 21, 2.) Posléze uvádí se Tomáš
ve sboru jedenácti apoštolů, kteří po nanebevstoupení Páně
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trvali s matkou Ježišovou Marii jednomyslně na modlitbě"
očekávajíce příchodu Ducha svatého. (Skutk. 1, 13.)
Po sesláni Ducha svatého odebral se apoštol Tomáš
do dalekých zemí kázat evangelium Kristovo různým vý
chodním národům. Hlavně působil mezi Parthy, kteříž
ovládali tehdáž Persii; zevrubnější zprávy udávají zejména
také Medy, kteřiž kromě jiných kmenů náleželi ku říši
parthské. Podání vypravuje, že také vyhledal a pokřtil tři
mudrce, kteřiž byli přišli do Betléma poklonit se novoroze
nému Spasiteli. Posléze hlásal Krista Ježiše v Malabarsku
(v přední Indii), kdež i došel koruny mučednické u města
Maliapuru (Kalaminy). Dle podání chodíval prý apoštol
každého dne na večer modlit se na blízký pahrbek, na kte
rém vytesal křiž ve skále. Což zpozorovavše modloslužební
kněží bramini srotili se, a jeden z nich probodl kopim To
máše, an kleče modlil se, a ostatní dobyli ho kyji. Tak
zpečetil apoštol svou viru a lásku k Božskému Mistru svému
mučednickou smrti. Jemu živu býti Kristus byl; pro něho
zemřitl bylo mu ziskem,
Ostatky sv. Tomáše byly později přeneseny do města
Edessy v Mesopotamii, kde poživaly za stoleti čtvrtého dle
souvěkých zpráv veliké úcty věřících. Odtud byly potom
převezeny do Ortony v Italii, a několik kousků z nich do
stalo se také velechrámu Pražskému.
Asi roku 600. přistěhovala se čásť syrských stoupenců
bludaře Nestoria do Malabaru. Tu začali tito vystěhovalci
nazývati se křesťany Tomášovými (Tomášoveci) pokládajice
apoštola sv. Tomáše za prvního věrozvěsta a zakladatele
křesťanství v končinách oněch. Potomci jejich odřekli se r.
1599. bludařství a spojili se s Církvi katolickou.
Výroční památka apoštola sv. Tomáše slaví se voirkvi
západní dne 21. prosince, na východě dne 3. června; mimo
to koná se památka přenesení ostatkův jeho dne 3. července.
Zobrazován bývá sv. Tomáš s kopím.

Z mrtvých vstání ukřižovaného Ježíše Krista jest pe
četi náboženství křesťanského a nejmocnějším důkazem
pravdy jeho. „Nevstal-li Kristus z mrtvých, marné jest
kázaní naše, a marná jest i víra naše. Ale nyni Kristus
vstal z mrtvých, prvotiny těch, kteříž zesnuli “ dí sv. Pavel.
(I. Kor. 15, 14. 20.) Vzkřísený Spasitel zjevuje se učední
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kům svým mluvil s nimi, ukazoval jim rány svoje a jedl
1 pil s nimi, aby je naprosto přesvěděil, že žije, že má tělo,
kteréž viděli na kříži přibité, zsinalé, a kteréž položeno
bylo do hrobu. Tak apoštolové byvše dříve malověrní uvě
řili v Ježiše Krista, a víra jejich přemohla svět. Viděvše
vzkříseného Pána a dotýkavše se ho vlastníma rukama hlá
sali všude nezvratné přesvědčení svoje, že vstal z mrtvých
nesmrtelný a slavný, jako vítěz nad smrti i ďáblem. Za
toto přesvědčení snášeli milerádi utrpení a podstupovali
mučednickou smrť. Obzvláště Tomáš mohl právem kázati
národům pohanským: „Čo jsme slyšeli, co jsme svýma
očima viděli, co.jsme spatřili, a čeho se naše ruce dotýkaly
o slovu života, zvěstujeme vám, abyste 1 vy S námi obco
vání měli, a obcování naše aby bylo s Otcem, i Synem
jeho Ježíšem Kristem.“ (I. Jan 1—3.) Mohlťukazovati ruku,
kterou vpustil v bok vzkřiseného Mistra svého, 1 prst, jejž
vložil do rány ruky jeho. Zajisté že kázaní jeho provázená
důvody těmito, působila na posluchače dojmem úchvatným.
V tom smyslu napsal sv. Petr Damiani, že prst Tomášův
stal se učitelem světa. A sv. Rehoř di: „Vice nám zajisté
ku viře prospěla nevěra Tomášova, než víra učedníků věřicích,
neboť an učedník onen přiveden byl k víře dotýkáním se,
odňal nám všecku pochybnosť a utvrdil víru naši.“

Dne 21. prosince koná se také památka mučedníků toskánských sv.
Jana a sv. Festa, v Licyji sv. Themistokla, mučedníka, v Nikodémii sv.
Gliceria, kněze a mučedníka, v Antiochii sv. Anastasia, biskupa a mu
čedníka, v Trevíru sv. Severina, biskupa, v Alexandrii sv. Eugenie panny
a mučednice, a j.

Dne 22. prosince.
I. Sv. Flavian, mučedník.
Za panování cisaře Konstantina Velikého (306—337.)
žil v Římě urozený křesťan Flavian s manželkou svou Da
frosou, kteráž povila mu dvě dcery, Bibianu a Demetril.
Vynikaje moudrosti, spravedlnosti, čistotou mravů a láskou
ku bližním byl otěn a milován od křesťanů i pohanů, a sám
cisař vážil si ho tou měrou, že ustanovil ho správcem (pre
fektem) města. V úřadě tom konal Flavian povinnosti svoje
svědomitě věda, že bude mu z vladařství vydati počet
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Bohu; a nad to pečoval také horlivě o vzrůst křesťanství
v Římě.
Pokud vládl Konstantin Veliký, mohl Flavian hojně
přispívati ku prospěchu víry Kristovy, a také za panování
syna jeho Konstanta (337—350.) požíval volnosti, avšak jiné
časy nastaly, když cisař Konstancius opanovav r. 351. celou
řiši přidal se k arianům a počal věrné katoliky krutě pro
následovati. Bezpráví toto naplňovalo srdce spravedlivého
Flaviana litosti; 1 ujimal se věrných katolíků a posiloval je
ve viře. Za tou příčinou by) na rozkaz císařův s úřadu
svého v Římě složen. Toto ponížení nezarmoutilo ho však ni
kterak, neboť přátelství Boži bylo mu vzácnější nad všelikou
přízeň lidskou; i radoval se, že dáno jest mu pro pravdu
Kristovu trpěti.
Nástupcem císaře Konstancia stal se Julian Odpadlík,
zjevný pohan (361—363), jenž chtěl opět spuchřelému po
hanství pomoci na nohy a učiniti je náboženstvím v celé
říši panujícím. Nedával sice křesťany přímo vražditi, ale
neštítil se utiskování a násilí, aby nuceni byli ku pohan
ství. Vidouce to pohané činili sami o své ujmě křesťanům
mnoho zlého, a zvláště pohanští úředníci státní chtějice za
libiti se císaři utiskovali je a nakládali s nimi krutě. I bylo
množství věřících v Římě uvězněno, a jiní octli se v krutě
bidě. Flavian pomáhal jim seč byl; podporoval je hmotně,
navštěvoval vězně, těšil je a povzbuzoval ku statečnosti,
aby snášeli raději 1 nejkrutši protivenství, než by pro časný
zisk zpronevěřili se Kristu Ježíši.
Doba, kdy šlechetný Flavian byl v Římě prefektem,
zůstala lidu v dobré paměti; s vděčností vzpomínali Římané
na úřadování tohoto spravedlivého a dobrotivého muže a
prokazovali mu na potkání úctu. Vědouce to úřadové ne
odvažovali se zprvu nastoupiti proti němu příkře; když ale
Flavian nepřestával rozněcovati v křesťanském obyvatelstvu
horlivost pro svatou víru a takto kaziti záměry císaře od
padlika, byl konečně vsazen do žaláře a pohnán na soud.
Tu domlouval mu soudce Apronian, aby přestal již sloužiti
opovrženým křesťanům a raději sám odřekl se Krista. Ale
Flavian řekl mu: „Křesťan jsem a křesťanem zůstanu; věz,
že pokládal bych si za největší čest, kdybych mohl obětovati
pro Ježíše Krista netoliko zboží a statky, ale 1 život svůj.“
I odsoudil ho Apronian ku ztrátě šlechtictví a rozkázal, aby
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byl nadále pokládán za otroka. Domnívalť se, že tentó trest
bude pro urozeného šlechtice a někdejšího císařského úře
dnika potupnější a horší, než sama smrť. A hned. odňali
žoldnéři Flavianovi všecky odznaky stavu šlechtického a
vpálili mu žhavým železem na čelo potupné znamení, jakéž
mívali otroci a zločinci. Ale Flavian nesl tuto bolesť 1 po
tupu s klidnou mysliařekl: „Toto pohanění pokládám za nej
větší vyznamenání, jakéhož se mně kdy dostalo.“ Apronian
byl by rád na Flaviana uvalil ještě jiné bolestné tresty, ale
věda, že požívá v Římě jinak obliby, obával se vzbouření
lidu, a nemoha se mu tudy vymstíti jinak, zabavil všecko
zboží jeho a vypověděl ho do vyhnanství do. Taurinských
lázní (Aguae Taurinae, opodál nynějšího města Turina) při
kázav vojákům, kteříž měli jej provázeti, aby nakládali s ním
ukrutně.
Tiše podrobil se Flavian nespravedlivému soudu koje
se nadějí, že za krátko podlehne útrapám vyhnanství a do
jde koruny života věčného. Bolestno bylo mu jen rozloučiti
se s manželkou a dcerami, které ztrativše všecko jměni
octly se v bídě; předvidalť že s nimi bude nakládáno net
lidsky. Ale rekovná, jen k Bohu se nesoucí mysl jeho ne
poklesla ani tentokráte. I poručil manželku a dcery do
ochrany Prozřetelnosti Boží a rozloučiv se s nimi byl odve
den do vyhnanství. Cestou bylo mu snášeti od surových
vojáků trýzeň, a ve vyhnanství kynuly mu opuštěnosť, po
tupa, nouze a hlad. Veliké bylo jeho soužení, větší pak jeho
důvěra v Boha. Útěchy a posily nabýval v modlitbě, a
modle se jednoho dne naklonil hlavu a vypustil duši.
Právem čítá se sv. Flavian mezi mučedníky, neboť
vytrpěl hrdinsky pro pravou víru Kristovu velikých proti
venství. Výroční památka jeho slaví se v Církvi katolické
dne 22. prosince.

—

Co předvídal sv. Flavian ubíraje se do vyhnanství,
naplnilo se záhy; manželce i dcerám jeho nadešly v Římě
kruté boje. Byly oloupeny o statky otcovy; aby pak lup
byl pojištěn, snažila se vláda je zničiti. I byla nejprv Da
frosa různým způsobem týrána a konečně do žaláře dána,
a když nevolila zapříti Krista Ježíše, byla sťata mečem.
Svátek této svaté mučednice koná se dne 4. ledna.
Osiřelé sestry Bibiana a Demetrie, dědičky živé víry
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svých rodičů, snášely trpělivě bolestnou ztrátu jejich i bidu
svou. Pro chudobného Ježíše radovaly se z chudoby, do
kteréž uvrženy byly. Brzo však byly i ony s mnohýmiji
nými křesťany uvězněny. Apronian přišed o jedno oko při
čital tuto svou nehodu kouzlům křesťanů a dal jich valný
počet uvrhnouti do žaláře a mučiti hladem 1 žizní, aby je
odvrátil od Krista k modloslužbě. Avšak obě dcery Flavi
anovy zůstaly 1 v útrapách žalářních věrnými svaté víře
své. Vida tedy pohan Apronian, že hladem a žízní s nimi
ničeho nepořidí, jal se jim slibovati milosť a přízeň císařovu,
navracení otcovských statků a výhodné manželství. Ale ani
timto způsobem nedaly se křesťanské panny svésti k odpad
lictví. Konečně pohrozeno jim mučením, ony však majice
na zřeteli věčnou slávu nezalekly se této hrozby.
Utlá Demetrie nevydržela dlouho strasti žalářních a
zemřela náhle u nohou sestry své. Památka jeji slavi se dne
21. června.

Posléze zbyla z celé rodiny sama Bibiana. Apronian,
jemuž se nepodařilo ani sliby ani žalářem tuto křesťanskou
pannu pohnoutř k modlářství, umínil si, že dá ji svésti ku
hříchu, doufaje, že takto bude svedena i.k zapření víry Kri
stovy. I odevzdal ji jakési ohavné ženě, aby vzbudila v ni
oheň hřišných žádostí. Ale Bibiana modlila se vroucně, aby
Bůh milosti svou ji zachránil, a nedala se svoditi do hříchu
ani pochlebenstvím ani ranami. Touto statečnosti zahanbený
a rozhněvaný Apronian rozkázal posléze Bibianu přivázati
ku sloupu a kyji olovem opatřenými utlouci do smrti. Po
dvou dnech pochoval kněz Jan umučené tělo jeji po boku
matky1 sestry. Za stoleti pátého byl nad hrobem těchto
svatých mučednic zbudován chrám, jejž potom roku 1625.
papež Urban obnovil. Před branou této svatyně stojí sloup,
na němž sv. Bibiana byla umučena. Ostatky světic Bibiany,
Demetrie a Dafrosy jsou uloženy pod hlavním oltářem to
hoto chrámu. Výroční památka sv. Bibiany koná se dna
2. prosince.

2. Sv. Servulus, žebrák.
Bohumilý život svatého žebráka Servula vylíčil sám
papež sv. Řehoř Veliký (590—604.) an v jedné ze svých
řeči vypravuje o něm toto:
V loubi, kterým jde se do chrámu sv. Klementa (v
Římě), býval muž jménem Servulus, jehož mnozí z vásznali,
jako i já. Byl chudý co se týče statků časných, ale bohatý
zásluhámi. Od dětství až do smrti byl sklíčen dnou. Kterak
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vyličiti mám veliké utrpení tohoto muže, jenž nemohl ani
státi, ani na lůžku se vzpřímiti, ani poseděti, ani ruky
k ústům pozdvihnouti, ani na druhou stranu se obrátiti?
Býval obstaráván jako nemluvně od matky a bratra, jimž
odevzdával almužny přijaté od dobrotivých lidí, a co zbylo
po zapravení nejnutnějších potřeb, kázal rozdati jiným chu
dým. Spravovalť se napomenutim nábožného Tobiáše, jenž
přikazoval synu svému: „Kterak budeš moci, tak buď milo
srdný; budeš-li míti mnoho, dávej mnoho; budeš-li málo
míti, také z mála rád uděluj.“ (Tob. 4, 8.). Neuměl sice čísti,
ale přece koupil si Písmo svaté, a kdykoli možno bylo, zval
bohabojné lidi k sobě a prosil jich, aby mu z něho měco
četli. Takovým způsobem nabyl dokonalé znalosti obsahu
Božských knih. V bolestném utrpení svém nepřestával dnem
i nocí vděčně oslavovati Boha chvalozpěvy. Vědělť z Písma
svatého, že „milujícím Boha všecky věci napomáhají k do
brému.“ (Řím. 8, 28.) Proto spravoval se napomenutím apo
štola sv. Jakuba: „Trpělivi buďte bratří, až do přichodu
Páně. Aj, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě
čekaje, ažby přijal déšť ranní i pozdní. Protož i vy buďte
trpělivi a potvrzujte srdci svých, neboť se přiblížilo příští
Páně.“ (Jak. 5, 7. 8.) Když bližil se čas, aby veliká a ne
přemožená trpělivosť jeho vzala odplatu, vrazila se mu ne
moc z oudů vnějších do vnitra. Cítě pak, že smrť jest mu
blízko, dal v půlnoc vzbuditi cizí poutníky, které hostil v pří
bytku svém, a prosil jich, aby vstali a s ním pěli žalmy za bla
žený odchod s tohoto světa. I zpíval s nimi, a již umíraje
přestal, a pojednou namáhaje se velice zvolal: „Umilkněte;
neslyšíte-li chvalozpěvů s nebe dolů znějicích?“ A pohříživ
se v nebeský zpěv, jejž v duši své slyšel, zesnul svatě v Pánu.
Tu naplnila se hned světnice libou vůní, tak že všickni při
tomní byli občerstvení způsobem nevýslovným a za jistou
pravdu měli, že duše zesnulého vešla do blaženosti věčné.
Tolik dí sv. Řehoř.
Památka sv. Servula koná se v Cirkvi katolické dne
23. prosince.

Servulus znamená v jazyku českém služebníčka; bylť
svatý tento žebrák pokorným služebníkem a následovníkem
Ježiše Krista Sv. Rehoř končí svoje vypravování o něm
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v tato slova: „Viztež slavný konec tohoto muže, jenž zde
na zemi tolik soužení snášel s takovou tichosti! Onť podle
slov Páně byl země dobrá, kteráž v trpělivosti vydala uži
tek. Zbrázděn rádlem protivenství, odměnou dospěl ku bo
haté žni. Uvažte dobře bratři, jakých vymluv uvedeme na
přísném soudu Božím, když majíce zdravé ruce i časné zboží
jsme nedbalí v konání dobrých skutků, an tento muž ne
moha rukama svýma vládnouti, přikázaní Boží plnil! Nebu
deť ani třeba, aby Bůh k zahanbení našemu postavil proti
nám svaté apoštoly, kteříž kázaním uvedli do nebe celé zá
stupy křesťanů; aniž třeba bude, aby postavil proti nám
svaté mučedníky, kteříž zjednali si vstup do nebeské vlasti
prolitou krví svou. Co řekneme, až spatříme tohoto Servula,
jehož ruce poutala ustavičná nemoc, která však nezabránila
jim konati dobré skutky? Uvažte to pilně, bratři moji, a
povzbuzujte se k horlivosti v dobrém, abyste jednou mohli
býti tovaryši těch duší nábožných, kteréž dávají se nám
nyní za příklad k následování!“
Dne 22. prosince koná se také památka svatých mučedníků Demetria,
Honorata a Flóra, v Alexandrii sv. Ischirióna, mučedníka, sv. Cheremóna,
biskupa a spolumučedníků egyptských, v Nikomedii sv. Zenóna, vojína a
mučedníka, a j.

Dne 23. prosince.

1. Sv. Viktorie, panna a mučednice.
Za krutého pronásledování Církve Kristovy císařem
Deciem (249—251.)dal se jistý počet slabých křesťanůpohnouti
k odpadlictví, ale bylo i množství věřících statečných,kte
říž pro Ježíše Krista bojovali až do smrti a dosáhli koruny
mučednické.
V městysi Tiburu (nyní Tivoli) vzdáleném tři a půl
mile od Říma, žily dvě přítelkyně, panny Viktorie a Ana
tolie, dcery vznešených rodičů, které byvše vychovány ve
víře křesťanské Inuly vroucí láskou ku Kristu Pánu a slou
žily mu nábožně soukromi. Jinak stranily se světa nedů
věřujícemladosti své a bojíce se, aby veřejným vyznáváním
svaté víry nezjitřily dřímající hněv pohanů.
Když císař Decius obnoyil staré trestní zákony proti
křesťanům a rozkázal vladařům, aby je všemi způsoby nu
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tili k odpadnutí od Krista, poslechla Viktorie snažných do
mluv některých vzácných paní a uminila si, že vyslyší ža
dosť urozeného Římana Eugena, jenž ucházel se o ruku
jeji. Byl sice pohan, ale Viktorie nadála se, že časem při
vede ho ku poznání pravdy a získá duši jeho Bohu, ježto
zdál se býti mužem srdce dobrého a mravů neúhonných.
Kromě toho kojila se myšlénkou, že v nadcházejících proti
křesťanských bouřích bude ji ženich štítem 1 obráncem, a
že zachová si víru svatou snáze, než kdyby zůstala nepro
vdána.
Také Anatolii naskytl se nápadník, vznešený jinoch
Aurelius, ale byl od ní odmítnut, neboť zavázala se Kristu
Pánu slibem ustavičného panenství. Marné byly všeliké
prostředky, kterých užival, aby si získal srdce jeji. Posléze
obrátil se na nevěstu přítele svého Eugena prose jí snažně,
aby družku svou přemluvila. Viktorie domnívala se, že vy
koná dobrý skutek, když milované přítelce přispěje dobrou
radou; i snažila se rozličnými důvody nakloniti ji ku sňatku
s Aureliem. Řekla, že nápadník její jest muž urozený a bo
hatý, a že nebude jí nemožno obrátiti ho na víru křesťan
skou. Chválila stav manželský, že je ctihodný, Bohem sa
mým zřízený a posvěcený. Ličila hrozná nebezpeči, v ja
kýchž toho času trvaly křesťanské panny jsouce v ustavi
čném strachu, že budou pro svatou víru do žaláře uvrženy
a mučeny.
Anatolie vyslechnuvši trpělivě důvody milé družky
své jala se ji dovozovati, že vznešenějším stavu manželského
jest panenství. A mluvila tak libezně a důzazně, že vnimavá
Viktorie pojednou se změnila a prohlásila, že sama také
zasvětí se Kristu Ježíši ustavičným panenstvím. A hned
rozdala klénoty svoje chudým a vzkázala Eugenovi, že ne
může státi se manželkou jeho, poněvadž vyvolila si za jediného
chotě Pána a Spasitele svého. Vzkázání toho ulekl se Bugen
náramně aseč byl přičiňoval se podivný úmysl nevěsty své
zvrátiti, ona však vytrvala statečně ve slibu svém.
Za časů pronásledování Církve bývali křesťané pohá
něni na soud a odsuzováni často z pohnutek nejpodlejších.
Veřejné výnosy cisařské nemívaly v tichých domácnostech
křesťanských rodin a osamělých panen účinku, avšak i k nim
vnikala lidská zloba, závist i lakota a štvala tyto nevinné,
světu málo známé lidi před pohanské soudce. Zvláště mstí
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vali se takovýmto udavačstvím pohanšti mužové z uražené
ješitnosti křesťanským pannám, ktěréž zamitaly milostné
návrhy jejich. Také odmítnutí nápadníci Eugen a Aurelius
byh by Viktorii i Anatolii udali, že jsou křesťanky, ale
z lakoty rozmyslili si jinak. Kdyby byl úřad tyto panny
pro víru odsoudil, byl by spolu zabral 1 statky jejich, těch
však chtěli se zmocniti nápadníci sami; i vznesli na domnělé
nevěsty svoje u soudu žalobu, že byli od nich oklamáni;
divky nestojí prý snoubencům svým v daném slovu a pro
mrhávají věna jim slibená. Takovým způsobem dostal Eugen
úřední povoleni vzíti Viktorii ve svou moc; 1 dal ji zavésti
na svůj statek a přísně hlídati, a donucoval ji, aby od před
sevzeti svého ustoupila a jemu po vůli byla. Když pak mu
neprospivaly ani sliby a prosby, ani nářky a hrozby, mořil
ji hladem a týral všelijak; ale ani takto nedosáhl, po čemž
bažil. Viktorie nedala se ani vězením, ani hladem a trýzní
oblomiti a volila raději podstoupiti 1 smrť, než aby zprone
věřila se posvátnému slibu svému. Bůh, v něhož pevně dou
fala, dodával jí odvahy i sily.
Uvězněnou Viktorii směly navštěvovati dospělé divky,
aby ji naklonily ku sňatku s Eugenem. Zatim měly tyto
návštěvy výsledek jiný, netušený. Viktorie vykládala pohan
ským dívkám vznešené učení křesťanskéazpůsobila, že ony
samy uvěřily v Krista Ježíše a daly se pokřtiti, ba některé
z nich zalibily sl stav panenský tou měrou, že rovněž za
vázaly se Kristu Pánu slibem ustavičné čistoty. Dověděvše
se o tom pohané báli se, aby Viktorie nakonec všecky dcery
jejich nepotáhla za sebou; i naléhaly na Eugena, aby vydal
vzdorovitou nevěstu svou jako křesťanku a svůdnici na soud.
Dle podánípodstoupila sv. Viktorie pro Ježíše Krista
mučednickou smrť mečem dne 23. prosince 253. v Sabin
ských horách, kde nyní stojí městys Monte Leone. Přítel
kyně jeji sv. Anatolie byla pro víru svatou umučena téhož
roku již dne 9. července.

Latinské slovo victoria znamená
vitězství. Římané ctili
vybájenou bohyni vitězství Viktorii a zobrazovali ji jako
okřidlenou pannu s kopim a věncem vavřinovým. Křesťan
ská světice Viktorie naplnila slavně, co jméno její značí;
zvítězila nad tělem, světem i ďáblém a korunována jest
v nebesích dvojí korunou, panenskou a mučednickou. Zobra
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zována bývá proto majíic v pozdvižené pravici kříž, pod
nimž bojovala boj dobrý, a v levici palmu, znak vitězství,
jehož dobyla; přemožený nepřítel, pekelný drak svíjí se pod
nohou jeji. Výroční památka této svaté mučednice slaví se
dne 23. prosince.
Snad řekne někdo, že sv. Viktorie jednala zpozdile
odmitnuvši výhodný sňatek a zvolivši si stav panenský a
mučednickou smrť. Avšak soudy Boži jsou jinaké, než sou
dové lidští. Nenáleží na tom, líbí-li se naše jednání lidem;
jen libí-li se Bohu. Praviť sv. Pavel: „Mně pak to za nej
menší jest, abych od vás souzen byl, aneb od lidského
soudu, — neb kdo mne soudí, Pán jest.“ „Tělesný člověk
nechápe těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího, nebo bláznov
stvím jsou mu a nemůžeme jim rozuměti.“ (I. Kor. 4, 8. 4;
9, 14.)

2. Sv. Kristiana, panna.
Na jižním svahu pohoří Kavkázu, v mezich nynější
Georgie (Gruzie) při řeceKuru, seděli za starověku Iberové,
přislušní ku kmeni médskoperskému. V národě tom zaštipila
viru Kristovu na počátku stoleti čtvrtého křesťanská otro
kyně, kterou římský seznam světců zove Kristianou, t. j.
křesťankou.
O původu, rodišti a mládí této světice nemáme žádných
zpráv; bezpochyby byla jata od loupežníkův armenských,
kteří vybihali do zemí sousedních, kde plenili a odkud lidi
pochytané odváděli a do otroctví prodávali. Takovým způ
sobem dostala se 1 Kristiana do Iberie. Panstvo, jemuž pro
dána byla za otrokyni, nakládalo s ní zpočátku nemilosrdně.
Byloť ji konati těžké práce bez oddechu a úlevy. V daleké
cizině, mezi neznámými pohany neměla nikoho, komu by
si postěžovala a kdo by ji potěšil. Ale „na štěstí byla hor
livá křesťanka, a tudy hledala a nalézala v soužení svém
posily a útěchy na modlitbách u milého Spasitele. Jeho bo
lestné utrpení připomínala si, kdykoli na ni doléhala malo
myslnosť; jeho příklad měla ustavičně na zřeteli v opovrže
ném stavu svém, an nepřišel, aby jemu slouženo bylo, nýbrž
aby sám sloužil. Tiše a trpělivě podrobila se Prozřetelnosti
Boží a snášela všecky krušné práce i útrapy otrockého sta
vu bez reptání. K pánům svým byla uctiva a přívětiva,
poslouchala zevrubně rozkazů jejich a sloužila jim poctivě
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1 věrně. Ku spoluslužebným bývala vlídná, prokazovala jim
ráda osobní služby a snažila se odvraceti je od hříchů.
Uzkostlivě vystříhala se obřadů a zvyků pohanských a měla
se bedlivě na pozoru, aby ani nejmenším prohřeškem ne
zpronevěřila se Kristu Pánu. Nade všecko byla pilna pa
nenské čistoty, kterou i pohanští Iberóvé v uctivosti měli.
Nikdy nezanedbávala modliteb ranních i večerních, a všecky
práce svoje konala ve jménu Božím. Nezřídka vytrvala celé
noci na modlitbách. Postů křesťanských zachovávala velmi
přísně, a nad to ukládala si dobrovolně posty zvláštní. Vů
bec snažila se horlivě, aby mezi pohany zůstala na. duši
1 na těle neposkvrněnou.
"Vzácnými ctnostmi svými, Iberům do té doby nezná
mými, ziskala si Kristiana časem důvěru i vážnost svých
pánův, úctu a přízeň ostatní čeledě. S podivením tázali se
ji pohané, proč nežije po způsobu lidí ostatních, a odkud
čerpá trpělivost i sílu, že těžký osud svůj nese tak klidně
a spokojeně. I říkala jim: „Jsem křesťanka; proto jest po
vinnosti mou, abych takovým způsobem sloužila pravému
Bohu Ježiši Kristu.“ V takových příhodných chvílích ne
opomíjela Kristiana vypravovati pohanům o Božském Spasi
tell a dile jeho. Líčila jim jeho pozemský život, utrpení,
smrť i oslavení a vykládala vznéšené učení jeho. Tu stávalo
se nezřidka, že posluchači slovy těmi hluboce dojati zamy
slili se, a přemitajíce o tom, co jim zvěstováno bylo, roz
cházeli se vážně. Tak rozsévala Kristiana v národě Iberském
první seménka slova Božího.
7 Nábožné panně Kristianě udilel Bůh hojných milosti.
V národě Iberském bývalo obyčejem, že matky nosívaly
nemocné ditky svoje z domu do domu hledajice dobré rady
<a pomoci. I přihodilo se jednou, že kterási sklíčená matka
optala se Kristiany, nezná-li pomoci nemocnému dítěti
jejímu. A Kristiana odpověděla: „Přirozeného léku pro ditě
tvoje neznám žádného; ale Ježiš Kristus, jemuž se klanim,
může i sebe horší nemoc ihned vyléčiti; věřím, že uzdraví
1 tvoje dítě.“ I vzala dítě na smrť nemooné, položila je na
žiněné roucho, na kterémž léhala, a poklekši modlila se
k Bohu za uzdravení jeho. A Bůh vyslyšel modlitbu
jeji; dítě ozdravělo náhle a potěšená matka odnesla s1 je
domů.
Pověsť o tomto zázraku rozhlásila se rychle po celé
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zemi a donesla se až k nemocné královně, kteráž nadarmo
hledala pomoci u lékařů. I rozkázala královna, aby Kristiana
byla k ni zavolána. Jelikož pak pokorná otrokyně ostýchala
se jíti do královského paláce, dala se královna k ní donésti
a prosila jí za přímluvu u Boha. Takto octla se Kristiana
na rozpacích. Pokládalať se za nehodnu, aby mohla poža
dovati a očekávati mnaprosbu svou od Boha zjevného zá
zráku, jinak nechtěla zklamati důvěru, kterou královna
projevila v modlitbu k Bohu křesťanů. I rozmýšlela se
chvili, položila nemocnou královnu ma žiněné roucho svoje
a klečmo modlila se za ni. A dříve ještě, než se domodlila,
pocitila již královna, že bolesti ji přestávají a zdraví se
vrací. A vstavši zdráva nabízela z vděčnosti Kristianě bo
hatých darů, ale nábožná panna nepřijala ničeho, řkouc, že
je dosti bohata v Kristu Ježíši a že čeká od něho v nebi
pokladů ještě větších. Potom vyzvala královnu, aby podě
kovala pravěému“Bohu,v jehož jménu uzdravena byla. I dala
se královna od Kristiany poučiti o Kristu Ježíši a uvěřila
v něho.

Král Mirian radoval se převelice z náhlého a podivu
hodného ozdravění manželky své, ale snažným prosbám
jejim, aby sám také přijal víru křesťanskou, nechtěl vyho
věti z obavy, že by pohanský lid proti němu se vzbouřil.
Posléze byl však jeho odpor proti křesťanství zlomen pří
hodou neobyčejnou. Jednoho dne, když král vyjel si s dru
žinou na lov, nastala hustá mlha a obloha se zatměla Král
odloučiv se od průvodčich zabloudil v hlubokém lese a ne
věděl kudy kam. Marně volal na svoje tovaryše, marně
vzýval pohanské bohy. Hrůza obešla ho; jižť domníval se,
že stane se kořistí dravé zvěře. Pojednou přišlo mu na
mysl, aby se obrátil k Bohu křesťanů, o němž královna mu
byla vypravovala a jehož mocí nabyla zdraví. I učinil slib,
že uvěří v něho ajemu samému klaněti se bude, vyvázne-li
z nebezpečenství, v jakémž právě trval. A ejhle, obloha se
vyjasnila, král nalezl svoji družinu a vrátil se s ni domů.
Ihned povolal k sobě Kristianu a kázal, aby ho vyučila
křesťanské víře. Ochotně podvolila se Kristiana tomuto
úkolu a vzdávala radostné diky Pánu za milosrdenství, kteréž
prokázal králi vzbudiv v srdci jeho touhu po pravdě a
spasení. Zároveň poradila králi, aby vypravil poselstvo
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Kristiana jakž uměla vykládala králi pravdy i povin
nosti učení křesťanského, a král nalézaje v náboženství
Kristově zalíbení naléhal i na dvořany svoje a jiné vzácné
muže, aby je přijali a lidu odporoučeli. Záměry jeho dařily
se; 1 dal stavěti první křesťanskou svatyni v zemi své. Tak
stalo se, že věrozvěstům z Cařihradu povolaným byla v Iberii
půda pro setbu slova Božiho dobře připravena. Přední a
hlavní zásluhu o zavedení náboženství Kristova v Iberii
měla ovšem Kristiana. Další osudy její jsou neznámy. Co
o ní víme, napsal křesťanský spisovatel Rufin Akvilejský
(+ 410), jenž zprávy svoje slyšel z úst syna prvního křesťan
ského krále Iberského Miriana.
Křesťané podkavkazští zovou sv. Kristianu Ninou a cti
ji jakožto patronku a osvětitelku svou. Římský seznam
světců klade výroční památku jeji na den 15. prosince.

Chudičká otrokyně Kristiana rozžehla cizímu národu
Iberskému světlo víry Kristovy. Bůh shlédl na ponížení
této věrné služebnice své, naplnil ji milosti svou a učinil
skrze ni věci veiiké. Z otroctví jejiho vzešlo spasení celému
národu. Ejhle, kterak„milujícím Boha všecky věci napo
máhají k dobrému.“ (Rim. 8, 28.). Kořme setedy Prozřetel
nosti Boží i když dopouští na nás věci po lidském minění
zlé, a věřme se sv. Augustinem, že cokoli stává se na světě
proti vůli naší, neděje se leč z vůle Boží. Sv. František
Saleský piše: „Kdybych ještě jednou měl přijiti na svět,
pohrdal bych mnohem více všelikou opatrností lidskou, než
činil jsem posud, a všechnu důvěru svou skládal bych pouze
a výhradně v nestihlou Prozřetelnosť Boha svého.“
Příklad sv. Kristiany svědčí, že i křesťan stavu pod
řízeného může Ssmilosti Boží získati si zásluhy o věčné
spasení bližních, s nimiž v každodenním povolání svém se
stýká. I prosta křesťanská služka může svým způsobem
nábožensky vzdělávati a mravně povznášeti spolučelediny
i domácí, a zvlášť děti rodiny, kteréž slouží. „Jak jednoho
každého povolal Bůh, tak choď. Jedenkaždý v kterém povo
lání povolán jest, v tom zůstávej.“ (I. Kor. 7, 17. 20.).
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Dne 23. prosince koná se také památka sv. Migdonia a sv. Mardonia
umučených za císaře Diokleciana v Nikodemii, v Kandii sv. Theodula a
devíti spolumučedníků za císaře Décia sťatých pro víru, a j.
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I. Štědrý den.
Staří křesťané chystávali se na důstojné slavení vel
kých svátků církevních velmi horlivě. Na večer před slav
ností sešli se v chrámu Páně a tu probděli větší díl noci
v postu a na modlitbách, pěnim žalmů, čtením i poslouchá
nim slova Božího a svatou zpovědí. Tato noční bdění (vigi
lie) jsou původu apoštolského. Sv. Ambrož di: „Pán Ježíš
probděl celou noc na modlitbách, nikoli že snad modlitby
potřeboval, nýbrž aby dal ti příklad k následování. Bdí na
modlitbách za tebe, abysi učil se, jak sam modliti se máš
za sebe.“
Prvotně měly všecky hlavní svátky Páně atéž svátky
Marie Panny 1 některých světců vigilie. Také ža zemřelé
konána častěji takováto noční bdění, a rovněž bdivali nábožni
křesťané na hrobech svatých mučedniků někdy celé noci.
Když pak časem (již za doby sv. Jeronýma) někdejší horlivost
křesťanů ochabovala a tyto noční pobožnosti nejednou za
vdávaly podnět krůzným pohoršenim, byly dilem potlačo
vány, dilem zanikaly samy, a připrava na. svátky nastávající
přeložena na dny předchozí. Odtud již samy tyto dny před
velkými slavnostmi církevními sluji vigilie (svatvečery).
Jediná vigilie před Božím Hodem vánočním zachovala se
nám částečně ve způsobě prastaré; jednou do roka v půl
noční hodinu -před timto vznešeným svátkem konají se
v našich chrámech slavné služby Boží na památku narození
Syna Božiho Ježíše Krista; v pozdní noční chvili hlaholí
zamlklými městy, dědinkami a kraji našimi velebný hlas
zvonů, a zbožní věřici spěchají do osvětlených svatyň, aby
přítomní byli nekrvavé oběti novozákonní a po způsobu
starých křesťanů připravili se na příští svátek bděním, mo
dlitbou a prozpěvováním posvátných pisni.
Svatvečer slavnosti Božího narození sluje u nás pří
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padně štědrým dnem a večerem ; připomínáťnám nevýslovnou
štědrost Otce nebeského, jenž „tak miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, ne
zahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3, 16.) V tento posledni
den posvátné doby adventní rozmnožuje zbožný křesťan
svou snahu, kterouž dle úmyslu Církve svaté v tento čas
se namáhal, aby očistil srdce svoje a připravil v něm Synu
Božímu příbytek důstojný. Po prastarém obyčeji cirkevním
bývají až posud v některých krajinách katolických na večer
štědrého dne domy vykuřovány kadidlem a kropeny svěce
nou vodou s říkáním žalmu „Smiluj se nade mnou Bože,“
chvalozpěvu
„Velebí duše máHospodina“ a příslušné modlitby.
Tímto církevním žehnáním uvádí se věřícím mna mysl,
jak velice je slušno, aby netoliko srdce jejich byla přichy
stána přijati nebeského hostě Krista Ježíše, nýbrž aby i při
bytky jejich byly očištěny ode všeho, což by překáželo,
aby uhostil se v nich a přebýval s lidem svým.
Po celodenním přísném postu zdrželivosti i újmy bývá
dle starobylého obyčeje na štědrý večer v katolických do
mácnostech hojnější společná večeře o postních jídlech, a
věřící podělují svoje děti i domáci různými dary, nezapo
minajíce také hojněji než jindy poděliti chudé. Krásné,
z měkké povahy slovanské vzešlé obyčeje a pisně štědro
večerní mívali předkové naši. Nejkrásnějším pak obyčejem
štědrovečerním je Stavěti Jesličky a konati u nich domácí
pobožnosť. Obyčej ten zavedl milý světec František Assiský
a předkové naši libovali si v něm; zajisté větším právem,
než děje se za doby novější, kdy místo Jesliček zavládl
i u nás, po způsobu cizozemském, vánoční stromek, kteréhož
staří Čechové neznali.
Věřícího křesťana ovivá štědrý večer dechem posvátné

něhy a lahody. Jak vábí milostné Jesulátko v jesličkách
děti, jaké vzpomínky na blažené mládí a jaké city zbožné
budí se tu v nás! Zachovej Bůh národu našemu nejdražší
dědictví po otcích, víru svatou, aby i potomci naši mohli
na štědrý večer radovati se v Pánu a v chrámech našich
každého roku ve svatou noc hlaholil z roztoužených srdcí
staročeský chvalozpěv: „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“
———m
m

Po starém podání klade občanský kalendář důmyslně
na štědrý den památku prarodičů pokolení lidského Adama
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a Evy. Adam je praotec všech lidí dle těla, Kristus Ježiš
je druhý, lepši praotec člověčenstva jim znovuzrozeného.
Adam vnesl na svět hřích, Kristus Pán zhladil hřích i ná
sledky jeho. Pozemský otec náš Adam i matka naše Eva
zplodili sobě i nám všem smrť časnou i věčnou; od Bož
ského Syna neposkvrněné Panny Marie byla přemožena
smrť a zjednán byl nám život věčný. „Skrze člověka smrť,
skrze člověka i vzkřísení z mrtvých. A jakož v Adamu
všickni umirají, tak i skrze Krista všickni obživeni bu
dou.“ (I. Kor. 15, 21. 22.)

——uuu
2) Sv. Anastasia, mučednice.
Na každé mši svaté po pozdvihování vzývá kněz kro
mě jiných světcův 1 jméno svaté mučednice Anastasie.
Světice tato byla dcera vznešeného Římana Pretextáta
z matky Flavie. Pretextát byl pohan, ale Flavia, hor
livá křesťanka, vychovávala dcerušku svou ve víře Kristově.
I ujalo se dobré símě v duši vnimavé Anastasie a neslo
záhy výborné ovoce. Dospěvší dvanáctého roku věku cho
dila s matkou ku slovutnému učiteli křesťanskému knězi
Chrysogonovi a vzdělávala se u něho dále v učení Kristově.
Tou měrou byla již ve viře svaté dokonale utvrzena, když
zemřela ji nábožná matka Flavia. Odtud již byl osiřelé dívce
Chrysogon jediným učitelem a vůdcem na cestě dokonalosti
křesťanské.

Dospělou Anastanii zasnoubil otec Pretextát urozenému
pohanu Publiovi, jakkoli sňatku tomu se vzpirala. ByltěPu
blius úhlavní nepřitel křesťanův a člověk pustých mravů.
I nadešla mladé Anastasii po boku tohoto zhýralce doba
těžkých zkoušek. Zakoušela od něho surového týrání a byla
svědkyně nevázaného života jeho; nejvíce pak rmoutila se
z pustého posměchu, jenž tropil si z náboženství Kristova,
kteréž bylo jí pokladem na světě nejvzácnějším. V tomto
soužení svém hledala ubohá manželka úlevy a útěchy v mo
dlitbě a ve skuteich křesťanského milosrdenství.
Toho času, za vlády císařů Diokleciana a Maximiana,
bylo množství křesťanů v Rímě uvrženo do žalářů, kde v oko
vech bidně stěnali. Těchto ubožáků ujímala se Anastasia
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velmi horlivě; v prostém obleku, provázena sluhou, :dochá
zela do žalářův a uplativši žalářníky zjednala si přístup do
vnitř, kde občerstvovala vězně pokrmy, nápoji i léky po
vzbuzujic je spolu k vytrvalosti ve viře svaté a povznášejíc
mysl jejich křesťanskou útěchou. Také chudým křesťanům
po městě donášela podpory a sloužila nemocným. Tyto ná
vštěvy nezůstaly ovšem tajemstvím; 1 rozhněval se Pubius
a rozkázal čeledinům, aby slidili po všem, co manželka jeho
čini, sledovali kroky její a naslouchali, co mluví. Tou měrou
nebyla Anastasia nikdy bezpečna; vlastní domácí lidé tvá
řili se k ní nedůvěřivě a jednali s ní urputně. Posléze od
loučil ji Publius ode všeho styku se světem a držel ji přísně
v domácnosti uzavřenu, doufaje, že takto ji brzo umoři, aby
mohl bez překážky uživati věna jejiho po své chuti.
Bolestno bylo Anastasil, že nemohla již docházet: ku
křesťanským vězňům i nemocným a viděla, jak Publius ohav
ným hýřením promrhává věno jeji, kteréž pokládala za jmění
chudých. Zármutek jeji byl dovršen, když svatý učitel jeji
Chrysogon byl pro víru uvězněn. I dopisovalasi pilně s tímto
světcem, a listy, kteréž posýlal ji ze žaláře, byly ji jedinou
útěchou.
Když Anastasia pod tihou souženijižjiž umdlévala, na
dešla ji hodina vykoupení. Publius byl od císaře náhle po
věřen poselstvím na dvůr perský. Odcházeje nařídíl, aby
manželka jeho i nadále byla v domácím vězení přisně hli
dána; myslilť, že bude již mrtva, než sám vrátí se do Říma.
Ale zatim Publius sám zemřel náhle na cestě, a takto byla
Anastasia zbavena všech soužení. I vzdávala radostně diky
Bohu, a majíc plnou svobodu sloužila zase obětovně proná
sledovaným a chudým křesťanům; jako dobrá matka živila
je, ošetřovala chorých, navštěvovala uvězněné vyznavače a
nabádala k vytrvalosti v krvavém boji pro Ježíše Krista.
Na podzim roku 303. byl světec Chrysogon v okovech
odveden do Akvileje. Anastasia provázela ho a sloužila mu
až do mučednické smrti jeho dne 24. listopadu 303. Slyšela
ho, an na soudu odmítl klaněti se modlám a vyznal slavně
viru v Ježíše Krista, Syna Božího; viděla jeho mučení,
byla na popravišti když kat stal mu hlavu, a neostýchala
se veřejně plakati nad ním.
Po mučednické smrti sv. Chrysogona dala Anastasia
statky svoje zpeněžiti na podporu chudých křesťanů nemajic
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již přáni jiného, než aby sama také obětovala krev svou
Kristu Pánu. Konečně došlo 1 na ni; byla obžalována u
prefekta illyrského, a když ani domluvy a sliby, ani hrozby
a muka nedovedly odvrátiti ji od milého Spasitele, byla
odsouzena na smrť ohněm. Radostně a statečně kráčela ná
misto. popravné a byla s jinými mučedníky za živa upálena
dne 25. prosince a takto znovuzrozena pro nebe právě ve
svátek Narození Páně, jak se udává roku 304.
Na kterém mistě sv. Anastasia podstoupila mučed
nickou smrť pro Ježiše Krista, neni ze starých záznamů
zcela jisto; nejvice podobá se pravdě, že byla upálena
v hlavním městě illýrském Sirmil (Srjemu); odtud byly
ostatky její přeneseny nejprv do Cařihradu a později
do Říma.

Již za stoleti čtvrtého byl v Římě zbudován chrám
sv. Anastasie a papežové slouživali „v něm na Boží Hod
vánoční druhou mši svatou; za tou příčinou chodivali Ri
mané dne 25. prosince do této svatyně ve slavném průvodu.
Až posud koná se na den Božiho narození ve druhé mši
svaté (na úsvitě) zvláštní modlitba o sv. Anastasii.

Dne 24. prosince koná se také památka čtyřiceti svatých panen
umučených za Decia v Antiochii; sv. Řehoře, kněze umučeného za Diokle
ciana a Maximiana ve Spolétu, sv. Luciana a spolumučedníků Tripolských,
sv. Eutymia mučedníka v Nikodemii, sv. Delfina, biskupa Bordeauxského,
v Římě sv. Tarsilly panny, v Trevíru sv. Irmy, panny, dcery krále
Dagoberta, aj.
©
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Boží Hod vánoční.
„Kristus narodil se nám; pojďte, klanějme sejemu!“ Po
všem světě křesťanském nese se dnes toto radostné voláni
Cirkve svaté. Tentoť jest den, kterýž učinil Pán; den nové
úmluvy, kterou svrchovaná láska Boži uzavřela s člověčen
stvem na věky. „Nechat již plésá spravedlivý, vždyť blíží se
k vítězství; nechť jásá hřišník, vždyť jest vybízen, aby přijal
odpuštění; nechat obživne pohan, vždyť volán jest k životu.“
(Sv. Lev Vel.) „Dnes ponejprv ukázala se dobrotivost a
vlídnostť Boha Spasitele našeho všechněm lidem (Tit. 2, 11.);
dnes stal se dvojí div, jenž všeliký rozum přesáhá a jejž
chápe jediná víra. Bůh se narodil a Panna porodila.“ (Sv.
Bonaventura.) „Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi; 1 viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto Jednorozeného
od Otce, plného milosti a pravdy.“ (Jan 1, 14)
Hříchem prvnich rodičův Adama 1 Evy uvalena na ně
1 všecky potomky jejich nezměrná bidá časná 1 věčná. Z to
hoto pokleslého stavu nemohli ubozi lidé vlastními silami se
vymaniti; Vykupitelem a obnovitelem hřišného, věčnému
trestu propadlého člověčenstva mohl býti jen Bohočlověk,
Bůh 1 člověk zároveň. A Vykupitele toho poslal v plnosti
času Otec nebeský lidem, jednorozeného, od věčnosti zploze
ného Syna svého, jenž stal se člověkem, aby obětným
životem a smírnou smrti svou nás vykoupil a spasil. „Mnoho
krat a mnohými způsoby mluvival někdy Bůh otcům skrze
proroky ; nejposléze, v těchto dnech, mluvil nám skrze Syna,
jejž ustanovil dědicem všech věci, skrze něhož učinil i věky,“
tak zvěstuje sv. Pavel a volá se žalmistou k tomuto Pánu
věčnému a všemohoucímu nadšeně: „Ty, Pane, na počátku
založil js1 zemi a dilo rukou tvých jsou nebesa Onať za
hynou, ty pak zůstaneš, a všecka jako roucha zvetšeji, a
jako oděv změníš je a změněna budou: ty pak tentýž jsi a
léta tvá nepřestanou.“ (Žid. 1, 1—12.) A dnes slavíme na
rozeniny Pána a Spasitele světa; dnes naplnilo se proroctví
Isaiášovo: „Maličký narodil se nám, a syn dán jest nám, a
učiněno jest knižectví na rameni jeho, a nazváno bude jméno
jeho Podivný, Rádce, Bůh, Silný, Otec budoucího věku,
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Kniže pokoje.“ (Is. 9, 6.) Vítej nám tedy svátku vánoční,
vitej Hode Narození Páně!
Když pokolení lidské až běda již zakusilo na sobě
zhoubných následkův a tiže viny Adamovy, snižil se věčný
Syn Boží k zemi a působením Ducha svatého vtělil se
v životě čisté Panny. O přesvatém, nevyvážném tajemství
tomto věděli jen Maria, požehnaná mezi ženami, jen svatý
snoubenec jéji Josef, jemuž to zjevil anděl Páně (Mat. 1,
18—25), a jen nábožní manželé Zachariáš a Alžběta. Dle
proroctví Micheašova měl žádoucí Mesiáš naroditi se v Be
tlémě v Judsku (Mich. 5, 2.). Aby proroctví to se naplnilo,
řízením Božím vyšel rozkaz od cisaře Augusta, aby byl po
psán veškeren svět, aby sčitáno bylo obyvatelstvo všech
zemí Římské říše, k nimž toho času náležela i Palestina.
V zemích podrobených šetřivali Římané obyčejů národních,
a tudy dálo se toto sčítání v Palestině dle prastarého roz
dělení lidu na pokolení a na kmeny; proto byl každý povinen
jiti tam, odkud předkové jeho pocházeli, aby se přiznal a
zapsati dal. Maria i Josef pocházeli přímo od Davida krále;
1 bylo jim tou příčinou odebrati se z bydliště svého Naza
reta do judského městečka Betléma, rodiště Davidova. Tak
Prozřetelnost Boži užila pohanského cisaře bez jeho vědomí
a vůle za nástroj ku provedení svatých záměrů svých, aby
Maria Panna uvedena byla na misto, o němž známo bylo,
že bude rodištěm Mesiášovým; aby jméno novorozeného
Vykupitele vepsáno bylo do veřejných záznamů říšských, i
aby židům a pohanům po všecky časy dosvědčeny byly doba
jeho narozéní 1 původ z rodu Davidova.
Ve jménu Páně nastoupil Josef s Marii Pannou dalekou
a obtižnou cestu do Betléma. Konečně došli tohoto města,
ale marně klepal tu starostlivý Josef na dvéře příbytků lid
ských; nikdo nechtěl poskytnouti noclehu muži chudému a
cizince, která jsouc v stavu požehnaném způsobila by snad
hostitelům nesnáze. I šel Josef do obecné hospody, ale pro
množství příchozích nebylo tam již mistečka, kde by Maria
sl odpočinula. Takt již naplnila se slova evangelisty Páně:
„Do vlastního přišel a svoji ho nepřijali“ (Jan 1, 11.
Ve vápencovitých pahorcich palestinských je hojně vý
molů a slují, které pocestným 1jejich soumarům a pastýřům
1 stádům sloužily za útulek. Když tedy svatému Josefu ne
podařilo se za nastalé již noci najiti přistřeši v Betlémě,
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vyhledal si za městem jeskyni, ve kteréž měli pastýři chlév.
Bylť již svrchovaný čas, neboť Marii Panně naplnili se
dnové, aby porodila. „I porodila Syna svého prvorozeného,
a plénkami jej obvinula a položila jej v jeslech.“ "Těmito
prostičkými slovy vypravuje evangelista Lukáš nejvzneše
nější událost světovou, narození Božského Vykupitele Ježíše

Krista.

Jako slunce, dávající světlo všemu světu, vychází nad
obzor bez hluku, klidně, tak přišel Syn Boží na tento svět
skrovně; v pokoře,v ponížení, v největší chudobě. Nikoli v městě
sidelním a v zlatém paláci, nýbrž v opovrženém chlévě na
rodil se panovník, jehož východové od počátku, ode dnů
věčnosti. (Mich. 5, 2.) Tuť byl první odpočinek jeho, an
později řekl o sobě: „Lišky doupata maji a ptactvo nebeské
hnizda, ale Syn člověka nemá, kde bý hlavu sklonil.“ (Mat.
8, 20.) Lidstvo shání se po bohatství; ejhle novorozený
Ježiš leži v jeslech chudičký. Lidstvo omamuje se rozkošemi;
ejhle Spasitel přikryt je nuznými plenkami. Lidstvo libuje
si v nádheře a pýše ; ejhle vtělený Bůh narodil se v chlévě.
A tak jest již narození jeho prvním důrazným, ač němým
kázaním proti žádosti očí, žádosti těla a pýše života. Ponižilť
a zmařil sama sebe, aby znovuzrodil, povýšil a posvětil nás,
ubohé hřišniky.
Novorozenému Spasitéli první klaněli se blažená Ro
dička jeho Maria 1 svatý snoubenec jeji Josef. Kdo vyciti
posvátnou radost panenské Matky, anaž spatřila, v náručí
pojala, celovala a kojila Božské rozeňátko svoje ; kdo výslovi,
jakou něžnou uctivosť a péči věnoval mu vyvolený pěstoun
jeho Josef!
V Palestině bývá ještě za měsice prosince počasí mírné;
hojně deště zvlažuji půdu a pastvy je dosti, tak že stáda
mohou zimovati pod širým nebem. Také když Spasitel se
narodil, ponocovali na planině pod Betlémem pastýři majice
stráž noční nad stádem svým. Byli lidé prosti, jako pastýřský
život jejich, byli bohabojní a srdeční, jako pacholik David,
jenž v mistech těch pásal stádo otce svého. A právě těmto
chudým, pokorným lidem byla radostná zvěsť o narození
Páně nejprv zvěstována. Znenadání stál anděl Páně vedle
nich, a jasnost Boží obkličila je, a báli se bázní velikou. I.
řekl jim anděl: „Nebojtež se, nebo aj zvěstuji vám radost
velikou, kteráž bude všemu lu; nebo narodil se vám dnes
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Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově. A toto
vám bude znamením: Naleznete nemluvňátko plénkami ob
vinuté, a položené vjeslech.“ A hned bylos andělem množství
vojska nebeského, chválicích Boha a řkoucích: „Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ (Luk.
2 6.

14)

„Když všecko pohříženo bylo v hluboké ticho a noc
polovici běhu svého dokonala, vkročilo všemohoucí Slovo Tvé,
Hospodine, s nebe, s trůnu královského, do prostřed země.“
(Moudr. 18, 14. 15.) Tato slova starozákonního mudrce na
plnila se ve svatou noc. Když lidé spali a tma přikrývala
zemi, Syn Boží narodil se. Sestoupiv s trůnu nebeského
vkročil na tento svět jako chudičké ditě, ale narození jeho
bylo ihned osláveno od blažených duchů nebeských, jakož
přislušelo králi pravdy a všeliké svatosti. Ponoocujicipastýři
s údivem spatřili náhle kol sebe jasné světlo; ale nebyl to
jas měsíce ani lesk hvězd; anděl Páně obkličil je nebeskou
jasnosti, jakoby stáli v slunci. „Slušelot se zajisté, aby
zasvitlo světlo jasnější a světlejší nad slunce, když za tiché
noci narodilo se Světlo světa“ di sv. Ambrož. A naro
zení jeho velebili sborové andělšti chvalozpěvem chvá
lice neskonalou lásku Otce nebeského a blahoslavice lidi
dobré vůle, jimž Spasitel přinesl pokoj, kterého svět dáti
nemůže.
Blažené poselství andělů způsobilo v srdcich pastýřů
nevýslovnou radosť. Jižť nebáli se, ale plésali, a když andělé
odešli od nich, roztoužili se všickni a pobádali se řkouce:
„Pojďme aždo Betléma, a vizme tu věc, jež se stala, kterouž
Pán ukázal nám.“ I přišli chvátajice, a nalezli Marii a
Josefa, 1 nemluvňátko položené v jeslech. A viděvše poznali
o věci, kteráž jim byla povědina o tom ditěti. [ divili se
všickni, kteříž slyšeli; 1těm věcem, kteréž jim praveny byly
od pastýřů. (Luk. 2, 15—18.)

Andělským zvěstováním poučení a milosti Boží osviceni
pastýři poznali, že nemluvňátko, jež nalezli v chlévě položené
v jeslech, je zaslibený Mesiaš; 1 vrhli se na kolena a zbožně

klaněli se jemu. Dle starobylého podání obětovali mutaké
různé dary, sjakéž v chudobě své byli, ale nejlepší oběti
bylo srdce jejich; daru jiného nežádá Pán od nás lidí. A
uctivše Božské novorozeňátko blahoslavili matku jeho Marii
a vypravovali, co anděl jim zvěstoval, a jak jsou šťastni, že
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dáno jim spatřiti Vykupitele světa. „Ale Maria zachovávala
všecka ta slova skládajíc je v srdei svém.“ (Luk. 2 19.)
Bylat radosti pastýřů mile dojeta a vtiskla si výroky jejich
hluboko v srdce své; srovnávala vypravování jejich s tim,
co sama věděla o tajemství vtělení Syna Božího a co oněm
bylo předpověděno v Starém Zákoně, a bohatý tento poklad
vědění zachovala pro Církev. Od Marie Panny zajisté do
věděl se všech věci těchto sv. Lukáš a zaznamenal je ve
svém evangelium.
Šťastní pastýřové poznavše takto tajemství vykoupení
světa a utvrdivše se ve víře navrátili se velebice a chválice
Boha ze všech věci, kteréž slyšeli a viděli, tak jakž bylo
povědíno jim. (Luk. 2, 20.)

Přistupmež i my s pastýři Betlemskými k jesličkám
a pokloňme se novorozenému Spasiteli. Vzbuďme víru v něho,
poděkujme mu za nebeskou lásku jeho a obětujme se mu
tělem i duší. Jestliže i v našich srdcích zrodí se Kristus
Pán milostí svou, budeme již zde oplývati pokojem, kterýž
ve svatou noc zvěstován byl lidem dobré vůle od andělů.

Po prastarém obyčeji církevním můžena Boží Hod
vánoční každý, kněz sloužiti tři mše svaté. V Riměslouživali
již za starodávna papežové dnes mši svatou na třech mistech ;
v půlnoc v chrámu Panny Marie Větší, kde slove „U je
sliček,“ zjitra v chrámu sv. Anastasie, za bilého dne u sv.
Petra.
Slouží se pak dnes tři mše svaté na oslavu trojího na
rození Páně, jakož v Cirkvi se rozeznává; věčného splozenií
z Boha Otce, tělesného narození z Marie Panny, duchovního
zrození v srdcích lidských.
Půlnoční jitřní) mší svatou, kteráž sluje andělská, osla
vuje Úirkev tajemství časného narození Syna Božího
v Betlémě; tu zpívá se evangelium o této radostné události,
kterou velebili andělé chvalozpěvem „Sláva na výsostech
Bohu !“

Na druhé mši svaté (na úsvitě), kteráž slove pastýřská,
čte se evangelium o pastýřich Betlemských, kteři uvěřivše
andělskému zvěstovaní spěchali poklonit se novorozenému
Spasitel. "Touto mši svatou oslavuje se duchovní zrození
Krista Pána v srdcích našich, kteréž děje se, když dle pří
kladu zbožných pastýřů upřímnou věrou ho přijimáme, a
zvláště kdykoli ve svatých svátostech milosti jeho býváme
posvěcení akživotu věčnémuznovuzrození ;tut způsobem du
chovnim rodí se Kristus Ježiš v srdcich našich, tuť vychází
nám slunce nebeské ; proto slouží se tato mše svatá na úsvitě.
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Na třetí, nejslavnější mši svaté vánoční, za bílého dne,
zpívá se evangelium sv. Jana o věčném zplození Syna Bo
žiho Ježiše Krista z Boha Otce: „Na počátku bylo Slovo a
Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo. To bylo na počátku
u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic
není učiněno, což učiněno jest.“ Tajemství narozeni Krista
Pána provádí a dovršuje Cirkev svatá působením svým
ustavičně, aby světlo jeho zasvitlo všude až do končin
země a království jeho zavládlo po všem světa oboru.
Narození Spasitele Krista Ježíše je největší a nej
důležitější události světovou; je obratníkem v dějinách člo
věčenstva. Co Syn Boži stal se člověkem, povýšeno je lidstvo
na důstojnost synovství Božiho. „Kteřižkoli přijali ho, dal
jim moc býti syny Božimi, těm, kteříž věři ve jménu jeho;
kieřižto ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale
z Boha urozeni jsou.“ (Jan 1, 12.13.) Právem tudy letopočet
křesťanský počíná od narození Krista Pána v Betlémě.

—

Dne 25. prosince koná se také památka v Římě sv. Anastasie, mu
čednice, a sv. Eugenie, panny a mučednice sťaté pro víru za císaře Gal
liena (260—268), v Nikomedii několika tisíc mučedníků, kteří za císaře
Diokleciana shromáždivše se v den narození Páně na služby Boží byli
v chrámu ohněm dílem upáleni, dílem udušeni, a j.

Dne 26. prosince.

Sv. Štěpán, jáhen a prvomučedník.
V druhý svátek vánoční oslavuje Církev sv. Štěpána,
jenž první ze všech učedníkův Krista Ježiše prolil za něho
krev svou. Včera narodil se tomuto světu Mistr, dnes pak
narozen jest nebesům horlivý učeň jeho. Včera král věčný
přišel v podobě naši na tuto zemi; dnes vitězný bojovník
jeho opustil stan těla svého, aby přijal korunuživota. Včera
andělové vitali chvalozpěvem novorozeného Spasitele, dnes
plésajice přijali ve společnost svou Štěpána.
Po seslání Ducha svatého vydávali apoštolové mocí
velikou v Jerusalémě svědectví o vzkřisení Krista Ježíše, a
milosť veliká byla ve všech věřicich. Tak mocna byla láska
jejich, že dle rady Páně dobrovolně zříkali se pozemských
statků svých; všickni, kdož měli pozemky neb domy, pro
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dávali je a penize stržené přinášeli a skládali k nohám
apoštolů, kteřiž je rozdávali chudým. I nebylo mezi nimi
nuzných, neboť rozdělovalo se jednomu každému, jakož
komu potřebí bylo. A tak množství věřících bylo jedno
srdce a jedna duše, aniž kdo z toho, co měl, pravil býti
svým, ale všecky věci byly jim společné. (Skutk. 4, 82—35.)
Mladá obec věřících Jerusalemských žila takto život právě
nebeský ; vzpomínka na Krista Pána a vrouci láska k němu
unášela je k posvátnému nadšení a blažila je pokojem.
Všickni milovali se v Pánu; nebylo ctižádosti ani lakoty
mezi nimi; toliko věcmi nebeskými zanášeli se. Avšak časem,
když počet věřicích se množil, vyskytly se mezi nimi
neshody. Stávalot se, že představení církve Jerusalemské
jsouce rodem palestinští Židé podělovali štědřeji chudé kra
jany svoje zanedbávajíce žen cizích. Odpor mezi pokřtěnými
Židy palestinskými a věřícími z Židů bydlicich v rozptýlení
mezi pohany, kteřiž mluvili řecky, byl dlouho držán na uzdě
křesťanskon láskou, ale konečně vyšel přece na jevo. Žido
křesťané mluvící řecky reptali proti věřicím z židovstva
palestinského, že při vezdejšim rozdělování nedbají vdov
jejich. Dověděvše se o tom apoštolé usnesli se upokojiti
rozladěné mysli věřicich a ukliditi spor mezi nimi. I svolali
všecku věřlci obec Jerusalemskou a řekli: „Neni slušné,
abychom my opouštějice slovo Boži přisluhovali k stolům.
Protož, bratři, vybeřte ze sebe mužů dobré pověsti sedm,
plných Ducha svatého a moudrosti, kteréž bychom ustanovili
nad tou praci; my pak pilni budeme modlitby a posluho
vání slova.“ I libila se tato řeč všemu množství, a vyvolili
Štěpána, muže plného viry a Ducha svatého, a šest jiných
s nim, Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timóna, a Parmena,
a Mikuláše. Ty postavili před obličejem apoštolů, a oni mo
dlice se vzkládali na ně ruce.
Až do té doby konali apoštolové sami bez rozdilu
všecky rozličné řády, kteréž na ně vzneseny byly od Bož
ského Mistra, v němž jest plnost kněžství, a kromě toho
obstarávali též v cirkvi Jerusalemské chudinství. Tolikerý
úřad mohli zastati na počátku, pokud věřicich bylo nemnoho;
když pak oirkev Jerusalemská rostla, množily se jim také
práce a starosti tou měrou, že sily jejich již Inevystačovaly.
I opatřili sL apoštolé sedm pomocnikův a posvětili$je na
jáhny, jimž kromě péče o chudinství a hmotné potřeby
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cirkevní náleželo také kázati slovo Boži, udileti křest svatý
a podávati věřicím nejsvětější Svátost. Takto dostalo se
Cirkvi nové posily, neboť jáhnové pomáhali apoštolům
v hlásání slova Božiho s velikou horlivosti. Proto tím vice
slovo Páně rostlo a rozmáhal se velmi počet učedníků.
(Skutk, 6, 1—7.)
Z jáhnů nade všecky vynikal Štěpán. Svátostným
vložením rukou apoštolských dosáhla jeho horlivost takového
stupně, že byl obecně vážen na roveň apoštolům. Jako oni,
činil 1 on veliké zázraky a divy v lidu, a s těmito dary
nadpřirozenými spojoval kromobyčejné nadání řečnické. Jsa
vyučen ve vědách řeckých mohl snadno rozmlouvati a přiti
se s Židy cizokrajnými a kázati v jejich shromážděnich.
Toho času byli Židé po všech městech Římské říše
valně rozšířeni. Zejména měli v Alexandrii dvě pětiny všeho
obyvatelstva a v africké Cyreně čtvrtinu; v Římě bylo
množství židovských propuštěnců (Libertinů), kteři byvše
odvedeni do zajetí a nevolnictví dostali později svobodu, a
rovněž v Asii prokonsulární (Mysu, Lydu, Karu a Frygii),
v Cilicii a v Řecku bylo usazeno velmi mnoho Židů. Tito
přislušníci židovští, žijící v rozptýlení mezi pohany, vydržo
vali si v Jerusalemě svoje zvláštní školy (synagogy.) Tu
žili nejslavnější učitelé a vykládači zákona Mojžíšova se
svými učni, a jim všem bylo kázaní a jednání jáhna Ště
pána na pohoršení, neboť netoliko dovozoval, že Kristus
Ježiš je zaslíbený Mesiáš, nýbrž hlásal 1 zjevně, že obřadné
předpisy Starého Zákona pozbyly v Církvi platnosti a že
krvavě oběti, nařízené Mojžíšem, nemaji již ceny ani vý
znamu, když smírnou smrti Páně na křiži bylo naplněno,
co předobrazovaly. Apoštolové chtějíce ziskati Kristu Pánu
duše chovali se zpočátku k židovským horlitelům shovivavě
a Šetrně, Štěpán však zavrhoval rázně jejich houževnaté
lpění na starých zvyklostech a zhoubné blouznění o po
světné. moci holých obřadů starozákonnich. I povstali tito
zaslepení slovíčkáři proti Štěpánu usilujíce ho usvědčiti
z bezbožnosti. Zejména hádali se s nim někteří ze školy,
kteráě slove Libertinských, a Cyrenských, a Alexandrijských,
a těch, kteří byli z Cilicie a Asie; ale nemohli odolati mou
drosti a Duchu svatému, kterýž mluvil z něho. Doráželi na
něho jazyky nabroušenými, on však dovolával se proti nim
klidně Písma svatého, vykládal výrokyj proroků, vyvracel
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bludy a odrážel námitky jejich tak jasně a mocně, že všecko,
co mluvili, vniveč se rozplývalo. I naplnila se na něm slova
Páně: „Nejste vy, jenž mluvite, ale Duch Otce vašeho, jenž
lnví ve vás.“ (Mat. 10, 20.) „Já zajisté dám vám ústa a
moudrost, kteréžto nebudou moci odolati všickni protivníci
va.“ (Luk. 21, 15.)
Pravda budi nenávist. Horlitelé židovští nepořidivše
ničeho učenou hádkou, pomýšleli na to, jak by Štěpána
zahubili násilím. V úmyslu tom byli podporováni sběhem
tehdejšich věcí politických. Po odklizení vladaře Piláta
svěřil syrský vladař Vitellius prozatimnou správu Judska
přiteli svému Marcellovi, ten pak maje moc velmi obmezenou
nemohl vystupovati proti Židům s tou vážnosti a přísnosti,
jakož činivali předchůdcové jeho. I těžila ze slabosti jeho
vysoká rada židovská, aby domohla se bývalých práv svých,
jichž předchůdcové Marcellovi zneuznávali. Tou měrou
rostla
vášeň a odvaha židovských horlitelů. Netrpěli nikoho,
kdožkoli útočil na Zákon, a byvše od Štěpána pokořeni
chystali se na pomstu. Ovšem zdržovali se, pokud meškal
v Jerusalémě Vitellius, jenž právě chystal se v čele vojska
táhnouti proti králi Petrejskému Aretovi. Když ale ve čtvrtý
svátek letnio došla ho zpráva o smrti cisaře Tiberia (r. 37),
poslal ihned vojsko z Jerusaléma nazpět do ležení a sám
vydal se na cestu do Antiochie. Tak zbaveni jsou Židé jeho
přitomnosti, a ježto prozatím nikdo jim nehrozil, mohli
odvážitl se čehokoli.*) I snažili se nejprv pobouřiti lid;
mužové od mich nastrojení rozhlašovali, že prý slyšeli
Štěpána, an mluvil slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti
Bohu. Kdo rouhal se Bohu, měl po zákonu býti ukamenován.
(Lev. 24, 14.) Stačilo tedy rozhlásiti Štěpána za rouhače,
aby lid 1 starší a zákonnici se vzbouřili. V těto bouři
uchopili židovští horlivei svatého jáhna a přivedli ho do
vysoké rady, kteráž zasedla na soud v prostranné sini, přilé
hajicí ku svatyni chrámu. Tu postavili proti němu křivé
svědky, kteřižby řekli: „Člověk t-nto nepřestává mluvitl
slov proti svatému mistu a zákonu; neboť jsme ho slyšeli,
an praví: že ten Ježiš Nazaretský zkazi misto toto, a změni
ustanovení, která nám vydal Mojžiš.“ (Skutk. 6, 11—14.)
Kristus Pán ovšem předpověděl zkázu města Jerusaléma

m
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*) Abbé C. Fouard: Svátý Petr, str. 79. V Praze, 1896.
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1 chrámu jeho (Mat. 24, 2.), a prohlásil, že přišel na svět,
aky Zákon zdokonalil (Mat. 5, 17.); a tudy ani Štěpán
nemohl mluviti jinak. Jako jeho Mistr, mluvil 1 svatý jáhen
zcela nepokrytě o uctivání Boha v duchu a v pravdě, 10
čase, kdy nebude se otíti jen na svaté hoře v Jerusalémě,
ale všude, kde jsou lidé čistého srdce (Jan 4, 21—24.); ba

©po
příkladu
Kristově
zavrho
rozh
ob
farisejské, znetvořujici Zakon, kteréž zakonnici přičitali
Mojžíšovi, aby sami mohli je ukládati lidem. Ale křiví
svědkové užili slov jeho a překroutili je tak, aby mohl býti
prohlášen za rouhače.
Štěpán stoje před veleradou židovskou měl proti vzne
sené obžalobě se hájiti. Všecka rada upjala naň zraky své,
a tu viděli tvář jeho, jako tvář anděla. (Skutk. (, 15.)
Vnitřní milost Ducha svatého vybleskla na tvaři jeho a
ozářila ji jasem nadpřirozeným. Na otázku knižete kněžského
„Jestliž tomu tak?“ Štěpán ani neodpověděl; čekalit soud
cové právě na jeho přiznání, aby vrhli se na něho, ale on
zamýšlel ještě naposled mluviti o Kristu Ježíši. Na mistě
svě obrany kázal tedy před vysokou radou, jak obyčejem
bylo kázati ve školách židovských. I jal se nejprv mluviti
o vyvolení arciotce Abrahama, což soudcům lichotilo, ač
unikla jim myšlénka, na kterou mířil. totiž že Hospodin
vyvolil národ svůj v Chaldeji dříve než byla obřízka,
nehledě na nic, než na viru Abrahamovu; to znamení na
těle, jímž Židé se chlubili, bylo tedy pečetí jejich úmluvy
s Hospodinem, ale nikoli pramenem jejich zásluh. Ani tomu
neporozuměli soudcové, když Štěpán mluvil dále o Josefu
egyptském od vlastních bratři zavrženém, chtěje jim dáti
na vědomí, že i oni zavrhli Spasitele mnohem většího, než
byl Jakubův syn Josef, zachránce Egypta. A pokračuje
v řeči své Štěpán vytkl, že i Mojžíšovi odpirali synové
Israelšti řikajice: „Kdo tebe ustanovil knižetem a soudcem
nad námi?“ (Skutk. 7, 35.) Než, sám Mojžiš předpověděl, že
Zákon jeho jednou přestane; pravilů synům Israelským:
„Proroka vzbudí vám Bůh z bratři vašich, jako mne; toho
budete poslouchati.“ (5. Mojž. 18, 15.) Ale právě když do
stával Mojžiš od anděla Božího slova života, aby je nesl
lidu svému, byl od tohoto lidu opuštěn; synové Israelšti
odvrátili se od něho a odešli aby obětovali teleti. Tak
doličoval Štěpán Židům hříchy otcův jejich; a co se týče
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chrámu, největší chlouby jejich, řekl jim: „Šalomoun ustavěl
Hospodinu dům. Ale Nejvyšší nebydli v domech rukou
udělaných, jakož di prorok: Nebe jest mi stolici, země pak
podnoží nohou mých.“ (Is. 61, 1.)

Členové velerady židovské poslouchali obžalovaného
Štěpána ze zvědavosti a s opovržením, ale slov jeho nepo
chopovali. Zatím neustával přítomný lid se bouřiti. Byl tu
i Šavel maje záští v srdci i v pohledu. Posléze zvolal svatý
jáhen: „Tvrdé šije, a neobřezaných srdcí a uši, vy se vždycky
Duchu svatému protivite; jakož otcové vaši, tak i vy.
Kterému z proroků se otcové vaši neprotivili? I zabili ty,
kteřiž předzvěstovali přichod Spravedlivého, jehož jste vy
nyni zrádci a vražednici byli; kteříž jste vzali zákon zříze
nim andělů, ale neostřihali jste ho.“ Tato spravedlivá výtka
způsobila náhle ve vysoké radě zuřivý odpor. Židé chlubili
se obřízkou jakožto znamením svého vyvolení, a Štěpán
vytkl jim, že jsou lidé neobřezených srdcí 1 uši. Chlubili
se Zákonem od Hospodina jim daným a nezachovávali ho;
zabíjeli proroky, a posléze zradili a zavraždili samého
Mesiáše svého! Slov těchto židovští soudcové nesnesli; sly
šice je pukali se v srdcích svých a skřipěli zuby na Štěpána.
Tak bylo mu zamezeno mluviti dále. I poznal, že jest obě
tován. Vztek Židů rozmnožil v něm touhu po Kristu a
vřelou žádost, aby ho mohl před vysokou radou oslaviti.
A přání jeho naplnilo se. Unesen posvátným nadšením již
neviděl svých soudcův ani hřmoticiho davu; pln jsa Ducha
svatého pohlédl do nebe a uzřel slávu Boží a Ježiše na
pravici Otce, an povstává, aby ho přijal. I zvolal u vytr
žení: „Aj vidim nebesa otevřená, a Syna člověka stojicího
na pravici Boži.“ "Toťjsou též slova, jimiž 1 Kristus Pán
stoje před Kaifášem předpověděl svoje příšti vitězství a osla
vení (Mat. 26, 64.); ale jako Kaifášovi, tak i zarytým
soudcům Štěpánovým zdála se býti rouháním. Proto zkřikli
Židé hlasem velikým, zacpali uši své, a obořili se jedno
myslně na Štěpána A vyvrhše ho z města kamenovali jej;
a svědkové (žalobci) složili roucha svá u nohou přitomného
mládence Šavla. Bylot zákonem Mojžíšovým předepsáno,
aby trest kamenování vykonán byl mimo město; žalobci
nejprv kladli ruce na hlavu obžalovaného osvědčujíce takto
dobré svědomi svoje, a potom přede všemi jinými házeli
naň sami kameni, což bylo znamením jejich horlivosti.
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(5. Mojž. 5, 5—7.) Schvrchni roucha svá odložili svědkové,

aby mohli házeti kamení obratněji. I kamenoval Štěpána
modlicího se a řkouciho: „Pane Ježíši, přijmi ducha mého.“
A poklek na kolena zvolal hlasem velikým řka: „Pane, ne
pokládej jim toho za hřich!“ A to pověděv usnul v Pánu.
(Skutk. 7, 1—59.)
Tělo umučeného jáhna bylo zůstaveno na popravišti
dravcům za lup, ale někteří mužové bohabojní přišli v noci
a odnesli je. I pochovali Štěpána, a učinili pláč veliký nad
ním. (Skutk. 8, 2.) Dle svědectví sv. Jeronýma bylo tělo
svatého jáhna pohřbeno na pozemku Gamalielově opodál
Jerusaléma. Tam zůstalo až do roku 415., kdy kněz Lucian
byv viděním poučen o místě, kde odpočivalo, šťastněje nalezl.
I dal tehdejší biskup Jerusalemský Jan ostatky sv. Štěpána
přenésti do chrámu na hoře ŠSionu, a některé částky jich
byly odneseny do Španěl a do Gallie. potom i do Afriky
a do Cařihradu. Za papeže Pelagia I. (b55—560.) byly kosti
sv. Štěpána převezeny do Říma, kdežto uloženy jsou
v hrobce sv. Vavřince. Výroční paměť nalezení těla sv.
Štěpána koná se v Církvi katolické dne 3. srpna. Velechrám
Pražský chová od dávných časů šestero částek ostatků sv.
Štěpána, z nichž dva získal a daroval Karel IV.

Velikým byl Štěpán, an jsa pln milosti a sily činil
divy a zázraky v lidu a mluvil ve školách židovských o
Kristu Ježíši tak mocně, že nemohli mu odpůrci odolati;
větším pak byl, když umiraje odpustil svým vrahům a modlil
se za ně. Takto osvěděil se horlivým učněm a následovníkem
Božského Mistra svého. Jeden z těch, za které umírající
jáhen se modlil, byl Šavel, kterýž také přivolil k usmrcení
jeho. (Skutk. 7, 59.) O něm dí sv. Augustin: „Kdyby Štěpán
nebyl se, modlil, Cirkev neměla by Pavla.“
Svatí Otcové blahoslaví jáhna Štěpána, že první zpe
četil viru v Krista Ježíše svou krvi. Právem tudy koná
Cirkev památku jeho hned po Narození Páně, aby ten, jenž
první pro Krista zemřel smrti mučednickou, hned prvni
po něm byl oslavován. Onť jest náčelník všech mučedníků
křesťanských. Jako Israeli, než dostal se do zaslíbené země
oplývajici mlékem a strdi, bylo projíti rudým mořem a vy
práhlou poušti, tak 1 vyvolený lid Nového Zákona musil
projiti mořem krve a pouští dlouhých protivenstvi, než do
sahl pokoje. Mučednici umírali, ale víra jejich nezahynula;
jako oheň vichřici rozdmychovaný šlehá mocným plamenem,
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tak 1 křesťanství rozvíjelo se bouřemi pronásledování; napá
jeno krvi svatých mučedníků proudilo čím dále svěžeji
žilami lidstva. Tak obnovena jest tvářnosť starého světa,
tak zvítězila Cirkev nad židovstvem 1 pohanstvem.

Dne 26. prosince koná se také památka sv. Marina, mučedníka řím
ského, sv. Zozima, papeže (417—418), sv. Archeláa, biskupa v Mesopotamii,
sv. Zenóna, biskupa Majumského, a j.

Dne 27. prosince.

Sv. Jan, apoštol a evangelista Páně.
Krásně a význačně řadí se dnešní třeti svátek vánoční
ku slavnosti Narození Páně. Z lásky přišel Syn Boži na
tento svět a lásku vštěpoval do srdci svých uč.dníků.
Svatou lásku k němu prokázal vwmladistvém věku jáheu
Štěpán mučednickou smrti, a Miláček Jan osvědčoval
ji veške
rým dlouhým životem svým.
Apoštol Jan byl syn galilejského rybáře Zebedéa a
manželky jeho Salómy. Kromě něho měli tito nábožní man
želé ještě staršího syna Jakuba. Oba bratři pomáhali otci
svému v živnosti rybářské. Když Jan Křtitel jal se za
Jordánem kázati pokání a zvěstovati příchod zaslibeného
Mesiáše, přidal se spásychtivý syn Zebedeův Jan k němu.
Jednoho dne stál opět Jan Křtitel na poušti a dva učednici
jeho Ondřej a Jan byli s ním. Tu přibližoval se k nim
Ježiš, a Jan Křtitel vida an jde, řekl: „Hle, Beránek Boží.“
I slyšeli ho ti dva učedníci mluvícího, a šli za Ježíšem
a zůstali u něho ten den. (Jan 1, 85—39.) Koncem téhož
roku Pán Ježíš chodě podlé moře Galilejského povolal od
rybářských síti Šimona a Ondřeje, aby nadále byli rybáři
lidi, a poodešeduzřel jiné dva bratry Jakuba a Jana bratra
jeho na lodi s otcem jejich Zebedeem, ani spravují sítě,
a povolal také jich. A oni hned opustivše sítě i otce svého
šli za ním a stali se učedníky jeho. (Mat. 4, 21—22; Mar.
1, 19—20.)

.

Druhého roku veřejné činnosti své Kristus Pán uchýlil
se s učedníky svými do. tiché krajinky na západ do mě
stečka Kafarnaum, a vstoupiv na horu k modlení trval přes
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noc na modlitbě Boži. A když byl den, povolal učedníků
svých a vyvolil z nich dvanácte, kteréž 1 apoštoly nazval.
(Luk. 6, 12—16.) Nejdůvěrnější apoštolové jeho byli vedle
Petra rodní bratři Jakub a Jan, a zejména Jan byl mu pro
něžnost a panickou mysl svou nejmilejší; bylt Mistru svému
plným srdcem svým všecek horoucně oddán; bylt miláček
Páně a sam zove se učedníkem, kterého Ježiš miloval. (Jan
13, 23.) Na počátku osvědčoval. Jan 1 Jakub lásku svou
k Pánu přirozenou pruikosti, kteráž oproti jiným lidem
zabihala až v nelaskavosťů; oba bratří chtěli, aby oheň se
stoupil s nebe a spálil město samaritánské, jehož obyvatelé
odepřeli Mistru jejich hospody, pročež i dal jim Pán přijmi
„Boanergés“, to jest „synové hromu.“ Ale ustavičným stykem
s Božským Mistrem vytřibila se záhy láska jejich a mysl
jejich nabyla klidu.
Po tři léta provázel Jan milovaného Mistra svého na
všech cestách jeho a byl s Petrem a bratrem svým Jakubem
svědkem všech řeči 1 skutkův jeho. Byl při uzdravení
tchýně Petrovy (Mar. 1, 29.), při vzkřísení dcerušky Jairovy
(Mar. 5, 37) i při proměnění Páně na hoře (Mar. 9, 1.); jej
a Petra poslal Pán, aby mu připravili beránka velkonočního
(Luk. 22, 8.), onť při poslední večeři jsa Mistru svému po
pravici položil hlavu svou ma prsa jeho, a na pokynuti
Petrovo otázal se, který z apoštolů ho zradi. (Jan 12, 23.—25.)
S Petrem 1 bratrem svým Jakubem byl Jan svědkem
smrtelné úzkosti Páně vzahradě Getsemanské (Mat. 26, 37.);
onť, když Ježiš jat byl, šel za ním a vstoupil do síně nej
vyššího kněze a uvedl tam 1 Petra. (Jan 18, 15—16.) Onť
doprovodil Božského trpitele až na Kalvaril a byl svědkem
jeho ukřižování. On ze všech apoštolů jediný stál bliže
kříže Ježišova s bolestiplnou matkou jeho 1 s Marii Kleofá
šovou a Maří Magdalenou. A právě tehdaž ukázalo se nej
zřejměji, jakou velikou důvěru měl Pán v miláčka svého
Jana. Uzřev Ježiš matku a učednika tu stojícího, kteréhož
miloval, dí matce své: „Ženo, hle syn tvůj“ Potom dí
učelníkovi: „Hle matka tva.“ A od tě hodiny přijal ji
učedník k sobě. (Jan 19, 25—27 ) Umírající Spasitel odkázal
vojákům roucho své, kajícímu lotru slíbil ráj, nepřátelům
svým udělil odpuštění, a nejvzácnější poklad, matku svou
svěřil milovanému učedníku Janovi.
Prvního dne po sobotě ráno apoštol Jan dověděv se
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od Maří Magdaleny, že hrob, do něhož položeno bylo mrtvé
tělo Páně, je prázdný, běžel ihned s Petrem, a předběhnuv
ho přišel první ku hrobu, a nachýliv se uzřel prostěradla
položená, ale nevešel. Hned potom přišel i Petr a všel do
hrobu, a za ním vstoupil tam 1 Jan a uvěřil. (Jan 20, 1—8.)
Když potom vzkřísený Ježíš opět přišel k učedníkům svým,
aniž lovili ryby v jezeru Genesaretském, a stál na břehu,
když bylo ráno, poznal ho první ze všech Jan (Jan 21, 1—7.)
Tehdáž ustanovil Pán apoštola Petra vrchním pastýřem
svých beránků 1 svých ovci, a předpověděl mu, jakou smrtí
bude mu dáno oslaviti Boha. A když Petr ukázal na Jana
a otázal se zvědavě: „Pane, co pak tento?“, di mu Ježíš:
„Chci, aby on tak zůstal, dokudž nepřijdu ; co tobě po tom?
ty pojď za mnou.“ (Jan 21, 15—22.) Odpověď ta skrývá
v sobě cosi tajemného a byla potom přičinou domněnky, že
Jan vůbec neumře, ač on sám domněnce té odporoval.
(Jan 21, 23) Patrně vytkl Spasitel odpovědi touto násilnou

smrť Petrovu jakožto protivu proti klidné smrti Janově.
Všickni apoštolové s Petrem v čele zemrou smrti mučed
nickou kromě jediného Jana, jehož dlouhou životní dráhu
nepodaří se lidem ukrátiti smrti násilnou. Onť přečká všecky
tovaryše svoje a rozloučí se s timto světem pokojně, teprv
až milovaný Mistr pro něho si přijde.
Po seslání Ducha svatého spatřujeme vedle Petra v po
předi Jana, an s nim přičiňuje se založiti a rozšiřiti cirkev
palestinskou Oba apoštolové byvše pro hlásání ukřižovaného
a vzkřiseného Ježíše zmrskáni radovali se, že hodni učiněni
jsou trpěti pohanění pro jméno jeho. (Skut. 5, 41.) Potom
když Samaři přijalo slovo Boží, byli Petr a Jan od apoštolů
přebývajicích v Jerusalémě vysláni do tohoto města a udileli
Samaritánům vzkládáním rukou a modlitbou svátost biřmo
vání. (Skutk. 8, 14—17.) I byl Jan s Petrem a Jakubem
Mladším od křesťanů palestinských pokládán za sloup Církve
svaté. (Gal. 2, 9.)

Dle obecného podání zůstal apoštol Jan v Jerusalémě
až do blažené smrti a nanebevzeti Rodičky Páně Marie jsa
věrným ochráncem jejím. Po mučednické smrti apoštola sv.
Pavla v Římě za císaře Neróna r. 67. odebral se Jan Miláček
do Efesu na pobřeží maloasijské Jónie a učinil toto město
střediskem apoštolské činnosti své. Křesťanskou obec Efes
skou založil sv. Pavel, a sv. Jan utvrdil a zvelebil ji tou
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měrou, že stala se přední cirkvi maloasijskou. Z Efesu vy
cházel apoštol Jan do křesťanských obcí blizkých 1vzdálených
hlásat jim učení Kr stovo, bděl nad nimi, zřizoval jim bi
skupstvi a konal vrchni dozor ma ně. Tak řidil hla
vně sedmero cirkvi: Efesskou, Smyrenskou, Pergamskou,

© Thyatirskou,
Sardesskou,
Filadelfijskou
a Laodicej
(Zjev. 1, 11.)

V Efesu shromáždil se u Miláčka Jana sbor výtečných
učňů, kteřiž 1 z dalekých končin přicházeli, aby z úst tohoto
posledního ještě žijícího apoštola slyšeli slova Kristova. Nej
znamenitější učednici jeho byli Papias, biskup Hierapolský,
sv. Polykarp, biskup Smyrenský, a sv. Ignác mučedník,
biskup Antiochijský. Bůh zachoval Miláčka Jana dlouho na
živě a vykázal mu působiště právě v krajinách, kde činnosti
a bdělosti jeho nejvice bylo třeba. Již záhy vyskytovaly se
v těchto končinách nebezpečné bludy různých novotářů,
kteří mámili a otravovali jimi věřící lid. Ebionité učili, že
Kristus Pán byl obyčejný člověk a že dlužno zachovávati
obřadných předpisů starozákonních; Dokété hlásali, že Spa
sitel měl tělo jen zdánlivé; učedníci arcikaciře Šimona
Čarodějníka a zejména bludař Cerinth šířili o Bohu Stvoři
tell 1 o Kristu Ježíši nesmyslné báchorky. Tyto bludy
potiral apoštol Jan mocným slovem; aby pak přesné učení
křesťanské proti tehdejším bludařům se uchovalo, složil na
prosbu maloasijských církví svoje evangelium maje 1 úmysl
doplniti zprávy tří staršich evangelii (podle sepsání sv.
Matouše, sv. Marka a sv. Lukáše). Mimo to napsal sv. Jan
tři epištoly, z nichž první jest průvodním listem k jeho
evangelium.
Jakož svědčí někteří staří spisovatelé církevní (Tar
tullan, Eusebius, sv. Jeroným), byl Miláček Páně Jan za
pronásledování křesťanů od císaře Domiciana (81—90.) jat a
v okovech odveden do Říma, kde byl před branou latinskou
uvržen do kotla naplněného vroucim olejem; ale moci Boží
vyvázl beze vši škody neporušen. Tak vydal svědectví o
Kristu i na Západě, v samém hlavním městě Římě, a hned
potom, roku 95. byl vypověděn do vyhnanství, na pustý
ostrůvek Patmos v egejském moři (ve Sporádách, jihozápadně
od Efesu).
Spasitel přislíbil apoštolům, že až přijde Duch svatý,
bude jim zvěstovati věci budouci, kteréž přijíti mají. (Jan
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17, 13.) A předpovědění to naplnilo se po výtce na apoštolu

Janovi, když trval ve vyhnanství na Patmu. Tu byla mu
od Boha zjevena hluboká tajemství o stavu a budoucích
osudech Církve Páně, on pak co viděl a slyšel u vytržení
nebeském, napsal v knize své, kteráž je poslední části Nového
Zákona. Povšechným obsahem Zjevení sv. Jana jsou osudy
Církve svaté, jeji boje a konečné vitězství. Kniha psána jest
sedmi cirkvim maloasijským, které Miláček spravoval, a dle
výroku sv Jeronýma obsahuje tolik tajemství, kolik slov.
Tajemství tato odhalil Pán právě apoštolu Janovi, poněvadž
on nejvice Pána miloval.
Hned po násilné smrti císaře Domiciána r. 96. odvolal
nástupce jeho Nerva všecka protikřesťanská nařízení jeho, a
tudy vrátil se apoštol Jan z vyhnanství svého do Efésu a
pracoval tu až do smrti ku blahu Církve Páně. Živý apoštol
ský duch jeho neochaboval ani v kmetském věku. Svatý
stařeček plana ustavičně horouci láskou ku KrmistuJežiši 1
k vykoupencům jeho spravoval bedlivě cirkve sobě svěřené,
hlásal jim pravdu Boží, zřizoval jim biskupy 1 kněze a vy
kořeňoval v nich bejli zasévané od bludařů, neštitě se žadné
námahy ani nebezpečí.
Z poslednich let činnosti sv. Jana v Efesu zachovali
nám staří spisovatelé církevní některé význačné podrobnosti.
Apoštol vcházel jednoho dne do lázně, ale uslyšev, že v lázní
té jest popirač Božství Kristova Cerinth, zvolal: „Utecme
odtud, aby střecha se nesbořila, neboť trvá pod ni CČerinth,
nepřítel pravdy !“
Na svých apoštolských cestách poznal sv. Jan v kterémsi
městě mládence pěkně urostlého, sličného, výbornými dary
ducha oplývajícího. I zalibil si ho a odevzdal jej tamnimu
biskupovi na výchovu vloživ mu důtklivě na srdce, aby
pečoval o jeho mravy a věčné spasení. Biskup slíbil, že bude
nad mládencem tím otcovsky bditi, a vzav jej do domu
svého vedl ho slovem i vlastním přikladem na cestu bázně
Boží, až 1 pokřtil jej. Potom ale poulevil biskup něco v pil
nosti své domnívaje se, že pokřtěný jinoch další bedlivé
péče již nepotřebuje. Zatim dostal se však ubohý mládenec
do společnosti zlých tovaryšů, od nichž časem byl všecek
zkažen. Nejprv zvlažněl v bývalé zbožnosti své a dopouštěl
se poklesků menších, brzo pak neštitil se ani hříchů těžkých,
až udusiv varovný hlas svědomí uvrhl se v propast hrozných
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nepravosti. Posléze vydal se na loupežnictví a stav se ná
čelnikem lotrů dopouštěl se 1 krveprolévání. Zatím přišel
apoštol Jan opět k biskupovi, jemuž byl před časem odevzdal
mládence pod ochranu. I řekl mu: „Vrať m1 poklad, kterýž
svěřil jsem tobě!“ Biskup domnivaje se, že apoštol mluvi o
zlatu a stříbru, odvětil, že pokladu žádného nepřijal. Ale
sv. Jan řekl: „Mládence tobě svěřeného a duše jeho žádám
od tebe“ Tu sklopil biskup oči a vzdychaje pravil: „Umřel!“
„Jakou smrti?“ otázal seapoštol, a biskup vece smutně: „Je
mrtev Bohu; stal se zločincem a vůdcem loupežníků v po
hoři.“ I zarmoutil se apoštol nad miru a zvolal: „Jakého
strážce ustanovil jsem nad duši bratra svého! Rychle při
veďte sem koně a člověka, kterýž by mně cestu ukázal !“ I
vsedl bez meškáni na koně a jel do pohoři, kde lotři se
skrývali; a když ho zadrželi a jali, řekl jim: „Uveďte mne
k náčelníku svému.“ Zbojnici vedli ho tedy lesem, a náčel
nik spatřiv je zastavil se a čekal; jakmile však poznal
apoštola, dal se hanbou před nim na útěk. A světec nedbaje
vysokého stáři svého běžel za nim a volal: „Proč, synu,
utikáš ozbrojen před otcem svým, bezbranným starcem ?
Smiluj se nade mnou, synu můj! Neboj se, ještě máš naději
na spasení; jáť sám vydám Kristu za tebe počet, a bude-li
třeba, za tebe 1 umru, jako Kristus umřel za nás. Duši svou
položim za duši tvou. Zastav se a věř mi, že Kristus poslal
mne k tobě!“ I zastavil se nešťastný jinoch a pojat báznii
hanbou odhodil zbraň, poklekl a plakal hořce, prosil za
odpuštění a objal svatého kmeta levici netroufaje si podati
mu pravici krvi poskvrněnou. Tu vzal ho apoštol za pravici,
zlíbal ji a přísahal, že vyprosí mu na Kristu Pánu odpuštění.
Potom uvedl ho do města a byl mu vůdcem na cestě pokání,
až tento zbloudilec po mnohých postech a modlitbách jako
pravý kajicnik smířil se s Bohem a s Církvi svatou. Dojem
nou tuto událost zachoval ze spisů Klementa Alexandrijského
církevní dějepisec Eusebius.
Když stařičký apoštol Jan nemohl již ani choditi ani
dlouho kázati, býval na rukou učedníků do chrámu donášen
;
a když věřící prosili ho, aby učinil jim nějakou promluvu,
řikal pouze tato slova: „Synáčkové, milujte se vespolek !“
Slova tato opakoval pokaždé, kdykoli do sboru věřících při
nesen byl, nepřidávaje k nim nic jiného. Posléze řekli mu
učedníci: „Mistře, proč ustavičně mluvíš totéž a opakuješ
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jednostejné naučení ?“ I odpověděljim: „Je to přikázání Páně;
to-ll se zachovává, dostit jest.“
Břemenem vysokého stáři a dlouholetými pracemi na
vinici Páně skličený kmet Jan neustával mrtviti vetché tělo
svoje, jakož byl činil po celý život. Nikdy nejídal masitých
pokrmů a často podroboval se tuhému a dlouhému postu.
Jednoho dne pohrával si sochočenou koroptví drže ji v ruce
a hladě ji. Vida to mimojdouci myslivec podivil se, že muž
tolik vážný maři čas hrou se zvířatkem tak nepatrným.
I otázal se ho apoštol: „Proč nemiváš tětivu luku svého
ustavičně napnutu?“ „Aby nepozbyla pružnosti a síly“, od
větil myslivec. A svatý kmet doložil: „Dobře činiš ; nuže
tedy nediv se tomu, že sil popřávám nevinné zábavy, aby
duch můj neochaboval, ale zůstal schopným přemýšleti o
věcech velikých a konati povinnosti svoje.“
Miláček Jan přežil všecky ostatní apoštoly, přečkal i
strašný soud Boží, jimž dle předpovědění Páně potrestán byl
zatvrzelý lid židovský. Přetrval zkázu města Jerusaléma (r.
70.) obrácení Palestiny v pustinu i rozptýlení nevěřících
Židů po všem světě, a dožil se ještě doby, kdy Církev Ježíše
Krista zvitězivšl nad starým židovstvem prospivala rychle
mezi pohany a rozšířena byla již po všech končinách vele
říše římské od Ktesifontu za Eufratem až za Řím. A teprv
kolem roku 100. za panování cisaře Trajana zesnul apoštol
Jan, kmet devadesátilý, smrti klidnou a blaženou v E
fesu. Božský Mistr konečně přišel si pro milovaného
učedníka svého a uvedl ho do svatého města v nebesích,
jehož slávu dal mu spatřiti již ve zjevení mna ostrově
Patmu.
Věřici Efesští pohřbili mrtvé tělo svého biskupa apo
štola za městem na pahorku, a později byl nad hrobem jeho
zbudován krásný chrám. Zobrazován bývá apoštol sv. Jan
jako evangelista s knihou a perem, maje při sobě odznakem
orla, že v evangelium. svém povznáší se orlím vzletem
k vý-inám nebeským, an hned na počátku horovnými slovy
liči věčný průvod Syna Božiho z Boha Otce. Praviť sv.
Augustin: „Druzi tři evangelisté putují s Pánem po zemi
jako s člověkem zmiňujice se o Božství jeho málo jen; Jan
však, jakoby ho mrzelo obcovati na zemi, pozdvihl se ne
toliko nad zemi 1 nad všecky prostory vzduchu a oblak,
nýbrž i nade všechen sbor andělský; proniknuv až k Tomu,
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skrze něhož všecky věci učiněny jsou, dí: Na počátku bylo
Slovo, a Slovo bylo -u Boha, a Bůh byl slovo.“

Jinak býva Miláček Jan také zobrazován s kalichem
v ruce. Postarobylém obyčeji žehná Církev dnes víno prosíc
Boha, aby ráčil nás zachovati ode vši úhony těla i duše, a
těm, kdož z vina toho piti budou, uděliti časného požehnání
a uvésti je do života věčného. AŽ posud v některých kra
jinách katolických podává kněz dnešního dne věřícím toto
požehnané vino řka: „Pij lásku sv. Jana.“ Patrně má tento
obřad za účel připomenouti věřícím lásku k Bohu i ku bliž
nim, kterou Miláček Jan po celý život slovy 1skutky hlásal.
Kalich v ruce sv. Jana evangelisty na obrazech má ten
význam, abychom uvedli si na paměť slova Páně řečená
k tomuto apoštolu 1 bratru jeho Jakubovi a matce jejich
Salómě: „Můžete-li piti kalich, kterýž já piti budu ?“ (Mat.
20, 22.)

Ze všech učedníků pochopil Krista Ježíše a rozumněl
mu nejlépe apoštol Jan, poněvadž nejdokonaleji ho miloval.
Proto 1 evangelium sv. Jana je nevyrovnaně vznešené.
Miláček Páně liči tu Spasitele jakožto vtěleného Syna Božího,
věrně dle obrazu, jejž choval o něm v srdci svém; 1 nej
menší podrobnosti vypravuje s pečlivosti, Jakéž schopnaJest
jen nejněžnější láska. Učel jeho vytkl zřejmě sv. Jan sám,
„abyste věřili že Ježiš jest Kristus, Syn Boži, 1 abyste
věřice život měli ve jménu jeho.“ (Jan 20, 31.)
Lahodně a dojemně píše sv. Jan v prvnímlistu svém
o svaté lásce k Bohu a ku bližním. „Pohleďte, jakou lásku
prokázal nam Otec, abychom synové Boží slouli i byli“ (8,
1.) „V tomť se ukázala láska Boží k nám, že Syna svého
jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze
něho. Nejmilejší, poněvadž Bůh tak miloval nás, 1myť máme
jedni druhé milovati“ (4, 9—11.) „Kdoby měl statek tohoto
světa, a viděl by bratra svého, an trpi nouzi, a zavřel by
nitro své před ním, kterak láska Boží zůstane v něm ?
Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skut
kem a pravdou.“ (3, 17 18.) „Řekl- li by kdo, že miluje
Boha, a nenáviděl by svého bratra, lhář jest. Nebo kdo ne
miluje bratra svého, kteréhož vidí, Boha, kteréhož nevidi,
kterakž může milovati. A toto přikázání máme od Boha:
aby kdo miluje Boha, miloval 1 bratra svého. (4, 20. 21.)
V druhém listu svém varuje sv. Jan od svůdců, kteří
hlásají bludné učení oKristu Ježiši. „Žádný, kdož odstupuje
a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává
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v učení, tenf má i Otce i Syna. Přichází-li kdo k nám a
nepřináši-li toho učení, nepřijimejte ho do domu, aniž ho po
zdravujte.“ (9—10.) A v třeti epištole své dí sv. Jan: „Ne
mámě větší milosti nad tu, než abych slyšel, že synové moji
chodi v pravdě.“ (4.) Pravdou pak jest mu Božský Mistr
jeho. „Kdo jest lhář, nežli ten, kdo zapirá, že Ježiš neni
Kristus? Tenť jest antikrist, jenž zapirá Otce 1 Syna.“ (1.
Jan 2, 22) „Všecko, což sa narodilo z Boha, přemáhá svět;
a toť jest vitězství, kteréž přemáhá svět, vira naše.“ (1.
Jan 5, 4.)

Dne 27. prosince koná se také památka sv. Maxima, biskupa Alexan
drijského, sv. Theofana, biskupa Nicejského a bratra jeho sv. Theodora,sv.
Niceráty, panny. a j.

Dne 28. prosince.

Památka svatých Mlaďatek.
Patriarcha Jakub maje umříti v Egyptě prorokoval
„Nebude odjata berla od Judy, dokavadž nepřijde, který má
poslán býti, a on bude očekávání národů.“ (1. Mojž. 49, 10.)
Slovy těmi předpověděno, že toužebně očekávaný Vykupitel
narodí se tehdáž, až Židé ztratí berlu vlády a panovati jim
bude cizinec. A doba tato nadešla, když roku 39. před Kri
stem Pánem milostí Římanů stal se poplatným králem
židovským Herodes, rodem Idumejčan. Cestu ke trůnu razil
sl podlosti a zradou, a byv římským vojskem mocí uveden
do Jerusaléma vládl ukrutně větře všude úklady proti sobě.
Ze žárlivosti a chorobné bázně o korunu lstivě nabytou dal
popraviti Antigona, jenž byl syn knižete Aristobula II.; dal
povražditi všecky členy vysoké rady židovské, kteříž byli
odpůrci jeho iřimských spojencův jeho; dal utopiti v Jerichu
bratra manželky své, sedmnáctiletého Aristobula, jejž sám
byl nedávno povýšil za velekněze; pod záminkou zrady
vydal katu někdejšího knižete Hyrkana II., kmeta osmdesáti
letého, posledního Hasmonovce, vnučku jeho, vlastní man
želku svou Mariamnu, 1 manžela sestry své Salomy Josefa,
a vůbec vyhladil zavražděním veškeren rod Machabejský,
aby snad nevzešel mu z něho soupeř. I nedivno, že Židé
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tohoto cizáka a ukrutníka nenáviděli, ačkoliv hleděl získati
sl přízeň jejich a zejména velikým nákladem dal chrám
Jerusalemský znamenitě rozšiířiti a nádherně zvelebiti. Čím
starším byl Herodes, tím stával se nedůvěřivějším a ukrut
nějšim; každý rok svého panování poznamenal nějakou
vraždou; věda pak, že toho času očekávali Židé Mesiáše
z rodu Davidova, kázal jim pobrati a spáliti rodokmeny
Jejich, aby nikdo nemohl dovolávati se práva na stolec Davidův.
Pojednou byl Herodes překvapen netušenou návštěvou.
Do Jerusaléma přijeli se stkvělým průvodem tři vzácná
knižata arozhlašovali: „Kde jest ten, kterýž se narodil král
židovský ? nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu, a přišli
jsme klanět se jemu.“ Uslyšev to Herodes ulekl se. Tušilť
blízké nebezpečenství; bált se o trůn, o nějž mohl by ho
připraviti novorozený král, jehož moc 1 sláva patrně známa
byla i v daleké cizině, ačkoli on sám posud o něm nic ne
věděl. Přichod cizinců znepokojil však také obyvatele Jeru
salemské ; jednak poptávka mudrců po novorozeném králi
židovském vzbudila mezi nimi veliký rozruch, jednak báli
se nových občanských zmatků 1 ukrutnosti nedůvěřivého
Heróda, jenž na královskou důstojnost svou byl převelice
žárliv. I shromáždil polekaný Herodes všechna knižata kněž
ská 1 učitele lidu, a otázal sejich, kdeby se Mesiáš měl na
roditi. Oni pak řekli jemu: „V Betlémé Judově, nebo tak
psáno jest skrze proroka Micheáše.“ Vypátrav takto misto
narození přištlho mocného krále chytrý Herodes povolal
tajně mudrců a pilně vyptával se jich načas hvězdy, kteráž
se jim byla ukázala, aby vypočisti mohl věk ditěte, kteréž
mohlo by se mu státi svrchovaně nebezpečným. A když
mudrce propouštěl do Betléma, řekl úlisně: „Jděte, a ptejte
se pilně na ditě, a když naleznete, zvěstujtež mi, abych 1
já přijda, poklonil se jemu.“
Zdá se, že bezelstní mudrcové nepostřehli ošemetného
úmyslu, jejž starý pletichář Herodes právě pojal a před nimi
ochotnýmislovy zakryl; vyslechnuvše ho odjeli z Jerusaléma ;
a za hvězdou, která se jim opět ukázala, přišli do Betléma
a nalezli Božské ditě Ježíše s Marii matkou jeho; a padše
klaněli se mu, a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary:
zlato, kadidlo a myrhu. A napomenutí dostavše ve snách,
aby se nenavracovali k Herodesovi, jinou cestou navrátil
se do vlasti své. Kteřižto když odjeli, aj anděl Páně ukázal
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se Josefovi vesnách řka: „Vstaň, a vezmi ditě i matku jeho,
a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovim tobě, neboť
bude Herodes hledati ditěte, aby zahubil je“ Kterýžto vstal,
a vzal dítě 1 matku jeho v noci, a odešel do Egypta. (Mat.
2 1—14.)

Herodes očekával netrpělivě návratu cizich knižat, ale
marně. Snad myslil si z počátku, že nenalezše ničeho styděli
se přijiti mu S nepořízenou na oči; bylť nevěrec a nevěřil,
že by Mesiáš mohl zroditi se ze stavu nízkého v nepatrném
městečku judském. Ale za nedlouho poplašila ho zpráva ko
lujicí městem, že Mesiaš skutečně již se narodil, že kmet
Simeon 1 stařičká prorokyně Anna viděliho vchrámě a vy
dali svědectví o něm. Zatím spikli se fariseové proti ukrut
nému králi, odepřeli mu přísahu věrnosti, vyhrožovali mu
soudem Božim, že rod jeho bude s trůnu svržen, a vzbouřili
lid proti němu. Tento obrat dohnal prchlivého krále do
zuřivého hněvu; 1 dal vůdce spiklencův Judu a Matyáše za
živa upáliti a mnoho stoupencův jejich postinati, a vida
veškeren Jerusalém pobouřený myšlénkou a naději na
Osvoboditele, uminil si, že novorozeného krále zavraždí.
Ale kde a jak dopátrati se ho? Ze slov mudrců o hvězdě,
kteráž ukázala se jim na východě, 1 z toho, e0 vypravovalo
se v městě o Simeonovi a prorokyni Anně, soudil Herodes,
že ditě, jehož bylo mu se obávati, neni starší dvou let.
I rozhodl se náhle. Aby všecky naděje lidu na Mesiáše
z Betléma rázem zmařeny byly, rozkázal povražditi všecka
pacholata od dvouletých a níže, a to nejen v Betlémě, ale
i v okoli jeho, počítaje bezpečně, že takto nezůstane na
živě ono dítě, jehož bezživoti hledal, aby uhájil trůnu sobě
i potomkům svým. A krutý rozkaz byl vykonán bez meškáni;
suroví drábo é, zvykli krveprolévání, vraždili v Betlémě
i v okoli všecka pacholátka až do dvouleti; všude tekla
krev nevinných kojencův a nemluvňat, všude nářek ne
šťastných matek, všude proklínání nelidského ukrutníka od
bezbranných mužů. Zajisté že 1 nejeden otec a nejedna
matka bránice pacholátek svých byli od katanů také ubiti.
Evangelista Páně chtěje stručnými slovy vyličiti hrůzy
tohoto krveprolévání, napsal: „Tehdy naplněno jest to, co
pověděno bylo skrze Jeremiáše proroka: Hlas v Rámě
slyšán jest, pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačicí synů
svých, a nedala se potěšiti, protože jich neni.“ (Mat. 2, 17—19.)
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Židé pokládali Ráchel, milou manželku arciotoe Jakuba, za
pramatku a orodovnici svou u Boha. Po zboření města
1 chrámu Jerusalemského králem Nabuchodonosorem byli
Židé shromažďováni v městě Rámě, dvě hodiny cesty na
sever od Jerusaléma, kde pohřbena byla Ráchel, a odtud
byli v oddělených tlupách odvádění do zajeti babylonského.
Prorok Jeremiáš chtěje vyličitl nářek a pláč tohoto nešťast
ného lidu, di, že nad hrozným osudem jeho 1 sama Ráchel,
matka lidu israelského, v hrobě svém zaplakala, aniž dala
se potěšit1 pro syny svoje, kteříž jednak mečem, hladem a
morem zahynuli, jednak do zajeti vlečení byli. Co tehdáž
napsal prorok starozákonní, obraci evangelista sv. Matouš
na ukrutné vražděni pacholat Betlemských. Kolik těchto
nevinných mlaďátek bylo umučeno, evangelista neudává;
ježto pak Betlém byl z nejmenších měst judských maje
1 s okolim sotva vice než tři, nejvýše čtyři tisice všeho
obyvatelstva, domnivají se znalci, že mučedníků těch
1 jiných osob dospělých, spolu s nimi ubitých, úhrnem ne
bylo nad sto.
Jako útlé květinky a polní klasy větrem zlomené,
klesli nevinní pacholičkové Betlemšti z náručí svých matek
do předčasného hrobu. Čirkev pokládá je za skutečné, byť
1 bezděké mučedníky, neboť ač Krista Pána neznali, přece
zemřeli pro něho smrti mučednickou. Vydali svědectví o
něm nikoli sice slovy, ale prolitou za něho krvi svou,
a stali se timto křtem krve účastnými milosti jeho. Proto
1 památka těchto maličkých mučedníků koná se hned třeti
den po slavnosti Narození Páně. Slavnou smrť jejich velebi
sv. Řehoř volaje: „Blahoslavená Mlaďátka, ještě jste na
prahu narození, a již vycházl vám život věčný. Sotva octla
jste se na počátku světla, a již spěcháte drahou svou, běžite
k metě svého spasení, a po kratinkém běhu docházite prvotin
svatosti. Ještě zdáte se býti nedozralými pro smrť, a již
umiráte blaženě, abyste živa býla na věky. Ještě neopustila
jste kolébky, a již dosahujete koruny vitězné!“
Marně pokoušel se ukrutník Herodes o bezživoti Bož
ského Spasitele; nezdařiloť se mu vice, než že obestřel ko
lébku jeho oslonou krvavou. Bůh všemohoucí, jenž zničuje
moudrost moudrých a zavrhuje opatrnost opatrných, (I.
Kor. 1, 19) zmařil osidlo tohoto ošemetnika. Dravý vlk
nenalezl hledaného beránka; pečlivý pěstoun Josef zachránil
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Božského ditka s matkou jeho včasným útěkem do Egypta
a setrval tam snim1 v bezpečí až do smrti vraha Herodesa.
Na Krista Ježíše strojila se zloba lidská hned na po
čátku pozemského života jeho. Jemu jakožto muži bolesti
připraven byl na světě trnový věnec za korunu a kříž za
trůn; 1 bylo mu již v kolébce zakusiti protivenství a takto
na sobě ukázati, jaká pronásledování nastávají Cirkvi jeho.
Prvnimi obětmi tohoto pronásledování byla neviňátka Be
tlemská. „Ti jsou koupeni z lidi, prvotiny Bohu a Beránkovi,
a vůstech jejich nebyla shledána lež, nebo jsou bez po
skvrny před trůnem Božim.“ (Zjev. 14, 4. 5.) „Přišli z velikého
soužení, a umyli roucha svá a zbilili je v krvi Beránkově.“
(Zjev. 8, 14.)

Ohavný vrah Herodes zastižen byl ještě za živa zaslou
ženým soudem Božím. Zasmušilost a zlé svědomi trápily
ho do zoufalství; v chorobných záchvatech vídal zkrvavené
postavy obětí své ukrutnosti a křičel hrůzou jako šilenec,
Nad to soužily ho domáci nepokoje a vzpoury. Vlastní syn
jeho Antipater z manželky Doridy, obžaloval křivě bratry
svoje Alexandra a Aristobula, že ukládají o život otcův,
a prchlivý Herodes dal je zardousiti. Ale nevinnost obou
mládenců vyšla záhy na jevo, a spolu prokázáno, že Anti
pater sám chtěl otce svého otráviti, pročež i dán jest
do žaláře.

Brzo po vraždách Betlemských ulehl starý hřišník
Herodes jsa trápen vleklou chorobou, kterou tělesné ústroji
jeho znenáhla uváděno bylo v rozklad. Palčivá horkosť
zžirala útroby jeho a neukojitelný hlad i žizeň přimnožovaly
mu bolesti; čim vice pokrmů a nápojů přijímal, tim větší
bylo trápení jeho. Nohy otekly mu, a celé tělo pokrylo se
ošklivými vředy, z nichž vylézali hnusní červi. Z těla jeho
hnijíciho a za Živa se rozpadávajícího vycházel nesnesitelný
puch, tak že nikdo nemobl při něm setrvati. Přece však
doufal, že se pozdraví, a dal se dovézti do lázní v Kallirhoé
na východní straně Mrtvého moře, avšak nemoc zhoršila se.
A přece 1 v největších mukách zůstal zatvrzelým. Byv
odvezen do Jericha dal svolati přední muže ze všech měst
1 městeček judských a rozkázal zavříti je do divadla, a po
zvav k sobě sestru svou Salomu i manžela jejího Alexandra
řekl jim: „Vim, že Židé těší se na smrt mou a oslavovali
by ji jakožto událost radostnou; cheiťt pak, aby měli, proč
plakat. Jakmile tedy duši vypustím, dejte všecky. muže
v divadle zavřené utratiti, aby smrť má donutila celé
(m)
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Judsko truchliti“ Hned potom došla z Říma zpráva, že
uvězněný Antipater má býti popraven, ač-li Herodes raději
nesvoli, aby byl vypověděn. 'Tu chtěl Herodes probodnouti
se nožem, a když bylo mu zabráněno, rozkázal Antipatra
zabiti. Pět dni potom, před slavnosti velkonočni, vrah nevi
ňatek Betlemských zahynul v hrozných bolestech smrtí
zoufalou. Rozkaz jeho na povraždění mužů držaných v di
vadle vykonán nebyl. Nikdo ho neoplakával; jen zlořečení
lidu provázelo jej do hrobu. Tak naplnilo se na tomto neka
jicím ohavníku slovo žalmisty Páně: „Nejhorší je smrť
hřišniků.“ (Z. 33, 22.)

Dne 28. prosince koná se také památka sv. Eutychia kněze, a Domi
ciana jáhna, mučedníků v galacké Ancyře, sv. Kastora a spolumučedníků
afrických, v Římě sv. Donaty a spolumučednic, v Poutu sv. Troadia, mu
čedníka, a j,

Dne 29. prosince.

Sv. Tomáš, arcibiskup Kanterburský, mučedník.
Jako za druhé polovice věku jedenáctého slavný papež
sv. Řehoř VII. hájil statečně svobody Církve katolické proti
cisařl Jindřichu IV., tak 1 osmdesát let později podstoupil
Kanterburský arcibiskup sv. Tomáš za práva cirkevni
obranný boj s Anglickým králem Jindřichem II. Oba svět
cové tito zápasivše za vymanění Cirkve z moci světské
podlehli; Řehoř VII. zemřelve vyhnanství, arcibiskup Tomáš
byl zavražděn ; ale spravedlivá věc jejich zvítězila.
Tomáš Bekket, syn váženého měšťana Londýnského
Gilberta Bekketa, narodil se dne 21 prosince 1117. v Lon
dýně. Od dětství byl veden k bázni Boží, a nabyv prvního
vzdělání na škole domáci odebral se na vyšši učení do
Paříže, kde kromě důkladných vědomosti osvojil si také
uhlazenost a obratnost, která potom proklestila mu dráhu
k velikým důstojnostem. Vrátiv se z Pařiže budil mimo
řádnou učenosti a schopnosti svou obecnou pozornost; 1 při
jal ho tehdejší arcibiskup Kanterburský Theobald mezi dvo
řanstvo svoje a vypravil jej nejprv do Bononie a potom do
Auxerru studovat církevní i světské právo. Toho času
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navštívil Tomáš také několikráte Řím vyřizuje poselství
svého arcibiskupa ku Stolici papežské.
Roku 1154. byl Tomáš jmenován arcijáhnem Kantor
burským a proboštem Beverleyským, a hned potom roku
1156. povýšil ho král Jindřich II. za kancléře anglického,
jak se pravi, na odporučení arcibiskupa Theobalda. Tak stal
se Tomáš vedle arcibiskupa Kanterburského prvním hodno
stařem řišským; byl opatrovníkem velké pečeti kralovské,
řídil královskou kapli a spravoval uprázdněná biskupství
1 opatství, jichž důchody, pokud nebyla obsazena, náležely
komoře královské.
Jakožto kancléř žil Tomáš pro veřejnost v přepychu
;
vydržoval si stkvělé komonstvo, Ššatil se nádherně, dával
bohaté hostiny a pořádal hlučné hony; ale sám osobně
klonil se k životu odřikavému a byl střidmý, čistoty milovný
a dobrodinec chudých. Úřad svůj konal s velikou horlivostí;
hájil skutečných 1 domnělých práv koruny 1 proti biskupům,
avšak nikdy nezůstavoval pro větši zisk královské komory
uprázdněná obročí církevní dlouho neobsazena; biskupství
1 opatství a vůbec mista důležitá a čestná dostávali na jeho
návrh jen mužové schopní a hodní. Král miloval výtečného
kancléře, svěřil mu dozor nad výchovou nejstaršího syna
svého, jednal s ním jako s přítelem, často stoloval s ním
a odevzdal mu otěže vlády. A Tomáš byl této důvěry ho
den ; pevnou rukou řidil záležitosti státní snaže se zachovati
jednotu a mír v říši; nepokojné panstvo držel mocně na
uzdě, potlačil loupežnictví, které v bojich o trůn před na
stoupením Jindřicha II. v Anglii rozbujelo, bděl nad zacho
váváním zákonů, podporoval obchod, byl ochráncem lidu
proti utiskovatelům, zdobil zemi důstojnými stavbami a zvýšil
vážnosť jeji v cizině.
Toho času byl Anglický král pánem vice než polovice
Francie; pročež bylo mu častěji podnikati do této země
výpravy. Roku 1159. jal se Jindřich II. válčiti s Francouz
ským králem Ludvíkem VII., a kancléř Tomáš Bekket pro
vázeje ho v čele jezdecké tlupy dobýval nepřátelských tvrzi
a osvědčil se na poli válečném právě tak znamenitě, jakož
v míru slynul uměním státnickým. Zatim, co Jindřich IL
trval ještě v Normandii, došla ho roku 1161. zpráva o smrti
Kanterburského arcibiskupa Theobalda. I povolal k sobě
kancléře Tomáše a uložil mu, abý připravil se bez meškáni
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na odjezd do Anglie. A když kancléř na cestu byl přichy
stán, řekl mu král: „Jest vůle má, abysi byl arcibiskupem
Kanterburským a primasem říšským.“ Překvapený Tomáš
namitl však: „Uvaž králi, jakého muže chceš povýšiti nad
sbor mnichů tak svatých! Vimť jistě, že kdyby stalo se ti
po vůl, brzo odňal bys mně náklonnost svou. Důvěra,
kteráž nyní vládne mezi námi, obrátila by se v nejtrpčíi
nenávist, neboť předvidám, že by's osoboval si v záležito
stech církevních, čeho bych já nesnesl“ Ale král setrval
na svém, a Tomáš chtě nechtě konečně podrobil se mu.
Kapitola Kanterburská přijala rozkaz králův, aby
zvolen byl kancléř Bekket arcibiskupem, jen s nevoli;
jednak že král osoboval si právo sobě nepříslušné, jednak
že kanoléř zdál se býti mužem světu příliš oddaným a na
králi závislým, jenž neposkytoval jistoty, že předevšímbude
míti na zřeteli prospěch Církve a hájiti práv jejích. I byl
Tomáš zvolen, přijal svěcení kněžské, byl dne 3. června
1162. pomazán na biskupství a dosedl s velkou slávou na
arcibiskupský stolec Kanterburský.
Nový arcibiskup stal se pokorným a odřikavým sluhou
Páně a přosvědčil záhy svou kapitolu, že obavy jeji byly
plané. V rozsáhlém paláci svém obýval jedinou světnici se
skrovným nábytkem a žil zmiry prostě; nosil drsné roucho
mnišské, každého dne vstával před slunce východem a mo
dlival se několik hodin, potom sloužil mši sv a zanášel se
povinnostmi obojího úřadu svého; ponechalť sl zprvu
1 kancléřství a složil je proti vůli kralově až později,
shledav, že nemůže dvěma pánům sloužiti zároveň. Veškeren
volný čas 1 valnou čásť noci věnoval modlitbě, zbožnému
rozjimání a studiím. Jakožto primas nemoha vyhnouti se
starému obyčeji dával sice pozvaným šlechticům, hodno
stářům a učencům stkvělé hostiny, sám však jidal a pival
jen málo a podroboval se často tuhým postům. Roku 11065.
sůčastnil se Tomáš sněmu Tourského ve Francii, jenž pra
coval hlavně o všeobecné uznání řádného papeže Alexandra
ITI. proti vzdoropapeži Viktoru IV. zvolenému stranou
cisaře Bedřicha I.
Pokud Tomáš byl kancléřem, hájil práv a výsad ko

runy 1 proti Církvi, stav se pak arcibiskupem horlil pro
právo církevní a bránil ho proti pánům i králi samému.
Žádal navrácení církevních statků, které neprávem někteří
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šlechtici si přivlastnili a drželi; žádal, aby osoby duchovní
nebyly již poháněny na soudy světské, jakož dálo se tehdáž
v Anglii, nýbrž aby soudnictví nad nimi příslušelovýhradně
soudům církevním. Tenť byl počátek roztržky mezi králem
a arcibiskupem. Roku 1163. svolal Jindřich II. sněm do
Westminsteru, kde naléhal na biskupy, aby zavázali se
k zachovávání starodávných obyčejů zemských ; ale sněm
rozešel se bez výsledku. I svolán hned r. 1164. opět říšský
sněm do královského letního sidla v Klarendonu, a když
arcibiskup Tomáš ani hrozbou smrti nedal sa pohnouti, aby
uznal dosavadní proticirkevní obyčeje zemské, dal král
sestaviti šestnáct článků a předložil je shromážděným stavům
ku schválení. Úlánky těmi mařila se všeliká právomoc
Stolice papežské v Anglii a všecka moc cirkevní vložena
do rukou králových. Spory o duchovní obroči přikázány
soudům světským: bez dovolení králova resměli biskupové
cestovati mimo říši; na držitele lén a královské sluhy nesměl
v Anglii bez dorozumění s králem vynesen býti trest
církevní; odvolání v soudních věcech do Říma zakázáno;
volby biskupův a opatů měly se konati po vůli králově
v královské kapli. Sněm články tyto přijal; jen arcibiskup
Tomáš nepřivěsil k nim své pečeti, když ale biskupové
obávajice se hněvu králova zapřisáhali ho, aby šetřil života
svého a nekladl překážek žádoucímu smiru s korunou,
ochabla mysl jeho; váhavě vzdal se odporu svého a dopsal
papeži, aby články Klarendonské schválil. Ale papež nevy
plnil prosby jeho. I litoval Tomáš přenáhleného jednání
svého, k němuž jen nátlakem biskupů strhnouti se dal.
Zdržoval se všech duchovních úkonů, podrobil se přísnému
pokání a žádal papeže za rozhřešení, jehož 1 dosáhl.
Jindřich II. vida, že primas nechce se mu podrobiti,
pohnal ho na soud. A když Tomáš pro nemoc se nedostavil,
byl zbaven všeho movitého jmění svého. Ale ani tento
trest nepostačil rozhněvanému králi; i dal arcibiskupa jako
nevěrného a neposlušného mana svého prohlásiti za odbojnika
a velezrádce. Tentokráte dostavil se Tomáš na soud v Nord
hamptonu; když však mluvčí soudu chtěl prohlásiti nález,
přerušil ho arcibiskup a zakázal soudcům, aby duchovního
otce svého soudili, odvolal se ku papeži, odešel ze soudní
sině a uprchl vnoci dne 14. října 1164. z Anglie. Přestrojen
za mnicha přeplavil se s nebezpečím života ku pevnině,
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prošel Flandry a šťastně dostal se ku papeži AlexandruTIL.,
jenž tehdáž přebýval ve francouzském městě Sensu. Tu byl
od papeže laskavě přijat, a věda, že dosáhl arcibiskupství
způsobem necirkevním, vzdal se ho; ale papež předvidaje,
že odstoupením jeho byla by svoboda církevní v Anglii na
dobro potlačena, potvrdil volbu jeho a přiměl jej k tomu,
že důstojnost svou opět přijal.
Tomáš pobyv u papeže tři týdny usidlil se prozatím
v cisteroienském klášteře Pontignyském, odložil všecky
odznaky své důstojnosti, a živ jsa po způsobu mnichů mrtvil
se, čítal Pisma svatá a trval na modlitbách i ve zbožném
rozjimaní. Ale pokoje neměl ani v zátiší klášterním. Jindřich II.

| nepořidiv
upapeže
proti
arcibiskupovi
ničeho
cesto
právní a nemoha potrestati jej samého, pronásledoval krutě
jeho příbuzné, bratry, sestry, synovce, neteře i jich děti,
pobral jim všecko jmění a vyhnal je z řiše své. Ubozí vy
hnanci utekli se k Tomášovi, on však pomoci jim nemohl;
zato dostávalo se jim ve Francii ochotného přístřeší a štědré
podpory všude, kamkoli přišli.
Zatim zavrhl s úchvalou papežovou Tomáš články Klaren
donské veřejně, vyobcoval z Církve několik pánů anglických,
kteři zdráhali se vydati uchvácené statky cirkevni, a pohrozil
samému JindřichuII. klatbou, nevráti-li v řiši své Církvi svo
bodu a práva. Za to hrozil král, že všecky mnichy řádu cister
cienského z říšesvé vyžene, bude-li klášter Pontignyský i na
dále poskytovati uprchlémuarcibiskupovi pohostinství. Uslyšev
to Tomáš neváhal r. 11066.opustiti klášter, jenž byl mu po
dvě léta útulkem, a uchýliv se pod ochranu Francouzského
krále Ludvika VII. dostal od něho ochotné povoleni, aby přebý
val v klášteře sv. Kolumby vŠensu. I tu žiljako mnich přis
ného řádu; dlouho do noci trval na modlitbách a v rozji
mání, podroboval se bičování, odpočíval na holé podlaze maje
kámen za podhlavničku, a z pokory stoloval s čeledí a s chu
dými poutníky přestávaje na skrovném pokrmu.
Zatim dála se mezi papežem a Jindřichem II. pilná
vyjednávání, která však nevedla k žádoucimu konci, jelikož
král nechtěl ustoupiti od článků Klarendonských. Sporná věc
hýbala veškerým západním křesťanstvem a přilostřila se
v zápas mezi moci duchovní a moci světskou. Marně pokou
Šel se papež o smír; král nepřestával pronásledovati stou
pence Tomášovy, a obávaje se trestu stavení služeb Božích
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(interdiktu) hrozil krutou pomstou, kdyby trest ten v Anglii
prohlášen byl
Konečně zdálo se, že dlouholetý spor bude urovnán.
Působením papežských plnomocniků smířili se Jindřich II.
a primas Tomáš Bekket na osobni schůzi ve F'rancii dne
22. června 1170., z čehož byla nemalá radosť na dvoře pa

pežském; ale kardinál Albert prohlédaje obojetnosť smiru
netušil nic dobrého. Tomášovi bylo od krále dovoleno, aby
vrátil se do Anglie; i chystal se na cestu z Francie pobyv
tu u vyhnanství šest let. Přátelé dávali mu výstrahu, abý
zdánlivému smiru nedůvěřoval, on však řekl jim: „I kdy
bych věděl, že budu v Anglii rozsekán, přece vrátil bych
se ku stádci svému, od něhož vzdálen jsem byl tolik let.“
Skutečně předvídal násilnou smrť; louče se s Francouzským
králem, ctitelem a ochráncem svým, řekl mu: „Jdu do Anglie
vydat hrdlo své v nebezpečenství; ale děj se vůle Boži.“ I
odcestoval a přistál v Sandwichsu mnabřehu anglickém, a
odtud do Kanterbur podobala se cesta jeho vítěznému po
chodu; zástupové lidu vítali všude radostně a uctivě dů
stojného arcibiskupa a velebili ho jakožto trpitele za právo
a vitěze nad neoblibeným králem.
Dne 5. prosince 1170. vjel primas Tomáš Bekket slavně
do Kanterbur. Dřive však vynesl dle úmluvy s papežem
cirkevní tresty na přední rádce a svůdce krále Jindřicha
IL., totiž klatbu na biskupy Londýnského a Salisburského,
a Ssuspensi (složení s úřadu) na arcibiskupa Yorského, aby
pikle jejich učinil neškodnými. Ale sotva zavital do sídla
svého, činili mu poslové potrestaných biskupů trpké vý
čitky a nesprávní držitelé církevních statků různá přikoři.
Avšak statečný arcibiskup nedbaje ani hrozeb ani přikoři,
neodvolal spravedlivých trestů na zatvrzelce vznesených. I
vydali se potrestaní biskupové s některými anglickými
šlechtiau ku králi Jindřichu II. přebývajicímu tou dobou
v Normandii, a žalovali na Tomáše, že prý vede si v Anglii
jako nějaký král a misto pokoje hlásá válku. Tak i jinak
popouzeli krále. Yorský arcibiskup řekl mu zpříma: „Pokud
Tomáš bude živ, neuvrdite pokoje a dobrých dnů v řiš
své.“ Tu zvolal rozhořčený král: „Jedl chléb můj a po
šlapal mne nohama. Jaké zbabělce vychoval jsem, že není
nikoho, kdožby pomstil hanby mé na tom drzém knězi!“
Slova ta slyšeli čtyři normanšti rytiří a ihned vyběhli. Král
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zpamatovav se z návalu hněvu poznal hned záměr jejich a
poslal za nimi, bylo však již pozdě. Rytiři spěchali do Kan
terbur a přihnavše se k Tomášovi žádali zhurta, aby zrušil
prohlášené tresty klatby a suspense; a když rozhodně ode
přel, běželi a sebravše tlupu oděnců vrazili poznovu do
arcibiskupského domu. Zatím uteklo služebnictvo, a jen
několik mnichů zůstalo s Tomášem; 1 nutkali ho, aby se
uchýlil do sousedního stoličného chrámu ; a když zdráhalse,
odvedli ho tam mocně a chtěli zavříti dvéře chrámové; on
však nedopustil toho řka: „Chrám Páně není tvrzí; rád
položim život za Cirkev.“ I šel a poklekl před oltářem. V tu
chvili vedrali se spiklenci do chrámu křičice divoce: „Kde
jest zrádce ?“ Když nikdo neodpovídal, zvolal jeden z nich:
„Kde jest areibiskup?“ Tu povstal Tomáš a řekl: „Arci
biskup jsem já, nikoli zrádce. Hledáte-li mne, již jste mne
nalezli. Jsem hotov proliti krev svou pro Boha a Církev
jeho; toliko přikazuji vám jménem Páně, abyste neubližo
vali lidu mému.“ A pokleknuv znova odporoučel sebe 1
stádce své Bohu, Marii Panně a mučedníku sv. Diviši. Spi
klenci žádali opět zrušení církevních trestů, a když Tomáš
zase odepřel, vzkřikl jeden z nich: „Tedy zemřeš!“ Arci
biskup odvětil: „Jsem přichystán, abych krví svou zjednal
Cirkvi svobodu a pokoj!“ I vrhli se naň chtějice ho vyvléci
z chrámu. Tomáš zachytil se sloupu, a v tu chvíli dostal
dvě sečné rány do hlavy, a když utíral si krev s čela, za
sáhla ho třeti rána smrtelná, kteráž ho povalila. Klesaje
řekl: „V ruce tvé, ó Pane, poroučím ducha svého,“ a přijal
ránu čtvrtou, kteráž mu roztřištila lebku, tak že vyražený
mozek rozptýlil se po stupních oltáře. Děsná vražda tato
byla spáchána dne 29. prosince 1170. u oltáře sv. Benedikta
v stoličném chrámě Kanterburském.
Ustrašené duchovenstvo vrátivši se po útěku vrahů
pohřbilo slavně tělo zavražděného arcibiskupa v stoličném
chrámě, a lid jal se ho ctiti za světce a mučedníka Božího.
Král Jindřich II. dostav zprávu o násilné smrti Tomášově
byl všecek zděšen; zavřel se na několik dní a vypravil
posly do Kanterbur, aby tam vyličili ošklivosť jeho nad
zločinem 1 litosťů nad neprozřetelnými

slovy jeho,
vrahové vzali si podnět ku hroznému skutku
Jiné posly vypravil ku papeži, aby předešel klatby
a zápovědi služeb Božích pro říši svou: šloť mu o

z nichž

svému.
na sebe
korunu,
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neboť zavraždění věhlasného primasa anglického na mistě
posvátném vzbudilo v Anglii 1 ve všem západním křesťan
stvu ohromné rozhořčení. Sliby, kteréž poslové učinili ve
jménu králově, dovedly toho, že papež na Zelený čtvrtek
roku 1171. původce vraždy toliko všeobecně vyobcoval. A
když ujednány byly všecky podminky, smířil se Jindřich
II. s Církvi. Dne 27. záři roku 1172. přisahal u přitomnosti
syna svého Jindřicha III., papežských poslův a všech bi
skupů i opatů normanských, že smrti Tomášovy nerozkázal
ani sl jí nežádal, a učinil slavné prohlášení, že hotov jest
Církvi dosti učiniti, poněvadž snad rozčilením a ukvapenými
slovy svými zavdal příčinu k zločinu tomu. Zároveň slíbil
král přisahou, že bude papeže Alexandra III. 1 nástupců
jeho poslušen; že dovoluje odvolávati se ku Štolici apoštol
ské, že súčastní se křižácké výpravy do Jerusaléma a pod
porovati bude Templáře, aby vydržovati mohli jistý počet
bojovníků; že dá stoupencům zavražděného primasa milosť
a navráti velechrámu Kanterburskému zabavené statky, a že
zruši obyčeje, kteréž za panování jeho na škodu Církve
v Anglii zavedeny byly. Na tyto články přisahal 1 králův
syn Jindřich III. Potom podrobil se král uloženému pokání
a kleče u dveři chrámových přijal rozhřešení, byl slavně u
veden do chrámu a uznal Anglii za léno papežské.
Tak vybojoval statečný arcibiskup Tomáš Bekket krvi
svou cirkvi anglické svobody a práva. Bojoval boj dobrý,
dokonal běh, zachoval viru, a naposled dal mu Pán korunu
spravedlnosti. (2. Tim. 4, 8.)

Stoličný chrám Kanterburský dosáhl mučednickou smrti
a hrobem primasa Tomáše veliké slávy. Na hrobě umučeného
arcibiskupa docházeli věřící mimořádných milosti; přimluvou
jeho dálý se tu zázraky nanemocných. Iprohlásil jej papež
Alexander III. hned r. 1173. za svatého. Od té doby mno
žily se nábožné pouti na hrob sv. Tomáše. I někdejší od
půrcové jeho putovali kajicně do velechrámu Kanterburského
a vzývali jej za přímluvu u Boha. Sám král Jindřich II.
válče nešťastně s vlastním synem svým Jindřichem III. a
jsa lidem nenáviděn, hledal útočiště a pomoci u hrobu sv.
"Tomáše; a kajicí skutky, kterým podrobil se tam veřejně,
ziskaly mu posléze náklonnost lidu, tak že mezi nim a
synem stalo se pokojné narovnání.
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Z ostatků sv. Tomáše Kanterburského dostal stoličný
chrám Pražský tři části Z nichž jednu získal ar. 1377. da
roval Karel IV. Na uctění tohoto světce bylo velechrámu
Kanterburskému časem obětováno veliké množství vzácných
darů, a slavné pouti na jeho hrob konány po všecky doby
až do panování krále Jindřicha VIII., jenž památku tohoto
slavného mučedníka Božiho hanebně zneuctil. Sv. Tomáš
bojoval až do smrti za svobodu Cirkve katolické, kterou
tento korunovaný netvor nohama šlapal; mimo to lákal jeho
lakotu bohatý poklad stoličného chrámu Kanterburského,
snesený od věřlclch na poděkování a z vděčuosti za milosti
řimluvou sv. Tomáše od Boha dosažené. I pohnal Jindřich
VIII., r. 1538. areibiskupa Tomáše již před 368 lety umuče
ného na soud a prohlásil ho za buřiče a velezrádce, dal
kosti jeho z hrobu vynéěsti, katem spáliti, popel rozmetati,
hrob jeho rozbiti a zakázal zváti ho světcem a vzývati.
Potom vydrancoval pokladnici chrámovou a dal ji na 26
vozich dovézti do své komory. Od té doby je velechrám
Kanterburský, pohřebiště apoštola Anglie sv. Augustina 1
mučedníka sv. Tomáše, katolickým službám Božím odcizen.
Avšak památka a sláva sv. Tomáše nebyla potlačena ani
v Anglii od Církve katolické surovým másilim odtržené,
kdežto na ohavniku Jindřichovi VIII. naplnilo se slovo
Písma sv. „Jméno bezbožných shnije s nimi.“ (Přísl. 10, 7.)

Dne 29. prosince knná se také památka sv. Trofima, žáka sv. Pavla
apoštola, (Škut. 20, 4; 21, 29; IT. Tim. 4, 20.), sv. Krescence, společníka
sv. Pavla apoštola (II. Tim, 4, 30.) a prvního biskupa Viennského, sv.
Zenobia. kněze a mučedníka ve fenickém Tyru, a j.

Dne 30. prosince.

Sv. Melanie Mladší.
Podivuhodvou změnu učinilo náboženství Kristovo ve
staré římské šlechtě, která za doby pohanských císařů byla
hluboce poklesla. V druhé polovici stoleti čtvrtého probudila
se v mnohých sla ných rodech římských nová duševní sila
a horlivá snaha pro velikosti mravní, po rekovných ctno
stech křesťanských; čistotě, pokoře, odřikavosti a milosrden
ství ku bližním. Mužové slovutných jmen, potomci Scipionů,
Gracchů, Marcellův a Aniciů zříkali se rozmařilosti, pro
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pouštěli otroky svoje na svobodu, prodávali větší dil statků
a rozdávali výtěžek chudým, žili v odřikavosti téměř klá
šterni a obcovali bratrsky s lidem prostým. Obrat ještě po
divuhodnější způsobilo učení křesťanské ve smýšlení a ži
votě urozených římských pani a dcer; byvše vychovány
v přepychu a zvyknuvše panským libůstkám odkládaly
šperky a drahocenné úbory, zalibily si 'odřikavý život v ú
strani, šatily se prostě a neštitilý se konati domácí práce
se služkami, vyhledávaly chuďasův 1 nemocných a sloužily
Jim, vykupovaly otroky a dlužníky, podporovaly chrámy i
osoby Bohu zasvěcené. Takový vzácný přiklad křesťanských
ctnosti poskytoval světu 1 senatorský rod římský, jehož
ozdobou byly světice Melanie Starší a vnučka jeji Melanie
Mladší.
Melanie Mladší narodila se asi r. 381. v Římě a byvši
od bohabojných rodičů, otce Publikoly a matky Albiny
zbožně vychována, přála si sloužiti Bohu v ustavičném
panenství, avšak na úsilovné naléhání rodičů provdala se
v mladičkém věku čtrnácti let za sedmnáctiletého Piniana,
jenž byl syn někdejšího vladaře afrického Severa. Melanie
přiinula k výbornému muži tomu, ale nemohla potlačiti
v sobě touhu po životě odřikavém. Když tedy povila prvni
dítko, kteréž brzo po křtu zemřelo, nabidla choti statky svoje
a prosila ho, aby vzdal se manželských práv svých a do
volil ji, aby směla opustiti svět a sloužiti Bohu o samotě;
ale Pinian nesvolil. I žila s nim ve svcrnosii dále. Po
šesti letech porodila synáčka, ale 1 toto dítko zemřelo za
nedlouho. Také matka octla se na kraji hrobu. Pinian, jenž
manželku svou vroucně miloval, byl těžkou uemcei její nad
miru sklíčen, vida pak, že již hrozi ji smrť, spěchal da
chramu, aby modlil se za ni. Tu vzkázala mu nemocná
Melanie, že zaváže-li se ji před Bohem slibem manželské
zdrželivosti a rozhodne-li se žiti s ni nadále jako bratr se
sestrou, dojista Bůh vráti ji zdraví. Pinian, tehdáž jedva
čtyřiadvacetiletý, svolil tentokráte ochotně, a manželka o
zdravěla. Od té doby byla Melanie prosta všech pout, jimiž
vázána byla dříve ku světu, a mohla tudy beze všech pře
kážek sledovati zbožného srdce svého. Také Pinian zacho
vávaje věrně slibu manželce daného, liboval si ve zbožnosti
a v dobročinnosti. Oba manželé odstěhovali se na venkovský
statek svůj u Říma a žijíce tu v ústraní sloužili horlivě
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Bohu, modlivali se společně a prokazovali bližním skutky
milosrdenství. Tehdáž hostili také několik biskupů illyrských,
kteři jsouce jakožto přátelé svatého vyhnance Jana Zlato
ústého pronásledováni, hledali útočiště v Římě.
Toho času zavítala z Jerusaléma do Říma vdova Me
lanie Starší. Tato světice narodila se r. 343. a byla provdána
v Římě za vznešeného hodnostáře státního; a když v 28.
roku svém stala se vdovou, svěřila jediného pozůstalého sy
náčka svého Publikolu nábožným učitelům na výchovu, sama
pak věnovala se životu poustevnickému. Opustila Řím a ode
brala se do Egypta, kde po deset let ztrávila na poušti udě
lujíc hojné almužny mnichům a poustevnikům, od nichž
učila se životu odřikavému. Když arianský císař Valens
utiskoval věrné katolíky, vedlo se nejhůře mnichům egypt
ským; dilem byli uvězněni, dilem rozutikali se. I živila Me
lanie 5000 mnichů skrytých, začež byla na soud pohnána,
ale soudce vida jeji statečnost propustil ji. Později odešla
do Palestiny a sloužila dvanácti vypověděným biskupům
donášejíc jum v chatrném oděvu času nočního vezdejších
potřeb. Byla však vyzrazena a přivedena ku vladaři. Ale
Melanie oznámivši mu vznešený rod svůj hájila nevinných
vyhnanců tak zmužile, že vladař ji propustil a dovolil, aby
směla biskupům nadále sloužiti volně. V Jerusalémě zřidila
ženský klášter a žila v něm s řeholnicemi 27 let. Pověsť
o nábožné vdově této roznesla se po všech zemích křesťan
ských. Když tedy cestovala do Říma, aby příbuzné svoje
utvrdila ve viře katolické proti rejdům arianským, byla
v Neapoli velmi slavně přijata. Do Říma přijela v rouše
nuzném a nejvzácnější mužové přivítali ji uctivě. Tu obrátila
na víru katolickou vznešeného pohana Aproniana, jenž byl
manžel tety jeji Avity. Z Říma putovala do Afriky ku sv.
Augustinovi. Tu došla jí“zpráva, že zemřel v Římě syn jeji
Publikola, otec Melanie Mladší.

Dle svědectví sv. Augustina přijala nábožná vdova
tuto zvěst s přikladnou zmužilostí křesťanskou. Potom na
" vštívila ještě jednou Řím, a napomenuvši příbuzných svých,
aby žili bohabojně, pamětlivi byli chudých a odešli z hluč
ného města, vrátila se do Jerusaléma, kde rozdala zbytek
jmění svého chudým a po čtyřiceti dnech blaženě v Pánu
zesnula. Veliké ctnosti této svaté vdovy vylíčili perem blízký
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přibuzný její, Nolský biskup sv. Paulin, sv. Augustin a sv.
Jeroným.
Melanie Mladší byla slovem 1 příkladem svaté báby své
mocně dojata, a rovněž manžel jeji Pinian poznav tuto
vzácnou stařenu uminil si, že následovati bude ctností jejích.
I rozmnožovali oba manželé pobožnosti svoje, prodali nád
herné šŠatstvo1drahocenný nábytek a rozdávali peníze stržené
chrámům a chudým, ošetřovali nemocných ubožákův a ujímali
se štědře opuštěných sirotků. Z toho bylo jim snášeti vý
čitky a tupení od lakotných boháčů; když pak začali pro
dávati 1 pozemky svoje, aby mohli ještě hojněji pomáhati
nuzným, rozhněval se bratr Pinianův a zabavil některé
statky jejich pro sebe dovolávaje se práva rodinného. Oba
manželé nebránili se a mlčeli; když ale soud prohlásil,
že mohou svým jměním nakládati volně, rozprodávali
všecky rozsáhlé statky svoje v okolí Říma, na Sicilii,
v Britannii, v Gallii, ve Španělích a v Africe. Z nemo
vitosti těch vycházel ohromný roční důchod, a co za ně
strženo bylo, darovali oba manželé na účely cirkevni a do
bročinné, zejména také na vykupování otroků. Melanie sama
dala prostřednictvím dalmatského kněze a mnicha rozdati
znamenité obnosy peněz v Egyptě, v Syrii v Palestině a na
ostrovech řeckých, udělila svobodu otrokům svým, jichž bylo
do 8000, a podrževši sl jen několik služebnic střidala se
S nimi v domácí práci a pokládala je za sestry svě.
Takovým způsobem uložila Melanie ohromné jmění
Svoje na bohaté úroky do rukou Božich; rozdavší je chrámům
a lidem ubohým zachránila ho od hrabivosti loupeživých
polodivochů Visigothů, kteři právě tehdáž pod vůdcem Ala
richem hrnuli se do Italie. A dřiveještě, než Alarich (r. 410.)
přitrhl k Římu, jehož i dobyl a zpustošil, uchýlili se roku
409. Pinian, Melanie a matka jeji Albina na Sioili, a odtud
plavili se do Afriky. Cestou po moři přistáli u kteréhos
ostrůvku, jehož křesťanští obyvatelé byvše od námořních
lupičů znásilnění trvali v nebezpečí, že bidně zahynou, ne
dostane-li se jim pomoci. I vykoupili Pinian a Melanie tyto
nešťastníky z moci loupežníkův a pluli dále. Nějaký čas
pobyl v Karthagině, potom navštivili sv. Augustina v Hip
pónu, a posléze usadili se v numidské Tagastě. Tu založili
dva kláštery, mužský a ženský. Melanie přebývajíc s matkou
v klášteře ženském podrobovala se tuhé kázni; poživala jen
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chleba a bylin s vodou, zůstávala častěji několik dní beze
všeho pokrmu, odpočivala pouze dvě hodiny na tvrdém loži
a trávila ostatek noci na modlitbách a ve svatém rozjímání;
za dne šila prádlo a Šaty pro chudé, ošetřovala nemocných
a rozdávala hojné almužny. Ráda čitala Pismo sv. a vště
povala si nejkrásnější výroky jeho v paměť,opisovala nábožné
knihy a rozdávala opisy chudým, rozmlouvala o věcech du
chovních s nábožnými kněžími, zvláště s biskupem sv. Aly
piem. Štědrá ruka její posýlala z Tagasty podpory chrámům
1 chudým až do Egypta a Syrie. Přikladným životemjejim
vzdělávali se i mužové, a nejeden světák obrátil se na
cestu lepší.

Sedm let pobyli Pinian, Melanie a Albina v Tagastě,
až roku 417. vydali se odtuď na pouť do Jerusaléma. Tu
zalíbilo se jim tou měrou, že uminili si zůstati navždy po
bliže mist posvěcených životem, utrpením a oslavením Bož
ského Spasitele. Melanie jsouc v Jerusalémě převelice šťastna
trávila často v tamnich svatyních celé noci na modlitbách.
Několikráte zašla si také s manželem ku svatému poustev
niku Jeronýmovi do Betléma a rozmlouvala s nim o vě
cech náboženských. Dvakráte cestovala z Jerusaléma do
Egypta, aby mnavštivila tamní poustevníky, vzdělala se
hrdinskými ctnostmi jejich a donesla jim hojné podpory
z prodeje zbytku svých pozemků v Ialii.
Ve svátek Zjevení Páně roku 420. uchýlila se Melanie
do chýšky na hoře Olivetské, kterou dala si zříditi, a pře
bývala v této poustevně třináct let o samotě, nepřipouštějic
k sobě nikobo kromě manžela Piniana, matky Albiny a
kterési příbuzné panny. Když pak Albina v Jerusalémě
těžce se roznemohla, vyšla Melanie z chýšky své a obsluho
vala matku až do nábožné smrti jeji roku 433. A hned
potom uzavřela se do tmavé jeskyně a zapírala se v ní
přísnou kajicnosti po celý rok, až Bůh povolal ji zase k ži
votu činnému. Pověst o rekovných otnostech jejich přivá
bila do Jerusaléma valný počet nábožných panen, kteréž
přály si, aby jim byla učitelkou a vůdkyni na cestě doko
nalosti. I opustila Melanie jeskyni a zbudovala těmto
pannám v Jerusalémě nový klášter, dala jim moudrá pra
vidla a byla jim rádkyní, matkou i služebnici. Povinnosti
představené kláštera nepřevzala však, jakkoli panny vřele
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sl ji žádaly, nýbrž ustanovila jim jinou zbožnou a zkušenou
představenon a sama byla ji poslušna.
Za přikladem nábožné manželky své založil 1 Pinian
v Jerusalémé klášter mužský, a pobyv v něm nedlouho
zemřel svatou smrtí roku 435. Tu již roztoužila se Melanie
po smrti, aby odešla za bábou, matkou a manželem do nebe.
Jinak měla na tomto světě pouze jediné přání. Volusian,
bratr zesnulé matky jeji, nedbaje domluv a proseb mužů
svatých 1 učených, trval posud v pohanství a žil rozmařile.
Pojednou byl od císaře Valentiniana III. vypraven s důle
žitým poselstvím na dvůr císaře Theodosia IT. do Cařihradu.
kde však těžce se roznemohl. Tu vzpomněl si na neť svou
Melanii a dopsal ji do Jerusaléma, že vroucně žádá si ještě
jednou spatřiti ji a s ní se potěšiti, aby tedy neotálela
přijeti za ním. I poradila se Melanie s Bohem a sněkterými
dokonalými muži, a vydala se na cestu kujci, aby ho ještě
včas obrátila a zachránila. Cestou byla od duchovenstva
1 věřiciho lidu uctivě vítána a jako světice slavena.
V Chalcedoně pomodlila se na hrobě sv. Eufemie za dar
osvícení zaslepenému ujci. Konečně přišla do Cařihradu, ale
když vstoupila do světnice nemocného Volusiana zmořena
a chudě oděna, nemohl ji ani poznati a zvolal: „Jaka
změna stala se stebou, Melanie!“ Stařec představoval si neť
mladou, sličnou a nádherně oblečenou, jakou vidal ji před
mnohými lety. [ řekla mu Melanie: „Milý ujče, uhodni
tedy, co soudím o životě budoucím a statcich věčných.
Věz, že bych nebyla slávu, nádheru, bohatství a rozkoše
tohoto světa nohama šlapala a tělo své tak přisně zapirala,
kdybych najisto nevěděla, že dostane se mně za krátko ná

© hradou
statků
aradosti
neskonale
většich.“
Dobrovo
chudobou a odřikavým životem neteře své byl zatvrzelý
Volusian tou měrou dojat, že konečně milost Boži přemohla
odpor jeho proti křesťanství. Litoval hříchů svých, uvěřil
a dal se pokřtiti. Melanie plésala nevýslovnou radosti a oše
třovala nemocného ujce, až kajicnou smrti zemřel.
Trvajic v Cařihradě budila Melanie obecnou pozornost
a požívala veliké úcty a vážnosti nejen v lidu, ale 1 na
cisařském dvoře. Císaři 'Theodosiu II. 1 manželce

jeho

Eudoxi udilela spasitelné rady a napomínání; slovy 1 při
kladem obrátila mnoho nestorianů na pravou víru a napra

©vilanejednoho
zatvrzelého
hříšníka.
Dokonavši
takto
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úkol svůj v Cafřihradě nastoupila zpáteční cestu
| šťastně
nedbajic
nepřiznivého
a nebezpečného
počasí
zimníh

neboť přála si slaviti svatky velkonoční u hrobu Páně v Je
rusalémě. Přištiho roku připutovala do Jerusaléma císařovna
Eudoxie a přičiněním nábožné Melanie utvrdila se v křesťanské
pokoře a trpělivosti.
Naposled založila Melanie druhý mužský klášter v Je
rusalémě, a již chystala se na smrť. Obešla ještě všecka
posvátna mista palestinská, slavila svátek Narození Páně
v Betlémě, a vrátivší se do Jerusaléma roznemohla se
v chrámu sv. Štěpána, přijala syaté svátosti, rozloučila se
s duchovními sestrami svými a usnula blaženě v Pánu dne
31. prosince roku 439. Veškerá Palestina oplakávala smrti
jeji a Bůh oslavoval ji divy. I proslulo jméno této světice
po všem světě křesťanském. Památka sv. Melanie Mladší
1 manžela jejiho sv. Piniana slavi se dne 31. prosince.

Sv. Melanie odřekla se požitkův tohoto světa i výhod
urozeného stavu svého, aby snáze mohla sloužiti Bohu a
pracovati úspěšně o spasení svém. Mrtvila tuhou kajicnosti
tělo svoje vědouc, že „tělo jest hrobem duše mrtvé.“ (Sv.
Augustin). „Bratři, dlužnici jsme, ne tělu, abychom podlé
těla živi byli. Nebo budete-li podlé těla živi, zemřete; pak-li
duchem skutky těla mrtviti budete, živi budete. Nebo
kteřižkoli duchem Božím vedeni bývají, tit jsou synové
Boži.“ (Rim. 8, 12—14)
Sv. Melanie rozdala veliké jmění svoje na účely bohu
milé, sama pak žila v dobrovolné chudobě. Sv. Vincenc de
Paul di: „Nejlepší pojišťovnou na jměni tvoje je chatrč
chudoby a nouze; jeť to pokladnice sedmi zámky uzavřená,
ze které vypláci se peniz tvůj s úroky stonásobnými.“
V životě světu odumřelém a Bohu zasvěceném udržo
vala se Melanie ustavičnou bdělosti a modlitbou. Tomáš
Kempenský piše: „Clověk, který sám sebe zapřel, bývá
velmi svoboden a bezpečen. Avšak starý nepřitel, jenž
všemu dobrému se protivuje, od pokušení neustává, nýbrž
dnem 1 noci stroji těžké úklady, zdaž mohl by strhnouti do
osidla toho, kdož jest neopatrný. Pročež di Pán: Bděte a
modlete se, abyste nevešli v pokušení“
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Dne 30. prosince koná se památka sv. Sabina, biskupa Spoletského
a mučedníka, v Alexandrii sv. Mansvéta a spolumučedníků, v Soluni mu
čednice sv. Anisie a biskupa sv. Anisia, v Miláně sv. Eugéna, biskupa,
v Ravenně sv. Liberia, biskupa, a j.

Dne 31, prosince,

Sv. Silvester, papež.
Prozřetelnost Boží povolala sv. Silvestra na apoštolský
stolec Petrův v Římě za doby věčně památné, kteráž stala
se obratníkem v dějinách Církve Kristovy 1 světové říše
římské. Tou dobou udál se převrat rozhodný na všecky časy
budouci ; křesťané byvše od pohanských cisařů po dvě a půl
stoleti ukrutně pronásledovaní dosáhli svobody náboženské ;
Cirkev svatá vyšla z temných katakomb jako vítěz nad sta
rým, spuchřelým pohanstvím.
Silvester byl rodem Říman, syn vážených rodičů kře
stanských, otce Rufina a matky Justiny. Vědeckého vzdělání
a náboženské výchovy dostalo se mu od bobabojného kněze
Cyrina. Prospívaje mravnosti, zbožnosti, nadáním i učením
vstoupil záhy do služby církevní a byl od papeže Marcellina
(296—304.) posvěcen na kněžství dříve ještě, než nastalo po
slední veliké pronásledování křesťanů za krvelačného císaře
Diokleciana. Stav Církve Kristovy byl tehdáž ještě velmi
nebezpečný, a tudy bylo ovšem třeba nadšené víry a horlivé
lásky každému, kdož se odhodlal dáti se v služby jeji.
A Silvester ctnostmi těmi stkvěl se plnou měrou ; v bouřích
protivenství vytrval statečně v povolání svém a byl věrný
něitel a pastýř věřícího lidu, žil svatě, byl pilen modlitby
a prokazoval obětovnou lásku bratřím utiskovaným. Dle
příkladu rodičů svých přijímal rád poutníky a sloužil jim;
mimo jiné hostil v příbytku svém 1 poutníka Timothéa,
jenž přišel do Říma, aby modlil se na hrobech knižat apo
štolských Petra a Pavla. Horlivý muž ten zdržel se v Římě
delší čas, a ježto neostýchal se vydávati svědectví o viře
křesťanské veřejně, byl od pohanů jat; a když nechtěl
zapříti Krista, byl odsouzen na smrť a sťat mečem. Umučené
tělo jeho pohřbil kněz Silvester u cesty Ostijské. I domnival
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se soudce, že Timotheus zůstavil u svého hostitele mnoho
peněz, a jsa jich sám žádostiv, dal uvězniti také Silvestra.
Ale Silvester byl záhy propuštěn na svobodu, když soudce
spolknuv rybi kosť náhle zahynul.
Koncem roku 313. zemřel papež sv. Melchiades, a hned
měsice ledna r. 314. byl nástupcem jeho zvolen Silvester,
když zatim Církvi Kristově aspoň v západní části říše
římské vzešlo již slunce svobody, po slavném vítězství císaře
Konstantina nad sokem Maxenciem u mostu Mulviova (28.
řijna 312.). Do té doby vystřídalo se na apoštolském stolci
Petrově v Římě 31 papežů, jež všecky Církev cti za světce.
Papež Silvester užíval horlivě svobody náboženské
cisařem Konstantinem křesťanům udělené. Jižť nebyli věřící
nuceni skrývati se potají v podzemních hrobkách a domech
soukromých, aniž bylo jim obávati se protivenství pro víru;
veřejně a volně hlásali biskupové a kněží učení Kristovo,
slavili služby Boží a udileli svaté svátosti beze všech pře
kážek.
Zatim však, co Cirkvi na Západě se uvolnilo, trvalo
pronásledování křesťanů dále na Východě, kde vládl Kon
stantinův svat Licinius. Podepsal sice také památný výnos
Milánský roku 313., jimž povolena křesťanům svoboda nábo
ženská, ale byv při novém rozdělení říše přinucen některé
krajiny Konstantinovi odstoupiti, znepřátelil se s ním a počal
opět sužovati vyznavače Kristovy; když pak 1 válku proti
Konstantinovi zdvihl, poražen jest od něho r. 323. ve dvou
bitvách, u Adrian>pole a u Chalcedonu, a od té doby měli
1 křesťané na Východě pokoj. Spojil Konstantin po brzké
smrti Liciniově r. 324. zase celou řiší v jeden celek a sám
přiznal se zjevně ku křesťanství. A všecko, co tento mocný
panovník vykonal potom pro Čírkev svatou, dálo se na radu
a s vůli papeže Silvestra. Zejména vystavěl Konstantin
s matkou svou sv. Helenou mnoho krásných chrámů Páně,
jak se pravi iv Římě šestero hlavních chrámů (basilik), sv.
Petra na pahorku Vatikánském, sv. Pavla za městem, sv.
Jana v Lateraně, sv. Křiže Páně, sv. Sebastiana a sv. Va
vřince, kteréž 1 papež Silvester posvětil. Křtem svatým od
kládal však Konstantin z rozličných pohnutek, zejména i že
přál si, aby byl křtem obmyt ve vodách Jordánských; a teprv
když r. 337. v Cařihradě dolehla na něho těžka nemoc, dal
se odvězti na svůj letohrádek u Nikomedie, byl od biskupa
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Eusebia na smrtelném loži slavně pokřtěn i biřmován, a
zemřel na Boži hod svatodušní v bilém rouchu křtěnců.
Jakkoli papež Silvester plné svobody a přízně cisaře
Konstantina požíval, bylo mu snášeti mnoho starosti i zá
rmutku rejdy nepřátel čistého učení křesťanského, kteří
vnitřní pokoj 1 jednotu Církve rušili a věřicí lid bludy
svými otravovali. Mnoho zlého natropili tehdáž v Africe
Donatisté, stoupenci rozkolníka Kartaginského Donata, kteří
hlásali, že Církev nesmi v lůně svém trpěti hříšnikův, a
majice svátosti katoliků za neplatné, křtili znova ty, kdož
k nim se přidávali. Již dne 1. srpna 9313.sešli se přičiněním
cisaře Konstantina katoličtí biskupové z Italie, Gallie a
Afriky v Arelatě a zavrhli bludy Donatistů; ale bludaři
tito nepřestali Šiřiti scestné učení svoje; jinak nepodařilo se
jim však za živobytí Konstantinova nabyti půdy kromě
Afriky. Horši ještě zmatky způsobil v Čirkvi za papeže
Silvestra neblahý Arius, popirač Božské přirozenosti Krista
Ježíše. Aby zhoubné bludy jeho potlačeny byly, cisař Kon
stantin poradiv se s biskupy a dorozuměv se s papežem
Silvestrem svolal prvni obecný sněm církevní do města
Nicéje v Bithynii, jenž zasedal od 20. května do 25. srpna
roku 325. Papež nemoha dostavit se osobně poslal do Ničéje
plnomocniky svoje, španělského biskupa Hosia z Korduby a
dva římské kněze Vita a Vincencia, ktěřiž 1 sněmu před
sedali. A tu bylo od shromážděných biskupů zavrženo blu
dařství Ariovo a slavně prohlášeno katolické učení o Kristu
Ježíši „Pánu našem, Synu Božím jednorozeném, zplozeném
z Otce, to jest z podstaty Otcovy, jenž jest Bůh z Boha
pravého, zplozený, ne učiněný, soupodstatný Otci, skrze
něhož vše učiněno jest na nebi 1 na zemi; kterýž pro nás
lidi a pro naše spasení sestoupil a vtělilse, člověkemučiněn
jest, trpěl a vstal třetího dne, vstoupil na nebesa a přijde
soudit živých i mrtvých.“ "Toto snesení víry bylo s ostat
nimi úchvalami sněmovními zasláno papeži Silvestrovi a od
něho potvrzeno 1 veřejně prohlášeno. Konstantin, ač nebyl
ještě pokřtěn, dostavil se v cisařskémlesku na tento památný
sněm cirkevni, býval přítomen rozpravám biskupův a pro
kazoval jim přikladným způsobem synovskou úctu, udělil
usnesením jejich platnosti 1 váhy říšských zakonův, a snažil
se vykořeniti bludařství Ariovo. Pohříchu zavinila později
lehkověrnosť tohoto cisaře, že dal se od ošemetných arianův

886

Dne 31. prosince,

oklamati; nejsa učený bohoslovec pokládal i dokonce nějaký
čas arcikacíře Aria za muže odsouzeného nevinně, povolal
ho z vyhnanství a dával stoupencům jeho na dvoře svém
přednosť, ač jinak zůstal vždy pravověrným katolikem a
ochráncem vyznání viry sneseného v Nioéji.
O životě a činnosti papeže Silvestra dochovalo se nám
jen málo zpráv zjištěných. Byl štědrý podporovatel chudých
a zvelebitel služeb Božích, vydal různé předpisy o posvát
ných obřadech, ustanovil pro rozličná mista a posvětil 65
biskupů, a spravovav 21 let Církev Páně moudře 1neunavně
dozrál pro nebe a dokončil vezdejší svou pouť svatou smrti
dne 31. prosince roku 335. Pochován byl na hřbitově sv.
Priscillý a na hrob dán mu prostý nápis: „Katolik a vy
znavač odpočiva tuto.“ Za stoleti osmého dal papež Pavel L.
ostatky tohoto světce přenésti do svatyně, kteráž nyni zove
se chrámem sv. Silvestra. Odtud ziskal r. 1370. Karel IV.
dvě částečky kosti sv. Silvestra a daroval je velechrámu
Pražskému. Zobrazován bývá sv. Silvester se spoutaným
drakem, jenž značí rouhavé učení Ariovo, za panování tohoto
papeže od Cirkve katolické zavržené.

Výročním dnem památky sv. Silvestra konči se rok
občanský. I namanuje se dnes mimoděk každému z nás
vážná myšlénka o čase, jak rychle prchá do věčnosti. Co
ještě nyni zoveme budoucnosti, stane se za krátko přitom
nosti a potom minulostí. „Dnové naši na zemi jsou jako
stin a není žádného stání.“ (I. Paral. 29, 15.) Již žalmista
Páně naříká: „Léta naše jako pavučina počtena budou; dnů
let našich, při některých jest sedmdesáte let. A jest-li kdo
při síle, osmdesáte let; a co nad to vic jich, práce jest a
bolesť.“ (Z. 89, 9. 10.)

Rychle ubíhá čas a krátký jest život náš pozemský.
A za krátkou dobu tu jest nám provésti úkol převeliký.
Nejsmeť stvořenijen pro tuto zemi; duše naše jest nesmrtelná,
a po časné smrti nastane každému člověku nový život bez
konce, buď neskonalé blažený, aneb nevýslovně nešťastný,
dle toho, jak si kdo zasloužil. Život pozemský má nám býti
školou a přípravou pro blaženou věčnosť. Bůh stvořil nás a
poslal na tento svět, abychom jako úrodné stromy vydávali
ovoce dobré a jako pilní dělníci pracovali na vwimicijeho.
Každý z nás má ve svém stavu a ve svých poměrech ku
cti 1 slávě Boži a pro věčné i časné blaho svoje 1 bližních
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vykonati zde tolik dobrého, kolik s milosti Boži dovede, a
takto shromážditi sihojný poklad zásluh pro věčnost. A to
všecko Jest nám možno učiniti jen pokud žijeme na světě;
odtud zřejma Jest nesmírná cena času života našeho vezdej
šiho. „Nad čas nic neni prospěšnějšího, protože jim ziskati
můžeš království Boži.“ (Sv. Bonaventura) „Za krátký čas
může člověk ziskati milost a slávu nebeskou.“ (Sv. Bernard.)
„Bůh nám propůjčuj času, abychom vynakládali ho povždy
na jeho oslavováni.“ (Sv. Teresie.)
Jak vykupovati máme čas moudře, ukazují nám svatí
a světice Boži. Pišeť Tomáš Kempenský: „frávili veškeren
čas užitečně; každá hodina Bohu věnovaná zdála se jim
krátkou, a pro velikou sladkost bohomyslnosti zapomínali
1 na potřeby tělesné. Zá dne pracovali a noční dobou trvali
na modlitbách, ač ani při práci od vnitřní modlitby nikterak
neustávali. Chudi býli ve věcech pozemských, ale velmi
bohati milosti Boži a ctnostmi. Byli světu cizi, ale Bohu
přátelé blízcí a důvěrní. Zdali se býti sobě ničím a tomuto
světu potupnými, ale před očima Božima byli vzácní a
milen1.“

Svět nynější pln jest nevěry, neřesti a pohoršení. Tu jest
upřímnému katoliku prospěšno a potřebno, aby oči svoje,
znavené a zarmoucené pošetilostmi a nepravostmi lidi Kristu
Ježíši odcizených, obracel často k povznášejicím obrazům
života bohumilého, jakéž skytají svatí a světice Boží. Čítejme
tedy rádi životy svatých, rozjimejme o ctnostech Jejich a
náledujme jich s Boží milostí horlivě! „Proto nám Bůh
ctnosti svatých předložiti ráčil, abychom následujíce šlépěji
jejich mohli se dostati do království nebeského. Prosme tedy
Boha, aby vznešené ctnosti, z nichž svatým svým korunu
upravil, nebyly nám na potupu ani k odsouzení, nýbrž na
prospěch a ku spasení; neboť čim vice životy svatých čitáme
příkladu jejich však nenásledujíce, tim větší vinu na sebe
uvalujeme.“ (Sv. Bernard.)
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Dne 31. prosince koná se také památka svatých mučednic Donáty,
Pavliny, Rustiky, Nominady, Serotiny a Hilarie v Římě, sv. Sabiana, biskupa
a mučedníka, sv. Potenciana, mučedníka, sv. Kolumby, panny a mučednice,
sv. Zotika, kněze římského v Cařihradě, sv. Barbaciana, kněze v Ravenně, aj.
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Králi věkův nesmrtelnému a všemohoucímu, Ježíši
Kristu světa Spasiteli a Pánu našemu, jenž jest koruna
všech svatých a samojediná cesta, pravda 1 život a
bez něhož nikdo nepřichází k Otci, budiž sláva, dobro
řečení, česť a díkůčinění, na věky věkův. Amen.

Dodatky.

X.ú. J. Patočky v Praze.

NákL Děd. sv. Jana Nep.

Blahosl. Hroznata.

I. Blahosl. Hroznata.
(Církye vítězné svazek III. str. 198—200.)

Hrob nábožného zakladatele kláštera Teplského Hroznaty
byl hned na počátku řeholním bratřím mistem posvátným.
Zůstal neporušeným za všech dob, dobrých 1 zlých, jakýchž
klášter po věky zakoušel, a lampa nad ním zavěšená hoří
vala dnem i nocí ustavičně. Řeholníci Teplští mluvili o
tomto dobrodinci svém nejinak než o světci a oslavovali
výroční památku smrti jeho cirkevními hodinkami a slavnou
mši sv. dovolávajíce se zvláštní modlitbou přimluvy jeho
u Boha. Již za stoleti čtrnáctého bývala památka jeho dne
14. července v Teplé i v Chotěšově slavena jako zasvěcený
svátek. Na hrobě jeho stávala od dávných časů soška před
stavujicl ho v řeholním rouchu premonstrátském, an drží
v rukou palmu, okovy a model chrámu Teplského. Podobné
sochy zřizeny mu na počesť na klášterní budově a přl
cestě před klášterem. V lidu zobecněla nábožná úcta k to
muto blahoslavenci zvláště mnohými obrázky a tištěnými
modlitbami. Ode dávných časů vychvalovali letopiscové a
básníci tohoto zbožného řeholníka nazývajíce ho blahosla
vence:n, světcem i mučedníkem a kladouce jej do sboru
patronů českých.
Řád premonstrátský a zvlášt klášter Teplský přály si
odedávna, aby Hroznata prohlášen byl úředně Stolici apo
štolskou za blahoslaveného, jakýmž povždy v Čechách jmín
býval. I ustavil se konečně dne 24. listopadu 1890. v Praze
cirkevní sbor soudní, jehož úkolem bylo vyšetřiti život a
ctnosti tohoto slovutného rodáka našeho 1 nábožnou úctu
jemu od nepaměti vzdávanou. Potom dálo se úřední vyše
třování v Římě, až posléze vidělo se papeži Lvu XIII. dne
16. záři 1897. potvrditi a schváliti rozhodnutí svatého sboru
obřadů, kterým uznáno za pravdu, že od nepamětných časů,
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to jest již před rokem 1534. prokazovala se Hroznatovi
pocta náboženská jakožto blahoslavenci. A měsíce března
1898. ustanovil sv. Otec zvláštní církevní hodinky i mešní
formulář na oslavu tohoto blahoslavence. Zbožní Čechové
oslavovali po věky věrného sluhu Božiho Hroznatu z vlast
ního popudu srdce svého soukromí, ale ode dne 16. záři
1897. můžeme již tohoto blahoslavence vzývati a ctiti ve
řejně. Tak rozmnožen jest počet oslavených patronů českých ;
byltě Hroznata syn národa našeho; proto. čest od ŠStolice
apoštolské jemu prokázaná je také oti všeho národa
českého.

Dne 9. července 1898. byl hrob blahosl. Hroznaty
v klášterním chrámě Teplském úředně otevřen, a tu shle
dáno, že původní rakev S ostatky jeho zůstala po všecky
věky netknutou, jakož v Teplé povždy. se věřilo a tvrdilo.
Nejprv rozebráno železné mřižoví kolem hrobky a zdvižena
hrobni deska ve dlažbě. Pod touto deskou shledána zděna
ohrádka s kostmi Hroznatovy sestry Vojslavy, kteréž byly
po zrušení kláštera Chotěšovského r. 1793. přeneseny na
toto misto. Brzo dokopali se dělníci kamenného vika ohromné
rakve z hrubě tesaného kamene, a vyzdvihše ji kladkami
a řetězy z hrobu posunuli ji stranou ku hlavnímu oltáři.
Rakev váži 30 centů; víko skládající se ze dvou části, bylo
k ni připojeno vápnem. Když viko sundáno, nalezena
uvnitř rakev dřevěná, dosti ještě zachovaná, a v ni shledána
kostra blahosl. Hroznaty téměř celá a neporušená; jen čásť
lebky zpráchnivěla a několik žeber i menších kosti chy
bělo. Vzácný to nález! V tu chvili rozezvučely se klášterní
zvony. I byly ostatky blahosl. Hroznaty vloženy do draho
cenné schránky kovové a odpoledne téhož dne přeneseny
na postranní oltář; částky z nich poslány sedmi hlavním
chrámům v Římě, a několik kusů vloženo do zvláštní skříně
pro nejdůstojnějšího kardinála knížete arcibiskupa Pražského.
Potom byl výroční svátek blahosl. Hroznaty dne 14. července
konán v klášteře Teplském poprve veřejnou slavnosti
církevní, na niž dostavili se zástupcové řádu premonstrát
ského z Moravy, Rakous i Říma a davy věřícího lidu
z blízka 1 z daleka. Po kázaní konal se slavný průvod
s ostatky blahosl. Hroznaty z chrámu po klášterním nádvoři,
a posléze sloužil pontifikalní mši svatou Jeho Eminenci
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kardinál arcibiskup. a primas český František de Paula
Schonborn.

Na přiloženém obrázku vylíčen jest blahosl. Hroznata
v řeholním rouchu premonstratském maje u. nohou okovy,
v nichž zemřel, a vrukou kříž a palmu, znak mučednictví.
Po levici jeho spatřuje se klášter Teplský posud kvetoucí,
a po pravici klášter Chotěšovský, někdy panen řádu premon
strátského, nyní osazený řeholnicemi Salesiankami. Štít
s trojimi parohy je znakem panského rodu Hroznatova
i kláštera Teplského. Potomci rodu toho psali se později
jedni páni z Gutšteina, druzi z Bělé a z Vrtby. Parohy ve
znaku pánůz Gutštelna byly černé, ve štítě pánů z Vrtby
červené na zlaté půdě. Oba rody dosáhly stavu hraběcího.
Rod hrabat z Gutšteina vymřel za minulého stoleti. Hraba
tům z Vrtby. náležela hodnost dědičného pokladnictví
v království Úeském.. I tento rod vymřel již za stoleti
nynějšího.

2. Jan Nep. Neumann, biskup Filadelfijský
v Americe.
(Ku dni Ď. ledna.)

Roku 1802. usadil se v pošumavském městě Prachaticich
v Čechách bavorský rodák Filip Neumann a zařidiv si
živnost punčochářskou oženil se tu Ssměšťanskou dcerou
Annou Lebisovou. Ze šesti děti těchto manželů třetím byl
Jan, jenž narodil se na Velký pátek dne 28. března 1811.
a téhož ještě dne byl v děkanském chrámu městském
pokřtěn. Filip Neumann, ač rodem Bavor, byl horlivý ctitel
svatých patronů českých; proto dal tomuto synu svému
jméno sv. Jana Nepomuckého, a nejmladšího syna nazval
Václavem.
Rodina Neumannova poživala v Prachaticich zasloužené
vážnosti; oba manželé slynuli zbožnosti, rozšafností 1 při
činlivostí a vychovávali vzorně děti svoje v bázní Boží.
Zvlášť mladý Jan prospival záhy nábožnou myslí a tichosti
jsa vzorem děti sousedů. Vychodiv školu domácí odebral
se r. 1823. do Budějovic a byl přijat do první třídy gymna
sijní. A tu již počala mu doba zkoušek, kterými Bůh při

844

Dodatky.

pravoval ho ma život plný oběti a útrap. Dostal učitele,
jenž byl náruživý pijan, pročež i žáci jeho nedostatečně
prospivali. A když tento nehodný muž byl odklizen, nastou
pil učitel jiný, učený, ale přepjatě přísný. I stalo se, že
snaživý Neumann na konci čtvrté třidy gymnasijní dostal
ze dvou předmětů známky nedostatečné, z čehož byl tolik
rozmrzen, že otec chtěl ho již ponechati doma. Ale na domluvy
starostlivé matky 1 sester odhodlal se Jan pokračovati ve
studiich, jsa sl vědom, že špatných známek nezasluhoval.
I žádal, aby podroben byl nové zkoušce, a přestáv jl vý
borně vstoupil do páté třídy gymnasijni. Jsa zmiry skromný
a milovník samoty zůstával dlouho nepovšimnutým, zatim
však rozvíjelo se znamenité nadání jeho a duch jeho oboha
coval se rozsáhlými vědomostmi. Kromě předmětů školnich
učil se soukromí vlaštině a přispěním soudruha Krbečka
zdokonaloval se v jazyku českém, cviče bo navzájem ve
vlaštině. Oba spolužáci dopisovali si v čas prázdnin; Neumann
česky, Krbeček vlasky. Důkladná znalost češtiny byla
Neumannovi později v Americe velmi prospěšna; přiučilť se
na základě jejim také jiným jazykům slovanským.
Již v domě otcovském utvrdil se Neumann přikladem
vzorných rodičů v nábožnosti 1 v střídmosti, a na studiich
v Budějovicích neuchyloval se nikdy od cesty bázně Boží.
Z úst jeho nevyšlo ani jediné slovo nenáležitě; čital bedlivě
Pismo sv. a zlatou knižku Tomáše Kempenského o následo
vání Krista Pána, bděl úzkostlivě nad svou nevinnosti, byl
pilen modlitby a hleděl pokaždé nabyti velikého užitku ze
Sv. přijímáni.

Na studiich úlosofiokých oblibil si Jan nejvice silozpyt
a hvězdářství. A dokoněčiv tato studia octl se na rozpacích,
jakou životní dráhu by si měl zvoliti. Otec byl ochoten
poslati ho do Prahy na studium lékařské, matka pak přála
si, aby stal se knězem. Jan sám matce neodporoval, avšak
myslil, že pro velký počet žadatelů sotva asi bude přijat do
semináře Budějovického. Zatim ale byl ochotně přijat a
začal na zimu r. 1831. studovati bohosloví. Prozatim bydlel
v domě soukromém, neboť jen bohoslovci ročníku třetiho.
a čtvrtého přebývali v biskupském semináři.
Roku 1833. rozhodl se jeden ze soudruhů Neumanno
vých v Budějovicích, že zasvěti život svůj záslužnému dilu
na missiich severoamerických, o nichž poučen byl zprávami
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spolku Leopoldova ve Vidni. Až do té doby nevyslaly
Čechy žádného kněze ani bohoslovce na missie do severní
Ameriky. Bylo tedy třeba neobyčejné horlivosti, statečnosti
a síly ktomu, aby někdo u nás odvážil se jiti do Ameriky,
kde kynuly na vinici Páně jen nevýslovné obtíže a zkoušky.
Snaživý bohoslovec, jenž chtěl kroku toho se odvážili,
sdělil se o svůj záměr s Neumannem, a Neumann řekl mu
hned zpříma: „I já půjdu s tebou do Ameriky!“ A slovu
svému dostál. Prozatim tajili se však oba soudruhové úmy
slem svým.
Od té doby připravoval se Neumann bedlivě na budoucí
povolání svoje, a především hleděl se naučiti jazykům, jichž
třeba jest missionáři v severní Americe. Tehdáž měl Budě
jovický biskup právo, posýlati několik bohoslovců svých na
studie do arcibiskupského semináře v Praze. I nadál se
Neumann, že bude moci v Praze pohodlně naučiti se jazy
kům anglickému i francouzskému, a prosil tedy biskupa,
aby směl poslední dvě léta bohosloví studovati v semináři
Pražském. Prosba jeho byla vyslyšena; 1 odebral se na
podzim r. 1833. do Prahy, ale záhy litoval toho, neboť po čem
toužil, nenalezl tu. Angličaně nebylo tehdáž na universitě Praž
ské učeno, a o jazyku francouzském konala se sice na fakultě
filosofické čtení a Neumann začal je poslouchati, avšak za ne
dlouho bylo alumnům semináře zakázáno choditi do přednášek
těchto. S přednáškami na fakultě bohoslovecké nebyl
Neumann valně spokojen, jelikož zdálo se mu, že někteří
professoři nemaji pravého ducha církevního. Zatim pěstoval
angličinu soukromí a železnou pilnosti dodělal se v ni
takové zručnosti, že každý se mu divil. Rovněž naučil se
beze vši pomoci cizi jazyku francouzskému. Vlaštinu ovládal
již dříve, mimo to učil se i jazyku španělskému, zdokona
loval se pilnou četbou v latině, začal studovati novou
řečtinu a znal dobře jazyk hebrejský.
Již v semináři vynikal Neumann bohatým životem
vnitřním. Stkvěl se roznicenou láskou k Bohu, živou věrou,
vrouci zbožnosti, pokorou, tichosti a zapiravosti. Jinak ne
bylo však na něm viděti zvláštnosti, neboť cvičil se v odří
kavosti nejraději potaji. Mnohou noc probděl pilným studiem
aneb na modlitbách v seminářském chrámu zvláště kdykoli
přijimal nejsvětětší Svátost. Ze zápisků jeho v denniku,
jež pilně si činil, poznáváme zřejmě, co dálo se v duši jeho.
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Myšlénka na povolání missionářské rozněcovala ho mocně
k lásce Boží a k horlivosti pro spásu bližních. Rozmlouvaje
na modlitbách důvěrně s Bohem děkoval mu za všecka
dobrá vnuknuti, činil spasitelná předsevzetí a dovolával se
přímluvy Rodičky Páně Marie. Každý, sebe nepatrnější po
klések trestal na sobě ihned postem. Když soudruhové
jednou popudili se proti němu a tupili ho jako přemrštěnce,
zůstal tichým a nabízel jim za tyto urážky ochotné služby
svoje. Rovněž klidně snášel zneuznávání od představených.
Dne 14. února 1835. složil Neumann s velikou zbož
nosti generalní zpověď, kterou pokládal za událosť v životě
svém zvláště důležitou. Toho času bylo mu překonati těžké
vniterni boje a zkoušky. Začalt se mu stav kněžský pojednou
zošklivovati. Také zkoušena byla jeho čistota a nevinnost
srdce, tuto zkoušku přemohl však snadno vytrvalou
modlitbou.
Dne 3. června 1835. měl Neumann první veřejné
kázaní na zkoušku, a hned potom dne 22. června dostal od
přítele Schmida z Budějovic list s dotazem, nechtěl-li by
sním vydati se ihned přesŠtrasburk do Filadelfie v Americe,
Toho času zplnomoenil totiž Filadelfijský biskup Kenrick
ředitele semináře v Štrasburku, aby zjednával mu na missie
v Americe mladé kněze 1 bohoslovce. Neumann nadál se, že
dosáhne svěcení kněžského ve vlasti a že bude moci pomý
šleti na cestu do Ameriky teprv, až odslouží si v rodišti
první mši svatou a uděli rodičům 1 jiným příbuzným pože
hnání kněžské, aby takto litosť při rozloučení byla zmirněna;
ale přítel Schmid oznámil mu, že jim oběma nezbývá, než
aby odjeli do Ameriky bez kněžského posvěcení. I nebylo
divu, že Neumann poslední dny v Praze trávil ve veliké

© skličenosti.
Byloť
mu
trapno
přivitati
vPraze
bratra
Vá
clava 1 strýce z Mnichova, kteříž přijeli domnivajíce se, že
budou přítomni posvěcení jeho.
Konečně odjel Neumann dne 8. července 1835. z Prahy
a přišel dne 10. července do Prachatic. Ale duši jeho soužila
nevýslovná tesknost; diecése Filadelfijska měla kněží nadby
tek, a stařičký biskup jeji churavěl, tak že doba svěceni
kněžstva ve Filadelfii byla na neurčito odložena. Čo se týče
cestovněho, doufal Neumann, že se mu dostane podpory
z Vidně od spolku Leopoldova, avšak těžko bylo mu ozná
miti rodičům úmysl svůj; obávalt se, že budou velice za
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rmouceni majíce rozloučiti se snad navždy se synem. Po
sléze naskytla se mu vhodná chvile, kdy mohl matce a
sourozencům svým odhaliti záměr svůj, že hodlá odebrati
Se za moře na missie. Zbožná matka nezdála se býti touto
zprávou ani překvapena, ani uleknuta, ale sestry nechtěly
se s milým bratrem rozloučiti a namáhaly se, aby ho od
předsevzetí jeho odvrátily, ovšem marně. Naposled svěřil se
Neumann 1 otci, jenž patrně byl úmyslem jeho nesmírně
zarmoucen ; nepromluvil slova a jen trpce usmál se.
Počátkem měsíce záři dostal Neumann od přitele
Schmida smutnou zprávu, že spolek Leopoldův odepřel jim
podpory na cestu, jelikož třeba jest, aby o ni požádal sám
biskup Filadelfijský. Kromě toho nemínila biskupská kon
sistoř Budějovická oběma bohoslovcům vydati propuštění
dříve, pokud se nevykáží pisemným svolením rodičů.
I poprosil Neumann otce svého za svolení, on pak udělil
mu je, ale nikoli bez hořkosti.
Zatim, co konány v Budějovicích přípravy k odjezdu,
navštěvoval Neumann poutní mista jihočeská a utvrzoval se
v předsevzeti svém horlivými modlitbami a přijímáním
svatých svátosti. Zejména vykonal pouti do Strakonic, Pod
srpi, Skočic, Klatov a Nepomuku. Když roznesla se zpráva,
že chystá se do Ameriky, hleděli ho mnozi přemluviti, aby
zůstal ve vlasti, on však nedal se zviklati. Kterýsi přitel
domlouval mu, že nebude moci vzácných vědomosti svých
v Americe dobře využitkovati. I otázal se ho Neumann:
„Proč nosite zboží svoje na trhy vzdálených měst ?“ „Abych
je s větším užitkem prodal,“ vece přítel, a Neumann doložil:
„A já právě proto půjdu do Ameriky.“
Zatim byl soukromou sbírkou v duchovenstvu sehnán
jakýsi obnos, ale ten stačil na cestu do Ameriky sotva pro
jednoho; 1 usneseno, aby prozatím odjel Neumann sám;
přitel jeho měl následovati za ním až později. A když ředitel
Budějovického semináře slíbil každému z obou nastávajících
misstonářů 600 franků jakožto doplněk cestovného, zdály se
býti všecky nesnáze Neumannovy odklizeny.
Dne 8. února 1836. opustil Neumann rodné město
svoje, a teprv potom, z Budějovic poslal rodičům list na
rozloučenou. Osobně nerozloučil se s nimi, neboť otec jsa
žadan o svolení řekl mu výslovně: „Cítiš-li, že Bůh tě
volá, jdi; překážeti nechceme tobě; avšak náležitého rozlou
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čení s námi nečiň !“ Z Budějovic jel Neumann zasněženým
Českým lesem do Lince, odtud do Mnichova, a dne 27.
února přibyl do Auešpurku. Tu bylo mu řečeno, že Filadel:
fie nepotřebuje již nových missionářů, ale že dojista bude
přijat v Novém Yorku. Spoléhaje tedy na Boha jel dále do
Nancy a Pařiže, a dne 20. dubna odplul z přístavu v Havru
do Ameriky. Cestou po moři čítal Bohumilu sv. Františka
Saleského, modlil se horlivě, rozjímal o svém nastávajícím
povolání a činil si pilně zápisky do denniku. Do Nového
Yorku přibyl ve svátek Božího Těla a šel bez odkladu
k tamnímu biskupu, osmdesásiletému kmetu Duboisovi, jenž
prohlédnuv vysvědčení Jeho neváhal ihned přijati ho.
A hned dne 19. června 1836. byl Neumann od tohoto
biskupa v stoličném chrámě sv. Patrika v Novém Yorku
posvěcen na kněžství, a dne 26. června potom sloužil tamže
v chrámě sv. Mikuláše poprve mši svatou.
Hned nazitři po primici vydal se novokněz Neumann
na prvni stanici svou Williamsville v kraji opodál vodopádu
Niagarského. Cestou zastavil se v Rochestru, kde po nařízení
biskupově pobyl několik dni, aby tamním katolíkům ně
meckým posloužil slovem Božím a svatými svátostmi. Tu
sešel se s představeným Redemptoristů v Americe knězem
Prostem a ihned projevil mu náklonnost k jeho kongregaci
a přání, aby sám byl do ní přijat. Z Rochestru přišel dne
12. července do Buffala, a odtud zavítal do Williamsville a
ubytoval se tu v světnici domu soukromého. Dvě léta před
tim byl v tomto mistě položen základ ku stavbě katolického
chrámu. Když Neumann přišel, stály již zdi chrámu, ale
nebylo ještě střechy ani dlažby, a na stavbě vázl značný
dluh. Nevěrci z okolí rušili křikem služby Boži v této ne
hotové svatyni a házeli kamením přes zdi. A přece konal
tu Neumann služby Boží poprve s výsledkem radostným,
jejž přičital přímluvě Marie Panny.
Kromě Williamsville bylo Neumannovi starati se o ka
toliky 1 v jiných mnohých osadách, z nichž některé byly
od sidla jeho vzdáleny až do 50 anglických mil (80 kilo
metrů). I modlival se vroucně za dar sily, aby mohl stádce
svoje dobře spravovati. Modlil se 1 za nevěrce a křivověrce,
aby přivedeni byli do lůna pravé Cirkve Páně. Zvláštní
péči věnoval mládeži. Jelikož katolíci Williamsvillští pro
velkou chudobu nemohli vydržovati zvláštního učitele, pře
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vzal Neumann školní vyučování sám. Na některých mistech
podařilo se mu zřiditi katolické školy, na jiná mista do
cházel občasně sám a vyučoval děti netoliko náboženství,
ale 1 jiným potřebným vědomostem. V neděli odpoledne
shromažďoval mládež dospělejší na křesťanské cvičeni. Na
obranu proti zhoubnémuúčinku četby spisů protinaboženských
a nemravných rozšiřoval knihy dobré, kteréž posýlali mu
přátelé z Čech.
Po sedmiměsičném pobytu ve Williamsville přesídlil se
Neumann do Nordbuschu, kde stavěl se právě v lesní samotě
vedle kaple farní domek. Dříve však, než tento skrovný
příbytek dokončen byl, bydlel Neumann osmnáct měsíců
v domě Jana Schmidta, odkud bylo mu každého dne konati
bahnitým lesem cestu půl druhé mile do kaple. Krajina byla
nezdravá, pročež 1Neumann častěji churavěl; avšak 1v tuhém
mrazu jezdival koňmo aneb chodival pěšky k nemocným
nesa ve skřehlé ruce nejsvětější Svátosť a maje hlavu nepo
krytu. V Nordbuschu přišel k němu roku 1837. s knězem
Redemptoristou Prostem biskup, aby v této krajině udilel
svátost sv. biřmování, a prohlédnuv některé stanice mladého
faráře vyslovil mu plnou spokojenost svou.
Daleké cesty bařinatými pralesy byly nejen zmíry
obtižny, ale 1 nebezpečny ; cestujícím hrozili tu dravci, je
dovati hadi a zli lidé, avšak Neumann unikl šťastně ze
všech nebezpečí těchto, ač několikráte vracel se domů po
raněn. Nejednou byl volán k nemocnému hned ráno po mši
svaté a přicházel domů až na večer zpocen a unaven, nepo
živ po celý den ničeho.
Aby chudým nemocným mohl prospivati, čítal Neumann
bedlivě knihy lékařské, a znaje výborně rostlinopis sbiral
na svých cestách léčivé byliny a připravoval z nich léky.
Jakmile misstonářský domek u kaple v lese dostavěn byl,
přestěhoval se Neumann do něho a přijal k sobě desetile
tého hošika za společníka 1 strážce, ovšem velmi nedostateč
ného v divoké samotě lesni. I zatoužil po rodném bratru
svém Václavu a dopsal mu do Čech, žerád mělby ho u sebe.
A Václav vyprosiv si na rodičích svolení odjel z Prachatic,
a dne 26. záři 1839. objali se oba bratři v Americe. Václav
byl bratru knězi znamenitou podporou v obtižném povolání
jeho ; byl mu kuchařem, správcem domu i zástupcem v úřadě
učitelském za nepřítomnosti jeho.
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Neumann byl knězem podle srdce Božího. S nejčistším
úmyslem opustil rodiče, přátele 1 vlasť a dal výhost světu,
aby vyhledával spásy duši lidských v daleké cizině za
mořem. I byl od většiny svých svěřenců vysoce otěn a mi
lován, avšak menšina osadníků vedla si k němu vzdorně a
pánovitě. V obvodu jeho přebývalo 300 katolických rodin
německých, přišlých do Ameriky z Elsaska a z Lotarink,
mezi nimiž bylo i dosti koukole. Blízko farní svatyně stála
hospoda, kde zvláště v neděle a svátky bývalo hlučno a
páchány neřesti. Svědomitý farář napomíinal a varoval, ale
marně ; jako na odvetu jeho horlení měl býti v přiští velký
svátek pořádán v hospodě hlučný ples. [ prohlásil Neumann,
že neuposlechnou-li ho osadnici, odejde navždy od nich.
Avšak lehkomyslný lid spoléhaje na dobrotu jeho neupo
slechl a jal se v hospodě již ráno v den sváteční hýřitiu Tu
přijel po mši svaté ku kněžskému domu vůz a farář maje
již knihy a věci svoje v zavazadlech přichystány chtěl od
jet. I ulekli se lehkomyslnici a přiběhše prosili ho, aby
zůstal, on však řekl jim: „Varoval jsem vás v čas a neupo
slechli jste.“ Naposled nezbývalo jim než zanechati hřišných
radovánek v den sváteční, a brzo potomodešel svůdocejejich,
hostinský, z krajiny této.
Obtiže, které snášel Neumann v pastýřským povolání
svém, byly rozmnožovány obzvlaště bludařskou sektou Menno
nitů (novokřtěnců), kteřiž ve farním obvodu jeho byli
četnější katoliků. Tito sektáři lákali katoliky do svých
schůzek a svedli jich několik k odpadlictví. "Toho nemohl

ovšem horlivý faraf Neumann strpěti;

i snažil se učiniti

rejdy Mennonitů neškodnými, a mnaten účel podstoupil
s kazateli jejich veřejnou hádku o viru. Hádka skončila pro
sektáře žalostně ; zahanbeni odcházeli jeden po druhém ze
schůze, a od toho dne neodvažovali se již útočitl na Čirkev
katolickou. Porážka jejich dotkla se 1 odpadliků, tak že vrá
tih se kajicně do Cirkve.
Namáhavé práce Života missionařského podkopalý
zatim zdraví horlivého kněze Neumanna tou měrou, že ná jaře
r. 1840. po tři měslc3 stižen byl silnou zimnicí. Zotavil se
sice, ale od té doby churavěl, tak že byly obavy, aby ne
sklesl v předčasný hrob. Jedinou útěchou byl mu v této
chorobě bratr Václav; bez něho byl by snad již tehdáž
zemřel. Čtyři léta lopotil se na obtížné vinici Páně bez
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úlevy á odpočinku, a včastých nebezpečenstvích života opa
koval si slova: „Běda tomu, kdo stoji sám!“ I utvrdil se
v úmyslu, že přidruží se k nadějné kongregaci nejsvě
tějšího Vykupitele, kde by, pokud ještě zbývající sily jeho
postači, mohl úspěšněji pracovati o spasení vlastním i bliž
nich. Žádost jeho byla ochotně vyslyšena; i rozloučil se
s osadníky a dne 29. listopadu 1840. vstoupil v Pittsburgu
do družiny kněží Redemptoristů. Bratr jeho Václav zůstal
prozatím v Nordbuschu, aby hmotné záležitosti jeho uspo
řádal, ale záhy šel za ním a byl přijat v klášteře Pittsbur
ském za bratra laika.
Kongregace Redemptoristů neměla tehdáž ještě v Americe
řádného noviciatu. Neumannovi nedostalo se tedy pravidel
ného návodu k životu řeholnimu ; odbývaje si rok zkušební
v kongregaci vypomáhal současně na rozličných místech
v duchovní správě. V květnu r. 1841. byl povolán do Balti
moře, kde měl zkušební rok dokončiti; zatim však bylo mu
ještě vypomáhati v Novém Yorku, kde pobyl čtrnáct dní
při chrámě sv. Mikuláše, potom byl dva měsíce farářem ně
mecké osady v Rochestru, zastával po šest neděl nemocného
kněze v Buffalu, spravoval nějaký čas chrám sv. Alfonsa
v Norwalku, konal missii v Randolfu a v Steubenville, a
teprv dne 106.ledna 1812. složil v Baltimoři řeholní sliby.
Neumann byl první novic americké provincio Redempto
ristů a přineslji hojné požehnání Boži. Kongregace vzmohla se
v Americe za krátko a měla hlavni střediska své činnosti v Balti
moři,v Pittsburku, v Rochestru, v Novém Yorkua ve Filadelfii.
Bylo podivno, že Neumann nemaje v čas zkušebního
roku skoro žádného vůdce přiučil se řeholním pravidlům
rychle sám. Ovšem pak bylo i jemutehdáž přemáhati mnohé
zkoušky a vnitřní boje. V chudobě byl již vycvičen dříve
a liboval si v ní; bylo-li mu snášeti pokoření, ulehčoval si
zbožným povzdechem „Můj nejmilejší Ježíši, všecko pro
Tebe.“ Spokojoval se i nejprostšim pokrmem, oblekem a
přibytkem; byl představených svých dětinně poslušen; trval
dlouho do noci na modlitbách a zapíral se posty, bičováním
a hrotitým opáskem. Jak sám poznamenal si v denníku,
povzbuzovala ho k vytrvalosti především horlivá modlitba
k Panně Marii a častá upřímná zpověď. Složiv řeholní sliby
zůstal prozatím v Baltimoři a navštěvoval odtud četné ka
tolické osady, nejen v širém okoli, ale i daleko v Pennsylvanii
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Marylandu a Virginii, snášeje trpělivě svizele 1 ne
bezpečí cest missionařksých.
Dne 5. března 1844. byl Neumann povolán za předsta
veného řeholního domu v Pittsburku, kde bylo mu spoln
konati duchovní správu katolické osady sv. Filumeny.
Přední úlohou jeho byla tu stavba nového chrámu sv. Filu
meny. I zřídil na ten účel zvláštní spolek a sám řidě stavbu
dokoněil ji šťastně roku 1840. A hned potom dal se do
stavby nového kláštera a prováděl ji úsilovně ; dovržena býla
však teprv za jeho nástupce.
Jako představený kláštera pečoval Neumann bedlivě,
aby všecky podřizené řeholníky ovládal duch sv. Alfonsa, a
v duchovni správě pracoval s neůmornou pilnosti na kaza
telně, ve zpovědnici 1 u lůžek nemocných. Sám vyučoval
školní mládež a složil pro ni katechismus i biblickou děje
pravu; mimo to sepsal několik příručních knižek pro různá
nábožná bratrstva. Zaváděl a zveleboval všude zvláště bra

trstvo sv. růžence. Horlil proti nesvědomitým rodičům,
kteří děti svoje školou povinné posýlalido továren aneb dávali
do služeb rodin nevěreckých; snažil se zachrániti katolických
osadníků od tajných spolků zedňařů, kteří pod zástěrou lidu
milnosti šířili mor nevěry a nejednoho katolíka již svedli.
Zato bylo mu snášeti mnohá přikoři; kdysi v noci založili
zlí lidé v katolické škole oheň, a jen včasnou opatrnosti
bylo“zamezeno, že prozatimní chrám, škola i obydli kněžské,
vesměs ze dřeva, nelehly popelem.
|
Koncem roku 1846. byl Neumann postižen prudkým
kašlem a chrlením krve, a tu teprv z poslušnosti podrobil
se lékařskému ošetřování; a zotaviv se odjel dně 27. ledna
1847. do Baltimoře, aby si tu odpočinul. Ale již dne 9. února
došla ho zpráva, že jest ustanoven za vrchního představe
ného Redemptoristů amerických. Kongregace měla tehdáž
v Americe 10 řeholních domů s 30 kněžími, kteři ovšem
nemohli stačiti ohromnému úkolu, jakýž kynul jim v této
zemi. Byloť v mnohých krajinách katolikům jezditi na
služby Boží do chrámů vzdálených až 100 anglických mil.
Neumann byl si dobře vědom, jaké obtíže naskytují se mu
v úřadě naň vloženém, ale doufaje v Boha pracoval chutě
a vykonal mnoho dobrého pro kongregaci i pro věřlcí sobě
svěřené. Hlavně jeho přičiněním usadili se Redemptoristé
v Novém Orléansu, v Cumberlandu a v Buffalu. Snažnou
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pěči věnoval přední úloze kongregace, missiím; staral se též
o duchovní cvičení kněží 1 řeholníků, a maje na zřeteli
mladý dorost kongregace přeložil noviciat do Pittsburku.
Roku 1847. vystavěl v Baltimoři novou školu a převzal

© řízení
řeholního
domu
isirotčince
černých
sester
Mimo
to
zvelebil klášter Karmelitek v Baltimoři, jichž zpovědníkem
byl, přenechal školským sestrám, přišlým do Baltimoře
z Mnichova, prostranný dům za bydliště a svěřil jim dvě
školy v městě.

Zatim co Neumann takto v kongregaci nejsv. Vyku
pitele velmi úspěšně pracoval, došla do Baltimoře zpráva, že
bude jmenován biskupem. Zvěsť ta polekala ho nemálo; i
požádal všech známých, aby spojili se s nim v modlitbě na
odvrácení velikého nebezpečí, kteréž mu hrozi, a psal do
Říma, aby na ten účel užito bylo všech možných prostředků.
Ale Bůh usoudil jinak; dne 20. března 1852. doručena
Neumannovi bulla papeže Pia IX., ktťéroujmenován jest
biskupem Filadelfijským a rozkázáno mu, aby vůl pape
žově se podrobil. I nezbývalo mu leč poslechnouti. Na
biskupství posvěcen byl od arcibiskupa Kenricka v Baltimoři
právě v den svých narozenin, 28. března 1852., a již dne
30. března spěchal do sídla svého Filadelfie. Tu byl radostně
překvapen ; misto slavného a nákladného uvitání zřídili ka
tolier na počesť jeho novou školu.
Diecése Filadelfijská, kteráž byla založena r. 1808.,zaují
mala r.1852.dvětřetiny státu Pennsylvanie, západní New-Jersey
a stát Delaware. V řadě tamních biskupů byl Neumann čtvrtý.
Prvním jeho skutkem ve Filadelfii byla návštěva vězení, kde
právě dva bratři pro spáchanou vraždu očekávali trestu. Ačkoli
blížil se jim den popravy, zamítali tvrdošijně útěchu nábo
ženskou, kterou jim kněz nabízel. Dlouho pobyl u nich
horlivý biskup, až konečně podařilo se mu srdce jejich
obměkčiti, tak že přijali kajicně svaté svátosti.

První týden navštívil biskup Neumann vměstě všecky
katolické družiny 1 jich dobročinné ústavy a získal si takto
rázem důvěru. Po všecky neděle i svátky hlásal slovo Boží
častěji i v několika chrámech; větší osady navštěvoval
každého roku a menší aspoň každého roku druhého a kázal
tu lidu, vyučoval školní mládež, zpovidal a udilel laskavě
rady každému, kdož k němu přišel, neboť znal všecký
jazyky, kterýmiž v diecési jeho se mluvilo. Uminil si, že
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bude pečovati o stavbu chrámů Páně na všech mistech, kde
přebývalo aspoň dvacet rodin katolických; a tak stalo se,
že za prvních pět let velepastýřského působení jeho přibylo
v diecési Filadelfijské nad padesát katolických chrámů.
Stavbu nového stoličného chrámu ve Filadelfii, kteráž byla
začata r. 1846., prováděl biskup Neumann velmi úsilovně a
dovršil ji šťastně r. 1859. Velechrám' tento náleží až posud
mezi největší svatyně severoamerické.
Hlavním úkolem vytkl si biskup Neumann zřizovati
v diecési své farní školy, I založil zvláštní „Ústřední výbor
pro výchovu katolické mládeže“, jehož přispěním dodělal se
znamenitých úspěchů; když r. 1852. přišel do Filadelfie,
shledal v diecési pouze dvě farní školy, a osm let později
bylo jich tam již na sto. Mimo to zakládal horlivý biskup
školy průmyslové, pracovny pro odrostlé divky, koleje pro
jinochy, sirotčince i nemocnice, podporoval vědy 1 umění, a
stal se proto miláčkem professorů 1 studujicich.
Roku 1852. bylo v rozsáhlé diecési Filadelfijské pouze
100 kněži a bohoslovecký seminář tamní měl jen 40 studu
jicíich. I staral se biskup Neumann pilně o rozmnožení
svého duchovenstva a tou příčinou psal i do Prahy přáte
lům svým, aby mu pomohli ziskati kněze neb bohoslovce.
Přál si také založiti ve Filadelfii studentský seminář, ale
věc podařila se až r. 1859. Horlivě pečoval též o řehole,
zejména zavedl do své dlecése sestry třetího řádu sv.
Františka, pomáhal radou i skutkem klášterům chudým a
přihlížel, aby všudy vládla přisná řeholní kázeň. Sám zůstal
1 jako biskup věrným synem sv. Alfonsa, trávil každého
měsíce jeden den na modlitbách v klášterním ústraní a
podroboval se jednou do roka desitidenním cvičením du
chovnim.
Roku 1854. dostal biskup Neumann od papeže Pia IX.
pozvání, aby přijel do Říma a přítomen byl slavnosti pro
hlášení článku viry o neposkvrněném Početí Marie Panny.
I vsedl dne 21. října 1854 v Novém Yorku na loď a přistáv
v Havru jel přes Paříž do Marseillu a odtud po moři do
Civita Vecchie. V Římě přebýval v klášteře Redemptoristů
a chodil po městě v prostém řeholním oděvu. Papež Plus
IX. přijal s radosti zprávu jeho o stavu diecésa Filadel
fiijské, udělil mu moudré rady a jmenoval ho domácím pre
látem svým.
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Z Říma nastoupil Neumann cestu do Čech. Několik dní
pobyl v Štýrském Hradci a ve Vídni, kdež i kázal v chrámu
své řehole u Panny Marie na Nábřeží. Další cesta do Pra
chatic vedla ho Prahou; tu obcházel četné svatyně, uctil
ostatky svatých, zvlášť patrona svého sv. Jana Nepomuckého
v hlavním chrámě Svatovitském, a byl pozván na oběd
k císaři a králi Ferdinandu Dobrotivému, od něhož i dostal
značný přispěvek na stavbu stoličného chrámu ve Filadelfii.
Rozloučiv se s Prahou jel do Budějovic k biskupu Janu
Valerianu Jirsikovi, a odtud již spěchal do rodiště svého;
ale přání jeho, aby zůstal nepovšímnutým, nesplnilo se;
zbožný lid zvěděv o jeho příchodu vybihal mu v ústrety,
vzdával mu poctu a přijimal požehnání jeho. I přenocoval
chtě nechtě v Netolicich, kdež i měl k lidu řeč a sloužil
mši sv. Přeslavně uvitan byl v Prachaticích; když odzpivav
v děkanském chrámu „Te Deum“ ubiral se pěšky k staři
čkému otci svému, provázeli ho uctivě kněži 1 úřednici
s ohromným zástupem lidu, a když po osmnácti letech otec
kmet a syn biskup opět se shledali a objali, zaplakali vnitř
nim pohnutim všickni přitomní. Dobrá matka nedočkala se
již této dojemné chvile; biskup řekl lidu: „Matka moje patři
také na nás a raduje se s námi“; 1 šel na hřbitov a modlil
se dlouho u hrobu jejiho. Šest dní pobyl biskup v rodišti
svém slouže každého dne mši sv. V neděli měl kázani v dě
kanském chrámu, jenž ani nestačil návalu lidu; kterýsi
rouhač řekl potom: „Kdybych častěji slýchal kázani tohoto
biskupa, dozajista by mne obrátil, i kdybych nechtěl.“
Pověsť o vzácných otnostech amerického biskupa Neumanna
přivábila do Prachatic z daleka široka množství věřicich,
kteří přáli si ho spatřiti a požehnání jeho dosici. Velká
pocta byla mu též učiněna v městské radnici. Ale biskup
nemohl se v rodišti svém zdržeti dlouho; rozloučiv se s otcem
navždy odjel hluboce dojat dne 9. února na Ssanichz Pra
chatic, sloužil téhož ještě dne mši sv. v poutním mistě Ká
jově, a zastaviv se v Budějovicích pozdržel se v klášteře
Vyšnobrodském. Odtud jel v tuhém mrazu do Lince a cestou
přes Linec, Staré Etinky, Mnichov, Augšpurk, Štutgart,
Špýr a Paříž do Havru, a již dne 17. března byl v Novém
Yorku.
Do Filadelfie vratil se biskup Neumann dne 28. března
1855. Nadál se, že na úsilovnou prosbu svou v Římě bude

856

Dodatky.

od papeže sprostěn přetěžkého břemene úřadu biskupského,
ale Plus IX. jsa dobře zpraven o horlivosti jeho nevyhověl
přání jeho. Zatím množily se mu však práce 1 starosti v úřadě
biskupském a zdraví jeho mizelo kvapem, až posléze dán
jest mu od papeže pomocnik (koadjutor) Jakub Wood, rodák
Filadelfijský, jejž arcibiskup Cinncinatský posvětil dne 206.
dubna 1857. na biskupství. Neumann byl přitomen jeho po
svěcení v Cincinnati, a vraceje se s ním do Filadelfie za
stavil se v studentském ústavě Redemptoristů v Cumberlandu,
kdež udělil sedmi mladým řeholníkům jáhenství a jiným
nižší svěcení. Od té dohýy chřadl rychle; ačkoli pak tušil
blizkou smrť, nepřestával pracovati, seč byl. Ve svatvečer
Zjevení Páně dne 5. ledna 1860. odpoledne vyšel si v zále
žitosti úřední do města, a pojednou sklesi na ulici. Ranila
ho srdeční mrtvice; když byl odnesen do biskupského domu,
vypustil duši. Pohřben byl zesnulý biskup s velkými poctami
dne 9. února ve Filadelfii a památka jeho zůstala v požehnání
všude, kde za živa zářil rekovnými ctnostmi svými a zůstavil
stopy požehnané činnosti své. Zvláště truchleno nad smrtí
jeho v amerických klášterech Redemptoristů, a také Pra
chatice vzpominaly vděčně na tohoto slovutného rodáka
svého; v děkanském chrámu tamním konány za duši jeho
slavné církevní hodinky a mše svatá s kázaním, a na po
hřebišti rodiny jeho v Prachaticich postavili věrni přátelé
jeho kovovou sochu neposkvrněné Panny Marie s nápisem:
„Pravému služebníku Božímu, zbožnému ctiteli Marjanskému
Janu Nep. Neumannovi. Narozen dne 28. března 1811., zemřel
dne 5. ledna 1860. jako biskup ve Filadelfii v Americe.“
Trvalou památku zůstavil v Pánu zesnulý biskup Neu
mann rodišti svému odkázav dědictví svoje po otei Milo
srdný sestrám, které zřidily si v rodném domě jeho klášter
se školou a sirotčincem.

Biskup Jan Nep. Neuman žil a zemřel v pověsti muže
svatého. Všickni, kdož znali jej za živa, nazývali ho světcem,
a sotva zemřel, doporoučeli se mnozí z nich do ochrany a
přimluvy jeho. Znalci svěděili, že nadán byl duchem pro
rockým, a na hrobě jeho docházeli mnozi věřící mimořádných
milosti od Boha. I bylo r. 1886. zahájeno úřední vyšetřování
ctnosti a zásluh tohoto služebníka Božího, i divů, jimiž Bůh
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oslavil ho. Vyšetřování toto pokročilo zatim tou měrou, že
dá-li Bůh, bude krajan náš Jan Nep. Neumann již brzo
Stolici apoštolskou prohlášen za blahoslaveného. *)

3. K životu sv. Vojtěcha.
(Svazek II. stř. 141—168.)

Otcem sv. Vojtěcha byl Slavnik; jména matky světcovy
nejstarší životopisci neudávají, vyjma jediného, jenž zove ji
Adilburkou. Český letopisec Kosmas jmenuje ji však Stře
zislavou. Prof. Kalousek (a po něm 1 jiní) přijímá Adilburku
za matku sv. Vojtěcha, ale domnívá se, že buď byl Slavnik
dvakráte ženat, aneb že české jméno Vojtěchovy matky
Střezislavy bylo od německého kronikáře ztlumočeno názvem
Adilburka. Nejstarší prameny dějin českých praví souhlasně
o matce sv. Vojtěcha, že pocházela z rodu u Slovanů slav
ného. Jest také domněnka, že Adilburka byla manželkou
děda Vojtěchova Radislava. Buď jak buď; posavadním ba
dáním v této věci nebylo nikterak vyvráceno ustálené podání,
že matkou sv. Vojtěcha byla dcera vzácného rodu slovan
ského Střezislava. (Dr. Fr. Krásl a J. Ježek: Sv. Vojtěch.
V Praze, 1898. Str. 53, 55—98.)

Dle Palackého, Tomka, Dudika 1 jiných dějepisců ne
váhali jsme v životě sv. Vojtěcha (sv. II. str. 144. 145. 153.
158. 161.) a sv. Stěpána (sv. III. str. 615.) stotožniti Radlu
s Anastaslem (Astrikem), opatem Břevnovským, později arci

biskupem v Uhrách. Ale uvedené dilo Kráslovo-Ježkovo
podává závažné důvody, že sluší Radlu rozlišovati od Ana
stasla. Radla, syn některého poddaného Slavnikova, byl Voj
těchovi již na domáci škole v Libici společníkem a druhem
při hrách dětských a šel s nim potom do Děvína, kde učil
se s nim a byl dozorcem (mentorem) 1 sluhou jeho. Radla
zůstal rodu Šlavnikovu věren za dob radostných 1 trudných,
*) Obšírný životopis biskupa J. N. Neumanna vydal sestřenec jeho P.
Jan Berger, rodem Prachatičan, jenž následovav strýce do Ameriky vstoupil
do kongregace Redemptoristů a působil horlivě v Baltimoři (zejména
kázaval i v českém chrámě tamním sv. Václava), ve Filadelfii a v Rochestru
a zemřel dne 13. dubna 1884. Dle tohoto díla upravil J. V. Kratochvíl ná
stin života biskupa Neumanna v Blahověstu r. 1889.

858

Dodatky.

a když Vojtěch stal se biskupem, byl mu průvodčím na
některých cestách jeho, a vypravil se r. 992. s mnichem
Křišťanem pro něho do Říma, aby ho přivedl z kláštera
nazpět do vlasti. Později nemoha Vojtěcha dostihnouti v přísné
odřikavosti míjel ho, a teprv když tento někdejší svěřenec
jeho byl korunován mučednictvím, zahořelk němu znova srdcem
a snažil se následovati ho. V osudný den měsice záři r. 995.,
kdy učiněn od nepřátel útok na hrad Libici, byl tu 1Radla;
na jeho radu utekli se bratři Vojtěchovi s ženami i dětmi
do chrámu k oltáři, ale dali se potom vylákati a byli po
vražděni. Po těchto vraždách Radla uchýlil se do Uher. Sv.
Vojtěch chystaje se v Hnězdrč na cestu do Prus, přál si,
aby přitel jeho z mládí Radla sdílel s ním práce a starosti
apoštolské; 1 vypravil zvláštního posla do Uher pro něho.
Ale Radla jsa již mnichem buď nechtěl aneb nemohl přání
Vojtěchovu vyhověti a zůstal missionářem v Uhrách. (Dr.
Krásl a J. Ježek:
191. 192.)

Sv. Vojtěch, str. 69. 70. 152. 165. 1783.

Anastasius (Astrik) rodem Čech, muž vzácné povahy,
byl prvním opatem Břevnovským. Bolestně dojat smutným
koncem- rodu Slavnikova a obávaje se msty vrahů 1 hněvu
knižete Boleslava II. opustil s několika mnichy klášter a
obrátil se do Uher, kde záhy stal se předním rádcem a po
mocnikem krále sv. Štěpána v zavádění křesťanských řádů;
byl i vypraven jako jednatel jeho do Říma, aby opatřil pa
pežské schválení k samostatnému zřízení cirkve uherské.
V Uhrách byl zván obecně Astrik (Ascherik, Askrik). Zemřel
asi r. 1036. jako arcibiskup Kaločský. (Dr. Krásl a J. Ježek:
Sv: Vojtěch str. 332. 333.)

4. Blahosl. Jan Křt. de Lasalle.
(Svazek U. str. 252—202.)

Zakladatel řeholní družiny Školských bratří Jan Kit.
de Lassale býv r. 1880. od papeže Lva XIII. prohlášen za
blahoslavence, bude ještě tohoto roku 1899. prohlášen za
svatého. Zatim zakotvila se požehnané družina jeho 1u nas;
Školní bratří získali v Bubenči u Prahy za branou v Brusce

Dodatky.
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dům a zřidil si tu český vychovávaci ústav pro hochy se
školou.

5. Sv. Jan Nepomucký.
(Svazek II. str. 335.)

Ve zprávách o životě tohoto předního patrona českého
v letech 1381—1387. byla mezera a mělo se obecně za to,
že asi r. 1381. dal se vřaditi mezi studující vysokého učení
Pražského, a studovav po šest let byl r. 1387. v Praze po
výšen za doktora církevního práva. Zatim vydal spisovatel
Ferdin. Tadra r. 1897. dilo „Kulturní styky Čech s cizinou

až do válek husitských“ (v Práze, nákladem jubilej. fondu
král. České Společnosti nauk), v němž (str. 271.) čteme tuto
důležitou zprávu: „Jan z Pomuka, farář u sv. Havla v Praze,
byl v letech 1383—1387 na učení Padovském; roku 1386.
byl rektorem ultramontánů, v říjnu 1387. stal se doktorem
prav. Téhož roku 1387.— bezpochyby na zimu — dal se za
psati na učení Pražském.“ Ultramontány byli na universitách
vlaských nazýváni rodáci z krajů záhorských, ležících na
severu za Alpami. V městě Padově v Italii nalézalo se od
dávných dob slavné učení právnické, a již za stoleti třiná
ctého bývalo tu Čechů tolik, že tvořili na universitě zvláštní
národ jako čásť sdružení ultramontánů. (Tamže str. 265. 266.)

6. Sv. Petr Furer.
(Svazek IIT str.. 153—157.)

Původce kongregace Chudých školských sester pod
ochranou Panny Marie (de Notre Dame) Petr Furer byl
r. 1897. od papeže Lva XIII. prohlášen za svatého. Slavnosť
svatořečení konána dne 27. května ve velechrámu Svato
petrském v Římě. Právě téhož roku 1897. dovršeno jest
třetí stoleti ode dne, kdy timto světcem položen byl základ
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řečené řeholní družině, která za doby nedávné i u nás za
štipena byla a podivuhodně tu vzrostla a posud ustavičně
se rozmáhá. Mělat česká větev této družiny, jejiž mateřinec
jest v Horaždějovicich, roku 1897. členů 436 a působila u
nás na 62 mistech, ponejvíce na českých školách a v ústa
vech vychovávacích i v opatrovnách, v sirotčincich a v ne
mocnicich. Na výborné družině této spočívá patrně Boží
požehnáni.

Opravy.
Svazek I. str. 156. řádka 7. shora místo „Theodosiem“ má státi „Arkadiem“
(Tento císař vládl nad říší východořímskou od r. 396— 408.)
Svazek IT. str. 265. řádka 18. shora čti roku 770.
613. v řádce 14. zdola vypadlo ze sazby několik slov, čímž smysl
věty jest porušen. Konce věty zní správně: „dosaditi kteréhosi
stoupence předešlého biskupa Milánského, bludaře Auxencia.“
(Auxencius zemřel již r. 374.)
Svazek TV. str. 34. “ dka 15. zdola čti: francouzsky,
39.
8. shora
matka.

©
—
—
©
—

54.
59.
72.
157.
314.
„ 409.
425.
„ 431.
469.

12. zdola
přece s.
1. shora
v. 1222.
19. shora
1. 1225
1. (v nadpisu) čti kajicnice.
20. zdola
„o VoHeangem,
2. shora čti byl
15. zdola
Kazimě“.

„497.
12.
zdola
uložil.
509.
19.
shora
Vilhmar
6I4.
22.
shora
Ankóny
170.
1.
lo
těchto.
701.
2.shora
shora
podařilo
se,
26. shora

26. shora.

zůstaly.

s dáblem.

D85.
O85.
605,
609.

20. shora „ r. 1627
22. shora „ pronásledoval.
18. shora
Na.
10. shora.
Ronenn.

702.

13. shora

Salóně.

„ 790.
7 zdola „ jejž.
Několik jiných samozřejmých nedopatření tiskových laskavý čtenář poopre

Zprávy
o Dědictví Svatojanském.
————————
——
—

I. Přehled údů v roce 1898.
Zakladatelů jest
ď
Spoluzakladatelů
62
Údů první třídy
30
Údů druhé třídy
135
Údů třetí třídy
28.693
Uhrnem zapsáno údů žijících i zemřelých 28.927 *)
Mezi těmi jest údů stálých:

a sice rodů

..

.

.

škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventů a spolků
údů duchovního stavu

G"

5789
1190
3132

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 Nepomuckého v Praze slouží řiditel Dědiotví v den
15. května v 8 hodin slavné zpívané rekviem za všecky
v Pánu zesnulé údy, kteroužto pobožnost založil a nadal
v Pánu odpočívající kanovník strážce Václav Pešina rytiř
z Čechorodu, druhdy redaktor Dědictví Svatojanského.

II. Poučení o přístupu nových údův a odebírání knih.
O vzniku Dědictví připomínáme novým údům toto:
Ant. Hanikýř, narozen v Praze dne 21. října 1753, býv.
*) Spoluzakladatel se vkladem 100 zl. (jednou pro vždy) obdrží ročně
4 výtisky podílu; úd I. třídy se vkladem 40 zl. 3 výtisky; úd II. třídy se
vkladem 20 zl. 2 výtisky; úd IIT. třídy se vkladem 10 zl. 1 výtisk. Kdo
nejméně 5 zl. věnuje, uznán za dobrodince Dědictví. Doplněním vkladu
možno postoupiti do třídy vyšší.
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Jesuita, pak kaplan v Sedlei u Votic, v Klokotech, Jindř.
Hradci a exposita v Čiměři, posléze na výslužbě v Plané a
v Táboře, umínil sobě roku 1829 na památku první stoleté
slavnosti prohlášení 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 knížecí arcibiskupskou konsistoř
v Praze. Položiv jakožto základ 1000 zl. ve stříbře vyžádal
sobě, aby podnik nesl jméno: „Dědictví 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 na tamnějším hřbitově
pochován, kdež mu nákladem Dědictví pomník byl posta
ven. Po dosaženém potvrzení 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. Odpustky ty, jež 1 duším
v očistei přivlastněny býti mohou, ziskaji údové, vykonaji-li
v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou-li Svátost
oltářní a navštiví-li některý kostel neb veřejnou kapli dle
hbosti, tam pak se na úmysl sv. Otce zbožně pomodli.
-

Ze stanov klademe sem následujicí poučení:
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti
hodlá, nechť poštovní poukázkou aneb ve vyplaceném psaní
(franco) aneb jinak příležitostně s nápisem: Riditelství Sva
tojanského Dědictví v Praze, IV. (Hradčany),“ své jméno a
příjmení, pak svou osadu farní a biskupství (diecési), ku kte
rémuž přináleží, udá, zároveň i peníze zašle neb vloží. Vklad
za úda třetí třídy obnáší jednou pro vždy 10 zl. rak. měny;
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 i potom v bu
doucích 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 náměsti (býv. koňském trhu) č.30 n. II. vy
zdvihnouti; jen že musi připojiti 3 kr. r. č., kterýžto peniz
přísluší za práci a obálku. Pro údy v Olomůckém arcibiskup
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ství plati totéž, jenže knihy své vybírají v knihkupectví
Eduarda Holzla (Helcla) v Olomouci; údové pak Brněnského
biskupství nechť se o knihy své hlásí v dvorním c. a k. knih
kupectví Karla Winikra v Brně. Ostatnim údům v jiných
diecésich zasýlají se knihy přímo z Prahy od ředitelstva.
Kdož by však žádal, aby mu knihkupec knihu poštou zaslal,
připoj mimo ony tři krejcary, knihkupci náležející, ještě 6
krejcarů na kolkovany poštovský list průvodní.*)
3. Přestěhuje-li se některý úd z Čech na Moravu, aneb
odebéře-li se z Brněnského biskupství do Olomouckého aneb
naopak, ať to ve vyplaceném listu (franko) oznámí Řiditel
ství, kteréž mu nový lístek na odbirání knih pošle, aby mu
pak v příslušném knihkupectví vydány byly.

4. Poněvadž odebiraci či podilný lístek může v ztrátu
přijiti neb i ukraden býti, každý si čislo jeho pro takový
případ na jistém mistě, ku př. v modlitební knižce, 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 úhr
nem 30 kr. Připomínáme však, že kdyby se napotom pohře
šovaný listek zase nalezl, týž žádné platnosti vice nemá.
5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel,
aby, když si na jeho listek knihu posledního roku (třeba i
po smrti úda) vybrali, úmrtí toho úda na listek ten pozna
menali a dotyčnému knihkupectví vydali aneb poprosili svého
pastýře duchovního, aby listek ten nejdůstojnější arcib. kon
sistoři aneb řiditelství Dědictví zaslal. Jména zemřelých údů
Dědictví uveřejňuji se v podílu každého roku.

6. Rod se béře, pokud se jméno neztratí. Synů-li není,
odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky
pak jejich jiné jméno již nesoucí, nemaji 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, spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem
*) Žadatelé knih uspoří si výloh, ohlásí-li ve svém dopise správně
adresu a poslední poštu, komu a kam knihkupectví podíly zaslati má.
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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 pohlavi ženského, kteří provdáním jiného
jména nabyli, budiž, kdykoli za nový listek žádají, udáno
jména jejich rodové (po otci), jelikož jinak nebývá možno
jména v matrice nalézti a listek vydati.

Připomináme, že správa Dědictví Svatojanského rozdě
lena jest v ten způsob, že řiditel Dědictví přijímá vklady
nových údů, žádosti o knihy (totiž darem, koupí neb starší

podíly,nikolivšak

podily běžné, vyjmaproúdybydlicí

mimo Čechy a Moravu), o duplikáty diplomu a podilné
lístky, jež podpisuje atd.; redaktor pak Dědictví vede péči
o vydání knih, pročež se redakci jenom rukopisy dávají, vše
ostatní budiž zasiláno: Riditelstvé Dědictví Svatojanského
v Praze, IV. (Hradčany).

TIL V roce 1898 přibylí údové:
Čís. dipl.

8829. Spolek čtenářský ve Vel. Lukově za příčinou oslavy
50, jubil. nejmil. císaře a krále Frant. Josefa. Olom. d.
28830.
V. p.
Bartovský
Karel, zám. kapl. v Dol. Beřkovicich
Praž.
d.
Farní knihovna ve Vel. Karlovicich. Olom. d.
Šrámek Karel, syn Václ. Šrámka, soukr. v Rakovnice.
Praž. d.
Rod Chmelaře Martina a manž. Kateřiny z Lešan. č. 84
fara Ohrozim. Oiom. d.

Daněk
Joscíd. a Andělina z Vrbky čis. 18. fara Tišňovice.
Olom.
28835. Hofman Josef, rolník ve Vel. Jesenici čis. 6. Hrad. d.
Rod Blažka Josefa a Kateřiny z Kostic č. 71. far. Tvrdo
mice. Brn. d.
V. p. Kozák Matěj, duchovní správce u Milosrdných

sester v Praze. Praž. d.
V. p. Kouba Václav, kaplan v Nové Vsi u Lomnice nad
Popelkou. Hrad. d.
Spala Emil, rolník z Přestavlk čís. 12. far. Stará Ves.
Olom. d.

28840. D. p. Kamradek Tomáš, farář ve Vel. Petrovicích v Prus.
Slezsku. Olom d.

Sedlářová Josefa, chalupnice v Kolčině, far. Rymnice.
Olom. d.
Techtlová Barbora, vdova výminkářka v Břeclavě, čis.
26. Brn. d.
Rod Svec-eFrantiška, roln. v Jiřicích. čis. 20. téže fary.
Hrad. d.
Polák Václav z Kaškovic čís. 2. far. Jenišovice. Lit. d.
28845. Kalužník Tomáš a manž. Marianna, maj. domu č. 30.
v Opavě. Olom. d.

Břečka Josef, syn Josefa Břečky, roln. v Brniku č. 2.
far. Volešec. Praž. d.
Zach Josef, dělník obuvn. ve Vepřové č. 50. far. Bo
rová, Hrad. d.
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28848. Kotrba Viktorin a Magdalena v Kateřinkách. Rak. SL
Olom. d.
Zábojníkova Kateř. z Březůvek čis. 64. far. Vel. Oře

chov za —manžela Františka.
28850.

Olom. d.

MusilováFrantiška
v Jimramově čís. 126. téže fary.
rn.
d.
V. p. Pospíšil Antonín, kooper. ve Vel. Kloboukách.
Olom. d.

Halfarová Juliana v Koutech, fara Kravaře v Prus. SL.
Olom. d.

Fechtner Václ. v. klášteře paní nejsv. srdce Ježíšova na
Smíchově. Praž. d.
|
C. p. Halama Vincenc
28850.,

„ Henzl Ladislav
alumnové IV. ročníku
„ Jiříček Josef
v Králové Hradci r. 1898.
„ Klenka Frant.
„ Rezníček Jan
P. Jiráček Ivan, člen řehole kapucinské v Brně. Brn. d.

28860, Martinovská Božena ve Všestudech. far. Veltrusy. Praž. d.

Balík Karel, bohoslovec IIT. r. v Č, Budějovicích. Buď. d.

Zitek
bohoslovec IV. r. v Č. Budějovicích.
Buď.Antonín,
d.
Tichý Albert v Kateřinkách č. 5. u Opavy Olom. d.
Kratochvíl J.n a manželka Anna v Čejkovicích. Brn. d.
28805. V. p. Engelbert Dan'el, kooper. v Libici n./C. Hrad. d.

Lesák Emil v Klášterci u Zamberka č. 1. Hrad. d.
Pavelka Jau (mladší) z Rožnova, Hor. Paseky. č. 379.
Olom. d.
.
Novotný Ceněk, mistr tkalcovský v České Třebové.
č. 480. Hrad. d.
.
D. p. Honěk Vendelín, správce vikar. Černokost. a farář
v Uhlíř. Janovicích. Praž. d

28870. KovářováAnna, manž. Frant. Kováře v Teplejšovicich

č. 30. fara Kozmice. Praž. d.
Jaron Michaěl v Zášoně, téže fary. Olom. d.
Dp. Krondl František, farář v Políni. Bud. d.
C. p. Sahula Jiří, bohoslovec v Hradei Králové. Hrad. d.

Šindelář Jan, studující III. gymn. třídy v Písku. Bud.d.

28875 Oliva Rudolf, zahradník v klášteře minoritů v Opavě.
Olom. d.

V. p. Liška Alois, kooper. v Kostelci u Prostějova.
Harníková Marie z Kravaře v Prus. Sl. Olom. d.
Benda Vincenc (za + rodiče) z Koutů, fara Kravaře
v Prus. SI. Olom. d.
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Jarošová Filoména (za + manžela) z Koutů, fara Kra
vaře v Pr. Sl. Olm. d.
28880, Luzar Frant. a manž. Johanna z Koutů, fara Kravaře
v Pr. SI. Olom. d.
Faltýnová Anna, ošetfovatelka v zemské nemocnici
v Brně. Brn. d.
V. p. Vlašánek Petr, novokněz, t. č. v Kylešovicích

u Opavy. Olom. d.
í
P. Hans Gustav, kněz ryt. řádu křižovníků s č. hv.,
kaplan u sv. Františka v Praze. Praž. d.
Konvent Skolských sester d. N. D. na Kladně. Praž. d.
28884. Kusý Frant., obuvník v Holetině, fara Ranná, Hrad. d.

Obec Bilsko u Litovel, fara Cholin, věnováním d. p.
faráře na odpoč. v Litovli, Josefa Lžicara. Olom. d.
Ulbricht Sigmund vw Jaktaři u Opavy, fara Jaktař.
Olom. d.
V. p. Zelenka Josef, kaplan v Horách Ratibořských.
Bud. d.
Boukal Jan, kameník při velechrámu sv. Víta v Praze.

Praž. d.

28890. V. p. Kukla Innocence, kooper. v Linharticích
dorf). Rak. SI. Olom. d.

(Geppers

Důst. kolej kněží řádu Tovar. Ježíšova v Opavě. Olom. d.
Papír Karel, školák ve Velešíně, téže fary. Bud. d.
D. p. Melena Josef, farář v Novém Etinku. Bud. d.
Křesť. soc. vzdělávací a vz. podpor. spolek česk. žen a
dívek v království Českém. Praž. d.
28595. Obecní knihovna v Ceské Cermné, věnováním d. p. fa

ráře Josefa Ptáčka ve Všeradicích. Hrad. d.
Ptáček Jan, studující z České Cermné, věnováním d. p.
faráře Josefa Ptáčka ve Všeradicich. Hrad. d.
Votřel Václav v Pohoře čis. 6. fara Sebranice. Hrad. d.
Janoušek Frant. a Barb., domk. č. 21. v Bezděčině,
fara Hlavatec. Bud. d.
Zeitnamlová
Praž.
d.Marie, choť zám. s'ádka v Novém Kolíně,
28900. Heidrová Kateřina z Kravaře, za sebe a T manž. Olom.d.

Ditrich František,

syn domkáře v Maloticích. Praž. d.

Krupka
syn mistra kovářského v Maloticích.
Praž. František,
d.
Holub Otakar, syn řidiciho učitele v Maloticich. Praž.d.
Smudekova Kateřina, školačka z Nětřebic č. 42. fara
Velešín. Bud. d.
289005.

Škola obecná na Skalce, fara Bílý Újezd. Hrad. d.
Juránek Jiří, syn Martina Juránka, roln. v Kynicich,
fara Budeč. Brn. d.
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Dohnal Erant., syn Frant. Dohnala, roln. v Ratkovicích,
fara Budeč. Brn. d.
Vosolová Marie ve Světcích, fara Deštná. Bud. d.
Vieren-ová Marie ve Verbo. Uhry.
28910. Tauber Antonín, syn Anton. Taubra, technického úřed
níka v Kostelci nad Orlici. Hrad. d.
Martinková Rosalie, služebná v Přestavlkách, far. Stará
Ves. Olom.d.
Martinek Antonín a matka jeho Františka v Přesta
vlkách, fara Stará Ves. Olom. d.
VančuříkJosef, syn krejčího v Praze II. Vyšehr. tř. č.
. 25. Praž. d.
Obec Německá Rybná, věnováním vys. d. p. Josefa Lži
čaře, č. konsist. rady Olom. a faráře ve výsl. v Li

tovli na Moravě. Hrad. d.

28915. C. p. Štěpánek F'rant., bohosl. IV. r. v Brně. Brn. d.

Vlach Roman a manželka Františka, okr. cestář ve Vel.
„ Pořiči, fara Hronov. Hrad. d.
Sourkova Anna, učitelka v Tysse u Podmokli. Lit. d.
Dufka Jan v Horněměl č, 149., téže fary. Ol-m. d.
Rod + Pospíšilíka Františka a jeho manželky Marianny
z Cehovie, téže fary. Olom. d.
28920. Stuchlík Josef v Klinci č. 18. fara Lišnice. Praž. d.
Vld. p. Králik Jan Nep., os. děkan a farář na Strahově
v Praze. Praž. d.
Kosina František z Borku u Kouřimi. Praž. d.

Petrů
EPat
Bud.
d. syn roln. ve Vesei č. 21. fara Počátky.
Jarošová Monika z Kravaře, za sebe a $ manžela Jana.
Olom. d.

28925, Ambruzík František

z Domanína, sloužící v klášteře
„ v Uher. Hradišti. Olom. d.
Sramota Jan a matka Kateřina, majitelé domu v Brně.
Brn. d.
Kučera Karel a manželka Kateřina ze Ždánic. Brn. d.
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IV. Seznam údů

Svatojanského Dědictví v Praze,
kteří roku 1898 zemřeli, aneb jichž úmrtí v roce tom řidi
telství ohlášeno bylo.
I. V Čechách.

1. V arcidiecési Pražské.

Brejška Václav, rolník v Dublovicích.
Dvořáková Anna v Zdětině.
Dvořáková Františka v Praze.
Fiemel František a Alžběta ve Vodolce z r.
Franková Anna v Slavětině, z r.
Friedmann Vojtěch, obchodník v Praze.
Dp. Frolík Frant., k. a. vik. tajemník a farář ve Vodoloe.
Horká Rosalie roz. Trskova v Chržině.
Chocholatý Josef, výměnkář v Kostelci n. L.
Kadlečkova Josefa z Jarova.
Vsdp. Kellner Karel, inf. děkan kolleg. kapitoly v Staré
Boleslavi.
(Kohák Tomáš v Čísovicich.
Lukešova Anna v Plané.
Palková Josefa v Drozdově č. 37.
Dp. Petráš Matěj, farář ve Svárově.
Plecitý Josef, uhlíř z Drahlina.
Dp. Průša Antonin, farář ve Vrbně n. L.
Sládek Matouš v Hromici.
Vdp. Špalek František, k. a. vikář a farář v Městečku.
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Švare Josef, uhliř v Pliskově.
Urban Josef v Ovčářich.
Vokáčová Marie ve Lhotě č. 19.
Vrdlíková Kateřina, domkářka v Hostíni čis. 2,
Uhrnem 23.
2. V diecési Budějovické.

Festl Josef z Černodubu; rod vymřel.
Havliček Matěj v Milčicich.
Hofmann Jan, měšťan v Soběslavi.
Homolka Vojtěch, krejčí v Hranicích.
Chromý Jan, rolník v Hor. Skrýchově.
Kučera František, učitel v Strakonicích.
Lázenský František, obuvník v Černovicích.
Dp. Ludvík Vojtěch, farář v Dol. Rychštýně.
Markova Marie, dcera rolníka v Komžině.
Nausch František, učitel v Jetišově.
Němečkova Barbora, dcera souseda v Záboří.
Piberová Františka v Nové Vsi.
Dp. Píša Václav, býv. farář v Rehberku.
Pobuda Josef v Chobotě.
Šleisová Marie v Bořicich.
Svanda Josef z Vrabče z r.
Tatýřek Josef, chalupník v Těchnicich.
Vadlejeh Pavel v Zálezlich.
Vavrušková Dorota, měšťanka v Domažlicich.
'
Viták Jan, knížecí šafář z Nových Dvorů.
Uhrnem 20.
3. V diecési Králové- Hradecké.

Vp. Deyl Josef, novosvěcenec ve Vys. Mýtě.
Durdík František z Hořic v Týništi
Erlebachová Kateřina ve Lhotě.
Hnát Jan v Korouhvi.
Honěk Jan, měšťan v Dobrušce.
Janeček František, rolník v Lipnici.
Just František v Nedvězí.
Kociánová Františka ve Vel. Pořičí.
Kopecký Jan v Korouhví.
Ludmilova Kateřina v Poličce.
Litomišský Jan, měšťan v Smiřicích a Anna manželka.
Mánkova Marie, služka v Jilemnici,
Němeček Václav v Hronově, č. 16.

Opletalova Antonie ve Skutči.
Plucha Jan, truhlářský mistr ve Víchové.
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Dp. Potěhnik Alois, farář v Castolovicich.
Ptaček Josef a Anna ve Vlastci, rod vymřel.
Rydlová Anna, chalupnice ve Vel. Pořičí.
Sehnoutka Antonin, měšťan v Smiřicích.
Dp. Schauer Libor, farář Nasavrcký, na odpoč. v Jedlové.
Škrabálek Josef, řídící učitel v Kundraticích.
Šmejkalová Anna v Přibyslavi.
Štěpánková Anna ve Vys. Veseli.
Táslarovaá Anna v Hor. Nové Vsi.
Vidrova Marie z Doubrav-Karlova.
Vlček Jan ve Volešné.
Uhrnem 26.
4. V diecési Lifoměřické.

Cerná Anna v Starých Hradech.
Dp. Černický Antonín, farář v Křinci.
Jirounek Petr, výměník v Slané u Pořiči č. 49.
Pilcová Alžběta, vdova v Turnově.
Rudolf Jiři v Skyšicich.
Rudo:fová Anna v Skyšicich.
Viták František, rolník v Bukovině.
Vondráčkova Kateřina ze Spařence.
,
Uhrnem 8.
5. V diecési Olomoucké.

Rod Ambrože Františka a Veroniky v Cetkovicich vymřel.
Ambrožova Anna z Rolsberku.
Ambrožova Genovefa z Rolsberku.
Bazalikova Anna ze Zářičí.
Běhal Florian, zahradník v Olšanech.
Černý František v Strorovicioch.
Dvořákova Lucie z Klenovic z r.
Graca Rosalie v Kravaři.
Hein Josef a Petronila v Kravaři.
Hudečkova Amalie v Prostějově.
Hrbáčková Františka, vdova v Prostějově.
Dp. Ječmínek Valentin, farář na odp. ve Zdounkách.
Klvaňa Josef v Biškovicich.
Knopp Jan ve Vyklekách.
Kubiš Matouš v Holicích z r.
Kudláček František v Kladné z r.
Libor Mikuláš, mlékař v Olomouci.
Kévalova Františka v Nákle.
Krylova Marianna v Přikozích.
Látalova Eleonora v Nákle,
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Ludvikova Josefa v Prostějově.
Matouškova Františka v Němčicích.
Rod Marklové z Hodolan.
Moravcova Eleonora ve Fulneku.
Netesal Václav v Holici.
Opila Jan, kramář na Svatém Kopečku.
Opluštilová Marianna v Smržicích.
Pavlikova Marianna v Porubě.
Peterek Benedikt v Kutech.
Petříkova Kateřina v Kravaři.
Petřík Vincenc a Anna v Kravaři.
Dp. Pitliček Jan, farář v Znorovcich.
Pospišilova Terezie z farnosti Březovické,
Přecechtělova Barbora v Lobodicich.
Přecechtilková Františka z Barie.
Slaný Jakob a Petronila v Kravaři.
Slavotinek František v Krasicich.
Stáhala Josef v Hustopeči.
Stejskal Antonin v Čakově.
Stejskal Isidor v Mor Lodeniai.
Šišková Brigita v Hrubo Tešanech.
Škrabalova Anna v Příkazích.
pundova Terezie v Kunčovicich.
tědroňová Terezte v Kutech.
Štědroňová Josefa v Kravaři.
Trpiková Josefa v Němčicich.
Václavíková Petron:la v Kutech.
Valoušková Kateřina v Prostějově.
Vránová Kateřina v Kravaři.
Zaoralová Terezie v Prostějově.
Zatloukovalová Marianna, provdaná Mlčochová v Nákle.
Závodná Terezie v Nákle.
Zemánková Anna v Rolsberku.
Žampachová Terezie v Loučanech.
Úhrnem 55.
6. V diecési Brněnské.

Bártova Františka v Myslo:é.

Bistřická Marie v Dačicich.
Došek Josef, rolník v Dobřinsku, a Eleonora manželka, z r.
Fischer František v Dačicích
Fridrichová Kateřina ve Vranově.
Kamerer Matěj, strážník v Dačicích.
Kassalý Antonin, kominik v Dačicích.
Kmet Jan, obchodník v Rouchovanech.
Vdp. Koutný Jan, děkan v Dačicich.
Mareš Jakob v Třešti.
Moosová Rosalie, soukromnice v Dačicich.
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Řezník Jan v Hor. Poříčí.
Skála Antonin, šafář v Bilkově.
Smrž Josef, krejčí ve Vel. Jeníkově.
Rod Šára Matěj a manž. Josefa v Myslibořicích.
Tesař Tomáš a manž. Marie, chalupn. v Břesicích.
Zapletal Jakub v Blansku.
Uhrnem 18.
7. V Uheřských diecésích.

Augusetin Kateřina v Páld.
Vsdp. Durdík Alois, kanovník v Nitře.
Harsányi Anna v Kápolna.
Michálek Martin v Brodsku z r.
Olveczky Marie v Nov. Zámkách.
Dp. Špaček Alois, farář v Lefantovcach.
S. Jinde.

,
Uhrnem 6.
/

Bláhová Magdalena ve Vidni.

Všech tedy v Pánu zesnulých údů, pokud od vydání
loňského podilu ředitelství oznámení byli, jest 150, kteřížto
zbožným modlitbám živoucích se doporoučejí.
Modleme se:
Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli, dušem slu
žebníkův a služebnic Svých odpuštění všech hříchů rač dáti,
aby prominutí, kteréhož vždycky žádali, pobožnými prosbami
dojiti mohli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Odpočinuti věčné dejž jim, 0 Pane, a světlo věčné ať
jim svítí. Ať odpočívají v pokoji! Amen.

V. K uctění památky Šebestiana Kubínka.
Letos o novém roce bylo tomu: sto let, co se v Blažo
vicích ve farnosti Tvaroženské u Brna narodil Šebestian
Kubínek, jenž o Dědictví Svatojanské převeliké zásluhy si
získal a plným právem mezi jeho zakladatele náleži. Šle
chetný muž ten, jenž si obral za cil života rozšiřovati dobré
knihy mezi lidem, získal sám Dědictví našemu přes 3000
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údů. Zemřel dne 8. července 1882. Dne 30. září 1888 byla
na jeho rodný dům čís. 40 v Blažovicích zasazena pamětní
deska s nápisem: „V tomto domě narozen dne 1. ledna
1799 Sebestian Kubínek, neunavný rozšiřovatel dobrých
knih. Budiž mu čest na zemi a sláva v nebesích.“ Památky
Kubínkovy bylo Dědictvím čestně vzpomenuto v pod. čís.
70. za rok 1883 „Posvátná mista kr. hl. města Prahy“str.
VII., na kteréž místo čtenáře odkazujeme, opravujice tuto
dle časopisu „Náš domov“ roč. VIII. čís. 8. mylná udání tam
uvedená. Trvalá budiž čest muži tomu neobyčejnému, a Bůh
račiž mu odplatiti všechny jeho zásluhy o Dědictví Svato
janské.
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VI. Knihy Svatojanského Dědictví.

Z knih Svatojanským

Dědictvím vydanýchjsou

tyto na skladě:
Bible Česká čili Pismo svaté Starého i Nového Zákona (podil
č. 75 a 76 za rok 1888 a 1889) a sice:

I. nové vydání písmem latinským prodává se vázané
v tuhých deskách ve dvou dílech čili svazcích za | zl.
50 kr. r. m. Totéž drož. ve 2 sv. za | zl. 20 kr.
Pozn. Pouze jeden dil tohoto Písma sv. o sobě se ne
prodává.
II. staré vydání švabachem, obsahující v jediném svaz
ku celé Pismo sv. Starého i Nového Zákona, velký oktáv,
stran 1433, prodává se za 80 kr. r. m.
Postilla aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní
od Dr. Innoc. Frencla.
Díl I. (od 1. ned. advent. do Bož. hodu velikonočního)
za 50 kr. r. m.
Dil II. (od Velkonoc do poslední ned. po sv. Duchu)
za 50 kr. r. m.
Dil IV. Výklady na epištoly nedělní a sváteční celého
roku, za 50 kr. r. m.

Fozn. Dil III. Výklady evang. na svátky Svatých a
Světic Božích — jest rozebrán.
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, nyní
za 5bzl
US" K žádosti důstojných úřadů farních, řiditelů kůrův .a členů
Dědictví povolí ředitelství při dílech „Kancionálu“ 1 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 „Kancionál“ 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.
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Trnová koruna. Historický obraz z třicetileté války. — Pan
Odolan Pětipeský. Historická pověsť z třicetileté války
a vojen Tureckých. Od V. Beneše Třebízského. Podil č.
68 za r. 1881. Str. 487 s 2 obr. v textu. Cena 60 kr.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější. Sepsal
Pr. Srdinko, sid. kanovník starobylé kollegiatní kapitoly
v Staré Boleslavi atd. Podil č. 69 za r. 1882. Str. 347

s mnohými obr. v textu. Cena 40 kr.
Posvátná místa král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrá
mů, kapli, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků
katolické víry a nábožnosti v hlav. městě král. Českého.
Sepsal Frantisek Ekert, kaplan u sv. Vojtěcha v Praze.
Svazek I. S 2 fototypickými obrázky. Podil č. 70 za
rok 1883, Str. 479. Cena 70 kr. — Sv. II. s 2 fototy
pickými obrázky. Podil č. 71 za rok 1884. Str. 516.
Cena 70 kr.

Jubilejní kniha. K oslavě tisicileté památky úmrtí sv. Me
thoděje, jakož i k oslavě 50-letého trvání Dědictví Sv.

Jana Nep. vydaná. S první části matriky
dictví.

údů Dě

Podil č. 72 za r. 1885. S obrázky. Stran 448

a 285. Cena 60 kr.

Otcové a děti. Povídka z venkovského života; napsal Voj

těch /akosto. S 5 obrázky. S druhou části matriky
údů Dědictví. Podil č. 73 za r. 1886. Str. 686. Cena
50 kr.
Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říši Čín
skou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara
v Paříži. Zčeštil Karel Jindřich. Podil č. 74 za r. 1887.
S obrázky. Str. 683. Cena 60 kr.
Z města a ze vsi. Povídky od Aloise Dostála. Podil č. 77 za
r. 1890, Str. 596. Cena 40 kr.
Rok Marianský. Vzdělal Frant. Musil, — Odpustky. Napsal
Josef Hůlka. Podil č. 78 za rok 1891. Str. 1032. Oba
spisy za 80 kr.
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Dil I. Napsal
Frant. Ekert. Podíl č. 79 za rok 1892, Str. 527. S obrázky.
Cena 2 zl. r. m.
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Zivot Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Od far. Pantal.
Neumanna. Díl I. váz. za 50 kr. Dól II. rozebrán.
Duševní zábava. Sbírka 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;
brož. str. 482 za 60 kr.
Přiběhy Nového Zákona a jim připojené atd. Podil č. 58 za
r. 1873 s obrázky; váz. str. 329 za | zl. (Jen málo vý
tisků na skladě.)
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 o
statků dne 15. března 1880 sepsal Jan Křt. Votka. Podil
č. 67 za r. 1880. Oba spisy, str. 617, za 70 kr.
Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Podil
č. 04 za r. 1869. Dil I. za 60 kr. (Jen málo výtisků na
skladě.)
Obrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomás 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 Kři. 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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“ Girkev vítězná. Životy Svatých a.Světic Božích. DILTI.Na
psal Frant. Ekert. Podil čislo 81 ma Tok 1894. Cena

zl. r. m.
Kolická

Mravouka. Napsal Th. Dr. Kare? Lev Rehák. Podil

č. 80. za rok 1893. Cena | zl. 50 kr. r. m.
Liturgika o posvátných dobách sv. katol. církve, Sestavil a
vyložil Bohumil Fr. Hakl. Podil č. 82 za rok 1895.
Cena | zl. 50 kr. r. m.
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Dil III,
Napsal Fr. Ekert. Podil č. 83. za r. 1896. Cena 3 zl. r. m
Trojí Řím od monsig. Gauma. Z franc. přeložil Ant. Koutný.
Matrika údů Dědictví 1886—1896. Podil č. 84 za rok
1897. Cena 2 zl. r. m.

Epištoly nedělní a sváteční celého roku. Výklad sepsal Jan
Felizna. Podil č. 85 za rok 1898. Cena 2 zl. 25 kr. r. m.
Poznámka. Starší podíly zde neuvedené nejsou více na skladě.

VII. Návěští.
Jména nových údů k Dědictví Svatojanskému přistoupivších a jiná
téhož Dědictví se týkající návěští ohlašují se v denníku: „Katolické
listy,“ jenž od počátku roku 1897 v Praze vychází. Redakce a administrace
jest v Pštrosově ulici č. 200—II. Předplatné pro Prahu s donáškou do domu
čtvrtletně 4 zl. 20 kr., pro tuzemsko poštou čtvrtletně 4 zl. 50 kr.

V Praze, 30. března 1899.

Dr. Jan Nep. Sedlák,

Frant. Srdínko,

řiditel Dědictví Svatojanského.

redaktor Děd. Svatojanského.
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metrop.
kapitoly
usv.Vítaděkan
kolleg.
kapitoly
veStaré
Bo
na hradě Pražském,
leslavi,

